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 دهیچک

قانون  تیاصل حاکم نیهای شهروندان و تضمیها و آزادتأمین حق یبرا ریانکارناپذ تیاهم ،یادار ینظام اثبات دعوا در دادرس

اداری در امور  لیدل لیتحص تیفیکبه  ل،یو ارائه انواع دل فیتعرروش توصیفی ـ تحلیلی، به با  میدار قصدمقاله حاضر دارد. در 

 یدر اجرا نکهیمن اض؛ میبپرداز اثبات تیمسئول عیدر اثبات و توز یقاض یو نقش واقع یادله اثبات در دادگاه ادار یبه بررس و

به حقوق  قیاز مصاد یلذا در برخ افته،ی اعتبار وضع و هیفقه امامی یا در انطباق با احکام اسالم نیقوان ی،اساس قانون 96اصل 

متفاوت است،  یفریو ک یهای حقوقبا دادگاه یعدالت ادار وانیدر د یدادرس نییآ .میکنمی اشاره زین رانیا یجزا و حقوق مدن

 یدارعدالت ا وانیبر د راها آن دادگاه یدادرس نییتوان آنمی رونیها با هم تفاوت دارد. از اآن یها و مباندادگاه نیسرشت ا رایز

تحقق  یبرا یجد یاداره است، مانع یقانون از سو تینقض اصل حاکم یکه مدع یبار اثبات دعوا بر شهروند لیحاکم کرد. تحم

رداخت و اداره را پ یادار یدر دادرس «یالمدع یعل نهیالب»قاعده  لیعدبه ت، لذا ضرورت دارد ؛خواهد بود یادار یاهداف دادرس

 یمبان هئارا وخود  ماتیمستند و مستدل تصم نییکه اداره مکلف به تب یطور هبه عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، ب زین

را در  «یدادرس نییآ» با آنکه عبارت زین یعدالت ادار وانید دیقانون جدمتأسفانه، مورد اعتراض باشد.  میتصم یو قانون ییعقال

 .کند رانیا ینهاد را وارد نظام حقوق نیا ژهیو یدادرس نییآ، عنوان خود به کار برده، نتوانسته است

 دلیل، اثبات، ثبوت، دادرسی، اداری واژگان کلیدی:
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 درآمد

 یاسالم یجمهور یقانون اساس 173اصل  یدر اجرا یانقالب اسالم یروزیاست که پس از پ یسیتاس ینهاد ی،عدالت ادار وانید

از  یبخش»ی فرانسو یهای اداراز دادگاه یبیو ترک قیاست که تلف یغرب یملهم از نوع اروپا یشکل ثیاز ح ؛وجود آمده ب رانیا

است  یرانیا یمنطبق بر فرهنگ اسالم ی،ماهو ثیاما از ح؛ است «هیاز قوه قضائ یبخش» یسیو انگل «هیدولت به عنوان قوه مجر

شده و مرجع  تیطور کامل رعاه گانه بسه یقوا کیتفک یسازگار و هم آهنگ است. در نظام اسالم کامالً یفقه یبا آن مبان ایو 

طور خاص در ه ب یاسالم یجمهور یاما قانون اساس ،بوده یدادگسترطور عام ه ب اتیبه تظلمات و هرگونه شکا یدگیعام رس

 نیآئ ایواحدها  ای نیتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامور اتیبه شکا یدگیرا مرجع رس یعدالت ادار وانید 173اصل 

 هیتوسط مردم عل یهرگونه طرح دعو جهیدر نت کرده است. یمعرف هیقوه قضائ سینظر رئ ریو احقاق حقوق آنها ز یهای دولتنامه

 یدر محاکم عموم یدعاو نگونهیطرح ا شود و قطعاً یدگیمطرح و رس وانیدر د ستیبامی وانیقانون د 13دولت با لحاظ ماده 

 ییآشنا .باشدمی استماع نداشته و محکوم به رد تیقابل وانیدر د زین یترافع یاستماع ندارد و البته طرح هرگونه دعاو تیقابل

حال،  1 .شودمی یو ادله ظاهر یبا قواعد فقه وانیمطروحه در د یدعاو قیموجب سهولت تطب وانیقانون د یمبان احقوقدانان ب

. باشدمیی اریبس تیاهم یدارا یفریو ک یحقوق یدر دعاو لیاست. دل لیدل ی و از جمله دادرسی اداری،عامل اثبات در دادرس

 ل،یداشته باشد. نبود دل یو اجتماع یفرد اثرات تواندشود که میمی تیو واقع قتیمنجر به کشف حق لیکارکرد دل به عبارتی،

توسط  لیدل لیتحص ایکه آ است نیا هیامام یحقوقدانان و فقها انیاز وجوه اختالف م یکی. به برائت است یبه حکم قاض منجر

 ،و به دالیل ردیصورت بپذ دینبا یتوسط قاض لیدل لیتحص که از حقوقدانان معتقدند یبرخ ر؟یخ ایممنوع است و  یقاض

 که معتقدند گرید یبرخ یول؛ کنندمی ادی لیدل لیکند و از آن به عنوان قاعده منع تحص بسنده نیمستندات و اظهارات طرف

به  یو مستند نمودن رأ هیو توجی آور لیبه دل یالزام قاض 2ندارد. یمنع یتوسط قاض قتیکشف حق یدر راستا لیدل لیتحص

 یی. استدالل قضاسازدمی انکار قابل ریرا غ ییقضایشه ل در اندالاستد ینقش اساس است کهی عامل نیحاکم، مهمتر ینظام حقوق

و  دانندیها و اطالعات )آنچه مها در دادگاه با استفاده از دادهبه پرونده یدگیهنگام رس است که در آن دادرسان به یندیفرا

صادره از  یموجب اتقان آرا ی،توسط قاض ندیفرا نیاز ا . عبور درسترسندیم ،و مجهول است دانندیمعلوم است(، به آنچه نم

نظام  ،میقصد دارپژوهش حاضر  درای که بیان شد، با توجه به مقدمه 3.شودیم گرید یبهتر آرا از سو یو اجرا رشیسو و پذکی

 یها و اهداف دادرسبه ویژگی تیکه با عنا میپاسخ ده سوال نیقرار داده و به ا یرا مورد بررس یادار یاثبات دعوا در دادرس

ادله اثبات دعوا، بار اثبات  رشیپذ وهیش ،گریباشد؟ به عبارت د یبیبه چه ترت دیبا یدادرس نوع از نینظام اثبات دعوا در ا ،یادار

اداره  اتیاز تعد و شده تأمینهای شهروندان باشد تا حقوق و آزادی دیچگونه با یادار یقابل قبول در دادرس لیدل اریمع دعوا و

 وهیو سپس ش میپردازمی یادار یدر دادرس دعوا نظام اثبات تیاهم نییابتدا به تب ،ت فوقالپاسخ به سوا یشود؟ برا یریجلوگ

 تیرا با عنا یمشارکت و زانیو م ینقش دادرس ادار زین انی. در پامیدهمی قرار یو بار اثبات دعوا را مورد بررس لیدل رشیپذ

 دعوا نظام اثبات یرا برا ییالگو ،میمباحث قصد دار هینمود. در کل میخواه یابیارز یادار یخاص دادرس اتیبه اهداف و مقتض

                                     
 .1، ص 1389نور تهران،  امینور استان تهران، مرکز پ امیارشد، دانشگاه پ ینامه کارشناس انیپا ،یعدالت ادار وانیقانون د یفقه یمحمود، مبان ،ینیام 1

، 1394بهار و تابستان  ،یـ پژوهش یعلم 15شماره  ،یحقوق اسالم یفقه یو حقوق فرانسه، مجله مبان هیدر حقوق امام لیدل لیمحمد، تحص ،یمیسل 2

 .10ص 

، ص 1400، زمستان 4شماره  کم،یدوره پنجاه و  ،یمجله مطالعات حقوق عموم ،یادار یدر دادرس ییزهرا، کارکرد استدالل قضا دار،یاحمد و ب ،یلمید 3

1695. 
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حقوق و  عییاز تض تیو در نها شده تأمینصورت  نیو احقاق حقوق شهروندان به بهتر یادار یکه اهداف دادرس میده شنهادیپ

 .میینما ممانعت یهای شهروندان توسط اداره و مقامات ادارآزادی

 در دادرسی اداری لیدل انواع تیموقعاول:  گفتار

باشد تا مخاطب به واقع می یافتن هدف در مرحله اثبات، راه یکنل دهیم،می مدنظر قرار، واقع را چنان که هست 1در مرحله ثبوت،

رهنمون  یی،هاکه همچون مشعل یابدمی یتواقع اهم یدن بهرس یمرحله، ابزارها ین. لذا در ایمرا به وجود مطلوب، قانع ساز

است.  یلکمک دل به آن یاندنبه مفهوم نما ییدر مراجع قضا یاثبات هر امر یگر،د یربه تعب 2باشد.واقع می یحرکت عقل به سو

حق را  یل،تر، دلروشن یانوجود ندارد. به ب واقع است که در یدر حقوق مانند حق ،اما اثبات نگردد ،که ادعا شود یحق ینرابناب

بینی شده پیشی و انقالب در امور مدن یهای عمومدادگاه یدادرس یینقانون آ 194طور که در ماده همان ینبنابرا 3کند.زنده می

در دعوا  یروزیپ یبرا دعوا کشف واقع دارد. اصحاب یدفاع از ادعا برا یاو مهم در اثبات دعوا و  یراهبرد ینقش یل،است، دل

مجموعه قواعد  ل،یدل .یستن یدقابل انکار و ترد یروزی اشخاصو پ یتهستند و نقش مهم ادله در محکوم یلاز توسل به دل یرناگز

 و در 5یامر کی تیاثبات واقع یبراای لهیعبارت است از استناد به وس لیدل، ممفهوم عادر  4باشد.کشف جرم می یقابل اجرا برا

اساس، ادله هم شامل  نیبر ا 6.یامر کی تیواقع به کارگرفته شده در جهت اثباتهای وهیعبارت است از ش لیدل، مفهوم خاص

اثبات  یبرا کهی لیاوضاع و احوال خاص و وسا یعنیشامل ادله عام،  هم شود وو قسم می یمانند اقرار، سند، گواه ،ادله خاص

 نیدارد، ا فیتعر نیا کهی رادیا کنیل ی(؛محل و کارشناس نهیمعا ،یمحل قیتحق)مثل َاماره  رند؛یگمی قرار استفاده ادعا مورد

. به طور مثال، انجامدنمی مدعا یکه به اثبات ادعا میدار یدالیل چه بسا رایز ست؛یعامل اثبات مورد ادعا ن الزاماً ل،یاست که دل

 شاهد را دو نجایا شاهد عادل جرح شوند، در اند، توسط دواثبات دعوا شهادت داده یبرا یطرف مدع از که یچنانچه شهود اگر

 ،جهت است که ثابت شود نیا از لیکاربرد دلحال،  7.گرددنمی ییموجب اثبات ادعا یبه حساب آورد، ول نهیب اسماً توانمی

 یبستگ ییمقام قضا میارزش و اعتبار آن به تصم رایدارد، ز ییقضا یژگیو لیدل ،حقوق واقعاً وجود داشته است. در علمای حادثه

تنها  ل،یحال، کاربرد دل نیع دری ول ؛متقاعد شود ،ثابت گردد دیکه با یبه وجود امر یشود که قاضمحقق می لیدل یموقع دارد.

به  یازین نکهیدارد، بدون ا لیبه اثبات آن و ارائه دل ازین یاعمال حق در روابط اجتماع یگاه 8.ستیدفاع از دعوا ن ایدر اثبات 

را ثابت  یامر خواهدکه می یهدف کساست؛ بدین توضیح،  یدر قاض نیقیعلم و  جادیامورد دوم،  9.باشدوجود دعوا در دادگاه 

اعتماد  ی،مقابل و در مطروح لیبه ارکان دل دنیدر اعتبار بخش یاست که علم حقوق با آزاد گذاردن قاض مطلب نیا دیکند، مؤ

 یدر مقابل نظام دالیل قانون یقاض مانیا ای یمعنو دالیل مزبور، موسوم به نظام ستمیقائل است. س یقاض یبرا یادیز نانیو اطم

                                     
 .13، ص 1380 زان،ی، تهران، انتشارات م1، چاپ 1اثبات، جلد  لیناصر، اثبات و دل ان،یکاتوز 1

 .20الی  13صص  همان، 2

 .83، ص 1386جلد سوم، چاپ نهم، تهران، انتشارات دراک،  شرفته،یدوره پ یمدن یدادرس نییشمس، عبداهلل، آ 3

4 pradel (J.), Droit pénal comparé., 2ème éd.,paris, Dalloz, 2000. P 429. 
 .16، ص 1382 زان،یچاپ دوم، تهران، نشر م ،یادله اثبات دعو رج،یا ان،یگلدوز 5

 همان. 6

 .5، ص 1398، بهار و تابستان 14 یاپی، شماره پ1، شماره 11خالقداد، ادله اثبات دعوا )در فقه و حقوق(، دوره  ،یاسد 7

 .17 ص منبع پیشین، رج،یا ان،یگلدوز 8

 .769، ص 1392و نهم، تهران، نشر دانشگاه تهران،  یچاپ س ،یکنون یدر نظم حقوق یناصر، قانون مدن ان،یکاتوز 9
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یاد  1«ادله بر قوه عاقله تأثیر»یا اقناع وجدانی قاضی که برخی از آن با تعبیر با پذیرش اصل برائت، نظام ادله معنوی  قرار دارد.

نظام، یقین درونی قاضی مالک قضاوت است و قاضی در کمال آزادی،  تدریج جایگزین نظام ادله قانونی گردید. در این اند، بهکرده

نیست و با  ساخته قانونگذاراست و محدود به ادله پیش قرار داده، در پذیرش یا عدم پذیرش آنها مختار ادله را مورد ارزیابی

در نظام دالیل  2کند.رسیدگی و انشای رأی می، استفاده از تمام وسایل و امکانات کشف حقیقت و با توجه به اعتقاد باطنی خود

 دیسنخ از دالیل استوار نما مکدا را بر اساس ییکه حکم جزا دهدنشان می یکند و به قاضمی نیرا مع یقواعد ثابت قانون ،یقانون

« اقناع وجدانی قانونگذار»توان آن را در نظام ادله قانونی که می 3.دیرا بار نما یطیچه شرا، که مستند حکم است یو بر دالیل

ارائه  در صورتاز آنها را پیشاپیش تعیین و دادرس را ای قبول و ارزش اثباتی هریک یا مجموعه نامید، مقنن دلیل یا ادله قابل

کند و در صورت عدم ارائه دالیل مورد محکومیت می دلیل یا ادله مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد درونی او، موظف به صدور حکم

ادله، قواعد  در واقع، قانونگذار در این نظام از 4.به دلیل دیگر استناد کند، است و حق ندارد نظر مقنن، قاضی مکلف به تبرئه متهم

ای که کدام سنخ از ادله استوار سازد و بر ادله اساس دهد که حکم کیفری خود را بری را تعیین کرده و به دادرس نشان میثابت

کند و هنگامی که علم کند. این قواعد، دادرس را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می گیرد، چه شرایطی را بارمبنای حکم قرار می

محکومیت را ندارد. پس قانونگذار  قانونی نباشد، حق اصدار حکمهای کامالً منطبق بر قالب و فرمول حاصل در وجدان وی و یقین

 به ،اساس یک برنامه کلی، ارزش اثباتی ادله مختلف را مشخص کرده، در این فرایند، قاضی فقط باید کوشش نماید از قبل و بر

آنها و فراهم  اش کمک به تحصیل دالیل، بررسی و بازبینی موریت عمدهدالیل آگاهی یابد و بنابراین مأ سایر مقررات مربوط به

است که کدام  ینا ،شودمطرح می یادار یکه در دادرس یمهم حال، مسأله 5.نمودن شرایط قانونی الزم برای صدور حکم است

 است که اقتباس نظام یهیبد ؟باشدموثرتر می ینوع از دادرس ینبوده و در تحقق اهداف ا ی سازگارترادار ینظام اثبات با دادرس

دو نظام،  یناز ا یک هر .شد های شهروندان خواهدحقوق و آزادی ییعموجب تض یتدر نهای، ادار ینامتناسب در دادرس اثبات

کند. کمک می یبه نظم و سرعت دادرس ی. نظام قانونی دادبرتر یگریرا بر د یکیتوان به طور مطلق، دارد و نمی یبیو معا یامزا

را  یو سوء استفاده و یخطر انحراف قاض ،دادرس یگسترش آزاد یلبه دل لیکن بخش عدالت است، تحقق یزن یاقناع یوهش

نظر از صرف کند ومی یداپ یاعتبار نوع یل،لذا گاه دل ؛شودتأکید میبر فصل خصومت  یشترب ی،قانون یوهش در .دهدمی یشافزا

 یهرا توج یخاص یدادرس یینضرورت استفاده از آ ی،ادار یدگیدر رس یعلزوم تسر 6شود.می یل، بر دادرس تحمکننده آناثر اقناع

و دست و پا  یفات غیرضروریعادالنه نشده و فارغ از تشر یدگیو مزاحم، مانع رس ینالطو یچیده،که مقررات پ طوری به ؛کندمی

 7پرداخت. یادار یبتوان به احقاق حقوق شهروندان در دادرس یرگ

                                     
1 pradel (J.), Droit pénal comparé., 2ème éd.,paris, Dalloz, 2000. P 534 

 ،یـ پژوهش یعلم 2دوره چهاردهم، شماره  ،یقیحقوق تطب یهامجله پژوهش ،نسهافرو  انیرا سیدادر منظادر  یکیفر لهاد شیابیعباس، ارز ن،یتد 2

 .63الی  61، صص 1389تابستان 

 .17ص منبع پیشین،  رج،یا ان،یگلدوز 3

 .233، ص 1383، تهران، نشر سمت، 2آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد  4

ن نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق ترخانی، شهریار، اصول حاکم بر تحصیل و ارائه ادله کیفری در حقوق ایران و فرانسه، پایا 5

 .97، ص 1381)ع(، تهران، 

 .27الی  25صص  پیشین،اثبات،  لیناصر، اثبات و دل ان،یکاتوز 6

الی  467صص  ،1372 ار،ینشر شهر یچاپ اول، تهران، مرکز فرهنگ ،یعدالت ادار وانیبر اعمال دولت در د یینصراهلل، نظارت قضا دیس ،یصدرالحفاظ 7

668. 
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 یعدالت ادار وانیشهروندان در د یحق دادخواه نیو تضم یادار یدادرس دوم: گفتار

های از راه یکی ،یاداری است. دادرس یتحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضرور یبرا ،است یهیبد

به شهروندان است.  یو دولت یادار مقامات ماتیاز اعمال و تصم یو دادخواه تیحق شکا یرابطه، اعطا نیا یقانونمند نیتضم

اما پس  امد،یموضوع به وجود ن نیتحقق ا یبرا یم جدزع نه،یزم نیدر ا نیقوان یبرخ بیبا وجود تصو یاز انقالب اسالم شیپ

رغم یعل واقع شد. یامر مورد اهتمام جد نیا ،یمراجع ادار ریو سا یادار عدالت وانید سیبا تأس یانقالب اسالم یروزیاز پ

دو روش  نیب یگوناگونهای تفاوت از موارد یدر برخ ،یفریو ک یمدن یدادرس نییبا آ ،یادار یدادرس نییتشابهات و واحد بودن آ

های مذکور فرو یدادرس نییآ ریرا به سا یادار یدادرس نییآ میگردد تا نتوانموجب میها که تفاوت یبه نحو ؛فوق وجود دارد

و  اتیباشد که مرجع عموم شکامی یعدالت ادار وانید ران،یا ینظام حقوق دری مراجع ادار یمصداق انحصار نی. همچنمیبکاه

 کیکشورمان، از  یحقوق جیدر نظام را یادار یباشد. دادرسمی یمقررات دولت ایواحدها  ای نیمأمور تظلمات مردم نسبت به

آنها  ییآشنا مزمستل گر،یباشد و از طرف دمی یو حقوق ادار یگونه مراجع به اصول حقوق عمومنیقضات ا ییآشنا مزمستل طرف

گونه مراجع در نیاست که قضات ا نیا بر فرضالً باشد که عممی تیهای طرف شکادر ارتباط با دستگاه یصصخو ت یبا امور فن

 1.ندینمارا پر می شیخو یاطالعاتهای ا و ضعفهألمشاوران و کارشناسان مربوطه خ قیحال حاضر از طر

 عدالت اداری وانید یقضائ هیرواز شهروندان در  تیحما کردیرو :الفبند 

 نیشیپ یقطع اعالمات و ماتیاز تصم یاداری، با انتظارات افراد ناش مقامات دیو اعالمات جد ماتیاوقات، تصم یبرخ که آنجا از

 نکهیا به تیبه اداره و با عنا یعموم اعتماد انصاف و حفظ و ثبات تیمنظور رعا به ،یتیوضع نیچن متفاوت است و در شانیا

انتظارات در  نیاز ا یحقوق تیدارد؛ حما یدرون وندییپ ،یحقوق و ثبات تیحفظ امن ازی و الزامات ناش قانون تیانصاف با حاکم

 شهروندان، حقوق از تیاعمال دولت و حما ییقضا ابزارهای کنترل ازی کیعنوان  تا به 2است دهینظر رس اداری ضروری به حقوق

با  هبه این صورت ک ؛بینشی لیبرالی دارد ،های اداری و دیواناین رویکرد دادگاه 3.ردیگ استناد قرار توسط قضات اداری مورد

کنترل  تر و او را مهار ورا کوچک یعنی در تالش هستند که دولت؛ خواهی دولت جلوگیری کنیمابزارهای قانونی باید از زیاده 

مواردی که  در نقض آزادی و حقوق شهروندی است. ها باعث تجاوز وآن زیرا که با قدرتمند شدن دولت و عدم نظارت بر ؛کنند

در مورد شهروندان وجود دارد که قضات و دادرسان دیوان باید  یدر حقوق عمومی و اداری ما، اصول ،متن قانونی نارسا باشد

 کردیرو نیا وانیاداری حفظ و مورد احترام قرار گیرد. در دهای گاهشان بیشتر به این اصول باشد تا حقوق شهروندی در سازمانن

است. هرچند که دیوان به طور مطلق رویکرد  یحقوق شهروند نیآن در تضم یکه سمت و سو میکنمی مشاهده شتریرا ب

                                     
واحد دماوند،  یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیپا ،یعدالت ادار وانیو اصل انصاف در آراء د یحق دادخواه تیمعصومه، ماه ،یریحق 1

 .4و  3، صص 1397

، زمستان 61شماره  ستم،یعدالت اداری، فصلنامه راهبرد، سال ب وانیتأمل بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در د ا،یبهن حیو مس نیمحمدحس ،یزارع 2

 .154، ص 1390

مجله حقوق  ،یعدالت ادار وانید ییقضا هیو رو رانیا یمکتسب در حقوق ادار یهااز حق تیو حما نیتضم ف،یشر دمحمدیس ،یمحمدرضا و حجت ژه،یو 3

 .268، ص 1400بهار  ،یـ پژوهش یعلم 26شماره  ،یادار
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نشان  ،بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است 1شهروند محور ندارد و بلکه دیوان رویکرد دولت محور هم دارد.

دلیل ه هرچند باین مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد.  ،دهدمی

ای فراروی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابراین با های قانونی و رویهچالش

برای گیری کنند. در قوانین و مقررات تصمیمدر چارچوب قوانین و مقررات  ،اندتوجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف

هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. گیری مراجع اداری بایستهتصمیم

های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته

اداری شخصی، در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام قضایی بر تصمیمات 

هایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی وظیفه مذکور، در آرای صادره خود، بایسته

دن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بو

 یدر رأ یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 2چراکه موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد. ،اندرعایت نکردن آنها نقض کرده

 یمحاکم قضائ هیو رو یدادرس نیبر اساس آئ» نکهینظر از اصرف: داردیاشعار م 20/09/1369مورخ  215شماره  هیوحدت رو

؛ «سمت او در طرح دعوا مسموع است ،یبودن و نفعیهر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذ یدعوا رانیا

با  ،دارد تیاو متضرر، حق تظلم و طرح دعوا و شک دهیدانیهر ز یمستنبط از اصول قانون اساس» نکهینظر از اصرف همچنین،

دانسته، مستأجر  100ماده  ونیسیکم یاز آرا تیرا مجاز در شکا نفعیکه ذ یقانون شهردار 100ماده  کیبه تبصره  تیعنا

 یاز آرا تیشکا تیصالح یو نی. بنابراباشدیمالک منافع در مدت اجاره م یمنافع و حت یفایمقام مالک در استمصداق بارز قائم

 داندیحق م نیا یافراد اشاره دارد و مستأجر را دارا یحق دادخواه به یاگونهبه یرأ نیا نیرا داراست. بنابرا 100ماده  ونیسیکم

، 08/05/1370 مورخ 52وفق دادنامه  وانیقضات د کند. تیشکا یاز مراجع ادار یکیعنوان  به 100ماده  ونیسیکه بتواند در کم

در  ییادعا ایسلب حق هرگونه آغاز سخن » دیبا ق ینامه رسمصلح یالزام میبر تنظ یمبن یاجتماعتأمین دستورالعمل سازمان 

را  یتگبازنشس یتقاضا ،یسال سنوات خدمت 20در خصوص کارمندان سازمان که با « هر ادعا یفقد اعتبار قانون»و  «هیآت

و منع  یحق دادخواه دادنامه هرچند اشاره به نیت. در اابطال نموده اس« با قانون ودیق نیمخالفت ا»با استدالل ، اندنموده

 افراد بوده است. یو نقض حق دادخواه تیمحدود ،دستورالعمل نیابطال ا یاصل لیاما دل ،آن نشده است تیمحدود

 لیدل لیتحص تیلزوم مشروع :ببند 

به  ییشبه قضا مراجع از مقررات ی، در برخمورد نیمشروع باشد. در ا دیبا لیدل رییکارگ و به لیتحص وهی، شاداری یدر دادرس

تأکید است. مورد  لیدل لیتحص تیلزوم مشروع، 26/02/1377مصوب  نشیشده است. برای مثال در قانون گز حیامر تصر نیا

دادنامه شماره  در .شودمی شارهای از آرای صادره ادارد که به نمونه یغن هی، رورابطه نیعدالت اداری در ا وانیخوشبختانه د

استدالل شده  لیدل لیتحص وهیش اعتباریی عدالت اداری در ب وانید کیشعبه ، 29/04/1392مورخ  9209970900100688

توسط همسر، به  یضبط شده در منزل شخص لیفا اتیمحتو در مقطع دکترا به استناد لیدانشجو برای تحص تیرد صالح»که: 

                                     
 یدر علوم انسان یپژوهش یکردهایرو یالملل نیکنفرانس ب نیآصفی، سید حسن و حبیب نژاد، سید احمد، حقوق شهروندی و دیوان عدالت اداری، پنجم 1

 .1396آذر  ت،یریو مد

، 38شماره  ،یفریو ک یحقوق خصوص قاتیمنوچهر، نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی، مجله تحق ،یرسول و توسل ،یزدانی 2

 .57، ص 1397زمستان 
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نداشته و فاقد وجاهت  ییاتقان قضا جادیجهت ا یقانون تیحج ،یخانوادگ اختالفات از یورزی ناش وجود احتمال غرض لیدل

ای از ر تیدر شکا ،14/11/1391مورخ  109970900102470عدالت اداری در دادنامه شماره  وانید اول شعبه. «است یقانون

 انجام شده بعضاً با هم در تعارض قاتیاوالً تحق»... استدالل نمود:  یش پزشکوزارت بهداشت، درمان و آموز نشیمرکزی گز أتیه

از پرسنل  ادییکه تعداد ز هیو فقره استشهادد اًیثان. باشدنمی قابل استناد« تعارضا تساقطا اذا»ی باشند که حسب قاعده فقهمی

لذا  ؛باشدمی هیمشارال ینشیپرونده گز مهیضم ،قرار داده اند دییتأ موردی ( را از لحاظ اخالقشده تی)فرد رد صالح مارستانیب

قرائن و  ای نانیاطم دیمف اعیبه شرط عدم تعارض با ش هی، افراد بر مبنای اقرار و بننشیگز قانون 15حسب ماده  نکهینظر به ا

 هیفمانحن در که باشدمی گرددمی احراز یشرع نیاز منابع موثق و طبق مواز قیکه حداقل با انجام تحق نانیاطم موجب امارات

 نیقیکه موجب حصول قطع و  نانیاطم دیمف اعیقاطع و ش هی( نه تنها بننانیاطم دیمف اعیش )تعارض و عدم گفتهشیپ لیبه دال

مذکور بعضاً با  لیعنه وجود نداشته، بلکه دال ٌمعترض میصمت در مذکور لیبه دال هیمشارال تیبر عدم صالح یمبن ییو اقناع قضا

فوق الذکر  ضیعنه به لحاظ نقا ٌمعترض میتصم نیبنابرا .باشدمی رییگمیدر تصم دیترد باشند که موجبمی زیهم در تعارض ن

 وانید در آرای مذکور«. ...گرددمی نقض یو قانون یشرع نیکامل و جامع طبق مواز قاتیو عدم تحق یاسالم رأفت تیو رعا

همانطور که  رایز ؛است داشته نظر لیدل لیاعتباری تحص یبرای ب ییبه عنوان مبنا ییسالمت دستگاه قضا تی، تقوعدالت اداری

منجر به صدور حکم و  یکه سالمت دادرس دهد دادگاه نشان ،دینمامی ءاقتضا یی، حفظ سالمت دستگاه قضااستدالل شده

 1شده است. تیرعا یدگیرس ندیدر فرآ یقانون فاتیتشر

 اداری یدر دادرس یالمدع یعل نهیقاعده الب لیتعد: پبند 

دارد. الزام اداره به  ینقش مهم یادار یدر دادرس ی،های اتخاذو مستند و مستدل بودن تصمیم 2یمدالیل تصم یاناصل لزوم ب

 لزوم شود.می یادار یدر دادرس «یالمدع یعل ینهالب»قاعده  یلمنجر به تعد نهایت خود در یاتخاذ یمو دالیل تصم یمبان یهتوج

 یموجب ارتقا یتو در نها داردمی باز یلو بدون دل یقانون یرهای خودسرانه، غگیرییمرا از تصم یرانمد یم،دالیل تصم یانب

 یریت،سوء مد یحکنترل ماموران در چارچوب قانون، تصح یبرا یاداره، ابزار یقت پاسخگوییدر حق 3شود.میها یمتصم یفیک

 یکه مقام ادار دهدمی را یآگاه ینشهروندان ا به و 4است یتشفاف ینو هم چن یو اثربخش ییقانون، کارآ یتحاکم اصول تحقق

 یتبتوانند از حقوق و منافع خود حما یلهوس ینکرده است تا به ا یلرا تحل ای آنیهنموده و از چه زاو یچگونه موضوع را بررس

 یبه طور نماید،می یلشهروندان تسه برای قانون را یتامکان اثبات نقض اصول حاکم ی،ادار یاداره در دادرس ییپاسخگو 5کنند.

د صالحیت را ثابت و خروج اداره از حدو یمبودن جهات تصم غیرقانونی تواندمی یم،و دالیل تصم یاز مبان یکه شهروند با آگاه

یک تار مبهم و ییبه مثابه احقاق حقوق خود در فضا یمو دالیل تصم یشهروندان از مبان آگاهی است که عدم یهی. بدیدنما

                                     
 24شماره  ،یمجله حقوق ادار ،یادار یدر دادرس لیدل لیتحص تیبر اعمال قاعده مشروع یلیاکبر، تحل ،ییمسعود و وروا ،یو قاسم لیاسماع ،یقمر 1

 .179و  178، صص 1399 زییپا ،یـ پژوهش یعلم

2 The principle of the duty to give reasons 

 .39و  38، صص 1383زمستان  زویی، پا40شماره  ،یحقوق قاتیمجله تحق ران،یو حکومت در ا تیخوب، حاکم یحکمران ن،یمحمدحس ،یزارع 3

، 1380، بهار و تابستان 9قم، سال سوم، شماره  یمجله مجتمع آموزش عال ،یدولت تیریو مد ییشدن، پاسخگو یمردم ندیفرآ ن،یمحمدحس ،یزارع 4

 .136الی  129صص 

5 Groves, Matthew and Lee, H.P, (2007), “Australian Administrative Law Fundamentals, Principles and Doctorines”, 

Cambridge University Press. PP 178-182 
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 یبه طور ضمن یناز قوان یاریبس یکا،متحده آمر یاالتا در .رساندمی به حداقل یادار یآنها را در دادرس یقکه امکان توف باشدمی

ی که نهادها یبترت ینبرعهده داشته باشند، به ا یادار یخود را در دادرسهای یاستاز س حمایت لزم نموده است که بارنهادها را م

اگر نهاد  ین. بنابرایندنما یهتوج یادار یمربوط به اقدامات خود را در دادرس یقو حقا یقانون ی،علم یمبان ،مکلف هستند اداری

 یرخودسرانه و غ یی،قضا ینهاد در بازنگر یمکند، تصم ی توجیهل منطقالخود را با اتکا به دالیل قابل قبول و استد یمنتواند تصم

 1.گرددمی م و ابطالالاع یقانون

 شهروند به اسناد و مدارك یدسترس نیتضم :تبند 

 قانون دولت اصل ،بودنی قانون اصل همچون یکنار اصول مرتبط اداری در در حقوق مکتسب و اصولحقوق از  تیاصل حما

و  لینشدن قابل تحل و اصل عطف بماسبق مشروع اصل انتظارات 2ی،اساس در قانون شده نیتضم نیادیبن حقوق اصل، مدار

 بخواهد اداری مقام نکهی. اپردازندمی روابط و رفتارها میبه تنظ موجود ماتیو تصم نیاساس قوان مردم بر واقع، در است. یبررس

با همان فلسفه  د،ینما لیتحم بر آنها دییجد تیرفتار و اقدامات گذشته افراد را باطل و مسئول ه،یآت ماتیو تصم نیاساس قوان بر

است.  یحقوق تیاصل امن یاز مبان یکیمکتسبه،  اصل احترام به حقوق امروزه 3.و ناعادالنه است یراخالقیغ ان،یبالب عقاب قبح

و  نیادیبنهای آزادی مکتسبه، دو اصل اعمال حقوق و مبنای اصل احترام به حقوق ،یعموم حقوق سندگانینو ازی نظر برخ از

 تیرعا نیدر تضم یاساس قانون شورای هیفرانسه، رو ینظام حقوق رابطه، نیهم در 4.قراردادهاست ازی حقوق ناش از تیحما

 گرید اصول نیوجود آن را برای تضم یول ندانست؛ی اساس قانونخودی خود دارای ارزش  آزادی قراردادی را به مکتسب، حقوق

 5.کردی هستند، ضروری تلق یاساس که دارای ارزش قانون

 اداری یاصل برائت در دادرس تیرعا :ثبند 

 ی. از اصول قانون اساسستین حیو صر یاز اصول به صورت ضمن ارییقانون و بس تیاشاره به حاکم اداری، عدالت وانیدر قانون د

فرض برائت، پیش .قابل تامل باشداندکی متفاوت و  حقوق اداری ژهیو به و یاصل در حوزه عموم نیبه نظر ا .اصل برائت است

های نهادهای عمومی حمایت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات کیفری است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی

منحصر به دادرسی کیفری نیست. صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری، انظباطی و یا امروزه رعایت اصل برائت  6کند.می

انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات و قضایی و یا غیرقضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده، هرگاه شخصی در معرض 

و غیر مستقیم( در دعوی  له کننده )مستقیماً تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی مداخ

ها حق نقض اصل بی گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعالم مجرمیت یا متخلف بودن وسیله و همچنین رسانه

                                     
1 Pierce, Jr, Richard J and Shapiro, Sidney A and Verkuil, Paul R, (2004), “Administrative law and process”, Fourth Eition, 

Foundation press, New York. PP 392-395. 
 .154، ص 1391عدالت اداری(، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی،  وانیاصول حقوق اداری )در پرتو آراء د ،یهداوند، مهدی و مشهدی، عل 2

دانشکده حقوق،  ،یرساله دوره دکتری، حقوق عموم ران،یا یلعه موردی نظام حقوقاداری با مطا ماتیدر تصم ایهیعدالت رو ،یفالح زاده، محمدعل 3

 .239، ص 1390 ،یبهشت دیدانشگاه شه

 .336، ص 1390تهران، انتشارات جنگل،  ،ینظری و ساختار دولت حقوق یمحمدرضا، مبان ژه،یو 4

 .338همان، ص  5

 .37، ص 1394جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه،  ،یفریک یدادرس نییجوانمرد، بهروز، آ 6
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 پذیرد، ندارد. در برخی موارد، آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت وپس از طی مراحل قانونی صورت می مرجع ذی صالح که اصوالً

های کیفری تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازاتهمچنین آثار غیرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی می

ها باشد. بر همین اساس، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در چارچوب تضمینات برای شخص در معرض این مجازات

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،  6-2ائت در ماده رها، در خصوص رعایت اصل بو با در نظر گرفتن برخی معیار دادرسی منصفانه

قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کالسیک آن، در نظر گرفته است. در حقوق فرانسه، با استناد به 

 ؛های شبه کیفری گسترش یافته استدگیکنوانسیون، امروزه رعایت این اصل به رسی 6-2برخی مقررات داخلی و همچنین ماده 

های اداری، تشکیالت و سازمان اداری نیروی انسانی و همچنین آیین اخذ تصمیمات اداری که اما با عنایت به ماهیت رسیدگی

وجه قرار و یا لزوم سرعت و تاثیر این اقدامات )شبه قضایی و یا شبه کیفری( اداره مورد ت ناشی از اقتضائات عملی و فنی نوعاً

های شبه کیفری وسیله گرفته است، گسترش اعمال این اصل )به عنوان یکی از تضمینات آیین دارسی کیفری( به رسیدگی

های کیفری، مراجع اداری نه مطلق است و نه عام؛ ضمن آنکه، انتزاعی بودن رعایت آن اعمال موثر این اصل را، حتی در دادرسی

و  زیمتما هیاما حقوق اداری درون ما 2؛اداری قابل اعمال دانسته اند یاصل برائت را در دادرس دیاسات یبعض 1نماید.تضعیف می

و  دیرا اعمال نما ارییشد تا هر اخت 3طیتوان برای مقام اداری قائل به اصل تسلنمی مثالً ؛دارد یاصول حقوق یبا بعض یمتفاوت

آثار  ،کنند یدگیرس شهیاند نیبا ا ،ندیآمی وانیبه د یهای حقوققضات که از دادگاه ایحاکم باشد  یدر دادرس ینگاه نیاگر چن

 4ت.سین یبه حقوق اداری منطق یاز اصول حقوق مدن میبه نظر انتقال مفاه .مخرب خواهد بود اریآن بس

 اداری اتمیتصم یو مبان لیدال گفتار سوم:

 اداری میتصم یو مبان لیالزام اداره به ارائه دال بند الف:

 میموجه نمودن تصم یبرا نامشروعهای وهیطرف و عدم توسل به ش کیاز  ییمقام قضا میتصم یمند لیدل به ییالزام مقام قضا

کسب  یو نامشروع برا یرقانونیهای غوهیبه ش ییقضا میتصمی مند لیدلنه به بها تواننمی .سکه هستند کی یدو رو ییقضا

دارد و هم طرق حصول و کسب آن  تیموضوع میو موجه نمودن تصم یآور لیهم دل یفریهای کیمتوسل شد؛ در دادرس لیدل

ارشاد  ییمجتمع قضا 2 یفریدادگاه ک 1091شعبه  9609982125600492 توان به پرونده کالسهمی به عنوان مثال .لیدل

 لیقرار گرفته است. عمده دل بیو انقالب تهران متهم مورد تعق یعموم یدادسرا یتهران اشاره کرد. در پرونده مذکور که از سو

درصد الکل نشان داده شده  30است که در بدن متهم حدود  دهیبوده و اعالم گرد یمقامات دادسرا تست الکل به عمل آمده از و

و دادگاه با توجه به انکار به دادگاه مذکور ارسال  یدگیرس یو پرونده برا دهیگرد یو تیداللت بر مجرم یگواه نیاست و هم

بوده و احتمال خطا در آن وجود دارد و با توجه به وجود شبهه و قاعده درء و  ینسب یدستگاه الکل سنج جهیکه نت نیمتهم و ا

تبرئه نموده است.  یاو را از اتهام انتساب 22/9/1396 مورخ 9609972127001354دادنامه شماره  یاصل برائت، ط تیحاکم

                                     
شماره  ،یحقوق قاتی، مجله تحق«در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»اسداهلل، رعایت اصل برائت در رسیدگی شبه قضایی در حقوق فرانسه  ،یاوری 1

 .321، ص 1388بهار و تابستان  ،یـ پژوهش یعلم 49

 .11، ص 1383 ،یحقوق قاتیدر حقوق فرانسه، مجله تحق ییشبه قضا هاییدگیاصل برائت در رس تیاسداهلل، رعا اوری،ی 2

 .228، ص 1392قواعد فقه، جلد اول،  ،یمحقق داماد، مصطف 3

(، مترجم:  ییقضا یها یدگیاستناد به آن در رس ی)امکان و چگونگ یحقوق ادار یاحمد، مفهوم و قلمرو اصول کل ،یریو مرکز مالم نیپتفت، آر 4

 .111، ص 1397 ه،ییپژوهشگاه قوه قضا
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در واقع  .دینما میاقدام به اتخاذ تصم یو ادله قانون نیتنها در چارچوب قوان دیمذکور داللت بر آن دارد که دادگاه با ینمونه رأ

 تواننمی نیگردد، بنابرانمی هیتوج ولو ناموجهای لهیتوسل به هر وس ،است قتیکه هدف آن کشف حق یفریهای کیدر دادرس

قلمداد  ییقضا میصدور تصم یباشد و مبنا قتیاز حق کاشف آن اقرار نکهیولو ا ،متهم را مجبور به اقرار نمود قتیکشف حق یبرا

در شعبه  1خواهد شد. ییمقام قضا میتصم یمند لیعدم التزام به دل جیعموم از نتا ییقضا تیو امن ینمود. سلب اعتماد عموم

 نیورود خسارت زم قیتصد با موضوع خواسته رانیگاز ا یشرکت مل هیعلخواهان  31/04/1391مورخ  یعدالت ادار وانید 29

 1385قانون د.ع.ا  13همانطور که ماده  یدگیرس ندی. در فرآکندمی اقامه دعوا شیخو یاراض یم استحقاق بهاالو اع یزراع

 یمشهود است، بحث وانید یرأ نیز اانجام شده ا یآنچه که در بررس اما است یعدالت ادار وانیورود خسارت برعهده د قیتصد

پرونده،  نیدر ا قیجهت تصد یو آن مورد قابل بررس ردیگمی قرار یمورد بررس یادار عدالت وانیدر د قیاز تصد شیاست که پ

 در ورود خسارت است. آنچه که قیخواهان، تصد یادعا یدر صورت بررس یگام بعد رایخواهان است. ز تیمالک تیوضع یبررس

که  ینمونه در مثال یبرا اشاره دارد. یاثبات دعو لالیبه د ق،یدر تصد وانیاست که د نیمهم باشد، ا تواندمی مطروحه هیقض

مطروحه  یدر دعوا قیجهت تصد زین یادار عدالت وانیقرار گرفته است. د یمورد بررس وانید یاقرار و سند در رأ میمطرح کرد

 وانید تیقرار رد صادر کرده است. در نها ،ارائه نشده است نیزم بر یو تیبر مالک یمبن یکه از جانب خواهان سند لیدل نیبه ا

تملک  یصرف ادعا رایز ،وجود نداشته است زین یطرح نیباشد و چن دیشده با طرحی که پشتوانه ادعا یبنا بر عدم وجود طرح

نظر نگرفته و قرار  که خواهان به آن استناد کرده است، در 13را از شمول مقررات ماده  یشاک تیشکا در آن وجود داشته است،

که به  آنچه اما رد،یمورد نقد قرار بگ تواندمی یاز جهات مختلف یرأ نی. هرچند اکندمی صادر یرا به صورت قطع تیشکا رد

اثبات  لالید حیبه طور صر وانید ق،یخسارت است که جهت تصد یدعوا یدادرس ندیموضوع پژوهش ما ارتباط دارد، بحث فرآ

 2دهد.می قرار یورود خسارت را مورد بررس یادعا

 مستند و مستدل بودن رأی بند ب:

 یدادرس نییو آ التیتشک قانون 12مستنداً به ماده  ،أتیه فهیکه در راستای دو وظ یعموم أتیفقره از آرای هها از ده شیدر ب

 یردولتیغ یو مؤسسات عمومها شهرداری ،یدولت از مصوبات، نظامات، مقررات اتیبه شکا یدگیرس بری اداری مبن عدالت وانید

تعارض آرای شعب  در رفع هیرو رأی وحدت نی( و همچنرالذکریاخ 12 ماده 1عدم ابطال آنها شده )بند  ایصادر و منجر به ابطال 

 صدور آراء مستدل که موجب نظم حقوقی و اعتبار مرجع قضایی است از .است دهیگرد صادر (رالذکریاخ 12 هماد 2)بند  وانید

گریز از استدالل، یک  تأکید نموده است. اساسی در قانون ژهیبه این امر مهم به و رانیمبانی مختلف حائز اهمیت است و قوانین ا

تواند برای خودش قابل قبول هرکسی به هر دلیلی که تنها می ،قرار باشد اگر گریزی و رویگردانی از پاسخگو بودن است.نوع نظم

 گوییمگوییم و چرا میمستند و مستدل بودن رأی، یعنی بدانیم چه می شود.نظمی اجتماعی می صادر نماید، سبب بی رأی باشد،

تجربه و مشاهدات عینی پرونده داشته  علم، کننده تحت پوشش شده خود، دلیلی قانع م ابرازالهمچنین برای هر جمله و ک و

 نماید تا اعتمادسازد، بلکه آنها را ترغیب میو درون طرفین دعوا را آزرده نمی ذهن باشیم. اینگونه استدالل در رأی، نه تنها

                                     
زمستان  ،یـ پژوهش یعلم 92شماره  ،ییحقوق قضا یهادگاهیمجله د ،ییقضا میتصم یمند لینژاد، حجت، فلسفه دل یو سبزوار ینژاد، مهد یسبزوار 1

 .175و  174، صص 1399

 ،یارشد، دانشگاه عالمه طباطبائ ینامه کارشناس انیپا ،یحقوق یهاو دادگاه یعدالت ادار وانیخسارت در د یدعاو یدادرس نییآ سهیمقا سا،یپر ،یشکور 2

 .95، ص 1395
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عوا به یک طرفین د ،شوداعتماد، باعث می این م او جلب شود. آرامش ایجاد شده در سایهالبه شخصیت گوینده و نه ک درونیشان

به  دعوا خوشایند و دلخواه ببینند. در سایه همین استدالل حقوقی، اقناع طرفین آرامشی یافته و خود را درحس نزدیکی دست

ثبات در  حفظ استدالل قضایی عبارت است از تالش برایهای یکی از مهمترین ویژگی یابد.شکلی ساده و مناسب تجلی می

باید نسبت به همه کسانی که شود که حقوق می داده نابراین این تالش باید در این سمت سوقحقوقی. بهای قواعد و قضاوت

یل برای رسیدن به الترکیب د وفصل شوند.حلیکسان ای شود و دعاوی مشابه بایستی به شیوه اعمال باشند، یکسانتابع آن می

 منطبق اقامه شده ییعنی باید عنوان قضیه منطقی بر دعوا ؛عبور نمایدمنطقی  استنتاج استدالل قضایی باید از مسیر صحیح

که  گیردمی صحیح منطقی، زمانی صورت استنتاج باشد؛ صغری و کبرای آن مشخص شود و استنتاج منطقی به عمل آید.

و هم وجدان جامعه را قانع  وادع متقن باشد که هم وجدان طرفینهای رأی دادگاه باید نمادی از استدالل مقدمات یقینی باشد.

عینی برای آن نداشت، باید آن قضیه را رد  یا دانست، اما دلیل قانونی ملموساگر قاضی در یک قضیه، واقعیت امر را می نماید.

به توجه  قه به سنجش ادعاهای متقابل است، بنابراینالویژگی استدالل قضایی، ع است. شده بداند؛ زیرا استدالل متکی به دلیل

ای دادگاهی، از اهمیت ویژههای دادسرا و خواه در بحث مباحث و مذاکرات و ادعاها و دفاعیات، خواه در قالب تحقیقات مقدماتی

زیرا در هر دعوای حقوقی یک نفر بازنده  ثبات نظم حقوقی و به تبع آن نظم اجتماعی در گرو آراء مستدل است؛ برخوردار است.

؛ یعنی نمایدمستدل باشد، مطمئن باشیم که طرف بازنده نیز به اجرای رأی تمکین می جود دارد. اگر دعواو یک فرد پیروز و

اگر آراء دادگاه بدون استدالل  اجتماعی حفظ شود. بخشد که ثباتنظم میای روابط اجتماعی را به شیوهاستدالل قضایی قطعاً 

انبوه و  تر نقض شود.الباهای باید توسط دادگاه الزاماً چنین احکامی، ا واقع هم باشدصادر شود، حتی اگر نتیجه دعوا منطبق ب

اثبات شیء نفی ماعدا »چند سطری باشد. به گفته منطقیون  آراء وارده به مرجع قضایی نباید دلیلی برای صدورهای حجم پرونده

 1محاکم تأثیر بگذارد. آراء ر است، اما این امر نباید در کیفیتاثرگذاها گیریبر نحوه تصمیمها پرونده یالبا آمار. «کندنمی

 یادار ی دادرسریگمیدر تصم تیشفافبند پ: 

 لییدر مقابله با هر تماای برجسته تیاهم تیتلقی کرد. تعهد به شفاف یهدف مستقل ادار کیتوان  را می یدر نظام ادار تیشفاف

دسترسی به آن وجود داشته باشد.  ایعات خروجی الاط فیتحر ای کنترل یبرا هر کس در هر بخش، یبرا ،دارد که ممکن است

از طرح  دارد موضوع مربوطه مناسب است، شود، بلکه احتمال یکه برا ییها مانع داده ،تنها ممکن است نه شییگرا نیچن

وه الع دهد. به نه را کاهش میالمعقو ماتیتصم اتخاذ تیگونه، ظرف نیاز ا تییکند. هر محدود یریموضوعات و مسائل جلوگ

 میاخذ تصم یشکلی و ماهو یو روندها لالید یرا با افشا ماتیتصم یمحتوا گیری وتصمیم ندیعلنی بودن، اعتراض به فرا

 2سازد. می لیتسه

                                     
، 1391 زییپا ،یـ پژوهش یعلم 79، شماره 76سال  ،یدادگستر یمجله حقوق ،ییاستدالل قضا گاهیمبنا، روش و جا ،یعل ا،ین یصادق منش، جعفر و فرخ 1

 .236ص 

2 Longley, Diane and James Rhoda, (1999), Administrative Justice: Central Issues in UK and European Administrative Law, 

London, Cavendish Publishing. 
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عملی و ترک فعل، از  بی ای عمل لالید یوجود دارد. افشا ماتشانیتصم نییو تب هیتوج یبرا رانیگ میتصم یمشابه برا یتعهد

در مورد  شتریو اصول، موجب بحث و مراقبت ب نیمواز توسعه بر وهالامر ع نیاست؛ ا دیعدالت مف یاجرا یطرق مختلف برا

 1آورد. رسند، فراهم می نظر می را که خودسرانه به ماتییاعتراض به تصم لیو تسه نقد هیشود و پا می میاهداف تصم

 

 یدادرس اداره در یحقوق ندگانیبه نظارت فعال بر اعمال نما دادرس اداریمکلف ساختن  :تبند 

ها سازمان ندگانیکه نما یحقوق دسته از اعمال آن ،ندیاست که قضات مراقبت نما نیقضات ا یفیمنظور از نظارت فعال و تکل

قانون معارض نبوده،  تیبا هنجارهای ماهوی حاکم ،دهندمی رأی انجام کیاعتراض نسبت به  ای یدر مقام دفاع در برابر شاک

بلکه  ست؛ین یمناسب اریاداره است، مع تیاقدام داخل در صالح ای میتصم نکهیجا صرف انیا دار نسازد. دررا خدشه یمنافع عموم

نام  به رندهیگمیتصم مقامات 2.دار نسازدقانون و اهداف آن را خدشه تیحاکم یدرون ةاقدام آنها، پوست ای میتصم، است الزم

 رشیپذ ةمشابه ضابطها، یارادة آنها در دادرس رشیپذ ةضابط و شوندمی اداره محسوب یقانون ندگانینما، اداریهای سازمان

 تیسو مکلف به رعا کیمانند وکالی دادگستری، از  زین ندگانینما نی. استین یخصوص دعاوی در اختالفات و لیارادة افراد اص

( تعهد جامعه)سازمان ـ دولت ـ  موکل ةمصلحت و غبط تی، نسبت به رعاگرید ییخود هستند و از سو اراتیو حدود اخت قانون

  3آنها خواهد بود. تیو موجب مسئول رنافذیغ ییاز نظر قضا ،شوند مرتکب ودیق نیکه خارج از حدود ا ی، هر اقدامنیدارند؛ بنابرا

                                     
، ص 1393، بهار 7سال سوم، شماره  ،یمجله دانش حقوق عموم ،ینهاد یو سازوکارها ی: چارچوب مفهومیو رنجبر، احمد، عدالت ادار یول ،یرستم 1

123. 

، تهران، مرکز مطبوعات 1393سال  انیتا پا یهای علمو نشست یهای پژوهشعدالت اداری، مجموعه گزارش وانیدر د ییگفتارها ه،ییپژوهشگاه قوه قضا 2

 .211، ص 1394 ه،ییو انتشارات قوه قضا

 یدادرس نییآ یبر الگو یبا نگاه یناظر به دادرس یهاتیو صالح اراتیاز اخت یبر انحراف مقامات ادار یزهرا، تأمل دار،یو ب یعل ،یعادل و مشهد ،یبانیش 3

 .172، ص 1399تابستان  ،یـ پژوهش یعلم 23شماره  ،یمجله حقوق ادار ،یافتراق یادار
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 برآمد

 شبهو مراجع  یعدالت ادار در دیوان یبه مفهوم عام آن شامل دادرس یادار یدادرس، توان گفتمی بنابر آنچه از نظر گذشت

به  رانیدر حقوق ا یادار یدادرس .ستین یعدالت ادار در دیوان یدگیرس نییشود، لذا محدود به آمی یقضایی و مقامات ادار

در مراجع  یدگیرس یاست که برا یاعتبار یبلکه مفهوم ست،یقانون خاص ن کیطبق  یاز دعاو یبه نوع یدگیرس ةمفهوم پروس

 یعنوان تلق نیبا ا یوجود قانون خاص ةمفهوم را به منزل نیا دیلذا نبا ؛شودکار برده می به یعدالت ادار قضایی و دیوان شبه

 یبرخوردار یلبه دل یادار یاداره در دادرس یبرترحال، . ردیگیبر ماز مقررات مربوط به مراجع مذکور را در ای عهبلکه مجمو ؛کرد

مشهود  یاز ادله و اسناد، امر یاریبه بس یهای آمرانه بر اشخاص و دسترستصمیم تحمیل مانند یژهو یازهایاز امت یادار ینهادها

بپردازند، در  ی خودبه اثبات ادعا یبرخوردار از قدرت عموم ی  ادار یهادر مقابل دستگاه یستیکه شهروندان با طوری است، به

 یکاف یچون فقدان دانش و اطالعات حقوقی هماز اطالعات و مدارک محروم بوده و با موانع یاریبه بس یکه از دسترس یحال

تحقق عدالت  ی،ادار یرسداد هدفرو هستند. هو مشاور روب یلاز وک ی برخورداریبرا یمکف یو توان مال یدر دادرس یروزیپ یبرا

بار اثبات  یللذا تحم ،باشددادن اداره می شهروندان و پاسخگو قرار هایآزادی وها از حق یتقانون، حما یتحاکم ینتضم ی،ادار

تحقق  ی برایجد یاداره است، مانع یقانون از سو یتنقض اصل حاکم یکه مدع یبر شهروند یمدن یدعوا همچون دادرس

به  یزپرداخت و اداره را ن یادار دادرسی در «یالمدع یعل ینهالب»قاعده  یلبه تعد ،لذا ضرورت دارد ؛اهداف مذکور خواهد بود

مستند و  یینکه اداره مکلف به تب یتوجه قرار داد، به طور مورد های اتخاذ شدهعنوان پاسخگو نسبت به اقدامات و تصمیم

 دالیل تصمیمات اداری که بر مبنای اصل ارائه مورد اعتراض باشد. یمتصم یو قانون ی عقالییمبان خود و ارائه یماتمستدل تصم

 یبرا .دارد بسزایی اروپا جایگاه خوب است که در اتحادیه ، یکی از ارکان اداره، شفافیت و حق دفاع استوار شدهحاکمیت قانون

بینی نظام آزاد اثبات دعوا پیش ی،ادار یاداره و شهروند در دادرسهای سالح نابرابری های شهروند و جبرانیحفظ حقوق و آزاد

 یتحاکم اصل خود در خصوص نقض یبه اثبات ادعاای منصفانه یطدارد تا شهروند در شرا ییبسزا یتاهم ی اداریدر دادرس

 شهروند فراهم یامکان را برا ینا یادار دادرسی در قانون و خروج اداره از حدود صالحیت خود بپردازد. نظام آزاد اثبات دعوا

 یادله در نظام قانون یجراهای یتحقوق خود استفاده نموده و از محدو ی احقاقبرا یدالیل معقول و منطق یهکه از کل نمایدمی

مسئله، کشف واقعه، کشف  نییتب یعنی هایدادرس گریاستدالل در د یهمان اجزا یاگرچه استدالل اداربنابراین،  ادله، فارغ شود.

هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت  ن،یطرف ثیاز ح یادار یو استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوا لیتحل ،یحقوق ةقاعد

 یاجرا ،یاست که دادرس متخصص در امور ادار نیمستلزم ا وتتفا نیشده است و ا ییاستدالل قضا یهاحوزه ریآن با سا ینسب

 وجدان اقناعهای یتمسئول یهتوان کلنمی یگر،به عبارت د .ردیبر عهده گ یادار یبه دعاو یدگیستدالل را در رسا نیا ندیفرا

 یمقامات ادار ییضرورت پاسخگو و دانست. کنترل اداره یبر یتیدادرس را برعهده شهروند قرار داد و اداره را از هرگونه مسئول

 .یدنما یینقانون و عدم خروج از صالحیت خود را تب یتحاکم یت اصلرعا یاست که اداره با ادله و مدارک مقتض ینمستلزم ا

 خود ملزم میتصم در لیدل ئهرا به ارا ییاست که بر اساس آنها مقام قضا یمبان یدارا ییمقام قضا یآور لیدلنکته دیگر اینکه، 

حفظ حقوق  ،یاعتماد عموم نیو همچن ییقضا به مقام ینیاز تهمت و بدب یریلوگو ج مینه بودن تصمالو عاد الییکند. عقمی

خود  ماتیدر تصم یمندلیبه دل ییالزام مقام قضا م،یدر صدور تصم ییقضا از استبداد مقام یریمردم و جلوگ یو اجتماع یفرد

 لیارائه دل فیشود: نخست، تکل هیتجز تریبه دو قاعده جزئ لیکه قاعده بار اثبات دل شودیم شنهادیپبنابراین، . دینمامی هیرا توج

و استخراج دو  لیتحل نیاز عدم قناعت او بر وجود حق. ا یقانع کردن دادرس و تحمل خطر ناش فیبرای ارکان دعوا و دوم تکل

 دیبا یکه نه تنها مدع دهدینشان م رایز کند؛یروشن م یو منکر را در دادرس یعمد تیو اقناع دادرس، موقع لیاقامه دل فیتکل



14 

 

 یرا به دوش کشد، خطر قانع نشدن دادرس به عهده اوست. منکر، در پناه اصول و قرائن آسوده خاطر است و مدع لیبار اثبات دل

 .دکنیامری خالف ظاهر و اصل را ادعا م اکهو در دعوا شکست بخورد؛ چر اوردیقناعت دادرس را به دست ن نکهینگران از ا
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 1399زمستان  ،یـ پژوهش یعلم 92

ـ  یعلم 15شماره  ،یحقوق اسالم یفقه یو حقوق فرانسه، مجله مبان هیدر حقوق امام لیدل لیمحمد، تحص ،یمیسل (12

 1394بهار و تابستان  ،یپژوهش

با  یناظر به دادرس یهاتیو صالح اراتیاز اخت یبر انحراف مقامات ادار یزهرا، تأمل دار،یو ب یعل ،یعادل و مشهد ،یبانیش (13

 1399تابستان  ،یـ پژوهش یعلم 23شماره  ،یمجله حقوق ادار ،یافتراق یادار یدادرس نییآ یبر الگو ینگاه

 79، شماره 76سال  ،یدادگستر یمجله حقوق ،ییاستدالل قضا گاهیمبنا، روش و جا ،یعل ا،ین یمنش، جعفر و فرخ صادق (14

 1391 زییپا ،یـ پژوهش یعلم

مجله  ،یادار یدر دادرس لیدل لیتحص تیروعبر اعمال قاعده مش یلیاکبر، تحل ،ییمسعود و وروا ،یو قاسم لیاسماع ،یقمر (15

 1399 زییپا ،یـ پژوهش یعلم 24شماره  ،یحقوق ادار

 ییقضا هیو رو رانیا یمکتسب در حقوق ادار یهااز حق تیو حما نیتضم ف،یشر دمحمدیس ،یمحمدرضا و حجت ژه،یو (16

 1400بهار  ،یـ پژوهش یعلم 26شماره  ،یمجله حقوق ادار ،یعدالت ادار وانید
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نگهبان، مجله دانش حقوق  یشورا یبه نظرها یبا نگاه یعدالت ادار وانیدر د یبه دادگستر یحق دسترس ،یمجتب ،یهمت (17

 1395زمستان  ،یـ پژوهش یعلم 16سال پنجم، شماره  ،یعموم

، «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»اسداهلل، رعایت اصل برائت در رسیدگی شبه قضایی در حقوق فرانسه  ،یاوری (18

 1388بهار و تابستان  ،یـ پژوهش یعلم 49شماره  ،یحقوق قاتیمجله تحق

 1383 ،یحقوق قاتیدر حقوق فرانسه، مجله تحق ییشبه قضا هاییدگیاصل برائت در رس تیاسداهلل، رعا اوری،ی (19

حقوق  قاتیمنوچهر، نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی، مجله تحق ،یرسول و توسل ،یزدانی (20

 1397، زمستان 38شماره  ،یفریو ک یخصوص
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Abstract 

The system of proving litigation in administrative proceedings is of undeniable importance for ensuring 

the rights and freedoms of citizens and guaranteeing the principle of the rule of law. In the present 

article, we intend to use a descriptive-analytical method to define and present various types of evidence, 

the quality of evidence in administrative matters and to examine the evidence in the administrative court 

and the real role of the judge in proving and distributing the responsibility of proof; While in the 

implementation of Article 96 of the Constitution, the laws have been enacted and validated in 

accordance with Islamic rules or Imami jurisprudence, so in some cases we refer to the criminal law 

and civil law of Iran. The procedure in the Court of Administrative Justice is different from that of legal 

and criminal courts, because the nature of these courts and their principles are different. Therefore, the 

procedure of those courts cannot be ruled by the Court of Administrative Justice. Imposing the burden 

of proof on a citizen who claims that the administration has violated the rule of law will be a serious 

obstacle to achieving the goals of administrative proceedings; Therefore, it is necessary to modify the 

rule of "Al-Bineh Ali Al-Mada'i" in the administrative proceedings and also consider the administration 

as a respondent, so that the administration is obliged to explain its decisions in a documented and 

reasoned manner and provide rational and legal grounds for the challenged decision. 

Keywords: reason, proof, proof, trial, administrative 


