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استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
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چکیده
ــدور  ــه ص ــف ب ــات را مکل ــل 166،قض ــران در اص ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــن قان  مقن
ــاء  ــم انش ــاس آن حک ــر اس ــه ب ــد ک ــی می دان ــی واصول ــواد قانون ــه م ــتند ب ــتدل و مس ــی مس احکام
ــده  ــی آم ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده 3 قان ــر در م ــی دیگ ــا بیان ــی ب ــف قانون ــن تکلی ــد. همی نموده ان
ــوان  ــران ایجــاد کــرده اســت کــه از رهگــذر آن می ت ــی ای ــور ظرفیتــی در نظــام قضای اســت.اصل مزب
ــود.  ــران نم ــادی جب ــا حــد زی ــی را ت ــال در رســیدگی های قضای ــل اعم ــن قاب ــت قوانی ــدان جامعی فق
ــه  ــد این گون ــرد؛ هرچن ــام می گی ــًا انج ــی عم ــیدگی های قضای ــی در رس ــول حقوق ــه اص ــتناد ب اس
ــای  ــی در معن ــام مفهوم ــود ابه ــی وج ــوند. از طرف ــی نمی ش ــه تلق ــد و موج ــًا آیین من ــتنادات بعض اس
اصــول حقوقــی و ابتنــای نظــام حقوقــی ایــران بــه حقــوق نوشــته،در عــدم اســتناد یــا اســتناد غیرموجه 
قضــات بــه ایــن اصــول نیــز مؤثــر بــوده اســت؛ لــذا بــا روش تحلیلــیـ  توصیفــی و بــا رویکــرد کیفــی در 
ایــن پژوهــش، ضمــن طــرح مفهــوم اصــول حقوقــی، ســعی بــر آن شــده اســت کــه ضمــن مــوردکاوی 
ــا  ــا تبییــن ارتبــاط بیــن اصــول حقوقــی و ســایر منابــع حکــم در نظــام قضایــی ایــران و ب قضایــی، ب
ــول  ــام و اص ــور ع ــی به ط ــول حقوق ــر اص ــن اصول،تأثی ــه ای ــد ب ــتناد روش من ــاخص های اس ــان ش بی
کلــی حقوقــی اداری به طــور اخــص در توســعه حقــوق اداری کشــور نشــان داده شــود. ایــن بررســی ها 
ــه تبــع  حاکــی از تأثیــر به ســزای قضــات دیــوان عدالــت اداری در شناســایی اصــول حقــوق اداری و ب

توســعه ایــن حقــوق در کشــور اســت .
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مقدمه
ــت اداری و هیــأت عمومــی  ــوان عدال ــارات دی قانونگــذار در مقــام بیــان صاحیت هــا و حــدود اختی
آن،دیــوان را صالــح بــه رســیدگی بــه اعتراضــات و تظلمــات و شــکایات افــراد حقیقــی و حقوقــی از حیــث 
نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت آنهــا بــا شــرع و قانــون دانســته و حــال آنکــه درفرضــی کــه در 
موضــوع شــکایت تقدیمــی بــه دیــوان، ســکوت، نقــص یــا عــدم وجــود قانــون مطــرح باشــد،آیا شــکایت 
ــار  ــا اختی ــام رســیدگی ب ــت اداری در مق ــوان عدال ــا قضــات دی ــه رد اســت ی شــاکی از اداره، محکــوم ب
ــه رســیدگی و صــدور حکــم مقتضــی می باشــند؟ ــادر ب ــاده 3 ق.آ.د.م. و اصــل 166 ق.ا. ق ــه از م حاصل

ایــن موضــوع به ویــژه بــا طــرح و گســترش دکتریــن »حکمرانــی خــوب«1 و حــق بــر »اداره خــوب«2 
در حقــوق اداری مــدرن اهمیــت بیشــتری می یابــد. آنجایی کــه در نظــام حقوقــی ایران،دیــوان عدالــت 
اداری در کنتــرل قضایــی و نظــارت مؤثــر قضــات دیــوان بــر تصمیمــات و اقدامــات مقامــات اداری بــر 
اســاس اصــول 173 و 167 ق.ا. جایــگاه رفیعــی داشــته کــه از رهگــذر ایــن جایگاه،دیــوان در شناســایی 
و تثبیــت بســیاری از اصــول حقوقــی به خصــوص اصــول کلــی حقــوق اداری و بــه تبــع شــکل دهی و 

هدایــت نظــام حقــوق اداری کشــور نقــش بســیار حائزاهمیتــی پیــدا می کنــد.

از دیگــر ضرورت هــای انجــام ایــن تحقیق،نگریســتن بــه موضــوع از زاویــه جایــگاه تفســیر قضایــی در 
نظــام حقوقــی ایــران اســت. بدیــن معنا کــه در نظــام حقوقــی ایــران، اراده دولــت در معنای موســع کلمه، 
انتخــاب قاعــده برآمــده از اجتهــاد معتبــر فقهــی را دارد و ایــن نقــش برآمــده از فرآینــد اجتهــاد مؤید این 
ــه کــه اجتهــاد بی تأثیــر از مقتضیــات زمانــی و مکانــی نیســت،قضات نیــز  مطلــب اســت کــه همان گون
ــر اســاس گزاره هــای برآمــده از اجتهــاد فقهــی، می تواننــد عدالــت شــرعی را  در مقــام تفســیر قانــون ب
بــه عدالــت عرفــی نزدیــک ســازند. آنچــه کــه در ایــن مقــام می توانــد بــه کمــک قضــات بیایــد، اســتفاده 
از اصــول حقوقــی اســت.3 اهمیــت ایــن اصــول تــا بــدان جاســت کــه گاه دیــده شــده،عمل مســتند بــه 
اصــول حقوقــی حتــی اگــر مخالــف ظاهــر قوانیــن و صراحــت آنهــا باشــد، مســئولیت آور شــناخته نشــده و 
درحقیقــت بــه نظــر می رســد مقــام اصــول حقوقــی در نظــم حقوقــی آنچنــان رفیــع اســت کــه از لحــاظ 
روانــی برذهــن دادرس،آرامــش، اطمینــان و اثــر قطعــی می نهــد بــه نحــوی کــه قاضــی بــه جــای اینکــه 

مجــری محــض قانــون باشــد، پوشــاننده خطاهــا و نقــاط ضعــف آن بــه نفــع نظــم حقوقــی می شــود.4

1-Good Governance

2-Good  Administratation

3. شهابی ،مهدی ، جایگاه قانون در تحقق عدالت اداری و تآثیر آن بر تفسیر قضایی : تأملی بر نسبت قانون و قاعده در 
نظام حقوقی ایران ، پژوهشنامه حقوق اسامی ، شماره اول ، سال پانزدهم ،1393، ص 173

4. محسنی ؛حسن ، عدالت آیینی : پژوهشی پیرامون نظریه های دادرسی عادالنه مدنی ، فصلنامه حقوق ،مجله 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 38 ، شماره 1، بهار 1387،ص 359
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گفتار اول. تبیین مفهوم اصول حقوقی

اصــول نیــز هماننــد مفاهیمــی چــون نظــم عمومــی و اخــاق حســنه بخشــی از عظمــت خــود را 
مرهــون ابهاماتــی اســت کــه آن را احاطــه نمــوده اســت.اما اصــول حقوقــی دقیقــًا چیســت؟

ــتفاد  ــده مس ــای قاع ــه معن ــاح ب ــت:اصول در اصط ــده اس ــه ش ــش گفت ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــی  ــول حقوق ــی دیگر،اص ــت.1 در تعریف ــه اس ــه کار رفت ــادت ب ــرف و ع ــا ع ــل ی ــرع، عق ــون، ش از قان
ــی  ــات حقوق ــزء مقدس ــه ج ــی 2 ک ــی و ارزش ــی، انتزاع ــی، دائم ــول کل ــده اند: اص ــی ش ــن معرف چنی
ــای  ــد4 و هنجاره ــانی تغییرمی یابن ــع انس ــای جوام ــر پارادیم ه ــا تغیی ــراه ب ــد،3 هم ــمار می رون به ش
کلــی هســتند کــه ازآنهــا هنجارهــای حقوقــی متولــد می شــود.5 در برخــی از آثار،اصــول حقوقــی بــه 
ــده  ــن قاع ــع چندی ــرد و منب ــی را در برمی گی ــط حقوق ــی از رواب ــه گروه ــی ک ــده ای کل ــوان »قاع عن

ــده اند.6 ــر ش ــت« تعبی ــی اس جزئ

ــول  ــوق اداری را اص ــی حق ــول کل ــه، اص ــوق اداری فرانس ــندگان حق ــادور از نویس ــن دالب همچنی
ــدم  ــت ع ــت ضمان ــرار داده و تح ــایی ق ــورد شناس ــی م ــه قضای ــا را روی ــه آنه ــد ک ــته ای می دان نانوش
رعایــت اصــل قانونی بــودن بــر اداره تحمیــل می گردنــد.7 لبرتــون نیــز بــا توجــه بــه بســترهای تاریخــی 
شــکل گیری حقــوق اداری و ســیر منابــع ایــن حقــوق بــه ســوی منابــع مدرن،اصــول حقوقــی را اصــول 
نانوشــته ای می دانــد کــه از خــال ســنت های حقوقــی فرانســه و توســط قضــات رشــد پیــدا کرده انــد. 
بوفانــدو نیــز اعتقــاد دارنــد کــه اصــول حقوقــی، قواعــد حقوقــی غیرمدونــی هســتند کــه ارزش قانــون 
را داشــته و درنتیجــه بــرای اداره در اجــرای صاحیــت تخییــری اش الزم االجــراء هســتندتاآنجاکه حتــی 
بــه اســتثناء برخــی از مــواد صریــح قانونــی نمی تــوان آنهــا را کنــار گذاشــت.8 شــورای دولتــی فرانســه 

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد 1 تا 4 ،چاپ دوم ، گنج دانش ، تهران ،1381
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نیــز در رأی مــورخ 26 ژوئــن 1959 مربــوط بــه ســندیکای عمومــی مهندســین مشــاور بیــان داشــته 
ــون  ــک از مت ــه نتیجــه هیچ ی ــی هســتند ک ــدی دارای ارزش حقوق ــی، قواع ــی حقوق اســت:»اصول کل
قانونــی نوشــته نمی باشــند ولــی شــورای دولتــی آنهــا را مفــروض در حالــت تمــدن و رژیــم سیاســی 

مــردم تلقــی کــرده و موردنیــاز فعلــی کشــور می دانــد و دارای ارزش قانــون اساســی هســتند.«1

ــف  ــای مختل ــی درگرایش ه ــول حقوق ــز اص ــر از تمای ــود صرف نظ ــاهده می ش ــه مش همان گونه ک
حقوقــی در عیــن قرابــت معنایــی،در وهلــه نخســت ارائــه تعریفــی جامــع و مانــع از ایــن اصــول دشــوار 
ــی شــبهه وجــود  ــه لحــاظ مصداق ــی هــم از نظــر مفهومــی و هــم ب اســت.در خصــوص اصــول حقوق
داشــته و تعاریــف ارائه شــده مــا را بــه ســمت مفهــوم مبهمــی از اصــول حقوقــی ســوق می دهــد کــه 
ناشــی از دشــواری ارائــه تعریــف فلســفی از اصــول حقوقــی اســت؛ لــذا بــه ضــرورت و در مقــام یــک 
ــی  ــی و دایم ــی کل ــی، اصول ــف بســنده می کنیم:»اصــول حقوق ــن تعری ــر ای ــه ذک ــاری ب ــف اعتب تعری
ــه  ــر جامع ــم ب ــی حاک ــای حقوق ــده ارزش ه ــی و نماین ــده جزئ ــد قاع ــاء وضــع چن ــه منش هســتند ک

می آینــد.«2 به شــمار 

گفتار دوم. استناد به اصول حقوقی در نظام قضایی ایران

ــان  ــای بی ــه ج ــق ب ــه مصادی ــن ب ــد : پرداخت ــی مانن ــه دالیل ــون ب ــران تاکن ــی ای ــام قضای در نظ
ــود  ــات، وج ــی قض ــام آموزش ــی اداری، نظ ــه دادرس ــژه در حیط ــن به وی ــی در قوانی ــای دادرس معیاره
ــه  ــن قضــات، مشــغله های ناشــی از حجــم پرونده هــای ارجاعــی ب ــذاری افراطــی در بی نوعــی قانون گ
ــر نظــم  ــر ازهمــه ابهامــات موجــود در مفهــوم و تعریــف »اصــول حقوقــی« منطبــق ب ایشــان و مهم ت
حقوقــی ایــران و جایــگاه ایــن منبــع تکمیلــی حکــم در میــان منابــع اســتنادی قضــات در مقــام صــدور 
رأی و... همگــی ســبب شــده اند کــه از ایــن ظرفیــت ایجــاد شــده در قانــون اساســی بــه نحــو شایســته 

اســتفاده نگــردد.

آنچــه بــه ایــن عــدم اســتفاده قضــات از اصــول حقوقــی دامــن می زنــد وجــود پرســش های ذیــل 
اســت: اســتناد بــه اصــول در نظــم حقوقــی ایــران تابــع چــه ضوابطــی اســت؟ آیــا قضــات می تواننــد 
بــه اصــول کلــی حقــوق همچــون »عدالــت« و»انصــاف«در مقــام فصــل خصومــت یــا تمییزحــق اســتناد 
ــا چــه محدودیتهــای مواجــه هســتند؟ آیــا تفاوتــی بیــن  کنند؟قضــات  در اســتناد بــه ایــن اصــول  ب

1. رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری تطبیقی با تاکید بر دادرسی اداری در شورای دولتی فرانسه ، انتشارات 

مجد ، چاپ اول ، تهران ، 1390، ص229

2. صادقی،محسن،اصول حقوقی و جایگاه آن درحقوق موضوعه،انتشارات میزان، چاپ دوم،تهران،1392،ص43

استناد به اصول حقوقی در
 آرای دیــوان عدالت اداری
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ــی  ــرش و تلق ــاوت در نگ ــث تف ــه باع ــود دارد ک ــی وج ــف حقوق ــته های مختل ــی در رش اصــول حقوق
قضــات گــردد؟ و آنکــه قضــات چگونــه می تواننــد بــه اصــول حقوقــی بــه صــورت موجــه و ضابطه منــد 

اســتناد کننــد؟

بند اول. استناد به اصول حقوقی از منظر اصول 166 و 167 قانون اساسی

اصــل 166 ق.ا. بــه »اصــول« اشــاره دارد امــا در اصــل 167 ق.ا. لفــظ »اصــول« نیامــده اســت. عــدم 
ذکــر اصــول در اصــل 167 ق.ا. و ازآنجــا کــه ایــن اصــل قانــون اساســی در مقــام بیــان تکلیــف قاضــی 
بــه َترُتــب در اســتناد بــه قوانیــن مدونــه و منابــع معتبــر اســامی و فتــاوای معتبــر اســت ایــن ســوال را 
بــه ذهــن متبــادر می کندکــه آیــا اصــل مزبــور درتعــارض بــا اصــل 166 ق.ا. قــرار می گیرد؟بــر اســاس 
ــه  ــر اســامی مراجع ــاوای معتب ــع و فت ــه مناب ــد ب ــی بای ــود حکــم قانون اصــل 167 ق.ا. در صــورت نب

کــرد؟ رابطــه فتــاوا و منابــع معتبــر اســامی بــا اصــول حقوقــی چیســت؟ 

در پاســخ بــه ایــن پرســش ها و در مقــام رفــع تعــارض ظاهــری ایــن دو اصل قانــون اساســی می توان 
ــوده و  ــه کاررفتــه در اصــل 166 ق.ا. تاحــدودی از ابهــام برخــوردار ب گفــت: هرچنــد واژه »اصــول« ب
تاکنــون توســط مرجــع رســمی تفســیر قانــون اساســی نســبت بــه ایــن اصــل تفســیری ارائــه نشــده 
اســت، امــا باتوجــه بــه نیــت و مــراد مقنــن می تــوان گفــت کــه منظــور موردنظرقانون گذاراز»اصــول« 
مذکــور در ایــن اصــل، همــان اصــول حقوقــی پذیرفتــه در نظــام حقوقــی ایــران اســت کــه می توانــد 
مســتند رأی محاکــم قــرار گیرد.به ویــژه در مــواردی کــه ســکوت قوانیــن مدونــه وجــود دارد،دادگاه هــا 
بــرای یافتــن راه حــل پرونده ها،می تواننــد بــه اصــول اســتناد کننــد.1 همچنیــن هــدف اصــل 167 ق.ا. 
معطــل نمانــدن دادرســی ، جلوگیــری از عــدم حق گــزاری و حفــظ موازیــن اســامی بــه عنــوان پایــه 

اجــرای عدالــت اســت.2

هرچنــد اصــل 167 ق.ا. در بیــان منابــع تکمیلــی حکــم، تنهــا از منابــع و فتــاوای معتبــر فقهــی 
ــز  ــی نی ــار اصــول حقوق ــه اعتب ــه ب ــف ســاخته ک ــا اصــل 166 ق.ا. دادگاه را مکل ــرده اســت ام ــام ب ن
ــت و  ــتخراج اس ــل اس ــامی قاب ــر اس ــع معتب ــی از مناب ــول حقوق ــی از اص ــی برخ ــد.از طرف رأی دهن
حتــی می تــوان ادعاکــرد منشــأ بســیاری از اصــول حقوقــی در منابــع معتبــر اســامی وجــود داشــته 
و اشــتراکات مصداقــی زیــاد میــان اصــول حقوقــی و اصــول عملیــه خــود دلیلــی بــر ایــن ادعاســت.3  

1. البته این استناد نیازمند ضابطه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
2. صادقی،محسن،اصول حقوقی و جایگاه آن درحقوق موضوعه،انتشارات میزان، چاپ دوم،تهران،1392،196

3. صادقی،همان ،  ص196



166

از دیگــر ســو هرچنــد اصطــاح اصــول کلــی حقــوق در میــان اندیشــه فقیهــان و آرای ایشــان دیــده 
نشــده امــا در بســیاری از مواردبیــن اصــول حقوقــی و قواعــد فقهــی انطبــاق وجــود دارد. درواقــع بــرای 
ــا وجــود امــکان جمــع1 ایــن تعــارض  ــه ظاهــر اکتفــا کــرد بلکــه ب ــًا ب رفــع ایــن تعــارض نبایــد صرف
ظاهری،بایــد نظــری متناســب بــا تقریــر ایــن دو اصــل قانــون اساســی ارائــه شــود کــه ضمــن انســجام 
ــر  ــام قضــاوت امکان پذی ــرای قضــات در مق ــز ب ــی نی ــه اصــول حقوق ــکان اســتناد ب ــی، ام نظــام حقوق

باشــد.

»در خصــوص جمــِع میــان حکــم اصــول 166 و 167 ق.ا. بــه نظــر می رســد کــه اصــول کلــی حقوقــی 
ــه حکــم  ــوان ب ــم، نمی ت ــه دهی ــن ارائ ــر از ای ــوق نیســتند.اگر تفســیری غی ــع حق در عــرض ســایر مناب
اصــل 167 ق.ا. ترتیــب اثــر داد؛ زیــرا در اصــل یادشــده ذکــری از اصــول حقوقــی نشــده اســت؛ بنابرایــن از 
نظــر مقنــن قانــون اساســی،واژه »اصــول« بــه کار رفتــه در اصــل 166 ق.ا. همچــون چتــری اســت کــه بــر 
فــراز همــه منابــع ازجملــه قانــون، منابــع معتبــر اســامی و فتــاوای معتبــر قــرار می گیرد.برخــی از ایــن 
اصــول در قوانیــن منصــوص هســتند و برخــی دیگــر غیرمنصوص.اصــول اخیــر توســط قضــات دادگاه هــا 
ــِع حقوقــی اســتخراج می شوند.انســجام نظــام حقوقــی نیــز اقتضــای آن را دارد کــه اصــول  از درون مناب
ــه مطــرح شــده درخصــوص جمــع  ــم.«2 نظری ــرار دهی ــی ق ــای حقوق ــب هنجاره در رأس سلســله  مرات
میــان اصــول 166 و 167 ق.ا. توســط دکتــر هداونــد بــا تأســی بــه نظریــه تفســیری دورکیــن بیــان شــده 
اســت؛ لــذا جهــت تبییــن موضــوع بــه صــورت مختصــر بایــد گفــت رونالــد دورکیــن3 حقوقــدان آمریکایی 
ــا فــرض  ــرای همــه مســائل راه حــل دارد. ایشــان در مخالفــت ب ــًا ب ــن ادعــا را دارد کــه حقــوق تقریب ای
اثبات گرایــان در خصــوص اعمــال صاحدیــد و تشــخیص قاضــی در برخــورد بــا دعــاوی مشــکل کــه نــه 
قانونــی بــرای اعمــال بــر آن وجــود دارد و نــه آرایــی کــه قبــًا صــادر شــده باشــد،اعتقاددارد کــه در ایــن 
گونــه دعــاوی کــه وی آنهــا را دعــاوی دشــوار4 می نامــد، قاضــی از طریــق تفســیری کــه درحقیقــت بیــان 
ــه دعــاوی می پردازد.تصویــری  ــه حــل این گون ارزش هــای مــورد التــزام یــک نظــام حقوقــی می باشــد، ب
ــه  ــوق را به مثاب ــه قاضــی حق ــد متضمــن آن اســت ک ــی ترســیم می کن ــژه قضای ــن از کاروی ــه دورکی ک
ــته و  ــود نداش ــوق وج ــر از حق ــی فرات ــچ قانون ــر وی هی ــه نظ ــی کند.ب ــل تلق ــه و کام ــبکه یک پارچ ش

برخــاف ادعــای اثبات گرایــان حقوقــی، هیــچ خائــی درحقــوق وجــود نــدارد.5

1. جمع کردن میان دو دلیل متعارض تا حد ممکن بر رها کردن آنها اولویت دارد.
2. هداوند به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی 

زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،مرکزمطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، تهران.1396، ص64

3-Ronald Dworkin  

4-Hard cases

5. ریموند وکس، فلسفه حقوق )مختصر و مفید( ترجمه باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، ج 2، انتشارات جاودانه، جنگل، تهران، 1392، 59
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ــه حکــم آن  ــد ب ــر باشــد،دعوا بای ــل اعمــال و درعیــن حــال معتب ــده ای قاب ــر قاع ــاور وی اگ ــه ب ب
ــا ورود بــه  قاعــده حل وفصــل شــود؛ امــا در فــرض عــدم وجــود چنیــن قاعــده معتبری،قاضــی بایــد ب
فرآینــد تفســیر بــا اســتناد بــه اصولــی کــه ازدیــدگاه وی ضوابــط الزم الرعایــه هســتند امــا نــه بــه ایــن 
دلیــل کــه یــک وضعیــت اقتصــادی یــا سیاســی یــا اجتماعــی را پیــش می برنــد یــا تضمیــن می کننــد، 
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه مقتضــای عدالــت یــا انصــاف یــا ســایر ابعــاد اخاقــی هســتند،حکمی صــادر 

ــا عدالــت اســت.1 کندکــه درســت باشــد. درســت بودن حکــم در اندیشــه وی مطابقــت آن ب

ــه تفســیری  ــاس نظری ــر اس ــون اساســی ب ــن اصــول 166 و 167 قان ــع بی ــه جم ــن اســت ب ممک
ــام  ــر نظ ــم ب ــی حاک ــی ارزش ــه مبان ــران باتوجه ب ــی ای ــا قاض ــه آی ــود ک ــراد وارد ش ــن ای ــن ای دورکی
حقوقــی ایــران می توانــد در تفســیر قوانیــن موضوعــه بــه مبانــی نظــری مطــرح شــده توســط دورکیــن 
ــوق  ــر ازحق ــه متأث ــران ک ــی ای ــام حقوق ــون نظ ــی هم چ ــم حقوق ــک نظ ــه در ی ــا آنک ــه کند؟ی مراجع
ــت او در  ــه دس ــرد ک ــی ک ــی را پیش بین ــی موقعیت ــک قاض ــرای ی ــوان ب ــه می ت ــوده چگون ــته ب نوش
اســتناد بــه گزاره هــای کلــی تحــت عنــوان )اصــول حقوقــی( بــاز باشــد؟ آیــا اســتناد بــه ایــن اصــول 

ــون ســازگار اســت؟ ــا حاکمیــت قان ب

در مقام پاسخ به این ایرادات می توان بیان داشت:

ـ ایــده پروفســور دورکیــن یــک ایــده صــوری و فرمــال اســت؛ لــذا از ایــن منظــر قابلیــت اعمــال در 
هــر نظــام حقوقــی بــا هــر نظــام ارزشــی را دارد؛ چراکــه وی در اظهارنظــر راجــع بــه محتــوای ارزش های 
ــه  ــًا ب ــت و صرف ــاکت اس ــی س ــی حقوق ــول کل ــوای اص ــی و محت ــام حقوق ــر نظ ــده در ه شناسایی ش
بررســی جایــگاه اصــول حقوقــی در نظــام حقوقــی می پــردازد و بی آنکــه وارد بررســی مفهــوم عدالــت 

شود،ســعی دارد روش تفســیری مناســب را نشــان دهــد.2

-جایــگاه اصــول کلــی حقوقــی در رأس هــرم سلســله مراتب هنجارهــای حقوقی،مغایرتــی بــا لــزوم 
اســتناد اولیــه قضــات بــه قانــون نــدارد. قاضــی ابتــدا بایدبــه قانــون مراجعــه و بــه حکــم آن اســتنادکند 
ــی  ــه روانشناس ــرد.3 بدین معناک ــورت می گی ــی ص ــی حقوق ــول کل ــک اص ــا عین ــه ب ــن مراجع ــا ای ام
قضایــی نشــان می دهــد کــه دادرس در بســیاری از دعــاوی از نــدای وجــدان و احســاس شــهودی کــه 
پــس از شــناخت وقایــع دعــوا در او ایجــاد می شــود، متأثــر شــده و نتیجــه دعــوا رادرعرفــان قضایــی 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک  فلسفه حقوق )مختصر و مفید ( ، پیشین ، صص 54-66 .
2. هداوند به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، پیشین، ص85

3. هداوند به نقل از : تنگستانی، همان، ص85
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ــور را  ــه مذک ــد نتیج ــه بتوان ــی می گرددک ــررات و اصول ــد، مق ــال قواع ــد آن گاه دنب ــم می زن ــود رق خ
توجیــه کنــد.1

ــه  ــتناد ب ــات در اس ــر قض ــر آن ب ــی و تأثی ــم قضای ــد دوم. فورمالیس بن
ــی  ــول حقوق اص

یکــی ازمهم تریــن ویژگی هــای دادرســی های معاصر،تبعیــت آنهــا از برخــی اصــول و قواعــد 
ــوان  ــده اند به عن ــس ش ــی منعک ــن دادرس ــن آیی ــًا در قوانی ــه عم ــول و قواعدک ــت.این اص ــکلی اس ش
تضمین هــای جریــان عادالنــه یــا منصفانــه، ســریع و منظــم دادرســی محســوب می شــوند2 بــه تعبیــر 
دیگــر فرمالیســم قضایــی درواقــع آزادی دادرس را محــدود بــه نظــم قضایــی می کند.هــر نظــام حقوقــی 
بســته بــه برداشــت آن نظــام از مفهــوم دادرســی،از نــوع خاصــی از دادرســی بهــره جســته و هــدف خــود 
را از دادرســی تعییــن می نمایــد.در حقــوق مــا عقیــده غالــب آنســت کــه دادرس صرفــًا عهــده دار فصــل 
ــد حقیقــت نوعــی و مــادی را آشــکار ســازد.  ــع تعارضــات خصوصــی نیســت بلکــه بای خصومــت و رف
ــول  ــوب اص ــد در چهارچ ــت و بای ــرط نیس ــت، بی قیدوش ــف حقیق ــار وی در راه کش ــی آزادی اختی ول

دادرســی انجــام گیــرد.3

ــی در  ــای عموم ــون تشــکیل دادگاه ه ــاده 28 قان ــه م ــاب ازجمل ــس از انق ــذاری پ ــوابق قانونگ س
ســال 58 و متعاقبــًا تصویــب قوانیــن آ.د.م و آ.د.ک مؤیــد ایــن دیــدگاه اســت؛ چراکــه مقنــن بــا تأکیــد 
بــر معیارکشــف حقیقــت ســعی در نهادینــه کــردن ایــن امــر در نظــام دادرســی داشــته و ایــن اقــدام 
قانونگــذار در راســتای ایــن امــر توجیه پذیــر اســت کــه فصــل خصومــت در نظــام حقوقــی ایــران یــک 
امــر اســتثنایی بــوده و تنهــا جایــی می توانــد مــورد اســتناد قرارگیــرد کــه حقیقــت بــه هیــچ عنوانــی 
قابــل کشــف نباشــد.به عبــارت بهتــر رویکــرد نظــام حقوقــی ایــران نســبت بــه دادرســی در میــان مــردم 
رویکــردی اخاقــی اســت کــه در آن عدالــت محوریــت دارد.4 ســوابق امــردر فقــه نیــز حکایــت از ایــن 
داردکــه قضــاوت اســامی از بــاب فصــل خصومــت نبــوده بلکــه تــا جایــی کــه امــکان دارد،می بایســت 
قضــاوت بــر اســاس احقــاق حــق صــورت گیــرد و حکــم قاضــی راه رســیدن بــه ایــن امرمی باشــد. بــه 

عبــارت دیگــر فصــل خصومــت از طریــق احقــاق حــق صــورت می گیــرد.5

1. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی،بنیاد حقوقی میزان،چاپ 2، تهران.1392،ص15
voir jean(  .2   (، به نقل ازانصاری ،پیشین، ص116

3. کاتوزیان به نقل از انصاری ، همان ، ص 120
4. سیادت ، حمید رضا ، اهداف دادرسی مدنی، فصلنامه قضاوت شماره 81 ، 1394 ، ص 64

5. خدابخشی شلمزار، عبدالله به نقل از کانال تلگرامی دکتر عبدالله خدابخشی: آثار و اندیشه ها و تجارب قضایی آرایی تازه 
https :t.me /khodabakhshi   : در زمینه های مختلف حقوقی به آدرس
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بعــد ازایــن مقدمــه در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش خواهیــم بــود کــه فرمالیســم قضایــی چــه تأثیری 
در اســتناد بــه اصــول حقوقــی می تواندداشــته باشد؟فرمالیســم قضایــی در حقیقــت چهارچــوب منظمــی 
بــرای اختیــارات تشــخیصی دادرســان در اعمــال قواعــد ماهــوی حقــوق فراهــم می آورد.همچنیــن حــدود 
ــی فرمالیســم  ــع گاه ــن( را مشــخص می کند.درواق ــت قوانی ــن )طریقی ــزاری دادرس از قوانی اســتفاده اب
حقوقــی موجــب تعــارض بیــن اصــل راهبــردی دادرســی و اصــل حقوقــی دیگــر می شــود.به عنــوان مثــال 
یکــی از مهم تریــن اصــول دادرســی، اصــل بی طرفــی دادرس در مقــام اثبــات اســت. ایــن اصــل درواقــع 
توصیف گــر نظــام اثباتــی و هــدف دادرســی در نظــم حقوقــی هــر کشــوری اســت. بی طرفــی دادرس دو 
معنــا دارد؛ در معنــای اخاقی،ناظــر بــر عــدم جانبــداری دادرس اســت کــه ایــن عــدم جانبــداری اقتضــا 
می کندکــه او خــود را از هرگونــه پیــش داوری حفــظ کــرده و ادلــه ای را کــه بــه نفــع هریــک از طرفیــن 
دعــوا اســت بــه نحــو یکســان بررســی کنــد.در معنــای فنــی نیــز ایــن اصــل بیانگــر منفعــل بــودن دادرس 
ــب  ــل موج ــن اص ــی ای ــه فن ــت جنب ــی های اداری رعای ــا در دادرس ــت.1 ام ــه اس ــت وجوی ادل درجس
تحصیــل بــار اثبــات دعــوی بــر شــهروندی کــه مدعــی نقض اصــل حاکمیــت قانــون از ســوی اداره اســت، 
مانعــی جــدی بــرای تحقــق اهــداف دادرســی اداری کــه همــان تأمیــن حق هــا و آزادی هــای شــهروندان 
ــاوی  ــه دع ــذا دراین گون ــات اداری است،می شــود؛ ل ــای مقام ــل خودداری ه ــت از ایشــان در مقاب و حمای
مشــارکت فعــال دادرس اداری در کشــف حقیقــت و اجــرای عدالــت ضــروری اســت تــا بــه شــهروندانی 
کــه از دسترســی بــه بســیاری ادلــه و مــدارک محــروم هســتند،یاری رســانیده و از ایــن طریــق نابرابــری 

میــان اداره و شــهروند در دادرســی اداری تــا حــدی جبــران شــود.2

گفتار سوم. ضابطه مند کردن و آیین استناد به اصول حقوقی
 

در نظــام حقوقــی ایــران باتوجه بــه نظام هــای ادلــه اثبــات دعــوا و نیــز تربیــت قضــات بــر اســاس 
ــه نمــود  ــی ارائ ــوان الگوی ــا می ت ــن پرســش مطــرح می گــردد کــه آی ــی ای ــی حقوق مکتــب اثبات گرای
کــه باتبییــن فرآیندهــای الزم بــرای اســتنادبه اصــول حقوقی،راهنمــای عمــل قضــات درایــن زمینــه 
ــه ایــن پرســش در جایــی نمــود پیــدا می کنــد کــه درحــال حاضــر هیــچ  باشــد؟3 ضــرورت پاســخ ب
رویــه مســتقر و فراگیــری در بیــن دادرســان در خصــوص اســتناد بــه اصــول حقوقــی وجــود نــدارد و 

ــه ایــن اصــول امــا عمــًا ایــن اســتناد روش منــد و ضابطه منــد نیســت.  علی رغــم اســتناد قضــات ب

1. انصاری ،باقر ، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، بنیاد حقوقی میزان،چاپ 2، تهران.1392،ص 142

2.  زارعی ،محمد حسین و آزیتا محسن زاده ، نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری ، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ، 

شماره 72 ، زمستان 94 صص 65-92

3. هداوند به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های 

قضایی زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،مرکزمطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، تهران.1396، ص10
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ــه اصــول حقوقــی شایســته اســت مفهــوم  قبــل از بررســی و بیــان شــاخص های اســتناد موجــه ب
اســتناد در آرای قضایــی بازشناســی گردد.بدیــن  نحــو کــه گاهــی اســتناد بــه منظــور تقویــت اســتدالل 
ــا ایــن تعابیــر  ــذا ب و گاه بــه منظــور اعمــال ضمانت اجــرا1 در آرای قضایــی بــه کار گرفتــه می شــود؛ ل
از اســتناد،به بیــان برخــی از ضوابــط اســتناد بــه اصــول حقوقــی بــه طــور عــام در نظــام قضایــی ایــران 

و بــه طــور خــاص در دیــوان عدالــت اداری پرداختــه می شــود. 

ــا  ــق ی ــول منطب ــه اص ــران ب ــی ای ــام حقوق ــی در نظ ــول حقوق ــده از اص ــیم بندی ارائه ش در تقس
ــول  ــح و اص ــول غیرصری ــح و اص ــول صری ــامل اص ــوق ش ــته حق ــول نوش ــا اص ــون ی ــتنبط از قان مس
ــر قانــون  خــارج از قانــون )فراحقوقــی( بایــد گفــت اصولــی قابلیــت اســتناد دارنــد کــه یــا منطبــق ب
ــی  ــول حقوق ــوع از اص ــران دو ن ــی ای ــام حقوق ــری در نظ ــه تعبی ــند. ب ــتنبط از آن باش ــا مس ــوده ی ب
قابلیــت اســتناد دارنــد: اصــول نوشــته حقــوق و اصــول فراقانونــی. در اســتناد بــه اصــول نوشــته حقــوق 
ــدارد؛ امــا در خصــوص  ــی محســوب می شــوند،بحثی وجــود ن ــه صــورت یــک مــاده قانون کــه خــود ب
اســتناد بــه اصــول فراقانونــی کــه بعضــًا ازروح قوانیــن قابــل اســتنباط هســتند، بــا عنایــت  بــه ســوابق 
تقنینــی در خصــوص منابــع احــراز قواعــد ماهــوی در مقــام صــدور حکــم، قانونگــذار امــکان اســتناد 
بــه اصولــی را فراهــم آورده کــه مغایــر بــا شــرع نباشــند. ایــن عــدم مغایــرت بــا شــرع به عنــوان یکــی 
از شــاخصه های اســتناد موجــه بــه اصــول حقوقــی در رســیدگی های قضایــی اســت.البته بایــد گفــت 
کــه عــدم مغایــرت بــا شــرع مفهومــی جــدا از وجــود ســوابق اصــل در شــرع دارد؛ چراکــه بــا تحــوالت 
روزافــزون زندگــی بشــر چنیــن بــه ذهــن متبــادر می شــود کــه برخــی از مباحــث مســتحدثه جدیــد،در 
فقــه ســابقه ای بــرای آنهــا نمی تــوان یافــت.در تأییــد ایــن مدعــا می تــوان بــه برخــی از اصــول مــدرن 
حقــوق اداری همچــون دسترســی بــه اطاعــات و اســناد اداری، ســرعت در پاســخگویی یــا ممنوعیــت 
تأخیــر، تناســب و معقــول بــودِن تصمیــم اداری اشــاره کرد.همچنیــن اصــول حقوقــی گاهــی به مثابــه 
ــه هــر تفســیری متضمــن  ــح ک ــن توضی ــه می شــوند.با ای ــه کارگرفت ــن ب ــرای تفســیر قوانی ــی ب مبنای
یکســری مبانــی اســت و بنــا بــه تعبیری،اصــول حقوقــی همــان مبانــی کامــی تفســیر قوانیــن بــوده2  
ــه  ــن ضابط ــا مهم تری ــد؛ ام ــاب می آین ــه حس ــن ب ــه از قوانی ــیر دادگران ــای دادرس در تفس ــه راهنم ک
در چنیــن اســتنادی بــه اصــول، برقــراری نســبت موجــه میــان دیــدگاه تفســیری و نظــم حقوقــی یــا 
مشــروعیت قانونــی آنهــا در نظــم حقوقــی ایــران اســت.نحوه اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آرای قضایی 
ایــران تابــع ایــن اصــل اســت کــه دادگاه در مقــام تشــخیص اصــول حقوقــی قابــل اعمــال در هــر پرونده 

1. عزیزی، حسین، گزارش نشست علمی ) استناد به سیاست های کلی نظام در آراء دیوان عدالت اداری ( ،مجله تحقیقات 
قضایی،تهران ،1396، ص 61

2. اعظمی چهاربرج به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در 
رسیدگی های قضایی زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،پیشین، ص76
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بــا توســل بــه روش تفســیر حقوقــی، بــه صــورت مســتدل و موجــه ودر چهارچــوب نظــام حقوقــی بایــد 
عمــل کند.یعنــی دادگاه بایــد بتوانــد نشــان دهــد کــه باتوجــه بــه مجمــوع شــرایط و اوضــاع و احــوال 
مربــوط در هــر پرونــده خاص،بیــن اصــل شناسایی شــده جهــت اعمــال و موضــوع پرونده،عرفــًا تناســب 

وجــود دارد و اهــل فــن چنیــن اســتنادی را آشــکارا ناموجــه تلقــی نمی کننــد.1

 همچنیــن ذکــر ایــن نکتــه ضــرورت داردکــه وارد کــردن هرگونــه محدودیــت بــر حقــوق اشــخاص 
صرفــًا بایــد براســاس قوانیــن باشــد.در ایــن گونــه مــوارد اســتناد بــه اصــول در صورتــی جایــز اســت کــه 
بــه نفــع شــخص باشــد و اســتناد بــه اصــول حقوقــی در دادرســی های اداری نیــز در چهارچــوب اینکــه 
تصمیــم یــا اقــدام مقــام اداری قابلیــت تأییــد یــا رد دارد یــا خیــر و اینکــه اقــدام مزبــور مغایــر بــا قانــون 
بــوده یــا انکــه مغایــر بــا قانــون نیســت ، قابــل اعمــال هســتند. از مزیت هــای چنیــن آراء متصــدر بــه 
اصــول حقوقــی آن اســت کــه مداخلــه قاضــی در تفســیر قانــون را هنجارمنــد کــرده و ایشــان را ازصــدور 
رأی بــر مبنــای احســاس شــخصی بازمــی دارد.در ایــن زمینــه دادنامــه شــماره ... -1397/10/15 شــعبه 
ــه  ــه اصــول حقوقــی اســت کــه ب ــه ای قابــل تقدیــر از اســتناد قاضــی ب دوم عمومــی حقوقــی ...2 نمون

صــورت مســتدل و مســتد و البتــه موجــه اصــدار یافتــه اســت.

ضابطــه بعــدی در اســتناد بــه اصــول حقوقــی، حــدود و ثغــور ایــن اســتناد در حوزه هــای مختلــف 
حقــوق از قبیــل حقــوق مدنــی، حقــوق کیفــری وحقــوق دادرســی اداری اســت.به دیگــر ســخن قاضــی 

در هنــگام اســتناد بــه اصــول حقوقــی،در مقــام تعییــن چــه حکمــی اســت؟

ــت  ــد حال ــول حقوقی،نمی توان ــه اص ــتناد ب ــد اس ــر می رس ــه نظ ــت :»ب ــده اس ــه ش ــخ گفت در پاس
ــک  ــوان ی ــًا می ت ــی صرف ــول حقوق ــه اص ــتناد ب ــد.با اس ــته باش ــفید داش ــیاه و س ــا س ــد ی ــر و ص صف
تصمیــم یــا اقــدام دولتــی را تأییــد یــا رد کــرد و بــر ایــن اســاس،آن تصمیــم یــا اقــدام را مغایــر بــا قانون 
ــزان  ــوان می ــی نمی ت ــه اصــول حقوق ــا اســتناد ب ــذا ب ــرد؛ فل ــام ک ــون( اع ــا آن )قان ــر ب ــر مغای ــا غی ی
ــن نمــود.«4در  ــاوی مســئولیت مدنی«تعیی ــزان خســارت در »دع ــری«3 یامی ــاوی کیف مجــازات در»دع

1. توازنی زاده به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های 
قضایی زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،پیشین، ص3

2. به نقل از کانال تلگرامی دکتر عبدالله خدابخشی آثار و اندیشه ها و تجارب قضایی آرایی تازه در زمینه های مختلف حقوقی 
https:/www.t.me/khodabakhshi : به آدرس

3. در خصوص استناد به منابع تکمیلی حکم ازجمله استناد به فقه و اصول حقوقی در دعاوی کیفری اختاف نظر بسیاری 
وجود دارد برای دیدن این نظرات ر.ک: نشست نقد و بررسی آرای قضایی با موضوع قلمرو اصل 167 ق.ا. در پرونده های 

جنایی، انتشارات قوه قضاییه، چ اول، 1394؛ الهام غامحسین،بررسی تطبیقی چالش های ناشی از سکوت قانون در حقوق 
کیفری ایران و فقه امامیه، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صص 443-473.

 4. آقایی طوق به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های 
قضایی زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،پیشین، ص46
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ــه  ــد ب ــی و قضایــی بای ــر مشــروعیت قانون ــه اصــل حقوقــی، عــاوه ب دادرســی های اداری در اســتناد ب
ضابطــه مصلحــت عمومیــدر چهارچــوب نظــام عدالــت اداری توجــه گــردد. بــا ایــن توضیــح کــه دفــاع از 
منافــع شــهروندان درمقابــل خودســری ها و تعرض هــای دولــت بــه حقــوق آنهــا بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه همــواره منافــع شــهروند معتــرض مدنظــر دادگاه قــرار گیرد.بلکــه اصــل مصلحــت عمومــی ایجــاب 
ــت  ــن امرخــود مقتضــای عدال ــدم داشــته باشــد و ای ــردی تق ــع ف ــر مناف ــه ب ــع جامع ــه مناف می کندک
ــی  ــد شــدن اســتنادبه اصــول حقوق ــد موجــب آیین من ــه نظــر می توان ــه ب اســت.1 ضابطــه دیگــری ک
ــی  ــان اســت.برخی از اصــول حقوق ــن اصــول از حیــث گســتره شــمول و کلیــت آن گردد،رده بنــدی ای
ــف  ــای مختل ــه حوزه ه ــا ورود ب ــا ب ــن فرااصل ه ــتند نظیر»برابری«،»آزادی«،»انصاف«.ای ــل هس فرااص
حقوق،خــود ســبب ایجــاد اصــول جزئی تــر شــده اند. ایــن رده بنــدی در عمــل می تواننــد ســبب ایجــاد 
نوعــی سلســله مراتب میــان اصــول گــردد. همچنیــن بــا توجــه بــه فراهــم بــودن زمینــه مساعدبیشــتر 
در اســتناد بــه اصــول حقوقــی در دادرســی های اداری،برخــی تدویــن اصــول کلــی حقوقــی را در قالــب 

قانــون عــام اداری پیشــنهاد داده انــد.2

گفتــار چهــارم. رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری و اســتناد بــه 
اصــول حقوقــی

امــروزه در نظام هــای حقوقــی توســعه یافته،قضات نقــش ویــژه ای در صورت بنــدی اصــول حقوقــی 
ــتر  ــن بس ــی بهتری ــام حقوق ــر نظ ــی در ه ــه قضای ــه روی ــا می کنندک ــی ایف ــای قانون ــع خاءه و رف
مطالعــه،واکاوی و نقــد ایــن نقــش را مهیــا می کنــد.در همیــن راســتا از منظــر بینــش قضایــی قضــات 
ــی(،  ــرد عمل ــت اداری )رویک ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــه در روی ــا مداق ــز ب ــرد نظــری(و نی ــوان )رویک دی
درصددیــم چگونگــی نظــر و رویــه قضــات دیــوان را در اســتناد بــه اصــول حقوقــی به خصــوص اصــول 

کلــی حقــوق اداری مــورد واکاوی قــرار دهیــم.

بند اول. رویکرد نظری 

در مصاحبــه ای کــه روزنامــه اعتمــاد بــا یکــی از قضــات محتــرم دیــوان عدالــت اداری تحــت عنــوان 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــت،3 ایش ــل آورده اس ــع اداری«به عم ــون جام ــن قان ــرورت تدوی »ض

1. پتفت ، آرین و احمد مرکز مالمیری ؛  مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری »امکان و چگونگی استناد به آن 
در رسیدگی های قضایی « ،  مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ، چاپ اول ، 1395،ص87

2. هداوند، مهدی ، نظارت قضایی تحلیل مفهومی تحوالت اساسی، مجله حقوق اساسی، سال هفتم، شماره 90 
،تابستان 1387 ،ص 31

3. روزنامه اعتماد ، شماره 2407 -1391/03/09   صفحه حقوق :گفتگوی اعتماد با  آقای دکتر واحدی قاضی عالی رتبه 
www.magiran.com/newspapertoc           : دیوان عدالت اداری برگفته از سایت
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ــون اساســی، اصــول  ــه قان ــد در صــدور حکــم ب ــت اداری می توان ــوان عدال ــا قاضــی دی اساســی کــه آی
حقوقــی یــا معاهــدات بین المللــی اســتناد و بــر اســاس آن حکــم صادرکنــد؟ اظهــار داشــته اند: »ایــن 
ــه  ــد ب ــن ســوال بای ــه ای ــرای پاســخ ب ــا ب ــا کــه م ــن معن ــن اســت.به ای ــی و بنیادی سوال،ســوال مبنای
ــر  ــم ب ــر بخواهی ــال اگ ــه کنیم.ح ــی توج ــام حقوق ــی در نظ ــع قضای ــات مراج ــع تصمیم ــی ومناب مبان
دیــوان عدالــت اداری متمرکــز شــویم،باز هــم ناگزیریــم قواعــد صــدور رأی را بررســی کنیــم.از اصــل 
167 ق.ا. شــروع می کنیم.ایــن اصــل یکــی از معیارهــای مهــم و شایســته توجــه محاکــم اســت...معیار 
بعــدی مــاده 3 ق.آ.د.م. اســت.مفاد ایــن مــاده بــا اصــل فــوق تفاوت هایــی دارد. معتــرض ابهــام، نقــص 
یاحتــی عــدم وجــود قانــون و تعــارض قوانیــن شــده اســت.مقنن در ایــن مــاده بــه امــکان اســتناد اصــول 
حقوقــی تصریــح کــرده اســت؛ بنابرایــن شــعب دیــوان عدالــت اداری بایــد بــه قانــون حاکــم برموضــوع 
مراجعــه کننــد واجتهــاد در مقابــل نــص قانــون جایــز نیســت، امــا در صــورت اجمــال یــا خــاء قانونــی 
می تواننــد بــه اصــول حقوقــی اســتناد کننــد؛ امــا علمــای حقــوق دربــاره ایــن عبــارت مصادیق،تفاســیر 
ــت،بین  ــل دانس ــار اص ــد اعتب ــوان واج ــواردی را می ت ــه م ــه چ ــاره اینک ــان کرده اندودرب ــددی بی متع
حقوقدانــان اختاف نظــر جــدی وجــود دارد. بــه هــر حــال ایــن اختیــاری کــه مقنــن در مــاده مزبــور 

ــوب و راه گشاســت.« ــرده، مطل ــی ک پیش بین

قاضــی دیگــری از دیــوان1 ، در نشســت علمــی نحــوه اســتناد موجــه بــه اصــول حقوقــی بــا طــرح 
ــی«  ــی حقوق ــا »اصــول کل ــاده 3 ق.آ.د.م ب ــه در م ــه کار رفت ــی ب ــا اصــول حقوق ــه آی ــن پرســش ک ای
ــی  ــی حقوق ــا اصــول کل ــی ب ــان داشــته اند:»به نظــر می رســد اصــول حقوق ــٌا یکــی هســتند؟ بی ماهیت
کــه مبنــای قواعــد حقوقــی هســتند، متــرادف نباشــد. اصــول حقوقــی، قواعــدی هســتند کــه در قانــون 
ــول  ــوان دریافت،اص ــل 166 ق.ا.می ت ــون« دراص ــه »قان ــه مقارن ــه قرین ــن را ب ــت. ای ــده اس ــان نش بی
ــه اصــول حقوقــی، حکمــی در  ــد. راجــع ب اســتنباط )احــکام( قابلیــت اســتناد در آراء قضایــی را ندارن
قانــون بیــان نشــده اســت؛ اعــم از اینکــه اصــول مزبــور در قانــون اساســی بیــان شــده باشــند یــا خیــر؛ 
یــا در فتــوای معتبــر مــورد اشــاره قــرار گرفتــه باشــند یــا خیــر.در مــورد اصــول یادشــده،عدم مغایــرت 
ــرای مثــال اصــل تناســب در  ــل اســتناد هســتند. ب ــا شــرع شــرط اســت. اصــول مذکــور منجــزاً قاب ب
ــد  ــا فق ــور ب ــد مزب ــر درخصــوص قواع ــان نشــده اســت ... اگ ــون اساســی بی ــارات در قان ــال اختی اعم
ــه آنهــا )اصــول حقوقــی( اســتنادکرد ... ازجملــه مصادیــق  حکــم در قانــون مواجــه باشــیم می تــوان ب
اصــول می تــوان بــه اصــل حــق مکتســب،اصل انتظــارات مشــروع،اصل تناســب،اصل تســاوی افــراد در 
پرداخــت هزینــه عمومــی و...اشــاره کرد.اینهــا قواعــدی اســت کــه قاضــی بایــد بــه آنهــا اســتناد نمایــد 
ــول  ــه اص ــتناد ب ــان اس ــر ایش ــن از نظ ــد.2 همچنی ــازی کن ــا قاعده س ــازی ی ــود اصل س ــه خ ــه اینک ن

1. دکتر غامرضا موالبیگی
2. تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی زیر 

نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،پیشین، صص53-56
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مــدرن حقــوق اداری در آرای هیــأت عمومــی دیــوان امکان پذیــر اســت.1 و نیــز اعتقــاد دارنــد ایــن امــر 
ــردد.2 ــوان می گ ــات دی ــیر قض ــدن تفاس ــب ضابطه مندش موج

ــه اصــول حقوقــی در رســیدگی های دیــوان وجــود دارد امــا   در دیــدگاه ایشــان امــکان اســتناد ب
محــل اســتناد بــه اصول،جایــی اســت کــه قانــون نباشــد. امــا هنگامی کــه قاضــی می توانــد بــا تفســیر 
ــا  ــد ایــن قاضــی دیوان،دلیــل اصلــی و ی ــون را اجــرا کند؛همچنیــن ازدی ــد قان ــون را اجراکنــد، بای قان
یکــی از دالیــل اصلــی عــدم اســتفاده قضــات دیــوان از اصــول حقوقــی بــه ایــن ایــراد برمی گرددکــه 
اگــر دیــوان در رأی وحــدت رویــه کــه مبتنــی بــر قانــون نیســت از اصــول حقوقــی اســتفاده کنــد و 
رأی وحــدت رویــه صــادر کنــد بــا همــان اشــکالی مواجــه می شــود کــه بــه چــه حقــی رأی عــام کلــی 

صــادر کــرده کــه درحکــم قانــون اســت و خــود را در جــای قانونگــذار گذاشــته اســت.«3

ــی  ــای نظــام حقوق ــل ابتن ــه دلی ــا ب ــوان، ام ــن قضــات دی ــدگاه مشــابه در بی ــم وجــود دی علی رغ
ایــران برنظــم حقــوق نوشــته و تربیــت قضــات در سیســتم حقــوق بــر پایــه نظــام اثبات گرایانــه و یــا 
بعضــًا قضــات تعلیــم یافتــه بــر پایــه آموزه هــای فقهی،دیدگاه هــای مخالــف جــدی نیــز وجــود دارد. بــه 
عنــوان نمونــه در نشســت علمــی بــا موضــوع »اصــول حقوقــی حاکــم بررســیدگی های دیــوان عدالــت 
اداری« بــا حضــور قضــات دیــوان کــه در تاریــخ 87/11/7 برگــزار شــده وماحصــل آن توســط اداره کل 
پژوهــش دیــوان تدویــن و انتشــار یافتــه اســت،مدیرکل وقــت آمــوزش دیــوان کــه خــود از قضــات آن 
ــر ضــرورت اســتفاده از اصولــی  مجموعــه بــوده، پــس از صحبت هــای ســخنران اصلــی نشســت کــه ب
ــه حــق مکتســب و...در رســیدگی های  ــرام ب چــون اصــل تناســب،اصل انتظــارات مشــروع، اصــل احت
دیــوان در مقــام تفســیر قانــون تأکیددارنــد؛ بیــان می دارند:»همان گونه کــه اســتاد ارجمندمــان بحــث 
ــون  ــیر قان ــث تفس ــا ،بح ــث م ــه در مباح ــم ک ــرض کن ــه ع ــد، خاص ــح دادن ــون را توضی ــیر قان تفس
)نداریم(بحــث، بحــث تطبیــق اســت. فقــط دربحــث منطقه الفــراغ کــه آنهــم تأســیس آیت اللــه صــدر 
در اصــول اســت، آنهــم ضابطــه دارد ... بیــن تأســیس اصــل و تأســیس قاعــده و رویــه تفــاوت اســت. 

تأســیس اصــل یــا  قاعــده در ردیــف اصــل خــارج از حــوزه ایــن بحــث اســت.«4

1. موسوی زاده، سید شهاب الدین ، گزارش نشست علمی ماهیت در رژیم حقوقی حاکم بر هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری  منتشره در گفتارهایی در دیوان عدالت اداری ، مجموعه گزارش های پژوهشی و نشست های علمی 

سال های 95-94 ،چاپ اول، 1396: ص 143
2. تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی زیر 

نظر پژوهشگاه قوه قضاییه، همان، ص57
3. موسوی زاده، سید شهاب الدین ، گزارش نشست علمی ماهیت در رژیم حقوقی حاکم بر هیات عمومی دیوان 

عدالت اداری  ، پیشین،ص 134
4. برای مطالعه بیشتر ن.ک: نشست علمی اصول حقوق عمومی حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری، 

انتشارات معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان، شماره اول، فروردین 1388.
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بند دوم. رویکرد عملی 

مطالعــه رویــه هیــأت عمومــی دیــوان بــه عنــوان مهم تریــن رکــن ســاختاری دیــوان و نیزبرخــی 
ــورت  ــواردی به ص ــدود م ــات آنمجموعه،درمح ــه قض ــد ک ــان می دهن ــعب نش ــط ش ــداری توس آراء اص
مســتقیم بــه اصــول حقوقــی اســتناد جســته و در برخــی دیگــر از آراء بــه نحــو غیرمســتقیم بــه پــاره ای 
از اصــول حقوقــی اســتناد نموده اند.البتــه در نظــری گفتــه شــده اســت کــه دیــوان عدالــت اداری صرفــًا 
بــه یــک اصــل اســتناد کــرده و آن »قانونــی بــودن« است.ســایر مفاهیــم مــورد اســتناد بــه نحــوی بــه 
اصــل مزبــور یعنــی قانونــی بــودن بــاز می گــردد.1 درادامــه بــه برخــی از آراء صــادره ازدیــوان کــه در 
ــتناد شــده اســت  ــی اس ــا ضمن ــوق اداری به صراحــت ی ــژه اصــول حق ــی به وی ــه اصــول حقوق ــا ب آنه
ــایر  ــه س ــرم را ب ــدگان محت ــوده وخوانن ــا نم ــه کام اکتف ــز ازاطال ــت پرهی ــه جه ــه و ب ــوان نمون به عن

آثــاری کــه در ایــن زمینــه بــه نــگارش در آمــده انــد2 ،ارجــاع می دهیــم.

الف. اصل»استمرار خدمات عمومی«

1. شــاکی کــه از اســاتید دانشــکده حقــوق دانشــگاه شهیدبهشــتی بــوده در تاریــخ 1389/10/26 
ــور بازنشســته  ــرف دانشــگاه مزب ــاده 103 ق.م.خ.ک از ط ــتناد تبصــره 2 م ــه اس ــتادی ب ــه اس ــا رتب ب
اعــام می گردد.شــاکی بــا توجــه بــه اینکــه تــا تاریــخ منــدرج در حکــم بازنشســتگی حــدود 63 ســاله 
داشــته اند و از طرفــی بــه اســتناد مــاده 117 ق.م.خ.ک، اعضــای هیئت علمــی خــارج از شــمول مــاده 
103 همیــن قانــون بــوده و می تواننــد تــا 70 ســالگی بــه خدمــت ادامــه دهنــد؛ لذاتقاضــای بطــان 
ــم  ــعبه پنجاه ــه ش ــته اند ک ــش را داش ــده خوی ــوق تضییع ش ــه حق ــاده کلی ــتگی و اع ــم بازنشس حک
ــاد  ــه از مف ــن رأی می دهد:»آنچــه ک ــده طــرف شــکایت چنی ــارات نماین ــس از بررســی اظه ــوان پ دی
ــه  ــه البت ــد ک ــی آی ــورخ 1392/11/19 برم ــه م ــورت جلس ــکایت در ص ــرف ش ــده ط ــارات نماین اظه
ــن اســت  ــی دارد ای ــده کارگزینــی شــاکی موجوددردانشــکده حقــوق نیــز کامــًا هم خوان ــا مفادپرون ب

1. زارعی به نقل از تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی 

زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،پیشین، ص39

2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: هداوند و مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، انتشارات خرسندی، چ 

3، 1393؛ آگاه، وحید، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)1361-1368(، 

انتشارات جنگل، چ اول، تهران، 1389؛ پتفت، آرین و احمد مرکز مالمیری، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، 

پژوهشگاه قوه قضاییه، چ اول، تهران ، 1395؛ قشقایی نژاد، مرجان،اصول حکمرانی خوب در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، 

انتشارات جنگل، چ اول، تهران، 1395؛ مجموعه های موضوعی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری؛ دوفصلنامه رویه قضایی 

شعب دیوان عدالت اداری، انتشارات مرکز مطبوعات قوه قضائیه و فصلنامه رأی )مطالعات آرای قضایی ( و ...
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کــه شــاکی بــر اســاس مفــاد تبصــره دوم از مــاده 103 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بازنشســته 
ــات کشــوری،  ــت خدم ــون مدیری ــاده 117 قان ــه اســتناد م ــه ب ــی اســت ک ــن در حال شــده اســت. ای
ــوان  ــی دی ــأت عموم ــی رأی هی ــارج هســتند.از طرف ــور خ ــون مزب ــی ازشــمول قان اعضــای هیئت علم
عدالــت اداری بــه شــماره 587 -90/12/22 بــه روشــنی مقــرر داشــته کــه صــدور حکــم بازنشســتگی 
اعضــای هیئت علمــی بــه اســتناد مــاده 103 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری فاقــد وجاهــت قانونــی 
می باشــد.ازجهتی دیگــر بــر اســاس اصــول حقــوق عمومــی، ارائــه خدمــت علمــی بــه عنــوان خدمــت 
ــن  ــی ای ــل قانون ــه دلی ــدمگر اینک ــتمرار آن می باش ــر اس ــل ب ــه اص ــود ک ــوب می ش ــی محس عموم
اســتمرار را قطــع نمایدکــه در پرونــده ایــن دلیــل و مســتند قانونــی ماحظــه نگردیــده اســت.آنچه کــه 
از ظواهــر نیــز برمی آیــد ایــن اســت کــه شــاکی تقاضــای بازنشســتگی ننمــوده اســت.در هــر صــورت 
بــه نظــر می رســد شــکایت واجــد جنبــه قانونــی بــوده و شــعبه بــه اســتناد رأی هیــأت عمومــی یــاد 
شــده ومــاده 10 قانــون دیــوان عدالــت اداری حکــم بــه ورود شــکایت را صــادر و اعــام می نمایــد.رأی 
صــادره در بــازه زمانــی 20 روز از تاریــخ اباغ،قابــل تجدیدنظــر درشــعب تجدیدنظــر دیــوان اســت.«1

ب( در ایــن رأی صراحتــًا یکــی از اصــول حقوقــی یــا بــه عبــارت صحیح تــر اصــول کلــی حقــوق 
اداری )اصــل اســتمرار خدمــات عمومــی( مورداســتناد قــرار گرفتــه اســت.با ایــن اســتدالل کــه چــون 
تدریــس دردانشــگاه یــک خدمــت عمومــی تلقــی می شــود، لــذا اســتمرار و تــداوم بــر آن حاکــم بــوده 
ــتدالل  ــاد کرد.اس ــه ای در آن ایج ــا وقف ــع ی ــی را قط ــت عموم ــی موجه،خدم ــدون دلیل ــوان ب و نمی ت
ــل  ــناختن اص ــمیت ش ــه رس ــایی و ب ــب شناس ــد موج ــتمرار می توان ــل اس ــه اص ــتناد ب ــی در اس قاض
ــات  ــتمرار خدم ــداوم و اس ــل ت ــه اص ــردد و ازآنجاک ــت اداری گ ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــور در روی مزب
عمومــی در هیچ یــک ازنصــوص قانونــی در حقــوق ایــران ذکــر نگردیــده، شناســایی ایــن اصــل توســط 
ــن  ــع قاعده ســاز، نقــش مهمــی در تثبیــت و تضمیــن ای ــوان یکــی از مناب ــوان به عن ــی دی ــه قضای روی

ــد. ــد ایفاکن ــران می توان ــوق اداری ای اصــل در حق

ب. اصل »برابری ورود به خدمات عمومی«

1. شــاکی پــس از قبولــی در آزمــون اســتخدامی شــهرداری ها و کســب رتبــه اول آزمــون بــا ایــن 
اعــام از ســوی شــهرداری مواجــه می شــود کــه براســاس مصوبــه کمیتــه اســتخدام افــراد غیربومــی 
معاونت توســعه و مدیریت ســرمایه انســانی ریاســت جمهوری،شــاکی حق شــرکت در آزمون را نداشــته 
اســت.بااین اعــام و تضییــع حــق شــاکی، ایشــان از تصمیــم اداره یادشــده نزددیــوان شــکایت بــرده و 
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شــعبه 33دیــوان در مقــام رســیدگی این چنیــن حکــم کــرده اســت: »نظــر بــه اینکــه اواًل نــام شــاکی 
در فهرســت اســامی قبول شــدگان آزمــون اســتخدامی شــهرداری بــه عنــوان نفــر اول درج شــده و در 
آگهــی آزمــون نیزقیــدی مبنــی بــر اینکــه آزمــون صرفــًا مختــص افــراد بومــی بــوده و افــراد غیربومــی 
حــق شــرکت در آزمــون را ندارنــد، وجــود نــدارد؛ ثانیــًا دولــت ایــران در ســال 1343 بــه مقاوله نامــه 
شــماره 111 راجــع بــه منــع تبعیــض در اســتخدام و اشــتغال مصــوب ســازمان بین المللــی کار پیوســته 
ــض را  ــدم تبعی ــل ع ــی ج.ا.ا، اص ــون اساس ــای 19 و 20 و 28 قان ــل 3 و اصل ه ــد 14 اص ــق بن و مطاب
پذیرفتــه و نظــر معاونــت توســعه ومدیریــت ســرمایه انســانی ج.ا.ا. بــه لحــاظ تخالــف و تغایــر بــا مدلــول، 
ــوده و  ــاع نب ــعبه الزم االتب ــرای ش ــی ب ــون اساس ــل 170 قان ــر اص ــول براب ــن اص ــوم ای ــوق و مفه منط
وضــع قاعــده آمــره ســلب حــق از افــراد غیربومــی مغایــر احتــرام بــه حیثیــت و کرامــت انســانی اســت؛ 
ثالثــًا برخــورداری یکســان شــهروندان از حقــوق و تکالیــف بــدون توجــه بــه زمینه هــای تبعیض آمیــز 
جانبدارانــه نظیــر :رنــگ ، نــژاد، جنســیت، زبــان، ســن، قومیــت، ملیــت، ســطح ســواد، وضعیــت مالــی 
واجتماعــی، شــغلی، حزبــی، خانوادگــی و ماننــد اینهــا به عنــوان اصــل برابــری در حقــوق اداری بــوده و 
نمونــه عینــی ایــن اصل،برابــری در ورود بــه خدمــت عمومــی اســت و برابــری در برابــر قانــون بــه مقــام 
اداری اجــازه نمی دهــد تبعیــض روا دارد و مقامــات اداری در فرآینــد اتخــاذ تصمیمــات لزومــًا بایســتی 
تصمیــم یکســان بــرای اشــخاصی کــه در وضعیــت یکســان هســتند اتخــاذ نمایند؛لــذا بنــا بــه جهــات 
فــوق خواســته شــاکی مقــرون بــه صحــت تشــخیص و حکــم بــه الــزام اســتانداری و شــهرداری لرســتان 

ــه اســتخدام شــاکی هماننــد ســایر قبول شــدگان در آزمــون اســتخدامی صــادر اعــام می گــردد.«1 ب

ــوان،  ــی دی ــه در آن قاض ــاب آورد ک ــه حس ــی ب ــه آراء مهم ــوان از جمل ــز می ت ــن رأی را نی 2. ای
به صراحــت بــه اصــل برابــری اعــم از برابــری درورود بــه خدمــت عمومــی و برابــری درمقابــل قانــون و 
منــع تبعیــض اســتنادکرده اســت.در ایــن رأی قاضــی بــا اســتدالل صریــح، رفتــار اداره را درخصــوص 
جلوگیــری ازاســتخدام فــرد غیربومــی ناقــض اصــل برابــری در ورود بــه خدمــت عمومــی دانســته اســت.

ــی از  ــوان یک ــی به عن ــت عموم ــه خدم ــری در ورود ب ــل براب ــایی اص ــن شناس ــی ضم ــت قاض درحقیق
اصــول کلــی حقــوق اداری و اصــل برابــری در مقابــل قانــون بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق 
عمومــی نیــز توجــه کافــی داشــته و بااســتناد بــه آنهــا درصــدد تضمیــن حقــوق شــهروندان درمقابــل 
اداره نیــز برآمــده اســت. نکتــه جالــب توجــه دیگــردر ایــن رأی اســتناد بــه اســناد بین المللــی ازجملــه 
ــم  ــه حک ــناد ب ــن اس ــگاه ای ــه جای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی کاراس ــازمان بین الملل ــای س مقاوله نامه ه
مــاده 9 قانــون مدنــی در سلســله مراتب هنجــاری در نظــم حقوقــی ایــران نیــز یــک نــوآوری محســوب 
ــوان، رأی  ــی در دی ــول حقوق ــه اص ــه ب ــتناد موج ــا و اس ــن نوآوری ه ــه ای ــن در ادام می گردد.همچنی

 1. حیدری ، فروغ و محمد جالی ،  اصل برابری وورد به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
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ــوان  ــعبه 39 دی ــی ش ــوق عموم ــه حق ــی دانش آموخت ــه از قاض ــدی و درخورتوج ــین برانگیز واح تحس
ــوازم و آثاراصــل  ــه ل ــدی ب ــض و ضــرورت پایبن ــع تبعی ــری و من ــه اصــل براب ــر م.ح.( مســتند ب )دکت
برابــری و همچنیــن ضــرورت شــفافیت وتعییــن مفــاد و محتــوای عمــل اداری بــرای جلوگیــری ازاعمــال 
ــر  ــل تقدی ــوع خــود قاب ــه در ن ــاری صــادر شــده اســت ک ــای اختی ــری صاحیت ه ســلیقه دربه کارگی

ــد.1 ــین می باش وتحس

ج. لزوم رعایت اصول دادرسی عادالنه در رسیدگی هیئت های گزینش

ــوان:»در خصــوص شــکایت شــاکی به طرفیــت مشــتکی ٌعنه به خواســته  ــدوی دی 1.رأی شــعبه 9 ب
اعتــراض نســبت بــه رأی به شــرح دادخواســت تنظیمــی وضمائــم ... الــخ ... بــا عنایــت بــه اینکــه شــاکی 
ــت  ــت وضعی ــده وی جه ــوع پرون ــراً موض ــن اخی ــته لیک ــتکی ٌعنه راداش ــت در اداره مش ــابقه خدم س
ــر  ــم و اعام نظ ــه تصمی ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت ب ــده اس ــرح گردی ــش مط ــته گزین ــتخدامی در هس اس
هســته گزینــش مســتلزم بررســی و تحقیــق کافــی در مــورد ســوابق افــراد می باشــد ورعایــت مــاده 15 
قانــون گزینــش ازجملــه قواعــد آمــره بــوده و درمانحن فیــه ماحظــه می شــودکه رأی صــادره حــاوی 
نــکات و مــوارد مصرحــه قانونــی نبــوده و دلیــل و مــدارک متقــن و مســتند محکمه پســندی کــه باعــث 
ــردد  ــاهده نمی گ ــد مش ــور باش ــت در اداره مذک ــه فعالی ــت ادام ــاکی در جه ــرایط ش ــراز ش ــدم اح ع
ــل  ــت، اص ــر رد صاحی ــی ب ــدور رأی مبن ــیدگی و ص ــن رس ــا درحی ــت هیئت ه ــی می بایس و از طرف
ــوق وجهــت  ــب ف ــه مرات ــا توجــه ب ــه ب ــی نمایند؛حالی ــل توجــه کاف ــار دالی ــه ارزش و اعتب ضــرورت ب
ــا رعایــت  ــه ب ــه نظــر می رســد کــه رأی معترض ٌعن رعایــت حقــوق مکتســبه و ایجــاد امنیــت کاری ب
ــده  ــت نگردی ــه رعای ــه و منصفان ــی اصــول دادرســی عادالن ــده ... و از طرف ــب صادرنگردی ــع جوان جمی
اســت و بــه اصــل تناظــر ادلــه و تساویســاح ها در دفــاع توجــه نشــده ... لــذا شــکایت مطروحــه وارد 
و موجــه تشــخیص بدیــن لحــاظ مســتند بــه اصــول 22 و 37 قانــون اساســی و مــواد 10 و 11 و 63 
قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان حکــم بــه ورود شــکایت و نقــض رأی معتــرض عنــه و الــزام 
ــا رعایــت مفــاد ایــن دادنامــه و کلیــه مقــررات مربوطــه  ــه بررســی مجــدد موضــوع ب مشــتکی عنــه ب
ــاغ  ــون ت.ا.د.د.ع.ا ظــرف 20 روز پــس از اب ــاده 65 قان ــق م صــادر و اعــام می گــردد.رأی صــادره وف

قابــل اعتــراض در شــعب محتــرم تجدیــد نظــر دیــوان اســت.«2

 1. جهت مشاهده رأی ر .ک به : کانال تلگرامی اندیشکده مجازی حقوق اداری ایران )تاریخ انتشار آذرماه 98( به آدرس

:htpp://t.me.ialagroup

 2. برگرفته از دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری ، انتشارات معاونت حقوقی ، پیشگیری و پزوهش دیوان

عدالت اداری ، شماره 4 ، بهار و تابستان 1396 ،ص 30-31

استناد به اصول حقوقی در
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2. ازنــکات ارزشــمند ایــن رأی اســتناد بــه برخــی اصــول حقوقــی ازجملــه اصــول دادرســی منصفانه 
ــل  ــار دالی ــه اعتب ــه ب ــرورت توج ــل ض ــش، اص ــای گزین ــیدگی های هیئت ه ــل تناظردررس ــد اص مانن
ــت  ــل امنی ــه »اص ــن دادنام ــتنادی در ای ــی اس ــل حقوق ــر اص ــد. دیگ ــات اداری می باش ــط مقام توس
شــغلی افــراد« بــوده کــه درزمــره حقــوق بنیادیــن شــهروندان قــرار داشــته و در اســناد مختلــف حقــوق 
ــای  ــت واعت ــعب،ضمن تقوی ــداری از ش ــه آراء اص ــت. این گون ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــری م بش
جایــگاه دیوان،درعمــل نیــز موجــب حمایــت و صیانــت بهتــر و بیشــتر از حقــوق شــهروندان درمقابــل 
اداره به خصــوص درزمینــه صاحیت هــای گزینشــی و اختیــاری اداره می شــود و تأکیــد رویــه قضایــی 
ــن اصــول در مراجــع اختصاصــی  ــت ای ــه1 ضمــن تثبی ــوان در شناســایی اصــول دادرســی منصفان دی

ــردد. ــی نیزگ ــه قضای ــا در روی ــناختن آنه ــب به رسمیت ش ــد موج اداری می توانن

گفتــار پنجــم. رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری و توســعه حقوق 
ایران در  اداری 

از آنجایــی کــه حقــوق اداری،حقوقــی ذاتــًا رویــه ای بــوده و حتــی بیــان شــده کــه حقــوق اداری 
ــی  ــی حقوق ــری از اصــول کل ــا بهره گی ــه ب ــوده ک ــی فرانســه ب ــه شــورای دولت ــده روی در فرانســه زایی
ــته  ــری داش ــوذ فراگی ــر و نف ــردم فرانســه تأثی ــی م ــون توانســته برزندگ ــوم قان ــعه مفه ــق توس ازطری
باشــد.2 لــذا برآنیــم تــا بــا نشــان دادن نقــش مشــابه رویــه قضایــی دیــوان عدالــت در تحــول و توســعه 
حقــوق اداری بــه ارزیابــی عملکــرد ایــن نقــش بپردازیم.اهمیــت رویــه قضایــی در هــر نظــام حقوقــی 
ــه  ــادر ب ــی ق ــی آن به تنهای ــیء3 ذات ــل بط ــه دلی ــون ب ــم قان ــه بدانی ــود ک ــخص می ش ــی مش هنگام
مطابقــت ســریع بــا تحــوالت نیســت و مداخلــه عوامــل دیگــری بــرای ایجــاد ایــن هماهنگــی ضــروری 
ــه  ــوارد مشــابه ب ــه در م ــی ک ــی تصمیم هــای مکــرر قضای ــه مفهــوم »شــکل کل ــی ب اســت.رویه قضای
لحــاظ الــزام معنونــی و یــا الــزام قانونــی مبنــای حکــم مرجــع قضایــی قــرار گیرد.«بــه دلیــل ارتبــاط 
مســتقیم بــا واقعیت هــای جامعــه و ســهولت بیشــتردر مطابقــت بــا تحــوالت اجتماعــی، نقــش مهمــی 
در ایــن زمینــه را ایفــا می کنــد.4 از دیگــر ســو، تبییــن رابطــه قانونــی و رویــه قضایــی بــه دلیــل طــرز 
تفکــر حاکــم درکشــورهای خانــواده حقــوِق نوشــته مبنــی بــر نقــش بی بدیــل و انحصــاری قانــون نیــز 
حائزاهمیــت اســت. در گذشــته نظــام حقوقــی نوشــته، قوانیــن را به عنــوان منبــع اصلــی و انحصــاری 

 1. در دادنامه مشابه ای شعبه سوم دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تصمیم کمیسیون ماده 20 داروخانه نیز بر رعایت
اصول دادرسی و نیز رعایت اصل صاحیت تاکید داشته است .ر.ک : همان ،69-79
2.  هداوند ، حقوق اداری تطبیقی ،،انتشارات سمت، تهران،1390 ، صص689-690

3. بطی ء : آهسته و سست و کند   
 4. فاطمی ، ثریا ، پایان نامه » جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی « تحت نظارت آقایان  

دکتر محمد جالی و ولی رستمی ، دانشگاه تهران)پردیس قم ( ، بهمن 1391
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ــل  ــی قائ ــه قضای ــودن روی ــزام آور ب ــای ال ــه معن ــی ب ــن قضای ــرای تقنی ــوق می دانســته و نقشــی ب حق
نبودند.امــا درخــال چنــد دهــه گذشــته، نظام هــای حقوقــی از حیــث منابــع حقوقــی بــه ســمت نوعــی 

ــد.1 ــش رفته ان ــی پی ــع حقوق ــوان مناب ــی به عن ــه قضای ــون و روی ــان قان ــوازن می ــی و ت هم گرای

هرچنــددر نظــام حقوقــی ایران،رویــه قضایــی بــا وجــود اهمیــت بســیار، چنــدان موردتوجــه قــرار 
نگرفتــه امــا ایــن عــدم توجــه مانــع از شناســایی نقــش پراهمیــت آن به ویــژه در فضــای حقــوق عمومــی 
و بــه طــور اخــص حقــوق اداری نمی باشــد.در همیــن راســتا وبــا نگاهــی منتقدانــه بــه رویــه قضایــی 
ــول آن  ــی و اص ــوق عموم ــل ازحق ــوان در عم ــات دی ــه قض ــت ک ــوان گف ــت اداری می ت ــوان عدال دی
چندان کــه بایســته و شایســته اســت اســتفاده نکــرده و»بیشــتر مبانــی اســتداللی صــدور آراء خویــش 
ــته اند،  ــوص نداش ــن خص ــوآوری در ای ــه ن ــی ب ــتوارکرده و تمایل ــتی اس ــای پوزیتیویس ــر انگاره ه را ب
به نحوی کــه در طــول چنــد دهــه مشــاهده شــده اســت، آراء دیــوان در چهارچــوب اصــول کاســیک 
حقــوق مثــل اصــل عطــف بــه ماســبق نشــدن اثــر قانــون یــا تکــرار اصــوِل گفته شــده در مــواد 10 و 
12 و 80 قانــون دیــوان محصــور و محــدود شــده اســت.«2 البتــه ضمــن احتــرام بــه ایــن نظــر؛ بایــد 
ــده  ــز نادی ــوان را  نی ــرم دی ــات محت ــط قض ــه توس ــورت گرفت ــی ص ــارت ها و نوآوری های ــی جس برخ

ــاره داشــت: ــل اش ــه آراء ذی ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــت. به عن نگرف

ــا در  ــازمان زندان ه ــه س ــدی از آیین نام ــوص ابطال بن ــماره 435-1382/10/28 در خص ـ رأی ش
خصــوص اعــام حبــس انفــرادی بــه  عنــوان نوعــی مجــازات؛

ــی  ــات شــورای عال ــخ1378/8/9 در خصــوص ابطــال مصوب ــه تاری ــی 300 ب ـ رأی شــماره 297 ال
انقــاب فرهنگــی؛

ـ رأی وحــدت رویــه هیــأت عمومــی بــه شــماره 215-1369/9/20 در خصــوص مفهــوم ذی نفــع در 
اعتــراض بــه آراء مراجــع اختصاصــی اداری؛

ــاد  ــل ایج ــه دلی ــا ب ــده ناج ــنامه فرمان ــال بخش ــوص ابط ــوان در خص ــی دی ــأت عموم ـ رأی هی
محدودیــت درحــق دادخواهــی تحــت شــماره 423 مــورخ 1386/6/18؛

ـ آراء صادره در خصوص حمایت از حقوق مکتسبه افراد؛
ــاروا)801-1391/11/2 و 512-1391/7/24 و929- ــض ن ــع تبعی ــوع من ــا موض ــداری ب ـ آراء اص

؛  1391/12/14

استناد به اصول حقوقی در
 آرای دیــوان عدالت اداری

 1. وکیلیان ، حسن ،جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوق ، فصلنامه پژوهش حقوق
عمومی ، سال نوزدهم ، شماره 58 ، بهار 97 ، صص 64-65

 2. مرادخانی، فردین و آیت موالیی . عدم استقالل آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری .
نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسامی سال هشتم شماره 15 زمستان 96، ص154
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ــا  ــوان ب ــأت عمومــی دی ــه هــای 51-1391/7/24 و 154-1391 و 363-81386/5/23 هی ـ دادنام
ردپــای اســتناد بــه اصــل تناســب

ـ رأی شماره 119-68 در ضرورت مستند و مستدل بودن آرای مراجع اختصاصی اداری
ــارات  ــتفاده از اختی ــداق سوءاس ــی از مص ــای ضمن ــا ردپ ــورخ 1392/1/9 ب ــماره 30 م ـ رأی ش

ــی ــارت قضای ــات نظ ــی از جه ــوان یک به عن
ـ رأی شماره811-1394/9/20 درخصوص دعاوی کامل و...

هرکــدام از رأی هــا بــا اســتفاده و تکیــه بــر حقــوق بنیادیــن و اصــول حقــوق عمومــی و بعضــًا اصــول 
کلــی حقــوق اداری، چشــم انداز حرکتــی هرچنــد ُکنــد امــا جــاری و پویــا در ایجــاد تحــول و توســعه 

حقــوق عمومــی و بــه تبــع حقــوق اداری در ایــران را نمایانگــر هســتند.

البتــه در ایــن راه، وجــود برخــی کاســتی ها در قانــون دیوان،حصــر صاحیت هــا و نظارت ناپذیــری 
موجــود در قانــون ایــن نهــاد و نیزنبــود ســازوکار انتخــاب قضــات ایــن دیوان،ضعــف در آموزش هــای 
رســمی حقــوق عمومــی و فقــدان برخــی آموزه هــای مــدرن حقــوق اداری ازجملــه نبــودن آیین هــای 
ــته  ــی داش ــر منف ــت اداری تأثی ــوان عدال ــی دی ــه قضای ــذاری روی ــی اداری و ...در اثرگ ــدون دادرس م
ــا  ــی ب ــام حقوق ــازی نظ ــت اداری در همگام س ــوان عدال ــات دی ــش قض ــر نق ــی ب ــد پایان ــت. تأکی اس
تحــوالت حقوقــی اســت، چراکــه »برخــی اندیشــمندان حقوقــی بــر ایــن باورنــد کــه نــگاه واقع بینانــه 
ــد  ــم می کن ــه حک ــت ک ــل،دادرس اس ــه در عم ــد ک ــان می دهن ــی نش ــای قضای ــه تصمیم گیری ه ب
نــه قانــون و ایــن دادرس اســت کــه بــا اختیــارات وســیعی کــه دارد پویایــی، شــادابی و زندگــی را بــه 
ــوان یکــی از  ــی به عن ــدان و قاضــی آمریکای ــر حقوق ــن راه اســت کــه پازن قوانیــن می بخشــد.«1 ودر ای
برجســته ترین حقوقدانــان زنــده نظــام کامــن ال می نویســد:»قضات بایــد بیــن عالــم عیــن و ذهــن پــل 
بزننــد و هنــگام فصــل دعــوی بــا ســری افراشــته و نگاهــی حــازم، حکــم انشــاء کننــد نــه بــا ســری بــه 

جیــب لفــظ فــرو رفتــه.«2

البتــه پرواضــح اســت کــه در یــک نــگاه تعاملــی نبایــد از نقــش تابعــان نظــام حقوقــی در تحــول 
حقــوق غافــل بود.امــری کــه امــروز در کشــورهای پیشــرفته و در حــال پیشــرفت تحــت عنــوان آمــوزش 
ــد ضمــن درونی کــردن  ــن آمــوزش عمومــی حقــوق می توان ــر می شــود. ای عمومــی حقــوق از آن تعبی
نظــام و فرهنــگ حقوقــی در افــراد و گروه ها،آنــان را شــهروندان توانمنــدی گردانــده ودرواقــع موجــب 

1.  انصاری ، باقر ، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، پیشین ، ص 15
 2. ریچارد پازنر، تأماتی در باب قضاوت، انتشارات دانشگاه هاروارد  2013؛ ارائه و ترجمه شده در سایت ترجمان علوم

www.tarjomaan.com/barrsi_ketab/6365:انسانی به نشانی
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ــن و  ــرای قوانی ــرای اج ــی ب ــگ عموم ــه در فرهن ــروع و موج ــی مش ــار عموم ــک انتظ ــکل گیری ی ش
ــن  ــاص در ای ــور خ ــه ط ــود و ب ــی می ش ــح جمع ــردی و مصال ــوق ف ــی از حق ــازوکارهای حمایت س
آمــوزش عمومــی حقــوق، آمــوزش دادرســی عادالنــه ضمــن ارتقــاء موقعیــت شــهروندان بــه موقعیــت 
ــه تقویــت نظــام نظــارت قضایــی  »شــخص بودگــی« باعــث تعامــل بیــن شــهروندان و اداره شــده و ب

ــد.1 ــز می انجام نی

نتیجه

نظــام حقوقــی ایران،اگرچــه در شــکل امــروزی خــود تابــع نظــام حقــوق نوشــته اســت و ویژگی های 
ایــن نظــام را دارد؛ ازجملــه آنکــه قانــون بــه عنــوان منبــع نخســت در ترتــب قواعــد ماهــوی حاکــم بــر 
دعــاوی بــه عنــوان شــاخصه اصلــی ایــن نظــام در اصــل 167 ق.ا. و مــاده 3 ق.آ.د.م حفــظ شــده اســت؛ 
امــا تحــوالت  نظــام قضایــی ایــران پــس از انقاب،نظــر بــه ایــن داردکــه ضمــن وفــاداری بــه اصــول 
نظــام نوشــته و در عیــن حفــظ چهارچوب هــای کلــی آن،بــا دادن اختیاربــه قاضــی در خصــوص رجــوع 
بــه منابــع تکمیلــی چــون فتــاوی معتبریــا اصــول حقوقــی کــه مخالــف موازیــن شــرعی نباشــد،درصدد 
بــوده تــا ازیــن رهگــذر، ایســتایی موجــود در ذات قوانیــن موضوعــه و بی تفاوتــی دادرس در ایــن نظــام 

تاحــدی جبــران شــود. 

نحــوه اســتناد بــه اصــول حقوقــی در آراء قضایــی ج.ا.ا تابــع ایــن اصــل اســت کــه دادگاه در مقــام 
تشــخیص اصــول حقوقــی قابل اعمــال در هــر پرونــده بــا توســل بــه روش تفســیر حقوقــی، بــه صــورت 
مســتدل و موجــه در چهارچــوب نظــام حقوقــی عمــل کنــد. مقنــن امــکان اســتناد بــه اصولــی را فراهــم 
آورده کــه مغایــر باشــرع نباشــند. ذکــر ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه وارد کــردن هــر گونــه محدودیــت 
بــر حقــوق اشــخاص صرفــًا بایــد بــر اســاس قوانیــن باشــد.در ایــن گونــه مــوارد اســتناد بــه اصــول در 
صورتــی جایــز اســت کــه بــه نفــع شــخص باشــد. اســتناد بــه اصــول حقوقــی در دادرســی های اداری 
ــه  ــرو اینک ــا خی ــا رد داردی ــد ی ــت تأیی ــام اداری قابلی ــدام مق ــم یااق ــه تصمی ــوب اینک ــز در چهارچ نی
اقــدام مزبــور مغایــر بــا قانــون یــا غیرمغایــر بــا آن اســت، قابل اعمــال هســتند.در تکمیــل ایــن ضابطــه 
ــر مشــروعیت  ــاوه ب ــی در دادرســی اداری،ع ــه اصــل حقوق ــتناد ب ــه در اس ــان داشــت ک ــوان بی می ت
ــت اداری  نیزتوجــه  ــه ضابطــه مصلحــت عمومــی در چهارچــوب نظــام عدال ــد ب ــی بای ــی و قضای قانون
ــردد،  ــی گ ــول حقوق ــه اص ــتناد ب ــدن اس ــب آیین مندش ــد موج ــه می توان ــری ک ــه دیگ ــردد. ضابط گ

رده بنــدی ایــن اصــول از حیــث گســتره شــمول و کلیــت آنــان اســت.

استناد به اصول حقوقی در
 آرای دیــوان عدالت اداری

 1.  راسخ ، محمد ، مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق ، انتشارات مرکز مطبوعات قوه قضائیه ، چ اول ، تهران
،1395: ص 75
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هرچنــد دیــوان عدالــت اداری رویکــرد مشــخص،ثابت و منســجمی در رابطــه بــا تفســیر قضایــی در 
حقــوق اداری ایــران نــدارد، امــا از آنجایــی کــه دیــوان درحقیقــت یــک دادگاه حقــوق عمومــی اســت 
ــن  ــع کاســتی های قوانی ــد و در راســتای رف ــی تنفــس کن ــوق عموم ــد در فضــای حق و قاضــی آن بای
موضوعــه، قضــات دیــوان می تواننــد بــا هــدف حمایــت از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره از یــک ســو 
ــای تفســیر اداری،  ــن ضرورت ه ــا درنظــر گرفت ــر ب ــن ســاختارهای اداره خــوب از ســوی دیگ و تضمی
بــه اصــول حقوقــی بــه طــور عــام و اصــول کلــی حقــوق اداری بــه طــور خــاص اســتناد جوید.بــه دیگــر 
ســخن بارشــدحقوق اداری در مســیر رســیدگی بــه دعــاوی موردی،گونه هــای ویــژه از اصــل قانونیــت 
مجــال بــروز پیــدا می کننــد و بــا حرکــت از مفهــوم صــوری حاکمیــت قانــون بــه مفهــوم ماهــوی آن 

ــود.  ــی ـ سیاســی ب ــام حقوق ــک نظ ــای شــهروندگرایانه ی ــاهد اجرایی شــدن آرمان ه ــوان ش می ت

ــاره ای محــدود از  ــه،در پ ــات آن مجموع ــه قض ــد ک ــت نشــان می دهن ــوان عدال ــه دی ــه روی مطالع
ــه نحــو  ــر از آراء ب ــتناد جســته و دربرخــی دیگ ــی اس ــه اصــول حقوق ــه  صــورت مســتقیم ب ــوارد ب م
ــی  ــه قضای ــذاری روی ــتی ها در اثرگ ــی کاس ــود برخ ــن راه وج ــد.در ای ــتناد نموده ان ــتقیم اس غیرمس
دیــوان عدالــت اداری تأثیــر منفــی داشــته وتأکیــد پایانــی بــر نقــش قضــات دیــوان عدالــت اداری در 

ــت. ــی  اس ــوالت حقوق ــا تح ــی ب ــام حقوق ــازی نظ همگام س
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مطبوعــات قــوه قضاییه،چــاپ اول، تهــران.
ــلم  ــاری و مس ــر انص ــه باق ــد( ترجم ــر و مفی ــوق )مختص ــفه حق ــس، فلس ــد وک 7 . ریمون

آقایی طــوق، ج 2، انتشــارات جاودانــه، جنــگل، تهــران، 1392،
8. رضایی زاده،محمدجواد)1390(،حقــوق اداری تطبیقــی بــا تأکیــد بــر دادرســی اداری در 

شــورای دولتــی فرانســه، انتشــارات مجــد، چــاپ اول، تهــران.
ــی،  ــت حقوق ــارات معاون ــت اداری، انتش ــوان عدال ــعب دی ــی ش ــه قضای ــه روی 9. فصلنام

ــتان 1396. ــار و تابس ــت اداری، ش 4 ،به ــوان عدال ــش دی ــگیری و پژوه پیش
فراملی،چــاپ  دادرســی  آییــن  محســنی)1386(،اصول  وحســن  غمامی،مجیــد   .10

تهــران. اول،نشــرمیزان، 
ــارات  ــوق موضوعه،انتش ــگاه آن درحق ــی و جای ــن،)1392(،اصول حقوق 11. صادقی،محس

ــران. ــاپ دوم،ته ــزان، چ می
12. هداوند،مهــدی و علــی مشــهدی)1393(،اصول حقــوق اداری در پرتــو آراء دیــوان 

عدالــت اداری، انتشــارات خرســندی،چاپ 3 ،تهــران.
13. هداوند، مهدی)1390(،حقوق اداری تطبیقی،انتشارات سمت، تهران.
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ــت  ــوان عدال ــیدگی های دی ــر رس ــم ب ــی حاک ــوق عموم ــول حق ــی اص ــت علم 14. نشس
ــت اداری، شــماره اول، تهــران. ــوان عدال ــت اموزشــی و پژوهشــی دی اداری)1388(،انتشــارات معاون

ب. مقاله ها
15. بوالنــژه، ژان،اصــول کلــی حقــوق و حقــوق موضوعه،ترجمــه علیرضــا محمــدزاده وادقانــی، 

مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه تهــران، شــماره 36، بهــار 76.
نظــم  در  اداری  دادگاه هــای  جایــگاه  تطبیقــی  تنگستانی،محمدقاســم،مطالعه   .16
قضایی،گــزارش پژوهشــی منتشــره در مجموعــه گفتارهایــی دردیــوان عدالــت اداری،ســال های )95-

ــاپ اول. ــه، چ ــوه قضایی ــگاه ق ــارات پژوهش 94(، انتش
17. حیدری،فــروغ و محمــد جالــی، تأملــی براصــل اســتمرار خدمــات عمومــی در پرتــو 

قوانیــن و آراء دیــوان عدالــت اداری،فصلنامــه رأی، مطالعــات آراء قضایــی، شــماره 16، 1395.
18. حیــدری ، فــروغ و محمــد جالــی ، اصــل برابــری ورود بــه خدمــات عمومــی در پرتــو 

آراء دیــوان عدالــت اداری،فصلنامــه رأی،مطالعــات آرای قضایی،شــماره 3، 1393.
ــی اداری،  ــوا در دادرس ــات دع ــام اثب ــن زاده، نظ ــا محس ــین و آزیت ــی، محمدحس 19. زارع

ــتان 1394. ــماره 72، زمس ــی، ش ــوق قضای ــای حق ــه دیدگاه ه فصلنام
20. سیادت، حمیدرضا، اهداف دادرسی مدنی، فصلنامه قضاوت شماره 81 بهار 1394.

ــیر  ــر تفس ــر آن ب ــت اداری و تأثی ــق عدال ــون در تحق ــهابی،مهدی،جایگاه قان 21. ش
ــی ایران،پژوهشــنامه حقــوق  ــام حقوق ــده در نظ ــون و قاع ــبت قان ــر نس ــی ب ــی؛ تأمل قضای

ــم،1393. ــال پانزده ــماره اول، س ــامی، ش اس
22. غمامی،مجیــد و حســن محســنی،اصول تضمین کننــده عملکــرد دموکراتیــک در 
دادرســی و اصــول مربــوط بــه ویژگی هــای دادرســی مدنی،فصلنامــه حقــوق، مجلــه دانشــکده 

ــوم سیاســی دانشــگاه تهران،شــماره 74، زمســتان 1385. ــوق و عل حق
23. مرادخانــی، فردیــن و آیــت موالیی،عــدم اســتقالل آییــن دادرســی اداری در چهارچوب 
ــتم،  ــال هش ــامی، س ــوق اس ــه و حق ــی فق ــی پژوهش ــریه علم ــت اداری،نش ــوان عدال ــون دی قان

شــماره 15، زمســتان 1396.
ــت  ــال صالحی ــر اعم ــی ب ــارت قضای 24. موسوی زاده،ســید شهاب الدین،نشســت علمــی »نظ
هــای اختیــاری« درج شــده در مجموعــه گزارش هــای پژوهشــی و نشســت های علمــی تحــت عنــوان 

گفتارهایــی در دیــوان عدالــت اداری، انتشــارات مرکــز مطبوعــات و انتشــارات قــوه قضاییــه،1394.
25. هداوند،مهدی،نظــارت قضایــی تحلیــل مفهومــی تحــوالت اساســی و طرحــی بــرای 
توســعه حقــوق اداری و ارتقــاء نظــارت قضایی،مجلــه حقــوق اساســی، ســال هفتم،شــماره نهــم، 
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تابســتان 1387.
ــوق اساســی، شــماره  ــوق اداری، حق ــول آن در حق ــدرت و تح ــار ق ــد، مهدی،مه 26. هداون

ــتان 1386. ــتم، تابس هش
27. وکیلیان،حســن،جایگاه رویــه قضایــی و قانــون بــه عنــوان منابــع حقــوق دردکتریــن 

حقوق،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال نوزدهــم، شــماره 58،بهــار 1397.
28. فاطمی،ثریا،پایان نامه»جایــگاه و نقــش رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری درحقــوق 
ــی  ــس فاراب ــگاه تهران)پردی ــتمی، دانش ــی و دکتررس ــر جال ــان دکت ــارت آقای ــت نظ ــی« تح عموم

ــن 1391. قم(،بهم
29-Rousset Michel & Oliver Rousset,)2004(,Droit Administratif, Presses  Universi-

 taires
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Refer to legal principles in Administrative Justice 
Court     

Moslem Aghaei  Togh*  
Sajjad  Mardani**

Abstract:
 The legislator of   the constitution, in Article 166 of the  this law provides for 
the judiciary to issue reasoned and documentary judgments to legal and (statutory) 
material based on which the judgment was issued. The same legal assignment is 
mentioned in Article 3 of the Civil Procedure Code. The above principle has created 
a capacity in the Iranian judicial system, which greatly compensates for the lack of 
comprehensiveness of applicable laws in judicial proceedings. The reference to legal 
principles in judicial proceedings is practically carried out, although such citations 
are not considered to be justified in practice. On the other hand, the existence of 
conceptual ambiguity in the meaning (legal principles) and the basis of the legal 
system in  Iran  has   also  contributed  to the principles of the written law in the 
non-citation or arbitrary citation of judges . Therefore, while designing the concepts 
and categorizing the principles of law and listing the features of these principles and 
differentiating them from other similar concepts, it has been tried to investigate the 
relationship between legal principles and other sources in the judicial system of Iran 
And by expressing the criteria for the systematic citation of these principles, the 
impact of the legal principles in general and the general legal principles in particu-
lar should be shown in the development of the administrative rights of the country. 
These   studies  indicate that the Justice of the Supreme Administrative Court has a 
significant impact on the identification of the principles of administrative law and the 
development of these rights in the country.
Keywords:Administrative Justice Court, Administrative Law Development, Cita-
tion, General Principles of Administrative Law,Legal  Principles 
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