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Requirements for discovering the truth in the teachings of the administrative 

community 

 

Abstract 

Administrative litigation as one of the most important types of litigation in any 

legal system is related to individual freedoms. Thus, along with the chapter on 

hostility and the realization of justice, the discovery of the truth is one of the 

most important goals of administrative proceedings. Discovering the truth, 

which means the process of convincing the judge's conscience in obtaining the 

truth of the cases, is one of the most important challenges and issues in 

administrative proceedings; Because the process of discovering it is not simply 

possible. Accordingly, if the ultimate goal of administrative proceedings is to 

discover the truth, it must include characteristics and requirements. This 

research has dealt with the requirements of discovering the truth in the teachings 

of the administrative community through a study-library method. Accordingly, 

the judicial system with features such as the principle of publicity of the 

proceedings, the principle of expertise and correspondence and requirements 

such as the fulfillment of fair trial standards, the right to a lawyer, two-stage 

proceedings, the principle of obligation to provide evidence, the principle of 

transparency and the principle of reasoning. Administrative authorities can 

facilitate the process of finding out the truth for judges. The results show that 

judges can not resort to methods that are outside the scope of the law to discover 

the truth. The acquisition of evidence will be legitimate and lawful whenever 

the provisions of the law are observed and the fundamental rights and freedoms 

of individuals are observed in the collection of evidence, but if, in the process 

of obtaining evidence, legal rules are violated, obtaining evidence is illegitimate 

and illegal. will be. Therefore, the mere legality of the study of reason or the 

legitimacy of the system of legal reasons is not sufficient to be presented in 

court; Because the reason must be obtained legally. 

Keywords: truth discovery, administrative proceedings, fair trial, principle of 

transparency, two-stage proceedings 
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 چکیده

های فردی در ارتباط ترین اقسام دادرسی در هر نظام حقوقی با آزادیدادرسی اداری به عنوان یکی از مهم

ترین اهداف از مهم استت ب بدین ستتان  در  نار فصتتت وصتتوم  د تتق  عداح     تتی حقیق  یکی

سوب می سی اداری مت ستیابی به دادر ضی در د شودب   ی حقیق   ه به معنای فرایند اقناع دجدان قا

س   از مهمداقعی  پردنده س ؛ زیرا فرایند   ی آن به ترین چاحشها ا سی اداری ا سائت در دادر ها د م

ساس  چنانامکان سادگی س ب بر این ا شد  باید چه هدف غایی دادپذیر نی سی اداری   ی حقیق  با ر

 ق یاحزامات   تتی حقیبه ا تابخانه -یابا ردش مطاحعهاین تتقی   ها د احزاماتی را شتتامت شتتودبدیژگی

س بجامعه ادار یها یدردادرس ساس  نظام دادرسی با دیژگی ی پرداوته ا صت علنی هایی چون بر این ا ا

ون تتق  موازین دادرسی منصفانه  ح  داشتن د یت  بودن رسیدگی  اصت تخصص د تناظر د احزاماتی چ

اصت مستدل د مستند بودن آرای صادره از ای  اصت احزام ارائه دحیت  اصت شفافی  د رسیدگی دد مرحله

دادرستتان نتایج حا ی استت   تواند فرایند   تتی حقیق  را برای دادرستتان تستتهیت  ندبمراجع اداری می

ش ق ی  ی حق یبرا توانندینم شوند  ه وارج از مواز یهاوهیبه  ست  س ب هر زمان نیمتو  ه  یقانون ا

ساس آن  حقوق د آزاد ت یدح یآدردر جمع س یهایمفاد قانون د بر ا سا ص  یافراد رعا یا  تیشود  تت

صچنان یوواهد بود  دح یم ردع د قانون تیدح سب  یقواعد قانون ت یدح تیچه  در راه تت شود    نقض 

صرف قانون یرقانونیغنا م ردع د  ت یدح ص یوواهد بودب حذا    تیم ردع بودن نظام دال ایلیدح تیبودن تت

 به دس  آمده باشدب یقانون وهیبه ش دیبا تیدح رایز س ؛ین یارائه در متضر دادگاه  اف یبرا یقانون

 ای:   ی حقیق   دادرسی اداری  دادرسی منصفانه  اصت شفافی   رسیدگی دد مرحلهداژگان  لیدی
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 مقدمه-1

های حقوقیِ مداوله ددح  در امور جامعه چارچوب اهداف حقوق عمومی  بیان استتتاستتتی ترینیکی از 

هایی  ه به دواح  ناگزیر ددح  در این امور رفاه د ضتتتردرتگیری مفهوم ددح  استتت ب پز از شتتتکت

احساس شدب در این میان  اجرای این نکته اساسی حقوق عمومی نیز بی تر انجامید  ضردرت تالش برای

دار تتق ِ بخ تتی از این هدف مهم شتتدندب بر های اصتتلیِ حقوق عمومی به تدریج عهدههریک از حوزه

استتتاستتتی دظیفه تبیین د ترستتتیم مرزهای موجود میان اقتدار ددح  د  مبنای همین تقستتتیم  ار  حقوق

ین حددد دواح  اداره در امور های شتتهردندان را برعهده گرف  د حقوق اداری نیز تا حدی به تعیآزادی

های مقامات اداری پرداو  تا از رهگذر ایفای این نقش بتواند جامعه د قواعد حا م بر اِعمال صتتالحی 

 های اقتصادی د اجتماعی شهردندان را فراهم نمایدب    ی  شناوته شدن ابعاد مختلی آزادیزمینه به رسم

های مقامات در حوزه حقوق اداری  از دیرباز ضوابطی برای این شکت از مداوله ددح  د اعمال صالحی 

س   ه به طور والصه می شده ا ضاداری نیز تعیین  صلیتوان این  بیان  وابط را در چارچوب دد هدف ا

 ردب بر همین اساس  تأمین نظم عمومی د انجام ودمات عمومی دد دظیفه اصلی ددح  در ساوتار حا م 

های ردزافزدن ددح  را نیز در این باشتتتندب همین امر  دواح بر ردابط اداری این نهاد با شتتتهردندان می

 ها توجیه  رده اس بحوزه

گر نقض یا حتی تواند توجیهمومی از ستتتوی ددح  نمیبا این حال  اهمی  تأمین نظم د انجام ودمات ع

های شتتهردندان باشتتد د طبیعتا  در راستتتای ایجاد هماهنگی میان آن بخش از تتدید  لّیه حقوق د آزادی

سته از آزادی ستند د آن د شهردندان اقتدارات ددح   ه الزمه تأمین نظم د انجام ودمات عمومی ه های 

س  دمات عمومی مجوزی برای نقض آنها  ه حتی تأمین نظم د انجام و باید معیار د مال ی م خص  نی

 مورد پذیرش قرار گرفته د اِعمال گرددب

های مهمی  ه در آن ددح  د شتتتهردندان ممکن استتت  با یکدیگر در تقابت قرار گیرند  یکی از حوزه

اس   ه قوانین موجود  دادرسی اداری اس ب در رابطه با ضوابط دادرسی اداری اشاره به این نکته ضردری

های های قانونی مقامات اداری د به رستمی  شتناوتن صتالحی  ه مبتنی بر تعیین صتالحی در عین آن

های یاد شده توسط مقامات ها اس   اما دربرگیرنده تکاحیی مختلفی نیز برای اِعمال صالحتیاوتیاری آن

به نامتددد اداره در حوزه ها  مانع از مداولهفوق استتت ب بدین ستتتان  دجود این مقرره های مربوط 

شتتوندب در مواردی نیز عالده برای تبیین تکاحیفی م تتخص برای مقامات های فردی د اجتماعی میآزادی

اداری  قوانین اداری به تعیین د احصای حقوق مردم در رابطه با اداره پرداوته د حتی تضمین د تأمین این 

م مات اداری از عوا قا مات د بهرهحقوق را توستتتط م قا قاء این م یازات ت مؤثر در ارت نان از امت ندی آ م

 دهندبب استخدامی قرار می

صاف به  سی اداری با در نظر گرفتن عداح  د ان ستند تا در دادر بنابراین  قوانین اداری موجود در تالش ه

موجود در   ی حقیق   مک  نندب بر این اساس  این پژدهش درصدد اس  تا با در نظر گرفتن قوانین 

سته سی ایران نقد د ارزیابی ایران د مبانی موجود در حقوق اداری بای های   ی حقیق  را در نظام دادر
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ساس  پز از مفهوم  ندب سی اداری   شنبر این ا سی   ی حقیق  د دادر های بنیادی دادرسی دیژگی ا

 شودبآن بررسی میاداری د احزامات   ی حقیق  در 

 

 :مبانی نظری تتقی  -2

 مفهوم شناسی   ی حقیق -1-2

ضدمجاز   در جای دیگرد  ردننمایان  ی  ی در حغ  به معنا ستی   ستی د در صت چیزی  را به معنای ا

   ه آن را گاهی درباره ی اعتقاد د ایمان به  ار می ردد 1سزاداری  شایستگی  ثبوت د داقع امر آمده اس 

اما ارائه تعریفی از حقیق  در معنای واص آن به 2د نیز گاهی در گفتار د  ردار صتتتتیک   ر می شتتتودب

صی ندارد تا سادگی امکان س ؛ چرا  ه داقعی  همانند دقایع در عاحم مادی  دجود ثاب  د م خ پذیر نی

های آن بپردازدب عالده بر آن  مفاهیم  هنی  انتزاعی  همانند ها د دیژگی ننده به بیان ستتتایر جنبهتعریی

انداز د دانش  هنی آموزش یافته در فکر شتتتخص تعریی  ننده  وع نگاه  چ تتتمحقیق  یا عداح   به ن

دجود د ثبات اس   ی ه دارا یزیاز مواقع در مورد چ یگاه یق حق اصطالح داقعی  دحذا  3بستگی داردب

 بشودی ار برده مبه یزن

در  یهند  ه سه نظراهدارد شد یشناسد معرف  یاز بعد فلسف یق مفهوم حق یستیدر چ یناز متقق بعضی

یه  ستتته نظر ینا یان ه از م یی گراعمت یهانستتتجام  نظر یهمطابق   نظر یهنظر  نندیرابطه مطرح م ینا

 ا م صتتتادره از مت یآرا باستتت  یق در باب مفهوم حق یهنظر ینتریرینهد د ینتریجرا  مطابق  ینظریه

 ءآرا یناز ا یاریبستت در استت ب ییضتتات د عرف قضتتاق یاننفو  مفهوم مطابق  با داقع در  هن د ب یدمؤ

 4عدم مطابق  با داقع م هود اس ب یا اربرد عبارت مطابق  

یا حقیق  مفهوم د اصطالحی اس  برای اشاره  5«حقیق  اصاحتا  مطل  اس  »طوری  ه گفته شده اس : 

شودب ستفاده می  صت هر چیز ا شنیده ایم  ه 6به ا س   اما دحی به رغم اینکه بارها  حقیق  داحد د مطل  ا

هرگاه قدم از دیار فلستتفه بیردن نهیم د نوع نگرش وود را تغییر دهیم  شتتاید بتوان گف   ه باید در میان 

حقیق  در معنای مادی آن یا بهتر بگوئیم داقعی  وارجی از یک ستتو د حقیق  قضتتایی از ستتویی دیگر 

ضا  شدب در عین حال این تفکیک در ق صله قائت به تمایز  سی نوین  م  ردن فا دجود دارد  د تالش دادر

حقیق  آن »   به عبارتی فنی تر قصد دارد تا حقیق  را به داقعی  برساندب چرا  ه  ی این دد مقوحه اس 

شد س   ه باید با س   ه  مثال  « چیزی ا صد درجه باید به جوش بیاید»گزاره حقیق  این ا » یا« آب در 

                                                           
 تهران، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، (1366) احمدعلی ،بیهقی1
 تهران، ارزیابی قضایی، ادله ی اثبات دعوی، انتشارات مجد، چاپ اول، ( 1392) رحیم ،مختاری2
، شهر 1، نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، چاپ (1391) مجید ،پوراستاد3

 ، تهراندانش
های حقیقت و کاربرد آن در دادرسی مدنی، مجله حقوقی دادگستری، (، نظریه1391مولوی، محمد، )4

 79شماره 
5MerleRogeretAndreVitu,traitedroiteCrimiel,5eme.Editionparis,cujas,2001 

 ، تهران2، آئین دادرسی کیفری، سمت، جلد (1388) محمد ،آشوری6
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«ب  هستتت  انگارند»  بر والف داقعی   ه «باید انگارند»  از گزاره هایی  حقیق«احقاق ح  رعای  گردد

این گزاره بر مبنای نظریه ی « آب در صد درجه به جوش می آید»مثال  « هس »داقعی  آن چیزی اس   ه

ستی د  صدق دقتی را صت  صدق به طور  لی  بیان می  ند حا س   نظریه ی مطابق   صدق ا مطابق  

   ه تمام تتقیقات دادگاه برای رسیدن 1اقع آنگونه  ه هس  مطابق  داشته باشدصادق اس   ه با عاحم د

 به اجرای عداح  یافتن همین گزاره صادق اس ب

ب مادی بودن () یا فرض حقوقی 3یا قانونی 2مستتتتفاد از مطاحب فوق باید گف   ه حقیق  یا مادی استتت 

توان گف   ه این نوع از حقیق  فتدب مییعنی متصتتتور بودن در زمان د مکان داقعه ای  ه اتفاق می ا

عینی  دارد د اثر وارجی آن ملموس استتت ب اما حقیق  قانونی یا صتتتوری چیزی استتت   ه از دالیت 

شود د به عبارتی دقتی  ه دادرس مطاب  قوانین حا م نتواند  ستنتاج می  ستخراج د ا مطردحه در دادگاه ا

دالیت ارائه شتتده ی طرفین باشتتد  حقیق  بدستت  آمده  ارائه د استتتماع دحیت مستتتقت نماید د مأوو ه به

شکت د ظاهری مب سبب تغییر  س ب این نوع از حقیق  گاه  دل به حقیق  می دهدب هر چند از  شکلی ا

دیدگاه منط   حقیق  مفهومی داحد استت   اما بدحیت دشتتواری در   تتی حقیق  داقعی یا عدم امکان 

فاهیم جعت شتتده استت   تا به عمت دادرس بعنوان   تتی دستتترستتی به آن در اثبات قضتتایی این گونه م

حقیق  م تتردعی  بخ تتد  زیرا هدف دادرستتی رستتیدن به ح  د عدل استت   پز این نوع از حقیق  

حقیق   پز  این مفاهیم به ستتاوتگی تصتتویری مجاز از حقیق  استت   چرا  ه داقعه یا مجاز استت  یا 

در پایان دادن به دعوی اس  د به نوعی در اینجا دادرسی واطر نیازبه در حت مسائت قضایی د ضردرت 

 رعای  نظم د عداح  در  نار یکدیگر بر مفهوم   ی حقیق  برای دادرسی اهمی  واصی پیدا می  ندب

 

 شناسی دادرسی اداریمفهوم -2-2

س   ه بروی گفته سی حقوق بوده د اهمی  آن تا حدی ا سا سی یکی از ار ان ا اند در حقوق آیین دادر

در تعریی آیین دادرستتی آمده  ه مجموعه ت تتریفاتی استت   ه زمانی  ه 4بچیز آیین دادرستتی استت همه 

شود  ه اگر آید؛ به  ار برده میم کت حقوقی برای رسیدن به راه حت حقوقی در مرجع قضادتی پدید می

سب  مدنی   یفری یا اد سی نیز به تنا شد؛ آیین دادر اری وواهد م کت حقوقی  مدنی   یفری یا اداری با

 5بودب

صت  صت  تبی بودن  ا صت علنی بودن  ا صت ترافعی بودن  ا صوحی مانند  ا احبته در  نار این ت ریفات  ا

ای دهدب یعنی آیین دادرسی آمیزهشفاهی بودن  اصت آزادی دفاع د ببب پایه ددم آیین دادرسی را ت کیت می

صول د  س ب یکی از ایرادات مهماز ا سی در حقوق اد ت ریفات ا اداری جامعه اری ایران  نبود آیین دادر

                                                           
 31، جایگاه عدالت در رسیدگی های قضایی، نشریه پیام قانون، شماره (1386) علی، فرخشه1

2- Materialtruth 
3-  Formaltruth 

، نظام ارزیابی دالیل در حقوق ایران و کامن ال، قم، دانشگاه (1387) علیرضا ،آذربایجانی4
 1387قم، رساله ی دکتری، پردیس 

 تهرانعدالت آئینی، پژوهشی در نظریه های دادرسی عادالنه مدنی، (، 1389) حسن، ،محسنی5
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س دقی  د امت  سی اداری در ایران  پژده گرانی به قول یکی از ادحین  با سفه دجودی  ه درباره دادر فل

تواند یکی از دد فرض باشتتتد  ه یا نهادی برای مهار قدرت استتت  یا نهادی دیوان عداح  اداری می

س   ه برای حت صی ا ص س ب تخ صی به دجود آمده ا ص ضوعی تخ هر دام یک از این دد فرض را 1مو

زمانی  ه قواعد د اصتتتول حقوق اداری  ازیر ؛طلبدبپذیریم باید قبول  رد  ه این نهاد قواعد دیژه ای می

ها نیز متفادت وواهد بودب از آنجا  ه متفادت با اصتتول د قواعد مدنی د  یفری باشتتد  آیین دادرستتی آن

ی ستترشتتتی متفادت با حقوق وصتتوصتتی د اصتتول د قواعد مخصتتوص به وود را دارد  حقوق عموم

ها حا م های اداری نیز ماهی  متفادتی با دادگاه های حقوقی د  یفری دارند د قواعد متفادتی بر آندادگاه

س  سی آن  ردب از اینا س   ه دادر شداز این رد  دعادی اداری در  ناعجیب نی شته با ر ها نیز تفادت دا

ها اس   ه دادرسی اداری نوع سومی از انواع دادرسیب بر این اساس  گیرددعادی مدنی د  یفری قرار می

س  د بر والف دد در اثر مداوالت ددح  سترش پیدا  رده ا ها در اداره امور مختلی به دجود آمده د گ

های واصی د چارچوب باشد  اقتضائاتنوع دادرسی پی ین  از آنجایی  ه یک طرف رابطه آن ددح  می

 بدارد

شهردندان به دحیت در قدیم  موضوعات صونی  ددح  باید به نفع ددح  وتم می بین ددح  د  شد اما با م

صونی  د افزایش شدن نظریه م سیدگی به این اوتالفات توجه  ضعیی  سئله نتوه ر سئوحی  ددح   م م

های عمومی همانند ستتایر دعادی دادگاه حقوقدانان را به وود جلب  ردب در ابتدا این گونه شتتکایات در

ها  ارزان های واص این نوع دعادی  از جمله ضتردرت حت د فصتت ستریع آنشتد اما دیژگیمطرح می

عث شتتد تا بودن  تخصتتصتتی بودن  غیر ت تتریفاتی بودن د منافع عمومی د در مواردی از این قبیت  با

 نند میبین مردم رستیدگی   ه به م تکالتالحی  مراجع عمومی از صت رستیدگی به این نوع اوتالفات

سیدگی می صالحی  مراجعی واص  ه فقط به دعادی بین مردم د ددح  ر شده د در   نند  قرار وارج 

گیردب تاستتیز مراجع جداگانه نه تنها به دستتتگاه های ددحتی بلکه به نهادهای عمومی غیر ددحتی د حتی 

شام د جلوگیری از تخلی د مجازات متخلفین اعضای فهمجامع صنفی برای نظم د انتظام بخ یدن به حر

 2صنی د نهادهای عمومی نیز تسری یاف ب

ستم دیژه سی سباتی   سی اداری د دادرسی متا ضایی  دادر سالمی مجموعه دادرسی ق ای را در جمهوری ا

شکت می سی هر یک  از جملهدهد  ه نتوه انتظام د ارتباط آنایران  شیوه دادر سی  ها با یکدیگر د  دادر

سی اداری را نمی س ب دادر صر به فردی ایجاد  رده ا صرف اداری  نظام حقوقی منت توان داجد ماهی  

                                                           
، «نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری»(، 1372صدرالحفاظی، سید نصراله، )1

 انتشارات شهریار، تهران
 

تدوین قانون آیین دادرسی اداری )با توجه به (، امکان سنجی 1392رستمی، ولی، خسروی، احمد )2
 64های حقوق قضایی، شماره های مراجع اختصاصی اداری(، فصلنامه دیدگاهماهیت و ویژگی
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حقوق عمومی دانس  در اموری همان دادرسی مدنی بر دعادی علیه ادارات حا م اس  د در غاحب امور 

 1هوی  واص وود را داردب

سی جامعه سید دادر شکایات افراد از جاماداری  ر ددحتی د اداری از حیث عدم رعای  قوانین د  عهگی به 

حذا در  بباشتتد د دعوایی میان اداره د شتتهردند استت های اشتتخاص  میمقررات د نقض حقوق د آزادی

ضمین ح  شهردندان د جلوگیها د آزادیت سری های جامعه های   ای داردبیگاه دیژهاداری جاری از وود

سی اداری  سی اعم از دادر صوم  نبوده بلکه اجرای عداح  د غ دهدف از دادر صت و صرفا ف یر اداری  

ی منتصتتر به فردی استت   ه هااحقاق ح   هدف نهایی دادرستتی استت ب دادرستتی اداری دارای دیژگی

گرددب حذا ضردریس  دادرسی اداری با توجه به اهداف د د  یفری میآن از دادرسی مدنی  موجب تفادت

صر آن به طورواص دیژگی سی قرار گیرد تا زمینه بهتری  تتلیتمورد های منت برای احقاق حقوق د برر

 های جامعه اداری مستقر شدن ها فراهم شودب هدف از دادرسیهای شهردندان د تظلم وواهی آند آزادی

به 2اداری د حفظ حقوق شتتهردندان استت ب های اداری  جلوگیری از وودستتری مقاماتقانون بر دستتتگاه

الزمه تضتتمین حا می  قانون د پاستتخگو  ردن ددح  د در نهای  احقاق  تعبیر دیگر  دادرستتی اداری

های اصلی حقوق عمومی متسوب های اساسی از گفتمانامردزه حقوق د آزادیباشدحقوق شهردندان می

س ب حقوق اداری  طرق حمای  از منافع د حقوق افراد می ستثناء نی شود د حقوق اداری نیز از این امر م

ساند را می ای ان را به پیردی از معیارهای دیژهد حددد اوتیارات مقامات عمومی را تعیین نموده د آنشنا

شود د امکانات د احزام می سد  ستفاده از اوتیارات ددحتی  سوء ا سری د   ند تا جلوی غرض درزی  وود

   ه این های اقتصادی د اجتماعی به نتو برابر د عادالنه بین شهردندان  توزیع گرددب آشکار اسفرص 

نگرش  بر احترام به  رام  انستتانی د اصتتول عداح  د برابری استتتوار استت  د پیوندی ناگستتستتتی با 

های حقوق ب تتری داردب در این بین نظارت قضتتایی د  نترل حقوقی اعمال اداری  به منزحه متور آموزه

های د آزادیحقوق اداری در جه  تتق  حا می  قانون د تضتتتمین احترام مقامات اداری به حقوق 

های اداری در اعمال قدرت وود با اوتیارات گوناگون شودب در داقع دستگاهبنیادین شهردندان شناوته می

صه را بر حقوق د آزادید متددد ننده س   ه عر شهردندان دارند  ممکن ا سب  به  های مردم ای  ه ن

های مردمی هستتتند  ه اری نظامتنگ  نندب حا می  قانون د مستتئوحی  زمامداران از جمله مبانی ستتاوت

 نند د در صتتورت تخلی از قوانین حا م  ه ها د مقامات اداری را موظی به تبعی  از قانون میدستتتگاه

شده  می سایی د رعای  حقوق طبیعی مردم تددین  شنا سط پارحمان مردمی  همراه با  توانند نقطه نوعا تو

 3اداری این حقوق را تضمین  نندبامیدی باشند  ه با نظارت قضایی دیژه بر اعمال 

صت حا می  قانون ایجاب میرعای   آزادهای حقوقی در همه نظام شهردندان د نیز رعای  ا  ند حقوق 

تا اعمال غیرقانونی ددح  در معنای عام د به دیژه اعمال قوه مجریه تت  نظارت نهادی وارج از قوه 

                                                           
دیوان عدالت اداری در نظام دادرسی قوه قضاییه جمهوری اسالمی »(، 1391سوادکوهی فر، سام، )1

 95، مجله دادرسی، شماره «ایران
 ، انتشارات سمت، تهران«حقوق اداری»(، 1387منوچهر، )طباطبایی موتمنی، 2
، نشر 2، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران )حاکمیت و نهادهای سیاسی(، جهاشمی، سید محمد3

 میزان، چاپ یازدهم، تهران
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های مردمی اس   ه زمامداران از جمله مبانی ساوتاری نظاممجریه قرار گیردبحا می  قانون د مسئوحی  

 ند د در صتتورت تخلی از قوانین حا م  ه ها د مقامات اداری را موظی به تبعی  از قانون میدستتتگاه

تواند نقطه نوعا  توستتط پارحمان مردمی همراه با شتتناستتایی د رعای  حقوق طبیعی مردم تددین شتتده می

شد  ه با نظار ضمین نمایدبامیدی با شمی  1ت دیژه بر اعمال اداری این حقوق را ت ددح  ( 189: 1382)ها

به سبب مدیری  سیاسی دارای مسئوحی  سیاسی د به سبب مدیری  اداری دارای مسئوحی  اداری اس ب 

های اجرایی د اداری آن در مقابت دستتتگاه های ستتیاستتی ددح  در مقابت پارحمان د مستتئوحی مستتئوحی 

های مقتدر اداری دقتی از موضتتع استت ب ردابط حقوقی ردزمره افراد عادی با دستتتگاه قضتتایی صتتاحک

بخش د عادالنه برووردار وواهد بود  ه مقامات اداری در انجام اعمال اداری وود را موظی به اطمینان

 2رعای  قوانین حا م ببینندب

یک صورت آن اس   ه این  نظارت بر اعمال د تصمیمات اداری به سه صورت ممکن اس  انجام شودب

شتتتودب ردش ددم   نترل پارحمانی  ار را وود دستتتتگاه مجریه انجام دهد  ه از آن به  نترل اداری یاد می

س ب  ضایی ا سوم  نترل ق صورت بگیرد د ردش  ستگاه اداری به  مک قوه مقننه  س ؛ یعنی  نترل د ا

های اداری بر دد ردش اداری د اهغاحب   تتورها ردش  نترل قضتتایی را برای نظارت بر اعمال دستتتگ

« دادرستتی اداری» اندب نظارت قضتتایی بر اعمال د تصتتمیمات اداری را اصتتطالحا  پارحمانی ترجیک داده

 3نامندبمی

 

 علنی بودن رسیدگی دیژگی  -2-3

صت تناظر د رع  یرعا  یدگیبودن رس یعبارتند از علن یادار یدادرس های¬یژگید نیترمهم صت   یاا ا

 تخصصب

به دستتتگاه  اعتماد عمومی مردمحز شتتفافی  د تقوی  علنی بودن دادرستتی اداری از یک طرف باعث 

علنی بودن دادرسی اداری  انجامدبح  دادوواهی میدیگر به تضمین د تقوی   شود د از طرفقضایی می

سازی به منزحه مبنای جدید نظارت د مهامی ر قدرت منجر تواند به تقوی  اندی ه توجیه پذیری یا موجه 

 4گرددب

سی را غیر  س  د عدم توجه به آن دادر صفانه ا سی من صول بنیادین مربوط به دادر ستماع علنی یکی از ا ا

صفانه می س من ستماع علنی یک مفهوم  د مراتب د م کک ا تنها به معنای  نخس بدین معنا  ه  ؛ ندب ا

سی اطالق  سی علنی به دادر سی نبوده د در معنای اعم دادر شخاص درمتت دادر سایر ا حضور طرفین د 

                                                           
 (189همان)1
 (184همان)2
، «تحوالت آننیم نگاهی به قوانین دادرسی در ایران و سیر »(،  1390میرداماد نجف آبادی، )3

 2های حقوق عمومی، شماره فصلنامه اندیشه
 

، نشریه حقوق اساسی، سال « مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»(،  1386هداوند، مهدی، )4
 8چهارم، شماره 
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استماع  ددم شود  ه بتوان اسناد د مدار ی  ه بر اساس آنها حکم صادر شده اس  دسترسی پیدا  ردب می

رسی حضوری بودن دادرسی علنی  به معنای حضور عموم نیس  د با صرف حضور طرفین در جریان داد

س   ه هر چقدر تتق  می س ب احبته بدیهی ا سی ا صادی  مفهوم علنی بودن دادر یابد  ه وود یکی از م

صت علنی بودن رسیدگی بی تر د  شند ا شته با تعداد بی تری از مردم بتوانند در جریان دادرسی حضور دا

های عمومی در جریان اس   با ر دادگاهبهتر رعای  شده اس ب اصت علنی بودن دادرسی در دعادی  ه د

رسد باید این اصت را های اداری نیز به نظر میاستثنائاتی چند  امال پذیرفته شده اس ب در مورد دادرسی

ها های قضایی د عمومی  ه در دادگاهبا قیودی جاری دانس ب زیرا در این دادرسی ها نیز همانند دادرسی

گیردب بنابراین  شتتتایستتتته استتت   ه این اشتتتخاص تت  تاثیر قرار می گیرد  حقوق د تکاحییانجام می

گیری طی ردندی صورت گیرد  ه شائبه تخطی از اصول د قواعد حقوقی د سوء استفاده از قدرت تصمیم

توان فراموش  رد  ه رستتیدگی علنی با اصتتت ستترع  در این مستتئله را نیز نمی ببا دجود این پیش نیاید

بدین معنا  ه باید  واطر باید بین دد متظور جمع  رد؛ تعارض قرار داردب به همین های اداری دردادرسی

سیدگی تا حد امکان علنی بودن دعوا یا اوتالف اداری را حفظ   ردسعی  سرع  در ر   ردبضمن حفظ 

برای این منظور الزم استت  حداقت شتترایط الزم برای علنی بودن دادرستتی را رعای  نمودب در نتیجه در 

صمیمسیدادر ساس آن ت سناد د مدار ی  ه بر ا سترس های اداری باید ا س  در د صورت گرفته ا گیری 

همچنین طرفین باید بتوانند در جریان دادرسی قرار گرفته د در صورت تمایت بتوانند حضور  بعموم باشد

ای از قبیت عامهپیدا  رده د یا د یت وود را معرفی  نندب احبته بدیهی استت   ه در هر مورد اگر متظورات 

شد    شته با س  دجود دا شده ا سنه د نظم عمومی  ه در قوانین د قواعد حقوق ب ضری   ر  اوالق ح

 1توان رسیدگی را به صورت غیر علنی برگزار نمودبمی

 

 رعای  اصت تناظر-2-3-1

ری د اصتتت تناظر یکی از اصتتول بنیادین حا م بر هر یک از انواع دادرستتی اعم از دادرستتی مدنی   یف

اس ب در بیان تبیین مفهوم اصت تناظر « یکدیگر بتث د جدل  ردن»انتظامی اس ب داژه تناظر به معنای با 

صلی بنیادین در هر نوع دادرسی اس   ه» توان گف : می   اگاهی طرف شکای   از به موجب آن تناظر ا

مندی از ر بهرهشتتتده علیه اد تضتتتمین گردیده د هر یک از طرفین دعوی ح  دارد عالده ب دعوای طرح

سب  به تمام عناصری  ه به دسیله طرف مقابت امکان طرح  ستدالالت وویش در زمانی مناسب ن ادحه د ا

رند  مطلع دا به دادگاه ارائه شده یا رأسا توسط قاضی استخراج گردیده د قابلی  تاثیر بر نتیجه دادرسی را

ضوع صوص مو صمیمی  ه موثر بر شده د امکان چاحش در و س    را قبت از اتخا  ت حقوق د منافع اد

ارزیابی نظام دادرستتی اداری مبتنی بر ستته عامت دق  )احتمال دستتتیابی به نتیجه صتتتیک(  2باشتتدبداشتتته

                                                           
دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی »(، 1388رستمی، ولی، آقایی طوق، مسلم، لطفی، حسن، )1

 دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات «اداری ایران
، مجله مطالعات حقوقی «اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن ال»(،  1389حیدری،سیروس، )2

 دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول
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ذیرش بودن ستتیستتتم برای ها( د منصتتفانه بودن )قابت پ ارامدی )حزدم به حداقت رستتانیدن تاویر د هزینه

بتواند تعادحی مناسب میان این   ردتااشخاص متاثر از تصمیم( اس  د باید احگویی برای دادرسی طراحی 

صت  ندسه عامت برقرار  س   ه ا صول بنیادین دادرسی ا ستلزم رعای  ا صفانه بودن دادرسی اداری م بمن

رددب به این ترتیب اصت تناظری ل به شمار میترین این اصوبرابری شهردندان در نزد متا م از جمله مهم

ن در بر اصت برابری شهردندا در نهای دادرسی منصفانه  سی اداری به عنوان یکی از تضمینات بودن دادر

 1گرددبمقابت قانون مبتنی می

 

 

 رعای  اصت تخصص -2-3-2

صر پی رف  س   ه ددح   نونیهای ع شده ا شرایط سبب  صادی د اجتماعی د ها به منظور بهبود  اقت

فراهم آدردن دستتتایت رفاه اجتماعی  به اقداماتی از قبیت عملیات عمرانی  نوستتتازی شتتتهرها  تاستتتیز 

ای را تقبت  نندب های تازهها د صدها ودم  عام احمنفعه دیگر دس  بزنند د در جامعه مسئوحی بیمارستان

شود  بددن تعارض با نفع همه افراد ایجاد می از طرفی چون اجرای این تصمیمات  ه با اجازه قانون د به

 ند  ه به حکم عداح  منافع افراد وصوصی نیس  د وواه ناوواه با حقوق بروی افراد اصطکاک پیدا می

توان نستب  به آن بی اعتناء بود از طرف دیگر به تصتدی  اغلب متخصتصتان د  ارشتناستان حقوق  نمی

شتن دادگاه صص ندا ضیات های عمومی به عل  تخ شنا نبودن با مقت سبب آ سائت د همچنین به  در این م

س   ه برای  شده ا ستند از این رد ددح  مجبور  سب نی سیدگی به این قبیت اوتالفات منا اداری برای ر

سیز دادگاه صی مباردت درزدب  افزدن بر آن  آنچه امردزه توفی  در اجرای این دظایی به تا صا های اوت

ب بخ تد  مستئله تخصتص قضتات در امور مختلی است را ضتردرت میهای اوتصتاصتی دجود دادگاه

اند  به عنوان یک ضتتردرت های اوتصتتاصتتیهای اداری  ه از جمله دادگاهحزدم ت تتکیت دادگاه  ردازاین

اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته استتت ب حتی در نظام حقوقی انگلستتتتان  ه اصتتتت دحدت مرجع 

ی باعث شتتده استت   ه بر والف ستتنن د اصتتول حقوق حکمفرماستت   ضتتردرت اقتصتتادی د اجتماع

 2های واص رسیدگی شودبانگلوسا سون  به بسیاری از دعادی افراد د مقامات ددحتی در دادگاه

 

 ردش تتقی  : -3

ه مطاحع  ید از طر یاطالعات  ردش استتتناد ید به حتاظ گردآدر یپژدهش از نظر هدف   اربرداین 

د  هید تجزمور یلیتتل -یفید منابع معتبر انجام شتتده د اطالعات به دستت  آمده به صتتورت توصتت مراجع

 بقرار گرفته اس  تیتتل

 

                                                           
گرایی در الیحه آیین دادرسی ای و تحولعدالت رویه»(،  1389گرجی ازندریانی، علی اکبر، )1

 41مه پژوهش حقوق، شماره ، فصلنا«دیوان عدالت اداری
 ، انتشارات سمت، تهران«حقوق اداری»(، 1387طباطبایی موتمنی، منوچهر، )2
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 یافته ها :-4

 احزامات   ی حقیق  در دادرسی اداری-1-4

ئه اصت احزام به اراترین احزامات   ی حقیق  در دادرسی اداری عبارتند از رعای  دادرسی منصفانه  مهم

 اصت مستدل د مستند بودن آرای صادره از مراجع اداریب اصت شفافی  د دحیت  

 حقوق متضمن دادرسی عادالنه -4-1-1

س   ه اداره باید آن شخصی در برابر اداره دارای حقوقی ا سی اداری هر  سمی  در فرآیند دادر ها را به ر

سدب شدبب ب نا شده د از معیارهای اداره ووب ددر وواهد  شناوته  سئول  صورت م بر این در غیر این 

ساس  س   ه حقوق  ا ضمینانی ا سبب تتکیم را فراهم می طرفین دعوادادرسی عادالنه مجموعه ت  ند د 

زمره  توان دادرسی عادالنه را معادل انصاف آیینی دانس  د آن را درمیحذا   دبشوحقوق طرفین دعوی می

گویند این ای هم میحقوق بنیادین دانستت بپیامد انصتتاف آیینی  ه به آن عداح  شتتکلی یا انصتتاف ردیه

ها د قواعد شکلی م خصی هستندب گیری مکلی به رعای  آییناس   ه مقامات عمومی به هنگام تصمیم

مله: ح  بروورداری های شکلی اس ب از جای از ح انصاف آیینی در مفهوم ساده آن م تمت بر مجموعه

از فرص   افی برای آماده  ردن پاسخ سواالت د دفاع مناسب  ح  دسترسی به پردنده  فرص  اظهارنظر 

سوال  سیدن  ص  برای فراوواندن د پر شتن فر شفاهی  دا ص  اظهارنظر  شفاهی  ح  معرفی د یت  فر

 1مستقیم از شهود طرف مقابت د طرف دعویب

ای دارندب به دیگر ستتخن  های ماهوی  ماهیتی مطاحبهند  ه همانند ح ای تضتتمیناتی هستتتهای ردیهح 

ادعا -اند  ه احبته الزمه ح ادعاهای شهردندان-های ماهوی  ح ها د آزادیای نیز بسان ح های ردیهح 

هاستت ب در هایی در تامین د تضتتمین این ح ها  دجود متعهد د مکلی یا متعهد یا مکلیبودن این ح 

تامین ح بادی ام به  فادتی بین ح های ردیهر مکلی د متعهد  های ای  حکوم  استتت ب از این نظر ت

مفهوم دادرستتی بر این استتاس  ( 121: 1388)قاری ستتیدفاطمی   2های ماهوی دجود نداردبای د ح ردیه

س   ه از جمله ح توان جلوهعادالنه را می سی عادالنه دان س ای از ح  بر دادر  ه  های مهم ب ری ا

 اس ب برای تضمین حقوق فردی مورد شناسایی د پذیرش قرار گرفته

ای حقوق ب تتتری استتت   ه برای حمای  از احمللی د دارای چهرهح  بر دادرستتتی عادالنه هنجاری بین

اس ب این ح   تضمینی برای اشخاص در برابر اقدامات وودسرانه دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفته

س ب ماده ب ری یعنی ح  حیات د زندترین ح  تتق  مهم سیاس  14گی ا بر این میثاق حقوق مدن د 

ها د معیارهایی دارد د برای تتق  آن پیش حقوقی الزم اس ب ح  تصریک داردب دادرسی عادالنه شاوص

منظور از این حقوق آن استت   ه حتی قبت از شتتردع فرآیند دادرستتی  حقوقی  ه جنبه فردی دارند باید 

                                                           
های اختصاصی اداری در پرتو اصول و دادگاه»(، 1389) هداوند، مهدی، آقایی طوق، مسلم،1

زیر نظر معاونت حقوقی و توسعه . «های دادرسی منصفانه  )حقوق ایران و مطالعه تطبیقی(آبین
 تهرانقضایی قوه قضاییه. مرکز مطالعات توسعه قضایی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 

ها حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از حق(»1388قاری سید فاطمی، سید محمد، )2

 اول، تهرانهای حقوقی شهر دانش، چاپ پژوهش، موسسه مطالعات و 2، ج «هاو آزادی
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ب حقوق مزبور عبارتند از: منع دستتتتگیری د بازداشتتت  وودستتترانه  ح  اطالع از دالیت دشتتتونرعای  

شتن د یت در مرحله مقدماتی  ح  بروورداری از یک فرص  معقول برای دفاع تا قبت  دستگیری  ح  دا

از ت کیت جلسه متا مه  ممنوعی  شکنجه د نقض  رام  انسانی  منع بازداش  انفرادیب این حقوق به 

سی عادالنه تلقی میمنز سی  6ماده 1شوندبحه پیش حقوق دادر معاهده اردپایی حقوق ب ر نیز ح  بر دادر

 ندب این ماده در داقع اصتتتت حا می  قانون را در فرآیند دادرستتتی پررنگ عادالنه را معرفی د تببین می

 داندب  ند د این ح  را شامت دادرسی اداری د نیز  یفری میمی

ای د ح  داشتتتن د یت به عنوان دد قاعده مهم جه  تضتتمین دادرستتی دگی دد مرحلهبا این حال  رستتی

 2بمنصفانه مورد توجه قرار گرفته اند

 ایرسیدگی دد مرحله -1

ضات ا شتباه یا تخلی ق ضایی را  ه مبتنی بر ا صمیم ق صالح هرگونه ت س  فراهم قانونگذار باید امکان ا

های یوهب یکی از شاس  اهش ضریب احتمال دقوع اشتباه د تخلی قاضی  از این امر  در داقع هدف  ندب

گی سیدرای بودن بینی دد یا چند مرحلهمهم برای تضمین صالب  آرای صادره د دادرسی منصفانه  پیش

س ؛ ضایی ا یی اعمال  هایی در  م د ای  ه امردزه در ا ثری  قریب به اتفاق   ورها با تفادتشیوه ق

د شناسایی های قضایی  اصت د اساس این شیوه در همه انواع دادرسی مورشده اس ب در نظامآن پذیرفته 

ساس درجه اهمی  دعوی ) مثال در دعادی مدنی با معیار صی بر ا  می میزان  قرار گرفته د تنها موارد وا

سته د یا میزان مجازات قانونی در دعادی  یفری( از امکان اعتراض به حکم مرجع بددی د رسیدگی  ووا

عادی د دد بررسی مجدد دعوی د حکم صادره در مراجع باالتر استثناء گردیده اس ب برهمین اساس  در 

متا م  دادرستتتی اداری نیز این موضتتتوع متت توجه قرار داشتتتته د در این گونه ) در متا م اداری د یا

یج د به یک ردیه رابینی تجدیدنظر ماهوی د یا حکمی عمومی دادگستتتری صتتاحک در بروی موارد( پیش

 قاحب تبدیت شده اس ب 

سائت  شامت م س   ه  شتاب زدگی به پردنده ا صیت د بددن  ح  تجدیدنظروواهی  ح  بر یک دادرسی ا

شکلی پردنده می شدبماهوی د  سی 3با صلی دادر صر ا پذیرش ح  تجدیدنظروواهی به عنوان یکی از عنا

تر نستتب  به مرجع بددی به منظور بررستتی مجدد عادالنه به موجب قانون  متستتلزم دجود یک مرجع باال

ض سط آن مرجع می امت مو شدبوع پردنده تو ستم4با سی سد  های حقوقی به نظر میدر قریب به اتفاق  ر

احزامات مربوط به رعای  ح  دسترسی به دادگاه  به مرحله تجدیدنظر نیز تسری وواهد یاف ب به عبارت 

                                                           
1- Lawers Committee for Human Rights, what is a fair trail: a basic guide to legal standards and practice, 

2000, communication department, Published committee for human rights. 
2Vitkauskas, Dovydas, Protecting the right to fair trail under the European cinvention on human 

rights, 2012, council of Europe Human rights handbooks 
 

، چاپ اول، «دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصی ایران»(،  1388رستمی، ولی و دیگران، )3
 تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نشر گرایش، تهران

، ترجمه فریده طه و لیال اشراقی، نشر میزان، چاپ «ی عادالنهدادرس«(،  1386وسبراد، دیوید، )4
 اول، تهران
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های داولی    تتورها موظی وواهند بود مقررات هی در ستتیستتتمبینی امکان تجدیدنظرووادیگر  با پیش

 1یاد شده در فراهم نمودن امکان دسترسی به مرجع تجدیدنظر را نیز فراهم نمایندب

باشد بلکه جبران وسارات اس  هدف تجدیدنظروواهی تنها نقض حکم د رفع اثر از آنچه اجرا شده نمی

ستلزم رف ه این جبران در پاره س  د نیز این حبران در پارهای موارد م ای موارد  جبران به ع اثر از حکم ا

سئوحی  مدنی بی  شته احمال  مطرح میصورت م ضی ابتدایی دجود دا ستم د ظلم قا شودب یعنی هرگاه 

ضادت اجتهاد می شرایط ق شد  تجدیدنظروواهی منعی نداردب با توجه به این  ه از  شد د با عنای  به با با

ه قضات مجتهد نیستند پز تجدیدنظروواهی برای رسیدگی مجدد د رفع ستم قاضی این موضوع  ه هم

اس  د احبته در حقوق اسالم برای تجدیدنظر  شکای   ی نفع ضردرت ندارد بلکه اگر قاضی متوجه شد 

 2نمایدبوودش تجدیدنظر می

ضات از این حکم ایجاب می ستثنا نبودن ق شته   ند  ه هر دعواجایزاحخطا بودن ب ر د م قابلی  این را دا

سی با عنوان  صلی در آیین دادر ضردرت باعث برقراری ا ضادت قرار گیردب همین  شد  ه ددبار مورد ق با

ها یکی از ای بودن دادرسیاصت پژدهش یا تجدیدنظر شده اس  به هر ردی  اصت تجدیدنظر د دد درجه

سی د اطمینان سالم  دادر ضامن  س   ه رعای  آن  ستانداردهایی ا بی تر از اجرای عداح  در حت د  ا

ای به دعوا از اندب رستتیدگی دد درجهفصتتت اوتالفات استت  د همانطور  ه بروی استتتادان تصتتریک  رده

 3اصول ارزشمند یک دادگستری ساحم د از حقوق ب ر اس ب

 ح  داشتن د یت -2

مصرحا بر آن تا ید ح  داشتن د یت یکی از تضمینات حقوقی دفاعی متهم اس   ه در اسناد حقوق ب ر 

تر از امنی   ه در داقع مهم« امنی  قضتتایی» در ایران  حقوقدانان آنجا  ه مبانی د اصتتول  بشتتده استت 

نمایندب از جمله: منع بازداش  افراد به شمرند اصول متعددی را احصاء میاجتماعی د فردی اس  را برمی

شتن  صورت غیر قانونی  تفهیم اتهام  گرفتن اورین دفاعیات د صول مهم را ح  دا ببب اما یکی از جمله ا

 4شمرندبها مید یت برای متهم در دادرسی

هر ز ح  دارد » این میثاق به صراح  آمده اس :  14اسی د در بند د ماده در میثاق حقوق مدتی د سپ

د یت در متا مه حاضر ب ود د شخصا یا به دسیله د یت منتخب وود  از وود دفاع  ند د در صورتی  ه 

ضاء نماید از  صاحک دادگستری اقت شود د در مواردی  ه م شتن د یت به اد اطالع داده  شد ح  دا شته با ندا

ای طرف دادگاه رأستتا برای اد د یت تعیین ب تتود  ه در صتتورت عجز اد از پرداو  ح  احو احه هزینه

مدنی د ستتیاستتی از رستتد ح  داشتتتن د یت با توجه به این  ه میثاق حقوق نخواهد داشتت ب به نظر می

                                                           
، نشریه « حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»(، 1383یاوری، اسداله، )1

 2حقوق اساسی، شماره 
، پژوهشنامه حقوقی «مفاهیم نو در قانون دیوان عدالت اداری»( ، 1389آشتیانی، محمدحسن، )2

 معاونت حقوقی و بررسی فقهی مرکز استراتژیک، سال اول، شماره اول
، مجله پژوهش « ای در قانون جدید دیوان عدالت اداریمطالعه»(،   1386کاشانی، جواد، )3

حقوق و سیاست، تهران، دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، سال نهم، شماره 
22 

 ، ج اول، چاپ سوم، نشر دادگستر، تهران« حقوق اساسی»،  (1378هاشمی، سید محمد، )4
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این میثاق قید شده د ا ثری    ورها به  14ضمان  اجرای باالیی برووردار اس  د به صراح  در ماده 

سته سند پیو ضمنی هم آن   ورها این ح  را برای اتباع وود د دیگر   ورها این  اندب بنابراین  به طور 

 1پذیرفته اندب

 

 اصت احزام به ارائه دحیت -4-1-2

صرف اگر قرار  شد  در عمت  سرانه در زندگی افراد با س  حا می  قانون حمایتی در برابر مداوله وود ا

سان  دجود مقررات قانونی د نهادهای مجری قانون  س ب بدین  صمیماتی  افی نی س  دالیت ت ضردری ا

حقوقی قابت ها تصمیمات ها ارائه شود تا از طری  آندهد به آن ه شهردندان را در معرض تهدید قرار می

شود صورت  ب حذا اعتراض  صمیم را به چاحش بک ند د در  شهردندان باید بتوانند هر یک از موجهات ت

توان استتتدالل های مخاحی را مطرح  نندب اثر این امر آن استت   ه با این  ار میتمایت  دالیت د استتتدالل

صمی شد  ت صمیم با ضمین نخواهد  ردب  رد هرچیزی جزء مبانی مقامات اداری برای اتخا  ت م نهایی را ت

تواند به داسطه نامعین بودن د  لی بودن قانون باشد: مقررات تابع تفسیرهای معقول بخ ی از این امر می

 نند بلکه باید بتوانند ربط جدحی هستتتند د شتتهردندان نه تنها ووانش مقامات عمومی از قانون را نقد می

گیری مقامات اداری از مقررات د صتتمیم  ردش استتتنباط د نتیجهمواد قانونی استتتنادی به عنوان موجهه ت

های پردنده د همچنین ارزیابی آنها از ادحه را به چاحش بک تتندبافراد باید به دالیلی  ه تصتتمیمات داقعی 

 نند دسترسی داشته د فرص  اعتراض به استواری د احکام آنها را دارا باشندب اگر عمومی را پ تیبانی می

 نند  دالیلی برای تصتتتمیمات وود ارائه ننمایند به ستتتختی ی  ه اوتیارات حکومتی را اعمال مینهادهای

ش ب هنگامی  ه می سخگو نگه دا سئول د پا توان آنها را به جه   وتاهی از رعای  ویر یا نفع عمومی م

صی از دالیت اتخا  می صمیمی را بر مبنای مجموعه وا سمقامات عمومی ت نجش میزان  نند  آنگاه برای 

سطک  فای  دالیت را ارزیابی  ردب با این حال  اگر آن دالیت در  صمیم باید  م ردعی  د توجیه پذیری ت

صمیم نهایی غیر عملی می شد  ارزیابی د اعتراض به ت شته با شود از این هیچ جای نظام حقوقی دجودندا

عی برای ارائه دالیت دجود داشته باشدب رد باید در نظام حقوقی منعبی برای قابلی  اعتراض د بنابراین  منب

صمیمات مقامات عمومی د اداری در نظامی  ه در آن مقامات عمومی همگی از ارائه  قابلی  اعتراض به ت

صمیمات ان وودداری می ساوتارهای پایبند د دفادار به حا می   نند  متق  نمیدالیت ت شودب نهادها د 

صمیمات  سی ت صمیماتی  ه به منافع م خص جمعی قانون باید ارزیابی د برر ددحتی به منظور رد  ردن ت

 2 ندبنمایند  امکان پذیر میدهد د مقامات اداری را از پاسخگویی مبرا میپاسخ نمی

دهد بیان دحیت  به طور  لی هنگامی  ه تصتتتمیم اداری  حقوق د منافع شتتتهردندان را تت  تاثیر قرار می

صالحی ضردرتی اجتناب ناپذیر داردب همچن صعوب  تطاب  اقدام اداری با ین در  های اوتیاری به دحیت 

                                                           
« حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر و حقوق ایران»(،  1392سلیمیان ، ابوالفضل و همکاران، )1

 5، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی، سال دوم، شماره 
ن دالیل تصمیمات و نسبت سنجی اصل الزام به بیا» (، 1397رضایی، مهدی، خسروی، نیما، )2

 61، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،سال بیستم، شماره « حاکمیت قانون
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متن قانون  ارائه دالیت ضردرتی ددچندان وواهد داش ب چرا  ه در غیر این صورت امکان نظارت قضایی 

بر اقدام معموحه یا تصمیم متخذه غیرممکن وواهد بودب به عالده دالیت د مبانی آن دسته از تصمیماتی  ه 

اند یا آن قسم تصمیماتی  ه از حد ضردرت وارج شوند دیه معمول د ساب  اداری اتخا  شدهبر والف ر

 1د نیز مواردی  ه  ه شهردند از مقام ددحتی تقاضا  ند باید بیان شودب
 

 اصت شفافی  -4-1-3

سی در مباحث  الن حکوم  سا ضوعات ا صالح اداره عمومی شفافی   از جمله مو ساالر د ا های مردم 

ه در جه  تقوی  رابطه حکوم  با شتتتهردندان به مثابه یک حر   استتتاستتتی در بهبود استتت   

ی استتاستتی حکمرانی ووب هاشتتودب چنان  ه امردزه به عنوان یکی از موحفهگذاری قلمداد میستتیاستت 

سوب می صمیمشومت ستی آنگیریدب مردم چنان چه در جریان ت ستی د نادر ها ها قرار گیرند متوجه در

 نند د در جه  د نتیجه این امر  امنی  واطری استت   ه مل  نستتب  به حکوم  پیدا میوواهند شتتد 

ش ب ستمرارا د تقویب آن گام بروواهند دا سطا د طاهری  2ا ستن د  (89: 1395)ار سوی دیگر  ح  دان از 

 آگاه شدن یکی از حقوق اساسی انسان اس  د این فرض مهم را در وود دارد  ه آدمیان اساسا موجوداتی

ورددرز  دارای قوه دادری د قادر به ت تتخیص صتتالح وویش هستتتند بر این استتاس هرگونه رفتار قیم 

 باشدب بنابراین یکی از مبانی این اصت  ح  بر آگاهی می3مابانه د مخفی  ارانه  نافی این اصت بنیادین اس ب

  عقیده د احساس به صورت از دیگر مبانی این اصت  آزادی بیان اس ب آزادی بیان به معنای اظهار مطلب

در یک حکمرانی ووب  آزادی بیان برای 4باشتتتدبشتتتفاهی یا  تبی یا تصتتتویری یا به هر طری  دیگر می

شودب آزادی بیان متکی بر جریان آزاد اطالعات نه شهردندان توسط قانون د حا می   تامین د تضمین می

عه پایدار استت ب از طرفی  آزادی بیان یک مانع بلکه شتترط بقای یک ددح  ووب د همچنین الزمه توستت

باشتتدب در یک ها نیز میحامی شتتفافی  د زمامداری عادالنه استت  د تضتتمین  ننده استتتمرار حکوم 

شتتود د معموال به بهترین حکمرانی ووب د دمو راتیک  مذا ره آزاد د نقد حکوم  د قدرت پذیرفته می

س   ه شود د احتمال ددری از وطا در آن بانتخاب وتم می ضای نقد د گفتگو ا س ب تنها در ف ی تر ا

گیرد د امردزه از اقتضائات احزامی د شردط اساسی الزم برای تتق  ها شکت د قاحب میشفافی  حکوم 

 رددب حکمرانی ووب به شمار می

                                                           
، نشر خرسندی، چاپ دوم، «اصول حقوق اداری»(،  1391هداوند، مهدی، مشهدی، علی، )1

 تهران
بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه »(، 1395ارسطا، محمدجواد، طاهری، محسن،  )2

، شماره 3، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، دوره « حکمرانی خوباسالم و نظریه 
9 

شفاف سازی و پاسخگویی در نهادهای »(،  1381پدرام، سعید، رحمانی زاده دهکردی، حمیدرضا، )3
 36، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره «رسمی

 ول، اطالعات، تهران، چاپ ا«حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن»(، 1388مهرپور، حسین، )4
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صت قطعی  حقوقی حزدم  ستقیم ا س ب نتیجه م شفافی  در قوانین ا صت  شفافی   ا صت  یکی از فردعات ا

ین حقوقی شفاف د دقی  اس ب این بدین معنا اس   ه جه  تضمین احترام به قانون د اجرای دضع قوان

شد تا عالده بر  شن د بددن ابهام با ستی همگان آن را درک  نند د حذا باید به اندازه  افی رد عملی آن؛ بای

مام  رده د عذری در عدم اجرای آن در شتتترایط  عان این قوانین ت تاب باقی این  ه حج  را بر  معمول 

نگذارد به شهردندان اطمینان حقوقی  افی دهدب اصت قطعی  حقوقی  وود برآمده د از آثار پذیرش اصت 

حا می  قانون  اس ب نتیجه مستقیم اصت قطعی  حقوقی حزدم دضع قوانین حقوقی شفاف د دقی  اس ب 

س ضمین احترام به قانون د اجرای عملی آن بای س   ه جه  ت تی همگان آن را درک  نند این بدان معنا ا

شد تا عالده بر این  ه حج  را بر تابعان این قوانین تمام  شن د بددن ابهام با د حذا باید به اندازه  افی رد

شهردندان اطمینان حقوقی  افی دهدب  شرایط معمول باقی نگذارد به   رده د عذری در عدم اجرای آن در 

 1یرش اصت حا می  قانون اس باصت قطعی  حقوقی  وود برآمده د از آثار پذ

تواند ناشی از عدم درک معنای قانون د به عبارتی مبهم بودن قانون عدم اطالع از قانون د چنین ادعایی می

ترین راه ساده نویسی قوانین به نتوی اس   ه هم برای شهردندان قابت باشدب برای رفع این م کت  مهم

ی قانون  استتته ن تتود زیرا همواره هر متن علمی مستتتلزم فهم د درک باشتتد د هم از بار حقوقی د علم

 اربرد داژگان د ادبیات واص وود به صتتتورتی استتت   ه قابلی  انتقال معانی د منظور قائت گفتار د 

یابد گرچه ستتاده د ردان بوده دحی منظور باشتتد در غیر این صتتورت آنچه  ه انتقال میتقریرات را داشتتته

یابدب از این نظر  قانون شتتود یعنی باز هم معنی انتقال نمیمان نتیجه حاصتتت میگوینده نبوده د بنابراین ه

بایستی به شکلی نگارش یابد  ه به طور صریک بر نظر مقنن دالح   ندب قانون بایستی به زبان د ساوتاری 

انی مواجه نوشته شود  ه برای همه مردم قابت فهم بوده د در مرحله اجرا در دادگاه نیز قاضی را با سرگرد

شد باید پرهیز نمودب سبب ابهام د اجمال معنای قانون با سی از هرچیزی  ه  سازدب در قانون نوی بنابراین  2ن

در یک دادرستتی اداری  ادال اتخا  تصتتمیم توستتط مراجع اداری باید متکی بر دالیت د مستتتندات قانونی 

به ددر از هرگونه ابهام د  لی گویی تصویب باشد د ثانیا قوانین مربوط به نظام اداری د نیز دادرسی اداری 

 گرددب

 

 از مراجع اداری اصت مستدل د مستند بودن آرای صادره -4-1-4

ضا مهم ضایی را  ه بع ستند بودن آرای ق ستندل د م ضایی د یکی از م ترین قاعده حا م بر ان ای رأی ق

سته سی دان سلم دادر صول م س ؛ های اجرایشرطاز پیش اند به طور قطع یکیا سی  عداح  ا زیرا دادر

 3منصفانه منوط به شفافی  اس  د شفافی   مستلزم مستدل د مستند بودن رأی قضایی اس ب

                                                           
جایگاه اصل شفافیت و جایگاه آن در رویه »(، 1397موذن زادگان، حسنعلی، رهدار پور، حامد، )1

، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، « قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران
 81شماره 

، «عمومی دیوان عدالت اداریحقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیئت »آگاه، وحید، 2
 (، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران1388-1361)

 33،  قسمت اول، مجله دادرسی، شماره «مستندات رأی قاضی»دیانی، عبدالرسول، 3
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ضایی  ضایی باید گف  هر دعوای مطرح در یک مرجع ق ستند بودن آرای ق ستدل د م ضیک قاعده م در تو

وجه قرار گیردب در جنبه دارای دد جنبه موضوعی د حکمی اس  د هر دد جنبه باید در رأی قاضی مورد ت

حکمی  اوتالف در بودن د نبودن قانون د یا مفاد د مدحول تفسیر آن اس  د در جنبه موضوعی  اوتالف 

در صت  د سقم بعضی ردایط د احزامات  دقوع یا عدم دقوع افعال د اعمال اس ب مکلی نمودن قاضی 

های وجب دق  نظر اد د تامت در دادهبه توجیه رأی وویش یا   ر استتتباب آن به طور  افی د منطقی م

شده  د این وود  شده د دفاعیات طرفین  سی دقی  ادحه ارائه  موجود در پردنده د مطاحعه دقی  آنها د برر

گرددب همچنین   ر جهات رأی در متن رأی د توجیه منطوق حکم  چه از موجب استتتتتکام رأی دی می

ضوعی د چه از نظر حکمی  موجب غنا بخ ید سعه نظام حقوقی مینظر مو ضی ن د تو شودب چرا  ه قا

دهد این امر موجب اس   ه مجری قانون اس  د قانون را از نظری بودن وارج د آن را با داقع تطبی  می

فهم بهتر متون قانونی د   تتی قصتتد قانونگذار د همچنین تفستتیر قانون با توجه به ادضتتاع د احوال 

ی  قانون با داقع از طری    ر استتتباب رأی د توضتتتیک آن موجب گرددب به عالده اجرای قانون د تطبمی

شده د این وود موجب تکمیت نظام قانونی  م خص شدن والهای قانونی د یا ابهامات موجود در قانون 

شتتودب از طرف دیگر    ر د  مک به قانونگذار در تددین قوانین متقن د پاستتخگو به نیازهای جامعه می

 ند به طوری  ه ا ثر داقع با قانون به آموزش د تعلیم حقوق  مک فرادانی میجهات رأی د تطبی   امت 

نویستتندگان حقوقی جه  فهم بهتر مطاحب معموال آرایی را  ه در ارتباط با موضتتوع مورد بتث آنان از 

 (35: 1383)هرمزی   1 نندبطرف دادگاه ها صادر شده در  تاب های وویش   ر می

صون از  سانی م س  بنابراین باید معیاری جه  ت خیص عادالنه یا غعداح  ان شتباه نی یر عادالنه وطا د ا

سباب رأی وود را در متن رأی  بودن رأی یاف  د این امر متق  نمی  ر نمایدب شود مگر این  ه قاضی ا

ا شتتود  ه طرفین دعوی از عادالنه بودن تصتتمیمی  ه در وصتتوص نزاع آنه  ر استتباب رأی موجب می

م را   مطمئن گردند د به راحتی آن را بپذیرند د به آن رضتتای  دهند د در صتتورتی  ه حکصتتادر شتتده

تی نمایند د در غیرعادالنه د ستتتمکارانه بپندارند از پذیرش آن امتناع درزند د نستتب  به آن اعالم نارضتتای

نبودن وود  یا متا م باالتر از آن شکای   نندب بنابراین  بیان جهات  طرفین را در ت خیص  ی ح  بودن

 ندب تر میهتسهای تاحی های عاحی را بر دادگاهتر د نظارت دادگاه مک د پذیرش تصمیم را بر آنان آسان

سباب یا به قول قانونگذار جهات م خص می صدداز اینجا اهمی    ر ا سباب  ر رأی شود چرا  ه   ر ا

ر وود قیدی اس  بر سلطه اد ب تضمینی اس  برای عدم قضادت بر اساس نظریات شخصی قاضی د این

دق  الزم را  نماید  ه در هنگام ان ای رأی مراقب  دای اس   ه دادرس را دادار میان ای رأی د دسیله

ی  قضایی موجب امندبنمایدب مستدل د مستند بودن رأی  دسیله ای اس  برای اقناع افکار عمومی جامعه 

 اردب درعای  قانون از طرف آنها نیز تاثیر فرادان جامعه د شود بر رفتار اجتماعی ه میدر جامع

 

 

                                                           
، فصلنامه «توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن»(، 1383هرمزی، خیر اله، )1

 29ص ،11، شماره6پژوهش حقوق و سیاست، دوره 
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 نتیجه گیریجمع بندی د -5

  ی حقیق  فرایندی اس   ه در آن دادرس با توست به دالیت  قرائن د امارات به علم د یقین در مورد 

    ی حقیق  آن چیزی اس   ه مبنای اصلی  ندبحذارسد د بر آن مبنا  حکم صادر میشرایط پردنده می

تواند ابزار تتق   ه   تتی حقیق  میگیردب با دجود آنصتتددر حکم اعم از برائ  یا متکومی  قرار می

ضر فرایندهای   ی  صر حا شدن جرایم در ع شد  اما پیچیدگی  تنوع د فنی  سی اداری با اهداف دادر

 حقیق  را با م کالت زیادی همراه  رده اس ب 

با توجه به تخصصی شدن دادرسی د نیز دظیفه نظام اداری مبنی بر حت د فصت اوتالف د دعوای افراد  

بندب ها بتوانند به حقیق  دس  یاهای حقوقی اوتیاراتی را برای دادرسان قائت شده اند تا از طری  آننظام

یی در فرایند   تتی حقیق  دحیت به عنوان یکی از اصتتول مبنا آزادانه تتصتتیت یکی از این موارد  اصتتت 

گذار در قانونتوانند هر دحیلی را برای   ی حقیق  به  ار گیرندب اس ب بر اساس این اصت  دادرسان می

ای دهد تا از هر طریقی نسب  به ضبط دالیت بهره گیردب گرچه  عدهاین موارد این اوتیار را به دادرس می

برد د شرایط را ها را در فرایند  یفری از بین میابری سالحبر این بادرند  ه اصت آزادی تتصیت دحیت  بر

 ند  اما باید گف   ه این اصت یک اصت ددطرفه اس ؛ بدین معنا  ه اصت به سود نظام قضایی عوض می

ها  هم برای دادرس د هم برای متهم  اربرد داردب بر این سو با اصت برابری سالحآزادی تتصیت دحیت هم

د متهمان آزادند تا در راه   تتی حقیق  د برای اثبات مجرمی  یا برائ  هر دحیلی را استتاس  دادرستتان 

 مطرح  نندب 

بندی به قانون در فرایند   تتی حقیق  در  نار ستتوء استتتفاده تتق  موازین دادرستتی منصتتفانه د پای

تر تت  مدحیت  موجب شتتد تا یک اصتتت زیربنایی د مه آزادانه  تتصتتیت های  یفری در پرتو اصتتت نظام

عنوان اصت قانونی بودن نظام تتصیت دحیت ارائه شودب بر اساس این اصت  ه ری ه در دادرسی منصفانه د 

شدب از  صرح قانونی با سان باید منطب  بر موازین م سط دادر شده تو سب  حقوق ب ر دارد  تمامی ادحه  

 ه وارج از موازین قانون های متوستتت شتتوند توانند برای   تتی حقیق  به شتتیوهرد  دادرستتان نمیاین

 یافراداستتتاستتت هایآزادید  حقوقآن  ر استتتاس قانون د بمفاد   یدحیتآدردر جمع هر زمانی  هاستتت ب 

ینقض قانونتتصیت دحیت  قواعد در راه  چه یچناندح  وواهد بود یم ردع د قانون یتدح یت  تتصیت ودرعا

یلیام ردع بودن دح تتصیت بودن صرف قانونیحذا   وواهد بودب یقانونیر  نا م ردع د غیت   سب دحشود

 یبه دس  آمده باشدبقانون شیوهبه  یدبا یتدح یس ؛ زیران ی اف یارائه در متضر دادگاهبرا نظامدالیت قانونی
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