
  

  

  

  انتظار مشروعتأملی بر امکان اعمال اصل 

  در دیوان عدالت اداري

  محمدحسین زارعی

  مسیح بهنیا

  چکیده

 هـاي اختیـاري   طـی سـالیان اخیـر، صـالحیت     شهروندان با عمومیماهیت ارتباط مقامات در پی تغییر 

عمـال ایـن   شـی از ا نا» اداري تصـمیمات و اعالمـات  «انـواع  و اي به مقامات اداري واگذار شـده   گسترده

زندگی فردي و اجتماعی  هاي ریزي به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامهها،  صالحیت

جدید مقامـات عمـومی نوعـاً بـا انتظـارات افـراد ناشـی از         اَعمالبا این حال، برخی اوقات  .تدرآمده اس

و  »انصـاف «چنین وضـعیتی رعایـت    در .تاس و حتی مغایر پیشین، متفاوت قطعی تصمیمات و اعالمات

شـهروندان را ایجـاب    »مشـروع  اتانتظـار « ، حمایت حقوقی از توقعات وبه اداره »عمومی اعتماد«حفظ 

هـا و   در دیـوان  عمـال دولـت  یکی از اصول بنیادین کنترل قضـایی اَ  مثابهبه اصل انتظار مشروع . کند می

ها، تفویـت منـافع و    در مواقع نقض رویهیتی متنوع حما ترکیبی از سازوکارهايمراجع دادرسی اداري، با 

تأمل در برخی . می پردازد شهروندان توقعات یادشدهها و  خواستهامتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از 

دهد که در صورت وقوع برخی اصالحات قانونی، امکان  ه در دیوان عدالت اداري، نشان میقضایاي مطروح

با این وصف، معرفی چارچوب نظري . در نظم حقوق اداري ایران نیز وجود داردپذیرش و اعمال این اصل 

، اداري هـاي  دادرسی عمومی داخلی و بهبود جدید به ترمینولوژي حقوق یمفهوم این اصل، ضمن الحاق

  .خواهد کرد کمک به تأمین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز

  واژگان کلیدي

  شایستهاي، نظارت قضایی، اداره  انصاف رویهماد عمومی، انتظار مشروع، دولتی، اعت اعالم و تصمیم

                                       
 یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی     استاد                                             Email: mhozarei@yahoo.com 
  پردیس قم( تهراندانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه(Email: masih_behnia@yahoo.com                             

  10/04/90: تاریخ پذیرش        15/11/89: تاریخ ارسال

 153-189صص /  1390 زمستان/  61شماره /  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

ویژه در قـرن   هسیر تحول مفهوم دولت ب

و  اداريبیستم، ماهیت ارتباط میـان مقامـات   

در امـروزه   .تشهروندان را دگرگون کرده اسـ 

ــه منظــورکشــورها بســیاري از   ت ازظــاحف ب

ــافع ــه خــدمات  شــهروندي من و تســهیل ارائ

ــومی،  ــالحیت«عمـ ــاري  صـ ــاي اختیـ  1»هـ

 و دراي به مقامات اداري واگذار شده  گسترده

 )1(»اداري تصمیمات و اعالمـات «انواع  ،نتیجه

، بـه صـورت   هـا  صـالحیت ناشی از اعمال این 

مـورد توجـه شــهروندان در    بخشـی از اصـول  

زنـدگی فـردي و اجتمـاعی     هـاي  ریزي برنامه

  )2(.تدرآمده اس

ــی ا    ــال، برخ ــن ح ــا ای ــات ب ــاد وق مف

تصمیمات و اعالمات جدید مقامـات عمـومی   

ــمیمات و     ــی از تص ــراد ناش ــارات اف ــا انتظ ب

در  .تمتفـاوت اسـ   پیشــین قطعـی  اعالمـات 

رعایـت انصـاف و    منظـور بـه   ،چنین وضعیتی

بـه اداره   و اطمینان عمومی اعتماد حراست از

اینکه انصاف با حاکمیت قـانون   با عنایت به و

ــظ  ــی از حف ــات ناش ــات   و الزام ــت و ثب امنی

حمایت حقـوقی  حقوقی، پیوندي درونی دارد، 

ــ ــن انتظــارات ب ــوق اداري،  هاز ای ــژه در حق وی

ــه اینجاســت کــه . رســد نظــر مــی ضــروري ب

                                       
1. Discretionary Powers 

و انواع حمایـت از آن در   2»انتظارات مشروع«

کنتـرل  ابـزاري بـراي   عنـوان   به حقوق اداري،

ــتقضــایی اَ ــال دول ــوق  عم ــت از حق و حمای

 .دشو می مطرح شهروندان

ها  خواسته، انتظارات مشروعطور کلی،  هب

که در روابـط  است موجه و معقولی  توقعاتو 

ـ متقابل افـراد بـا مقامـات دولتـی       ویـژه در  هب

ایجاد  هاي اختیاري صالحیت عمالا چارچوب

به نحوي که عدم توجـه بـه آنهـا یـا      ؛شود می

نظر کردن از آنها، موجب ورود خسـارت   صرف

ــت   ــلب منفع ــا س ــهروناز  ی ــب دانش  مخاط

به این جهت،  .(Craig,1992, p.81) گردد می

ــمین  ــهروندان،   تض ــارات ش ــل انتظ ــن قبی ای

  . استمستلزم نوعی حمایت حقوقی 

وکارهاي اعمــال انــواع ســاز  از طریــق 

ــا  حمایــت حقــوقی، شــهروندان مــی تواننــد ب

هاي قوانین و مقررات و اصل  ژگی  عنایت به وی

ــل    ــوالی قاب ــاع و اح ــوقی، اوض ــت حق  قطعی

بینی را انتظـار داشـته و بـر اسـاس آن،      پیش

ریزي قبلی و محاسـبه نتـایج    نسبت به برنامه

و البتـه، تخمـین نحـوه    (هاي خـویش   فعالیت

اجرایی بـا   -اعمال تصمیمات و اعالمات اداري

بدیهی است بـه   .اقدام کنند )اي از ثبات درجه

این ترتیب زمینه برخـورداري هرچـه بیشـتر    

                                       
2. Legitimate Expectations 
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 ی در حیطه حقـوق اداري امنیت قضای آنان از

  . تضمین خواهد شد

بنابراین، اگر انتظارات مشروع شهروندان 

از سوي مقامـات و کـارگزاران عمـومی مـورد     

احترام قرار گیرد، چگونگی اعمـال اختیـارات   

ــان،   ــط ایش ــراي عتوس ــت   ب ــراد مل ــوم اف م

پـذیري   گـردد و آسـیب   مـی پـذیر   بینـی  پـیش 

شـــهروندان در مقابـــل انـــواع تصـــمیمات و 

مقامـات مـذکور    احتمالی خودسـرانه المات اع

. )25، الف، ص 1380زارعی، (یابد  کاهش می

به عبارت بهتر، با احترام به انتظارات مشـروع  

در قالب قواعد حقوق اداري، مقامات دولتی و 

ــب تصــمیمات،   حکــومتی نمــی ــد از اغل توانن

هاي اداري و یـا حتـی هرگونـه     اعالمات، رویه

ر برخـی شـرایط   خـود، جـز د  اظهارات سابق 

  . عدول کنند استثنایی

هاي مختلـف   برداشتمل در أتاز طرفی، 

مربوط به چیستی و ماهیت انتظـار مشـروع و   

توجه بـه تفـاوت    و نیز ي موجد آنها وضعیت

دیدگاه قضات و دادرسـان اداري در خصـوص   

گر آن شـان لزوم و نحوه حمایت از انتظـارات، ن 

ز ا ثرمـؤ  حمایـت  منظـور  بـه که ظـاهراً   است

توان صرفاً به یک شیوه  انتظارات یادشده، نمی

تطبیقــی آراي  مطالعــه. کــرد اکتفــاحقــوقی 

قضایی صادره از برخی مراجع دادرسـی اداري  

در کشورهاي مختلف، بـه خـوبی مؤیـد ایـن     

  . ادعاست

از این رو، تاکنون بـه منظـور حمایـت از    

انتظارات مشروع شهروندان در حقـوق اداري،  

در حمـایتی متنــوع   هايترکیبـی از ســازوکار 

ویـت  هاي اداري، تق ینها و آی مواقع نقض رویه

امتیازات و منافع شهروندي و ایـراد خسـارات   

اسـت؛ در ایـن    کارگرفته شده هبه شهروندان ب

بین، قضات و دادرسان اداري برخی کشـورها  

ایران با اسـتناد بـه قواعـد و مفـاهیمی      مانند

 ، ضـرورت چنـدانی  »حـق مکتسـب  «همچون 

هـاي   شناسـایی ایـن اصـل در دادرسـی     براي

صـلی  گرچه شاید علـت ا . اند نشدهاداري قائل 

تـوجهی   این واقعیـت، عـدم شـناخت یـا کـم     

ــان   ــاوت می ــه تف قضــات و دادرســان اداري ب

انتظارات مشروع با اصول و قواعد مشابه، و یـا  

دشواري تعیین معیارها و ضوابط تمیز انتظـار  

تأمـل در  ، امـا  شـد ابشابه از مفاهیم ممشروع 

اخیر دیوان عدالت  هبرخی قضایا و آراي صادر

رغـم عـدم    دهد که علی نشان میاداري ایران، 

تصریح به شناسایی اصل یادشده، در صـورت  

ــان  ــانونی الزم، امک ــتر ق ــاد بس ــال و ا ایج عم

حمایت از آن در آراي نهاد مذکور وجود دارد 

         .)1387زارعی و بهنیا، (

 طیاز آنجا که و  فوقبا عنایت به مراتب 

هـاي قضـایی در    اخیر، بهبود دادرسی یانسال

 نظام حقـوق اداري داخلـی بـه شـدت مـورد     

ــی  ــه، معرف ــرار گرفت ــه ق ــار «توج ــل انتظ اص
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یکی از اصول کنترل قضایی  عنوان به» مشروع

معیار تشـخیص و تمیـز    تبییناعمال دولت و 

آن در قیاس با برخی اصول و قواعـد حقـوقی   

در قالـب تحلیـل    ،کتسـب حق م مانندمشابه 

ــوان    ــه و آراي دی ــایاي مطروح ــی از قض برخ

الحـاق   ضمن آنکه موجب عدالت اداري ایران،

 ی جدید به ترمینولوژي حقـوق مفهوم رسمی

چه بسا با کـاربرد در  ، شود می داخلی عمومی

تضـمین هرچـه    هاي اداري، بـه  رویه دادرسی

، تصـمیمات حقوق شهروندان در برابـر   بیشتر

خودسـرانه  هـاي   هـا و سیاسـت   یهاعالمات، رو

هـاي دادرسـی    و رفـع کاسـتی   مقامات دولتی

  . کند کمک نیز اداري در نظام حقوقی ملی

به این جهت درگـام نخسـت، طـی ایـن     

نوشتار، با بیانی ساده نسبت به تبیین مفهـوم  

و چیستی انتظار مشروع، تفاوت آن با برخـی  

اصول و قواعد مشـابه حقـوقی همچـون حـق     

اعمال آن و باالخره،  رو و گستره، قلممکتسب

هـاي حقـوقی از آن در    مبانی و انواع حمایـت 

شــود و بــه فراخــور  اقــدام مــی حقــوق اداري

مطالب، حسب مورد طی هر مبحث برخـی از  

ــایا ــهقض ــادر ي مطروح ــر  هو آراي ص در اخی

 دیوان عدالت اداري نیز مورد تحلیل و ارزیابی

  .گیرد قرار می

  مفهوم انتظار مشروع -1

ــات در   گ ــین مباحث ــاهر اول ــه ظ ــه ب رچ

 1950خصوص انتظار مشروع در اواسط دهـه  

امـا ایـن مفهـوم    اسـت،  در آلمان اتفاق افتاده 

نخستین مرتبه در رأي مشهور صادره توسـط  

اشـمیت علیـه اداره   «در قضیه  3قاضی دنینگ

4»مهاجرت انگلسـتان 
، رسـماً  1969در سـال   

 و سپس مـورد شد  انگلستان وارد رویه قضایی

ــت    ــرار گرفـ ــورها قـ ــایر کشـ ــاس سـ  اقتبـ

(Schonberg, 2003, p.8).   ــمیت یــک اش

 شجوي خـارجی بـود کـه از تصـمیم اداره    دان

 مجوزمهاجرت انگلستان مبنی بر عدم تمدید 

ــن کشــور، تقاضــاي   اقامــت موقــت وي در ای

قاضی دنینگ بـا وجـود   . تجدیدنظر کرده بود

ادعاي اشـمیت درخصـوص برخـورداري از     رد

 5»اظهارات جـانبی «ماهوي، در حق رسیدگی 

 ،اقامت موقت اشمیت که اگر مجوز اعالم کرد

ــدت ــیش از انقضــاي م ــه  پ ــا ب ــار آن، بن اعتب

، در گردیـد  صالحدید اداره مهاجرت لغـو مـی  

ــز ایــن صــورت وضــعیت دعــوي  متفــاوت  نی

؛ زیرا اشمیت بر اسـاس مجـوز اقامـت    شد می

مـدت اعتبـار، بـراي خـود      صادره، در خـالل 

کرد و به این جهـت، از انتظـار    می ریزي برنامه

                                       
3. Denning 
4. Schmidt v Secretary of State for Home Affairs, 
1969. 
5. Obiter Dictum 
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شد که شایسـته رعایـت    یمعقولی برخوردار م

اي و حمایــت حقــوقی بــود    انصــاف رویــه 

(Thomas,2000, pp.47-48).  

قصد اصلی دنینگ ایـن بـود    ،حقیقتدر

که نشان دهد تصمیمات و اعالمات مبتنی بر 

طـور   هصالحیت اختیاري مقامات اداري نیز بـ 

اي و مسـتلزم نـوعی    کلی تـابع انصـاف رویـه   

 حمایت حقوقی هستند و نبایـد دلخواهانـه و  

عمــال خــارج از چــارچوب انصــاف و عــدالت ا

مقامــات و مراجــع را ایــن از ایــن رو، . شــوند

تصمیمات، اعالمات و رفتار  هتوان به واسط می

ــروع     اداري ــارات مش ــب زوال انتظ ــه موج ک

اسـتفاده از   سـوء  شهروندان شده و یا مصـداق 

ــدرت تلقــی  ــیق ــد و مســئول   م شــود، متعه

 به اعتقاد دنینگ، اگر یک مقام عالی. شناخت

بـر تفسـیر    اداري، گروه مخاطبین را بـه اتکـا  

شـد، در  خاصی از مقررات قانونی سوق داده با

توانـد تفسـیر    این صـورت، صـرفاً زمـانی مـی    

کنـد کـه    دیگري را جـایگزین تفسـیر سـابق   

ــومی  « ــع عم ــینف ــته   6»مرجح ــود داش وج

بنابراین، انتظار   (Thomas,2000, p.52).باشد

کـه   ابزار قابل انعطافی اسـت  عنوان مشروع به

اي را بـــه  تســـري تـــدریجی انصـــاف رویـــه

                                       
6. Public Interest Priority 

هایی که پیش از این تحت مفهوم حـق   حیطه

  .سازد پذیر می گرفتند، امکان جاي نمی

اي  عـده ، »اشمیت«رأي صادره در قضیه 

از شارحان و مفسران حقوقی را به مباحثات و 

مجادالت علمی متعدد سوق داد کـه حاصـل   

ارائه تعریفی نسبتاً جامع از انتظار مشروع  ،آن

 انتظـارات مشـروع بـه   «بـر ایـن اسـاس،    . بود

شود که  ها و توقعات معقولی گفته می خواسته

در روابط متقابل افراد با کارگزاران عمـومی و  

ویـژه مقامـات دولتـی، در اثـر تصـمیمات،       هب

ــات، سیاســت ــا اعالم ــه ه ــاي اداري و  و روی ه

ایجاد شده، به نحـوي کـه انصـراف از     اجرایی

آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض تمایالت 

معقول سابق، موجب ایراد خسارت یـا سـلب   

شـود؛ بـه ایـن     نفـع مـی   ذي انمنفعت مخاطب

ــوعی    ــتلزم ن ــده مس ــارات یادش ــت، انتظ جه

 ,Craig,1992) »حمایــت حقــوقی هســتند

p.81) .  

یرش تعریـف فـوق توسـط    رغـم پـذ   علی

گــروه کثیــري از اندیشــمندان حقــوق اداري، 

ــارات   ــت انتظ ــق درخصــوص ماهی ــدم تواف ع

مشــروع، در نهایــت موجــد نگــرش متفــاوت  

ثر حقـوقی  حمایت مؤ کشورها در نحوه اعمال

  .از این قبیل انتظارات بوده است
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حق، : ماهیت انتظار مشروع -2

  منفعت یا اصل؟

ــف ا  ــاب تعری ــق نســبی در ب ــار تواف نتظ

هـا در خصـوص    مشروع، مانع اختالف نگـرش 

کـه   ییتا جا ،ماهیت این قبیل انتظارات نبوده

 ههـاي متفـاوتی در ایـن زمینـ     اندیشهتاکنون 

اي  عــدهاز یــک طــرف، . شــکل گرفتــه اســت

معتقدند احترام بـه انتظـار مشـروع در واقـع     

اســت؛ حقـی کــه در   7»حـق «رعایـت نــوعی  

اي اداري و ه تصمیمات، اعالمات و رویه خالل

نفـع   اجرایی تعریف شـود و مـورد اسـتناد ذي   

از این رو، انتظار مشروع را بایـد  . گیرد میقرار 

ــی از   ــره یک ــق«در زم ــناخت » هــا ح  ش

.(Hadfield,1988, p.104)   

اند  گروهی دیگر بر این اندیشهدر مقابل، 

منفعــت «کــه انتظــار مشــروع، ماهیتــاً نــوعی

8»شخصی
وقعاتی این منفعت ناشی از ت .است 

بـه   اتکـا  مخاطب بر مبنـاي  شهرونداست که 

تصمیم یـا اعـالم مقـام عمـومی بـراي خـود       

دسـته   بـه ایـن جهـت، آن   . شـود  مـی  متصور

توقعاتی که مسـتلزم ایجـاد چنـین منفعتـی     

انتظـار موجـه و مشـروع    براي شهروند باشند، 

شـوند و حفـظ اعتمـاد عمـومی بـه       تلقی می

اب را ایجـــ اداره، حمایـــت حقـــوقی از آنهـــا

                                       
7. Right 
8. Private Interests 

با این حال، این واقعیـت، مـانع از آن   . کند می

منفعـت  «وجـود   ماننـد نیست که در مواقعی 

اعطاشده، به شهروندان ، آنچه »مرجحعمومی 

     (Tate,1989, pp.17-19).سلب یا لغو نشود 

 نیــانبنظــر از قــوت و ضــعف    صــرف

هاي مذکور، اندکی تأمـل در مفهـوم و    اندیشه

و مقایسه آنها » منفعت«و » حق«هاي  ویژگی

ن این واقعیـت اسـت   ، مبی»انتظار مشروع«با 

که ماهیت این نوع انتظار، نـه فقـط منحصـراً    

بلکـه بایـد آن را در    ،حق یـا منفعـت نیسـت   

محسـوب   »اصول کلی حقوقی«شمار یکی از 

  . کرد

در مفهـوم خـاص،   » هـا  حق«از یک سو، 

هاي عمومی و یا مشـتق   اندیشه تجسد ،اغلب

در صـورت اول  . ي اخالقی هستندرهااز هنجا

هـاي   ، تجسد اندیشه»ها حق«یعنی آنجا که (

معمـوالً در قالـب قـوانین و    ، )عمومی هستند

صـالح   مقررات موضـوعه، توسـط مراجـع ذي   

مــدتاً داراي و ع شـوند  تصـویب مـی   تعریـف و 

. تضمینات اجرایی مشـخص و معـین هسـتند   

، »هـا  حـق «یعنی آنجا کـه  ( اما در شکل دوم

غالبـاً  ، )ه از هنجارهاي اخالقی هستندبرگرفت

نن و آداب و رســـوم ریشـــه در عـــرف و ســـ

و بر اساس تمایـل و خواسـت    اجتماعی دارند

ـ . گیرنـد  عمومی شکل مـی  عـالوه، موضـوع    هب

هـاي بنیـادین کـه در     ویژه حق هبیشتر آنها، ب
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هـاي حقـوق بشـر مـورد توجـه قـرار        اعالمیه

انــد، حفــظ حیثیــت و کرامــت انســان  هگرفتــ

  )3(.تاس

منـافع  ویـژه   بـه ( »منافع«از سوي دیگر، 

ــی ــه  )شخص ــبت ب ــوالً نس ــق«، معم ــا ح  »ه

، از اعتبـار و  )هـاي مـاهوي   حـق  خصـوص  به(

رنـد و منشـأ آنهـا    مشروعیت کمتري برخوردا

اگرچـه  . واضع و اعطاکننـده اسـت   صرفاً اراده

معمـوالً   ،منفعـت  هاعطاکننـد  صـالح  مقام ذي

تـوجهی   یـا کـم   توجهی با بیکند تا  تالش می

اعتمـادي   به منافع اعطایی، زمینه بی احتمالی

 ،عمومی به اداره را فراهم نسازد، اما بـه واقـع  

همــواره از ایــن اختیــار برخــوردار اســت کــه 

رهـه زمـانی   ، در بحسب شـرایط و مقتضـیات  

خاص نسبت به تسلیم منفعت به شـهروندان،  

اقدام کنـد   منفعت اعطاشده از آنانو یا سلب 

.(Craig,1992, p.85)   

در مقابل، انتظار مشروع، از تصـمیمات و  

اعالمات کارگزاران عمومی در راستاي اعمـال  

ــی  صــالحیت ــاري ناشــی م ــاي اختی ــود ه  ؛ش

اي که گرچه چارچوب کلی آن را قانون  حیطه

کند، اما اغلب تصور بر آن است کـه   می معین

در قالب این چـارچوب کلـی، اتخـاذ هرگونـه     

بـدون  عالم، آزادانـه و  تصمیم یا ابراز هر نوع ا

ی، بـه دلخـواه مقـام    مشخصـ  معیار و ضـابطه 

ــن رو، انتظــار . گیــرد اداري صــورت مــی از ای

مشروع در واقع ضمن آنکه خأل قانون و ابهـام  

ــون    ــولی همچـ ــود اصـ ــفافیت«وجـ ، 9»شـ

 حیطه را در 11»پاسخگویی«و  10»مسئولیت«

دهـد،   هـاي اختیـاري، پوشـش مـی     صالحیت

مند  ا را نیز ضابطهه عمال این قبیل صالحیتا

بـه بیـان بهتـر، هـدف از رعایـت و      . سازد می

احترام به آن، حفظ اعتمـاد عمـومی بـه اداره    

ــل   در قالـــب حمایـــت از شـــهروند در مقابـ

ــال اهــــاي احتمــــالی در  خودســــري عمــ

اي کـه در   هاي اختیاري است؛ حوزه صالحیت

آن، آزادي عمل مقامـات اداري بـراي اعمـال    

 قـــوق حقـــهدر برخـــورد بـــا حصـــالحیت، 

برانگیـز بـوده اسـت     چالش شهروندي، همواره

  .     )203ص، ب، 1380زارعی، (

رسد انتظار مشـروع،   به نظر میبنابراین، 

یک حق قانونی یـا منفعـت مسـتقر حقـوقی     

شـده نیسـت، بلکـه     منحصر به فرد و شناخته

توقعات عامی است که با اتکاي شهروندان بـه  

مـات،  قطعیت و ثبات حقوقی تصمیمات، اعال

هـاي اداري و اجرایـی، در    رویـه هـا و   سیاست

ویژه مقامات  هو ب(ارتباط با کارگزاران عمومی 

گیـرد و حمایـت از    می شکل )و مراجع دولتی

امـري ضـروري   آن به شـرط عقالنـی بـودن،    

                                       
9. Transparency  
10. Responsibility  
11. Accountability 
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به بیان بهتر، تحقق انتظـار  . شود محسوب می

معقول، الزمه نیل به انتظـار مشـروع اسـت و    

اسـت کـه    ود مسـتلزم آن معقولیت انتظار، خ

اداري مربوطه، مطلـوب   تصمیم، اعالم یا رویه

مخاطب باشـد،   شهروند و مورد توجه و اتکاي

به نحوي که لغو یا ابطـال آن موجـب ضـرر و    

چنـین انتظـاري، معقـول    . زیان شهروند شود

محسوب، و موجد انتظار مشروع اسـت و اداره  

  . باید به آن احترام بگذارد

 اصـل «باید ماهیتاً یـک   انتظار مشروع را

اصـول  . محسـوب کـرد   )4(»کلی حقوق اداري

هنجارهایی هستند کـه در   ،کلی حقوق اداري

رویه قضایی شکل گرفتـه و بـر اداره و روابـط    

آن بـــا شـــهروندان و اشـــخاص خصوصـــی، 

عمــدتاً گرچــه ایــن اصــول، . حکومــت دارنــد

ولی در عـین   نیستند،مسبوق به متون قانونی 

ی داراي ارزش واالیــی از حیــث حقــوقحــال، 

االحترام محسـوب   براي اداره الزم هستند؛ لذا

توســط کــارگزاران شــوند و رعایــت آنهــا  مــی

ــدامات اداري عمــومی  ــال و اق ــه اعم  -در کلی

ــی ــري ، اجرای ــت  ام ــروري اس ــد و (ض هداون

از ایـــن منظـــر، ). 27، ص 1389مشـــهدي، 

انتظار مشروع به مثابه هنجاري کـه در رویـه   

، ابزار مصنوع قضات بـراي  قضایی شکل گرفته

عمال و اقدامات کارگزاران عمومی در کنترل اَ

که گرچه  هاي اختیاري است حیطه صالحیت

توان وجود آن را همواره در متون حقـوق   نمی

موضوعه جستجو کرد، اما نظر به اینکه از یک 

ي مـرتبط بـا   هـا  محصول تحـول اندیشـه   سو،

و  تعامل و کنتـرل اعمـال   مفهوم اداره و نحوه

شـهروندان اسـت و از سـوي    رفتارهاي آن بـا  

دارد، » الشـمول  عـام «و » فراگیر«دیگر، جنبه 

ــه  ــد آن را ن ــراً بای ــوعی منحص ــق«ن ــا » ح ی

اصل کلی حقوق «، بلکه ماهیتاً یک »منفعت«

 البته باید توجه داشـت . محسوب کرد» اداري

عمال این اصل، بستر مناسـبی الزم  ابراي  که

ــودن اســت کــه تحقــق آن غیــر از  عقالنــی ب

هـاي دیگـري هـم     فرض پیشانتظار، به وجود 

  .   محتاج است

  شرایط تحقق انتظار مشروع  -3

براي تحقـق انتظـار مشـروع، عـالوه بـر      

در  ریزمعقولیت انتظار، وجود مجموع شرایط 

  : ستا وضعیت مربوطه نیز امري ضروري

محتــواي تصــمیم یـا اعــالم، بایــد  ) الـف 

د؛ بـدین معنـا   واضح و بدون قید و شرط باشـ 

مخاطبین، صرفاً یـک حکـم را از آن    همهکه 

استنباط کنند و تحقق آن حکم نیز به وقـوع  

 ,French)امر دیگـري وابسـته نشـده باشـد     

2006, p. 54). براي مثال، اگر بانک صنعت و 

ن به یک شرکت خصوصی که طرح معدن ایرا

ــروژه ــویب    پ ــه تص ــنایع ب اي را در وزارت ص
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که بابت اجراي این طـرح،  رسانده، اعالم کند 

مبلغ یک میلیارد تومان به شرکت مذکور وام 

و تسـهیالت بـانکی ارائـه خواهـد کـرد، تنهـا       

مفهوم اعالم مذکور ایـن خواهـد بـود کـه بـا      

شروع عملیات اجرایی پروژه، وام و تسـهیالت  

بانکی به شرکت پرداخت خواهد شد و اعطاي 

  .آن به هیچ شرط دیگري وابسته نیست

یم یا اعالم مربوطـه، مطلـوب و   تصم) ب

مورد درخواست مخاطب باشد؛ بدین معنا که 

از رفتار مخاطب، تمایل وي به تداوم و بقـاي  

براي مثـال،  . تصمیم یا اعالم، قابل احراز باشد

هـاي   که همـواره بخشـی از هزینـه    اگر دولت

اً تــأمین مصــرف انــرژي خانوارهــا را رأســ   

بـه  کـرده، از ایـن عمـل خـودداري کنـد،       می

ســابق  از آن جهــت کــه رویــهاحتمــال زیــاد 

دولت، مطلوب و مورد تمایل شهروندان بوده، 

  . با برخی اعتراضات عمومی مواجه خواهد شد

تصمیم یا اعـالم مربوطـه بـه اطـالع     ) ج

بـه نحـوي کـه     ؛مخاطب رسانده شـده باشـد  

بینـی عواقـب، بـه آن     سبه و پـیش ضمن محا

منجـر   ،کرده، و عدم شناسایی انتظار وي ااتک

به ایراد خسارت یا فوت منفعت او شود و این 

ي بـرا . امر، بـدون جبـران بـاقی مانـده باشـد     

تصـمیم   نمونه، اگـر وزیـر آمـوزش و پـرورش    

مبلغـی   ،گرفته باشد که به گروهی از معلمین

ولـی پـیش از انتشـار و     ،پاداش پرداخت کند

اعالم رسمی این تصمیم، تعدادي از معلمـین  

حتمـال پرداخـت پـاداش،    ا هبا تکیه بر شـایع 

بـه تصـمیم یادشـده بـراي خـود       ضمن اتکـا 

ریزي کرده باشـند، بـا انصـراف وزیـر از      برنامه

تصمیم مربوطه یا در صورت عدم تحقـق آن،  

تواننــد مــدعی انتظــار جبــران  معلمــین نمــی

خسارات احتمالی ناشی از عدم اجرا و تحقـق  

  . تصمیم شوند

اتکاي مخاطب بـه تصـمیم یـا اعـالم     ) د

بـه   ؛متعارف انجام شده باشد در حدبوطه، مر

طور طبیعی از  وي از آنچه به نحوي که انتظار

قابـل تصـور اسـت،    تصمیم یا اعـالم مربوطـه   

 .Kumaralingam, 2003, pp)بیشتر نباشـد 

 مثال، معناي متعارف اعـالم  براي.  (100 - 99

وزیر علوم، مبنی بر اینکـه سـال آینـده بـراي     

شود،  ور برگزار نمینکک ها پذیرش در دانشگاه

عدم برگزاري مسابقه براي ورود بـه دانشـگاه   

توانـد موجـد    وعده وزیر نمـی ولی . خواهد بود

این انتظار باشد که سال آینده بـراي ورود بـه   

نوع آزمونی هم از داوطلب یـک   دانشگاه، هیچ

  .گرفته نخواهد شد رشته خاص

تصـمیم یـا اعـالم مربوطـه، قابلیـت      ) هـ

یا غیرمستقیم به فرد یا گروه  انتساب مستقیم

صـدور گواهینامـه یـا    . خاص را داشـته باشـد  

ام یک شـخص  مجوز فعالیت کسب و کار به ن

خـاص خطـاب بـه     اي حقیقی و یا ابراز وعـده 
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هایی از چنین تصمیم و  ، نمونهمعلمین جامعه

  .   اعالمی هستند

یـک   توسـط  ،تصمیم یا اعالم مربوطه) و

تخاذ یا اظهار شده ا ،کارگزار عمومی یا دولتی

کـارگزار  در این مورد نیازي نیست کـه  . باشد

 ، حتمـــاً در محـــدودهدولتـــیعمـــومی یـــا 

هاي قـانونی خـود، نسـبت بـه اخـذ       صالحیت

ــا اعـــالم اقـــدام کـــرده باشـــد   تصـــمیم یـ

.(Craig,1992, p.89)     براي مثـال، اگـر وزیـر

القاعـده،   اده باشـد کـه علـی   اي د وعـده  کشور

 در زمـره رد، موضـوعاً  هرگونه اقدام در آن مو

و (قـانونی وزیـر دیگـري باشـد     هاي  صالحیت

کـا بـر آن بـراي    مخاطبان نیز با ات اتفاقاً، گروه

ــزي  خــود برنامــه ــاز هــم  )کــرده باشــندری ب

  .   انتظارات آنها نباید نادیده گرفته شود

به هر حال، وجود مجموع شرایط مذکور 

هـایی کـه متعاقبـاً اشـاره      در یکی از وضعیت

شـود   شد، موجب نیل به انتظاري مـی  هدخوا

دول یا انصـراف از آن، رعایـت انصـاف و    عکه 

ــد   ــل خواه ــه اداره را مخت ــومی ب ــاد عم اعتم

  .   ساخت

انتظــار مشــروع و حــق    -4

تفـــاوت و معیـــار : مکتســـب

  تشخیص 

با گذشت بیش از چهل سـال از کـاربرد   

انتظــار مشــروع در آراي قضــایی، هنــوز هــم  

من اعالم عدم نیاز به اي از حقوقدانان، ض عده

ــی    ــرادف برخ ــابه و مت ــل، آن را مش ــن اص ای

حـق  «ویژه  همفاهیم حقوقی قدیمی و سنتی ب

در حـــوزه حقـــوق خصوصـــی  12»مکتســب 

ایـن در حـالی اسـت کـه تأمـل در      . دانند می

حـق  «و قیاس آن بـا  » انتظار مشروع«مفهوم 

ن تفاوت و تمایز آنها بی، به وضوح م»مکتسب

ین حال، به منظور تسهیل با ا .با یکدیگر است

اعمال هریک از اصول یادشده، تعیین معیار و 

ناپـذیر   ، ضـرورتی اجتنـاب  ضابطه تمیـز آنهـا  

  .  شود محسوب می

، تعاریف مختلفی ارائه »حق مکتسب«از 

امــا در یکــی از مشــهورترین تعــاریف،  ،شــده

حق مکتسب، حقی ناشی از قرارداد و قـانون  «

ه اراده و اختیـار  و در واقع، امتیازي است که ب

صاحب حـق، تملـک شـده و بایـد در مقابـل      

تغییر قوانین، به عنوان حـق مکتسـب، مـورد    

، ص 1375کاتوزیـان،  (» حمایت قـرار گیـرد  

بـر   »حـق «مطابق این تعریف، آنجا کـه  . )46

                                       
12. Vested Right 
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اراده و خواست فرد استوار است و اشخاص به 

صورت قراردادي و در روابط خصوصـی خـود   

انـد،   وجود آورده هتکلیف ب آن را در قالب نوعی

قانون، تصمیم یا اعالم مؤخر جدیـد، تـأثیري   

متیاز قراردادي سابق را زایـل  بر آن نداشته و ا

از این منظر، دلیل اصلی احتـرام بـه   . کند نمی

حق مکتسب، تجاوزناپـذیري شـخص انسـان،    

احترام بـه اراده و خواسـت وي و البتـه عـدم     

ت که امکان تفکیک مفهوم حق از شخصی اس

شاید به . گیرد تصمیم میاندیشد و  میآزادانه 

 ،این جهت، در نگـاه نخسـت، حـق مکتسـب    

مشابه یا همسان انتظار مشروع تلقی مفهومی 

  . شود می

با این حـال، در مقـام قیـاس بـا انتظـار      

ــ  ــه حــق مکتس ــذیرفت ک ــد پ ب مشــروع، بای

حقوقی، در معناي مرسوم  یک نظریه عنوان به

راهگشـاي اختالفـات   توانـد   گفتـه، نمـی   پیش

احتمــالی فیمــابین شــهروندان بــا کــارگزاران 

هـاي   عمـال صـالحیت  ا عمومی در چـارچوب 

حق مکتسب در اختیاري باشد؛ چرا که اصوالً 

ــرح     ــی مط ــالحیت تکلیف ــال ص ــل اعم مقاب

انتظـار مشـروع در برابـر    که  در حالیشود،  می

بـه  . گیـرد  اعمال صالحیت اختیاري قـرار مـی  

یجــه اجــراي صــالحیت عبــارت دیگــر، در نت

تکلیفــی، بــراي شــهروند، نــوعی حــق ایجــاد 

گـردد، امـا بـه واسـطه اعمـال صـالحیت        می

ــاري، صــرفاً  ــاراختی ــراي انتظ ات مشــروعی ب

شود که رعایـت انصـاف و    شهروند حاصل می

حفظ اعتماد عمومی به اداره، حمایت حقوقی 

ــد از آنهــا را ایجــاب مــی بنــابراین اصــوالً . کن

ین به خـدمت عمـومی، در   کارگزاران و مأمور

ویــژه بــه  هبــ(انجــام اعمــال و اقــدامات اداري 

منظـــور انطبـــاق بـــا تحـــوالت و تمـــایالت 

ـ م«هستند نه » مختار«، )اجتماعی بـر  . »فکلَّ

اساس همین ویژگی، ثبات و قطعیتی که نوعاً 

قراردادي در حق مکتسب ناشی از تصمیمات 

هـاي تکلیفـی    صـالحیت  یا قانونی در حیطـه 

خصوص توقعات عـام ناشـی از   د، دروجود دار

صالحیت اختیاري  حوزهتصمیمات و اعالمات 

شـهروند  از همین رو، آنچه . قابل تصور نیست

هاي اختیاري، بدان نائل  صالحیت در محدوده

بلکـه صـرفاً    ؛شود، اکتسـاب حـق نیسـت    می

تحصــیل انتظــار و توقــع معقــول و متعــارفی 

بوطـه  به تصمیم و اعالم اداري مر ناشی از اتکا

است که در چارچوب روابـط حقـوق عمـومی    

  . قابل طرح و بررسی است

ترین ایراد استناد بـه   بنابراین، شاید مهم

حقوق عمومی، بررسی  حوزهحق مکتسب در 

بـدون   ،حقـوقی  يهـا  و تحلیل همه وضـعیت 

بین امتیازات ناشی از قـانون   تفکیکتوجه به 

یا قراردادهاي خصوصـی در حـوزه صـالحیت    

ــا امتیــازات ناشــی از تصــمیمات و  تکلیفــی ب
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هـاي   اعالمات دولتی در چـارچوب صـالحیت  

ماهیـت  بـا توجـه بـه تفـاوت     . اختیاري است

هاي حقوق خصوصـی   روابط اشخاص در حوزه

و عمومی، استناد به حق مکتسب براي حل و 

ــابین   ــم فیم ــالت مه فصــل بســیاري از معض

ــهروندان و کــارگزاران عمــومی، راهکــار     ش

ا در ایــن نــوع ارتبــاط، مطلــوبی نیســت؛ زیــر

در » تکلیف به حفظ منافع و حقـوق فـردي  «

مصـلحت یـا   «مواجهه با مفـاهیمی همچـون   

ویژه در چارچوب اعمـال   هب( »منفعت عمومی

، ارجحیـت، ثبـات و   )هاي اختیـاري  صالحیت

. دهـد  قطعیت خود را تا حدودي از دست مـی 

تواند  که مینظر از این اختالف مفهومی  صرف

براي تشخیص انتظار مشـروع  مناسبی  ضابطه

  : از حق مکتسب باشد، باید توجه داشت که

» تکلیف«منشأ حق مکتسب،  اینکه اول 

مقرر قانونی یا قراردادي است و از این حیـث،  

ــد و    ــاي تأیی ــر مبن ــذکور ب ــاب حــق م اکتس

ا بـر اسـاس   شناسایی پیشینی قانونگـذار و یـ  

ــق اراده ــیم   توافـ ــب تنظـ ــاي آزاد در قالـ هـ

در  )5(.شـود  انجـام مـی   صوصـی قراردادهاي خ

ت گرفتــه از ئکــه، انتظــار مشــروع نشــ حــالی

کارگزاران عمومی در حـوزه  » اختیار و اراده«

ارائه و مدیریت امور و خدمات عمومی اسـت؛  

اي که گرچه داراي یک چارچوب کلـی   حیطه

ــت  ــانونی اس ــن    ،ق ــات اداري در ای ــا مقام ام

هراً بدون قید و شـرط  محدوده، مختارانه و ظا

بـه بیـان دیگـر، در    . کننـد  صی عمـل مـی  خا

اغلب از تکیه و تأکیـد   ،که حق مکتسب حالی

توافـق   شهروند بر قوانین موضوعه و بر مبناي

پدید  هاي آزاد در روابط حقوق خصوصی اراده

ــد، انتظــار مشــروع، محصــول اعتمــاد   مــی آی

وي به یک تصـمیم یـا    اتکاشهروند به اداره و 

هــاي  الحیتاعـالم اداري ناشـی از اعمــال صـ   

  . اختیاري، در حوزه روابط حقوق عمومی است

ــاي اصــلی حــق   ، در حــالیدوم ــه مبن ک

ست، »ها ارادهآزادي و برابري «مکتسب، اصل 

عــدالت و انصـاف،  «انتظـار مشـروع، بــر پایـه    

، مبتنی بر حفظ اعتمـاد  »شایسته هنظریه ادار

عمومی به اداره و حمایت از توقعـات معقـول   

ــاي ســـطح شـــهروندان و در راســـت اي ارتقـ

  .گیرد شکل میکارآمدي اقتصادي جامعه 

ــوقی از حــق  ســوم ــت حق ، شــیوه حمای

مکتســب بــا ســازوکارهاي حمایــت از انتظــار 

حق مکتسب بـه مثابـه   . مشروع متفاوت است

اي از قطعیت و ثبات به  با درجهحقی که نوعاً 

اند آن تو آمده و مدیون نمیملکیت شخص در

نیست و  » رفتنیگ پس«را از بین ببرد، هرگز 

ناپـذیري، از معیارهـاي اصـلی     تهمین برگش

ــز آن ــار«از  تمی ــی » انتظ ــوب م ــود  محس ش

ــان، ( ــص 1375کاتوزیـ ــرا  ؛)42-43، صـ زیـ

، بــه »اختیــار«شــده در حــوزه امتیــازات اعطا
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هاي موجـود در ایـن    ماهیت صالحیت واسطه

از ایـن  . حوزه، اصوالً قطعی و الیتغیر نیسـتند 

تـوان اجـراي حـق     می که همواره رو، در حالی

تشـخیص،   کـرد؛  مکتسب را از دادگاه تقاضـا 

صـرفاً تحـت    ،احراز و اعمـال انتظـار مشـروع   

پـذیر   هاي خاصی امکـان  شرایط و در وضعیت

در برخی موارد، است و به این جهت، چه بسا 

در دادگـاه بـه   مطالبه و یـا حتـی حفـظ آن،    

تبیـین تفـاوت و نحـوه    . دشواري میسر شـود 

را  »انتظـار مشـروع  «از » سبحق مکت«تمیز 

تحلیـل دو نمونـه از آراي دیـوان    بـا   تـوان  می

  :  بررسی کردعدالت اداري 

ــه ــال  :اول نمون ــی از ، 1385در س یک

ریــزي  ن مــدیریت و برنامــهکارمنــدان ســازما

شود که بـر مبنـاي اسـناد و     مدعی میکشور، 

مدارك پیوست، مدتی است در قالب قـرارداد  

راي اشتغال در پسـت  طور موقت ب هپیمانی و ب

ــت ســازمانی، در دســتگاه   گفتــه  پــیش ثاب

امـا بـا گذشـت چنـد سـال از       ،استخدام شده

شروع به کار و با عنایت به اینکـه اشـتغال در   

یک پست ثابت سازمانی بـه صـورت پیمـانی،    

ــ   ــاص و ب ــوارد خ ــرفاً در م ــت   هص ــور موق ط

پـذیر اسـت، هنـوز سـازمان مـذکور در       امکان

ی یـا وضـعیت   خصوص تغییـر پسـت سـازمان   

. استخدامی وي تصمیمی اتخـاذ نکـرده اسـت   

نامبرده ضمن اقامه دعوي، صدور رأي مبنـی  

بر تبدیل وضـعیت اسـتخدامی از پیمـانی بـه     

دیـوان   25شـعبه  . رسمی را تقاضا کرده است

عدالت اداري در مقام رسیدگی، مقـرر داشـته   

 5با توجه به اینکـه بـر مبنـاي تبصـره مـاده      

هـاي   ي، واگذاري پسـت قانون استخدام کشور

به اشخاص، غیر از مستخدمین  ثابت سازمانی

ممنوع است و در عین حـال، اسـتمرار    رسمی

ادامه خدمت مسـتخدمین پیمـانی بـه مـدت     

طوالنی و نامحدود، خـالف ماهیـت اسـتخدام    

یجاد حق مکتسـب  پیمانی است، لذا با احراز ا

مبنـی بـر لـزوم تبـدیل     (قانونی بـراي شـاکی  

وي به صورت رسـمی بـه    خدامیوضعیت است

اســتمرار اشـتغال وي در یــک پســت   واسـطه 

ــازمانی  ــت س ــان را وارد  ، )ثاب ــکایت خواه ش

داند و بنابراین، حکم به الـزام خوانـده بـه     می

تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به 

  )6(.کند میرسمی، صادر 

یکی از معلمـین بازنشسـته   : نمونه دوم

ه در سـال  شود کـ  مدعی میشهرستان ارومیه 

آخر اشتغال خویش، با کسـب امتیـازات الزم،   

ــمول  ــت   مشـ ــادره از معاونـ ــنامه صـ بخشـ

مدیریت وزارت آمـوزش   ریزي و توسعه برنامه

ــورخ  710/1و پــــرورش بــــه شــــماره  مــ

ــب آن،   14/1/1386 ــه موج ــه و ب ــرار گرفت ق

 العـاده  دریافت گروه تشویقی و فـوق  مستحق

ـ  بخشنامه ؛شغل کارکنان ممتاز شده ا اي که ب
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اراده و اختیار شخص معاون وزیر و به منظـور  

با این  .ترغیب بیشتر معلمان صادر شده است

روه و حــال، پــس از تقاضــاي دریافــت گــ    

حکــم بازنشســتگی وي العــاده یادشــده،  فــوق

صـادر گردیـده و    مزایـا ایـن  پیش از دریافت 

اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان ارومیـه و     

ي مزایاي سازمان بازنشستگی کشوري از اعطا

، بـه ایـن جهـت   . اند فوق به او خودداري کرده

الـزام خوانـدگان بـه     ضمن اقامه دعـوي، وي 

گفته و اعطاي امتیـازات   اجراي بخشنامه پیش

شــعبه اول . مشــروحه را تقاضــا کــرده اســت

مقـرر  صادرشـده   رأيدیوان عدالت اداري در 

با عنایت به اینکـه خوانـدگان طـی    که داشته 

اصل استحقاق شاکی در  لوایح تقدیمی، منکر

کسب امتیاز الزم جهت برخـورداري از گـروه   

شـغل کارکنـان ممتـاز،     العاده تشویقی و فوق

اجابـت خواسـته شـاکی را    نشده و علت عدم 

و تصــمیم جدیــد اداره مبنــی بــر  صــرفاً اراده

ــدامات    ــام اق ــین انج ــتگی وي در ح بازنشس

 العاده ه تخصیص گروه تشویقی و فوقمربوط ب

کـه صـدور    انـد، در حـالی   الم نمودهیادشده اع

حکم بازنشستگی شاکی، نافی حـق مکتسـب   

ــذا   ــامبرده نیســت، ل ــان اشــتغال ن وي در زم

دعوي معلم مربوطـه را وارد تشـخیص داده و   

حکم الزام خوانده به اعطاي امتیـازات مـذکور   

  )7(.کند میدر حق وي را صادر 

، قضـیه گرچه قضـات دیـوان، در هـر دو    

مبنـاي  ك اسـتدالل و  را مـال » حق مکتسب«

اند، اما با توجه به  صدور رأي خویش قرار داده

هاي حق مکتسب بـا انتظـار مشـروع و     تفاوت

معیارهایی که براي تفکیک این دو از یکدیگر 

ارائـه شــد، تأمـل در آراي مــذکور بـه خــوبی    

فاده از مفهـوم حـق   کنـد کـه اسـت    شکار میآ

توانـد در قضـیه نخســت    مکتسـب صـرفاً مــی  

د و آنچه در قضیه دوم به نام حـق  صحیح باش

ــه، در     ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای ــب م مکتس

. بـوده اسـت  » انتظار مشـروع «حقیقت، نوعی 

خواسته شـهروند،  توقع و در نمونه اول، منشأ 

قانونی دولت و مبناي آن، مقـررات  » تکلیف«

اســت؛ بــه  صــریح قــانون اســتخدام کشــوري

عبارت دیگر، طی این قضیه، حکـم و تکلیـف   

در قانون استخدام کشـوري مبنـی بـر    مندرج 

کـارگیري مسـتخدمین پیمـانی     ممنوعیت بـه 

هاي ثابـت سـازمانی و نیـز، لـزوم      براي پست

تعیین وضعیت نهـایی مسـتخدمین پیمـانی،    

بــراي » حــق مکتســب«ضــمن آنکــه موجــد 

آور را  الـزام » تعهـدي «شهروند مخاطب شده، 

بر عهده دولت گذاشته، که دولـت نیـز بـدون    

عمـل  » شـده  حق کسـب «، مغایر توجه به آن

  . کرده است

و  در قضیه دوم، منشأ توقـع که  در حالی

خواسته شـهروند، اتکـا بـه امتیـازات اعطـائی      
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عمــال اي اســت کــه در چــارچوب ا بخشــنامه

اراده، «و بنـا بـه    »هـاي اختیـاري   صـالحیت «

یعنـی معـاون   ( مقـام اداري  »میل و خواسـت 

ــدون وجــود   ،)وزیــر ــه صــورت مســتقل و ب ب

اتخـاذ شـده و ایـن    » تکلیف قـانونی «نه هرگو

را براي مخاطب ایجاد کـرده کـه در   » انتظار«

ــاي آن   ــازات الزم، از مزای ــب امتی ــرض کس ف

با این حال، از آنجـا کـه   . مند خواهد شد بهره

ــه    ــده در حیطـ ــالم اتخاذشـ ــمیم و اعـ تصـ

ــالحیت ــه اراده   ص ــاري، وابســته ب ــاي اختی ه

حقی کارگزار عمومی بوده و از این رو، موجد 

متعاقباً بـر اسـاس   براي شهروند نیست، آنچه 

ــدي « ــمیم جدیـ ــام  » تصـ ــه نـ ــم «بـ حکـ

، در معرض تضییع قـرار گرفتـه  » بازنشستگی

ــت،  ــول «در حقیقـ ــع معقـ ــار و توقـ » انتظـ

شهروندي بوده که با اتکا بـه ایـن بخشـنامه،    

بینـی   هایی را طراحی و پیش براي خود برنامه

روند بنابراین، آنچه بـا اتکـاي شـه   . کرده است

به بخشنامه فوق براي وي ایجاد شـده، چـون   

ناشــــی از یــــک عمــــل اداري در حــــوزه 

و نه ناشی از تکلیـف  (هاي اختیاري  صالحیت

نیست، بلکه » حق«بوده، ) قانونی یا قراردادي

است که بایـد مـورد حمایـت    » انتظار«نوعی 

   . حقوقی قرار گیرد

اسـتدالل قاضـی    عالوه، تأمل در نحوه هب

» تکلیـف «اول، از  ت که در نمونهبین آن اسم

قانونی دولت به تعیـین وضـعیت اسـتخدامی    

مستخدم مندرج در قانون استخدام کشـوري،  

 ایجـاد بـراي شـهروند مخاطـب     »حق«نوعی 

، بخشـنامه معاونــت  دوم قضــیهامـا در   ،شـده 

ــه ــه در   مربوط ــرورش ک ــوزش و پ  وزارت آم

ایـن   اختیـاري  هاي صالحیتچارچوب اعمال 

ئه بهتر خدمات عمومی، صـادر  مرجع براي ارا

شده، از آنجا که در اجراي هیچ تکلیف قانونی 

مـورد  وده، صرفاً بـه آن جهـت کـه    خاصی نب

موجــد  ،اســت اتکــاي مخاطــب قــرار گرفتــه

و  و متعارف براي وي شده» انتظاري معقول«

منظـور رعایــت انصـاف در اجــراي   اصـوالً بــه  

هاي اداري و حفـظ اعتمـاد عمـومی بـه      رویه

ــل صــدور    اداره، دادرس اداري بایــد در مقاب

که نافی چنین انتظاري تصمیمات یا اعالماتی 

بنـابراین، در  . العمل نشـان دهـد   باشند، عکس

قضیه دوم، آنچه در حـد فاصـل تصـمیم اول    

یعنـی  (و تصمیم دوم ) صدور بخشنامهیعنی (

براي شهروند ایجـاد   )صدور حکم بازنشستگی

دادرس مـورد حمایـت   ی تلویحطور  شده و به

ــه،   ــرار گرفت ــدالت اداري ق ــوان ع انتظــار «دی

بـوده   )و نـه حـق مکتسـب   (شـاکی  » مشروع

  .                       است

  مبانی انتظار مشروع  -5

با پذیرش اینکه انتظـار مشـروع ماهیتـاً    

یک هنجار عقلی است که در قالب کاربرد در 
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 13»اصل حقوقی«تبدیل به یک  ،رویه قضایی

ان کـرد کـه بنیـان همـه     شـود، بایـد اذعـ    می

مربوط به ضرورت وجود آن، بر پایه  توجیهات

یـا بـه عبـارت بهتـر،     (یک اصـل غیرحقـوقی   

ــام  )فراحقــوقی » خودمختــاري فــردي«بــه ن

بـه غیـر از ایـن اصـل،     . ریزي شده اسـت  پایه

، »نظریــه اتکــا«، »یــه حاکمیــت قــانوننظر«

نظریـه کارآمـدي   «و » شایسـته نظریه اداره «

مبانی توجیهی مهـم انتظـار    نیز از» اقتصادي

  .  شوند محسوب می مشروع

    14فردي اصل خودمختاري -5-1

 عنـوان  مطابق این اصل، افراد انسانی، بـه 

و  موجودات پـاك داراي عقـل، قـدرت تمیـز    

ــ اراده آزاد تصــمیم ــري، ب ــود گی ــدگی خ ه زن

به ایـن جهـت، ایـن    . بخشند سامان و نظم می

افی را تواننـد اهـد   یموجودات عاقل و مختار م

یل به آن، براي زنـدگی  انتخاب و در راستاي ن

از آنجـا کـه هـدف از    . ریزي کنند خود برنامه

ایجاد دولت، کمک به افراد انسـانی در جهـت   

تسهیل و تسریع نیل بـه ایـن مقصـود اسـت،     

بنابراین، تصمیمات و اعالمات دولتی باید، در 

هاي عمـومی   اف و خواستهراستاي نیل به اهد

ا مقبـول و مطلـوب شـهروندان    اتخاذ شـود تـ  

                                       
13. Legal Principle 
14. Principle of Autonomy 

اي از ثبـات و قطعیـت    همچنین، درجه .باشد

، یـت اتکـا  حقوقی داشته باشد تا با امکان قابل

ضمن جلب اعتماد شهروندان، عدول از آن به 

  . سادگی ممکن نگردد

ــر  ــی در عــین حــال، لغــو و تغیی ــه ب  روی

هـاي   ها و برنامـه  تصمیمات، اعالمات، سیاست

دولتی به نحـوي کـه    اداري و اجرایی مقامات

دائماً موجد وضعیت حقوقی جدید براي افراد 

باشد و یا وضعیت حقـوقی جـاري آنهـا را بـه     

شدت تحـت تـأثیر قـرار دهـد، ضـمن آنکـه       

مات و موجب بی ثباتی و تزلزل حقوقی تصمی

شود، افراد را از حصول بـه   اعالمات دولتی می

دارد  ه خـود بـاز مـی   شد از پیش تعیین اهداف

.(Knight, 2004, pp. 80-82)  ،ــن رو از ای

 اد انسانی با تکیه بر عقـل و اراده زمانی که افر

بـه اداره، در   آزاد خویش، بـر حسـب اعتمـاد   

هاي خود، به تصـمیمات   جهت تأمین خواسته

کننـد، انتظـارات و    تکیه می و اعالمات دولتی

گیـرد کـه حفـظ     شـکل مـی  توقعات معقولی 

وقی ن عمـومی بـه اداره، حمایـت حقـ    اطمینا

در این رویکرد، . کند مؤثر از آنها را ایجاب می

ــت و    ــی، حاکمی ــات دولت ــمیمات و اعالم تص

افـراد انسـانی    خـود را مرهـون اراده  مقبولیت 

 هســتند و از ایــن رو، هــر تصــمیم یــا اعــالم،

 شـود کـه بـه حکـم     زمانی محترم شمرده می
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هــاي آزاد  عقـل، مـورد تأییــد و تصـدیق اراده   

  . باشد

  15انظریه اتک -5-2

مطابق این نظریـه کـه خـود مبتنـی بـر      

، تعهدي کلی بر )8(است 16»منع صدمه«اصل 

منع ایراد لطمه به دیگـران وجـود دارد و لـذا    

قابل اجتناب به اشخاص،  صدمه ورود هرگونه

به عبارت بهتر، آزادي . ذیرش استپ غیر قابل

عمل افـراد در فرآینـد اخـذ تصـمیم و بیـان      

ه ایـراد صـدمه و   اعالم تا آنجاست که منجر بـ 

 ,Hadfield, 1988) نشـود مه بـه سـایرین   لط

p.106).  بـه   با اتکـا  این جهت، اگر شخصیبه

بـراي  تصمیم، اعالم یا رفتـار شـخص دیگـر،    

هـایی   ینـی ب ریـزي و پـیش   زندگی خود برنامه

مـورد  اقتصادي و اجتماعی انجام دهـد، فـرد   

متعهد است که اعتماد و اطمینان شخص  اتکا

   .نکنداول را زایل 

مرجـع دولتـی،    از این رو، اگـر مقـام یـا   

صـمیمات و اعالمـات   بر ت شهروندي را به اتکا

با عنایت بـه اینکـه چنـین    (خود ترغیب کند 

اعتماد و اتکایی ممکن است ریشه در واقعیت 

نخستین وظیفه مقـام یادشـده،   ) داشته باشد

اي اسـت کـه بـه زیـان      عمل بر اساس شـیوه 

                                       
15. Reliance Theory 
16. No-Harm 

یگر، مقام یـا مرجـع   به بیان د. شهروند نباشد

مربوطه باید بـه انتظـارات شـهروند ناشـی از     

تصمیم و اعالم سابق خویش، پایبنـد باشـد و   

یا حداقل، خسارات احتمالی وارد به متـأثرین  

ناشی از لغو تصمیم و اعالم مـذکور را جبـران   

  )9(.کند

   17نظریه حاکمیت قانون -5-3

انتظـارات  احتـرام بـه   مطابق این نظریه، 

حاکمیــت  پیامــدها و نتــایجی از مشــروع یکــ

ــت  ــانون اس ــه     )10(.ق ــاس، الزم ــن اس ــر ای ب

ــاري ــدرت   خودمخت ــورداري از ق ــراد، برخ اف

ریزي پیشـینی بـراي زنـدگی شخصـی      برنامه

اي از اعتمـاد و   هاست، به نحوي کـه بـا درجـ   

، آثار و نتـایج اعمـال   به اداره اطمینان عمومی

ــدودي    ــا ح ــویش و ت ــی را  خ ــات دولت مقام

و زمینه تحقق اهداف خویش  نندبینی ک پیش

دستیابی به این مهم، جـز در   .را فراهم سازند

 اي که متضـمن  سایه حکومت قوانین شایسته

ــذیري بینــی پــیش«شــروط  ــان  18»پ و اطمین

بـه عبـارت بهتـر،     )11(.پذیر نیست باشد، امکان

اي حداکثر اطمینان از تحقـق   صرفاً در جامعه

د داشـت  انتظارات و احترام به آن وجود خواه

که در پرتو استقرار و اجراي قوانین شایسـته،  

                                       
17. Rule of Law Theory 
18. Predictability 
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شهروندان بتوانند با علم و آگـاهی از مقـررات   

بینـی اوضـاع و احـوال در     جاري، ضمن پـیش 

هـاي مختلـف، از دانـش خـود بـراي       وضعیت

هایک، (برآوردن اهداف خویش استفاده کنند 

ــت  ). 171، ص 1382 ــر، حاکمی ــن منظ از ای

ي مبتنـی بـر حفـظ    ا عنـوان نظریـه   قانون بـه 

ــر و   ارزش ــوق بش ــایی همچــون آزادي، حق ه

، مبنـایی  19»ثبـات «برابري، با تأکید بر اصـل  

ات مشـروع  ها و توقعـ  براي احترام به خواسته

عایـت اصـل   ر. شـود  شهروندان محسـوب مـی  

ر تصمیمات و اعالمات دولتـی، موجـد   د ثبات

عمـل  این اطمینان براي شهروندان است کـه  

مـدت و   هاي کوتاه اندیشهاداري بر ترکیبی از 

ــات بلند ــوده مالحظ ــتوار ب ــدت اس ــراد  م و اف

توانند براي نیل به اهداف زندگی خود، بـا   می

ریـزي پیشـینی داشـته     نامـه خیالی آسوده، بر

  .باشند

بدیهی است تغییرات سریع و متعـدد در  

ــات    ــمیمات و اعالم ــررات و تص ــوانین و مق ق

گفته از افـراد،   ضمن سلب امکان پیشدولتی، 

حصول به اهداف مذکور را براي آنها دشوار یا 

بنـابراین، حمایـت   . سـازد  غیرممکن میحتی 

استناد به اصـول   قانونی از انتظارات مشروع با

وکاري اســت کــه بــه   حقــوق اداري، ســاز 

                                       
19. Stability 

ــا  عجــینو ثبــات  پــذیري بینــی پــیش شــده ب

  .بخشد حاکمیت قانون، اعتبار می

  20شایستهنظریه اداره  -5-4

ه تنهـا متضـمن رعایـت    انتظار مشروع ن

ــات  ــدرت  توقع ــرل ق ــارت و کنت ــراد، و نظ اف

کارگزاران عمومی است، بلکه ابـزاري مناسـب   

ــدي اداري   ــطح کارآم ــاي س ــراي ارتق ــز  ب نی

اي از  کارآمدي اداري جنبـه . شود محسوب می

اسـت کـه   » شایسـته  اداره«تـر   مفهوم وسـیع 

عمـال نظـارت   ترین اهـداف ا  تحقق آن از مهم

هداونـد و  (آیـد   ار مـی بـه شـم  قضایی مـدرن  

  ).30، ص 1389مشهدي، 

چرا احترام به «ال را که ؤپاسخ به این س

انتظارات ناشی از تصمیمات و اعالمـات مقـام   

، بایـد  »اسـت؟  سود اداره شایستهعمومی، به 

ــت عــام     ــتگی مشــروعیت و مقبولی در وابس

 آنهـا از  کارگزاران عمومی بـه میـزان حمایـت   

 جســــتجو کــــرد انتظــــارات شــــهروندان

(Kuusikko, 2001, p. 457).  اگر قدرت مقام

اي اعمـال شـود کـه متضـمن      اداري به گونـه 

احترام به انتظارات مشروع باشد، بـه احتمـال   

در منظر افکار عمـومی، مقـام مـذکور،     فراوان

ایـن امـر   . مرجعی مشروع تلقـی خواهـد شـد   

ارتقاي سطح کارآمـدي اداره را فـراهم    زمینه

                                       
20. Good Administration Theory 
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ن، انگیزه شهروندان زیرا مطابق آ ،خواهد کرد

گیـري،   براي مشارکت در فرآیندهاي تصـمیم 

بتکرانـه و  مهمراهی با تصـمیمات و اعالمـات   

بـدیع مقامـات عمــومی و تبعیـت از قواعــد و    

، مهـم همـین   .یابـد  مقررات اداري افزایش می

ن آنکــه موجــب مشــروعیت و مقبولیــت ضــم

شود، بـر توانـایی اداره    اعمال قدرت اداري می

صــل مســائل و اختالفــات   بــراي حــل و ف 

  . افزاید می

   21نظریه کارآمدي اقتصادي -5-5

برخی اقتصاددانان معتقدند کـه اتخـاذ و   

کارگیري تدابیر و ترتیباتی همچون اصول و  هب

ــیم    ــت تنظ ــوقی در جه ــف حق ــد مختل قواع

ارتباطات  ویژه در حیطه هب( تعامالت اجتماعی

توانـد در   مـی ) مالی بخش خصوصی با دولـت 

ــت مو ــدي   نهای ــاي کارآم ــد و ارتق ــب رش ج

بــه عبــارتی، هرچــه . اقتصــادي جامعــه شــود

انتظارات و توقعـات مـردم از منظـر حقـوقی،     

ین شـود، بـه همـان نسـبت، سـایر      بیشتر تأم

هاي امنیت از جمله امنیت اقتصادي نیز  جلوه

بـدیهی اسـت در   . بیشتر تضمین خواهد شـد 

ي، افـراد بـا احسـاس    یک محیط امن اقتصـاد 

توانند خالقانه و مبتکرانه بـه   میآرامش خاطر 

استفاده از منابع موجود و تولید ثروت افـزون  

                                       
21. Econimical Efficiency 

ــد ــه  . بپردازن ــن امــر، خــود موجــب نیــل ب ای

منظــور از . کارآمــدي اقتصــادي خواهــد شــد

ــادي، بــ   ــدي اقتص ــابع   هکارآم ــارگیري من ک

به نحوي کـه سـود را    ؛اقتصادي موجود است

ــه حــداکثر برســاند ــابراین کارآمــدي  )12(.ب بن

ـ   اق ویـژه   هتصادي، ارزشی است کـه حقـوق و ب

اصول کلی حقوق اداري باید براي پیشبرد آن 

  . (Sharpston, 1990, p.105)تالش کند

ــر  ،شناســایی حقــوقی انتظــار مشــروع ب

وستد و تعامالت اقتصادي تأثیر دهاي دا هزینه

زیــرا بــر مبنــاي ایــن شناســایی،  ،گــذارد مـی 

ــامال  ــومی و ع ــارگزاران عم ــادي در ک ن اقتص

سازي خود، باید به نحوي عمل  فرآیند تصمیم

ــر حســب      کن ــد کــه منــابع اقتصــادي، ب ن

پذیري و قطعیت حقوقی، در اختیار  بینی پیش

کسانی قرار گیرد که اغلب، بیشترین ارزش را 

بـدیهی اسـت در ایـن    . براي آن قائل هسـتند 

بـراي   صورت زمینه نیل به امنیـت اقتصـادي  

، خـود  شـود و ایـن مهـم    شهروندان فراهم می

اي ســطح کارآمــدي اقتصــادي موجــب ارتقــ

  . گردد جامعه می

بنابراین، اگر عامالن اقتصادي بتوانند بـا  

اطمینان خاطر به تصمیمات و اعالمات اداري 

تکیه کنند و بدانند کـه از انتظـارات ناشـی از    

ــاا ــاتی   تک ــین تصــمیمات و اعالم ــه چن ــا ب ب

کارهاي حقوقی مختلف حمایـت خواهـد   سازو
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بـراي آنهـا    آوري اطالعـات  جمـع شد، هزینـه  

منـابع   و تخصیص بهینـه  کاهش خواهد یافت

ویژه که تجربیات تطبیقـی   هب. روي خواهد داد

کنار اصول  دهد انتظارات مشروع در نشان می

اصـل الـزام بـه بیـان دالیـل و      «مکملی نظیـر 

، مقامـات اداري را بـه سـمت    »مبانی تصـمیم 

 ندانعدم ارائه توصیه یا ارتباط کمتر با شـهرو 

ــی ــب نم ــد ترغی -Jones,1987,pp.514)  کن

515).  

هاي موجـد انتظـار    وضعیت -6

  مشروع 

بـه عنــوان یـک اصــل کلـی، کــارگزاران    

نــد از اختیــارات خــویش در ا عمــومی موظــف

جهت تقویت و حمایت منافع عمومی استفاده 

کنند و براي انجام این مهم، ناگزیر از رعایـت  

در ایـن  . هاي قانونی هستند برخی محدودیت

 23»قانونیـت «و 22»خود محدودسازي«راستا، 

هـاي حقـوق    اصولی هستند که در اکثر نظـام 

، وجــود داشــته و اعمــال یافتــه اداري توســعه

با ایـن حـال،   . (Craig, 1992, p.97)شوند می

اصول نیز مانع خـروج  این گاهی اوقات وجود 

مقامات اداري از چارچوب اختیارات قـانونی و  

یا انصـراف و عـدول از تصـمیمات و اعالمـات     

                                       
22. Auto- limitation  
23. Legality 

تغییر خودسرانه و بـدون  . قانونی سابق نیست

ضــابطه تصــمیمات و اعالمــات اداري توســط 

گر با هدف انتفـاع  ویژه ا کارگزاران عمومی، به

برداري براي خـود یـا گـروه معینـی از      و بهره

اشخاص صورت گیرد، یکـی از مصـادیق بـارز    

شـــود  محســـوب مـــی  24»فســـاد اداري«

ــان عبــاس( ــن  ).20، ص 1383، زادگ ــروز ای ب

و » اثربخشــی«نظــر از کــاهش  پدیــده صــرف

ــردي و   ــت ف ــت، نظــم و امنی مشــروعیت دول

. انـدازد  اجتماعی شهروندان را نیز به خطر می

بدیهی است در فرض تحقق حاالت اخیر، نـه  

هـا و   نها منافع عمومی بلکـه حتـی خواسـته   ت

انتظارات معقول شهروندان نیز بـا خطـر ورود   

هاي جدي، مواجه و بـه ایـن    لطمات و آسیب

جهت، حمایت حقوقی از آنها، امري ضـروري  

  . و غیر قابل اجتناب تلقی خواهد شد

ت حقـوقی  نکه چگونه بایـد بـه حمایـ   ای

ثر از انتظارات شهروندان پرداخت و به چـه  مؤ

مــات اداري را بــه تبعیــت از نحــوي بایــد مقا

هـاي مشـروع ناشـی از تصـمیمات و      خواسته

لزم کرد، مستلزم شناخت مات سابقشان ماعال

ــعیت ــا   وض ــه در آن انتظ ــت ک ــایی اس رات ه

در ایـن خصـوص   . شـود  شهروندان تهدید می

شناسـایی   تاکنون مطالعـات تطبیقـی مبـین   

                                       
24. Administrative Corruption  
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چهــار وضــعیت عملــی بــوده کــه طــی آنهــا  

انتظارات مشروع شهروندان توسط مقامـات و  

  : )13(مراجع اداري نادیده گرفته شده است

در وضعیت اول، مقام اداري راجع به فرد 

ــد  ــی مح ــا گروه ــمیمی ی ود و مشــخص، تص

ولی متعاقباً از عمل بـه   ،کند رسمی اتخاذ می

تـوان   ل مـی براي مثـا  )14(.شود یآن منصرف م

به لغو مجـوز اقامـت صـادره بـراي یـک فـرد       

توسط اداره مهـاجرت در داخـل یـک کشـور     

اشـاره   ، پیش از انقضاي مدت اعتبار آنبیگانه

  .کرد

ــالم   ــام اداري اعـ ــعیت دوم، مقـ در وضـ

کند که در ارتباط با فرد یا گروهی محدود  می

مشی خاصی پیروي  و مشخص، از رویه یا خط

کنـد کـه بـا     اقدامی مـی  کند، ولی متعاقباً می

بـراي  . محتواي اعالم پیشین ناسـازگار اسـت  

تـوان بـه اظهـارات وزیـر آمـوزش و       مثال می

پــرورش مبنــی بــر اســتخدام کلیــه معلمــین 

التدریس و تأدیه مطالبات معوقـه آنهـا، و    حق

ــدور     ــب ص ــه متعاق ــراف از آن ب ــپس انص س

دستورالعمل عدم نیاز به اسـتخدام جدیـد در   

  . اشاره کرد آموزش و پرورش

هـا،   توصـیه توجـه اسـت کـه     قابلالبته 

ــده ــفاهی   وع ــارات ش ــا و اظه ــات  )15(ه مقام

عمومی، معموالً تـابع آیـین و شـیوه معینـی     

عمـال  این واقعیـت، هرچنـد توجیـه ا   . نیست

ز این قبیل حمایت حقوقی از انتظارات ناشی ا

کنــد، امـا بــه واســطه   عمـال را تضــعیف مـی  ا

ــه اصــول کلــی  ــرام ب اف و انصــ ضــرورت احت

دسـت  (انتظـارات  این زوم حمایت از عدالت، ل

زیـرا  . برد را از بین نمی) در سطح حداقلی کم

هروندان قــادر بــه تشــخیص اصــوالً اغلــب شــ

ها یا مغایرت اظهـارات و   بودن وعده غیرقانونی

هــاي قــانونی و   هــا بــا صــالحیت   توصــیه

هـاي کـالن جـاري اداره و حکومــت     سیاسـت 

و کشف صحت و کاوش  نیستند و الزام آنها به

، در هر مـورد، نـه فقـط    هاي اداري سقم رفتار

توقعی ناممکن و غیرعملی، بلکه خالف اصول 

  .انصاف و عدالت است

در وضعیت سـوم، مقـام اداري رویـه یـا     

گیـري خـود در ارتبـاط بـا      تصمیم خط مشی

ولـی  اسـت،  برخی موضوعات را منتشر کـرده  

عـــدول متعاقبـــاً در مـــوردي خـــاص، از آن 

ایــن عمــل، ضــمن زوال انتظــارات . کنــد مــی

شخص یا اشـخاص ذینفـع، بـه جهـت ایجـاد      

برخوردي دوگانه بـا مخاطـب اصـلی و سـایر     

مشـی   شهروندانی که مشمول رویـه یـا خـط   

در  برابـري «اصـل  انـد، مغـایر    شده بوده اعالم

 محسـوب  نیـز » هـا  ها و رویه خط مشی مقابل

از ایـن رو،  .  (Craig, 1992, p. 86)شـود  مـی 

ــن   تو ــارات در ای ــت از انتظ ــزوم حمای ــه ل جی

ــو ــه ق ــه در وضــعیت، ب ــوجیهی اســت ک ت ت
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تحدیـد   ،براي مثال. وضعیت اول مطرح است

بـه   هاي تلفـن همـراه   کارت مجوز اعطاي سیم

کـارت توسـط    متقاضـیان بـیش از یـک سـیم    

سابق  رغم اعالم عمومی شرکت مخابرات، علی

کارت بـه کلیـه    مبنی بر اعطاي نامحدود سیم

عنوان نمونه عینی این وضـعیت   بهضیان، متقا

  .قابل اشاره است

در وضعیت چهارم، مقام اداري نسبت به 

اقـدام   ابراز اعالم یـا اخـذ تصـمیمی عمـومی    

ها  ولی متعاقباً به دلیل تغییر سیاست ،کند می

هــاي کــالن اداره یــا حکومــت،  و خـط مشــی 

 ناگزیر از اعالم یا تصمیم سـابق خـود عـدول   

حمایـت حقـوقی از   . دهـد   می کرده یا انصراف

 ت در این وضعیت، اندکی دشوار است،انتظارا

هاي کالن اداره و حکومت اصـوالً   زیرا سیاست

قواعدي دائمی و الیتغیـر نیسـتند و بـه ایـن     

ــا   جهــت، تصــور دوام و بقــاي همیشــگی آنه

بـه بیـان   . شـود  محسوب نمـی انتظار معقولی 

هـاي کـالن،    هـا و خـط مشـی    بهتر، سیاسـت 

و ثبات دائمی ندارنـد و قابـل تغییـر،    قطعیت 

و مقامـات اداري نیـز    اصالح و تکمیل هستند

ر ایـن  د. باشـند  مکلف به تبعیـت از آنهـا مـی   

توان به انصراف وزیـر   ، براي مثال میخصوص

اعالم عمـومی مبنـی بـر    آموزش و پرورش از 

هاي آمـوزش رایگـان در مقـاطع     تأمین هزینه

هـت تغییـر   تحصیلی ابتدایی و راهنمایی به ج

هاي کالن نظـام در   ها و خط مشی در سیاست

  . اشاره کرد و پرورش آموزش حوزه

فـوق،   هاي چهارگانـه  در تمامی وضعیت

م توجه به انتظـارات  فرض بر این است که عد

مخاطب، ضمن ایراد خسارات  مشروع شهروند

ــاد و    ــدیش اعتم ــه وي، موجــب تخ ــدي ب ج

  .    شود می اطمینان عمومی به اداره نیز

حقــوقی انتظــار تضــمینات  -7

  مشروع 

با توجه به مفهوم انتظار مشروع، اهمیت 

در  و حمایت حقـوقی از آن  این اصلتضمین 

که ( هاي چهارگانه زمان وقوع یکی از وضعیت

مقام عمومی با انصراف از تصـمیمات   هاطی آن

وجب ایراد آسیب و و اعالمات سابق خویش، م

ان هروندهــاي معقــول شــ لطمــه بــه خواســته

بـه  . گـردد  ، بیش از پیش نمایان مـی )شود می

این جهـت، در برخـی مـوارد رعایـت آئـین و      

گیـري، در   در فرآیند تصـمیم  تشریفات اداري

اي حــاالت، بررســی ماهیــت و محتــواي  پــاره

تصمیم یا اعالم اداري و ارزیابی میـزان حفـظ   

تــوازن و تعــادل منــافع فــردي و عمــومی در 

عمـال  ا س بـا تصمیم یا اعـالم جدیـد در قیـا   

گذشته و باالخره در مواقعی، تحمـل لطمـات   

مالی و اقتصادي وارده بـه شـهروندان توسـط    

تـرین   دولت و تعهـد بـه تأدیـه غرامـت، مهـم     

سـازوکارهایی اسـت کـه تـاکنون بـه منظـور       
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انتظارات مشروع شهروندان  تضمین احترام به

  )16(.کار گرفته شده است هب

وق از بنـدي فـ   هرغم امکان ارائه دست علی

حقوقی انتظـارات مشـروع،    تضمینهاي  شیوه

هـاي   وابستگی سازوکارهاي یادشده به ویژگی

کلی نظـام حقـوقی و عـرف و آداب و رسـوم     

قضایی محیط پیرامون وضعیت موجد انتظـار،  

عمال آنها از نحوه اهایی در  روز تفاوتبموجب 

از آنجا کـه  . کشوري به کشور دیگر شده است

مقاله، ضـمن معرفـی   هدف اصلی تدوین این 

 عمـال امکان اانتظار مشروع، تبیین اصل کلی 

ــوقی از آن  و ــت حق ــدالت حمای ــوان ع در دی

ــران  ــایاي   اداري ای ــر برخــی قض ــد ب ــا تأکی ب

وه عال ،در ادامهدر نهاد مذکور است،  مطروحه

هاي حمـایتی   بر شرح اجمالی هر یک از شیوه

گفته، حسـب مـورد نسـبت بـه تحلیـل       پیش

 توانسـته از  مـی که  يمشهور هاي نمونهبرخی 

عمال انتظـار مشـروع باشـد، اقـدام     مصادیق ا

  . خواهد شد

حمایـت از  : شـکلی  تضمین -7-1

ـ انتظار در مواقع نقـض آ  هـا و   ینی

  تشریفات اداري

شکلی انتظار مشروع، حمایت از  تضمین

هاي شهروندي است که بـه   و خواسته توقعات

اداري ثابت و دائمـی   رویهین و یجهت نقض آ

خـویش   بینی پیشینی ، نتایج قابل پیشابقس

رفته یافته و از این رو، دچار زیان و  را از دست

  . (Knight, 2004, p. 97) خسران شده است

ــ   ــینی، اس ــاي پیش ــدور اخطاره تماع ص

گیري، اعطـاي   نظرات در خالل فرآیند تصمیم

رسـانی   ي ارائه پاسخ، اطـالع مهلت مقتضی برا

نظــر  ارصــحیح و شــفاف، ارائــه فرصــت اظهــ

شفاهی به مخاطب، استماع شـهادت شـهود و   

طرفـی در   گواهی گواهان و باالخره، رعایت بی

هـا و تشـریفات    ینیآترین  گیري، شایع تصمیم

هـر یـک    اداري است که عدم رعایت یا نقض

ایـن طریـق حمـایتی    اعمال تواند موضوع  می

  . باشد

هــر شــهروند بـا توســل بـه ایــن شـیوه،    

و  هـا  ینیـ رعایـت آ توانـد بـه دلیـل عـدم      می

گیـري نسـبت بــه    نـد تصــمیم تشـریفات فرآی 

خــــویش، علیــــه مقــــام و مرجــــع اداري 

 ,Knight)گیرنده اقامـه دعـوي کنـد     تصمیم

2004, p. 99) .   در ایـن راسـتا، دادرس اداري

به فرض احراز صحت ادعاي شهروند، رأي بـه  

واهـد  خ لغو یا ابطال تصمیم یـا اعـالم جدیـد   

  . داد

هاي ایـن   نمونهبرخی اخیر،  هاي در سال

در تـوان   طور تلویحی مـی  هحمایتی را ب شیوه

شناسـایی   ،دیـوان عـدالت اداري   آراي صادره

قضـیه  «یکی از مشهورترین این دعاوي، . کرد

در سـال  » تثبیت قیمت سیمان توسط دولـت 
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مطابق ایـن قضـیه، دولـت    . بوده است 1385

ــماره    ــویبنامه ش ــی تص ــدا ط ت / 73585ابت

تصـمیم گرفـت    26/12/1383مورخ  32416

تا به منظور بهبود اوضـاع قیمـت سـیمان در    

کشــور، بــا عنایــت بــه قــانون برنامــه چهــارم 

، این کاال را از سبد حمایتی خـارج  )17(توسعه

ایـن  در پـی انتشـار   . و وارد بورس فلزات کند

مصـوبه، عــده کثیـري از ســهامداران صــنعت   

یادشده، به  به محتواي تصمیم با اتکاسیمان، 

ریـزي بـراي    و برنامهبینی قیمت سیمان  پیش

ــیم  ــوهتنظ ــویش    نح ــادي خ ــت اقتص فعالی

بـا ایـن حـال، هفـت مـاه پـس از        .پرداختند

ــا صــدور و انتشــار   مصــوبه ــت ب مــذکور، دول

مـورخ   33907ت / 38760تصویبنامه شماره 

، ســـیمان را مجـــدداً بـــه ســـبد  9/7/1384

هـا و   حمایتی بازگردانـد و مشـمول سیاسـت   

ایـن در  . اري دولتی قرار دادگذ قیمت مقررات

و گـذاري   که با عنایـت بـه سـرمایه   حالی بود 

شده توسط سـهامداران   هاي انجام ریزي برنامه

بـا  صنعت سـیمان طـی هفـت مـاه گذشـته،      

جدید، وقوع ضرر و زیان مـالی   اجراي مصوبه

محتمـل و قریـب بـه     و اقتصادي براي ایشان،

 از ایـن رو، گروهـی از  . رسید یقین به نظر می

ــه   ســهامداران صــنعت ســیمان شــکایتی را ب

خواسـته   طرفیت دولت و وزارت بازرگانی بـه 

دوم، در دیــوان عــدالت اداري  ابطــال مصــوبه

  . مطرح کردند

در حقیقت، آنچه در این قضیه باید مورد 

گرفـت،   مـی توجه دیـوان عـدالت اداري قـرار    

حمایت از انتظار معقول سهامداران شاکی در 

و تصویبنامه دوم، مبنی حد فاصل مصوبه اول 

ــر خــروج ســیمان از ســبد کاالهــاي مــورد   ب

حداقل تا موعد مقـرر توسـط   (حمایت دولت 

ــت ــبد  ) دول ــرا خــروج ســیمان از س ــود؛ زی ب

کاالهــاي تحــت حمایــت دولــت و تصــریح و 

تأکید بر تداوم و بقاي این تصـمیم تـا پایـان    

کـه بـر   ( آذرماه سـال بعـد طـی مصـوبه اول    

 39به دولت در مـاده  شده تیار اعطامبناي اخ

، )قانون برنامه چهارم توسـعه صـورت گرفـت   

موجـد ایــن انتظــار معقـول و متعــارف بــراي   

شهروندان مخاطب بود که دولـت بـه رعایـت    

موعد مذکور، متعهد خواهد ماند و در صورت 

کـم،   لزوم ایجاد تغییر در این زمینـه، دسـت  

ــرمایه   ــی س ــلی یعن ــان اص ــذاران و  مخاطب گ

ــیمان   ــهامداران س ــر  س ــاذ ه ــیش از اتخ را پ

د و یـا از  ی، مـورد مشـورت قـرار دهـ    تصمیم

  . موضوع تغییر، آگاه خواهد ساخت

ـ  طـور   هبدیهی است تصویبنامه دوم که ب

توجهی بـه موعـد مقـرر در     ناگهانی ضمن بی

ماهیت آن را نیز بـدون هـیچ    تصویبنامه اول،

هـاي   تغییـر داده و برنامـه   رسانی قبلـی  اطالع
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 ان را زایـل کـرده، در  مـالی سـهامداران سـیم   

گیري و  حقیقت ناقض تشریفات اداري تصمیم

عمال اصل انتظار مشروع اسـت؛ چـرا   موضوع ا

که بر اساس آن، به شهروندان مخاطب، حتی 

مـدت زمـان کـافی    فرصت ارائه پیشنهاد و یا 

هاي خود با وضعیت جدید  براي تطبیق برنامه

به بیان بهتر، آنچـه حمایـت   . داده نشده است

نتظار معقول سهامداران سیمان مبنـی بـر   از ا

پایبنـدي دولـت بــه تـداوم تصـمیم ســابق را     

کند، عدم رعایت تشریفات مقرر در  ایجاب می

دوم است و این خـود،   طی مصوبه مصوبه اول

نظر از مطابقت یا عـدم انطبـاق مصـوبه     صرف

قلی بـراي  تواند مبناي مسـت  با قانون، می دوم

  .             باشد دوم صدور حکم به ابطال مصوبه

حمایـت از  : مـاهوي  تضمین -7-2

ویـت منـافع و   قانتظار در مواقـع ت 

  امتیازات شهروندي 

، مبتنی بر رعایت منـافع  تضمیناین نوع 

و امتیازات شهروندي در عین احترام به منافع 

عمومی در خالل اتخاذ تصمیمات جدید و یـا  

ابــراز اعالمــات تــازه اســت و مطــابق آن، هــر 

توانــد بــه جهــت زوال منــافع و  مــیشــهروند 

امتیازات موجود یـا ایجـاد وضـعیت حقـوقی     

لغــو، عـدول یــا انصــراف از   در نتیجــهجدیـد  

علیه مقـام  تصمیمات و اعالمات سابق اداري، 

 و ارائه دالیل کنداقامه دعوي  ،گیرنده تصمیم

آن را در  اتخـاذ تصمیم دوم و اثبات ضـرورت  

 ,Craig).نمایدمرجع صالح قضایی درخواست 

1996, p. 292)    مقـام اداري   حالـت، در ایـن

مکلف است با ارائه دالیـل صـحیح و شـفاف،    

ضمن تشریح محتواي تصمیم یا اعالم جدید، 

حفظ تعادل و توازن منافع فـردي و عمـومی   

موجــود را در فرآینــد اخــذ تصــمیم و اعــالم  

اخیر، اثبات و توجیه کند؛ در غیر این صورت، 

 . لغی خواهد شدمتصمیم و اعالم جدید 

حـه در  مطالعه برخی قضایاي اخیر مطرو

دهـد کـه ایـن     دیوان عدالت اداري نشان مـی 

نظر از نقایص موجود صالحیتی و  مرجع صرف

عدم آشنایی کافی با مفهـوم انتظـار مشـروع،    

دادرسـی اداري  «پود بـه شـدت در تـارو   هنوز 

ن تـوا  براي مثال مـی  )18(.گرفتار است »شکلی

یر آموزش و پرورش مبنـی  وز قضیه وعده«به 

 کامـل  بر بازنشستگی پیش از موعد و دریافت

 »ي بازنشستگی براي معلمان متقاضیمستمر

ــرد ــن قضــیه، در اواخــر  . اشــاره ک مطــابق ای

، وزیـر وقـت آمـوزش و    1387تابستان سـال  

و پرورش ایران، طی صدور یک دسـتورالعمل  

اي اظهـار   هاي مختلف رسانه در قالب مصاحبه

منظـور حـل مشـکل اسـتخدام      داشت که بـه 

ــا   معلمــین حــق ــه ب ــن وزارتخان التــدریس، ای

کـه در  اسـت  هماهنگی دولت تصمیم گرفتـه  

داراي حـداقل  صورت تمایل معلمین رسـمی  
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خـدمت مبنـی بـر     بیست و پنج سـال سـابقه  

بازنشستگی پیش از موعد، ضمن آنکه پاداش 

به صورت یکجـا  طور کامل و  هبازنشستگی را ب

کند، مستمري و مزایاي  می به ایشان پرداخت

ها تأدیه نمایـد و  بازنشستگی کامل را نیز به آن

التدریس را جایگزین آنـان   سپس معلمین حق

  . کند

ــی ا ــادي از   در پ ــداد زی ــالم، تع ــن اع ی

واجــد شــرایط، ضــمن مراجعــه بــه  معلمــین

کــارگزینی محــل اشــتغال خــویش، تقاضــاي 

در نهایـت،  . صدور حکم بازنشسـتگی کردنـد  

س از اینکــه حکــم قطعــی   چنــد مــاه پــ  

بازنشستگی عده کثیـري از متقاضـیان صـادر    

بازنشسـتگی کشـوري    سازمانشد، به ناگهان 

گونـه همـاهنگی قبلـی در     اعالم کرد که هیچ

صورت نگرفتـه   با این سازمان موضوع یادشده

قـادر بـه تـأمین     سـازمان و بدین لحاظ، ایـن  

 وعده پاداش و مستمري بازنشستگی در قالب

سرانجام پـس از  . توسط وزیر نیست شده ائهار

چند هفته مجادلـه، وزیـر نیـز ضـمن حضـور      

هاي عمومی اعالم کـرد   در مقابل رسانه مجدد

که بخشی از وجوه و مبالغ مـذکور، در قالـب   

سهام عدالت، و بخشی دیگر در قالـب اقسـاط   

بـه معلمـین بازنشسـته     ،سالهساله و چند یک

رخ شـرایطی  این امـر در  . پرداخت خواهد شد

ز معلمین یادشده با اتکـاي  داد که برخی ا می

هـاي   به وعده اولیه وزیـر، بـراي خـود برنامـه    

بینـی کـرده    را پـیش  مختلف مالی و اقتصادي

تحقق وعـده بـه شـکل     نحوهبودند و با تغییر 

خسارت به ایشان، قطعی بـه نظـر    اخیر، ورود

با این حال، در همان زمان، شکایت . رسید می

ن در دیوان عـدالت اداري  میبرخی از این معل

  . رد شد به خواسته لغو احکام بازنشستگی

گرچه بـا عنایـت بـه قـوانین و مقـررات      

ــام      ــه احک ــه ک ــتدالل اولی ــن اس ــاري، ای ج

ــاي    ــاس تقاض ــر اس ــه، ب ــتگی مربوط بازنشس

ــورد ــا  شخصــی معلمــین م نظــر و منطبــق ب

بـا   یط مقرر در قـانون صـادر شـده و لـذا    شرا

صـدور احکـام    وجود رضایت قبلـی افـراد بـر   

مذکور، دلیلـی بـر ابطـال آنهـا وجـود نـدارد،       

اما باید اذعان داشـت   ؛رسد به نظر میصحیح 

که به جهت عدم شناسایی حمایت مـاهوي از  

ــوان    ــایی دی ــه قض ــارات مشــروع در روی انتظ

ـ   ،عدالت اداري، طـی ایـن اسـتدالل    زوم بـه ل

احترام به اتکاي معقول و متعارف معلمین بـه  

، کمتــرین تــوجهی نشــده مقــام اداري عــدهو

بـا  به بیان بهتر، اگر دیوان عدالت اداري . است

دیـده در جهـت    اعطاي اجازه به معلمین زیان

قاضاي صدور حکم بازنشستگی اثبات ارتباط ت

وزیر، به بررسی و ارزیابی میزان توازن  با وعده

و تعادل منافع فردي و عمومی در اعالم اولیه 

ــار ناشــی از ــا آث ــه ت و قیــاس آن ب غییــر ثانوی
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حرز بودن تقاضا و با عنایت به مپرداخت و  می

تالش متضررین در جهت عودت بـه وضـعیت   

پـس از علـم بـه عـدم     اشتغال سابق بالفاصله 

بـه نحـو از پــیش    وزیـر  امکـان تحقـق وعـده   

قـام اداري  یـا م (شـده، مسـئولیت اداره    تعیین

کرد، در این صـورت،   را شناسایی می) مربوطه

محقـق   انتظارات نامبردگانحمایت ماهوي از 

   .  شد می

بـــا توجـــه بـــه  البتـــه بـــدیهی اســـت

هاي  هاي قانونی حاکم بر صالحیت محدودیت

عمـال ایـن   بـه منظـور ا  دیوان عـدالت اداري،  

شیوه حمایتی در رویه ایـن مرجـع، اصـالح و    

ــالحیت  ــاي ص ــاري  ارتق ــاي ج ــري ، آن ه ام

       .ضروري است

حمایت از : 25برانیج تضمین -7-3

ظار در مواقع ایراد خسـارت بـه   انت

  شهروندان 

ــمین ــران   ج تض ــر جب ــی ب ــی، مبتن بران

خسارات وارده به شهروند از طریـق پرداخـت   

ــر اســاس آن، آســیب هــاي  غرامــت اســت و ب

شخصی که در پی نقض تصمیمات و اعالمات 

اتخـاذ تصـمیمات و اعالمـات     به واسطه سابق

جدید، ضمن از دست دادن انتظارات معقـول  

تحمل لطمات مادي و ضرر و زیـان  خویش، م

                                       
25. Compensatory Protection 

  اقتصـادي شــده اســت، بایــد جبــران شــود 

(Schonberg, 2003, pp. 167-168).   در ایـن

صورت با اعتراض شهروند، دادرس اداري پس 

از احراز وقوع ضرر و زیان ناشی از لغو، عدول 

یا انصراف از تصـمیم و اعـالم سـابق، هزینـه     

ــران خســارات مربوطــه جهــت بازگ  شــت جب

تعیـین   ،دیده به وضعیت پیش از زیان را زیان

  . کند تحمیل می گیرنده به مقام تصمیمو 

این شیوه حمایت بر این استدالل استوار 

است که گرچه دولت درخصوص اداره امـور و  

ها و  خدمات عمومی و تعیین و تغییر سیاست

هاي اجرایـی از اختیـار نامحـدودي     خط مشی

در مـوارد   برخوردار است و در این زمینه، جز

توان مانعی براي آن ایجاد کرد،  نمیاستثنایی 

اما در عین حـال، از آنجـا کـه خـود مـردم از      

نتــایج تصــمیمات و اعالمــات دولــت در اداره 

شـوند، بایـد    منتفع می امور و خدمات عمومی

 به طور برابر و بدون تبعیض، تـأمین و تأدیـه  

هاي حوادث و اشتباهات احتمالی ناشی  هزینه

ال تصـمیمات و اعالمـات اداري را نیـز    از اعم

هداونـد و مشـهدي،   (شخصاً برعهـده بگیرنـد   

ــاي ایـــن بر ).141-142 ، صـــص1389 مبنـ

اندیشه، به فرض نقض تصمیم یا اعالم سـابق  

از طریق اتخاد تصمیم یا اعالم جدید، امکـان  

ولـی   ،ابطال تصمیم یا اعالم دوم وجود نـدارد 

ــات اداري  ــل مقام ــه آزادي عم ــا ک در  از آنج
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هاي اختیاري و لغو یا انصراف  اعمال صالحیت

از تصمیمات سابق تا آنجاسـت کـه بـه ایـراد     

ضــرر و زیــان مــادي و اقتصــادي شــهروندان 

ر فرض اینکه اتخاذ تصـمیمات  نینجامد، لذا د

متکــی بــه  ثانویــه جدیــد، شــهروند مخاطــب

تصمیم سابق را دچار ضرر و زیان قطعی کند 

ولی بین خسـارات  لّی و معلعو رابطه مستقیم 

وارده با تصمیم یـا اعـالم جدیـد دولـت نیـز      

توسط متضرر به اثبات برسـد، مرجـع صـالح    

قضایی در راستاي حفظ حقـوق شـهروندي و   

احترام به انتظـارات مشـروع، میـزان غرامـت     

تأدیـه آن را بـه مقـام اداري    و  ،الزم را تعیین

  . کند گیرنده، تکلیف می تصمیم

اغلـب   ،ه اداراتالبته باید توجه داشت ک

ت ذاتی وسیعی براي لغو تصـمیمات  از اختیارا

قـانونی و   هـاي اختیـاري   بتنی بر صـالحیت م

ردارند و آثـار و تبعـات ناشـی از    مطلوب برخو

توانـد   عمال این اختیارات وسیع نیز کـه مـی  ا

موجب ایـراد لطمـات شـدیدي بـه انتظـارات      

 شهروندان شود، معموالً قابل تقویم و ارزیـابی 

یســت و اغلــب بــا ســازوکار پرداخــت ن مــالی

  . شود غرامت، جبران نمی

تـوان انتظـار داشـت کـه      عـالوه، نمـی   هب

پرداخت غرامت براي عمـل قـانونی اداره، بـه    

سهولت قابل تحصیل باشـد؛ زیـرا اگـر افـراد     

بتوانند هر زمان که اخذ تصمیمی قـانونی بـه   

زیـان ایشـان باشـد، مـدعی دریافـت غرامـت       

گیري کارگزاران و  تصمیمشوند، چه بسا نظام 

و هــدف اصــلی از  مقامــات عمــومی، مختــل

با ایـن حـال، اگـر در پـی     . اثر شود بی تصمیم

اتخاذ یک تصمیم قانونی به منظـور تـأمین و   

تحقق منافع عمومی، ضـرر و زیـان فـاحش و    

اي به فرد یا گـروه محـدودي از    قابل مالحظه

و احتـرام   شهروندان وارد شود، رعایت انصـاف 

ــه خو ــردي ب ــاري ف ــانون دمخت و حاکمیــت ق

کنـد کـه نـوعی از غرامـت، قابـل       ایجاب مـی 

  . دسترس باشد و به متضرر پرداخت گردد

ــرد ــن رویک ــی از آراي  ،ای ــاً در یک تلویح

مشهور اخیر دیـوان عـدالت اداري نیـز قابـل     

تـوان بـه    در این خصوص مـی . شناسایی است

. اشـاره کـرد  » قضیه فیلم سینمایی سنتوري«

قضیه، سازندگان فـیلم سـینمایی    مطابق این

سنتوري ضـمن اقامـه دعـوي علیـه معاونـت      

سینمایی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در   

دیوان عدالت اداري، خواستار لغـو ممنوعیـت   

ــین و پرداخــت   ــیلم و تصــدیق، تعی ــران ف اک

ایشان مدعی بودند کـه  . خسارات وارده شدند

تهیـه  ایـن  رف مبالغ هنگفتی بـراي  پس از ص

ــد هیــأت نظــارت و   فــیلم، ــا بررســی و تأیی ب

اما در . اند ارزیابی، پروانه نمایش دریافت کرده

شـده   طبق برنامه از پیش اعـالم نهایت گرچه 

معاونــت ســینمایی وزارت فرهنــگ و  توســط
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فیلم از تـاریخ  ود که این مقرر ب ارشاد اسالمی

در سـینماهاي سراسـر کشـور بــه     2/5/1386

الغ بسـیاري  نمایش درآید و به این جهت، مبـ 

هم براي تبلیغ فیلم یادشده هزینه شده بـود،  

، اکران عمومیناگهان چند روز پیش از موعد 

، از ه دستور معاونت سـینمایی وزارتخانـه  بنا ب

ازندگان فـیلم،  سـ . نمایش فیلم جلوگیري شد

خواهان لغو دسـتور منـع نمـایش و تصـدیق،     

تعیین و پرداخت غرامت براي خسارات ناشـی  

ــ ــدام م ــت ســینمایی . ذکور شــدنداز اق معاون

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در دفاعیــه 

خویش اظهار داشت که این معاونت به عنوان 

اقدامی پیشگیرانه، با توجه بـه آثـار و تبعـات    

ــه    ــتناد ب ــا اس ــیلم، ب ــالی ف ناخوشــایند احتم

نامــه  آیــین« )4(مــاده اختیــارات منــدرج در 

 »بر صدور مجوز اکران و نمایش فـیلم  نظارت

هـاي سیاسـی و فرهنگـی،     که بنا به ضـرورت 

دهـد،   نمایش فـیلم را مـی  مجوز جلوگیري از 

نمـایش  از مـانع  طی اتخاذ تصـمیمی ثانویـه،   

  . ده استشفیلم سنتوري  عمومی

شعبه سوم دیـوان عـدالت اداري پـس از    

رسیدگی، ضمن تأکید بر صالحیت اختیـاري  

ــاد   ــینمایی وزارت فرهنــگ و ارش ــت س معاون

مـورد اسـتناد، تقاضـاي     ین نامهیآدر  اسالمی

ــیلم را رد  ــا در  لغــو منــع نمــایش ف کــرد، ام

خواهــان در  خصــوص بخــش دیگــر خواســته

ن خسارات ناشـی از لغـو   مورد تصدیق و تعیی

سابق، نظر به اینکـه بـر اسـاس     مجوز نمایش

محتویات پرونده، براي تهیـه، تولیـد و تبلیـغ    

ــالغ بســیاري توســط   ــورد بحــث، مب ــیلم م ف

زینه شده بود تا موفق بـه دریافـت   خواهان ه

ه پروانه مالکیت و نمایش گردد، و با عنایت بـ 

اقدام معاونـت سـینمایی وزارتخانـه در     اینکه

ممانعت از اکران عمومی فـیلم، موجـب ورود   

 ات هنگفت مالی به خواهان شـده بـود؛  خسار

شــکایت شُـــکات را در حــد تصـــدیق ورود   

تصــمیم  در نتیجـه خسـارت جـدي بــه آنـان    

ونت سینمایی مبنی بر منـع اکـران فـیلم    معا

سنتوري، موجـه تشـخیص داد و مسـتنداً بـه     

قانون دیوان عـدالت اداري،   13ماده  1تبصره 

  )19(.، صادر و اعالم نموده ورود شکایترأي ب

ــه   ــن مســئله ک ــدالت اداري ای ــوان ع دی

قـانونی جـاري خـود،     هاي مطابق با صالحیت

ــار ــ هنــوز اختی ل تعیــین میــزان غرامــات قاب

ــت  ــی اس ــدارد، نقص ــت را ن پرداخ
 

ــامی و ( ام

ه رفـع آن  ک) 379، ص 1388سنگري، استوار

برانـی مـؤثرتر از   حتماً به تقویـت حمایـت ج  

امـا   .ار مشروع شهروندان خواهد انجامیـد انتظ

مهـم در ایـن رأي آن اسـت کـه دیـوان       نکته

عدالت اداري، ظاهراً با پذیرش مسـئولیت بـه   

ــراي   ــت ب ــا«پرداخــت غرام ــران خس رات جب

ن تولیدکننـدگان  وارده به گـروه معـی  » جدي
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و این مرتبه، بدون اشاره به مفهوم حق (فیلم 

در عمـل تأییـد کـرده کـه اگرچـه       )مکتسب

ــاد   ــگ و ارش ــینمایی وزارت فرهن ــت س معاون

بــه صــالحیت اختیــاري اســالمی، بــا اســتناد 

بـر   نظـارت  نامـه  آیـین « )4(مندرج در مـاده  

، امکـان  »صدور مجوز اکـران و نمـایش فـیلم   

و انتشار فیلم سنتوري  اکرانقانونی لغو مجوز 

هـم  » حق مکتسبی«را داشته و در این مورد 

ایجاد نشده، ولی استفاده  براي تولیدکنندگان

از این صـالحیت اختیـاري قـانونی، مـانع آن     

ضرر و زیان «نیست که در صورت احراز ایراد 

و قابـل مالحظـه بـه تولیدکننـدگان،     » جدي

ت ل ایشان مبنی بر جبران خساراانتظار معقو

مـورد توجـه قـرار     از طریق پرداخـت غرامـت  

در حقیقت، آنچه در اینجا مـورد توجـه   . گیرد

اي از  ن عدالت اداري قـرار گرفتـه، نمونـه   دیوا

حمایت جبرانـی از انتظـارات در مواقـع ایـراد     

 . خسارت به شهروند بوده است

  فرجام

ــارات مشــروع،  ــان توقعــات و   انتظ هم

کاي هاي معقول شهروندان ناشی از ات خواسته

ــه  ــات، برنامـ ــمیمات، اعالمـ ــه تصـ ــا و  بـ هـ

ــت ــع اداري   سیاس ــات و مراج ــاي مقام در  ه

هاي اختیاري اسـت کـه در    صالحیت محدوده

صورت لغو، عدول یا انصراف از تصـمیمات یـا   

ــورد ــین   اعالمــات م ــل شــده و از ب نظــر، زای

نصـاف و عــدالت  از ایـن رو، رعایـت ا  . رود مـی 

کند کـه انتظـارات یادشـده مـورد      می ایجاب

 . توجه و حمایت حقوقی قرار گیرد

هنجاري عقلی مبتنی  این مفهوم، ماهیتاً

به تصمیمات و اعالمات اداري رسـمی   اتکا بر

به عـالم  یا غیر رسمی است که از طریق ورود 

ــب آراي قضــایی  ــوق در قال ــاس  حق ــر اس و ب

 هـاي اداري  استنادات مکرر قضات در دادرسی

پذیرفتـه  » حقـوقی کلـی  اصل «یک  عنوان به

از آنجا که بیشـترین کـاربرد ایـن    . شده است

اصل در روابط متقابل شـهروندان بـا دولـت و    

است، باید آن را در  در چارچوب حقوق اداري

» اصــول کلــی حقــوق اداري«یکــی از  زمــره

  . محسوب کرد

ــب،     ــق مکتس ــا ح ــل ب ــن اص ــه ای گرچ

ــل   شــباهت ــا کمــی تأم ــا ب در هــایی دارد، ام

ــا   ســاختار و محتــواي هــر دو، تفــاوت آنهــا ب

ـ . شـود  مـی یکدیگر مشخص  طـور خالصـه،    هب

عناصر اصلی در تفکیک » اختیار«و » تکلیف«

ــتند و    ــار مشــروع هس حــق مکتســب و انتظ

موجب تمیـز امتیـازات ناشـی از قراردادهـاي     

خصوصی و قانون در عرصه اجراي صـالحیت  

تکلیفـی بـا امتیـازات مشـتق از تصــمیمات و     

عمـال  اعالمات مقامـات اداري در چـارچوب   ا

  .   شوند هاي اختیاري می صالحیت

ناي پاسداشت اصـول  انتظار مشروع، برمب

فـردي، بـه حمایـت از     انصاف و خودمختـاري 
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شــهروندان  هــاي معقــول خواســتهتوقعــات و 

فردي  رعایت انصاف و خودمختاري .پردازد می

حمایت حقوقی مؤثر از انتظـارات  به دو دلیل 

اعتنـایی بـه    از یک سو، بـی : کند ایجاب میرا 

بـا اتکـاي    انتظارات ممکن است به کسانی که

اند، لطمـات   ریزي کرده به آن براي خود برنامه

و از سـوي دیگـر،    .ناپـذیري وارد کنـد   انجبر

رعایت و احترام به انتظارات، محور و موضـوع  

اصلی استقرار نظم، امنیت و ثبـات حقـوقی و   

 .ریم استقالل فردي استدر نهایت، موجب تک

عـالوه، حمایـت از انتظـار مشـروع، ضـمن       هب

ارتقــاي ســطح اعتمــاد عمــومی بــه مقامــات  

ــدریج اداري،  ــه ت ــاب ــام و ک رآیی مقبولیــت ع

  . دهد ایشان را نیز افزایش می

هــاي موجــد انتظــار مشــروع از  وضــعیت

ایـت  و شیوه حم تفکیک هستندیکدیگر قابل 

در . جزاسـت م حقوقی مؤثر در هر یک از آنهـا 

لغو تصمیمات فردي نهایی، عـدول  ، این راستا

ــراف از    ــایی، انصـ ــومی نهـ ــات عمـ از اعالمـ

تصمیمات و اعالمات عمومی در موارد خاص، 

و خودداري از رعایـت تصـمیمات و اعالمـات    

هـا و خـط    عمومی به جهـت تغییـر سیاسـت   

 عنـوان  هاي کـالن اداره و حکومـت، بـه    مشی

شـناخته   لعمال این اصوضعیت محل ا چهار

  . اند شده

هاي مختلف حقوقی، سه  تاکنون در نظام

ها و  ینیآشکلی در مواقع نقض  تضمینشیوه 

در مواقـع   مـاهوي  تضـمین هـاي اداري،   رویه

 تضـمین تفویت منافع و امتیازات شهروندي و 

، برانی در مواقع ایراد خسارت به شـهروندان ج

کـار   هب مشروع ق حمایت از انتظاربه مثابه طر

ف در شیوه اول، رعایت انصا. ه شده استگرفت

گیـري مـورد توجـه     ند تصمیماي در فرآی رویه

دوم، ضـمن قیـاس    در طریقـه . گیـرد  قرار می

تصمیم و اعـالم جدیـد بـا اعمـال و اقـدامات      

سابق، میزان حفظ توازن بین منافع فـردي و  

عمومی در فرآیند اخذ تصـمیمات و اعالمـات   

ــهاداري  ــابی  مربوط ــیارزی ــود و م ــه  ش درج

تأثیرگذاري تصمیم ثانویه بر منافع و امتیازات 

ــرار  پیشــینی مخــاطب ــالك دادرســی ق ین، م

در روش آخر نیـز پرداخـت غرامـت    . گیرد می

براي ضرر و زیان ناشی از اتکاي شـهروند بـه   

ــات اداري ــزار لغو تصــمیمات و اعالم شــده، اب

  .شود یحمایت از انتظار مشروع محسوب م

تحلیـل برخـی   در این میـان، مطالعـه و   

دیوان عدالت اداري ایران قضایاي مطروحه در 

انتظـار  «اصل  دهد که گرچه تاکنون نشان می

، صراحتاً مبنـاي اسـتدالل قضـات و    »مشروع

دادرسان این مرجع نبـوده و اتفاقـاً در برخـی    

عمال این اصل بوده، یا سـهواً  حل اموارد که م

استناد شـده و یـا دعـوي    » حق مکتسب«به 
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پذیرش دیوان قرار نگرفتـه اسـت،    اصالً مورد

تلـویحی برخــی از   امـا بـا عنایــت بـه داللــت   

شــده در قضــایاي مربوطــه  اســتدالالت انجــام

کارهاي بر پذیرش انـواع مختلـف سـازو   مبنی 

احترام به انتظـارات مشـروع،   حقوقی  تضمین

هـاي   رسد به مـدد تشـریح تفـاوت    به نظر می

توأم بـا  موجود میان این اصل و حق مکتسب 

آن، بسـتر الزم بـراي    ریح و تعریف قانونیتص

عمال صـریح ایـن اصـل بـه مثابـه      و ا پذیرش

ابزاري براي کنترل قضایی اعمـال دولـت، در   

رویه قضایی نهادهاي مربوطه در ایران فـراهم  

  .    شود

براي این منظور، پیشنهاد راهبردي اولیه 

این است که ضمن شناسایی و تعریف صـریح  

نین مـادري همچـون   این اصـل در قالـب قـوا   

ــانون   ــانون مــدیریت خــدمات کشــوري و ق ق

  : دیوان عدالت اداري

جیهاتی که ارائـه شـد، در   با تواینکه  اول

هـاي قـانونی    و تکمیـل صـالحیت   جهت ارتقا

دیوان عـدالت اداري، ضـمن افـزایش حیطـه     

هاي این نهاد به اعمال اداري  شمول رسیدگی

وه و نه فقط اعضاي ق(کلیه کارگزاران عمومی 

، امکان بررسی و تعیین میزان غرامات )مجریه

قابل پرداخت بابت خسـارات ناشـی از نقـض    

انتظارات مشـروع شـهروندان نیـز بـه دیـوان      

  . مذکور داده شود

، تصمیمات اداري قـانونی مطلـوب و   دوم

ــوب   ــانونی مطل حتــی تصــمیمات اداري غیرق

شهروندان، مشـروط بـه اثبـات اتکـاي مـالی      

ــان ذی ــه آمخاطب ــع ب ــارات نف ــه انتظ ن و غلب

ایشان بر منافع عمومی موجود در لغو  معقول

ــمیم ــی( تص ــرایط    حت ــز در ش ــان و ج االمک

ــد  ــتثنایی مانن ــی  اس ــط مش ــر خ ــا و  تغیی ه

ناپذیر لغو )هاي کالن اداره یا حکومت سیاست

محسوب شوند؛ و حتی در شـرایط اسـتثنایی   

شــهروند نیــز بــه فــرض احــراز اتکــاي مــالی 

وي در پی لغـو،   زیان مخاطب، با وقوع ضرر و

ــارات و    ــران خس ــئول جب ــاً مس اداره ترجیح

بــدیهی . لطمـات جــدي وارده شــناخته شــود 

است این تغییر بدون اصالح قانون مسـئولیت  

ویژه قواعد مسئولیت مدنی دولـت،   همدنی و ب

  .مفید و مؤثر نخواهد بود

اتکاي شهروندان به اعالمـات،   سوم اینکه

هـا،   ، وعـده در معناي کلیـه اظهـارات  حداقل 

تضمینات و بیانـات شـفاهی رسـمی مقامـات     

ــهادار ــال اداري،   ي ب ــوعی از اعم ــوان ن در عن

گفتــه، شناســایی و  پــیشقــوانین و مقــررات 

دسته از آنها  تعریف شود و حتی اتکاي به آن

انتظـار معقـول بـراي    که ممکن است موجـد  

مخاطــب باشــند، تحــت پوشــش   شــهروندان

ست کم بـه  د(هاي حقوقی  حداقلی از حمایت

  . قرار گیرد )صورت پرداخت غرامت
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خاتمه باید اذعـان داشـت کـه اصـل     در 

انتظار مشروع در صورت اجراي صحیح و توأم 

و ( هــاي مختلــف حقــوقی اعمــال حمایــتبــا 

، در )مـاهوي ویژه با توسعه شـیوه حمایـت    هب

مقام یکی از اصـول بنیـادین کنتـرل قضـایی     

اعمال دولـت، در حقیقـت سـازوکاري جـدي     

ست که در کنـار فرآینـد دمـوکراتیزه شـدن     ا

حکومت و حفـظ و حراسـت از حقـوق بشـر،     

نظــام حقــوقی را بــه ســمت پــذیرش نظریــه 

و از  دهد سوق میدولت  26»مسئولیت مطلق«

تـأمین و تضـمین حقـوق     این طریق، زمینـه 

  .کند وندان را بیش از پیش فراهم میشهر

  

  ها نوشتپا

، کلیـه اعمـال   »تصمیمات«در این مقاله، منظور از . 1

رسمی مکتوب و قابل استناد مقامـات و مراجـع اداري   

، کلیه اقدامات رسـمی یـا   »اعالمات«است و منظور از 

غیر رسمی شفاهی و عمدتاً، غیـر قابـل اسـتناد نظیـر     

هاي مقامات و مراجع مذکور  ها و توصیه اظهارات، وعده

  .    باشد می

ــزایش   . 2 ــوص افـ ــتر درخصـ ــه بیشـ ــراي مطالعـ بـ

هاي اختیاري مقامات عمومی و لزوم کنتـرل   یتصالح

بنـدي اقـدامات دولتـی بـه      و نظارت بر آن و نیز دسته

، ص 1386هداونـد،  : بـه . ك.، ر»اعـالم «و » تصمیم«

 .19-17، صص 1390به بعد و نیز، بهنیا،  135

                                       
26. Strict Liability 

براي مطالعه بیشتر در خصوص سیر تاریخی مفهوم . 3

): 1(وم حق مفه «، گلدینگ، مارتین پی: به .ك.حق، ر

-184، صــص 1381، راســخ: ، در»درآمــدي تــاریخی

201. 

قاضـی و  ) Ronald Dworkin(» رونالد دورکـین «. 4

حقوقدان مشهور معاصر امریکایی در آثـار و مطالعـات   

بــا » اصــول«خــود، تفکیــک حــائز اهمیتــی را میــان 

به اعتقـاد وي  . ارائه داده است »قواعد«و » ها سیاست«

در قالـب یـک نظـام فکـري،      ،)Principles(» اصول«

ناپذیر بوده و نمایانگر  همیشه و همواره معتبر و خدشه

حقـوقی هسـتند،    -اهداف عـالی یـک نظـام سیاسـی    

تر بوده و  ها و قواعد، موضوعاً، جزئی که سیاست درحالی

انـد و   عمدتاً بر مبناي هنجارهاي اخالقی شکل گرفتـه 

ــراف و    ــدول، انص ــل ع ــوارد، قاب ــی م ــوالً در برخ معم

خصـوص   براي مطالعه بیشـتر در . پوشی هستند چشم

صـادقی،  : به. ك.هاي اصول حقوقی، ر جایگاه و ویژگی

، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعهمحسن، 

 .1384انتشارات میزان، : تهران

ــه . 5 ــایان توج ــه ش ــاي   البت ــه در قرارداده ــت ک اس

شـده فیمـابین اشـخاص حقـوق خصوصـی بـا        تنظیم

می، آنجا که قرارداد نوعاً نـاظر بـر   اشخاص حقوق عمو

یعنی اقداماتی که دولت در انجام (اعمال تصدي دولت 

اجرایـی   -آن بدون استفاده آشـکار از قـدرت سیاسـی   

خود، صرفاً اَعمالی همچون اشخاص حقوق خصوصـی  

، »حـق مکتسـب  «باشـد، اسـتناد بـه    ) دهـد  انجام می

 .    رسد تر به نظر می صحیح

أي در جریـان صـدور دادنامـه    مشروح کامل ایـن ر . 6

موضوع  پرونده کالسـه   5/3/1387مورخ  136شماره 
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مطروحـه در هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت       078/87

ــت؛  ــه اس ــل مطالع ــتر   اداري، قاب ــه بیش ــراي مطالع ب

الـه،   قربـانی، فـرج  : بـه . ك.مذکور ر درخصوص پرونده

انتشارات : ، تهرانآراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري

و نیـز   937-934، صـص  1388اپ دوم، فردوسی، چ

 .  سایت رسمی دیوان عدالت اداري ایران

مشروح کامل ایـن رأي در جریـان صـدور دادنامـه     . 7

موضوع  پرونده کالسه  24/9/1387مورخ  642شماره 

مطروحـه در هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت       328/87

ــت  ــه اس ــل مطالع ــتر  . اداري قاب ــه بیش ــراي مطالع ب

الـه،   قربـانی، فـرج  : بـه . ك.ر ردرخصوص پرونده مذکو

انتشارات : ، تهرانآراي وحدت رویه دیوان عدالت اداري

 و نیـز  985-982، صـص  1388چاپ دوم، فردوسی، 

 .  سایت رسمی دیوان عدالت اداري ایران

مطابق این اصل، اعمال و اقدامات اداري در راستاي . 8

هـاي   ویژه در حوزه صـالحیت  به(ارائه خدمات عمومی 

ري کــه در آن قــدرت انعطــاف بیشــتري بــراي اختیــا

اي اتخاذ و  ، نباید به گونه)کارگزاران عمومی وجود دارد

. اجرا شوند که موجب آسیب و لطمه شهروندان گردند

با تخلف از ایـن اصـل و در فـرض تحقـق ضـرر قابـل       

 .      اجتناب، صدمات وارده نباید بدون جبران باقی بماند

ــا از آن جهــت . 9 ــه اتک ــه  نظری ــار ب کــه اتکــاي زیانب

شرط  تصمیمات و اعالمات مقامات اداري، همیشه پیش

بنیادین حمایـت از انتظـارات مشـروع نیسـت، محـل      

ویژه آنکـه حمایـت شـکلی از انتظـارات      انتقاد است؛ به

هاي حمایتی، حتـی در   مشروع، صرفنظر از سایر شیوه

منتقدان ایـن  . پذیر است فقدان اتکاي زیانبار نیز امکان

ریه بر این باورند کـه مبنـاي حمایـت از انتظـارات     نظ

مشروع در بسیاري از موارد، رعایت انصاف فردي است 

  .  نه نظریه اتکا

در مقابل این نظریه، اندیشه مخـالفی هـم وجـود    . 10

، مبنـاي اسـتقرار   »انتظار مشروع«دارد که مطابق آن، 

انســان بــه مثابــه موجــودي . حاکمیــت قــانون اســت

ب عقالنیت خویش، دائمـاً در جریـان   خردمند، بر حس

ــت  ــاعی اس ــامالت اجتم ــراري تع ــن . برق ــب ای در قال

تعامالت، بعضاً برخی از انتظارات و توقعـات معقـول و   

منطقی افراد، توسط مقامـات عمـومی نادیـده گرفتـه     

لذا به منظـور اینکـه در نتیجـه ایـن نادیـده      . شود می

جـود  وها، دوام و بقاي جامعه به خطـر نیفتـد،    گرفتن

یابـد و تـأمین ایـن     نظم سیاسی و حقوقی ضرورت می

منظور، جز از طریق وضع و استقرار قـوانین شایسـته،   

بنابراین، مبناي برقـراري حاکمیـت   . پذیر نیست امکان

قانون، اسـتقرار نظـم سیاسـی و حقـوقی، بـه منظـور       

جلوگیري از زوال انتظارات و توقعات معقـول عمـومی   

 .است

مـورد پـذیرش هـر دو گـروه     این شرط اساسـی،  . 11

طرفداران برداشت شکلی و ماهوي حاکمیت قانون قرار 

 .گرفته است

براي اطالع بیشتر درخصوص مفهوم کارآمـدي و  . 12

، 1385زارعـی،  : بـه . ك.اثربخشی اقدامات عمـومی، ر 

  .155 -121صص 

 در ایـن خصـوص،    جهت کسب اطالعات بیشـتر . 13

   :به. ك.ر

Knight, Dean R., Estoppel in Public Law: 

The Substantive Protection of Legitimate 

Expectations, a thesis for the degree of 
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Master of Laws, (University of British 

Columbia, May 2004), and also, Schonberg, 

Soren, Legitimate Expectations in 

Administrative Law, (2nd ed.), (London: 

Oxford University Press, 2003), and also, 

Thomas, Robert, Legitimate Expectations 

and Proportionality in Administrative 

Law”, (London: Hart Publishing, 2000). 

این انصراف ممکن اسـت از طریـق لغـو و ابطـال     . 14

تصــمیم ســابق، خــودداري از اجــراي آن و یــا اتخــاذ  

 .  جایگزین صورت گیرد تصمیم جدید

» اعالمـات «طور کلی، تحـت عنـوان    این موارد به. 15

  .شوند مقام اداري، شناسایی می

جهت کسب اطالعـات بیشـتر در ایـن خصـوص،     . 16

  :و همچنین منابع زیر 1390بهنیا،  :به. ك.ر

Knight (2004), and Schonberg (2003), and 

Thomas (2000) 

ه چهـارم توسـعه،   ون برنامـ قـان ) 39(مطابق ماده . 17

گـذاري سـیمان یـا هـر کـاالي       تعیین ضوابط قیمـت 

اساسی دیگر بـر مبنـاي قواعـد اقتصـادي، منـوط بـه       

که اولـین آن، رعایـت    رعایت شرایط و تشریفاتی بوده

 .مقرر در این قانون است ماهه مهلت شش

به زعم برخی از حقوقدانان، شاید دلیل این امر را . 18

یز، در فرآیند رسیدگی شکلی شـعب  باید پیش از هرچ

بدوي دیوان به ویژه در بررسـی شـکایات و اعتراضـات    

مربوط به آراي قطعی مراجـع شـبه قضـایی جسـتجو     

 .  کرد

مشروح کامل آراي صـادره در ایـن قضـیه تحـت     . 19

مطروحه  29/4/1387مورخ  788و  787هاي  دادنامه

و  379در شعبه سوم دیوان عدالت اداري، در صفحات 

کتاب حقوق اداري تألیف محمد امامی و کوروش  380

  .قابل مطالعه است 1388استوار سنگري، نشر میزان، 

  

  منابع فارسی

ــنگري   ا .1 ــوروش استوارس ــد و ک ــامی، محم  ،)1388(م

  . نشر میزان،  چاپ پنجم: ، تهرانحقوق اداري

انتظارات مشروع و حمایت از ، )1390( بهنیا، مسیح .2

، رساله ید بر آراي قضاییآن در حقوق اداري با تأک

دوره دکتري حقوق عمومی، دانشکده حقـوق پـردیس   

  .  قم دانشگاه تهران

حقـوق انتقـالی، تعـارض    ، )1375(کاتوزیان، ناصر  .3

  .نشر دادگستر، چاپ پنجم: ، تهرانقوانین در زمان

مقاالتی در : حق و مصلحت، )1381( راسخ، محمـد  .4

: ن، تهـرا فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش

 .طرح نو، چاپ اول

ــین   .5 ــی، محمدحسـ ــارات «، )ب(، )1380(زارعـ اختیـ

، شـماره  راهبرد، »ترین مقامات اجرایی العاده عالی فوق

  .بیستم

جـزوه حقـوق   ، )الـف (، )1380(ـــــــــــــــــــ  .6

 -، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمیاداري تطبیقی

  .واحد تهران مرکزي

فرآینــد مردمــی شــدن، ، )1385( ـــــــــــــــــــــ .7

هـاي   مجلـه اندیشـه  پاسخگویی و مدیریت دولتـی،  

، سال سوم، شماره حقوقی مجتمع آموزش عالی قم

  .نهم

ــد حســین و مســیح    .8 ، )1387(بهنیــا   زارعــی، محم

سـخنرانی در  ، انتظارات مشروع در حقوق عمومی
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هاي حقوق اساسی، دانشکده حقوق  سومین نشست تازه

  .دانشگاه شهید بهشتی

، فسـاد اداري ، )1383(ادگـان، سـید محمـد    ز عباس .9

  .هاي فرهنگی، چاپ اول دفتر پژوهش: تهران

قانون، قانونگذاري و ، )1382(هایک، فردریش فـون   .10

نــژاد،  ، ترجمـه مهشـید معیـري و موسـی غنـی     آزادي

  .  طرح نو، چاپ اول: تهران

اصول حقوق ، )1389( مشهدي علیهداوند، مهدي و  .11

: ، تهـران )عدالت اداريدیوان  در پرتو آراي(اداري

  .انتشارات خرسندي، چاپ اول

نظارت قضایی بـر اعمـال   ، )1386(هداوند، مهدي  .12

رساله دوره دکتـري   ،اداري از منظر حکمرانی خوب

  .حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قــانون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و   .13

  .1383فرهنگی کشور مصوب سال 

   .1385یوان عدالت اداري مصوب سال قانون د .14
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