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اصل بیان دالیل ،مستندات آرا ،تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی
دیوان عدالت اداری
علی محمد فالحزاده
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تاریخدریافت-6935/7/16:تاریخپذیرش6934/3/13:

چکیده

میتوان ادعا کرد که اصل بیان دالیل ،مستندات آرا و تصمیمات از حوزه
یهای قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است .با این حال نظر به
رسیدگ 
تفاوتهای این دوحوزه،این اصلدرحقوقاداری ازانعطافبیشتری برخورداربوده و

بستهبهموضوع ،زمینههاوشرایطپیرامونیآنمتفاوتمیباشد.رویهقضاییدیوانعدالت
اداری اصل مزبور را در خصوص آرای دادگاههای اداری مورد شناسایی قرار داده اما
رویه دیوان در مورد تصمیمات اداری از قوام و توسعهیافتگی کافی برخوردار نیست.این
نوشتاربابررسیایناصلدرچندنظامحقوقی(انگلستان،آمریکا،فرانسه،اتحادیهاروپاو
استرالیا)وضعیتآنرادرحقوقاداریایرانوبهخصوصدررویهقضاییدیوانعدالت
اداریواکاویکردهاست.
واژگان کلیدی:بیاندالیل،آرایاداری،تصمیماتاداری،دیوانعدالتاداری



.6استادیارحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی  amfallahzadeh@atu.ac.ir
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 .1مقدمه
بیان دالیل و مستندات ابتدا در رسیدگیهای قضایی به یک اصل کامالً مشروع و مقبول
تبدیل شد و دادگاههامکلفشدندمستنداتوتوجیهات آرای خویش را بیان نمایند.به بیان
یباشد.ایناصل
بهرهمندیازآرایمستدلومستندحقمخاطبرایوتکلیفقضاتم 
دیگر ،
کردهاند .بهعنوان
چنان اهمیت یافتهاست که حتی برخی ازقوانین اساسی نیز به آن تصریح  

نمونهاصل 611قانوناساسی جمهوری اسالمی ایران مقررنمودهاست«:احکامدادگاههاباید
مستدلومستندبهموادقانونواصولیباشدکهبراساسآنحکمصادرشدهاست» .
نگونهبرشمردکهدادگاههادرموردآزادیها،
مبنایاینتکلیفرامیتوانبهطورخالصهای 
ینمایند و اهمیت این موضوعات ایجاب
مگیری م 
حقوقشخصی،مالی وامتیازات افراد تصمی 
آنهامستدلومستندباشد.مسألهوپرسشقابلطرحایناستکه
ینمایدتااحکاموتصمیمات 
م 
آیا این منطق درمورد دادگاههاونهادهای اداری نیز صادقاست.آرای دادگاههای اداری به
نسبت آرای دادگاههای قضایی دربسیاری ازمواردتأثیر به مراتب بیشتری بر حقوق،آزادی و
زندگیافراددارند.درموردتصمیماتادارینیز همینمسألهصادقاست.بهعنواننمونهاگرچه
تصمیمبهاخراجازکاردرظاهرودرمقایسهبایکرأیقضاییکماهمیتترجلوهمینماید،اما
برایبسیاریازافراداینمسألهپراهمیتاست .
یتوان تکلیف به بیان دالیل تصمیمات قضایی را به آرا و تصمیمات اداری نیز تسری
آیا م 
داد؟ اگر پاسخ مثبت است،قلمروومفهوماین اصلدرحقوقاداری چیست؟ رویکرد حقوق
یشود؟ حقوق اداری جمهوری
اداری کشورهای پیشرو در این خصوص چگونه ارزیابی م 
اسالمی ایران درموردآرای دادگاههای اداری وتصمیماتاداری چهرویکردی اتخاذکرده
خصوصقاعدهایدربردارد؟ 

است؟آیارویهقضاییدیوانعدالتاداریدراین
رویکرد کلی این نوشتاراثباتتکلیف بهبیان دالیل ومستنداتدرموردآراوتصمیمات
مگیری
اداریاست،بااینحالاینپژوهشبهتفاوتهایرسیدگیقضاییورسیدگیوتصمی 
اداری نیز توجهنشاندادهاستواصلتکلیف بهبیان دالیل ومستنداترادرحوزهحقوق
،قابلانعطافترارزیابیمینماید .

اداری،درمقایسهبارسیدگیقضایی


 .2مبانی اصل بیان دالیل و مستندات آرا و تصمیمات اداری
ارائهدالیل،مستنداتآراوتصمیماتاداری توضیحمبانیاستکهبراساسآنتصمیمیا
یتوانگفتارائهدالیلومستنداتبهمعنایموجهسازیاست
رأیاتخاذشدهاست،بنابراینم 
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طرحونقشهای استکهدرذهن

(.)Galligan, 1996: 430هدفازاین اصل،آشکارکردن 
مأمورعمومیبودهوهدفیکهبایدبهآننائلشود( .)R.Harrend, 1972:2

 .2-1ارتقای کیفیت تصمیمات و آرا
مکلفبودنمأمورانودادگاههایاداریبهارائهدالیلبرایتصمیماتوآرایصادره،تاثیر
مستقیمی برارتقای کیفی آن آرادارد؛چراکهاطمینان ایشان از ارزیابی و بررسی دقیق دالیل و
موجهتری اتخاذ نمایند
مستندات تصمیمات و آرای صادره ،باعث میشود تا تصمیمات  
( .)Galligan, 1996: 932این ارزیابی ممکن است توسطمخاطبانتصمیمات وآراویا توسط
اشخاصدیگریهمچونوکالواعضایجامعهحقوقیصورتبگیرد .
مگیری،
سوالهایی استکهمقامیا دادگاه اداری هنگام تصمی 
ارزیابیهای بعدی متضمن  
پاسخهایی منطقی و موجه برای تمامی
میبیند .دادگاه اداری باید  
خود را با آنها مواجه  
مگیرنده تنها مالحظات مربوط را مدنظر قرار داده است؟ آیا
سؤاالت داشته باشد؛ آیا تصمی 
تصمیم نهایی بر اساس اهداف درست اتخاذ شده است؟ آیا دالیل و توجیهات کافی برای
تصمیمیارأیصادرهوجوددارد؟آیاقوانینحاکمبرموضوعتصمیمیارأیبهدرستیتفسیرو
اعمالشدهاند؟اگراخذنظرکارشناسیدرپروندهضرورتداشته،آیادالیلکافیبرایترجیح

یکنظرکارشناسیبرنظرکارشناسدیگروجوددارد؟( .)Matthew, 2007: 173
تصمیمگیری ،مقامات عمومی را خواه ناخواه مجبور

طرحسؤالهایی ازاین دست هنگام 

پرسشها فراهم نمایند .همین امر مستقیماً باعث

میسازد تا دالیل کافی برای پاسخ به این 

تاآنهاازاتخاذتصمیمات خودسرانه و غیرمنطقی فاصلهبگیرند و در نتیجه کیفیت
یشود  
م 
مییابد .
تصمیماتوآرایاداریارتقا 

 .2-2حمایت از حق تجدیدنظر

یتوانادّعاکردکهحقبرتجدیدنظرواعتراضبهآراوتصمیماتادارییک
درصورتیم 
حق واقعی است که دالیل و مستندات تصمیمات بیان شود .وقتی تصمیمات اداری مشمول
بازنگری قضایی قرارگیرند و یا امکان قانونی اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرا دادگاههای
آنها بیان نشوند عمالً امکان اعتراض،تجدیدنظرخواهی و
اداری فراهمشود،چنانچهدالیل  
بازنگریقضاییوجودندارد( .)Mcmillian, 2006: 216
درحقیقتارزشواهمیتارائهدالیلدرایناستکهمبناییبرایکنترلآراوتصمیمات
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فراهمسازدتابتوان بررسی کردکهآیا تصمیم ورأی موردنظر بهدرستی صادرشدهاستیا

ینروارائهدالیل
فراهمشوند.ازا 

خیرواگراشتباهیصورتگرفتهراههایجبرانواصالحآن
ارتباطنزدیکیباحمایتازحقوقبهخصوصحقبرتجدیدنظروبازنگریقضاییداردوابزار
میشود (.(Galligan, 1996: 32
مهمیبرایاینمنظورقلمداد 




 .2-3رفتار منصفانه

ینمایدکه
صیانتازمعیاررفتارمنصفانهبامخاطبانآراوتصمیماتادارینهتنهاایجابم 
دالیلواقعی،صحیحومنطقی درهرپروندهوجودداشتهباشد،بلکهرفتارمنصفانهمتضمنارائه
یباشد .
وتوضیحدالیلنیزم 
در حقیقت این اصلنهتنهاابزاری برای تضمین این امراستکهدالیل واقعی،صحیح و
منطقیوجودداشتهباشد،بلکهسازوکاریاستتافردیکهحقوقومنافعشازتصمیماتو
آرای اداری تحتتأثیر نامطلوب قرار گرفته،بتواندصالحیتهای اعمالشده توسطنهادهاو
مقاماتعمومیراارزیابینماید( .)G.Richardson, 1986: 937
یتوانادّعانمودبیاندالیلومستنداتبرایکسانیکهتحتتأثیرنامطلوبقرار
درواقعم 
یدهد چرااساساًاین تصمیم یا رأی مغایر با
راداردکهبهآنهاتوضیح م 

گرفتهانداین فایده 

یتوانادّعاکردکهبااین
منافعوحقوقایشانصادرشدهاست.بهبیاندیگر،دراینصورتم 
افرادبهصورتمنصفانهرفتارشدهاست؛عدالتنهتنهاباید اجراشودبلکهقرائنوشواهدنیز
بایدحاکیازاجرایآنباشد .

 .2-4حیثیت و منزلت ذاتی افراد

گالیگان ،اصل حیثیت و احترام را توجیهکننده الزام مقامات و نهادهای عمومی به ارائه
یداند( .)Galligan, 1996: 432
دالیلومبانیتصمیمم 
البتهارتباطاصلحیثیت و منزلت ذاتی با این الزام در مواردی که حقوق و منافع افراد در
معرض مخاطره قرار گرفته است روشن است،لکندرسایر موارد ارتباط این دو چندان روشن
نیست؛درمواردی کهشخصحقوققانونی دارد و تصمیم مقاماتونهادهای عمومی حقوق
ینماید،توضیح علتودالیل این کاربهمخاطب،احترامبهحیثیت و
وی راسلبیا محدودم 
کرامتذاتیاوست .
دلیل این ادعاکهنقضبیان دالیل دراین موقعیت منتهی بهنقضانسانیت انسانمیشود این
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استکهنقضایناصل،انکاراصلخودبنیادانسانیاست،درحالیکهانسانیتاوباهمینویژگی
تعریف میشود (قاری سیدفاطمی.)93:6931 ،بهبیان دیگر مبنای حیثیت ذاتی اصلخودبنیادی
انساناستکهدرادبیات حقوقبشرمعاصرموردپذیرش قرارگرفتهاست،عدمتوضیح دالیل
بهخدشهدارشدنحیثیتذاتیفرد

تصمیمبهمخاطبآن،نوعیرفتارغیرمنصفانهاستکهمنتهی
میشود؛چراکهبهویتوضیحدادهنشدهکهچرادرموردویآنتصمیمیارایصادرشدهاست .


 .3اعمال اصل بیان دالیل نسبت به دادگاهها و مقامات اداری؛ امکان یا امتناع
اصلالزامبهبیان دالیل و مستندات ابتدا درعرصهرسیدگیهای قضایی شکلگرفت،اما
مگیری مدیران دولتی و
مسأله قابل طرح این است که آیا این امکان وجود دارد که تصمی 
یهای دادگاههای اداری از اصول و قواعد رسیدگیهای قضایی از
مقامات اداری و رسیدگ 
جملهاصلالزامبهبیاندالیلپیروینمایند؟ 
برخیمعتقدندکهایجادارتباطمیانحقوقومدیریتدولتیازطریققضاییکردنفرآیند
یباشد.این رویکرد برآناستکهرعایت اصولعدالت
مگیری مدیران دولتی ممکن م 
تصمی 
یشود وبراین اساسمدیران دولتی مکلفند در
طبیعی یکی ازاصولحقوقاداری محسوبم 
مگیریخودازاصولوقواعددادرسیپیروینمایند(زارعی .)94:6971،
تصمی 
نگاهیدیگربهاعمالاصلبیاندالیلدرحقوقاداریازانعطافبیشتریبرخورداربودهو
مگیریاداریاهداف،مبانیوماهیت
آنرامطلقنمیداند.اینرویکردمعتقدستفضایتصمی 
نهبردار
خاصی داردکهبافرآیند رسیدگی قضایی متفاوتاست.ارائهدالیل ممکناستهزی 
باشدوبدینترتیبهزینهمدیریتامورعمومیراافزایشدهد .
درحالی کهبسیاری معتقدندمادامی کهنهادهای اداری صالحیت اختیاری خودرااعمال
ینمایند باید ملزمبهبیان دالیل تصمیمات خودباشند،امابرخی ازدیدگاههای سیاسی با این
م 
الزاممخالفبودهومعتقدندکهتکلیفمزبورباعثافزایشهزینهوتاخیردرفرآیندرسیدگی
یشود ،حتی ممکناستباعثازبین رفتنروشنی وصراحتدالیلی بشود
مگیری م 
وتصمی 
کهبیانشدهاست( .)Matthew, 2007: 177
مگیری مدیران دولتی
یرسد باید میان رسیدگی دادگاههای اداری بافرآیند تصمی 
بهنظرم 
قایلبهتمایز شد؛ رسیدگی دادگاههای اداری جنبهترافعی داردوازحیث ساختار و صالحیت
شباهتهای زیادی به دادگاههای قضایی دارند،بههمین دلیل نیز به مراجع شبه قضایی موسوم
یینمودنرسیدگیواجتناب
هستند؛ازسویدیگر،یکیازمبانی تشکیلاین دادگاههاغیرقضا 
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از آیین دادرسی مراجع قضایی استتاسرعتدررسیدگی وکاهشهزینهها بهترتأمین شود،
بههمین دلیل اگرتماماصولوقواعددادرسی دادگاههای قضایی دردادگاههای اداری اعمال
شوند با هدف مزبور در تغایر است ،با این حال بیان دالیل و مستندات آرا؛ یکی از عناصر
یشودکهرعایتآندرمورددادگاههایادارینیزمطلوباست .
دادرسیمنصفانهمحسوبم 
یتواند این باشد :درخصوصدادگاههای اداری حداقل
دیدگاه بینابین دراین خصوصم 
درمواردی کهآرای این دادگاههابراساسنصوصقانونی قابلاعتراضدرنزدمرجعباالترو
یا مشمولبازنگری قضایی دردیوان عدالتاداری ویا حتی دادگاههای عمومی هستند،بیان
دالیلرأیبایدالزامیباشد .
یشوند ،برخی از تصمیمات اداری منافع
گستردهای را شامل م 

تصمیمات اداری طیف 
عمومیرادرنظردارند،برخیدرصدداعطاییکحقیاامتیازقانونیهستند،ماهیتبرخیاز
آنهاحلاختالفمیانافراداستوبرخیجنبهانضباطیدارند .
مگیریاداریدر
آییناتخاذآنهانیزبسیارمتنوعوگستردهاست.مقاماداریهنگامتصمی 
پیتأمیننظمعمومیوارائهخدماتهمگانیاستدرحالیکهقاضیدرپیاجرایعدالتو
کشفحقیقتاست،هدفنهاییادارهتأمینمنفعتعمومیاست،قاضیبهاندازهمقاماداری
یالقاعده وقتی وارد رسیدگی میشود که درخواستی
از آزادی عمل برخوردار نیست و عل 
صورت پذیرد ،این در حالی است که مقام اداری محدود به درخواست شهروندان نیست
(فالحزاده .)71:6935،

یتوانهمانندرسیدگیهایقضاییدرفرآیندتصمیمگیریاداریحکمکردکه
بنابرایننم 
یباشد؛ چراکهاین
درهمهحالوهمهشرایط مقاماداری مکلفبهبیان دالیل تصمیم خودم 
مسأله به صورت الزام کلی و عام ممکن است با اصول کارآمدی ،سرعت و تأمین خدمات
عمومیدرتصمیماتاداریدرمغایرتباشد .
ینماید
بههمیناعتبارمیتوانگفتدرمواردی کهانصافوعدالتبیاندالیل راایجابم 
چهبهدرخواستمخاطبوچهراساً،مقاماداریبایددالیلومبانیتصمیمخودراارائهدهد.به
عنواننمونهدرمواردی کهتصمیم اداری حقوقشخصی فردراسلبنمودهاستیا برخالف
رویههایسابقاتخاذشدهاست .


 .4مفهوم اصل بیان دالیل و مستندات
این اصل را میتوان یکی از اصول رفتار منصفانه تلقی کرد؛ «این اصلدوجنبهدارد؛اول
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ضآمیز باشد ،دوم این
کهرفتارمقامهای سیاسی،قضایی واداری بامردمیکسان و غیرتبعی 

این 
که با هر فردی باید مطابق شأن و شرافت انسانی رفتار شود.بههمین اعتبارمقاماداری مکلّف
یشودمبانیودالیلتصمیمورأیخودرابراساساصولرفتارواحترامیکسانبرایهمگان
م 
توضیحدهد»(زارعی .)93:6971،
هدفاصلی ازایناصل این است کهمعلومشودکهتصمیمیارأیموردنظربهدرستی اتخاذ
متضررشدهاندویا حقوقومنافع

شدهاستیا نه؟بعالوهبرایکسانی کهازتصمیم یا رأیاداری
آنهاخدشهدارشدهاست،این امکانبوجودآید تابابررسی دالیل ومبانی تصمیم درستی آنرا

بسنجندوازاینطریقبهاعتراضیابازنگریقضاییمتوسلشوند( .)Galligan 1996: 430
«دالیلی که ارائه میشود باید کافی و بیانگر زمینههای قانونی ،مادی و حقیقی باشند که
تصمیمیارأیاداریبراساسآنهااتخاذشدهاست»(فالحزاده .)53: 6935،
بهعالوه دالیل باید ساده و قابل فهم باشند ،اما مسأله قابل طرح این است که نهادها و
دادگاههایاداریتا چه حدمکلفبهبیاندالیلوارائهمبانیتصمیموآرای خود هستند؟آیا
درتمامشرایطدرموردهرموضوعیبایددالیلومبانیتصمیمورایخودراارائهنمایند؟ 
مگیری از طریق آئینهای عادالنه و
انصاف و عدالت ممکن است در طول فرآیند تصمی 
مالزمهای با

مگیری 
منصفانهشدن آیین تصمی 

منصفانه تأمین شود و ممکن است در این وضعیت 
بیاندالیلومبانیتصمیمنداشتهباشد( .)Matthew, 2007:173
حتیممکناستدربرخیازموضوعاتوشرایط،فرصتافشااسنادومدارکواطالعات
پرونده برای مخاطبان آن در طول فرآیند رسیدگی و تصمیمگیری مهمتر از اطالع بعدی از
مستنداتومبانیتصمیمباشد.همینرویکرددرپرونده«محمدفواد»موردتأییدقرارگرفتهاست.
مگیرندگان
در این پرونده تأکید شده که اطالع از آنچه که درجریان تصمیمگیری مدنظر تصمی 
بوده از این که بعد از اتخاذ تصمیم صرفاً دالیل آن به مخاطب توضیح داده شود ،از اهمیت
بیشتری برخورداراست«.محمدفواد» متقاضی کسب تابعیت بریتانیا بود و تقاضای وی توسط
وزارتکشوربریتانیا رد میشود ،با این که بر اساس قانون تابعیت بریتانیا مصوب  6336میالدی
وزارت کشور تکلیف قانونی برای ارایه دالیل ردتقاضای خواهاننداشته،امادادگاهبراساس
شگفتهوزارتکشوررامکلفمینماید کهباید درطولرسیدگی متقاضی رااز
رویکرد پی 
مبانیومستنداتتصمیمخودمطلعنماید 6.
به بیان دیگر،میتوان ادعا کرد کهاصل بیان دالیل و مستندات درحقوقاداری وابستهبه
1. Rv.Secretarn of State for Home Department Expavte Mohamad fayed (1996) EWCA
civ 996.
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شرایطوزمینهموضوعاتپروندهاست.درحالیکهتوجهبهنوعتصمیمیکهاخذشدهازاهمیت
.بهعنواننمونهبعضیازتصمیماتاداریمتضمنتحمیلضرر،خسارتیا
باالییبرخورداراست 
یباشند؛دراینمواردبیاندالیلتصمیماهمیتزیادیدارد،چونبیاندالیلبستهبه
حتیاتهامم 
شرایط هرپرونده،ماهیت تصمیم ،اهمیت ومیزان تأثیر منفی تصمیم برافراد،سوابقموضوع،
ینماید( .)Elliot, 2005: 367
میزانمغایرتآنبامنافععمومیالزاماتمتفاوتیراپیشنهادم 


 .5اصل بیان دالیل و مبانی تصمیمات و آرای اداری در برخی کشورها
 .5-1انگلستان

درمقام بازنگری قضایی ،دادگاههای انگلستان کامالً با مفهوم تکلیف به بیان دالیل آشنا
کردهاند،بلکهدرخصوص
هستندونهتنهااین الزام را در مورد رسیدگیهای شبهقضایی اعمال 
تصمیمات اداری نیز حسب مورد ،بکار بستهاند .برخی از تصمیمات بهوسیله دیوانهای اداری
وانهای اداری به رسیدگیهای قضایی شبیه و نزدیک
اتخاذ میشود ،آیین رسیدگی برخی از دی 
است؛یعنی استماع شفاهیانجاممیشودواظهاراتشهودرابهصورتسؤالوجوابمتقابلو
شفاهی استماعمیکنند و نمایندگی قانونی وسؤالوجوابمتقابلدرآنهاکامالًمجازاست 
).)Elliot, 2005: 367
آنهابیشترجنبهغیررسمیدارد،
وانهایاداریکمتررسمیهستندورسیدگی 
برخیازدی 
رسیدگی برخی از دیوانهای اداری صرفاً به صورت کتبی است .در کنار اینها تصمیمات
نهادهای اداری ومقامات عمومی نظیر وزرا و کمیسیونرها یا اشخاص دیگری کهصالحیت
مگیریدارندنیزوجوددارد .
تصمی 
دادگاههایانگلستاندرمورداصلبیاندالیلنسبت

سوالقابلطرحایناستکهرویکرد
بهطیفتصمیماتمزبوردرمواردیکهنصوتکلیفقانونیوجودنداردچیست؟( Matthew,

 .)2007: 173
شبینی کرده باشند ،مقامات ودادگاههای اداری
درمواردی کهقوانین چنین الزامی را پی 
مکلفبهتبعیتازآنهستند.درخصوصدیوانهاومحاکماداریقانوندیوانهاوتحقیقات
اداری ( 6331میالدی) چنین الزامی را برای دیوانهای اداری پیشبینی کرده است؛ یعنی
وانهای اداری کهدراین قانونبهآنهااشارهشدهاستباید بیانیه کتبی یا شفاهی متضمن
دی 
دالیلومبانیرأیخودرابهدرخواستافرادارائهدهند .
درموردتصمیمات اداری تعهدوالزامعاموکلی برای ارائهدالیل ومبانی تصمیم وجود

اصلبیاندالیل،مستنداتآرا،تصمیماتاداری وانعکاسآندررویه قضایی دیوانعدالتاداری  22

ندارد(.)Craig, 2003: 436بااین حال در برخی از موضوعات،قوانین خاصی تصویب شدهو
الزامنشدهاند.

بیاندالیلتصمیمراالزامیکردهاست،ولیبسیاریازحوزههاهنوزمشمولاین
دراینخصوصرویکردهایتوسعهگرایانهاخیردرحقوقاداریانگلستانرابایدمدنظرقرار
داد.اگرچهدادگاههااینفرضکهدرکامنالالزامکلیبرایبیاندالیلومبانیتصمیماتاداری
وجود ندارد را مدنظر قرار دادهاند ،اما توسعه و تحوالتی که در این خصوص پدیدار شده است
یدهدکهدادگاههاتمایلزیادیدارندتابراینقاعدهاستثنائاتمهمیواردنمایند .
نشانم 
شفافسازی درادارهحکومتباعثشدهتاتالش کنند که این

تمایل دادگاههابهافزایش 
تکلیف را به مقامات و نهادهای اداری تحمیل نمایند ،حداقل نهادهای اداری مکلف شدهاند
خالصهایازمبانیودالیلتصمیمرابهصورتبیانیهتوضیحیارائهدهند( .)Matthew, 2007:180

درهرحالدادگاههاشیوههایی را در پیش گرفتهاند تا این تکلیف را بر مقامات اداری تحمیل
نمایند:مانندمواردیکهعدمارائهدالیلومبانیتصمیمحقتجدیدنظرخواهیونظارتقضاییرا
یکند وهمچنین در مواردی که عدم ارائه دالیل تصمیم به رسیدگیهای خودسرانهمنجر
یاثر م 
ب
شودوهنگامیکهموضوعازچناناهمیتومنفعتباالییبرخورداراستکهانصاف،بیاندالیل
راضروریمیداند(نظیرسلبآزادیهایشخصی) (.)Craig, 2003: 437
اکنونرویهقضاییدادگاههایانگلستانبهاینسمتدرحالگذاراستتاقاعدهکلیاین
باشد که دالیل تصمیم همراه با استثنائاتی که واقعاً ضروری هستند و شرایط آنها را توجیه
نماید ،ارائه شوند«.برخی ازاستثنائاتدررویه قضایی دادگاهها آمده است،نظیر کاهشهزینه
تحقیق،تصمیماتناظربهارزیابیعلمی،تصمیماتراجعبهامتناعازبهاجرادرآوردنالزامات
قانونی»(.فالحزاده)164:6935،همچنینرویهقضاییدرانگلستانپذیرفتهاستکهنقصاندر
یتواند مبنای بطالنتصمیمات اداری قرارگیرد کهخواهان(شخصذینفع)
ارائهدالیل وقتی م 
دچارضرروزیانقابلمالحظهشدهباشد( .)Craig, 2003: 437
درانگلستانقاعدهکلی وجودنداردکهنشاندهنداصالح و تکمیل دالیل مجاز است،با
رامجازشمردهاندمشروطبهاینکه

حالپروندههایینیزوجوددارندکهارائهموخردالیل

این
هیچدلیلیارائهنشدهباشد( .)Kunneccke , 2007: 993
درمواردی کهدرقانونتکلیف بهبیان دالیل پیشبینی شدهاستدادگاههابهسختی ارائه
یپذیرند ،چراکهمیتوان گفتدراین صورتارائهدالیل ازاجزای اصل
بعدی دالیل رام 
یبودنتصمیماستکهعدمرعایتآن،مشروطبهاینکهموجبضرروزیانقابلتوجه
قانون 
یشود).( Kunneccke, 2007: 993
یاعتباریتصمیممحسوبم 
خواهانشدهباشد،ازموجباتب 
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 .5-2استرالیا

در استرالیا مجالس قانونگذاری چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال از دو طریق
برآمدهاندکهفردیکهازیکتصمیماداریتحتتأثیرنامطلوبقرار

درصددتضمیناینحق
گرفتهاست،بتواندازدالیلومستنداتتصمیمآگاهییابدومقاماتعمومینیزدراینموارد
تکلیف بهارائهدالیل داشتهباشند.یکی ازراهتصویب ووضعقوانین حقوقاداری ودیگر از
طریققانونگذاریدرموردموضوعاتخاص ( .)Matthew, 2007: 177
در حقوق استرالیا یکی از عوامل مهمّ در شناسایی حق بر آگاهی از دالیل و مستندات
وانهای
تصمیم ،حقوق اداری نوین بوده است؛ یعنی شناسایی حق تجدیدنظرخواهی در دی 
تجدیدنظراداری).( Matthew, 2007: 177
وانهای تجدیدنظر اداری ( 6374میالدی) و مقرراتی که حق
بهعنوان نمونه قانون دی 

نمودهاند،باعثشدندتاقلمروحقآگاهی از
دسترسی بهبازنگری قضایی راتوسعهوتسهیل  
مفاد دالیل و مبانی تصمیم توسعه یافته و قلمرو تکالیف ماموران عمومی در این خصوص
افزایشیابد.قوانینینظیرقانونحقوقاداری(6373میالدی)،قانونبازنگریتصمیماتاداری
(6333میالدی)قانونبازنگریقضایی(6336میالدی)قانونبازنگریقضایی(1111میالدی)،
وانهای تجدیدنظر اداری ( 6333میالدی)قانونمحاکماداری فدرال( 1115میالدی)
قانون دی 
همگی این پیام مشترک را دربردارند که تصمیمات یا آرایی که قابل تجدیدنظرخواهی در
یگیرند،باید دالیل و مبانی
دیوان تجدیدنظر اداری هستندیا مشمول بازنگری قضایی قرار م 
آنها ارائه شود .هدف اصلی هم این است که اگر دالیل و مبانی این آرا و تصمیمات قابل

دسترسسنباشدممکناستامکانتوسلبهاعتراضوبازنگری قضایی بامانعمواجههشود
( .)Matthew, 2007: 177
البتهقوانین مصوب عموماً در پی این نیستند که مقامات اداری را مکلف نمایند تا دالیل و
مبانیتصمیمرادرهمهحالبیاننمایند،بلکهاینقوانیناین حقرابهافرادیکهازتصمیمات
یدهند که دالیل و مبانی تصمیم را درخواست
اداری تحت تأثیر نامطلوب قرار گرفتهاند ،م 
نمایند وعموماًنیز تکلیف بهبیان دالیل تنهابراساسدرخواستافرادودریک دورهزمانی
مشخصشناساییشدهاست).( Matthew, 2007: 177
ینمایند که چه مواردی باید توسط دیوانهای اداری یا
هم چنین این قوانین مشخص م 
افتههای موضوعی پرونده که بر
مقامات عمومی ارائه شود تا این تکلیف انجام شود ،ارائه ی 
اساسآنهارأییاتصمیمصادرشدهاستیکیازاینموارداست( .)Bayne, 1992: 302
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قانونگذارنسبتبهبرخیازموضوعاتخاصورودپیداکردهودرآن
دربرخیمواردنیز 
موضوعخاصمقاماتعمومیرامکلفبهبیاندالیلتصمیمکردهاست،مثالًتصمیماتراجع
به لغو یا تعلیق مستمری افراد یا تصمیمات راجع به لغو مجوز مسابقات و تصمیمات راجع به
موضوعاتمحیطزیستازایننمونههستند( .)Matthew, 2007:176
وانهای
پروندهای این دیدگاه را تأیید کرد که دی 

درسال 6331میالدی دادگاه عالی در 
اداریومقاماتاداریتکلیفوالزامکلیوعامبرایبیاندالیلومبانیتصمیمخودندارند6
دیدگاهی که در این پرونده مطرح شد،هنوزیک دیدگاه غالباست(حداقلدرسطح
دادگاهعالی استرالیا)بااین حالاگرچهدادگاههابهقاعدهکلی مندرجدراین پرونده وفادار
دادهاند.
پروندههابهتکلیفبهبیاندالیلرأی 

ماندهاند،امادربرخیشرایطو

بهعنواننمونهدریکپروندهدادگاهعالیولزجنوبیاعالمکردهاستکهکمیتهانضباطی
خواهانراازعضویتتعلیقکردهاستودستوربهپرداختهزینهدادهاست.کمیتهتجدیدنظر
بهخاطرقصوردربیان دالیل،این حکمرانقضکرده است.اساساستداللدادگاهاین است
یباشد،
کهدرحالیکهواقعیاتوامورموضوعیپروندهپیچیدهاستومورداختالفطرفینم 
بیاندالیلومبانیرأیضروریاست 1.
درپروندههای دیگری نیز پذیرفته شده است که ماهیت و قلمرو تکلیف به بیان دالیل بر

اساساوضاعواحوالهرپروندهمتفاوتاست9.درهرحالپاسخبهاینسؤالاهمیتداردکه
یتوان ادّعا کرد که در حقوق استرالیا پذیرفته شده است که بیان دالیل بخش
آیا اکنون م 
یباشد؟مشخصاًدرپرونده«عثماند»دادگاه
جداییناپذیرمفهوم«الزامبهمنصفانهعملکردن»م 
عالی چنین اعتقادی ندارد،امامفهومعدالتطبیعی وانصافرویهای اکنوناهمیت وجایگاه
واالتری یافتهاست.بااین حالباید گفتحقدسترسی بهمبانی ودالیل تصمیمات و آرای
اداریتاحدیکهقانونگذارآنرامجازکردهباشد،وجوددارد( .)Bayne, 1992: 302
درخصوصتأثیر عدم ارائه دالیل بر تصمیم غالباً در مورد این که آیا محتوای دالیلی که
یتوانبرآنصدقعنوانارائهدالیلنمود،اختالفنظر
ارائهشدهاستکافیاستیانهوآیام 
وجوددارد.
در مواردی که قصور و کوتاهی کامل در ارائه دالیل رخ داده است این سؤال مطرح
1. Public Service Board of South wales v. Osmand, (1983), 2AllER 367, 1QB1034, 3
WLR13.
2. MCILraith V. Institute of Ghartered Accountanst 2003, NSWS C 208.
3. Poractic note Note no.sccl3- Adminstrative law Law listList, new New south South
……… walesWales, Last Seen:
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میشود که این عدم ارائه دالیلی (کوتاهی وقصور)چهتأثیری برخودتصمیم دارد؟ممکن

استقوانین موضوعهای کهتکلیف بهبیان دالیل رامقررکردهباشندخودشاننتیجه وتأثیر
یاعتباری و بطالنتصمیم ندانند.قبالًقانون
عدم ارائهدالیل رابیان نمایند وآنرا موجب ب 
تکنولوژی(1116میالدی)همینرویکردرابرگزیدهبودوتصریحکردهکهدالیلتصمیمباید
بهمحضامکانبیانشود،اماتصریحداردکهعدمرعایتاینتکلیفتأثیریدرصحتتصمیم
اتخاذشدهندارد.درصورتیکهچنینتصریحیدرقوانینوجودنداشتهباشد،کوتاهیدرارائه
ممکناستبهعنوانیک اشتباهحکمی یا اشتباهنسبتبهقانونقلمدادشودکهدراین

دالیل 
یسازد( .)Matthew, 2007:180
یاعتباریتصمیمرافراهمم 
صورتموجباتب 


 .5-3آمریکا

حقبرارائهواطالعازدالیل و مبانی تصمیم در حقوق اداری آمریکا به طور سنتی به عنوان
حقهایانسبتبهبازنگریقضاییتلقیشدهاست.درحقوقاداریآمریکا
مکملنسبتبهسایر 
حقبراطالعودریافت دالیل تصمیم درکنارحقبراستماعدرمواردی کهافرادادعای حقو
داشتهاندکهدرآنوضعیتیکعملاداریصورتپذیرفتهاست،شناساییشدهاست.
موقعیتی 
مدتها این دیدگاه درحقوقاداری آمریکا طرح شدهو مقبولیت پیدا کرد که قانوناساسی

آمریکا ترتیبات مستقلی درخصوصاستماعوبیان دالیل ،در جایی که نهادهای اداری به وضع
شبینینکردهاست(.) Mashaw, 2007: 106
یپردازند،پی 
قاعدهگذارییامقرراتکلیم 
البتهدرمورداعمال اداریموردینیزهمیشهحقبردریافتواطالعدالیلمنبعثازقانون
ی هستند که
تهای مقرر در قانون اساسی محدود به موارد 
اساسی وجود ندارد ،بلکه حمای 
اعمالاداری منافعافرادراتحتتأثیر نامطلوبقراردهدواین منافعدرتعریف دادگاهعالی
آمریکاازمفهوم«حیات»«،آزادی»و«مالکیت»بگنجد( .) Mashaw, 2007: 106
درمواردی کهاستماعبوسیله قانوناساسی یا قوانین مکملقانونآیین اداری آمریکا مقرر
شدهباشد،دراین صورتارائهدالیل خودشفی نفسهیکی ازویژگیهاومعیارهای حقبر
یشود( .) Mashaw, 2007: 106
استماعمنصفانهمحسوبم 
یداندکهیکی
قاضیهنریفرنلدی6یازدهویژگیرابرایاستماعاداریمنصفانهضروریم 
ازآنهاارائهدالیلومبانیتصمیماست( .)Friendly, 1975:123
رویکرد حقوق اداری آمریکا به اصل بیان دالیل رویکرد ابزاری یا مقدمی است؛یعنی این
1. Henry Friendly.
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اصلابزارومقدمهتضمین این نکتهاستکه تصمیم مورد نظر براساسدالیل قابلاتکا و
اعتماداخذشدهاست.
دادگاهعالی آمریکا درپرونده«فولدبرگ»چنین نگاهی بهاصلبیان دالیل دارد 6.دادگاه
دراینپروندهاظهارداشتهاستکه :

«...تصمیم گیرنده باید دالیل تصمیماش را بیان نماید و دالیلی که به آنها اعتماد و اتکا
نمودهاستراارائهدهد،اگرچهبیاندالیلالزمنیستدرحدیباشدکهکامالًتمامدیدگاهها
رابیاننمایدیابخواهدیافتههاونتایجرسمیرابیاننماید 1.»....
درحقوقاداری آمریکا بیان دالیل به معنای این است که استماع خودش معماگونه و دارای
ابهام نباشد و در مورد آن توضیح دادهشود.بهصورتخالصه میتوان گفتدرحقوقاداری
آمریکا مفهوم«الزامبهرعایت تشریفات قانونی»شاملتکلیف بهبیان دالیل هممیشود.دالیلی
کهارائهمیشودالزمنیستتمامجزئیاتموضوعراپوششبدهد،امابایدنشاندهندهموضوعات
مهموامورموضوعیوحکمیباشدونشانبدهدکهچگونهاینمسائلحلوفصلشدهاست .
درجاییکهمنفعتفرددرمعرضمخاطرهقرارگرفتهاستارائهدالیلبهعواملچندیبستگی
دارد :
 -6قانونیکهمنفعتدرمعرضمخاطرهراشناساییکردهاست(بهاینمعناکهآیاآنمنفعتبه
عنوانیکحقماهویموردحمایتقانوناساسی،قوانینموضوعهیاکامنالقرارگرفتهاست)
بهرهمندیازیکحقچقدراست؟
 -1سهمارائهدالیلدرتعییندقیقودرستادعای 
درحقوقاداری آمریکا در مواردی که اعمال اداری مشمول بازنگری قضایی باشند،بیان
دالیلومبانیآنهاضروریاست.رویهقضاییآمریکابهسمتاینمفهومحرکتکردهاست
که بیان دالیل اعمال اداری شرط الزم و ضروری برای کنترل و بازنگری قضایی است
( .)Mashaw, 2007: 108
بخش 449قانونآیین اداری آمریکا مقررکرده استکههنگامقاعدهگذاری درصورتی
که این قواعد اثر الزامآوری بر افراد خصوصی داشته باشند ،نهاد اداری که این قواعد را
یاش،فرصتکافیبرایافراد
تصویبکردهاستبایداخطاریهیاآگهیمتضمنطرحپیشنهاد 
ذینفعنسبتبهارائهنظرودیدگاههاویکبیانیهکلیوموجزحاویمبانیواهدافآنقواعد
راصادرواعالمنماید 9.
1. Foldberg, v.kelly 397. U.s. 254, 1970.
2. Ibid.
3. SU.s.c s 33 (b)-(c) (2000).
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این تکلیف که نهادهای اداری در آمریکا باید دالیل قابل فهم برای مقرراتگذاری خود
ارائه دهند در مورد اعمال اداری موردی نیز صادق است؛ چرا که بازنگری قضایی را تسهیل
ینمایند( .)Mashaw, 2007: 111
م 
بهعالوه این که قدرت مشارکتکنندگان در فرآیند قاعدهگذاری غیررسمی را افزایش
یدهد تا آنها بتوانند نهاد اداری ذی ربط را مجبور نمایند تا مشکالت را به خوبی بررسی
م 
نماید.در حقیقت بیان دالیل و اهداف در مقرراتگذاری و قاعدهگذاری باعث مشارکت بهتر
افراد میشود که در قانون آیین اداری نیز ذکر شده است .به همین نسبت در اعمال اداری
یکند.
موردینیزبیاندالیلازحقاستماعافرادحمایتم 
 .5-4اتحادیه اروپا

حقهایبنیادینموردتوجهقرارگرفته
تکلیفادارهبهارائهدالیلتصمیمدرمنشوراروپایی 
وحتیدرپیشنویسپیشنهادیقانوناساسیاتحادیهاروپانیزبهاینتکلیفاشارهشدهبود.این
الزام در کد اروپایی رفتار خوب اداری نیز درج شده است .کد اروپایی رفتار خوب اداری
تکلیف مزبور را که در منشور اروپایی آمدهاستموردحمایت قرار داده وآنراتبیین کرده
یدارد که تکلیف به بیان دالیل در مورد اعمال اداری اجرا
است؛ ماده ( )63این کد بیان م 
یشودکهممکناستحقوقومنافعافرادخصوصیراتحتتاثیرنامطلوبقراربدهد.بعالوه
م 
اینکهتصمیمنبایدمبتنیبردالیلمبهمباشد.ماده()149منشوراتحادیهاروپانیزتصریحدارد
کهمقررات،دستورالعملهاوتصمیماتیکهمشترکاًبوسیلهپارلمانوشورایاروپایااعمالیکه
بوسیلهکمیسیوناروپاصادرمیشود،حتماًبایدمستدلباشند .
درطولدودههگذشتهنگاهدیوان دادگستری اروپا به این اصل ماهیت و ارزش ابزاری
یباشد .این دیوان در
داشته است؛ یعنی بیان دالیل ابزار و مقدمه تحقق ارزشهای مخدوم م 
یکیازپروندههاچنیناظهارنظرکردهاست :
«....نظارتوبازنگری قضایی مؤثربهنحوی کهشاملبررسی قانونی بودندالیل تصمیم
مورد اعتراض هم بشود ،مبتنی بر این فرض است که دادگاه بتواند مقام اداری را ملزم نماید تا
قتر مطرح است وآنبحث
دالیل تصمیماتش را بیان نماید ،امادراین پروندهیک مساله دقی 
حمایت مؤثرازحقوقبنیادین (حقبرعبورومرورآزادانه)استکهتوسطمنشوراروپایی
برای کارگراناتحادیه اروپاشناسایی شدهاست،کارگرانمزبورباید قادرباشندتاازحقوق
خوددربهترین شرایط ممکندفاعنمایند وبهترین اطالعاتممکنوکاملرادرخصوص
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امورموضوعی پروندهدراختیار داشتهباشند،درنتیجه درچنین شرایطی مقاماتاداری ملی
کهبراساسآناقدامکردهاندمطلعنمایند 6.»...

مکلفندآنهاراازدالیلومبانی
درهرحالدرسطحاتحادیه اروپا نیز همانند حقوق آمریکا حق بر دریافت دالیل ماهیت
مشروط دارد؛ یعنی ابزاری برای تسهیل اعتراض و تجدیدنظر نسبت به تصمیمات اداری و

نظارتبرنهادهایحقوقیوسیاسیاست) .(Kanska, 2009: 299
 .5-5فرانسه

درحقوقاداری فرانسه،شورای دولتی ازپذیرفتن اصلکلی الزامبیان دالیل تصمیم برای
ادارهخودداری کردهاست،امااین نقصانباقانونی کهدرسال 6373میالدی تصویب شدتا
حدودی برطرفشدهاست.براین اساسدرصورتتقاضاودرخواستافرادذی نفعاداره
بایددالیلومبانیتصمیمخودشراارائهدهد .
نقصاینقانونایناستکهاینتکلیفهمهنهادهایاداریراتحتشمولخودقرارنمیدهد.
یعنیفقطدرمورداداراتدولتمرکزیاعمالمیشود) .)Nevile & Galobert, 1998:233
یاند که آزادی
آنها باید بیان شود تصمیمات 
تصمیماتی که بر اساس این قانون دالیل  
عمومی را محدود میکند ،تصمیماتی که نوعی مجازات دربردارد ،تصمیماتی که قیودی بر
ینماید،تصمیماتیکهافرادواجدشرایطرااز حقی کهقبالًبه
عملیکهقبالًمجازبودهواردم 
یکند).(Nevile & Galobert, 1998: 233
رسمیتشناختهشدهاستمحرومم 





 .6نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
 .6-1محدودیت قلمرو اصل  166قانون اساسی

صدوررأی براساسمحتویات پرونده و مبتنی براسناد و دالیل ،از صدور آرای ظالمانه و
ینماید
انحراف مراجع از عدالت جلوگیری و برگزاری یک دادرسی منصفانه را تضمین م 
(هاشمی.)519:6931،
دراصل611قانوناساسی جمهوریاسالمیایرانالزامبهبیان دالیلومستنداتشناسایی
یگیرد؛
شدهاست،امااین الزاممخصوصاحکامدادگاههاستوتصمیمات اداری رادربرنم 
چراکهصراحتاًدرمتناصلازواژه«دادگاه»نامبردهاست.باوحدتمالکمیتواناینحکم
را به مراجع اختصاصی اداری یعنی دادگاههای اداری که کارکرد آنها وصف ترافعی دارد
توسعهوتعمیمداد،امادرموردمقاماتوتصمیماتاداریایناصلساکتاست .
1. Union National des Entraineurset cadres Techniques professinales du football
(UNECTEF) v. Heylens, 222/86, 1987, E.C.R. 9097.
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درمورددادگاهها

البتهاینسکوترانبایدمفیدنفیدانست؛چراکهایناصلدرمقامبیان
استونهنسبتبهمقاماتاداری.بنابراین علیرغم آنکهقلمرواین اصلمحدودبهدادگاهها
استبااین حال،نافی ملزمنمودنمقاماتاداری بهبیان دالیل ومبانی تصمیماتشان درموارد
مشخص،نیست.
مکلفشدهانددالیل

شوراینگهباننیزدرمواردمعدودیکهمقاماتیادادگاههایاداری
آراوتصمیمات خودرابیان نمایند ایراد مغایرت باقانوناساسی مطرحنکردهوآنهاراتأیید
کردهاست 6.


 .6-2شناسایی محدود در دادرسی دادگاههای اداری

در خصوص دادرسی دادگاههای اداری و حتی فرآیند تصمیمات اداری میتوان اصول
مشترک و عامی را تدوین کرد که این اصول در مورد همه دادگاههای اداری و تصمیمات
مقاماتعمومی ،اعمالوکاربرد داشتهباشد،چنین اصول مشترک و عامی در نظام حقوقی ما
تدوین و تصویب نشده است ،به همین دلیل قوانین ناظر به شیوه و آیین رسیدگی دادگاههای
اداریپراکندهومتفاوتاست.
در خصوصتکلیف این مراجع به بیان دالیل ومستندات رأی قاعدهعام وکلی وجود
نامهمکلفشدهاندمستند

ندارد،بلکهدربرخیموارددادگاههایاداریبهموجبقانونیاآیین
ومستدلرأی صادرنمایند ودربسیاری ازمواردنیز قوانین مربوطساکتبودهوتکلیفی را
مقررنکردهاند.

به عنوان نمونه ماده ( )16آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأتهای
رسیدگی به تخلفات اداری را مکلف کرده تا آرای آنها مستدل و مستند به قانون و مقررات
اتهای مستقیم هیأت
مربوط به حاوی تخلفات منتسب به متهم باشد و یا ماده ()157قانون مالی 
ینماید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل
حل اختالف مالیاتی را مکلف نموده رأیی که صادر م 
نسبت به اعتراض مودّی باشد و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد ،مشمول مالیات
جهاتودالیلآنتوسطهیأتحلاختالفمالیاتیدرمتنرأیقیدشود .
قانونتوزیععادالنهآبکمیسیونرسیدگیبهصدورپروانهرامکلفبهبیاندالیلتصمیم
ورأی خودنکردهاست،بااین حالماده()3آییننامهاجرایی قانونمزبورکارشناسانفنی و
یشود ،تحقیقات الزمراانجام
اقتصادی رامکلفنمودهدرموردمسائلی کهبهآنانارجاعم 
)نهادهاودستگاههایاجراییمکلفشدهانددرصورتیکهبه

بهعنواننمونهدرقانوناجراسیاستهایکلیاصل(55

.6
درخواستمجوزفعالیتاقتصادیبخشخصوصیپاسخمنفیبدهند،دالیلآنرااعالمنمایند .

اصلبیاندالیل،مستنداتآرا،تصمیماتاداری وانعکاسآندررویه قضایی دیوانعدالتاداری  119

دهندونظریاتکارشناسیخودرابهصورتصریحومستدلتهیهنمایند.
ینمایند،امابهموجبقانون
مواردیکهدادگاههایاداریآرایمهموتأثیرگذاریصادرم 
تکلیفی برای بیان دالیل ومستنداترأی خودندارندکمنیست.درذیل بهبرخی ازمواردآن
یکنیم ،بهعنوان مثال کمیسیون ماده ( )77قانون شهرداری؛ وظیفه رفع اختالف بین
اشاره م 
مودی و شهرداری در مورد اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و
سازمانهایوابستهبهآنرابرعهدهدارد،امادرقانونشهرداری،کمیسیونمزبورالزامیبهبیان

دالیل،مستنداتومبانیرأیخودندارد.
درهمینقانونکمیسیونماده611کهوظیفهرسیدگیبهتخلفاتسازندگانساختمانرابر
عهدهداردنیز تکلیفی بهارائهدالیل ومبانی رأی خودندارد؛این درحالی استکهآرای این
دومرجعازحیثتأثیرگذاریبرحقوقومنافعافرادازاهمیتزیادیبرخورداراست .
یکی دیگر از مراجعی که در برخی موارد صالحیت رسیدگی ترافعی و صدور رأی را بر
شرکتها و یا افراد و فعاالن اقتصادی

عهده دارد و آرای آن نیز اهمیت زیادی در حقوق مالی 
استهای کلی اصل 55برای این شورا
یباشد.ماده()16قانوناجرای سی 
دارد شورای رقابت م 
تهای ترافعی مهمی را در نظر گرفته است از جمله این که هرگاه این شورا پس از
صالحی 
وصولشکایت یا انجامتحقیقات احرازنماید کهرویههای ضدرقابتی رخدادهاستمیتواند
دستوربهفسخقراردادیا توافق،دستوربهعزلمدیران مربوطه،دستوربهابطاللهرگونهاقدام
ضدرقابتی ،دستور توقیف اموال که از راههای ضدرقابتی بهدست آمده،تعیین جریمه نقدی از
دهمیلیونریالتایکمیلیاردریالصادرنماید.صالحیتهاییکهبرایاینشورادرنظرگرفته
یتواند حقوق،
شده است بسیار گسترده و مهم و شبیه مرجع قضایی است ،این صالحیتها م 
منافعوموقعیتاشخاصحقیقیوحقوقیراکامالًتحتتاثیرقراردهد؛ایندرحالیاستکه
درماده()11کهدرموردنحوهرسیدگیوصدوررأی توسطاین شوراصحبتشدهاست،به
اشارهاینشدهاست .
بیانمستنداتودالیلرأی 
نمونه دیگر ،چنانچه اشخاصی به تعیین بستر و حدود حریم رودخانه ،انهار ،مسیلها
یتواننداعتراضخودرابهکمیسیون ماده
ومردابها توسط شرکت آب اعتراض داشته باشند م 
( )9آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار،مسیلها ،مردابها،برکههای طبیعی و
شبکههایآبرسانی،آبیاریوزهکشیمطرحنماید.بااینکهتصمیماتاینکمیسیونممکن

استحقوقمالکینمجاورینرودخانههاوشبکههایآبرسانیرامحدودیاسلبنماید،امااین
آییننامهمرجعمزبوررامکلفبهبیاندالیلومستنداتآرایخویشنکردهاست .
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 .6-3قاعده قوامنیافته در تصمیمگیری اداری

برخالفمقاماتقضایی کهتکلیفعامبهبیان دالیلومستنداتآرای خویشدرهمه حال
دارند،امادرحقوقاداریایرانچنینالزامکلیوعامیدرموردمقاماتاداریوجودندارد .
درقوانین عادی یا مقرراتومصوباتشورای عالی اداری بهصورتپراکندهومعموالًو
بدونضمانتاجرایمؤثرتکلیفبهبیاندالیلپیشبینیشدهاست .
نمونهدیگر چنانچهشرکتکنندهدرمناقصه دراسناد مناقصه ابهامیا ایرادی مشاهدهکند
چگونهالزام
یتواند ازمناقصهگزارتوضیح بخواهد6امامهمترین کاستی و نقص این است که هی 
م 
قانونی وجود نداردکه مقام اداری موظف باشد در برخی شرایط به صورت ابتکاری یا به
ماشرابیاننماید .
درخواستذینفعمبانیودلیلتصمی 
یباشد
اینتکلیفبهخصوصدرمواردیکهتصمیممقاماداریدربردارندهنوعیمجازاتم 
یگیردویادرموردحقوقمالیومنافعپراهمیت
یادرموردحقوقوآزادیشهروندانتصمیمم 
میباشد،بسیار ضروری است.ذکرنمونههایی ازاین دستکهدرنظاماداری ایران کمنیست
اروشنترمیکند .

مطلبر
براساسماده()61قانونرسیدگی بهتخلفاتاداری برخی ازمقاماتاداری نظیر وزراو
ازمجازاتهایادارینظیرانفصالموقت

رئیسسازمانهایمستقلدولتیصالحیتاعمالبرخی
رادرموردکارمندانخوددارند،اماهیچاشارهایبهتکلیفبهبیاندالیلومبانیتصمیم کهدر
سرنوشتکارمندبسیارتأثیرگذاراست،نشدهاست .
ماده ( )15قانون برگزاری مناقصات مصوب  6939اعالم کرده است که دستگاه اجرایی
برگزارکنندهمناقصهباید تجدید ویا لغومناقصهرابرطبقماده()11این قانون به آگاهی همه
مناقصهگرانبرسانند،اماالزامی بهبیان دالیل وموجهسازی علتلغویا تجدید مناقصهکهممکن
استدرحقوقمالیمناقصهگرانمؤثرباشد،وجودندارد .
یتواناینگونهادعاکردکهچونحقدادخواهیعلیهتصمیماتاداریوشکایتدردیوان
م 
عدالت اداری عمالً با آگاهی و اطالع از دالیل و مبانی تصمیم پیوند خورده است و بدون آن
یشود ،بنابراین از باب مقدمه واجب ،الزمه
شکایت و اعتراض و دادخواهی عمالً غیرممکن م 
اعمال حق دادخواهی (حق مسلّم شهروندان ،اصل  95قانون اساسی) و شکایت از تصمیمات
واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری (اصل 679قانون اساسی)تکلیف به بیان دالیل و مبانی
تصمیماداریاست،بهبیاندیگرتصمیماتواقداماتیکهمشمولبازنگریقضاییدیوانعدالت
.6ماده()67قانونبرگزاریمناقصاتمصوب 6939/6/14

اصلبیاندالیل،مستنداتآرا،تصمیماتاداری وانعکاسآندررویه قضایی دیوانعدالتاداری  112

اداری قرارمیگیرند ،باید با درخواست مخاطب آنها و یا ذینفع تصمیم ،دالیل و مستندات آن
اعالمشود .


 .6-4رویه قضایی دیوان عدالت اداری

دررویهقضاییدیوانعدالتاداریاصلتکلیفبهبیاندالیلومبانیعموماًتحتعنوان
مستندومستدلبودنموردشناساییقرارگرفتهاست،دیوانتحتعناوینمختلفیبهایناصل

پرداختهاستازجملهلزوماتخاذمالکموجه 6.

ارزشیکهدیوانبرایایناصلقائلشدهآنرادرزمرهاصولبدیهیرسیدگیودادرسی

دانستهاست1.بهبیاندیگر،یکیازاصولکلیحقوقیحاکمبررسیدگیودادرسیبیاندالیل
یباشد .
ومستنداتم 
رویه دیوان در خصوص آرای مراجع اختصاصی اداری (دادگاههای اداری)در مقایسه با
تصمیمات اداری از قوام و قوت بیشتری برخوردار است ،عالوه بر رأی هیأت عمومی فوق که
در خصوص دادرسی در مراجع اختصاصی اداری دیوان صراحتاً اصل بیان دالیل را در زمره
اصل بدیهی دادرسی اعالمکردهاست،شعبدیوان نیز در مقام نظارتبرآرای دادگاههای
اداری،درمواردمتعددبهدلیلعدمرعایتاصلتکلیفبهبیاندالیلومستنداترأیآنهارا
کردهاند .
نقض 
بهعنواننمونهشعبه16دیواندرمقامنظارتبررأیهیاتتجدیدنظررسیدگیبهتخلفات

اداری کارکنانوزارتاموراقتصادودارایی صراحتاًاشارهکرده که«...اتهاماتانتسابی باید
مستندومستدلبودهباشد)9»...مجموعهآرایقضایی .)164:6939،
یها اعالم کرده
شعبه 96دیوان درمقامنظارت بر رأی کمیسیون ماده 77قانونشهردار 

استکه«...نظربهاین کهاخذهرگونهعوارضنیاز بهمستندقانونی داردودررأی مذکور
مستندی ذکرنشدهاست»...وهمین عدم ذکر مستند را موجب نقض رأی این کمیسیون اعالم

کردهاست(5مجموعهآرایقضایی .)496:6939،

.6نک:بهآرایذیلکهدرآنهادیوانبااشارهبهاتخاذمالکموجهبراصلمستندومستملبودنتاکیدورزیدهاست:
رأیشماره31مورخ76/4/17هیاتعمومی،رایشعبهنهمدیوانعدالتدرپروندهکالسه76/6911بهشمارهدادنامه463
–،71/1/64رایشماره613و6973/9/13–613هیاتعمومیدرمورداعتراضبهعدممعافیتمالیاتی(مورخ73/3/19
بهشمارهدادنامه613و613پروندهکالسه،73/73/11رایشعبهدهمدیواندررسیدگیبهپروندهکالسه73/163دادنامه
741مورخ .6973/4/61
.1رأیشماره6913/61/15–663کالسهپرونده13/61هیاتعمومیدیوانعدالتاداری .
.9دادنامه3613371311619651مورخ،6936/61/4شعبه،16دیوانعدالتاداری .
.5دادنامه3613371319619956مورخ،6936/61/11شعبه96دیوانعدالتاداری .
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شعبه 65دیوان عدالت اداری درمقامنظارتبررأی هیات حلاختالفمالیاتی اعالمنموده

استکه«...برگتشخیصمالیاتبایدبراساسماخذصحیحومتکیبهدالیلواطالعاتکافی
صادرشود(6»...مجموعهآرایقضایی .)411:6939،
شعبه 65دیوان دریکی دیگر ازآرای خوددرمقامنظارتبررأی شعبهدومتجدیدنظر
تعزیراتحکومتیاستناددرستوصحیحراموردتوجهقراردادهوتصریحنمودهکهاستنادرأی

بایدقانونیودرستباشد...«.استنادبهنظریهمشورتی،باتوجهبهوجودمقرراتصحیحدرآیین
نامهاجراییفاقدتوجیهقانونیاست(1»...مجموعهآرایقضایی .)531:6939،
شعبه 91دیوان نیز درمقامنظارتبررأی کمیسیون ماده 611شهرداری بهلزوممستندو

مستدلبودنرأی اینکمیسیون اشارهکردهاست«...اوالً-رأی کمیسیونمستدلومستندنیست
و مغایرت بنای مستحدثه در رأی کمیسیون با اصول بهداشتی و فنی و شهرسازی مشخص
نیست(9»...مجموعهآرایقضایی .)116:6939،
شعبه 13دریکی ازآرای خویش بهیک قاعده کلی اشاره کردهکهآرای کمیسیونها و
هیأتهایی که ماهیت شبه قضایی دارند باید مستدل ،مستند و متقن باشد و به همین اعتبار رأی

کمیسیونماده77درخصوصعوارضرانقضنمودهاست«...نظربهاینکهآرایکمیسیونهاکه
ماهیتشبهقضاییدارندبایدمستدلومستندومتقنباشند(5»...مجموعهآرایقضایی .)119:6939،
این رأی در مقایسه با آرای قبلی یک گام فراتر نهاده و به یک قاعده کلی اشاره کرده است،
معنای این قاعده این است که حتی چنانچهدرقانونمربوطبهمراجعشبهقضایی ودادگاههای
اداری تکلیف بهبیان دالیل ومستنداترأی نیامده باشد ،این تکلیف بهلحاظاین کهازاصول
یباشد،وجودداردوعدمرعایت آنموجباتنقضرأی رافراهم
بدیهی دادرسی ورسیدگی م 
یسازد .
م
همینقاعدهکلیبابیانیمشابهموردتأییدشعبهاولتشخیصنیزقرارگرفتهاست«...باعنایتبه
یبایستمستندومستدلباشد(4»...مجموعهآرایقضایی .)115:6939،
اینکهآرایکمیسیونهام 
شعبه  9نیز به لزوم وجود دالیل و مستندات کافی در اثبات تخلف دانشجو اشاره کرده
است،این شعبهدرمقامنظارتبررأی شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان معتقداست«...

آنچه به عنوان رأی به شاکی ابالغ شده است فاقد استدالل شرعی و قانون کافی در اثبات
.6دادنامه3613371316519169مورخ،6936/61/69شعبه65دیوانعدالتاداری .
.1دادنامه3613371316519643مورخ،6936/61/3شعبه65دیوانعدالتاداری .
.9دادنامه3613371319111317مورخ،6936/3/13شعبه91دیوانعدالتاداری .
.5دادنامه3613371311319517مورخ،6936/3/66شعبه13دیوانعدالتاداری .
.4دادنامه3613371314611163مورخ6936/3/11شعبه6تشخیص .
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تخلفشاکیاست(6»...مجموعهآرایقضایی .)655:6939،
بهبیاندیگرازنظراینشعبهدالیلوتوجیهاتاینشورابرایرأیدایربرتخلفدانشجو
کافینیستواصلکافیبودندالیلومستنداترعایتنشدهاست .
یتوانچندنکتهمهمرااستنباطنمود؛اولاینکهبیاندالیلومستنداتآرا
ازرویهمزبورم 
در زمره اصول کلی حقوقی مسلّم و بدیهی و حاکم بر رسیدگی دادگاههای اداری است.دوم
آنها ماهیت ترافعی و شبه
این که قاعده کلی این است که دادگاههای اداری که رسیدگی  
قضاییدارد،درهمهحالمکلفهستندآرای خودرابهصورتمستندومستدلصادرنمایند؛
چهتکلیف والزامقانونی دراین خصوصوجودداشتهباشدوچهاین کهقانونگذاردراین
خصوصسکوتکردهباشد .
یتواناینگونهادّعاکرددرمواردیکهتکلیفقانونیوجوددارد،عدمرعایت
بنابراینم 
اصلبیان دالیل ومستنداترأی بهجهتعدمرعایت حاکمیت قانونازموجباتنقضآن
یباشد ودرمواردی کهتکلیف قانونی وجودنداشتهباشدنیز باتوجهبهاین کهرویه قضایی
م 
دیوانبرایایناصلارزشیمعادلاصولکلیحقوقیقائلشدهاست،اینالزامازرویهقضایی
یگیرد 1.
دیوانعدالتادارینشأتم 
رویهقضاییدیوانعدالتاداریدرخصوصتصمیماتاداریبهقوامیافتگیرویهدیوان
در مورد دادگاههای اداری نیست ،دراین خصوص برخی از آرای دیوان قابل توجه هستند؛
یباشد ،این شعبه
شعبههجدهمدیوان درموردالزامادارهبهبیان دالیل تصمیماتش قابلذکرم 
درمقامرسیدگی بهشکایت مربوطبهابطالتصمیم هیأت اجرایی مشاورانحقوقی ووکالت
برلزوممستندومستدلبودنتصمیم تأیید

مبنی برردصالحیت وصدورپروانهمشاورهحقوقی 

کردهاست،دربخشی ازاین رأی آمدهاست«...درموردشکایت شاکی ...سابعاً ،دستگاه
طرف شکایت هیچگونه استداللی در مورد عدم صالحیت شاکی جهت اخذ پروانهننمودهو
ادّلهایاعالمنکردهاست(»...مجموعهآرایقضایی .)655:6939،
درپروندهای دیگر درخصوصاخراجازکار،شعبه 63دیوان تاکید کرده استکهنظریه
شورایاسالمیکارمبنیبراخراجکارگرعالوهبراینکهبایدمشتملبرتعییننوعتخلفباشد
دالیلومبانیانتسابتخلفبهکارگرنیزبایداعالمشود(9مجموعهآرایقضایی .)415:6939،
.6دادنامه3613371311911766مورخ،6936/3/66شعبه9دیوانعدالتاداری .
.1دادنامه–1913مورخ،6935/61/1شعبه،63دیوانعدالتاداری .
.9دادنامه3613371316314313مورخ،6936/61/61شعبه،63دیوانعدالتاداری .
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رأی شعبه  19دیوان در خصوص نقض تصمیم هیأت مرکزی گزینش که شاکی را از نظر
یباشد ،اگرچه در این رأی صراحتاً از عبارت بیان دالیل و
گزینشی رد نموده است قابل توجه م 
مبانیتصمیمهیأتدایربرردصالحیتشاکیصحبتنشدهاست،اماتوضیحاتیکهقضاتمحترم
ینماید کهاعضای هیأت برای تصمیم بهفقدانشرایط انتخاباصلحباید
دادهاندکامالًمشخصم 

مالکهای تقدمرادرتصمیمخوددرجنمایند،بهعبارتدیگرآنها

اظهارنظرنمایندوامتیازات
مکلفهستنددرمورداینکهچراتصمیمگرفتهاندکهشاکیفاقدشرایطانتخاباصلح(مندرجدر

یباشدتوضیحبدهند...«.بااینتوضیحکههیاتطرفشکایتبدوناظهارنظرو
قانونگزینش)م 
تعیین امتیازات مالکهای تقدم مربوط به ردیف  5فرم رای مذکور در خصوص فقدان شرایط
انتخاباصلحاظهارنظرنمودهاست(6»...مجموعهآرایقضایی .)471:6939،
بهرغم آن که اصل تکلیف به بیان دالیل در حوزه تصمیمات اداری مورد توجه دیوان

یبرد؛ چراکههنوز
یهایی رنجم 
،اماهنوزازنقصهاوکاست 

عدالت اداری قرار گرفته است
استنباطنمود؛قاعدهای کهمقامات

یتوان ازرویه قضایی دیوان عدالتاداری قاعدهحقوقی 
نم 
اداری رامکلفنماید تادربرخی ازشرایط بهصورتابتکاری یا بهدرخواستذینفع مبانی و
دالیلتصمیماتشراارائهدهد .
تکلیف مزبوربهخصوصدرمواردی کهتصمیم اداراتودستگاههای اجرایی حقوقو
یدهد ،هنگامی کهماهیت تصمیم اداری جنبهترافعی
منافعافرادراتحتتأثیر نامطلوبقرارم 
یباشد،
یشودودرصددحلیکاختالفم 
داردوبهتصمیماتقضاییوشبهقضایینزدیکم 
هنگام اعمالصالحیتهای اختیاری ،تصمیماتی که برخالفرویه سابقیا برخالفنظرهای
یشوندیاتصمیماتیکهازحدضرورتخارجباشند،بسیارپراهمیتاست .
مشورتیاتخاذم 
بهعنوان مثال با آن که هنگام اعمال صالحیتهای اختیاری توضیح مقام اداری در مورد

اعمال این صالحیت اهمیت دارد،امامعموالً دیوان هنگاممواجههبااین نوعصالحیت خودرا
یدهدوواردارزیابیاعمالصالحیت
یکشدوقانونیبودنآنراموردپذیرشقرارم 
بهکنارم 
یشود .
مزبورازمنظراصولحقوقادارینم 


 .7نتیجه
یتوان این گونه ادّعا کرد که اصل تکلیف به بیان دالیل از حوزه رسیدگیهای قضایی به
م 
حالدرتمامنظامهای

مگیری اداری تسری وتعمیم یافته است.بااین 
حوزه رسیدگی وتصمی 
.6دادنامه3613371311519111مورخ،6936/61/11شعبه،11دیوانعدالتاداری .
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حقوقی پیشرو بهتفاوتهای این دو عرصه توجه شده است واین اصلدرحوزهحقوقاداری
مگیری اداری همانندرسیدگیهای قضایی مطلقنیست وبستهبه
بهخصوصدرفرآیند تصمی 
نهها وشرایط موضوعممکناست دچار انعطاف بشود.مطالعهدر نظامهای حقوقاداری
زمی 
کشورهایپیشروحاکیازآناستکهدرمواردیکهموضوعآراوتصمیماتاداریحقوقو
یباشد،بیاندالیلومستنداتازاهمیتبیشتریبرخورداراست،به
یهایشخصی افرادم 
آزاد 
همیننسبتدرمواردیکهحقوقومنافعافرادازاهمیتبیشتریبرخوردارباشد،بیاندالیلو
درهمهنظامهایحقوقیپیشرفتهبراهمیتارتباطمیانبیاندالیل

یباشد.
یترم 
مستنداتضرور 
با اعتراض و تجدیدنظر و بازنگری از تصمیمات وآرای اداری تأکید شدهاست.نظامحقوقی
ایران اگرچهبهاهمیت این اصلدررسیدگی قضایی پی بردهوحتی قانوناساسی نیز برآن
افتهای ندارد،اگرچهبه
تأکید کرده است،امادرحقوقاداری ایران این اصلوضعیت قوامی 
شدهاند،اما
صورتپراکندهدربرخیمواردمراجعادارییامقاماتاداریمکلفبهبیاندالیل 
رویه قضایی دیوان عدالتاداری دقیقاً اثرعدمرعایت آنرامشخصنکردهاست.بااین حال
دیوان عدالتاداری درخصوصدادگاههای اداری سعی کرده نقصانوکاستی نظامحقوقی
در خصوص این اصل را برطرف نماید ،اما در حوزه تصمیمات اداری کماکان این خالء و
نقصانوجوددارد.
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