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 تهران، ايران دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه تهران،. 2
 

 12/4/1313: رشيپذ  11/11/1311: افتيدر

 چکیده
 مقررات و نیقوان چارچوب در اندمکلف یادار مراجع قانون، تیحاکم اصل به توجه با

 گرفته نظر در ييهاستهيبا یادار مراجع یریگمیتصم یبرا مقررات و نیقوان در. کنند یریگمیتصم
 ران،يا يحقوق نظام در. شد خواهد تمایتصم نيا نقض موجب آنها،نکردن  تيرعا که است شده

 و است یادار مراجع توسط مذکور یهاستهيبا تيرعا بر نظارت ييقضا مرجع یادار عدالت وانيد
 نيا. دارد قرار یادار عدالت وانيد شعب تیصالح در ،يشخص یادار ماتیتصم بر ييقضا نظارت

 یبرا را ييهاستهيبا چه یادار عدالت وانيد شعب که است پرسش نيا به پاسخ يپ در مقاله
 -يفیتوص يبررس با است شده يسع نیهمچن. انددانسته یضرور يشخص یادار یریگمیتصم
 شعب که ييهاستهيبا و شده داده پاسخ پرسش نيا به ،یادار عدالت وانيد شعب یآرا يلیتحل

 عدالت وانيد شعب. شود استخراج اند،دانسته یضرور ،یادار مراجع یهایریگمیتصم در وان،يد
 یادار مرجع که را ييهاستهيبا خود، یصادره یآرا در مذکور، یفهیوظ انجام یراستا در یادار

 مستند ض،یتبع عدم و یبرابر بودن، يقانون جمله از است، خود ماتیتصم در آنها تيرعا به ملزم
 تيرعا رتصو در را یادار ماتیتصم و داده قرار توجه مورد ،یادار ماتیتصم بودن مستدل و

 .اندکرده نقض آنهانکردن 

 وانيد شعب قانون، تیحاکم ،يشخص یادار ماتیتصم ،یریگمیتصم یهاستهيبا :هادواژهیکل
 .ييقضا نظارت ،یادار عدالت
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 مقدمه
به شهروندان  خدمات یارائهمراجع اداری در راستای تأمین منافع و نظم عمومي و 

با پذيرش است.  مؤثرحقوق و تکالیف شهروندان  در تصمیمات اين که گیرندمي تصمیماتي
کارگیری اين صالحیت نظارت بر به است شده زمینه، سعي اينضرورت اقدام مراجع اداری در 

 .(22: 1731 ،)دومیشل شود از اين طريق حقوق شهروندان تأمین و شده
که  ون است، اصل حاکمیت قانمراجع اداریترين ابزار کنترل اعمال اقتدارات يکي از مهم

، ی تصمیمات مراجع اداری بايد مبنای قانوني داشته باشد )طباطبايي مؤتمنيبه موجب آن کلیه
 .(251تا: سنجابي، بي ؛13: 1731

از الزامات اصل حاکمیت قانون اين است که شهروندان در مواردی که معتقدند مرجع 
بتوانند به کند، نوني خود عمل نمياداری، برخالف قانون اقدام کرده است يا اينکه به تکالیف قا

( و با ابطال تصمیمات 12: 1725)خادم، کنند طرف رجوع و احقاق حق مراجع مستقل و بي
و ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظايف قانوني، به حق خود دست يابند خالف قانون يا 

 .(22: 1732درالحفاظي، )ص درخواست کنندجبران آن را  باشد، چنانچه زياني به آنها وارد آمده
های حقوقي مختلف در نظامی تصمیمات اداری، هدف تأمین حقوق شهروندان در زمینه با

در نظر گرفته شده است. در اين  مراجع اداریمراجعي برای نظارت بر قانوني بودن تصمیمات 
يعني  ،اييبه نهادی مستقل از نهادهای اداری و اجر مراجع اداریسعي شده که نظارت بر  زمینه

 شود. واگذار ی قضايیه قوه
مراجع قانونگذار اساسي با پذيرش اصل نظارت قضايي بر  ،نظام جمهوری اسالمي ايران در
قانون  137ديوان عدالت اداری نهاده است. به موجب اصل  یاين وظیفه را بر عهده اداری

 به نسبت مردم راضاتاعت و تظلمات، شکايات به ديوان عدالت اداری، مرجع رسیدگي ،اساسي
مأموران و واحدهای دولتي صالحیت خود را  .لتي استدو هاینامهآيین يا احدهاو يا نامورمأ

اين اصل موجب به کنند. بر اين اساس از طريق اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات، اعمال مي
ديوان عدالت اداری از تصمیمات و اقدامات مأموران و واحدهای اداری به  توانندمي شهروندان

 شکايت کنند. 
شوند: گیرند به دو قسم تقسیم ميی وظايف خود ميتصمیماتي که مراجع اداری در زمینه

نامه، بخشنامه و مواردی از اين صورت آيینو به هستند« نوعي»تصمیمات اداری برخي از 
 و تشکیالت قانون 12ی به موجب مادهد که رسیدگي به شکايات علیه آنها نشومياتخاذ  دست
 نوع در صالحیت هیأت عمومي ديوان قرار گرفته است.، اداری عدالت ديوان دادرسي آيین

ناظر بر شخص يا اشخاصي معین  «شخصيتصمیمات اداری » ديگری از تصمیمات اداری،
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ها از جمله تصمیمات شخصي اداری ها و گواهینامههستند. احکام استخدامي، مجوزها، پروانه
برای افراد حق و تکلیف ايجاد اين نوع تصمیمات  .(712: 1731طباطبايي مؤتمني، )هستند 

کنند و صرفاً نسبت به موضوعات و اشخاص در کرده يا وضعیت خاصي را به آنها اعالم مي
توانند متضمن احکام کلي و عام باشند )امامي و موارد خاص قابلیت اجرايي دارند و نمي

 . (23: 1731استوار سنگری، 
نظارت بر  ،اداری عدالت ديوان دادرسي آيین و تشکیالت قانون 11 یبه موجب ماده

 شعب ديوان یالبته آرا در صالحیت شعب ديوان است.مراجع اداری تصمیمات شخصي 
به همان  مفاد آنهاند و دارهیأت عمومي نی وحدت رويه یارزشي همانند آرا عدالت اداری

مراجع  اما با توجه به اينکه .آن صادر شده است موردی در دارند که رأ اختصاصای پرونده
دهند و اين اداری، بسیاری از وظايف خود را از طريق تصمیمات اداری شخصي انجام مي

تصمیمات بر حقوق شهروندان تأثیر بسیار زيادی دارد، بررسي آرای شعب ديوان عدالت اداری 
آرای شعب ديوان  باشد. نوع تصمیمات اداری اين یزمینهديوان در  یرويهتواند بیانگر مي

تواند بیانگر میزان توجه اين نهاد به رعايت ی تصمیمات اداری ميعدالت اداری در زمینه
 گیری توسط مراجع اداری باشد.های تصمیمبايسته

ی آرای شعب ديوان عدالت اداری در دسترس نیست و تا کنون تنها بخشي از آنها کلیه
)در حدی که منتشر  ديوان بررسي آرای شعبر اين نوشتار سعي شده با . دمنتشر شده است

های اداری شخصي رعايت آنها گیریي که ديوان عدالت اداری در تصمیمهايبايسته شده است(
شايان ذکر است که هدف اين نوشتار بررسي تمامي  را ضروری دانسته است، استخراج شود.

هايي که شعب ديوان عدالت اداری در ت و صرفاً بايستهگیری اداری نیسهای تصمیمبايسته
اند، موضوع بررسي مقاله است. البته حسب مورد به اتخاذ تصمیمات اداری ضروری دانسته

 است.  آرای هیأت عمومي نیز که در مقام رفع تعارض بین آرای شعب صادر شده، استناد شده
ی مربوط داده شده و سپس آرايي که در هر قسمت ابتدا توضیح مختصری در مورد بايسته

اند، دلیل عدم رعايت آن بايسته نقض کردهدر آنها شعب ديوان عدالت اداری تصمیم اداره را به
 بیان شده است. 

 عمل مطابق قانون. 1

اند، به اصل قانوني بودن و غالب مستندات شعب ديوان عدالت اداری در آرايي که صادر کرده
. به موجب اصل قانوني بودن، مراجع اداری صرفاً مجازند در چارچوب گرددتوابع آن باز مي

 شود.های اين اصل در آرای شعب ديوان بررسي ميهای قانوني عمل کنند. در ادامه مؤلفهصالحیت
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 گیری در صورت وجود شرایط قانونیتصمیم. 1-1

 بايد ابتدا داریمرجع ا شده، گرفته نظر در اداری عمل انجام برای شرايطي قانون در اگر
بر . است قانوني وظايف انجام به مکلف شرايط، وجود صورت در و کند احراز را شرايط وجود

صرفاً  ،در نظر گرفته است کارکنانخاص به  ييايمزا یاعطا یبرا شرايطي قانون وقتي اين اساس،
 یشماره رأی) دارند را ايمزاآن  افتيدر تیمذکور صالح طيشرا یکارکنان دارا

 ؛53: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره13/11/1731 مورخ 3113331317711333
 رأی ؛33: 1731 آبان کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،3113331312712752 یشماره رأی

 بهمن کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره23/11/1731 مورخ 3113331311712513 یشماره
در اين زمینه بیان داشته  27/11/1732 مورخ 323 یشماره هیأت عمومي در رأی (1).(11: 1731
هیأت وزيران، يکي از  21/11/1737هـ ـ 23377/ت2552نظر به اين که در مصوبه شماره »است: 

العاده ويژه به معلمان، اشتغال به تدريس تمام وقت اعالم شده است و شرايط پرداخت فوق
العاده ويژه تعارض، برای مدتي که خود را مستحق دريافت فوقهای موضوع شکات پرونده

اند، بنابراين استحقاق دريافت وقت به امر تدريس اشتغال نداشتهصورت تمامدانند، بهمي
 یدر قانون برا مقرر طيشراکه  یموارد درهمچنین ديوان، «. العاده ويژه در آن ايام را ندارندفوق
را رد کرده است. مقرر در قانون  یفهیانجام وظ بهلزام مرجع اداری نداشته، تقاضای اوجود  یامر

شرط الزام اداره به تغییر وضعیت استخدامي  بر اين اساس يکي از شعب ديوان عدالت اداری،
 ياستخدام تیوضع ليتبدکارکنان خود را وجود شرايط قانوني دانسته و درخواست الزام اداره به 

 3113331317712131 یشماره است )رأی قانون رد کرده درقرر م طيشرا نداشتن لیدلبه را
 (. 37: 1731 ید کشور، ييقضا یهيرو انتشار یاداره ،23/11/1731 مورخ

نسبت به انجام وظیفه  ،که شرايط مقرر در قانون محقق استبايد درصورتي مراجع اداری
را به امری غیر از آنچه  يف قانوني خودتواند انجام وظا، اداره نميگونه موارددر اين. کنند اقدام

 و آموزشي معاونت، 13/5/33مورخ  23ی رأی شعبه قانون مقرر داشته است، مشروط کند )
 323-323ی شماره رأیهیأت عمومي در  .(113-111: 1731 اداری، عدالت ديوان پژوهشي

 قانون (2)(55) ماده (22) بند مطابق» :در اين زمینه اعالم کرده است، 5/12/1732 مورخ
 انجام شهرداری و است شهرداری ذاتي وظايف جمله از ساختماني پروانه صدور... شهرداری

 مذکور تعهد ايفای و پروانه صدور متقاضي مالک سوی از تعهدی به تواندنمي را مذکور وظیفه
  .«کند مشروط و منوط

خالف قانون رر در قانون را، اقدام مراجع اداری در افزايش شرايط مق عدالت اداری ديوان
 پژوهشي و آموزشي معاونت، 23/7/31 مورخ ديوان 72 یشعبه یأر) استتشخیص داده 
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، 11/13/1731 مورخ 3113331311711331 یشماره رأی ؛37: 1732 اداری، عدالت ديوان
 ،ديوان شعبدر اين راستا، يکي از  (.11: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره

ی ارتقای اعضای هیأت علمي را افزايش شرايط مقرر در قانون و مقررات مربوطه در زمینه
 آموزشي معاونت ،71/2/33رأی مورخ )خارج از صالحیت مراجع اداری مربوطه دانسته است 

 (. 53-55: 1731اداری،  عدالت ديوان پژوهشي و

را ي از موارد از حکم قانونگذار استثنا کردن برخ مراجع اداری دراقدام ديوان عدالت اداری 
يکي از شعب ديوان  و مغاير قانون تشخیص داده است.مرجع اداری  ارج از حدود صالحیتخ
 صاحبان فعالیت بودن مجاز بر را اصل قانونگذار اينکه به توجه با »...دارد: اين زمینه بیان مي در

 مستثني موارد و دانسته مجاز يمسکون و تجاری از اعم امالک در پزشکي امور به وابسته حرف
 و سساتؤم از مصاديقي تواندنمي و نموده جاری را اصل است ملزم شهرداری ننموده ذکر را

 و پزشکي ملزومات و پزشکي تجهیزات عرضه و توزيع واردات، تولید، در که پزشکي مراکز
 که است قانوني نص محتاج استثناء اعمال زيرا نمايد استثناء را کنندمي فعالیت دندانپزشکي

 یانتشار رويه یاداره، 3113331315111571 یشماره رأی) ...«نبوده بین در نصي چنین
 .(72: 1731قضايي کشور، آبان 

 باشد، کرده اجرايي ینامهآيین تصويب به منوط را قانوني اجرای قانونگذار اگرهمچنین 
 تا و( 713: 1737 هاشمي،) است آن اجرايي ینامهآيین تصويب به منوط مذکور قانون اجرای
 قانون آن اجرای به ملزم را مراجع اداری تواننمي ،نشود تصويب اجرايي ینامهآيین کهزماني

 موجب به کهرا  تکالیفي انجام به مرجع اداری الزام خود آرای در عدالت اداری ديوان. دکر
 یشماره رأی) است کرده رد، هبود اجرايي ینامهآيین تصويب به کولوم آنها انجام قانون

: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 11/13/1731 مورخ 3113331311712313
 قضايي یرويه انتشار یاداره، 21/11/1731 مورخ 3113331311317221 یشماره رأی ؛33

ی مینهدر ز 2/11/1731 مورخ 1123 یشماره یأر. هیأت عمومي در (33: 1731 بهمن کشور،
 کل 1735 سال یبودجه قانون 75 یتبصره( الف) بنددرخواست پرداخت کمک موضوع 

 وراث و آنها تکفل تحت یعائله و موظف و بازنشسته و شاغل کارکنان به دولت کشور
 بود شده تصريح مزبور تبصره( الف) بند آخر قسمت در»اعالم کرده است:  ،متوفي کارمندان

 وزارتین همکاری با کشور استخدامي و اداری امور سازمان توسط ربوطم اجرايي نامهآيین که
 اجرايي نامهآيین اينکه به نظر. برسد وزيران هیأت تصويب به و شود تهیه تعاون و بازرگاني

 اجابت ... است، نگرديده فراهم قانون اجرای موجبات و نشده تصويب و تنظیم الذکرفوق
 .«ندارد قانوني یتموقع خصوص اين در شاکیان خواسته
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 و نیست جاری ،است نشده نامهآيین ابالغ به منوط قانون اجرای که مواردی در امر اين
 اينکه دلیلبه ،است کرده آنها متوجه را تکلیفي قانون که مواردی در دنتواننميمراجع اداری 

کنند  تنکافاس قانوني تکالیف انجام از ،است نشده ابالغ مذکور قانون اجرايي ینامهآيین
  .(37: 1731 بهمن کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره)

ی شرايط مدنظر قانونگذار را شرط براساس آرای مذکور، ديوان عدالت اداری وجود کلیه
انجام وظیفه توسط مراجع اداری دانسته است و در مواردی که تمامي شرايط قانوني کامل 

 داند.ظیفه نمينیست، مراجع اداری را مکلف به انجام و

 رعایت تشریفات مقرر در قانون لزوم . 1-2
بايد در  مرجع اداریاگر در قانون برای انجام امری تشريفاتي در نظر گرفته شده است، 

د. عدم رعايت تشريفات کنتشريفات مقرر در قانون را رعايت  ،آن امور مورداتخاذ تصمیم در 
تصمیم  عدالت اداری و ديوانکند شه وارد ميخدمقرر در قوانین به اعتبار تصمیم اخذشده 

 یاداره، 13/13/1731 مورخ 3113331311111131 یشماره رأیکند )را ابطال مي مذکور
 مورخ 3113331311212312 یشماره رأی؛ 32: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار

 یمارهش رأی؛ 73: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 11/11/1731
: 1731 بهمن کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 13/11/1731 مورخ 3113331311212311

تصمیم به برکناری شهردار بدون رعايت تشريفات قانوني را نافذ  يکي از شعب ديوان (.53
ی شماره رأی)شده از سوی شورای شهر داده است ندانسته و حکم به ابطال تصمیم گرفته

: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويهانتشار  ی، اداره22/12/1731 مورخ 3113331311117115
ای ديگر نیز تعیین و وصول عوارض بدون رعايت تشريفات قانوني را مجاز و شعبه (35

 ديوان پژوهشي و آموزشي معاونت، 21/11/33ديوان رأی مورخ  23ی شعبه)ندانسته است 
در مواردی که در قانون برای  عدالت اداری يوانهمچنین د .(11-11: 1732اداری،  عدالت
نفع بدون تشريفات مذکور و فرد ذی شدهتشريفاتي تعیین ی موضوعي درباره گیریتصمیم

، درخواست را فاقد وجاهت قانوني شدهبه اتخاذ تصمیم مورد نظر  مرجع اداریخواستار الزام 
 یرويه انتشار یاداره ،22/11/1731 مورخ 3113331311112221یشماره رأی) دانسته است

 ،13/13/1731 مورخ 3113331311111131 یشماره رأی ؛33: 1731 دی کشور، قضايي
 (.32: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره

به تبديل وضعیت استخدامي و ارتقای  برای مثال يکي از شعب ديوان درخواست الزام اداره
ی است )رأی شمارهفات مقرر در قانون رد کرده دلیل عدم طي تشريرتبه را به
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  (.35: 1731ی قضايي کشور، آذر ی انتشار رويه، اداره23/13/1731 مورخ 3113331315111137

 عدم جواز اجرای قوانین خارج از زمان اعتبار آنها. 1-3
نند ما ،ولي در برخي موارد طبیعت قوانین موقتي است ،ندداراعتبار دائمي  اغلبقوانین 

در برخي موارد نیز قانونگذار قوانین را برای مدتي محدود تصويب  ،قوانین برنامه و بودجه
تواند با استناد به قوانیني که مهلت اعتبار آنها به گونه موارد مرجع اداری نميدر اينکند. مي

نوني که انجام دهد. بر اين اساس اگر در قا يد يا اقدامکنپايان رسیده است، تصمیماتي اتخاذ 
توان اداره را به اعتبار آن به پايان رسیده مزايايي برای شهروندان در نظر گرفته شده است، نمي

مگر اينکه قانون مذکور حقي را برای شهروندان در  کرد،مزايای موضوع آن قانون ملزم  یارائه
رای قانون، اعتبار خود ايجاد کرده باشد که در اين صورت اين حق با اتمام مهلت اج یدوره

يکي از شعب ديوان عدالت اداری با توجه به اين موضوع  شود و قابل مطالبه است.ساقط نمي
 ساالنه اصل اين و...  داشته ساالنه و موقتي جنبه بودجه در مقرر احکام»...بیان داشته است: 

 از و تاس گرفته قرار تصريح مورد محاسبات قانون و (7)اساسي قانون 52 اصل در بودجه بودن
 بوده 35 سال بودجه قانون خاص ،35 سال بودجه قانون 1 تبصره الف بند معافیت که آنجايي

 و نسخ لحاظ به و داشته آن ساالنه و موقتي بر داللت نشده، لحاظ 31 سال بودجه قانون در و
أی ر)« ...ندارد را اعمال و استناد قابلیت اساساً ،1731 سال بودجه قانون وضع با اعتباریبي

  .(31: 1731قضايي کشور، آبان  یرويهانتشار  یاداره ،3113331315111115 یشماره
، جاری باشد شدهارائه  قانون اعتبار زمان در معافیت تقاضایالبته اين حکم در مواردی که 

 شود.مي ايجاد مشمول برای قانوني یمکتسبه حق اعمال قانون هنگام اعتبار آن، عدم با نیست و

 بدون وجود مجوز قانونی مراجع اداریدم جواز دریافت وجه توسط ع. 1-4
دريافت هر گونه وجه از شهروندان توسط اداره، نیازمند مجوز قانون است و مراجع اداری در 

ی وجه کنند که قانون اين اجازه را داده باشد )رستمي، کنندگان مطالبهصورتي مجازند از مراجعه
اخذ وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني، مغاير قانون  بر اينکه(. عالوه112: 1731

، در پاسخ 17/11/32مورخ  321و  1711ی است، فقهای شورای نگهبان در اعالم نظرهای شماره
به استعالم ديوان عدالت اداری، اخذ وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني را مغاير 

(. ديوان در 721و 711: 1732 نگهبان، شورای تحقیقات مرکزاند )موازين شرع تشخیص داده
ی آرای متعدد خود اخذ هر گونه وجه از افراد يا الزام اشخاص به پرداخت وجه را نیازمند اجازه

قانونگذار يا مأذون از قِبل او دانسته است و در مواردی که چنین اذني وجود ندارد، اقدام به ابطال 
 مورخ 532یشماره ريافت وجه از شهروندان کرده است )رأیتصمیم مراجع اداری در د



 

 
 8/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 مورخ 3113331311111131 یشماره رأی اداری؛ عدالت ديوان عمومي هیأت 17/13/1733
 .(21: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره13/13/1731

 توسط مراجع اداری عدم تعیین و اعمال مجازات. 1-5
 دادگاه طريق از تنها بايد آن اجرای و مجازات به حکم»ساسي قانون ا 71به موجب اصل 

بر اين اساس هیچ مقام اداری حق ندارد در مواردی که  .«باشد قانون موجب به و صالح
  مجازات تعیین کند.قانونگذار برای امری مجازات در نظر نگرفته است، برای افراد 

ا در مواردی که با تصويب مقررات ر مراجع اداریخود عمل  آرایدر  عدالت اداری ديوان
خالف قانون و خارج از حدود  ،ده استکريا بدون آن، اقدام به تعیین يا اعمال مجازات 

مراجع ديوان همچنین ابطال پروانه توسط  است. کردهتشخیص داده و ابطال  آنهااختیارات 
مال مجازات است، بدون تصريح قانونگذار را با توجه به اينکه ماهیت آن تعیین و اع اداری

 مورخ 3113331311112723ی رأی شمارهتشخیص داده است ) آنهاخارج از حدود اختیار 
  .(57: 1731قضايي کشور، بهمن  یرويهانتشار  ی، اداره17/11/1731

 عدم الزام در اعمال صالحیت اختیاری . 2
 توجه با وظايف انجام راستای دهد که دراجازه مي اداری به مراجع موارد در برخي قانونگذار

های مختلف انتخاب کنند از بین گزينه را مناسب تصمیم مورد هر احوال و اوضاع و شرايط به
 مأمور به را گیریتصمیم مطلق طوربه قانونگذار موارد اين در .(112: 1733 مشهدی، و هداوند)

 خواست که یميتصم هر ایضابطه و قاعده هیچ رعايت بدون وی بتواند تا کندنمي تفويض
 از قانونگذار هدف به توجه با و معقول طوربه است ملزم وی بلکه ،(Wade, 2004:350)بگیرد 
  .( Molan, 1997: 257؛217: 1731 مؤتمني، طباطبايي) کند گیریتصمیم وی، به اختیار اعطای

 یزمینه در اختیاری صالحیت اداره، به مقررات که مواردی در اداری عدالت ديوان
رد  را موضوع مورد در معین تصمیمي اتخاذ به اداره الزام دعوای است، کرده اعطا موضوعي

 یرويه انتشار یاداره ،3/12/1731 مورخ 3113331311517737 یشمارهرأی کرده است )
، 23/11/1731 مورخ 3113331315111377 یشمارهرأی  ؛31: 1731 آذر کشور، قضايي

 3113331317112533 یشمارهرأی  ؛17: 1731 دی کشور، اييقض یرويه انتشار یاداره
(. هیأت عمومي 31: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 12/11/1731 مورخ

، درخواست الزام سازمان تأمین اجتماعي به 2/5/1731 مورخ 225 یشماره یأرديوان، در 
براساس مقررات مربوطه،  سازماناينکه دلیل وری( را بهپرداخت مزايای مورد درخواست )بهره

 اهداف به نیل راستای در کارکنان عملکرد از رضايت براساس اين مزايا پرداخت به مجاز
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بر همین اساس  بوده است و در اين زمینه الزام قانوني وجود نداشته، رد کرده است. سازماني
 یدلیل اينکه ادارهرا به ديوان عدالت اداری درخواست الزام مرجع اداری به استخدام رسمي

 قانوناً الزامي و بوده مخیر رسمي صورتبه پیماني پرسنل استخدام در ،)ارتش( شکايت طرف
 مورخ 3113331311517513 یشماره رأی)کرده است  رد یست،ن شکايت طرف متوجه

 .(121: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،27/12/1731

 انجام وظایف قانونی  عدم تأخیر در. 3
عدم انجام وظیفه در مهلت مقرر قانوني يا به تعويق انداختن امور شهروندان بدون داليل 

 شودترين اموری است که موجب نارضايتي شهروندان از ادارات ميموجه يکي از مهم
رهای قانوني، يکي از معیا وظايف انجام عدم تأخیر در بر اين اساس، .(522: 1731)ابوالحمد، 

قانوني،  وظايف انجام عدم تأخیر درمدی اداره است. در مقابل تکلیف مراجع اداری به اکار
شهروندان نیز حق دارند که به درخواست آنها بدون تأخیر رسیدگي شود. بر اين اساس 

که مراجع اداری بدون دلیل موجه انجام وظايف خود را به تأخیر بیندازند و اين درصورتي
رود خسارت به شهروندان و زيان به منافع آنها شود، مرجع اداری مربوطه تأخیر موجب و

  .(133: 1733)هداوند و مشهدی، مکلف به جبران زيان وارده است 
، در مواردی که قصور اداره در انجام وظیفه و مسئلهبا تأکید بر اين عدالت اداری  ديوان

اره را به پرداخت خسارت وارده عدم سرعت الزم در اقدامات اداری موجب خسارت شده، اد
 و آموزشي معاونت ،21/2/33 مورخ اداری عدالت ديوان 7 یشعبه رأی) ده استکرملزم 

 مورخ 3113331312312311 یشماره رأی ؛21-27: 1731 اداری، عدالت ديوان پژوهشي
 . (13: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،3/12/1731

ی ثبت اسناد و امالک داشته اکي درخواست بازداشت ملکي را از ادارهای، شدر پرونده
 است که با وجود کامل بودن مدارک، سازمان مذکور در زمان مقتضي ملک را بازداشت

کند و اين امر موجب خسارت به شاکي کند. مالک اقدام به فروش ملک مورد نظر مينمي
 اقدامات»در مورد اين پرونده با اعالم اينکه  71/3/33ديوان در رأی مورخ  22ی شود. شعبهمي

 مسئولیت قانون 11 ماده مشمول و وظیفه انجام در قصور از ناشي خسارت مصاديق از خوانده
 یمطالبه مورد در شاکي استحقاق تصديق و شکايت ورود به حکم ،«...گرددمي تلقي (2)مدني

 ديوان پژوهشي و آموزشي ونت)معاکرده است  صادر خوانده اقدامات از وارده خسارت
 (.135-132: 1731اداری،  عدالت

دلیل اينکه مسئوالن آن در موقع مقتضي و در رأی ديگری، يکي از شعب ديوان، بانک را به
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با وجود کامل بودن مدارک و دستور مقام قضايي، اقدام به صدور دستور عدم پرداخت 
 از امتناع و فعل ترک و فاکس ارسال در خیرتأ با بانک مسئولین»اند و های مسروقه نکردهچک
 موجبات نموده فراهم قضايي مراجع دستورات و قانون را آن موجبات که اداری وظايف انجام

مسئول تشخیص داده و حکم به تصديق خسارات وارده « نمودند ايجاد را شاکي حقوق تضییع
 (.123: 1733محمدی همداني، به شاکي داده است )

 عدم تبعیض. 4
به يک شکل رفتار کرد و  دارند، بايدشرايط مشابه  براساس اصل عدم تبعیض با افرادی که

اين به معنای نفي هر گونه تبعیض نیست، چراکه در  البتهدر اين موارد نبايد تبعیض قائل شد. 
گونه موارد که در اين. گیردمي صورت موجه و مشخص مبنايي بر تبعیض برخي موارد،

شود و خود قانونگذار موجب تبعیض مي که دارد وجود موجهي داليل ،ندتبعیضات روا هست
: 1735مرکز مالمیری، )آمیز را داده است ی برخورد تبعیضدلیل وجود عوامل مذکور، اجازهبه

 جمهوری دولت وظايف از اساسي قانون 7 اصل 3 بند حکم به ناروا تبعیضات رفع .(111
را در مواردی  مراجع اداریعمل  عدالت اداری، یز ديواناست، بر همین اساس ن ايران اسالمي

اين موارد  یده است. از جملهکرل ابطا اند،افراد تبعیض قائل شده ، میانکه در شرايط برابر
افرادی که مدرک دانشگاهي از  مورددر  مراجع اداریتبعیض قائل شدن به توان مي

های ض قائل شدن بین مدارک دانشگاه. ديوان، تبعیاشاره کردند دارهای مختلف دانشگاه
 یشماره رأی) مختلف را تبعیض ناروا و خالف قانون اساسي دانسته است

هیأت عمومي  (.33: 1731 آبان کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره3113331311312713
 شرايط تعیین ...»در اين زمینه بیان داشته است:  ،22/2/1733 مورخ 37 یشماره یأرديوان در 

 طوربه آنان استخدام حیث از دولتي هایدانشگاه التحصیالنفارغ به خاص امتیازات اعطاء و
 و مذکور امتیازات از مشابه شرايط با اسالمي آزاد دانشگاه التحصیالنفارغ محرومیت و پیماني
 حکم فخال و ناروا تبعیض اعمال مقوله از پیماني صورتبه آنان استخدام از محرومیت نتیجتاً
 اداری، عدالت ديوان همچنین .«است اسالمي جمهوری اساسي قانون سوم اصل 3 بند و مقنن

 رأی) اندبوده کار مشابه شرايط دارای افراد که مواردی در مزايا تعلق یزمینه در تبعیض اعمال
 کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،23/12/1731 مورخ 3113331311311131 یشماره
 انتشار یاداره ،12/11/1731 مورخ 3113331311315212 یشماره رأی ؛21: 1731 اسفند
 مورخ 3113331312711335 یشماره رأی، 72: 1731 بهمن کشور، قضايي یرويه

 یشماره رأی ؛121: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره21/12/1731
 محمدی و 57: 1731 آبان کشور، اييقض یرويه انتشار ی، اداره3113331311712737
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ساختماني برای امالکي را که شرايط و اعمال تبعیض در صدور پروانه (722: 1733 همداني،
  (722: 1733محمدی همداني، مشابه دارند مصداق تبعیض ناروا تشخیص داده است )

 رعایت حقوق مکتسبلزوم . 5
های اداری برای مقررات و رويهاثر قوانین،  در که است حقوقي مجموعه مکتسب حقوق

)هداوند و حقوق را مورد تعدی قرار دهد تواند اين افراد ايجاد شده است و تصمیم اداری نمي
مراجع اداری مجاز نیستند تصمیمات خود را  مذکوربا توجه به مطالب  .(157: 1733مشهدی، 

(. 135تا: ند )مازن، بيو به اين وسیله به حقوق مکتسب افراد تعرض کن به گذشته تسری دهند
ديوان عدالت اداری در آرای خود مراجع اداری را فاقد صالحیت تعرض به حقوق مکتسب 

بر اين اساس نیز حکم به الزام اداره به رعايت حقوق مکتسب افراد داده  اشخاص دانسته و
به هیأت عمومي ديوان عدالت اداری(. با توجه  15/11/1732مورخ  311ی رأی شمارهاست )

تواند حقوقي را که برای افراد ايجاد شده است ناديده بگیرد، مگر نمي مطالب باال، مرجع اداری
هیأت عمومي ديوان  اينکه قانونگذار چنین صالحیتي را برای وی به رسمیت شناخته باشد.

با تأکید بر اين امر عنوان داشته است:  23/11/1737مورخ  522 یدر رأی شماره عدالت اداری
 با مطابق شهرداری سوی از شهروندان درخواست براساس ساختماني پروانه که اين به ظرن»

 که گرددمي صادر موجود وضعیت و عمومي معابر ثغور و}حدود{حدوث و شهرسازی اصول
 اجازه بدون آن تغییر يا و حق سلب است اشخاص برای ایمکتسبه حقوق موجد مآالً

 .«باشدمي اعتبار و وجاهت فاقد قانونگذار
اداره  باشد،اگر قانونگذار نیز مجوز سلب يا محدوديت مالکیت افراد را در مواردی داده 

د و کنمکلف است با پرداخت حقوق قانوني افراد نسبت به انجام وظايف قانوني خود اقدام 
تواند مسقط منافع عمومي نمي راستایمتعارف از امالک اشخاص ولو در  یمحدوديت استفاده

 3113331311311351ی شماره رأی) باشد به آنها وارده خسارات جبرانوني آنان در حق قان
 . (3: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره25/11/1731 مورخ

 نظر مورد اجرايي دستگاههای»يکي از شعب ديوان در اين زمینه بیان کرده است: 
 متعارف استفاده يا مالکیت سلب وجبم مصوب هایطرح اجرای در کهدرصورتي قانونگذار،

 رعايت با و قانونگذار اجازه با است الزم شوند، عمومي منافع جهت در ولو اشخاص امالک از
کنند  اقدام وظیفه انجام به نسبت« ...وارده خسارت يا قیمت پرداخت مقابل در قانوني تشريفات

 قضايي یرويه انتشار یاداره ،21/12/1731 مورخ 3113331311312221یشماره رأی)
 .(13: 1731 اسفند کشور،
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ند به حقوقي که به موجب مصوبات آنها برای شهروندان ايجاد شده ای مکلفمراجع ادار
ی قبلي خود آن مرجع برای شهروندان ي را که مصوبهتوانند حقوقاحترام بگذارند و نمي ،است

. يکي از شعب (Brown, 1998: 215) ديگری نقض کنند یمصوبهبه موجب  ايجاد کرده است،
 مقرر مزايای از مندیبهره شرايط شاکيديوان در اين زمینه بیان کرده است، با توجه به اينکه 

 تواندنمي وزيران تأهی بعدی مصوباتاست و  داشته را زمین دريافت جمله از و مصوبه در
 هیأت یمصوبه در ندرجم مزايای و تسهیالت بايستمي ،ردبب بین از را شاکي یمکتسبه حقوق
 مورخ 3113331311311337 یشماره رأی)شود  اعطا شاکي به قانوني مقررات وفق وزيران

 . (33: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،13/11/1731
عدم ی ديگری که در آرای ديوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته اين است که نکته

. شودناديده گرفتن حقوق مکتسب افراد  سببتواند مقرر توسط اداره نمي انجام وظیفه در زمان
اين امر موجب زوال حقوقي که ايجاد  ،خود را در زمان مقتضي انجام ندهد یاگر اداره وظیفه

 ابالغيکي از شعب ديوان در رأی خود اعالم کرده است با توجه به اينکه  شود.نمي است شده
 دلیلبه آن برای کارمند حکم صدور در تأخیر، است اداره هاییتصالح یحوزه در استخدامي

 دريافت کارمند مستحق و شودنمي وی یمکتسبه حقوق تضییع موجب اعتبارتأمین  عدم
  .(51: 1733)محمدی همداني،  است مذکور مدت مزايای و حقوق

، 12/12/1731 مورخ 3113331311517221ی رأی شماره) اشتباهالبته اگر مرجع اداری به
اطالعات خالف واقع  یدلیل ارائه(، يا به71: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويهانتشار  یاداره

 انتشار یاداره ،17/12/1731 مورخ 3113331311112321 ی)رأی شماره توسط متقاضي
 یديوان، اداره 17ی )رأی شعبه، يا با تخطي از قانون (23: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه

رأی يا خارج از حدود صالحیت خود ) (72: 1731 مهرقضايي کشور،  یرويهانتشار 
 ،(113: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،21/12/1731 مورخ 3113331311717327

 کند.ده است اين امر برای افراد حق مکتسبي ايجاد نميکرتصمیمي اتخاذ 
شود. هیأت عمومي د موجب اسقاط حقوق مکتسب افراد توانعدم تأمین اعتبار نیز نمي

 اعتبار، نداشتن» در اين زمینه بیان کرده است: 21/2/1731 مورخ 112ی شماره یأر ديوان در
بر اين اساس  .«بردنمي بین از را مستخدمین ثابته حقوق و نبوده شاکیان مسلم حق مسقط

حقوق شهروندان  ،دنبار مورد نیاز را در اختیار نداربا استناد به اينکه اعت توانندمراجع اداری نمي
انتشار  یاداره، 3/12/1731 مورخ 3113331312512111 یشمارهرأی ) دنرا ناديده بگیر

 مورخ 3113331317712111 یشمارهرأی  ؛23: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويه
 یشمارهرأی  ؛17: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويهانتشار  ی، اداره5/12/1731
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 یشمارهرأی  ؛33: 1731قضايي کشور، آبان  یرويهانتشار  یاداره، 3113331312112173
: 1731قضايي کشور، آذر  یرويهانتشار  ی، اداره21/13/1731 مورخ 3113331311712317

قضايي  یرويهانتشار  یاداره ،23/11/1731 مورخ 3113331312317131 یشمارهرأی  ؛31
. يکي از شعب ديوان عدالت اداری در اين زمینه بیان داشته است: (33: 1731من کشور، به

  (.212: 1731)شعبانلو،  «بود نخواهد مالک مکتسبه حقوق مسقط... اعتبار تأمین عدم صرف»

 افراد و اصل تسلیط  یرعایت حقوق مالکانه. 6
 517یشماره رفته است )آرایی افراد در آرای ديوان مورد استناد قرار گرعايت حقوق مالکانه

و  اداری( عدالت ديوان عمومي هیأت 23/11/1733 مورخ 231 یشماره و 3/12/1731 مورخ
 الناس» یقاعده نقض آن به اذن قانونگذار و موارد مصرح در قانون محدود شده است. براساس

آنکه خالف هر کس حق دارد در اموال خود هر گونه تصرفي کند، مگر  «اموالهم على مسلطون
ی افراد، مطلق البته اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه (.271: 1735آن ثابت شود )محقق داماد، 

تواند با وضع قانون به تعیین ضابطه برای ( و قانونگذار مي123: 1731نیست )عمید زنجاني، 
 (5)مدني نقانو 71 و 71 اعمال حقوق مالکانه و تحديد اين حقوق بپردازد. بر اين اساس مواد

ضمن شناسايي اصل تسلیط، امکان منع افراد از اعمال حقوق مالکانه به موجب قانون را بیان 
ممنوع  (. اين نکته نیز بايد مورد توجه قرار گیرد که235: 1733داشته است )محمدی همداني، 

 تصرف جواز شرعي حکم خالف تصرف در ملک خود بدون تجويز قانونگذار کردن مالک از
 (1)است. شرع موازين خالف خويش و امالک در نمالکا
 داده، را افراد ملک تصرف یاجازه قانونگذار که یموارد در مذکور، مطالب به توجه با

 .کند افراد امالک تصرف به اقدام ،است داده اجازه قانونگذار که یحدود در ديبا مرجع اداری
 یاجرا در يشاک ملک چنانچه»: است داشته انیب مسئله نيا بر دیتأک با وانيد شعب از يکي

 باشد شده تملک طرح یاجرا ازین بر مازاد آن از يقسمت اي و باشد نشده تملک مصوب طرح
 اقامه به نسبت ملک کل تملک و طرح یاجرا به توجه با که است محفوظ حق نيا يشاک یبرا

 یشماره یرأ) «دينما اقدام طرح بر مازاد به نسبت آن وجه اي ملک استرداد یدعوا
: 1731 بهمن کشور، ييقضا یهيرو انتشار یاداره ،22/11/1731 مورخ 3113331315211117

 از تروسیع اشخاص اراضي تملک زین نگهبان یشورا یفقهاشايان ذکر است که در اين زمینه، (. 21

  (3).اندتشخیص داده و باطل اعالم کرده شرع موازين خالفرا  مالک رضايت بدون احتیاج موارد

 مستدل و مستند بودن تصمیم اداری. 7
ي است که تصمیمات اداری لزوم بیان مباني تصمیم مورديکي از الزامات مراجع اداری در 
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ند از داليل اتخاذ تصمیم ا. بر اين اساس مخاطبان تصمیم محقتوسط اداره گرفته شده است
 .(217: 1733)هداوند و مشهدی، يابند توسط مقام عمومي و اداری اطالع 

د کن گیریبیشتری تصمیم دقت و توجهمقام اداری با شود داليل موجب مي یالزام به ارائه
بیان بر اين، عالوهد. سازتصمیمات اداری را فراهم ميشدن ارزيابي  ات قابلموجبهمچنین و 

م اعتماد الز ،آگاهي از مبنای اتخاذ تصمیم سببشود که مخاطبان بهداليل تصمیمات موجب مي
ديوان عدالت اداری،  .(555: 1733)هداوند،  را نسبت به عملکرد نظام اداری پیدا کنند

اداره  است کهده و اعالم داشته کراند ابطال را که بدون دلیل اتخاذ شدهمرجع اداری  اتتصمیم
. (711: 1733)محمدی همداني، کند دلیل مبتني بر قانون اعالم  گیرد،تصمیمي که ميبايد برای 

ی قضايیه با وجود شرايط قانوني و قوه مشاوران امور مرکزدر موردی که ديوان ي از شعب يک
ی وکالت برای متقاضي استنکاف کرده است، حکم به گونه استداللي از صدور پروانهبدون هیچ

 یشماره رأی)ی وکالت برای متقاضي داده است الزام مرکز امور مشاوران به صدور پروانه
 ،اداری عدالت ديوان هجدهم یعبهش 37/2152 یکالسه یپرونده 2/12/1732 مورخ 2731

 . (211: 1733 مشهدی، و هداوند
 کسب یپروانه دريافت تقاضای انتظامي نیروی که مواردی در عدالت اداری ديوان شعب

ی بدون ارائه انتظامي نیروی عمومي اماکن بر نظارت پلیس، اعالم نظر است کرده رد را افراد
اند. بر اين اساس شعب ديوان اعالم ی کسب ندانستهرا مانع صدور پروانه دلیل و مستند قانوني

 صنفي نظام قانون 12 یماده اجرايي ینامهآيین 7 یماده 11 بند موجب به هرچنداند: کرده
 ايران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی عمومي اماکن بر نظارت پلیس موافقت (3)1732 مصوب

 نبوده مطلق صورتبه اماکن اداره اختیارات...» ولي است ضروری کسب یپروانه دريافت برای
ی مذکور، و با توجه به اينکه اداره «باشندمي نظر اظهار به مجاز قانوني مقررات حدود در بلکه

 باشد شاکي کسبي فعالیت صالحیت عدم بر داللت که ایادله و اسناد و مدرک گونههیچ...»
 اداری، عدالت ديوان 5 یشعبه آرای)اقدام آن اداره پذيرفتني نیست  «...است نمودهن ارائه
 3113331311512773 یشماره رأی ؛7 و 2: 1731 مهر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره

 یشماره رأی؛ 1: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،13/3/1731 مورخ
  .(31: 1731 آبان کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،3113331311212112

 رعایت تناسب . 8
شده توسط اداره و هدفي که قانونگذار از اعطای بین تصمیم گرفته بايد تناسب براساس اصل

( و اقدام Brown, 1998: 233صالحیت مورد نظر به اداره داشته است، تعادل وجود داشته باشد)
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 (.Alder, 2002: 385باشد که برای تأمین منافع عمومي ضروری است )ای اداره نبايد بیش از اندازه
بر تأمین ای را انتخاب کند که عالوههای موجود گزينهبر اين اساس اداره بايد از میان گزينه

. در نتیجه (32: 1732، برلیانمرادی )هدف قانون، کمترين صدمه را به حقوق افراد وارد آورد 
 و دهدمي قرار تأثیر تحت کمتر را افراد منافع که دارد وجود م ادارهتصمی از غیرتصمیمي  اگر

د ولي اداره تصمیم ديگری گرفته است، تصمیم کنمي تأمین را قانونگذار مقصود و هدف
 .(21: 1732، برلیانمرادی ) است غیرمتناسب شدهگرفته

 نمايشگاه ریبرگزا مجوز صالحه مراجع يکي از شعب ديوان عدالت اداری، در موردی که
 برگزاری از قبل هفته يک هم آن مزبور مجوز غو...ل»اند سپس آن را لغو کرده وصادر کرده  را

 برگزاری امکان کهدرحالي»...دلیل عدم رعايت مقررات و شئونات اسالمي را به...« نمايشگاه
 حدود زا خارج ،«...داشته وجود اسالمي شئونات رعايت با و مقررات چارچوب در نمايشگاه
 مجوز لغو حق»دانسته و اعالم کرده است که مقامات مربوطه  مربوطه مقامات قانوني اختیارات

 و برگزاری ینحوه خصوص در نمايشگاه متصديان به بايستمي بلکه اندنداشته را صادره
 قواعد از تخطي صورت در و دادندمي تذکر صادره مجوز حدود در اسالمي شئونات رعايت
ی مربوطه در . شعبهآوردندمي عملبه ممانعت نمايشگاه برگزاری از آنها پذيرش عدم يا مزبور

اين پرونده با توجه به اينکه اقدام اداره غیرمتناسب با موضوع بوده، مرجع اداری را مکلف به 
 آموزشي معاونت ديوان، 25 یشعبه ،13/3/33 مورخ رأی)ه است کردپرداخت خسارت وارده 

 .(133-131: 1731 اداری، عدالت ديوان پژوهشي و

  یریگجهینت
در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران، نظارت قضايي بر تصمیمات اداری شخصي بر 

ديوان  آرای شعبمقاله سعي شد اين در ی شعب ديوان عدالت اداری نهاده شده است. عهده
ی اتخاذ تصمیم اداره ای که ديوان برابايستهو شده  تصمیمات بررسياين نوع در نظارت بر 

 استخراج شود. ،ضروری دانسته است
شعب ديوان عدالت اداری در آرای خود افزودن به شرايط مقرر در قانون را خارج از 

ی شرايط مدنظر قانونگذار را اند. شعب ديوان وجود کلیهحدود صالحیت مراجع اداری دانسته
ی شرايط قانوني کامل اردی که کلیهشرط انجام وظیفه توسط مراجع اداری دانسته و در مو

 دانند.نیست مراجع اداری را مکلف به انجام وظیفه نمي
تشريفاتي در نظر  ،اگر در قانون برای انجام امریبراساس آرای شعب ديوان عدالت اداری، 

تشريفات مقرر در قانون  ،آن امور موردبايد در اتخاذ تصمیم در  مرجع اداریگرفته شده است، 
 د.کنيت را رعا
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تواند با استناد به قوانیني که مهلت اعتبار نمي به موجب آرای مورد بررسي، مرجع اداری
وجه هر گونه اخذ و  د يا اقداماتي انجام دهدکنآنها به پايان رسیده است، تصمیماتي اتخاذ 

 مغاير قانون است. ،بدون وجود مجوز قانوني توسط مراجع اداری
یچ مقام اداری حق ندارد در مواردی که قانونگذار برای امری هبراساس آرای مورد بررسي، 

 مجازات تعیین کند.مجازات در نظر نگرفته است، 
موضوعي  موردصالحیت اختیاری در  اداره،در مواردی که مقررات به عدالت اداری ديوان 

کرده رد موضوع را  یزمینهاعطا کرده است، دعوای الزام اداره به اتخاذ تصمیمي معین در 
با تأکید بر اين داند و مي گیریدر تصمیم است. ديوان مرجع اداری را ملزم به عدم تأخیر

به در انجام وظیفه موجب خسارت  مرجع اداری و تأخیر، در مواردی که قصور مسئله
 ده است.کررا ملزم به پرداخت خسارت وارده مرجع اداری شده، شهروندان 

ت به شرايط يکسان، تصمیم مشابه بگیرند و بر اين اند در موضوعامراجع اداری مکلف
را در مواردی که با افراد در شرايط برابر  تصمیم مراجع اداری عدالت اداری ديواناساس 

 ده است.کرل ابطا اند،تبعیض قائل شده
مکتسب شهروندان احترام بگذارند  اند به حقوقمکلف یبراساس آرای ديوان، مراجع ادار

ی آنها را رعايت کنند. بر اين اساس در مواردی که مرجع اداری به موجب و حقوق مالکانه
ی افراد شده است، بايد خسارات قانون مجاز به تعدی به حقوق مکتسب يا حقوق مالکانه

 وارده به آنها را جبران کند.
اند گیری مستدل و مستند دانستهشعب ديوان عدالت اداری مراجع اداری را مکلف به تصمیم

اند. براساس صمیمات مراجع اداری را در مواردی که بدون دلیل اتخاذ شده است، ابطال کردهو ت
شده توسط مرجع اداری و تأمین منافع عمومي تناسب وجود بین تصمیم گرفته آرای ديوان بايد

داشته باشد و ديوان در مواردی که تصمیم اداری نامتناسب بوده و موجب ورود زيان به 
 است، مرجع اداری را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است. شهروندان شده

گیری توسط مراجع اداری، نبود قوانین های تصمیمی مهم در مورد رعايت بايستهنکته
های مورد نیاز در اين زمینه است. امری که کننده در روند اتخاذ تصمیم اداری و بايستهتعیین

با استناد به عمومات و قواعد کلي حقوقي  موجب شده است شعب ديوان عدالت اداری
تصمیمات اداری را مورد نظارت قرار دهند. اين امر ضرورت وجود قانون يا قوانیني را که 

های اتخاذ تصمیم اداری را بیان گیری اداری و بايستهصورت شفاف و مشخص آيین تصمیمبه
 سازد.کنند روشن مي
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 هایادداشت
 دلیل عدم دسترسي به اطالعات کامل آراست. العات آرای استنادی بهشايان ذکر است تشتت اط. 9
  :است زير به شرح شهرداری وظايف -55 یماده. 2

... 
  شود.مي}ساخته{ ي که در شهر يهاساختمان یصدور پروانه برای کلیه -22

 طرف از شودمي مقرر قانون در که ترتیبيبه کشور کل یساالنه یقانون اساسي: بودجه 52اصل . 3
 .گرددمي تسلیم اسالمي شورای مجلس به تصويب و رسیدگي برای و تهیه لتدو

 به که آنها به وابسته مؤسسات و هاشهرداری و دولت کارمندان -مدني مسئولیت قانون 11 یماده. 1
 اًشخص نمايند وارداشخاص  به خساراتي احتیاطيبي ینتیجه در يا عمداً انجام وظیفه مناسبت
 و نبوده آنان عمل به مستند وارده خسارات گاه هر ولي باشند،مي وارده جبران خسارت مسئول
 بر خسارت جبران صورت اين در باشد مزبور مؤسساتيا  و ادارات وسايل به نقص مربوط
 که اقداماتي گاه هر دولت حاکمیت اعمال مورد در ولي است مربوطه یمؤسسه اداره يا یعهده

 شود ديگری ضرر موجب و آيد عملبه قانون طبق اجتماعي منافع تأمین برای رورتحسب ضبر
 .بود نخواهد خسارات پرداخت به دولت مجبور

 مواردی در مگر دارد انتفاع و تصرف گونه همه حق خود به مايملک نسبت مالکي هر -71 یماده. 1
 مگر کرد بیرون تواننمي آن صاحب تصرف از را مالي هیچ -71 یماده .باشد کرده استثنا قانون که

 .قانون به حکم
 یفقهای شورای نگهبان مذکور در رای شماره 15/2/1733مورخ  73211/71/33 یشماره ینظريه. 6

 مورد که شهر شورای مصوبه»...هیأت عمومي ديوان عدالت اداری:  21/11/1733 مورخ 253
 برای مالک مراجعه هنگام است نموده الزام اریشهرد اينکه دلیلبه است، گرفته قرار شاکي اعتراض

 هزينه بر پرداختعالوه ـ متر زمین هر ایمنطقه قیمت (P) 21 پرداخت بدون ساختماني پروانه اخذ
 حکم خالف منع اين و ندهد زمین قانوني و شرعي مالک به را ساختمان اجازه ـ پروانه معمولي
 شرع موازين خالف مذکور مصوبه روازاين است، خويش امالک در مالکین تصرف جواز شرعي
 .«گرددمي اعالم باطل و شده شناخته

 22 یفقهای شورای نگهبان در مورد ماده 21/11/1733مورخ  21523/71/33 یشمارهی نظريه. 7
 .3/3/1723 مصوب شهری عمران و نوسازی قانون

 صنفي: نظام قانون 12 یماده 1 یتبصره اجرايي ینامهآيین. 8
 ... :شهرها در کسب یپروانه تحصیل جهت الزم مدارک و شرايط -7ی ماده

 .ايران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی عمومي بر اماکن نظارت یاداره موافقت – 11
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 نخست. دفتر اول، چ قضا، نشر :قم ،اداری عدالت
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