
 6931بهار،45شماره،دهمهج،سالعمومیحقوقپژوهشهفصلنام




 

 

 


 ییقضا هیو انعکاس آن در رو یادار ماتیتصم ،مستندات آرا ل،یدال انیاصل ب

 یادار عدالت وانید
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 13/3/6934تاریخپذیرش:-16/7/6935تاریخدریافت:

 
 دهیچک
یم ادعا بکردتوان اصل لیدالانیکه آرا مستندات حوزهماتیتصمو، از
ادارییقضایهایدگیرس عرصه تعمیبه و ااستافتهیمیتوسعه با بهنی. نظر حال

وبودهبرخورداریشتریازانعطافبیاصلدرحقوقادارنی،احوزهدونیایهاتفاوت
عدالتوانیدییقضاهیباشد.رویمتفاوتمآنیرامونیپطیهاوشرانهیزم بهموضوع،بسته
شناسایاداریهادادگاهیآراخصوصدررامزبوراصلیادار اماییمورد داده قرار
نی.استینبرخورداریکافیافتگیتوسعهوقوامازیادارماتیتصممورددروانیدهیرو

اواروپهی،اتحادفرانسهکا،ی)انگلستان،آمریحقوقنظامچنددراصلنیایبررسبانوشتار
عدالتوانیدییقضاهیرودرخصوصبهورانیایادارحقوقدرراآنتیوضع(ایاسترال
 .استکردهیواکاویادار
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 مقدمه .1
مقبولومشروعکامالًاصلکیبهییقضایهایدگیرسدرابتدامستنداتولیدالانیب
انیببه.ندینماانیبراشیخویآراهاتیهامکلفشدندمستنداتوتوجدادگاهوشدلیتبد
اصلنیا.باشدیقضاتمفیوتکلیقمخاطبراحمستندومستدلیآراازیمندبهرهگر،ید

حتافتیتیاهمچنان استکه قوانیبرخیه بهاندکردهحیتصرآنبهزینیاساسنیاز عنوان.
دیهاباهاحکامدادگا»مقررنمودهاست:رانیایاسالمیجمهوریقانوناساس611ونهاصلنم

.«استشدهصادرحکمآناساسبرکهباشدیاصولوقانونموادبهمستندومستدل
ها،یهادرموردآزادگونهبرشمردکهدادگاهنیبهطورخالصهاتوانیرامفیتکلنیایمبنا

امتیمال،یشخصحقوق جابیاموضوعاتنیاتیاهموندینمایمیریگمیتصمافرادازاتیو
استکهنیهامستدلومستندباشد.مسألهوپرسشقابلطرحاآنماتیاحکاموتصمتادینمایم
دادگاهنیاایآ مورد نهادهامنطقدر و آرازینیاداریها بهیاداریهادادگاهیصادقاست.

وی،آزادحقوقبریشتریبمراتببهریثأازمواردتیاریدربسییقضایهااهدادگیآرانسبت
عنواننمونهاگرچهمسألهصادقاست.بهنیهمزینیادارماتید.درموردتصمنافرادداریزندگ
،امادینمایترجلوهمتیکماهمییقضایرأکیباسهیدرمقاوبهاخراجازکاردرظاهرمیتصم
است.تیمسألهپراهمنیازافرادایاریبسیبرا

یتسرزینیادارماتیتصموآرابهراییقضاماتیتصملیدالانیببهفیتکلتوانیمایآ
حقوقکردیروست؟یچیاصلدرحقوقادارنی،قلمروومفهومااستمثبتپاسخاگرداد؟
اشرویپیکشورهایادار ارزنیدر شود؟یمیابیخصوصچگونه یجمهوریادارحقوق
کردهاتخاذیکردیچهرویماتاداریوتصمیاداریهادادگاهیدرموردآرارانیایاسالم

دربردارد؟یاخصوصقاعدهنیدرایادارعدالتوانیدییقضاهیروایاست؟آ
ماتیومستنداتدرموردآراوتصملیدالانیبهبفینوشتاراثباتتکلنیایکلکردیرو
یریگمیوتصمیدگیورسییقضایدگیرسیهابهتفاوتپژوهشنیحالانیباااست،یادار
درحوزهحقوقلیدالانیبهبفیتوجهنشاندادهاستواصلتکلزینیادار ومستنداترا
.دینمایمیابیترارز،قابلانعطافییقضایدگیبارسسهیدرمقا،یادار



 یادار یماتتصمو مستندات آرا و  یلدال یاناصل ب یمبان  .2
ایمیاستکهبراساسآنتصمیمبانحیتوضیادارماتیمستنداتآراوتصمل،یارائهدال

استیسازموجهیومستنداتبهمعنالیگفتارائهدالتوانیمنیاتخاذشدهاست،بنابرایرأ
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(Galligan, 1996: 430ا هدفاز آشکاراصلنی(. نقشهکردن، استکهدرذهنیاطرحو
(.R.Harrend, 1972:2)شودنائلآنبهدیکهبایبودهوهدفیمورعمومأم


 و آرا یماتتصم یفیتک یارتقا  .1-2

ریتاثصادره،یوآراماتیتصمیبرالیبهارائهدالیاداریهامورانودادگاهأمبودنمکلف
ولیدالقیدقیسبررویابیارزازشانیانانیاطم؛چراکهداردآراآنیفیکیبرارتقایمیمستق

تصم نمایترموجهماتیتصمتاشودمیباعثصادره،یآراوماتیمستندات ندیاتخاذ
(Galligan, 1996: 932).ماتیممکناستتوسطمخاطبانتصمیابیارزنیا و آرا توسطایو

.ردیصورتبگیجامعهحقوقیهمچونوکالواعضایگریاشخاصد
،یریگمیتصمهنگامیاداردادگاهایاستکهمقامییهاسوالمتضمنیبعدیهایابیارز

 را هاآنباخود بیندمیمواجه یتمامیبراموجهویمنطقییهاپاسخدیبایاداردادگاه.
آسؤاالت باشد؛ آرندهیگمیتصمایداشته است؟ داده قرار مدنظر مالحظاتمربوطرا ایتنها

شیینهامیتصم اساساهدافدرستاتخاذ آبر است؟ توجلیدالایده یبرایکافهاتیو
وریتفسیدرستبهیرأایمیحاکمبرموضوعتصمنیقوانایوجوددارد؟آصادرهیرأایمیتصم

حیترجیبرایکافلیدالایآ،درپروندهضرورتداشتهیاند؟اگراخذنظرکارشناساعمالشده
(.Matthew, 2007: 173وجوددارد؟)گریبرنظرکارشناسدینظرکارشناسکی

مجبورناخواهخواهراعمومیمقاماتگیری،تصمیمهنگامدستینازاییهاطرحسؤال
همنمایندفراهمهاپرسشاینبهپاسخبرایکافیدالیلتاسازدمی مستقین. باعثیماًامر
آنشودیم تصمتا اتخاذ از بگغیرمنطقیوسرانهخودیماتها کیفیتیجهنتدرویرندفاصله

.یابدمیارتقااداریآرایوتصمیمات


 یدنظراز حق تجد یتحما .2-2

کییادارماتینظرواعتراضبهآراوتصمدیکهحقبرتجدکردادّعاتوانیمیدرصورت
واقع دالیحق مستنداتتصملیاستکه شودانیبماتیو مشمولیادارماتیتصمیوقت.
یهادادگاهآراازیدنظرخواهیتجدواعتراضیقانوننامکاایورندیقرارگییقضایبازنگر
دالفراهمیادار چنانچه تجداعتراضامکانعمالًنشوندانیبهاآنلیشود، ویخواهدنظری،

(.Mcmillian, 2006: 216وجودندارد)ییقضایبازنگر
یماتصمکنترلآراوتیابرمبناییکهاستایندردالیلارائهاهمیتوارزشیقتدرحق
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یاصادرشدهاستیبهدرستنظرموردیورأیمتصمیاکردکهآیبررسبتوانسازدتافراهم
یلروارائهدالین.ازاشوندفراهمآنجبرانواصالحیهاراهگرفتهصورتیواگراشتباهخیر

وابزارداردییقضاینظروبازنگریدخصوصحقبرتجدبهوقازحقیتباحمایکیارتباطنزد
Galligan, 1996: 32).) شودمیقلمدادمنظوراینیبرایمهم


 . رفتار منصفانه3-2

کهدینمایمجابینهتنهاایادارماتیرفتارمنصفانهبامخاطبانآراوتصماریازمعانتیص
درهرپروندهوجودداشتهباشد،بلکهرفتارمنصفانهمتضمنارائهیمنطقوحیصح،یواقعلیدال

باشد.یمزینلیدالحیوتوض
وحی،صحیواقعلیامراستکهدالنیانیتضمیبرایاصلنهتنهاابزارنیاقتیحقدر
وماتیکهحقوقومنافعشازتصمیفردتااستیوجودداشتهباشد،بلکهسازوکاریمنطق
توسطنهادهاواعمالشدهیهاتی،بتواندصالحگرفتهقرارنامطلوبریثأتحتتیاداریآرا

(.G.Richardson, 1986: 937)دینمایابیراارزیمقاماتعموم
نامطلوبقرارریثأکهتحتتیکسانیومستنداتبرالیدالانیادّعانمودبتوانیمواقعدر
داردکهبهآندهیفانیانداگرفته توضرا ادهدیمحیها اساساً باریمغایرأایمیتصمنیچرا

نیکهبااکردادّعاتوانیمصورتنی،دراگریدانیصادرشدهاست.بهبشانیاقوقمنافعوح
زیاجراشودبلکهقرائنوشواهدندیافرادبهصورتمنصفانهرفتارشدهاست؛عدالتنهتنهابا

آنباشد.یازاجرایحاکدیبا


 افراد یو منزلت ذات یثیت. ح4-2

ارائهبهیعمومینهادهاومقاماتالزامکنندههیتوجرااحتراموتیثیحاصل،گانیگال
(.Galligan, 1996: 432)داندیممیتصمیمبانولیدال

درافرادمنافعوحقوقکهیموارددرالزامنیابایذاتمنزلتوتیثیالبتهارتباطاصلح
روشنندانچدونیاارتباطمواردری،لکندرسااستروشناستگرفتهقرارمخاطرهمعرض

حقوقیعمومیمقاماتونهادهامیتصمودداریکهشخصحقوققانونی؛درمواردستین
وتیثیکاربهمخاطب،احترامبهحنیالیعلتودالحی،توضدینمایمحدودمایراسلبیو

.اوستیذاتکرامت
نیاشودیسانمانتیبهنقضانسانیمنتهتیموقعنیدرالیدالانیادعاکهنقضبنیالیدل
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یژگیونیاوباهمتیکهانسانیاست،درحالیانسانادیاصل،انکاراصلخودبننیاستکهنقضا
6931،یفاطمدیسی)قارشودیمفیتعر بهب93: یادیبناصلخودیذاتتیثیحیمبناگریدانی(.

ادب عدمرشیحقوقبشرمعاصرموردپذاتیانساناستکهدر لیدالحیتوضقرارگرفتهاست،
فردیذاتتیثیدارشدنحبهخدشهیمنصفانهاستکهمنتهریغرفتارینوعآن،مخاطببهمیمتص
صادرشدهاست.یراایمیآنتصمیدادهنشدهکهچرادرموردوحیتوضیشود؛چراکهبهویم



 امتناع یاامکان  ی؛ها و مقامات ادارنسبت به دادگاه یلدال یاناعمال اصل ب .3
شکلگرفت،اماییقضایهایدگیدرعرصهرسابتدامستنداتولیدالانیاصلالزامبهب
ا طرح قابل آنیمسأله تصمنیاایاستکه که دارد وجود ویدولترانیمدیریگمیامکان

رسیمقاماتادار رسیاداریهادادگاهیهایدگیو قواعد و اصول ازییقضایهایدگیاز
ند؟ینمایرویپلیدالانیببهالزاماصلجمله

ندیفرآکردنییقضاقیطرازیدولتتیریمدوحقوقانیارتباطمجادیاکهمعتقدندیبرخ
اصولعدالتتیبرآناستکهرعاکردیرونی.اباشدیمممکنیدولترانیمدیریگمیتصم
درندمکلفیدولترانیاساسمدنیوبراشودیمحسوبمیازاصولحقوقاداریکییعیطب

(.6971:94،ی)زارعندینمایرویپیدادرسقواعدواصولازخودیریگمیتصم
وبودهبرخورداریشتریازانعطافبیدرحقوقادارلیدالانیبهاعمالاصلبگریدینگاه

تیوماهیاهداف،مبانیاداریریگمیتصمیمعتقدستفضاکردیرونیاداند.یآنرامطلقنم
فرآداردکهبیخاص ارائهدالییقضایدگیرسندیا بردارنهیممکناستهزلیمتفاوتاست.

.دهدشیراافزایامورعمومتیریمدنهیهزبیترتنیدباشدوب
اعمالیاریاختتیصالحیاداریکهنهادهایماداممعتقدندیاریکهبسیدرحال خودرا

نیابایاسیسیهادگاهیازدیمابرخ،اباشندخودماتیتصملیدالانیملزمبهبدیباندینمایم
یدگیرسندیدرفرآریوتاخنهیهزشیمزبورباعثافزافیبودهومعتقدندکهتکلمخالفالزام

بشودیلیوصراحتدالیرفتنروشننیممکناستباعثازبیحتشود،یمیریگمیوتصم
(.Matthew, 2007: 177شدهاست)انیکهب

یدولترانیمدیریگمیتصمندیبافرآیاداریهادادگاهیدگیرسانیمدیبارسدیبهنظرم
تیصالحوساختارثیداردوازحیجنبهترافعیاداریهادادگاهیدگیرسشد؛زیتمالبهیقا

موسومییقضاشبهمراجعبهزینلیدلنیدارند،بههمییقضایهادادگاهبهیادیزیهاشباهت
اجتنابویدگیرسنمودنییرقضایهاغدادگاهنیالیتشکیمبانازیکی،گریدیهستند؛ازسو
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شود،نیمأبهترتهانهیوکاهشهزیدگیتتاسرعتدررساسییقضامراجعیدادرسنییآاز
اعمالیاداریهادردادگاهییقضایهادادگاهیاگرتماماصولوقواعددادرسلیدلنیبههم

تغا در هدفمزبور با ریشوند ااست، بنیبا مستنداتآرالیدالانیحال عناصرازیکی؛و
.استمطلوبزینیرادایهادادگاهمورددرآنتیرعاکهشودیممحسوبمنصفانهیدادرس
حداقلیاداریهادرخصوصدادگاه:باشدنیاتواندیخصوصمنیدرانینابیبدگاهید

قابلاعتراضدرنزدمرجعباالترویونهابراساسنصوصقاندادگاهنیایکهآرایدرموارد
بیعمومیهادادگاهیحتایویعدالتاداروانیدردییقضایمشمولبازنگرای انیهستند،

باشد.یالزامدیبایأرلیدال
برخشویمشاملرایاگستردهفیطیادارماتیتصم تصمیند، منافعیادارماتیاز
ازیبرختیماههستند،یقانونازیامتایحقکییطااعدرصددیبرخدارند،نظردررایعموم
دارند.یجنبهانضباطیوبرخاستافرادانیماختالفحلهاآن

دریاداریریگمیهنگامتصمیمتنوعوگستردهاست.مقاماداراریبسزیهاناتخاذآننییآ
عدالتویاجرایدرپیکهقاضیاستدرحالیوارائهخدماتهمگانینظمعمومنیمأتیپ

یبهاندازهمقاماداریاست،قاضیمنفعتعمومنیمأادارهتییاست،هدفنهاقتیکشفحق
آزاد نیاز برخوردار علستیعمل رسیوقتالقاعدهیو درخواستشودیمیدگیوارد یکه

پذ اردیصورت حالنی، اداریدر مقام که نیاست درخواستشهروندان به ستیمحدود
(.6935:71،زاده)فالح
کهکردحکمیاداریریگمیتصمندیدرفرآییقضایهایدگیهمانندرستوانینمنیبنابرا

نیچراکهاباشد؛یخودممیتصملیدالانیمکلفبهبیمقامادارطیدرهمهحالوهمهشرا
کلأمس صورتالزام به اصولکارآمدیله ممکناستبا عام ت،یو خدماتنیمأسرعتو
باشد.رتیدرمغایادارماتیدرتصمیمعمو
دینمایمجابیراالیدالانیکهانصافوعدالتبیگفتدرمواردتوانیاعتبارمنیبههم

خودراارائهدهد.بهمیتصمیومبانلیدالدیبایمقامادار،چهبهدرخواستمخاطبوچهراساً
سلبنمودهاستیحقوقشخصیادارمیکهتصمیعنواننمونهدرموارد برخالفایفردرا

سابقاتخاذشدهاست.یهاهیرو


 و مستندات یلدال یانمفهوم اصل ب .4
اصلدوجنبهدارد؛اولنیا»؛کردیتلقمنصفانهرفتاراصولازیکیتوانیمرااصلنیا
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نیادومباشد،زیآمضیرتبعیغوکسانیبامردمیواداریی،قضایاسیسیهاکهرفتارمقامنیا
مکلّفیاعتبارمقامادارنی.بههمشودرفتاریانسانشرافتوشأنمطابقدیبایفردهرباکه
همگانیبراکسانیخودرابراساساصولرفتارواحترامیورأمیتصملیودالیمبانشودیم

(.6971:93،ی)زارع«دهدحیتوض
اتخاذیبهدرستنظرموردیرأایمیومشودکهتصممعلکهاستنیااصلنیازایهدفاصل
حقوقومنافعایوندامتضررشدهیاداریرأایمیکهازتصمیکسانینه؟بعالوهبراایشدهاست
آنرایدرستمیتصمیومبانلیدالیتابابررسدیامکانبوجودآنیدارشدهاست،اآنهاخدشه

(.Galligan 1996: 430متوسلشوند)ییقضایبازنگرایبهاعتراضقیطرنیبسنجندوازا
کهباشندیقیحقویماد،یقانونیهانهیزمانگریبویکافدیباشودیمارائهکهیلیدال»
(.53: 6935)فالحزاده،«استشدهاتخاذهاآناساسبریاداریرأایمیتصم
دالهب ادیبالیعالوه طرح قابل مسأله اما باشند، فهم قابل و ونهادهاکهستانیساده

ایآهستند؟خودیآراومیتصمیمبانارائهولیدالانیببهمکلفحدچهتایاداریهادادگاه
ند؟ینماارائهراخودیراومیتصمیمبانولیدالدیبایموضوعهرمورددرطیشراتمامدر

طولفرآ عدالتممکناستدر ونهعادالیهانیآئقیطرازیریگمیتصمندیانصافو
بایامالزمهیریگمیتصمنییآشدنمنصفانهتیوضعنیادراستممکنوشودنیتأممنصفانه

(.Matthew, 2007:173)باشدنداشتهمیتصمیمبانولیدالانیب
،فرصتافشااسنادومدارکواطالعاتطیازموضوعاتوشرایممکناستدربرخیحت

برا فرآیپرونده طول در آن تصمیدگیرسدنیمخاطبان بعدمهمیریگمیو اطالع از ازیتر
.استگرفتهقراردییأموردت«محمدفواد»پروندهدرکردیرونیباشد.هممیتصمیمستنداتومبان

رندگانیگمیتصممدنظریریگمیتصمانیدرجرکهآنچهازاطالعکهشدهدیتأکپروندهنیادر
اهمشوددادهحیتوضمخاطببهآنلیدالفاًصرمیتصماتخاذازبعدکهنیاازبوده از تی،

یشتریب است. محمدفواد»برخوردار ایتانیبرتیکسبتابعیمتقاض« و توسطیویتقاضابود
یالدیم6336مصوبایتانیبرتیتابعقانوناساسبرکهنیاباشود،یمردایتانیوزارتکشوربر

تقاضالیدالهیااریبرایقانونفیتکلکشوروزارت براساسیرد دادگاه اما خواهاننداشته،
مکلفمشیپکردیرو بادینمایگفتهوزارتکشوررا یدگیدرطولرسدیکه ازیمتقاض را
6.دیخودمطلعنمامیومستنداتتصمیمبان

ب مگریدانیبه توانی، اصلبکردادعا بهیرحقوقاداردمستنداتولیدالانیکه وابسته
                                                                                                                                                                                                        
1. Rv.Secretarn of State for Home Department Expavte Mohamad fayed (1996) EWCA 
civ 996. 
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تیکهاخذشدهازاهمیمیتوجهبهنوعتصمکهیحالدر.استپروندهموضوعاتنهیزموطیشرا
ایضرر،خسارتلیتحممتضمنیادارماتیازتصمیعنواننمونهبعض.بهاستبرخوردارییباال
بستهبهلیدالانیبچوندارد،یادیزتیاهممیتصملیدالانیمواردبنی؛دراباشندیاتهاممیحت
ماههطیشرا پرونده، متیاهمم،یتصمتیر سوابقموضوع،میتصمیمنفریثأتزانیو افراد، بر
(.Elliot, 2005: 367)دینمایمشنهادیراپیالزاماتمتفاوتیعموممنافعباآنرتیزانمغایم



 کشورها یدر برخ یادار یو آرا یماتتصم یو مبان یلدال یاناصل ب .5
 انگلستان  .1-5

بازنگر تکلیهادادگاه،ییقضایدرمقام مفهوم با کامالً بفیانگلستان آشنالیدالانیبه
اند،بلکهدرخصوصکردهاعمالییشبهقضایهایدگیرسمورددرراالزامنیهستندونهتنهاا

بزینیادارماتیتصم بستهحسبمورد، برخکار تصمیاند. یاداریهاوانیدلهیوسبهماتیاز
کینزدوهیشبییضاقیهایدگیرسبهیاداریهاوانیدازیبرخیدگیرسنییآشود،یماتخاذ
الوجوابمتقابلوؤشودواظهاراتشهودرابهصورتسیانجاممیفاهشاستماعیعنی؛است
مجازاستالوجوابمتقابلدرآنؤسویقانونیندگینماوکنندیاستماعمیشفاه  هاکامالً

Elliot, 2005: 367).) 

دارد،یررسمیجنبهغشتریهابآنیدگیهستندورسیکمتررسمیاداریهاوانیازدیبرخ
دیبرخیدگیرس صورتکتبیاداریاهوانیاز به ایصرفاً کنار در ماتیتصمهانیاست.

مقاماتعمومیادارینهادها کمرینظیو و تیکهصالحیگریاشخاصدایونرهایسیوزرا
دارد.وجودزیدارندنیریگمیتصم
نسبتلیدالانیانگلستاندرمورداصلبیهادادگاهکردیاستکهرونیسوالقابلطرحا
 ,Matthew)ست؟یوجودنداردچیقانونفیکهنصوتکلیمزبوردرمواردماتیتصمفیبهط

2007: 173.)
قوانیدرموارد یارادیهاودادگاهمقاماتباشند،کردهینیبشیپرایالزامنیچننیکه
قاتیوتحقهاوانیقانوندیومحاکمادارهاوانیازآنهستند.درخصوصدتیمکلفبهتبع

چنیالدیم6331)یادار برایالزامنی( کردهینیبشیپیاداریهاوانیدیرا یعنیاست؛
متضمنیشفاهاییکتبهیانیبدیهااشارهشدهاستباقانونبهآننیکهدرایاداریهاوانید

خودرابهدرخواستافرادارائهدهند.یأریومبانلیدال
وجودمیتصمیومبانلیارائهدالیبرایتعهدوالزامعاموکلیادارماتیدرموردتصم
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شدهوبیتصویخاصنی،قوانموضوعاتازیبرخدرحالنی(.بااCraig, 2003: 436ندارد)
 اند.الزامنشدهنیهاهنوزمشمولاازحوزهیاریبسیاست،ولکردهیراالزاممیتصملیدالانیب

قرارمدنظردیانگلستانرابایدرحقوقادارریاخانهیگراتوسعهیکردهایخصوصرونیدرا
یادارماتیتصمیومبانلیدالانیبیبرایالالزامکلفرضکهدرکامننیهاا.اگرچهدادگاهداد

استشدهداریپدخصوصنیادرکهیتحوالتوتوسعهاما،انددادهقرارمدنظررانداردوجود
.ندینماواردیمهماستثنائاتقاعدهنیابرتادارندیادیزلیتماهادادگاهکهدهدیمنشان
افزادادگاهلیتما به یسازشفافشیها تا حکومتباعثشده اداره نیاکهکنندتالشدر
نهادهافیتکل و مقامات به نهادند،ینمالیحمتیاداریرا شدهیاداریهاحداقل اندمکلف

(.Matthew, 2007:180)ارائهدهندیحیتوضهیانیرابهصورتبمیتصملیودالیازمبانیاخالصه
لیتحمیادارمقاماتبررافیتکلنیاتااندگرفتهشیپدرراییهاوهیهاشدرهرحالدادگاه

راییقضانظارتویخواهدنظریتجدحقمیتصمیمبانولیدالهارائعدمکهیمواردمانند:ندینما
خودسرانهمنجریهایدگیرسبهمیتصملیدالارائهعدمکهیموارددرنیوهمچنکندیماثریب

لیدالانیبرخورداراستکهانصاف،بییباالمنفعتوتیاهمچنانازموضوعکهیشودوهنگام
 (.Craig, 2003: 437) (یشخصیهایزادآسلبری)نظداندیمیضروررا

نیایقاعدهکلتاسمتدرحالگذاراستنیانگلستانبهایهادادگاهییقضاهیاکنونرو
دال استثنائاتمیتصملیباشدکه با ضروریهمراه واقعاً شراهستندیکه توجهاآنطیو هیرا

نهیکاهشهزری،نظاستآمدههادگاهداییقضاهیازاستثنائاتدررویبرخ.»شوندارائهد،ینما
راجعبهامتناعازبهاجرادرآوردنالزاماتماتیتصم،یعلمیابیناظربهارزماتیتصمق،یتحق
استکهنقصاندررفتهیدرانگلستانپذییقضاهیرونی(همچن6935:164زاده،)فالح«.یقانون

(نفعیکهخواهان)شخصذردیقرارگیارادماتیبطالنتصمیمبناتواندیمیوقتلیارائهدال
(.Craig, 2003: 437قابلمالحظهشدهباشد)انیدچارضرروز

،باستامجازلیداللیتکمواصالحوجودنداردکهنشاندهندیدرانگلستانقاعدهکل
کهنیاندمشروطبهارامجازشمردهلیوجوددارندکهارائهموخردالزینییهاحالپروندهنیا
(.Kunneccke , 2007: 993ارائهنشدهباشد)یلیدلچیه

ارائهیهابهسختشدهاستدادگاهینیبشیپلیدالانیبهبفیکهدرقانونتکلیدرموارد
مرلیدالیبعد مرند،یپذیا که اتوانیچرا اجزالیصورتارائهدالنیگفتدر اصلیاز
قابلتوجهانیکهموجبضرروزنین،مشروطبهاتآیاستکهعدمرعامیبودنتصمیقانون

 (Kunneccke, 2007: 993 ). شودیمحسوبممیتصمیاعتباریخواهانشدهباشد،ازموجباتب
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 یااسترال  .2-5

استرال ایگذارمجالسقانونایدر سطح در طریالتیچه دو از فدرال سطح در چه قیو
قرارنامطلوبریتأثتحتیادارمیتصمکیزاکهیفردکهاندبرآمدهحقنیانیمتضدرصدد
مواردنیدرازینیومقاماتعمومابدییآگاهمیومستنداتتصملی،بتواندازدالاستگرفته
ازگریودیحقوقادارنیووضعقوانبیازراهتصویکیداشتهباشند.لیبهارائهدالفیتکل
(.Matthew, 2007: 177) درموردموضوعاتخاصیگذارقانونقیطر

استرال حقوق مستنداتلیدالازیآگاهبرحقییشناسادرمهمّعواملازیکیایدر و
ادارم،یتصم استبودهنینویحقوق تجدییشناسایعنی؛ دینظرخواهدیحق یهاوانیدر
 .(Matthew, 2007: 177 )یاداردنظریتجد

دبه قانون نمونه مقرراتیالدیم6374)یاداردنظریتجدیهاوانیعنوان و حقی( که
توسعهوتسهییقضایبهبازنگریدسترس ازیاند،باعثشدندتاقلمروحقآگاهنمودهلیرا

دال مبانلیمفاد میتصمیو تکالافتهیتوسعه قلمرو عمومفیو ایماموران خصوصنیدر
یادارماتیتصمیر(،قانونبازنگیالدیم6373)یقانونحقوقاداررینظینی.قوانابدیشیافزا
(،یالدیم1111)ییقضایبازنگرقانون(یالدیم6336)ییقضایبازنگرقانون(یالدیم6333)

(یالدیم1115فدرال)ی(قانونمحاکماداریالدیم6333)یاداردنظریتجدیهاوانیدقانون
تصمامیپنیایهمگ که دربردارند قابلتجدییآراایماتیمشترکرا دریخواهدنظریکه
بارندیگیمقرارییقضایبازنگرمشمولایستندهیادارنظردیتجدوانید یمبانولیدالدی،

شودارائههاآن قابلماتیتصموآرانیایمبانولیدالاگرکهاستنیاهمیاصلهدف.
بازنگردستر اعتراضو مانعمواجههشودییقضایسسنباشدممکناستامکانتوسلبه با

(Matthew, 2007: 177.)
ولیدالتاندینمامکلفرایادارمقاماتکهستندیننیایپدرعموماًمصوبنیالبتهقوان

ماتیکهازتصمیحقرابهافرادنیانیقواننید،بلکهانینماانیبحالهمهدررامیتصمیمبان
گرفتهریثأتحتتیادار دالدهندیم،اندنامطلوبقرار مبانلیکه درخواستمیتصمیو را
نندینما یدورهزمانکیتنهابراساسدرخواستافرادودرلیدالانیبهبفیتکلزیوعموماً

 .(Matthew, 2007: 177 )استشدهییشناسامشخص

چن مواردندینمایمشخصمنیقواننیانیهم چه اییاداریهاوانیتوسطددیبایکه
ایمقاماتعموم تا شود فیتکلنیارائه ارائه شود، بریموضوعیهاافتهیانجام که پرونده

(.Bayne, 1992: 302)موارداستنیازایکیصادرشدهاستمیتصماییأهاراساسآن
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آندروکردهدایپورودخاصموضوعاتازیبرخبهنسبتگذارقانونزیمواردنیدربرخ
راجعماتیتصممثالًاست،کردهمیتصملیدالانیببهمکلفرایعموممقاماتخاصموضوع

بهراجعماتیتصمومسابقاتمجوزلغوبهراجعماتیتصمایافرادیمستمرقیتعلایلغوبه
(.Matthew, 2007:176نمونههستند)نیازاستیزطیمحموضوعات
یهاوانیدکهکرددییتأرادگاهیدنیایاپروندهدریعالدادگاهیالدیم6331درسال

 6ندارندخودمیتصمیمبانولیدالانیبیبراعامویکلالزاموفیتکلیادارمقاماتویادار

هنوزشدمطرحپروندهنیادرکهیدگاهید غالباست)حداقلدرسطحدگاهیدکی،
اایاسترالیدادگاهعال با بهقاعدهکلحالاگرچهدادگاهنی( وفادارپروندهنیمندرجدرایها

 اند.دادهیأرلیدالانیبهبفیبهتکلهاپروندهوطیشرایامادربرخاند،مانده

یانضباطتهیاستکهکمکردهاعالمیولزجنوبیپروندهدادگاهعالکیبهعنواننمونهدر
دنظریتجدتهیدادهاست.کمنهیکردهاستودستوربهپرداختهزقیتعلتیخواهانراازعضو
استنیاست.اساساستداللدادگاهاکردهحکمرانقضنی،الیدالانیبهخاطرقصوردرب

باشد،یمنیاستومورداختالفطرفدهیچیپروندهپیوامورموضوعاتیکهواقعیکهدرحال
1است.یضروریأریومبانلیدالانیب

برلیدالانیببهفیتکلقلمرووتیماهکهاستشدهرفتهیپذزینیگریدیهادرپرونده
داردکهتیالاهمؤسنیدرهرحالپاسخبها9.استمتفاوتپروندههراحوالواوضاعاساس

مایآ توانیاکنون استرالکردادّعا حقوق در برفتهیپذایکه استکه بخشلیدالانیشده
دادگاه«عثماند»مشخصاًدرپروندهباشد؟یم«الزامبهمنصفانهعملکردن»مفهومریناپذییجدا
گاهیوجاتیاکنوناهمیاهیوانصافرویعیندارد،امامفهومعدالتطبیاعتقادنیچنیالع

اافتییواالتر با یآراوماتیتصملیودالیبهمبانیگفتحقدسترسدیحالبانیهاست.
(.Bayne, 1992: 302باشد،وجوددارد)کردهگذارآنرامجازکهقانونیتاحدیادار

کهیلیدالیمحتواایآکهنیامورددرغالباًمیتصمبرلیدالارائهعدمریثأدرخصوصت
،اختالفنظرنمودلیدالارائهعنوانصدقآنبرتوانیمایآونهایاستیکافاستشدهارائه

 وجوددارد.

موارد ویدر قصور دالیکوتاهکه ارائه در مطرحسؤالایناستدادهرخیلکامل

                                                                                                                                                                                                        
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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دارد؟ممکنیمبرخودتصمیریثأوقصور(چهتی)کوتاهدالیلیارائهعدمنایکهشودمی
باشندخودشاننتیلدالیانبهبیفکهتکلیاموضوعهیناستقوان مقررکرده یرثأوتیجهرا

دال ارائه بیلعدم موجببیندنمایانرا آنرا بطالنتصماعتبارییو قانونیمو قبالً ندانند.
یدبایمتصمیلکهدالکردهیحبودوتصربرگزیدهرارویکردهمین(یالدیم1116)یتکنولوژ

یمدرصحتتصمیریثأتیفتکلینایتعدمرعاکهداردیحشود،اماتصریانبهمحضامکانب
درارائهیوجودنداشتهباشد،کوتاهیندرقوانیحیتصرینکهچنیاتخاذشدهندارد.درصورت

یناشتباهنسبتبهقانونقلمدادشودکهدرایایاشتباهحکمیکنعنواممکناستبهیلدال
(.Matthew, 2007:180)سازدیرافراهممیمتصماعتبارییصورتموجباتب


 یکا. آمر3-5

عنوانبهیسنتطوربهکایآمریادارحقوقدرمیتصمیمبانولیحقبرارائهواطالعازدال
کایآمریشدهاست.درحقوقاداریتلقییقضایتبهبازنگربنسایهاحقریسابهنسبتمکمل

حقویکهافرادادعایدرکنارحقبراستماعدرمواردمیتصملیدالافتیحقبراطالعودر
.استشدهییشناسااست،رفتهیصورتپذیعملادارکیتیاندکهدرآنوضعداشتهیتیموقع
امدت مقبولکایآمریدرحقوقاداردگاهیدنیها و قانوناساسدایپتیطرحشده که یکرد
وضعبهیادارینهادهاکهییجادرل،یدالانیدرخصوصاستماعوبیمستقلباتیترتکایآمر

 (.Mashaw, 2007: 106 )استنکردهینیبشیپپردازند،یمیکلمقرراتاییگذارقاعده

منبعثازقانونلیواطالعدالافتیرحقبردشهیهمزینیموردیادار البتهدرمورداعمال
حمایاساس بلکه ندارد، اساسیهاتیوجود قانون در مواردیمقرر به کهیمحدود هستند

یدادگاهعالفیمنافعدرتعرنینامطلوبقراردهدواریثأمنافعافرادراتحتتیاعمالادار
(.Mashaw, 2007: 106 )بگنجد«تیمالک»و«یآزاد»،«اتیح»ازمفهومکایآمر

مقررکایآمریادارنییمکملقانونآنیقواناییقانوناساسلهیکهاستماعبوسیدرموارد
حقبریارهایهاومعیژگیازویکینفسهیخودشفلیصورتارائهدالنیشدهباشد،درا

(.Mashaw, 2007: 106 )شودیاستماعمنصفانهمحسوبم
یکیکهداندیمیمنصفانهضروریاستماعاداریرابرایژگیوازدهی6یفرنلدیهنریقاض
(.Friendly, 1975:123)استمیتصمیومبانلیهاارائهدالازآن
نیایعنیاست؛یمقدماییابزارکردیرولیدالانیباصلبهکایآمریادارحقوقکردیرو

                                                                                                                                                                                                        
1. Henry Friendly. 
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تضم مقدمه و تصمنیانیاصلابزار استکه اسامینکته بر نظر ولیسدالمورد قابلاتکا
 اعتماداخذشدهاست.

دادگاه6دارد.لیدالانیبهاصلبینگاهنیچن«برگدفول»درپروندهکایآمریدادگاهعال
پروندهاظهارداشتهاستکه:نیدرا

 اتکاواعتمادهانآبهکهیلیدالودینماانیبرااشمیتصملیدالدیبارندهیگمیتصم»...
هادگاهیشدکهکامالًتمامدبایحددرستینالزملیدالانیباگرچهدهد،ارائهرااستنموده
1....«.دینماانیرابیرسمجیهاونتاهافتیبخواهدایدینماانیراب

یداراوگونهمعماخودشاستماعکهاستنیایمعنابهلیدالانیبکایآمریدرحقوقادار
بهصورتخالصهحیضتوآنمورددرونباشدابهام یگفتدرحقوقادارتوانیمدادهشود.
یلی.دالشودیهمملیدالانیبهبفیشاملتکل«یقانونفاتیتشرتیالزامبهرعا»مفهومکایآمر

نشاندهندهموضوعاتدیموضوعراپوششبدهد،امابااتیتمامجزئستیالزمنشودیکهارائهم
مسائلحلوفصلشدهاست.نیشدونشانبدهدکهچگونهابایوحکمیمهموامورموضوع

یبستگیچندعواملبهلیکهمنفعتفرددرمعرضمخاطرهقرارگرفتهاستارائهدالییدرجا
:دارد
آنمنفعتبهیامعناکهآینکردهاست)بهاییکهمنفعتدرمعرضمخاطرهراشناسایقانون -6
 القرارگرفتهاست(کامنیاموضوعهینقوانی،وناساسقانیتموردحمایحقماهویکعنوان

 حقچقدراست؟یکازیمندبهرهیودرستادعایقدقییندرتعیلسهمارائهدال -1

بییقضایبازنگرمشمولیاداراعمالکهیموارددرکایآمریدرحقوقادار انیباشند،
مفهومحرکتکردهاستنیبهسمتاکایآمرییقضاهیاست.رویهاضرورآنیومبانلیدال

ب ادارلیدالانیکه ضروریاعمال و الزم بازنگریبرایشرط و استییقضایکنترل
(Mashaw, 2007: 108.)

یدرصورتیگذارقاعدهاستکههنگامکردهمقررکایآمریادارنییقانونآ449بخش
ا الزامنیکه اثر خصوصیآورقواعد افراد باشنیبر ادارداشته نهاد اید، راقواعدنیکه
افرادیبرایاش،فرصتکافیشنهادیپطرحمتضمنیآگهایهیاخطاردیبااستکردهبیتصو
واهدافآنقواعدیمبانیوموجزحاویکلهیانیبکیوهادگاهینفعنسبتبهارائهنظرودیذ

9.دیراصادرواعالمنما
                                                                                                                                                                                                        
1. Foldberg, v.kelly 397. U.s. 254, 1970. 
2. Ibid. 
3. SU.s.c s 33 (b)-(c) (2000). 
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خودیگذارمقرراتیبرافهمقابللیدالدیباکایآمردریادارینهادهاکهفیتکلنیا
لیتسهراییقضایبازنگرکهچرااست؛صادقزینیموردیاداراعمالمورددردهندارائه

(.Mashaw, 2007: 111)ندینمایم
اهب شیافزارایررسمیغیگذارقاعدهندیفرآدرکنندگانمشارکتقدرتکهنیعالوه

یبررسیخوببهرامشکالتتاندینمامجبورراربطیذیادارنهاددبتواننهاآنتادهدیم
بهترمشارکتباعثیگذارقاعدهویگذارمقرراتدراهدافولیدالانیبقتیحقدر.دینما

استشدهذکرزینیادارنییآقانوندرکهشودیمافراد یاراداعمالدرنسبتنیهمبه.
 .کندیمتیماعافرادحمااستحقازلیدالانیبزینیمورد

 
 اروپا هی. اتحاد4-5

قرارگرفتهتوجهموردنیادیبنیهاحقییاروپامنشوردرمیتصملیدالارائهبهادارهفیتکل
نیا.بودشدهاشارهفیتکلنیابهزیناروپاهیاتحادیاساسقانونیشنهادیپسینوشیپدریحتو

استشدهدرجزینیادارخوبرفتارییاروپاکددرالزام یادارخوبرفتارییاروپاکد.
کردهنییوآنراتبدادهقرارتیآمدهاستموردحماییااروپمنشوردرکهرامزبورفیتکل

( ماده ا63است؛ بنی( تکلداردیمانیکد بفیکه ادارلیدالانیبه اعمال مورد اجرایدر
نامطلوبقراربدهد.بعالوهریتحتتاثرایکهممکناستحقوقومنافعافرادخصوصشودیم
داردحیتصرزیناروپاهی(منشوراتحاد149مبهمباشد.ماده)لیبردالیمبتندینبامیکهتصمنیا

کهیاعمالایاروپایشوراوپارلمانلهیبوسمشترکاًکهیماتیتصموهادستورالعملمقررات،که
.باشندمستدلدیابحتماًشود،یصادرماروپاونیسیکملهیوسب

د نگاه یابزارارزشوتیماهاصلنیابهاروپایدادگستروانیدرطولدودههگذشته
استداشته تحققارزشلیدالانیبیعنی؛ مقدمه و میهاابزار اباشدیمخدوم دروانیدنی.

اظهارنظرکردهاست:نیهاچنازپروندهیکی
 میتصملیبودندالیقانونیکهشاملبررسینحوثربهؤمییقضاینظارتوبازنگر»....
تادینماملزمرایادارمقامبتوانددادگاهکهاستفرضنیابریمبتنبشود،هماعتراضمورد
وآنبحثاستمطرحترقیدقمسالهکیپروندهنیامادراد،ینماانیبراماتشیتصملیدال
اروپا)حقبرعبورومرنیادیثرازحقوقبنؤمتیحما استکهتوسطمنشور ییورآزادانه(
شناساهیکارگراناتحادیبرا ازحقوقدیشدهاست،کارگرانمزبورباییاروپا قادرباشندتا

بهتر بهترندیممکندفاعنماطیشرانیخوددر درخصوصنیو اطالعاتممکنوکاملرا
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دراختیامورموضوع نتاریپرونده در باشند، چنجهیداشته یملیمقاماتاداریطیشرانیدر
6...«.ندیاندمطلعنماکهبراساسآناقدامکردهیومبانلیهاراازدالمکلفندآن

تیماهلیدالافتیدربرحقکایآمرحقوقهمانندزیناروپاهیدرهرحالدرسطحاتحاد
دارمشروط تجدلیتسهیبرایابزاریعنید؛ تصمدنظیاعتراضو نسبتبه ویادارماتیر

.(Kanska, 2009: 299)استیاسیوسیحقوقینظارتبرنهادها
 

 فرانسه .5-5

یبرامیتصملیدالانیالزامبیاصلکلرفتنیازپذیدولتیفرانسه،شورایدرحقوقادار
ایادارهخوددار شدتابیتصویالدیم6373کهدرسالینقصانباقانوننیکردهاست،اما

یحدود ودرخواستافرادذنیبرابرطرفشدهاست. نفعادارهیاساسدرصورتتقاضا
خودشراارائهدهد.میتصمیومبانلیدالدیبا

.دهدیراتحتشمولخودقرارنمیاداریهمهنهادهافیتکلنیاستکهانیقانونانینقصا
(.Nevile & Galobert, 1998(233:شودیاعمالمیفقطدرمورداداراتدولتمرکزیعنی

یآزادکهاندیماتیتصمشودانیبدیباهاآنلیدالقانوننیااساسبرکهیماتیتصم
بریودیقکهیماتیتصمدربردارد،مجازاتینوعکهیماتیتصمکند،یممحدودرایعموم
بهقبالًکهیحقازراطیشراواجدافرادکهیماتیتصمد،ینمایمواردبودهمجازقبالًکهیعمل
:Nevile & Galobert, 1998).(233 کندیممحروماستشدهشناختهتیمرس



 یرانا یاسالم یجمهور ینظام حقوق .6

 یقانون اساس 166قلمرو اصل  یتمحدود .1-6
وظالمانهیآراصدورازل،یدالواسنادبریمبتنوپروندهاتیبراساسمحتویأصدورر

دینمایمنیتضمرامنصفانهیادرسدکییبرگزارویریجلوگعدالتازمراجعانحراف
 (.6931:519،ی)هاشم

ییومستنداتشناسالیدالانیالزامبهبرانیایاسالمیجمهوریقانوناساس611دراصل
رد؛یگیرادربرنمیادارماتیهاستوتصمالزاممخصوصاحکامدادگاهنیشدهاست،اماا

حکمنیاتوانینامبردهاست.باوحدتمالکم«دادگاه»چراکهصراحتاًدرمتناصلازواژه
اختصاص مراجع به آنیاداریهادادگاهیعنییاداریرا کارکرد وصفترافعکه داردیها

اصلساکتاست.نیایادارماتی،امادرموردمقاماتوتصمدادمیتوسعهوتعم
                                                                                                                                                                                                        
1. Union National des Entraineurset cadres Techniques professinales du football 
(UNECTEF) v. Heylens, 222/86, 1987, E.C.R. 9097. 
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هادرمورددادگاهانیقامباصلدرمنیت؛چراکهادانسینفدیمفدینباراسکوتنیالبتها
هااصلمحدودبهدادگاهنیکهقلمرواآنرغمیعلنی.بنابرایستونهنسبتبهمقاماتادارا
درمواردماتشانیتصمیومبانلیدالانیبهبیملزمنمودنمقاماتاداری،نافحالنیستبااا

 .ستیمشخص،ن

لیانددالمکلفشدهیاداریهادادگاهایکهمقاماتیدرمواردمعدودزینگهباننیشورا
وتصم بماتیآرا تیباقانوناساسرتیمغارادیاندینماانیخودرا دییأمطرحنکردهوآنهارا

6است.کرده


 یادار یهادادگاه یمحدود در دادرس ییشناسا .2-6

خصوصدادرس حتیاداریهادادگاهیدر اصولتوانیمیادارماتیتصمندیفرآیو
عاممشت تدویرکو اکردنیرا دادگاهنیکه همه مورد تصمیاداریهااصولدر ماتیو

مایحقوقنظامدریعامومشترکاصولنیداشتهباشد،چناعمالوکاربرد،یمقاماتعموم
یهادادگاهیدگیرسنییآووهیشبهناظرنیقوانلیدلنیهمبهاست،نشدهبیتصوونیتدو
 .استاوتمتفوپراکندهیادار

بنیافیدرخصوصتکل به مستنداترلیدالانیمراجع وکلیأو عام وجودیقاعده
اندمستندنامهمکلفشدهنییآایبهموجبقانونیاداریهاموارددادگاهیندارد،بلکهدربرخ

رایفیمربوطساکتبودهوتکلنیقوانزیازمواردنیاریودربسندیصادرنمایومستدلرأ
 اند.مقررنکرده

( ماده نمونه عنوان آ16به یهاأتیهیادارتخلفاتبهیدگیرسقانونییاجرانامهنیی(
مقرراتوقانونبهمستندومستدلهاآنیآراتاکردهمکلفرایادارتخلفاتبهیدگیرس

أتیهمیمستقیهااتیمالقانون(157)مادهایوباشدمتهمبهمنتسبتخلفاتیحاوبهمربوط
مدللوموجهنظراظهارمتضمندینمایمصادرکهییرأنمودهمکلفرایاتیمالاختالفحل

اتیمالمشمول،درآمدلیتعدبهمیتصماتخاذصورتدروباشدیمودّاعتراضبهنسبت
شود.دیقیأدرمتنریاتیمالاختالفحلأتیهتوسطآنلیدالوجهات
میتصملیدالانیبهصدورپروانهرامکلفبهبیدگیرسونیسیمعادالنهآبکعیقانونتوز
ایأور ویقانونمزبورکارشناسانفنیینامهاجرانیی(آ3حالماده)نیخودنکردهاست،با

مکلفنمودهدرموردمسائلیاقتصاد انجامقاتیتحقشود،یکهبهآنانارجاعمیرا الزمرا
                                                                                                                                                                                                        

انددرصورتیکهبه(نهادهاودستگاههایاجراییمکلفشده55هایکلیاصل)بهعنواننمونهدرقانوناجراسیاست.6
درخواستمجوزفعالیتاقتصادیبخشخصوصیپاسخمنفیبدهند،دالیلآنرااعالمنمایند.
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 .ندینماهیومستدلتهحیبهصورتصرخودرایکارشناساتیدهندونظر

موجبقانونه،امابندینمایمصادریرگذاریثأمهموتیآرایاداریهاکهدادگاهیموارد
ازمواردآنیبهبرخلی.درذستیخودندارندکمنیأومستنداترلیدالانیبیبرایفیتکل

م کمبهم،یکنیاشاره مثال )ونیسیعنوان ش77ماده قانون بفهیوظ؛یهردار( اختالف نیرفع
شهرداریمود بهایو و عوارض اخذ مورد شهرداریدر توسط شده ارائه ویخدمات

انیبهبیمزبورالزامونیسیکم،یوابستهبهآنرابرعهدهدارد،امادرقانونشهرداریهاسازمان
 خودندارد.یرأیمستنداتومبانل،یدال

بهتخلفاتسازندگانساختمانرابریدگیرسفهیکهوظ611همادونیسیقانونکمنیدرهم
نیایاستکهآرایدرحالنیخودندارد؛ایأریومبانلیبهارائهدالیفیتکلزیعهدهداردن

برخورداراست.یادیزتیبرحقوقومنافعافرادازاهمیرگذاریثأتثیدومرجعازح
بررایرأصدورویترافعیدگیرستیصالحمواردیبرخدرکهیمراجعازگریدیکی
یاقتصادفعاالنوافرادایوهاشرکتیمالحقوقدریادیزتیاهمزینآنیآراوداردعهده
شورانیایبرا55اصلیکلیهااستیسی(قانوناجرا16.ماده)باشدیمرقابتیشورادارد
جملهیمهمیترافعیهاتیصالح استاز گرفته نظر در انیارا هرگاه پسازنیکه شورا

تواندیرخدادهاستمیضدرقابتیهاهیکهرودیاحرازنماقاتیانجامتحقایتیوصولشکا
مربوطه،دستوربهابطاللهرگونهاقدامرانیتوافق،دستوربهعزلمدایدستوربهفسخقرارداد

ازینقدمهیجرنییآمده،تعدستهبیضدرقابتیهاهراازکهاموالفیتوقدستور،یضدرقابت
گرفتهنظردرشورانیایبراکهییهاتیصالح.دینماصادرالیراردیلیمکیتاالیرونیلیمده

حقوق،تواندیمهاتیصالحنیااست،ییقضامرجعهیشبومهموگستردهاریبساستشده
استکهیدرحالنی؛اددهقرارریتاثتحتکامالًرایحقوقویقیحقاشخاصتیموقعومنافع

شوراصحبتشدهاست،بهنیتوسطایوصدوررأیدگی(کهدرموردنحوهرس11درماده)
.استنشدهیااشارهیرألیدالومستنداتانیب

د چنانگرینمونه اشخاص، تعیچه حرنییبه حدود و هالیمسانهار،رودخانه،میبستر
بهکمتوانیمباشندهداشتاعتراضآبشرکتتوسطهاومرداب مادهونیسینداعتراضخودرا

(9 حربهمربوطنامهنییآ( و مسرودخانهمیبستر انهار، برکهمردابها،لیها، ویعیطبیهاها،
ممکنونیسیکمنیاماتیکهتصمنی.باادیمطرحنمایکشوزهیاریآب،یرسانآبیهاشبکه
نی،اماادینماسلبایرامحدودیرسانآبیهاوشبکههارودخانهنیمجاورنیمالکحقوقاست

نکردهاست.شیخویومستنداتآرالیدالانینامهمرجعمزبوررامکلفبهبنییآ
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 یادار یریگیمدر تصم یافتهن قاعده قوام  .3-6

حالهمهدرشیخویآرامستنداتولیدالانیببهعامفیکهتکلییبرخالفمقاماتقضا
.نداردوجودیادارمقاماتمورددریعامویکلالزامنیچنرانیایادارحقوقدرامادارند،
ویاداریعالیمقرراتومصوباتشورااییعادنیدرقوان بهصورتپراکندهومعموالً

شدهاست.ینیبشیپلیدالانیبهبفیثرتکلؤمیبدونضمانتاجرا
د درچهشرکتچنانگرینمونه مناقصه در کننده ابهام مناقصه کندیرادیاایاسناد مشاهده

گونهالزامچیهکهاستنیانقصویکاستنیترامامهم6بخواهدحیگزارتوضازمناقصهتواندیم
اداریقانون مقام نداردکه برخیوجود در باشد بهاییابتکارصورتبهطیشرایموظف

.دینماانیبرااشمیتصملیدلویمباننفعیذدرخواست
باشدیمجازاتمیدربردارندهنوعیمقامادارمیکهتصمیبهخصوصدرمواردفیتکلنیا

تیومنافعپراهمیدرموردحقوقمالایوردیگیممیشهروندانتصمیدرموردحقوقوآزادای
بسباشدیم ذکرنمونهیضروراری، ستیکمنرانیایدستکهدرنظامادارنیازاییهااست.

.کندمیتراروشنمطلبر
( قانونرس61براساسماده ورینظیازمقاماتاداریبرخیبهتخلفاتاداریدگی( وزرا
انفصالموقترینظیاداریهاازمجازاتیاعمالبرختیصالحیمستقلدولتیهاسازمانسیرئ

کهدرمیتصمیبانوملیدالانیبهبفیبهتکلیااشارهچیرادرموردکارمندانخوددارند،اماه
رگذاراست،نشدهاست.یثأتاریسرنوشتکارمندبس

( برگزار15ماده قانون ی( 6939مناقصاتمصوب اجراکردهاعالم دستگاه ییاستکه
برطبقماده)ایودیتجددیکنندهمناقصهبابرگزار همهیآگاهبهقانوننی(ا11لغومناقصهرا
مناقصهکهممکندیتجدایعلتلغویسازوموجهلیدالانیبهبیگرانبرسانند،اماالزاممناقصه

ثرباشد،وجودندارد.ؤگرانممناقصهیاستدرحقوقمال
وانیددرتیشکاویادارماتیتصمهیعلیدادخواهحقچونکهکردادعاگونهنیاتوانیم

آنبدونواستخوردهوندیپمیتصمیمبانولیدالازاطالعویآگاهباعمالًیادارعدالت
الزمهواجب،مقدمهبابازنیبنابرا،شودیمرممکنیغعمالًیدادخواهواعتراضوتیشکا
یدادخواهحقاعمال یاساسقانون95اصلشهروندان،مسلّم)حق ماتیتصمازتیشکاو(
یمبانولیدالانیببهفیتکل(یاساسقانون679)اصلیادارعدالتوانیددریدولتیواحدها
عدالتوانیدییقضایبازنگرمشمولکهیاقداماتوماتیتصمگریدانیببهاست،یادارمیتصم

                                                                                                                                                                                                        

14/6/6939(قانونبرگزاریمناقصاتمصوب67ماده).6
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آنمستنداتولیدالم،یتصمنفعیذایوهاآنمخاطبدرخواستبادیبارند،یگیقرارمیادار
اعالمشود.



 یعدالت ادار یواند ییقضا یهرو .4-6

عنوانتحتعموماًیمبانولیدالانیببهفیتکلاصلیادارعدالتوانیدییقضاهیدررو
اصلنیابهیمختلفنیعناوتحتوانیداست،گرفتهقرارییشناساموردبودنمستدلومستند

6.موجهمالکاتخاذلزومجملهازاستپرداخته
یدادرسویدگیرسیهیهاصولبدزمردرراآنشدهقائلاصلنیایبراوانیکهدیارزش

لیدالانیبیودادرسیدگیحاکمبررسیحقوقیازاصولکلیکی،گریدانیبهب1تهاست.دانس
.باشدیومستنداتم

یاداریها)دادگاهیاداریاختصاصمراجعیآراخصوصدروانیدهیرو باسهیمقادر(
کهفوقیعمومأتیهیرأبرعالوهاست،برخورداریشتریبقوتوقوامازیادارماتیتصم
زمرهدررالیدالانیباصلصراحتاًوانیدیاداریاختصاصمراجعدریدادرسخصوصرد

شعبدیسدادریهیبداصل است، یهادادگاهیتبرآرانظارمقامدرزینوانیاعالمکرده
راهاآنیرأمستنداتولیدالانیببهفیتکلاصلتیرعاعدملیدلبهمتعددموارددر،یادار
.اندکردهنقض

بهتخلفاتیدگیرسدنظریتجداتیهیأبررنظارتمقامدروانید16بهعنواننمونهشعبه
اشارهییکارکنانوزارتاموراقتصادودارایادار دیبایاتهاماتانتساب»...کهکردهصراحتاً

(.6939:164،ییقضایمجموعهآرا(9...«باشدبودهمستدلومستند
 نظوانید96شعبه مقام رأدر ونیسیکمیارتبر هایقانونشهردار77ماده کردهاعالم
استکه مذکوریداردودررأیبهمستندقانونازیکهاخذهرگونهعوارضننینظربها»...

اعالمونیسیکمنیایرأنقضموجبرامستندذکرعدمنیوهم...«ذکرنشدهاستیمستند
(.6939:496،ییقضای)مجموعهآرا5استکرده

                                                                                                                                                                                                        

اصلمستندومستملبودنتاکیدورزیدهاست:نک:بهآرایذیلکهدرآنهادیوانبااشارهبهاتخاذمالکموجهبر.6
463بهشمارهدادنامه6911/76هیاتعمومی،رایشعبهنهمدیوانعدالتدرپروندهکالسه17/4/76مورخ31رأیشماره

19/3/73هیاتعمومیدرمورداعتراضبهعدممعافیتمالیاتی)مورخ13/9/6973–613و613،رایشماره64/1/71–
دادنامه163/73،رایشعبهدهمدیواندررسیدگیبهپروندهکالسه11/73/73پروندهکالسه613و613هشمارهدادنامهب

.61/4/6973مورخ741
هیاتعمومیدیوانعدالتاداری.61/13کالسهپرونده15/61/6913–663رأیشماره.1
،دیوانعدالتاداری.16،شعبه4/61/6936مورخ3613371311619651دادنامه.9
دیوانعدالتاداری.96،شعبه11/61/6936مورخ3613371319619956دادنامه.5
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اعالمنمودهیاتیحلاختالفمالاتیهیدرمقامنظارتبررأیادارعدالتوانید65شعبه
یکافاطالعاتولیدالبهیمتکوحیصحماخذاساسبردیبااتیمالصیبرگتشخ»...استکه

(.6939:411،ییقضای)مجموعهآرا6.«..شودصادر
 وانید65شعبه نظارتبررأخوددرمیازآراگریدیکیدر تجدیقام دنظریشعبهدوم
ینمودهکهاستنادرأحیراموردتوجهقراردادهوتصرحیاستناددرستوصحیحکومتراتیتعز
نییآدرحیصحمقرراتوجودبهتوجهبا،یمشورتهیاستنادبهنظر»...ودرستباشد.یقانوندیبا

(.6939:531،ییقضایآرا)مجموعه1...«استیقانونهیتوجفاقدییاجرانامه
 نظارتبررأزینوانید91شعبه ونیسیکمیدرمقام لزوممستندویشهردار611ماده به

ستینمستندومستدلونیسیکمیرأ-اوالً»...اشارهکردهاستونیسیکمنیایمستدلبودنرأ
مشخصیزشهرساویفنویبهداشتاصولباونیسیکمیرأدرمستحدثهیبنارتیمغاو
(.6939:116،ییقضای)مجموعهآرا9..«.ستین

 13شعبه آرایکیدر کلکیبهشیخویاز آرایقاعده که کرده وهاونیسیکمیاشاره
ماهییهاأتیه قضاتیکه باییشبه هممستندمستدل،دیدارند به متقنباشدو رأنیو یاعتبار

کههاونیسیکمیآراکهنینظربها»...استدرخصوصعوارضرانقضنموده77مادهونیسیکم
(.6939:119،ییقضای)مجموعهآرا5...«باشندمتقنومستندومستدلدیبادارندییقضاشبهتیماه
است،کردهاشارهیکلقاعدهکیبهونهادهفراترگامکییقبلیآراباسهیمقادریرأنیا
یهاودادگاهییرقانونمربوطبهمراجعشبهقضاچهدچنانیحتکهاستنیاقاعدهنیایمعنا
ازاصولنیبهلحاظافیتکلنیا،باشدامدهینیومستنداترألیدالانیبهبفیتکلیادار که
فراهمیأآنموجباتنقضرتی،وجودداردوعدمرعاباشدیمیدگیورسیدادرسیهیبد را
.سازدیم

بهتیباعنا»...قرارگرفتهاستزینصیشعبهاولتشخدییأتمشابهموردیانیبابیقاعدهکلنیهم
(.6939:115،ییقضای)مجموعهآرا4...«باشدمستدلومستندستیبایمهاونیسیکمیآراکهنیا

 دالزین9شعبه وجود لزوم مستنداتکافلیبه کردهیو اشاره اثباتتخلفدانشجو در
»...معتقداستانیدانشجویانضباطدنظریتجدیشورایشعبهدرمقامنظارتبررأنیاست،ا

رأ عنوان به شاکیآنچه شرعیبه استدالل استفاقد شده کافیابالغ قانون اثباتیو در
                                                                                                                                                                                                        

دیوانعدالتاداری.65،شعبه69/61/6936مورخ3613371316519169دادنامه.6
دیوانعدالتاداری.65،شعبه3/61/6936مورخ3613371316519643دادنامه.1
دیوانعدالتاداری.91،شعبه13/3/6936مورخ3613371319111317دادنامه.9
دیوانعدالتاداری.13،شعبه66/3/6936مورخ3613371311319517دادنامه.5
تشخیص.6شعبه11/3/6936مورخ3613371314611163دادنامه.4
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(.6939:655،ییقضای)مجموعهآرا6...«استیتخلفشاک
دانشجوبرتخلفریدایرأیشورابرانیاهاتیوتوجلیشعبهدالنیازنظراگریدانیبهب
نشدهاست.تیومستنداترعالیبودندالیواصلکافستینیکاف

آرامستنداتولیدالانیبکهنیااولنمود؛استنباطرامهمنکتهچندتوانیممزبورهیازرو
دوم.استیاداریهادادگاهیدگیرسبرحاکمویهیبدومسلّمیحقوقیکلاصولزمرهدر
کلنیا قاعده دادگاهاسنیایکه رسیاداریهاتکه ماهآنیدگیکه شبهیترافعتیها و

؛ندیخودرابهصورتمستندومستدلصادرنمایدارد،درهمهحالمکلفهستندآراییقضا
نیگذاردراکهقانوننیخصوصوجودداشتهباشدوچهانیدرایوالزامقانونفیچهتکل

باشد.کردهخصوصسکوت
تیوجوددارد،عدمرعایقانونفیکهتکلیدرمواردکردگونهادّعانیاانتویمنیبنابرا

قانونازموجباتنقضآنتیحاکمتیبهجهتعدمرعایومستنداترألیدالانیاصلب
ییقضاهیکهرونیباتوجهبهازیوجودنداشتهباشدنیقانونفیکهتکلیودرمواردباشدیم
ییقضاهیالزامازرونیقائلشدهاست،ایحقوقیمعادلاصولکلیاصلارزشنیایبراوانید
1.ردیگینشأتمیعدالتاداروانید

وانیدهیرویافتگیبهقوامیادارماتیدرخصوصتصمیعدالتاداروانیدییقضاهیرو
دادگاه مورد است،ینیاداریهادر آرایخصوصبرخنیدر هستند؛توجهقابلوانیدیاز

شعبهنیاباشد،یقابلذکرمماتشیتصملیدالانیدرموردالزامادارهبهبوانیدهمدشعبههج
ووکالتیمشاورانحقوقییاجراأتیهمیمربوطبهابطالتصمتیبهشکایدگیدرمقامرس

دییأتمیبودنتصمبرلزوممستندومستدلیوصدورپروانهمشاورهحقوقتیبرردصالحیمبن
 در است، ایبخشکرده استیرأنیاز آمده موردشکا»... یشاکتیدر دستگاهسابعاً،...

انهننمودهوپرواخذجهتیشاکتیصالحعدممورددریاستداللچگونهیهتیشکاطرف
(.6939:655،ییقضای)مجموعهآرا«اعالمنکردهاست...یاادّله
هیاستکهنظرکردهدیتاکوانید63درخصوصاخراجازکار،شعبهگریدیدرپروندها
نوعتخلفباشدنییمشتملبرتعدیکهبانیبراخراجکارگرعالوهبرایکارمبنیاسالمیشورا
(.6939:415،ییقضای)مجموعهآرا9اعالمشوددیبازیانتسابتخلفبهکارگرنیومبانلیدال

                                                                                                                                                                                                        

دیوانعدالتاداری.9،شعبه66/3/6936مورخ3613371311911766دادنامه.6
،دیوانعدالتاداری.63،شعبه1/61/6935مورخ–1913دادنامه.1
،دیوانعدالتاداری.63،شعبه61/61/6936مورخ3613371316314313دادنامه.9
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یرأ نظرازرایکشاکهنشیگزیمرکزأتیهمیتصمنقضخصوصدروانید19شعبه
ولیدالانیبعبارتازصراحتاًیرأنیادراگرچهباشد،یمتوجهقابلاستنمودهردینشیگز
کهقضاتمحترمیحاتیصحبتنشدهاست،اماتوضیشاکتیبرردصالحریداأتیهمیتصمیمبان
دیباصلحباانتخاطیبهفقدانشرامیتصمیبراأتیهیکهاعضادینمایاندکامالًمشخصمداده

هاآنگریبهعبارتدند،یخوددرجنمامیتقدمرادرتصمیهامالکازاتیوامتندیاظهارنظرنما
انتخاباصلح)مندرجدرطیفاقدشرایاندکهشاکگرفتهمیکهچراتصمنیمکلفهستنددرموردا

ونظراظهاربدونتیشکاطرفاتیهکهحیتوضنیباا»...بدهند.حیتوضباشدی(منشیقانونگز
5فیردبهمربوطتقدمیهامالکازاتیامتنییتع طیشرافقدانخصوصدرمذکوریرافرم

(.6939:471،ییقضای)مجموعهآرا6...«استنمودهاظهارنظراصلحانتخاب
تکلبه اصل که آن وانیدتوجهموردیادارماتیتصمحوزهدرلیدالانیببهفیرغم
ازنقصاستگرفتهرقرایادارعدالت هنوز اما وکاست، هنوزبرد؛یرنجمییهایها که چرا

کهمقاماتیااستنباطنمود؛قاعدهیقاعدهحقوقیعدالتاداروانیدییقضاهیازروتوانینم
ویمباننفعیبهدرخواستذاییبهصورتابتکارطیازشرایتادربرخدیرامکلفنمایادار
ارائهدهد.راماتشیتصملیدال
حقوقوییاجرایهااداراتودستگاهمیکهتصمیمزبوربهخصوصدرمواردفیتکل

یجنبهترافعیادارمیتصمتیکهماهیهنگامدهد،ینامطلوبقرارمریثأمنافعافرادراتحتت
باشد،یاختالفمکیودرصددحلشودیمکینزدییوشبهقضاییقضاماتیداردوبهتصم

برخالفرویماتیتصم،یاریاختیهاتیاعمالصالحهنگام یبرخالفنظرهاایسابقهیکه
است.تیپراهماریکهازحدضرورتخارجباشند،بسیماتیتصمایشوندیاتخاذمیمشورت
اعمالصالحبه هنگام که آن با مثال مورددریادارمقامحیتوضیاریاختیهاتیعنوان
خودراتینوعصالحنیهنگاممواجههبااوانید،امامعموالًردداتیاهمتیصالحنیااعمال

تیصالحاعمالیابیارزواردودهدیمقراررشیپذموردراآنبودنیقانونوکشدیبهکنارم
.شودینمیادارحقوقاصولمنظرازمزبور


 جهینت .7

بهییقضایهایدگیرسحوزهازلیدالانیببهفیتکلاصلکهکردادّعاگونهنیاتوانیم
یهاحالدرتمامنظامنیاست.بااافتهیمیوتعمیتسریاداریریگمیوتصمیدگیرسحوزه
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یاصلدرحوزهحقوقادارنیوااستشدهتوجهعرصهدونیایهابهتفاوتشرویپیحقوق
بهوبستهستیمطلقنییقضایهایدگیهمانندرسیاداریریگمیتصمندیبهخصوصدرفرآ

موطیوشراهانهیزم انعطافبشود. نظامضوعممکناستدچار در یحقوقاداریهامطالعه
حقوقویادارماتیکهموضوعآراوتصمیازآناستکهدرمواردیحاکشرویپیکشورها

برخورداراست،بهیشتریبتیومستنداتازاهملیدالانی،بباشدیافرادمیشخصیهایآزاد
ولیدالانیبرخوردارباشد،بیشتریبتیکهحقوقومنافعافرادازاهمیرمواردنسبتدنیهم

لیدالانیبانیارتباطمتیبراهمشرفتهیپیحقوقیهادرهمهنظام.باشدیمتریضرورمستندات
یشدهاست.نظامحقوقدیکأتیاداریوآراماتیتصمازیبازنگرودنظریتجدواعتراضبا
اهماگرچهرانیا وحتیپییقضایدگیاصلدررسنیاتیبه برآنزینیقانوناساسیبرده
درحقوقادارکردهدیکأت اما اگرچهبهیاافتهیقوامتیاصلوضعنیارانیایاست، ندارد،

اند،اماشدهلیدالانیببهمکلفیادارمقاماتاییمواردمراجعاداریصورتپراکندهدربرخ
حالنیآنرامشخصنکردهاست.بااتیاثرعدمرعاقاًیدقیعدالتاداروانیدییقضاهیرو
ینظامحقوقینقصانوکاستکردهیسعیاداریهادرخصوصدادگاهیعدالتاداروانید

تصمدینمابرطرفرااصلنیدرخصوصا حوزه در اما ایادارماتی، ونیکماکان خالء
 نقصانوجوددارد.
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