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Abstract: 

selective competence is the legal status under which an administrative 

authority can select the most appropriate of the legally acceptable options. 

Deviation from the limits of discretionary powers and their abuse occurs 

when the decision taken is not a legally acceptable option and is not justified 

by the available evidence or is contrary to the principle of competence, 

because one of the requirements of competence as a limited concept Is to 

prevent the withdrawal of competence and abuse of authority resulting from 

it.In some cases, the executive branch sets government regulations.This 

regulation, which is in line with the better implementation of laws and good 

administration of affairs, can also restrict the rights and freedoms of 

citizens.The principle of the hierarchy of norms requires that the approvals of 

the executive branch follow the supreme norms, namely Sharia, the 

constitution and ordinary law.Article 138 of the Constitution recognizes the 

right of the executive to make governmental regulations.The executive 

branch has the right to enact government regulations to enforce laws and 

determine their details due to the existence of various specialized and 

technical organizations, having specialized and experienced people and more 

communication with the people. These regulations should not be within the 

competence of the legislature, should not contradict the supreme norms, and 

should be enacted by the competent authority. 
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 نقش صالحیت گزینشی در تمشیت امور اداری 

 1محمد محمدی فر

 2گرجی ازندریانی  علی اکبر

 چکیده

 انی   از م اندتو یمی است که به موجب آن مقام ادار یحقوق  ت یوضعدر واقع  گزینشی    ت یصالح

ه  ا را ان ب  اد کن  د  ز  رو  از آن نیترد مناس  ب قابل قبول هس   ن  یکه از نظر قانون  ییهانهیگز

اتباذ ش  ده   میاف د که تصماتفاق می  یها زماناس فاده از آنو سوءی گزینشی  هات یحدود صالح

 ای   نب  وده    هی   توج  قابلنباشد و با در نظر گرف ن شواهد موجود    یقابل قبول  نهیگز  یاز نظر قانون

مح  دود   یمداری به عنوان مفه  ومزامات قانونال  از  یکیمداری باشد، چراکه  با اصل قانون  ریمغا

  از آن اس  ت  یناش    اراتی   و س  وء اس   فاده از از  ت یاز ز  رو  از ص  الح یریکنن  ده، جگ  وگ 

ی مجریه روز به روز در حال افزایش است در هم  ین راس   ا در م  واردی ق  وه ی صالحیت قوه

اج  رای به   ر   در راس   ایگذاری ک  ه    کند  این مقرراتاقدام به وضع مقررات دول ی میمجریه  

توان  د مح  دود کنن  ده ی حق  وق و باش  د، در ع  ین ح  ال میقوانین و حس  ن اج  رای ام  ور می

بدین ترتیب این پژوهش با روش تفس  یری و کیف  ی در پ  ی پاس    های شهروندان باشد   آزادی

های از ی  اری در حق  وق اداری ای  ران ح  دود ص  الحیت   ماهی  ت وبدین سوال بوده است ک  ه  

فرضیه اصگی پژوهشگر بر این است که فقدان اصول مقام پاس  به سوال مذکور  در  که  چیست؟  

ها در حقوق اداری ای  ران موج  ب های از یاری و اعمال آنو معیارهای مناسب برای صالحیت 

مقام اداری شده است، این ام  ر مغ  ایر  ها به تشبیصگس ردگی بسیار و اب نای بیش از اندازه آن

این مقررات نباید دازل در صالحیت قوه ی مقنن  ه باش  د، نبای  د لذا    است مداری  با اصل قانون

  مغایرتی با هنجارهای برتر داش ه باشد و باید توسط مقام صالحی دار وضع شده باشند

ای ام  ور اداری، صالحیت، صالحیت گزینش  ی، مق  ام صالحی دار،حس  ن اج  رواژگان کلیدی:  

 دیوان عدالت اداری

 

 ،ایرانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه قوق عمومی ،واحدکرماندانشجوی دکتری گروه ح1

 دانشیارحقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران، نویسنده مسئول 2
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 و بیان مسئله  مقدمه .1

ای در پیشبرد امور اداره هس ند چ  را های از یاری در حقوق اداری دارای جایگاه ویژهصالحیت 

کنند  اما از آن جا که قانون بر وقایع، بنا به ماهی ی که دارند نقش بسزایی را ایفا می  که در تطبیق

در چارچود حاکمیت قانون، در شرایطی که قانون تمام جوانب ام  ر   سیس حقوقیاعمال این تأ

های را بیان نکرده و این از ی  ار را ب  ه اداره مح  ول ک  رده اس  ت، مج  رم در اعم  ال ص  الحیت 

پر کردن این زأل باید به معیارهای قانونی و اصول م  درن حق  وق اداری م وس  ل   از یاری برای

شود و وظایف و از ی  ارات وجب قانون ایجاد میشد  صالحیت، وضعیت حقوقی است که به م

شود،  به عالوه اح رام ب  ه ان ظ  ارات مش  رو  مقام اداری برای انجام اعمال معین از آن ناشی می

ها بسیار مهم است  پرسش اصگی این پژوهش ای  ن گیری این صالحیت کارافراد در چگونگی به

 است که:

 اداری ایران چیست؟   های از یاری در حقوقماهیت و حدود صالحیت  ✓

های فرعی، در این پژوهش در پی پاس  گ  ویی ب  ه هایی که به عنوان پرسشو پرسش ✓

ی  اری و های از ها هس یم بدین ق  رار اس  ت: اص  ول ح  اکم ب  ر اعم  ال ص  الحیت آن

 معیارهای آن در حقوق اداری ایران چیست؟

 ان چیست؟های از یاری در حقوق اداری ایرمعیارهای نظارت بر اعمال صالحیت  ✓

های مطرح شده باید گفت در نظام حقوقی کشورمان اب نای اداره در مقام پاس  گویی به پرسش

ف ناپ  ذیر ب  وده و کم   ر و قاضی اداری بیش ر روی وجه سگبی قانون یا رویکرد زشک و انعطا

م وجه بعد ایجابی قانون است  همین امر باعث شده تا شاهد فقدان اصول و معیارهای مناس  ب 

ها در حقوق اداری کشورمان باشیم  گرچه در قوانین و های از یاری و اعمال آنای صالحیت بر

ای اداری به گون  ه مقررات اجرایی این اصول و معیارها قابل ردیابی هس ند و گاها دیوان عدالت 

 ت ها را مس ند آراء زود قرار نداده اسها اشاره نموده است، اما هیچ گاه صریحاً آنضمنی به آن

در پایان فرضیه اصگی پژوهشگر بر ای  ن اس  ت ک  ه فق  دان اص  ول و معیاره  ای مناس  ب ب  رای 

اب ن  ای  ها در حقوق اداری ایران موجب گس   ردگی بس  یار وهای از یاری و اعمال آنصالحیت 

 مداری است ها به تشبیص مقام اداری شده است، این امر مغایر با اصل قانونبیش از اندازه آن

توان بیان نمود این است که اصول ح  اکم که در پاس  به پرسش فرعی نبست می  فرضیه فرعی

های از یاری به صورت صریح یا ضمنی در قوانین و مقررات اجرایی مورد توج  ه بر صالحیت 

 ها نیز در رویه قضایی قابل شناسایی است ونگذار قرار گرف ه است و معیارهای اعمال آنقان

توان بیان نمود این است ک  ه دی  وان ع  دالت   سؤال فرعی دوم میفرضیه فرعی دوم که در پاس

ها به صورت ضمنی به اصولی که باید ح  اکم ب  ر اداری در نظارت زود بر اعمال این صالحیت 
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ه  ا ی آنشد پرداز ه و معیارهای مناسبی برای تشبیص این اص  ول ک  ه از جمگ  هها بااعمال آن

ه نکرده است  قصد و چشم انداز این پژوهش بررسی اصل اح رام به ان ظارات مشرو  است ارائ

ها در حقوق اداری های از یاری و اصول حاکم بر آنهای از یاری، جایگاه صالحیت صالحیت 

های از ی  اری در حق  وق اداری ای  ران و توان جایگاه ص  الحیت است  به کمک این پژوهش می

ظر نقاط ضعف موجود در رون  د اعم  ال ها را مورد بررسی قرار داده و از این مننحوه اعمال آن

این تأسیس حقوقی را در حقوق اداری کشورمان شناسایی کن  یم  ت  ا ب   وان در آین  ده ب  ا ارائ  ه 

مورد نظر این تأسیس حق  وقی در ص  دد پ  ر ک  ردن  راهکارهای مناسب برای دس یابی به اهداف

 ه باش  یم ک  ه ش  نازت زألهای موجود در رابطه با اعمال آن بر آمد  در پایان بای  د توج  ه داش   

ها های از یاری و کاربست معیارهای قانونی و اصول مدرن حقوق اداری در اعمان آنصالحیت 

های عمومی و هم چنین حقوق و آزادیتواند در تحقق حاکمیت قانون و م عاقباً حفظ منافع  می

حق  وقی   ای ای  ن مفه  ومافراد بسیار راهگش  ا باش  د و در واق  ع از اعم  ال زودس  رانه و س  گیقه

ب  رای بررس  ی ای  ن مفه  وم   کیف  ی-تفس  یریجگوگیری به عمل آورد  در این پژوهش از روش  

ه  ا تحگی  ل آنهای موجود در ای  ن رابط  ه پرداز   ه و ب  ه اس فاده زواهد شد که به شرح دیدگاه

ای و بررس  ی ک   ب م  رتبط ب  ا های پژوهش نی  ز ب  ه روش ک اببان  هپردازیم  گردآوری دادهمی

ها، ها و ک  ارکرد نظری  هین روش مشاهده در ارتباط با اس  ناد، م  دارو، روی  هوضو ، و هم چنم

 ای نیز اس فاده زواهد شد زواهد بود  از شیوه رایانه

 داریمبحث اول: مفهوم صالحیت در حقوق ا .2

صالحیت مجمو  وظایف و از یاراتی است که به موجب قانون برای انج  ام اعم  ال معین  ی ب  ه 

م  داری ود، بل مرحگه اجرای ق  انون در اداره در چ  ارچود اص  ل قانونشمقام اداری واگذار می

صورت گیرد و مقام اداری در چارچوبی که قانون برای او تعیین کرده به وظیفه زود عمل کند  

تر، تکگیف و از یاری اس  ت ک  ه ب  ه موج  ب در معنای عام اق دار و در معنای زاص  صالحیت،

انجام عمگی زاص تعیین گردیده است  ل  زوم رعای  ت   قانون، برای مرجع یا مقام عمومی جهت 

تر، به دلیل طبع نابرابر ساز دارن  ده آن، یعن  ی مرج  ع ی  ا مق  ام ها، در یک تحگیل دقیقصالحیت 

گردد  تحت تأثیر همین بنیان فکری است که به عنوان یک  ی ان بر میعمومی، نسبت به شهروند

اند تنها به اعمالی اقدام نمایند که ی موظفاز وجوه برجس ه اصل حاکمیت قانون، مقامات عموم

ها تعیین و یا به صورتی غیرمس قیم، انجام آن را تجویز نم  وده قانون به صورتی زاص برای آن

بر عدم صالحیت است  صالحیت در حقوق عمومی برای حفظ است   در حقوق عمومی اصل  

ه  ای معین  ی توان در چارچودیمنافع عمومی جامعه اتباذ شده است، بنابراین هر مأموری را م

به عنوان شرح وظایف محصور نمود، برای حدود ص  الحیت و مدازگ  ه دول  ت ح  د عگم  ی و 

ندارد  زیرا مدازگه دولت منوط به  اس دملی که همیشه ثابت و بر همه احوال صادق باشد وجود

ازگ  ه اوضا  و احوال اج ماعی کشور است و اوضا  اج ماعی امری ثابت نیس  ت ت  ا ح  دود مد
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دولت نیز ثابت باشد  با وجود این در هر عصر و زمان حدود حقیقی وجود دارد که به موج  ب 

اس  اص ص  الحی ی ک  ه مقام اداری بای  د ب  ر  1گردد قانون اساسی و اصول عالیه عدالت معین می

ن برای وی در نظر گرف ه اقدام کن  د  ص  الحیت وظیف  ه و تکگی  ف اس  ت و م  أمور دول  ت قانو 

میل زود به آن عمل کند ولی نکند، بگکه او مکگف اس  ت در ح  دودی ک  ه ق  انون تواند به  نمی

از مجموعه قواعدی که وظایف و از یارات زمام  داران   2مقرر کرده به صالحیت زود عمل کند 

گی  رد  در ه در مقابل اهگیت قرار میشود ک کنند، مفهومی به نام صالحیت م ظاهر میتعیین میرا  

ه حاکمیت قانون، در حقوق عمومی اصل عدم ص  الحیت مقام  ات اداری چنین حال ی با توجه ب

ش  ود ک  ه از اش آن میبه وسیگه قانون دقیقاً مشبص شده باشد  این اصل م  ورد ان ظ  ار، ن یج  ه

در واقع مفهوم ص  الحیت بای  د   3شود طگبی حکام جگوگیری میوازواهی و زیادهزودسری و ه

مطابق این اصل مقامات عمومی و اداری در اتب  اذ   در چارچود اصل قانونی بودن تحگیل شود 

تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیس ند  مقامات اداری مکگف به اح رام به کگیه قواع  دی 

 4ومت دارند  اصل قانونی بودن مبنای تشکیل، اقدام و فعالیت اداره است ها حکهس ند که بر آن

د بر مبنای اصل قانونی بودن است  از یاراتی که ب  ه بنابراین اداره مکگف به اعمال صالحیت زو 

شود، مشروط به این شرط ضمنی است که به نحو ق  انونی و در مقامات و مراجع دول ی داده می

ر بس ه شود  بنابراین حفظ و رعایت ای  ن ش  رایط، ش  رط مش  روعیت جهت منافع عمومی به کا

های او و ب  ا قص  د اید جزء ص  الحیت دهد بعمگی که مقام عمومی انجام می  5عمل اداری است 

منطبق بر هدف ایجاد کننده مرجع م بو  مس بدم و اس بدام او باشد  هیچ یک از این مقام  ات 

م آنچ  ه در مق  ام تحگی  ل نه  ایی، ب   وان آن را ز  دمت مجاز نبواهد بود که ح ی با انگیزه انج  ا

ب  ه ص  الحیت مقام  ات عمومی یا عمل م ضمن نفع عمومی نامید، عمگی انجام دهد که مرب  وط  

های تکگیف یا تشبیصی او، به عن  وان ی  ک مق  ام تر، از صالحیت عمومی دیگر بوده و یا، دقیق

ت مگر اینکه ق  انون مج  وز عمومی، زار  است   در حقوق عمومی اصل بر عدم صالحیت اس

چه ای، در  کند که صالحیت در چه محدودهآن را داده باشد، یعنی این قانون است که تعیین می

زمانی، در چه مکانی و توسط چه کسی باید اعمال شود  مأمور دولت مکگف اس  ت ص  الحیت 

ه به عگل و زود را در راس ای هدف مقرر شده توسط قانون با رعایت تشریفات اداری و با توج

 
تحگیگی    1 مطالعه  دولت؛  مدنی  مسئولیت  حقوق  در  »تقصیر  مش اق  زرگوش،  اردشیر،  ارجمند،  تطبیقی«،    -امیر 

 92، ص 49، شماره 1388تحقیقات حقوقی، 
 424، ص 1373مؤتمنی طباطبائی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت،  2

»مصاحب   3 محمد،  سید  هاشمی،  شونده:  شماره  مصاحبه  عمومی«،  حقوق  عمومی،  حقوق  حوزه  تبصصی  ، 1ه 

   8، ص 1385

، 1388هداوند، مهدی، مشهدی، عگی، اصول حقوق اداری )در پرتو آراء دیوان عدالت اداری(، تهران، زرسندی،    4

 86ص 

  32، ص 1387رنجبر، تهران، میزان،  شونبرگ، سورن، ان ظارهای مشرو  در حقوق اداری، ترجمه احمد 5
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موجبات قانونی اعمال کند  در غیر این صورت تصمیم اتباذ شده تبطی از صالحیت ی  ا س  وء 

شود  غایت قانون و تصمیمات اتباذ شده بر مبنای آن توسط مقامات حسود میاس فاده از آن م

اداری، تأمین کردن منافع عمومی است  تبیین درست صالحیت اعطایی از طرف قانون ب  ه مق  ام 

آورد که اداره محدوده اعمال صالحیت ز  ود را بدان  د و وظ  ایف اری این امکان را فراهم میاد

ب  ا م  دیریت مطگ  ود انج  ام ده  د، ه  م چن  ین از س  وء اس   فاده از تعیین شده توسط قانون را  

 صالحیت و زرو  از حدود آن جگوگیری شود 

 ها در حقوق اداریبند اول: انواع صالحیت-2-1

 فیصالحیت تکلی -الف  

شود، اداره در صورت اج ما  شرایط موظ  ف ب  ه اتب  اذ تص  میم در صالحیت تکگیفی گف ه می

ه است  در این قسم از صالحیت مقام عمومی و اداری حق ان باد مطابق م ن قانونی دیک ه شد

به عنوان مثال اگر شبصی تمامی مراح  ل مق  دماتی از  ذ   6دهد میان چند گزینه را از دست می

ی اس  ت  ندگی را گذرانده باشد، مأمور دولت موظف به صدور این کارت ب  رای وگواهینامه ران

شود و مقام اداری طبق آن چ  ه وسط قانون بیان میدر واقع در صالحیت تکگیفی تمام جوانب ت

که قانون دیک ه کرده باید عمل کند و از حدود آن تجاوز نکند، چراکه در برابر اوضا  و اح  وال 

  عمل و تصمیمی را مأمور دولت بای  د اتب  اذ کن  د مع  ین ک  رده و او را در معین قانون قبالً نو 

حل ک  ه ممک  ن اس  ت وج  ود داش   ه تصمیم و راه  حل )از بین چنداز یار تصمیم و ان باد راه

بینی شده توسط ق  انون محق  ق به بیان دیگر زمانی که تمام شرایط پیش  7گذارند باشد( آزاد نمی

میمی است که قانون با توجه به آن شرایط مع  ین ک  رده اس  ت و شود اداره موظف به اتباذ تص

ن از ص  الحیت ب  ا ح  داقگی از ق  درت د  الب ه گ  اهی ای   مقام اداری حق ارزیابی و ان باد ندار

 ارزیابی همراه است   

 ب( صالحیت اختیاری

ش  ود، ت  ا صالحیت از یاری در حقوق اداری به معنی از یاری است که به مق  ام اداری داده می

اد کند و ها را ان بترین آنهایی که از نظر قانونی قابل قبول هس ند، مناسب  واند از میان گزینهب

به انطباق قانون بر وقایع شود  اع بار این نو  از صالحیت از س  وی حاکمی  ت و   به طریقی قادر

و توسط قانونگذار به مقام اداری داده شده تا ب وان  د ب  ه وس  یگه آن در جه  ت منفع  ت عم  ومی 

پیشبرد اداره امور گام بردارد  صاحب نظران توافق دارند که صالحیت از ی  اری ب  ه ای  ن معن  ی 

های م عدد قانونی، ب  ا توج  ه ب  ه دهد تا از میان گزینهاری این اجازه را میاست قانون به مقام اد

 
 112داوند، مهدی، مشهدی، عگی، منبع پیشین، ص ه 6

 435مؤتمنی طباطبائی، منوچهر، منبع پیشین، ص  7
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معیارهای غیرحقوقی )اب کار عم  ل مقام  ات اداری، موج  ه ب  ودن تص  میم اتب  اذ ش  ده، معی  ار 

نیت و    ( دست به ان باد بزند  این ان باد م ضمن برقراری توازن میان منافع عم  ومی و عقال

های فراحقوقی در جهت تعیین یک منفعت عام است که به وسیگه زصوصی با اس فاده از ارزش

در واقع در این نو  از صالحیت به مقام اداری حق تفس  یر،   8قوانین موضوعه تعیین نشده است 

رین مس  ائل تزینش داده شده است  از یار ارزیابی و گزینش مقام اداری یکی از مهمارزیابی و گ 

دود و ثغور آن با عرابت به صالحیت از یاری وی ک  امالً حقوق عمومی کنونی است که باید ح

مشبص نمود  به عبارت دیگر، از آن جا که هر صالحیت در حقوق عمومی واج  د از یاره  ا و 

عدم اعم  ال از یاره  ا و تک  الیف مس  ؤولیت اداری ب  رای وی ایج  اد تکالیفی برای وی است و  

صالحیت از یاری وی است  بن  ابراین، در   کند، از یار ارزیابی و گزینش مقام اداری ناشی ازمی

تعریف از یار مزبور باید گفت، از یار ارزیابی و گزینش، از ی  اری اس  ت ناش  ی از ص  الحیت 

تواند آن را م ناسب با شرایط در اجرای هنجار حقوقی میاز یاری، که به موجب آن مقام اداری  

  9و اوضا  و احوال اجرا نماید ولی اصالً اجرا نکند 

 صالحیت شبه اختیاریج( 

در این نو  از صالحیت شرایطی که توسط قانون عنوان شده تمام شرایط ب  رای اتب  اذ تص  میم 

 127به عنوان مثال ب  ه موج  ب اص  ل  نیست و مقام اداری میزانی از قدرت ارزیابی را داراست   

اشد ول  ی تواند نمایندگان ویژه داش ه بایران رئیس جمهور می  10قانون اساسی جمهوری اسالمی

ها باید در موارد زاص و در صورت ضرورت با از یارات مشبص ص  ورت گی  رد و تعیین آن

ق  انون چ  ارچوبی این امر به تصویب هیأت وزیران نیز برسد  در واقع در این نو  از صالحیت  

کند ولی در ادامه این مقام اداری یا اجرایی است ک  ه کگی را با ذکر بعضی از جزئیات عنوان می

 با قدرت ارزیابی زود از این از یار اس فاده کند  باید

 رویکرد آیین مدارمبحث دوم:3.

ن  دهای اساس  اً در نظری  ه فرآی12در حقوق اداری مدرن است    11طرح نظریه » فرآیندهای اداری«

زش بنیادین حقوق عمومی در برابر هم ق  رار م  ی گیرن  د  مص  گحت عم  ومی، اداری چندین ار
 

   113هداوند، مهدی، مشهدی، عگی، منبع پیشین، ص  8

   286، ص 1390ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساز ار دولت حقوقی، تهران، جنگل، جاودانه،   9

تواند در موارد زاص، بر حسب ضرورت با  یران: »رییس جمهور میقانون اساسی جمهوری اسالمی ا  127اصل    10

تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با از یارات مشبص تعیین نماید در این موارد تصمیمات نماینده 

 زواهد بود« یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران 

99.-86.D.J.Galligan,op.cit,pp.1 
  طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، چ پنجم، پاییز 87، ص415. 12
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ارزش های اساسی، منفعت عمومی و زصوصی، الزامات برآمده از حقوق و آزادی های فردی،  

دولت مدرن، منافع م ضاد گروه ها، همه اینها را باید به نوعی با هم، در درون سیاست های قوه 

ی داد؛ جریانی که عموماً در درون قوه مجریه اتفاق می اف د  این بحث تحت عن  وان مجریه آش 

ل قضایی مشهور است  اساساً هدف از وضع تشریفات اداری رعایت » تشریفات اداری« در کن ر

نیز حفظ حقوق افراد و جگوگیری از زودسری کارمندان دولت است  گالیکن مع قد است هم  ه 

بنیادین حقوق عم  ومی، نظری  ه فراین  دهای اداری و در نهای  ت کن   رل   این ارزش ها  و مقاهیم

 قضایی آنها را تضمین می نمایند  

ن تصمیمات اداری، از طرفی صالحیت های گزینشی را به رسمیت می شناسد و آیین مند نمود

از طرف دیگر پایداری دولت را حفظ می کند  عالوه بر اینها تناسب معق  ول ب  ودن و منص  فانه 

ن، تصمیمات ارکان مب گف قوه مجریه را از طریق کن   رل قض  ایی تض  مین م  ی نمای  د  در بود

وق عمومی، یعنی »زودسری مقامات اداری« را کاهش م  ی نهایت این نظریه دغدغه اساسی حق

دهد و در عین حال موفقیت این نظریه به نحوه عمگکرد دولت، نح  وه اعم  ال کن   رل قض  ایی، 

مشبص فرایندها و مح  دوده ه  ای اتب  اذ تص  میم، بس  یار وابس   ه   شناسایی و تعیین معیارهای

 ی تأکید دارد که مق  ام اداری بای  د از است  برای مثال در فرانسه و در قضیه »مولو« شورای دول

آیین زاصی پیروی نماید  در حالی که این آیین را رعایت ننموده و بر اساص یک ایین ط  ومنی 

 اقدام نموده است 

 ق اداریل حاکم بر حقومبحث سوم: اصو-4

های بای  د اب   دا برای شنازت نقش اصول مدرن حقوق اداری در کار بست قانونمند ص  الحیت 

های شناسایی این اصول را دانست، برای تحق  ق ای  ن ام  ر پاس    گ  ویی ب  ه ای  ن و بنیانمفهوم  

 سؤامت راهشا زواهد بود  این که منشأ اصول یاد شده چیست؟ ارزش حقوقی ای  ن اص  ول ب  ه

های از ی  اری گیری بر اساص ص  الحیت چه نحواست؟ کدام یک از این اصول در روند تصمیم

 اری ایران چگونه به این اصول پرداز ه شده است؟حائز اهمیت است و در حقوق اد

در بند نبست این گف ار اصول مدرن حقوق اداری را بررسی زواهیم کرد  در بند دوم ب  ه بی  ان 

 پردازیم های از یاری میر در اعمال صحیح صالحیت اصول کگی حقوق اداری مؤث

 بند اول: مفهوم و نقش اصول کلی حقوقی-4-1

 یالف( اصول کلی حقوق

دان  د ها را اص  ولی میکند و آنلئون دوگی، از اصول به »بنیادها و هنجارهای حقوقی« تعبیر می

ی و احساص ع  دالت که ریشه همه قواعد حقوق قرار گرف ه و محصول دو عنصر تعاون اج ماع
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از دیدگاه هایک، به تبعیت از کنس ان«، م فکر قرن ن  وزدهم، در نظ  ر داش   ن »نظ  ام   13باشند می

ه  ا ض  روری اس  ت  ب  دین معن  ی ک  ه هم  ه اعم  ال « برای تضمین اعمال حقوق و آزادیاصول

 14حکومت باید بر طبق اصولی صورت پذیرد که مهم رین آن اصل آزادی است 

د این است که منبع این اصول چیست و اع بار زود را از رسی که به ذهن میدر این رابطه سؤال

 گیرند؟کجا می

دانند، جامعه شناسان وجدان عمومی را سازنده اشی از حقوق طبیعی میها را نگروهی اع بار آن

ه  ای گویند، گروه دیگر داوریشمرند، جمعی از قدرت عادت و رسوم سبن میاین اصول می

ای اص  ول کگ  ی را روح حق  وق ه  ر دهند، سرانجام دس   هم انصاف را مبنا قرار میعقل و احکا

 15سازند نگذار م کی میدانند و آن را به اراده قانو کشور می

»اصول حقوقی، اصول کگی و دائم  ی هس   ند ک  ه منش  أ وض  ع چن  د قاع  ده جزی  ی و نماین  ده 

بودن«، اص  ول حق  وقی را از آیند«  وصف »کگی  های حقوقی حاکم بر جامعه به شمار میارزش

سازد؛ قید »دائمی ب  ودن« اص  ول را از قواع  د حق  وقی مسائل جزئی و موردی حقوق م مایز می

تر« ب  ودن، وص  ف منب  ع کند؛ »منشأ وضع چند قاعده جزئیب نی بر م غیرهای اج ماعی جدا میم

 16ی است دهد و ببش آزر تعریف نیز روشن گر بار ارزشی اصول حقوقبودن آن را نشان می

 ب( اصول کلی حقوق اداری

 یج  ه اصول کگی حقوق اداری قواعد غیر مدون حقوقی هس ند که ارزش ق  انونی دارن  د و در ن

امجرا هس ند تا آنج  ایی ک  ه ح   ی ب  ه اس   ثناء اش مزمبرای اداره در اجرای صالحیت تبییری

ه  ای حق  وقی هس   ند بنیانها را کنار گذاشت، در واقع توان آنبرزی از مواد صریح قانونی نمی

و ها قابل اس برا  است  این اصول قدرت الزام آوری دارند  که هنجارها و قواعد حقوقی از آن

زمانیکه مقام اداری در ان باد از بین چند گزین  ه ک  ه پ  یش رو دارد م  ردد اس  ت قاب  ل اس   ناد 

ف  ه قاض  ی اداری شوند و وظیهس ند  در واقع این اصول کگی به صورت زام در قوانین افت می

 .ها را شناسایی و مورد تأکید قرار دهداست آن

و سرکشی قانونگذاری مکانیکی اس  ت  ها  ترین نقش اصول کگی حقوق، رام کردن توسنیبزرگ

دهند که ب وان قوانین را با توجه به واقعیات روز جامع  ه س  از چرا که این امکان را به دست می

که م ن قانون آزادانه با واقعی  ات زن  دگی م  درن س  ازگار کند  گار کرد »عقل و عدالت حکم می

 
   26، ص 1384صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه تهران، میزان،  13

 86مرکز مالمیری، احمد، منبع پیشین، ص   14

 637، ص 1379، فگسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی ان شار کاتوزیان، ناصر، 15

 43صادقی، محسن، منبع پیشین، ص  16
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 ند چرا که بای  دهایی را ب  رای این اصول وجه ایجابی حاکمیت قانون را تداعی گر هس  17باشد« 

کنند که در قوانین به آن یا اشاره و یا زیگی کگ  ی بی  ان های از یاری تعریف میاعمال صالحیت 

نمایند و قانونی بودن اعمال مس بدمین را تضمین میاند  در واقع اصول کگی حقوق اداری  شده

تواند ندارد قاضی اداری می  گر دولت قانونمدار هس ند و جایی که تصریح قانونی وجودتضمین

با تمسک به این اصول اصل حاکمیت قانون را تضمین نماید  تبیین اصول کگی حقوق اداری در 

رزهای از یارات مقام  ات اداری و نق  ش آن را سایه قانون اساسی از آن جهت اهمیت دارد که م

 18کند در برابر مردم روشن می

 

 های اختیاریثر در اعمال صالحیتبند دوم: اصول کلی حقوق اداری مؤ  -4-2

 اصل قانونی بودن: -1

های تشبیصی صرفاً بای  د در راس   ای های اداری و زصوصاً صالحیت از یارات و و صالحیت 

ه مطابق قانون به مقام اداری اعطا شده است مورد اس فاده قرار گرف ه و نیل به هدف یا اهدافی ک 

ویضی یا فاقد هدف مورد نظر قانونگ  ذار ی  ا انگی  زه ات تفها و از یارمغایر با اهداف صالحیت 

اجرای قانون اساساً در کشورهای دارای جامع  ه م  دنی و اف  راد تربی  ت   19منفعت عمومی نباشد 

در واقع م  أموران   20پذیرد مکگف و دارای صالحیت قانونی صورت مییاف ه، به وسیگه مأموران  

ررات مکگف به عمل طب  ق آرای قض  ایی و دول ی مطابق این اصل عالوه بر رعایت قوانین و مق

 ها و اعالمات زود هس ند هم چنین ببشنامه

کی  د مورد تأ 21قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  138قانونی بودن تصمیمات اداری در اصل  

های اداری در ق  انون مداری تص  میمگرف ه است  به موجب این اصل به عنوان مبنای قانون  قرار

 
 84، ص 1387هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی«، تهران، میزان،  17

 32زارعی، محمد حسین، منبع پیشین، ص   18

 852گیری در حقوق اداری، منبع پیشین، ص های تصمیمهداوند، مهدی و همکاران، آیین 19

 97، ص 1376، 4بیاتی، سعید، »امر غیر قانونی«، کانون، شماره  20

تدوین   138اصل    21 مأمور  وزیری  پا  وزیران  هیأت  که  مواردی  بر  عالوه  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 

انجهای اجرایی قوانین مینامهآیین برای  تأمین اجرای قوانین و شود، هیأت وزیران حق دارد    ام وظایف اداری و 

های اداری به وضعصویبنامه و آیین نامه بپردازد  هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف زویش و تنظیم سازمان

م ن و روح   با  نباید  این مقررات  دارد ولی مفاد  را  ببشنامه  أییرنامه و صدور  مصوبات هیأت وزیران حق وضع 

 قوانین مبالف باشد  

به وظایف زود را به کمیسیوهای مشکل از چند وزیر واگذار نماید تواند تصویب برزی از امور مربوط  لت میدو

 مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور مزم امجرا است 
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های اداری »نبای  د ب  ا م   ن و می ایران تصویب نامه، آیین نامه و ببشنامهاساسی جمهوری اسال

اساسی مفه  ومی توان چنین است اس نباط کرد که قانون روح قانون مبالف باشد«  از این رو می

مداری مد نظر دارد؛ زیرا به م ن قوانین اک فا نکرده و مغایرت با »روح و غای  ت« موسع از قانون

اعمال این اصل در واق  ع مب  ین اص  ول   22مداری بر شمرده است قوانین را نیز نقض اصل قانون

کگ  ی   دیگر نیز هست چراکه سایر اصول در سایه اصل قانونی بودن موجه هس   ند  در نگرش  ی

وانین با قانون اساسی و سازگاری اعمال اداری با قوانین ارتب  اط برق  رار توان بین سازگاری قمی

نمود، بدین توضیح که اگر انطباق با قوانین را به معن  ای رابط  ه مب ن  ی ب  ر س  ازگاری مق  ررات 

ون های فرودین با قانون مصود قانونگ  ذار باش  د، س  ازگاری ب  ا ق  انهای مقاماجرایی با تصمیم

منابع حقوق که حاوی احکام و الزامات حقوقی مزم امجرا هس   ند   23کند اساسی را تکمیل می

کنند باید از پیش معین و مشبص بوده و اعالم و احصاء ها را معین میها و آزادیو حدود حق

ها برای عموم وجود داش ه باشد، مراجع وضع و صدور قواعد شده باشند و امکان مراجعه به آن

زم امجرای حقوقی نیز باید با صراحت کامل و بدون هر گونه ابهام، از قبل معین و مش  بص م

این اصل قدرت و از یارات مقامات عمومی و اداری را چارچود بندی نم  وده و   24شده باشند 

 25رعایت آن از سوی مقامات عمومی و اداری یکی از لوازم تبگور دولت قانونمدار است 

 ء استفاده از اختیاراتاصل ممنوعیت سو -2

اصل ممنوعیت سوء اس فاده از از یارات به این واقعیت اشاره دارد که مقامات اداری در اعم  ال 

گیری کنند که های زود نباید در پی اهداف شبصی باشند و به نحوی اقدام به تصمیمصالحیت 

ی از از ی  ارات و ها ش  ود  در واق  ع مق  ام عم  ومهای آنمنجر به اس فاده نامشرو  از صالحیت 

های تبییری زود فقط باید در جهت هدفی که آن از یارات بباطر تحقق آن ه  دف، صالحیت 

های از ی  اری در مس  یر اه  داف ها واگذار شده است، اس فاده نماید  بکارگیری صالحیت به آن

دیگری که مدنظر مقنن نیس ند یا در جهت منافع شبصی یا سیاسی یا تحقق یک هدف پنه  انی، 

سوء اس فاده از از یارات توسط مقام  ات   26منو  بوده و موجب ابطال تصمیمات م بذه است م

های ای جزء فساد اداری در پی نبواه  د داش  ت ای  ن ام  ر در رابط  ه ب  ا ص  الحیت اداری ن یجه

تر اس  ت از یاری که تمام وجوه آن در قانون تعیین نشده نسبت به سایر اقدامات اداری مح م  ل

 
برای اجرا به اطال   های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابالغ  ها و آیین نامهتصویب نامه

برای تجدید  رسد تا در صورتی که آنالمی میرییس مجگس شورای اس با ذکر دلیل  ها را بر زالف قوانین بیاید 

 نظر به هیأت وزیران بفرس ند« 
   90ویژه، محمدرضا، منبع پیشین، ص  22

  87همان ص  23

 .57گیری، منبع پیشین، ص های تصمیم هداوند، مهدی و همکاران، پین 24

 85ین، ص هداوند، مهدی، مشهدی، علی، منبع پیش 25
 70گیری، منبع پیشین، ص های تصمیم هداوند، مهدی و همکاران، آیین  26
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اداری باید در راس ای تببین این اصل و پایبندی مقامات اداری به آن تمهیدات   از این رو حقوق

توانن  د ی  اریگر ای  ن اص  ل در جگ  وگیری از م ناسب را در نظر گیرد و اصول دیگری را ک  ه می

ها تزریق کند  های از یاری باشند در فرآیند اعمال آنزودسری قدرت حاصل اعطای صالحیت 

اد آن را سوء اس فاده از از ی  ارات دول   ی )ق  درت عم  ومی( ب  رای بانک جهانی در تعریف فس

داند  در جایی دیگر، فساد اداری به تمامی اشکال گوناگون انحراف ی  ا کسب منافع شبصی می

در   27اعمال قدرت شبصی و اس فاده نامشرو  از مقام و موقعیت شغگی تعریف گردیده اس  ت 

ای از ق  وانین و ض  وابط م  درن اداری موع  هاین تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مج

کنن  د، آنگ  اه ه  ر گون  ه رف   ار های مجاز اداری را تعی  ین میوجود دارد که چهار چود فعالیت 

اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاد آن ان فا  شبصی باش  د فس  اد اداری تگق  ی 

ه قوانین اداری کامل، واضح، عادمن  ه یابد ک شود  چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت میمی

های اداری و دول ی ضوابط دقیقی را معرفی کنند  حق  وق و فراگیر باشند ود رأی کگیه فعالیت 

تضمین شده برای فرد، فقط بر پایه قوانین عام جایز است ن  ه ب  ر مبن  ای تص  میمات شبص  ی  

نی  ز نظ  م و قاع  ده برق  رار   ه  ا، در نهاده  ای انس  انیقوانین عام، عالوه بر تعیین ح  دود آزادی

 28سازند می

دهد ک  ه قض  ایا را در ها میهای از یاری به مقامات اداری این قدرت را به آناعطای صالحیت 

گیری کنن  د  در ظ  اهر ای  ن م ن و شرایط زاص زویش مطالعه کنند و بنا به آن اقدام به تصمیم

ش  ود ف  وق بس   ری ف  راهم می  رسد اما در صورت عدم کاریست اصلامر کار آسانی به نظر می

برای اعمال از یارات در جهت منافع شبصی و اهداف نامشرو  مقامات تصمیم گیرن  ده  الب   ه 

باید این نک ه را مد نظر داشت که عدم کاربست این اصل معادل اس  ت ب  ا عق  یم مان  دن س  ایر 

 های از یاری به کار برد توان در رابطه با صالحیت اصولی که می

منوعیت سوء اس فاده از از یارات در گرو فراهم آوردن بس ری مناسب اس  ت ک  ه اعمال اصل م

تواند به وجود آورنده آن باشد  بر اساص این اصل بای  د تم  ام ابع  اد تص  میم، اصل شفافیت می

گیری، محل تأمین اع بارت به منظور اجرای تصمیم، و مقامات تصمیم گیرنده، توجیهات تصمیم

ن، به دور از ابهام و در معرض قضاوت همگانی شکل گی  رد  ب  ه عن  وان سایر عناصر مرتبط با آ

های اجرائی برای تأمین کامها و ز  دمات قانون مدیریت زدمات کشوری دس گاه  17مثال ماده  

مورد نیاز باید از طریق مناقصه و با عقد ق  رارداد ب  ا ش  رک ها و مؤسس  ات غیردول   ی براس  اص 

هر واحد کار و قیمت کل به طور ش  فاف و مش  بص   فعالیت مشبص، حجم کار معین، قیمت 

 
 14، ص 1383عباس زادگان، محمد، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی،  27

 137، ص 1373وارزمی، نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، تهران، خ 28
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ق  انون م  ذکور اش  اره نم  ود ک  ه ش  فایت رون  د   27توان ب  ه م  اده  هم چنین می  29اقدام نمایند 

 30گیری را صراح اً عنوان کرده است تصمیم

 نتیجه گیری .3

صالحیت قوه ی مجریه روز به روز در حال افزایش است در همین راس   ا در م  واردی ق  وه ی 

قدام به وضع مقررات دول ی میکند  این مقرراتگذاری که در راس ای اجرای به ر قوانین مجریه ا

و حسن اجرای ام  ور میباش  د، در ع  ین ح  ال می وان  د مح  دود کنن  ده ی حق  وق و آزادیه  ای 

شهروندان باشد  اصل سگسگه مراتب هنجارها ایج  اد میکن  د ک  ه مص  وبات ق  وه ی مجری  ه از 

ق  انون اساس  ی   138ون اساسی و قانون عادی تبعیت کند  اص  ل  هنجارهای برتر یعنی شر ، قان

حق وضع مقررات دول   ی را ب  رای ق  وه ی مجری  ه ش  ناز ه اس  ت  ق  وه ی مجری  ه ب  ه دلی  ل 

برزورداری از سازمانهای مب گف تبصصی و فنی، دارا بودن اف  راد م بص  ص و ب  ا تجرب  ه و 

وانین و تعی  ین جزئی  ات آنه  ا را ارتباط بیش ر با مردم، حق وضع مقررات دول ی برای اجرای ق   

داراست  این مقررات نباید دازل در صالحیت قوه ی مقننه باشد، نباید مغایرتی ب  ا هنجاره  ای 

 برتر داش ه باشد و باید توسط مقام صالحی دار وضع شده باشند 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای حدود از یارات بر این مقررات گذاری دول   ی س  ه 

و   85رئیس مجگس شورای اسالمی ( اص  ول    -1حدود از یاراتی را در نظر گرف ه است مرجع  

و قس  مت   173دی  وان ع  دالت اداری )اص  ل  -3ق ا(    170قضات محاکم )اص  ل    -2ق ا(    138

بیان میدارد ک  ه مص  وبات دول  ت نبای  د مغ  ایر ب  ا   85ق ا(  عبارت آزر اصل    170پایانی اصل  

د و باید به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت ضمن ابالغ قوانین و مقررات عمومی کشور باش

بیان داش ه در صورتی که رئیس 138برای اجرا به اطال  رئیس مجگس برسد  قسمت آزر اصل  

مجگس آنها را برزالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرس د  ماده 

قانون اساسی به بی  ان جزئی  ات ای  ن موض  و    138و    85واحدهی قانون نحوهی اجرای اصول  

میپردازد  در تبصرهی این ماده واحده آمده است که در صورت اع  الم ای  راد از جان  ب رئ  یس 

مجگس مصوبه برای اصالح یا لغو به هیأت وزیران ارسال میگردد  اگر ظرف مدت مقرر هی  أت 

زواهد شد  در راس ای انجام این   مزم را انجام ندهد مصوبه ی مذکور مگغی امثر  وزیران اقدام

 
شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با دیریت و خدمات کشوری: »به دستگاههای اجرائی اجازه داده میقانون م  17ماده    29

و  شفاف  طور  به  کل  قیمت  و  کار  واحد  هر  قیمت  معین،  کار  فعالیت مشخص، حجم  براساس  غیردولتی  مؤسسات  و  شرکتها 

شود با رعایت قانون  مراجعه متقاضیان، اجازه داده مییاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم  مشخص بخشی از خدمات موردن

 برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد«.
ح   27ماده    30 از  مساوی  شرایط  در  اجرائی  دستگاههای  خدمات  از  استفاده  در  »مردم  کشوری:  خدمات  مدیریت  قوق  قانون 

دستگاه  برخوردارند،  اجرایکسان  و های  خدمات  ارائه  استاندارد  و  کیفیت  و  زمان  مراحل،  ماه،  سه  ظرف  حداکثر  موظفند  ئی 

بروز هرگونه تخلف، مسؤولین  تغییرات آن از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صورت  را مستند و شفاف نموده و  ها 

 داشت«. ه مردم و شکایت آنان را به عهده خواهنددستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی ب
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وظیفهی حدود از یاراتی رئیس مجگس، هیأتی بنام کمیسیون بررسی و تطبیق مص  وبات دول  ت 

در مجگس تشکیل شد  این هیأت پس از بررسی موضو  نظر نهائی را به رئیس مجگ  س اب  الغ 

غ  ایر میکند و حدود از یارات رئیس مجگس نهای اً موج  ب موق  وف امج  را ش  دن مص  وبات م

 میگردد الب ه حدود از یارات کمیسیون جنبهی مشورتی دارد 

رسیدگی به شکایات و اع راضات از آیین نامه ها و سایر مقررات دول ی ب  ه عگ  ت مغ  ایرت ب  ا 

شر  یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط  ه ی  ا سوءاس   فاده از از ی  ارات و ز  ودداری از 

میش  ود در ص  الحیت هی  أت عم  ومی دی  وان   انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشباص

است  مصوبه ی مورد شکایت باید در دایرهی حق  وق عم  ومی و ز  الف ق  انون باش  د یعن  ی 

ق ا احقاق حقوق مردم را غایت نهایی   173شکایت و اع راض باید مس ند به قانون باشد  اصل  

یی روب  ه رو ب  وده و از تأسیس دیوان عدالت اداری دانس هاند  الب ه این نهاد نیز ب  ا مح  دودی ها

اب دای تأسیس دیوان صالحی های این دیوان مورد تعرض قرار گرف ه است  با گس   رش ح  دود 

از یارات رئیس مجگس و قرار دادن آن در موازات ح  دود از ی  ارات دی  وان ت  ا ح  دی باع  ث 

محدود شدن حدود از یارات عام دیوان ع  دالت اداری ش  ده و ص  الحیت ق  وه ی قض  ائیه در 

از اصل حاکمیت قانون را نق  ض ک  رده اس  ت همچن  ین موج  ب مح  دود ش  دن ح  ق   صیانت 

دادزواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری شده است  با توجه به اینکه 

حدود از یارات بر حسن اجرای قوانین بر عهدهی قوه ی قضائیه است واگ  ذاری ای  ن ح  دود 

ات بیش ری همراه است  در حدود از یارات قضایی قاض  ی از یارات به قوه ی مزبور با توجیح

بدون اثر پذیری از شرایط و اق ضائات پیرامونی می واند به حمایت از منافع ش  هروندان بپ  ردازد 

اما حدود از یارات رئیس مجگس م أثر از روابط سیاسی قوای مقننه و مجری  ه اس  ت و می وان  د 

ن امر زالف منافع ش  هروندان اس  ت  رس  یدگی موجب وقفه در سرعت اجرای امور شود که ای

تجدی  د   توسط قضات و تحت آیین دادرسی صورت میگیرد، حکم صادر شده و ح  ق دف  ا  و

نظر وجود دارد اما در حدود از یارات رئیس مجگس، شبص رئیس مجگ  س ذی نف  ع اس  ت و 

جع قضایی بی طرفی او محل ایراد میباشد  احکام قضایی دیوان بدلیل صدور آنها توسط یک مر

مزم امجرا بوده و دارای ضمانت اجرای بیش ری اس  ت  اث  ر ح  دود از ی  ارات دی  وان ع  دالت 

اداری عمل ابطال است که مفهومی روشن و دارای ضوابط دقیق میباشد  در حالی که در مقاب  ل 

حدود از یارات رئیس مجگس از لفظ مگغی امثر اس فاده شده است که مفه  ومی م  بهم دارد  در 

ابطال مصوبات، معموالً یک مقام صالح که اغگب مرجع قضایی اس  ت حک  م ب  ه ب  ال اث  ر   مقام

شدن آن مصوبه میدهد  با تمام این توض  یحات می   وان ن یج  ه گرف  ت ک  ه اولوی  ت ب  ا ح  دود 

از یارات دیوان عدالت اداری میباشد و امید است که با رف  ع ابهام  ات ق  انونی موج  ود عرص  ه 

 حاکمیت قانون و حفظ حقوق و آزادی شهروندان فراهم شود  برای تحقق هر چه بیش ر اصل
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