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 دهیچک
 به که یطوربه است؛ برخوردار ییبسزا تیاهم از مدرن یادار حقوق در آن یاجرا و دفاع حق

 در که یپرسش. است شده شناخته تیرسمبه ایدن مطرح یحقوق یهانظام در گسترده صورت

 را حق نیا تحقق ۀنیزم ییابزارها چه با و چگونه خوب ۀادار که است آن شده مطرح مقاله نیا

بر  است؟ دهش منعکس رانیا یادار حقوق نظام در زانیم چه به ابزارها نیا کند؟یم فراهم

 :از است عبارت حق نیا الزامات اروپا، یۀاتحاد در خوب ۀادار مفهوم به مربوط منابع اساس

 یۀرو و مصوبات در موارد نیا. یادار ماتیتصم لیدال از یآگاه و ،پرونده به یدسترس استماع،

 و شده شمرده خوب ۀادار یهایژگیو از و یشهروند یاساس حق عنوانبه اروپا یۀاتحاد ییقضا

 به الزامات نیا ران،یا یحقوق نظام در. است دهیانجام یادار یندهایفرا در دفاع حق تحقق به

 در یمورد طور به اما ،نشده شناخته تیرسمبه یادار ماتیتصم تمام بر حاکم و یکل صورت

به ،اساس نیا بر. است دهیگرد منعکس یادار عدالت وانید ییقضا یآرا نیز و نیقوان از یبرخ

 مربوطه نیقوان در آن درج و گذارقانون یسو از آن الزامات و دفاع حق شناختن تیرسم

 .رسدیم نظربه یضرور

 یدیکل واژگان
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 مقدمه
 حقوق مدرن میمفاه از یکی Good administration/Bonne administration)) خوب ۀادار

 یاساس یهاحق از یکی عنوانبه اروپا یۀاتحاد نیادیبن حقوق منشور در که است یادار

 ۀتیکم مصوبات یبرخ و یادار خوب رفتار ییاروپا قانون در سپس و شده مطرح شهروندان

شرفتهیپ و نیترجستهبر متضمن مفهوم نیا. است دهیگرد نییتب لیتفص به اروپا یشورا رانیوز

 باشدیم اروپا یۀاتحاد عضو یکشورها یادار حقوق یهاستمیس بر حاکم اصول و حقوق نیتر

 یدولت ادارات در هاآن یاجرا و است دهش منعکس یالمللنیب سازمان نیا یحقوق نظام در که

 اصول و حقوق از یکی دفاع حق. باشد داشته یشهروند حقوق نیتأم در ییبسزا نقش تواندیم

 لئمسا ۀحوز در ایدن کیدموکرات یحقوق یهانظام شتریب که یتیاهم به توجه با که است ینییآ

 طبق که یطوربه است؛ افتهی یاژهیو تیاهم زین خوب ۀادار در هستند، قائل آن یبرا یادار

 . شودیم یتلق خوب ۀادار یاصل یمبان و ارکان از اروپا یۀاتحاد مقررات و مصوبات

 ریتأث تحت او حق که کس هر یعنی. افتی (س عدالت مفهوم در توانیم را حق نیا أمنش

 یقاض کی حضور در دفاع فرصت کی از یبرخوردار حق ،باشد گرفته قرار یدولت میتصم کی

 نیطرف به که کردیم اقتضا دادگاه در قاعده نیا(. 571ص ،1321 هداوند،) دارد را طرفیب

 به را خود اتیدفاع و اتینظر دنبتوان تا شود داده الزم رصتف ییقضا ۀمحکم کی در دعوا

 Audi) ) «کن گوش مقابل طرف حرف به» نیالت ۀقاعد به آن از که کنند عرضه مؤثر صورت

alterampartem و هادادگاه بر حاکم ابتدا در یعیطب عدالت اصول نکهیا با. شودیم ادی زین 

 یدولت یهاسازمان بر را ادشدهی اصول تا کردند تالش محاکم ،یادار حقوق ۀتوسع با بود، قضات

 بر یرگذاریتأث و یریگمیتصم حال در هاآن از شیب دیشا و قضات همانند زین هاآن درواقع که

 مطرح یحقوق یهانظام حاضر حال در راستا نیا در. کنند اعمال هستند، افراد منافع و حقوق

 نظام در. هستند قائل یاژهیو تیاهم یادار ماتیصمت در شهروندان دفاع حق تیرعا یبرا ایدن

 و پرونده، به یدسترس استماع، حق سه یریکارگبه با خوب ۀادار مفهوم زین اروپا یۀاتحاد یحقوق

 مقاله نیا در آنچه. است کرده فراهم را دفاع حق تحقق ۀنیزم ی،ادار میتصم لیدال از یآگاه

 یبررس سپس و اروپا یۀاتحاد در موارد نیا از کدام هر منابع و گاهیجا شناخت است، نظر مد

 بر یادار ماتیتصم ریانکارناپذ ریتأث به توجه با. است رانیا یادار حقوق ستمیس در هاآن گاهیجا

 حقوق حفظ در ییبسزا نقش تواندیم یادار یندهایفرا در دفاع حق تیرعا مردم، یزندگ
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 یتمندیرضا شیافزا آن، یپ در و یادار نکارمندا اشتباهات و هایخودسر کاهش ،یشهروند

 یجد و متعدد مشکالت به نظر. باشد داشته هاآن روابط بهبود و یدولت ینهادها از شهروندان

 در موضوع نیا یبررس است، حاکم رانیا یدولت ادارات در خصوص نیا در که یعمل و یقانون

 از خود که یامنطقه یالمللنیب نسازما نیا اتیتجرب از استفاده و اروپا یۀاتحاد یحقوق نظام

 نیا از یبرخ رفع یراستا در تواندیم است، برده بهره عضو یکشورها یهاآموزه نیدتریجد

 که هاستپرسش نیا به پاسخ مقام در حاضر نوشتار ،دلیل نیا به. باشد دیمف و مؤثر مشکالت

 به الزامات نیا نیهمچن و کندیم فراهم را دفاع حق تحقق ۀنیزم ییابزارها چه با خوب ۀادار

 که است قسمت سه شامل مقاله نیا ؟شد خواهد منعکس رانیا یادار حقوق نظام در زانیم چه

 در ابتدا یادار میتصم لیدال ۀارائ و پرونده، به یدسترس استماع، حق ب،یترت به کیهر در

 .شد خواهد یبررس رانیا در سپس و اروپا یۀاتحاد

 

 استماع حق
 استماع حق یعنی دفاع حق اول رکن لیتحل و یبررس به که پژوهش نیا اول بخش در

 نظام در آن گاهیجا سپس و شودیم یبررس شدهادی حقۀ محدود و مفهوم ابتدا دارد، اختصاص

 .شد خواهد نییتب رانیَا نیز نظام حقوقی و اروپا یۀاتحاد یحقوق

 

 استماع حق ۀمحدود و مفهوم. 1
 Right)) استماع حق کرده، یمعرف و استفاده دفاع حق تحقق یبرا خوب ۀادار که یابزار نیاول

to hearing ؛نگردد معمول فرد کی هیعل یادار اقدام چیه که است آن بر یمبتن حق نیا. است 

 ،گرید عبارت به .(perekotiy, p.3) شود داده تیانظر انیب فرصت یو به آن از قبل آنکه مگر

خصوص  در نظر اظهار فرصت دیبا ،نفعیذ ای مخاطب یبرا یادار میتصم کی اتخاذ از پیش

 (Statskontoret, 2005, p.35).پ دشو فراهم میتصم آن با مرتبط موضوعات و عوامل ۀهم

 نیح در یعنی. است استماع ،(The right of defence) دفاع حق تحقق شرط نیترمهم

 نیا و بدهد را نفعیذ افراد ای و مخاطب به نظر اظهار فرصت دیبا یادار مقام ی،ریگمیتصم

 شودیم داده شیخو منافع از دفاع حق افراد نیا به قتیدرحق و دهد قرار نظر مد را اظهارات

(Milecka,2011,p.51) در ییبسزا ریثأت ییقضا یآرا همچون زین یادار ماتیتصم چراکه؛ 
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 حقوق از دفاع فرصت  نفعیذ افراد به آن اتخاذ هنگام دیبا رو نیا از .دندار افراد منافع و حقوق

 .شود داده شیخو

 حق نیا بر استثنا عنوانبه را یموارد عموماً نیقوان و یستن مطلق همواره استماع حق البته

 متفاوت آن یاجرا ۀقیطر ای و ستین یالزام حق نیا اعمال موارد، آن در که شوندیم قائل

 در ریخأت و باشد داشته را یفور میتصم یاقتضا یعموم منافع کهی هنگام مثال، رایب. شودیم

 یضرور استماع حق اعمال وقت، در ییجوصرفه یبرا ،گردد جامعه به ضرر ورود موجب اقدام

 اتخاذ مردم از یریکث تعداد یبرا میتصم کهی موارد در نیهمچن. دشون لحاظ تواندیم و یستن

 اخذ و ابالغ چراکه یست؛ن نآ اعمال به یازین، بوده استثنا مشمول استماع حق غلبا است، شده

 کهی موارد در. شدباینم ریپذامکان اساساً ماتیتصم گونه نیا در نفعیذ اشخاص یۀکل تیانظر

 رسدیم نظربه یمنتف استماع حق ،باشد او تیرضا و لیم با موافق و مخاطب نفع به میتصم
(Statskontoret, 2005, p.36) 

 

 اروپا یۀاتحاد در استماع حق. 2
 خوب رفتار قانون اروپا، یۀاتحاد نیادیبن حقوق منشور یبررس با شودیم یسع گفتار نیا در

 یۀاتحاد در استماع حق گاهیجا، اروپا یهادادگاه ییقضا یۀرو و رانیوز یشورا مصوبات ،یادار

 .دشو موشکافی تحلیل و خوب ۀادار مفهوم پرتو در اروپا

 

 اروپا ۀیاتحاد نیادیبن حقوق منشور 11 ۀماد. 1. 2
 استماع حق که اندداشته اظهار صراحتبه اروپا یۀاتحاد یادار حقوق ۀحوز سندگانینو از یبرخ

 ,Bignami) شودیم محسوب خوب ۀادار مفهوم و اروپا یۀاتحاد یحقوق نظام در حق نیترمهم

2003, p.1) .11 ۀماد اروپا، یۀاتحاد یادار حقوق نظام در استماع حق مستند و منبع نیترمهم 

 (The Charter of fundamental rights of the European  Union) 1نیادیبن حقوق منشور

 .است

                                                           
 ۀشورا، پارلمان و کمیسیون اروپاا از اهمیات خاصای در اتحادیا     از سویزمان آن دلیل تصویب همه این منشور ب 1.

اروپا و آشانایی باا ارزش حقاوقی مصاوبات نهادهاای       ۀارکان مختلف اتحادی ۀمالحظ برایاروپا برخوردار است. 
 نیاز و  1328اروپاایی، نشار میازان،     ۀکدخدایی، عبااس، سااختار و حقاوق اتحادیا     .ف این اتحادیه، ر.کمختل

 .1318اروپایی، سمت،  ۀخالوزاده، سعید، اتحادی
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 ۀادار یاصل تیخصوص چند 1 بند در است، شده لیتشک بند 1 از که منشوراین  11 ۀماد

 خوب ۀادار بر حق» که عبارت نیا با. است استماع بر حق آن، نیاول که شمردیبرم را خوب

 بارانیز ریثأت شخص بر است ممکن که است یفرد اقدام هر از قبل شدن دهیشن رب حق: شامل

 .«باشد داشته

 «بارانیز ریثأت یدارا اقدامات» عبارت ،است مالحظه قابل نجایا در که یانکته نیاول

(measure which would affect him or her adversely) است. 

 بر یادار اقدام است ممکن که یشخص هر یبرا را استماع حق منشور، 11 ۀماد 1 بند در

 گفتهپیش یقانون ۀماد برابر استماع حق نیبنابرا. است نموده مقرر باشد، داشته یمنف ریثأت یو

 یعنی ،باشد نفعیذ که یشخص هر بلکه یست،ن یادار اقدام ای میتصم مخاطب به منحصر

 بود خواهد شدن دهیشن ستحقم ،کند صدق یو خصوص در یفرد منافع به لطمه ورود احتمال

(Milecka, 2011, p.51). 

 

 یادار خوب رفتار ییاروپا قانون. 2. 2
 دارد، وجود خوب ۀادار یراستا در استماع حق خصوص در اروپا یۀاتحاد در که یبعد مستند

 The European Code of Good Administrative)ی ادار خوب رفتار قانون 12 ۀماد

Behaviour) منشور 11 ۀماد مندرجات آن در نوعاً که قانون نیا در. است اروپا لمانپار مصوب 

 از یکی عنوانهب استماع حق گر برید بار،  (Mendes, 2009, p.1)شده نییتب و لیتفص

 اساس ماده، نیا اول بند در. است دهگردی میترس آن چارچوب و دیکأت خوب ۀادار یهایژگیو

 در»: است شده مقرر لیذ عبارت با یادار ماتیتصم ریثأت تحت اشخاص یبرا استماع حق

 هر در که کند مراقبت دیبا کارمند رد،یگیم قرار ریثأت تحت اشخاص منافع و حقوق کهی موارد

 یادشده ۀماد 1 بند. «باشد محفوظ اشخاص نیا یبرا دفاع حق ،یریگمیتصم ندایفر از مرحله

 منافع و حقوق بر میتصم کهی موارد در ندباش داشته حق دیبا مردم ۀهم»: کندیم مقرر زین

 خود یشفاه مالحظات عنداالقتضا و دهند ارائه مکتوب بصورت را خود نظرات است، ثرؤم هاآن

 استماع حق منشور، 11 ۀماد در ،گذشت که گونههمان .«ندینما انیب میتصم اتخاذ از قبل را

 ریثأت صرفاً استماع حق اریمع ،یقانون ۀماد نیا در اما ،است بارانیز یفرد ماتیتصم به منحصر

 یادار خوب رفتار قانون 12 ۀماد گفت توانیم دلیل نه ایب. باشدیم اشخاص منافع و حقوق بر

 ,Ponce) است نموده میترس منشور 11 ۀماد به نسبت را استماع حق از یترعیوس ۀمحدود
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2005, p.572)است دانسته هیالرعاالزم مردم عمناف بر ثرؤم میتصم هر در را استماع حق چراکه ؛ 

 منشور، 11 ۀماد همچون زین نجایا در که است واضح. است نکرده اضافه را بودن یفرد دیق و

 میتصم آن ریثأت تحت شخص هر یست ون یادار میتصم کی مخاطبان به منحصر استماع حق

 1.داشت خواهد شدن دهیشن و دفاع حق نفعیذ فرد هر گر،ید عبارت به ای

 

 اروپا یشورا رانیوز ۀتیکم مصوبات. 3 .2
 برخوردار ییبسزا تیاهم از زین اروپا یشورا رانیوز ۀتیکم مصوبات استماع، حق خصوص در

 آن 31/77 ۀشمار دستورالعمل شده، پرداخته استماع حق به آن در که یمصوبات از یکی. است

 نیا نخست ۀماد. تاس 1یادار مقامات اقدامات زمینۀ در فرد از تیحما خصوص در شورا

 دهیشن مستحق را افراد عبارت، نیا با اول بند در و یافته اختصاص استماع حق به دستورالعمل

 حقوق، بر بارانیز ریثأت احتمال که یادار اقدام هر انجام یراستا در: »است دانسته شدن

 نیا و کند انیب را شیخو نظرات تواندیم نفعیذ شخص باشد، داشته را افراد منافع ای هایآزاد

هم  بحث مورد ۀمصوب نخست ۀماد 1 بند در .«شودیم گرفته درنظر یادار مقام توسط نظرات

 آگاه خود حق نیا از مناسب راه از یستیبا نفعیذ اشخاص پرونده، هر در که است شده دیکأت

 .شد خواهد داده خود منافع از دفاع و شدن دهیشن فرصت آنها به که بدانند و ندشو

 آن 7/1887 دستورالعمل است، تیاهم حائز راستا نیا در کهیادشده  ۀتیکم یبعد ۀوبمص

 ماتیتصم خصوص در استماع حق مصوبه، نیا11 ۀماد در. باشدیم 3خوب ۀادار عنوان با شورا

 یمیتصم اتخاذ قصد یادار مقام اگر»: کندیم مقرر ماده نای 1.است شده ریتقر یانفراد یادار

 کهیموارد در بجز داشت، خواهد یخصوص اشخاص بر بارانیز ریثأت ماًیمستق که دارد یانفراد

 معقول یزمان مهلت کی در اشخاص نیا نظرات انیب یبرا یفرصت دیبا است، یرضروریغ آشکارا

  .«کند فراهم

                                                           
شخصی است کاه تصامیم اداری در    ولی منظور از مخاطب، صرفاً ،نفع یعنی هر شخص مرتبط با عمل اداریذی .1

 خصوص وی اتخاذ شده است.
2. RESOLUTION (77) 31 ON THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL IN RELATION 

TO THE ACTS OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. 
3. Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good 

administration 

لشمول قرار دارد و برخالف این نوع تصمیمات که مخاطاب آن  اتصمیمات اداری انفرادی در مقابل تصمیمات عام .1
 دهد. از مردم هستند، شخص یا گروه مشخصی را مخاطب قرار می زیادی ۀعد
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 اروپا یهادادگاه ییقضا یۀرو. 1. 2
 مصوبات در خوب ۀادار زا یجزئ و نیادیبن حق کی عنوانبه آنکه از پیش هاسال استماع حق

 تیرسمبهی حقوق یکل اصل کی عنوانهب هادادگاه نیا ییقضا یآرا در گردد، یتلق هیاتحاد

 همچون یموضوعات در ابتدا استماع حق ها،دادگاه نیا ییقضا یۀرو در. است شده شناخته

 گرید یهاحوزه به سپس و شد مطرح( (anti-dumping نگیدامپ ضد و  (competition)رقابت

 را استماع حقیی اروپای دادگستر وانید آن، در که ییهاپرونده نیاول. کرد تیسرا یادار

 موضوع با متعدد یهاپرونده در هکچنان. است م1178 سال به مربوط ،ناختش تیرسمبه

 خصوص در را خود تیانظر شود داده اجازه نیطرف به یدبا که داشت اظهار وانید ،1رقابت

 حق هاآن به و کنند انیب ،است گرفته قرار میتصم یمبنا که اروپا ونیسیکم لیدال و مستندات

 یاپرونده نیترمهم اما .(Bignami, 2003, p.6) شود داده یادار ندایفر در شیخو منافع از دفاع

 د،ش اشاره استماع حق اصل به صراحتبه آن در و لیتشک یزمان ۀبره آن در زمینه نیا در که

 الزم طیشرا ونیسیکم چون پرونده نیا در. بود م1171 سال در ransocean T1 شرکت ۀپروند

 طورهب را رقابت ۀکنندمحدود یقراردادها انعقاد بر یمبن 21(3) ۀماد یاجرا از تیمعاف یبرا

 وانید و کرد قلمداد شدهعییتض را یو حق مستشار، بود، نکرده اعالم مربوطه شرکت به کامل

 در رقابت، موضوع از ریغ. (Stott and Felix, 1997, p.274)3 گذارد حهص آن بر زینی دادگستر

 ۀقاعد. شمرد تیرسمبه را استماع حق جیتدربه اروپا یدادگستر وانید زین گرید یهاحوزه

 حقوق بر بتوانند هیاتحاد ینهادها جا هر که است بوده نیچن وانید دیکأت و تیتبع ضوعمو

 چون نگیدامپ ضد ۀحوز در نمونه رایب. دشو تیرعا استماع قح یدبا بگذارند، ریثأت گرانید

 را استماع حق وانید د،ینما نییتع مهیجر و یابیارز را موضوع ماًیمستق تواندیم ونیسیکم

 داده میتعم زین گرید یهاحوزه در را استماع حق وان،ید مبنا، نیهم بر 1ناسد.شیم تیرسمبه

                                                           
1. see:  Case 45/69, Boehringer Mannheim GmbH v. Commission of the European 

Communities, 1970 ECR 769 and Case 41/69, ACF Chemiefarma v. Commission, 1970 
ECR 661 and Case 48/69, ICI v. Commission, 1972 ECR 619. 

2   . Case 17/64]1974 [ ECR 1063-p15. 

ثیر تصامیم یاک مقاام دولتای اسات بایاد       أبه شخصی که تحت ت»دیوان در این خصوص چنین اظهار نظر کرد: . 3
روشنی و در وقات مناساب از ماهیات    خواهان به کند کهکلی اقتضا می ۀنظر داده شود. این قاعد فرصت اظهار

شرطی که کمیسیون قصد دارد برای معافیت درنظر بگیرد، مطلع شود و فرصت داشته باشاد تاا در ماورد آن،    
 .«نظریات خود را بیان نماید

4. see: Case 264/82, Timex Corporation v. Council & Commission, 1985 ECR 849 and Case 
T-88/98, Kundan Industries Ltd and Tata International Ltd v. Council, 2002 ECR. 
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 یسوئد یریگیماه شرکت کی به مربوط که یاروندهپ در م1111 سال در برای مثال،. است

 نیا چراکه داد؛ یرا استماع حقنکردن  تیرعا لیدل به خوانده تیمحکوم بهدیوان  ،1بود

 یرقانونیغ لیدله ب اروپا ۀجامع یریگیماه ۀمنطق از را آن اروپا ونیسیکم که دش یمدع شرکت

 کرده اعالم ممنوع حوزه نیا در را آن رۀدوبا تیفعال و نموده خارج یریگیماه یهاتیفعال بودن

 ,Bignami, 2003) بشنود میتصم اتخاذ از قبل را خواهان اتیدفاع و اظهارات آنکه بدون ؛است

p.8) .در استماع حقنشدن  اعمال لیدله ب وانید سال، همان در یگرید ۀپروند در نیهمچن 

 و خواهان نفع به أیر روصد به مبادرت ،یمال مساعدت کاهش به میتصم اتخاذ ندایفر

 نیا در 3.است توجه قابل زین Munchenی فن دانشگاه ۀپروند 1.نمود اروپا ونیسیکم تیمحکوم

 دانشگاه، به نظر اظهار فرصتنکردن  ارائه لیدله ب را یادشده ونیسیکم دادگاه، زین پرونده

 ینوع کردن دوار یبرا دانشگاه نیا که بود قرار نیا از پرونده نیا موضوع .نمود محکوم

 ت،یمعاف نیا یمبنا. بود شده معاف یگمرک حقوق پرداخت از اروپا به ژاپن از کروسکوپیم

. بود اروپا داخل در آن مشابهنشدن  دیتول و یعلم لئمسا در کروسکوپیم نیا یانحصار کاربرد

 هب اروپا ونیسیکم پس. کندیم دیتول را کروسکوپیم نیا مشابه که شد یمدع پسیلیف شرکت

 دادگاه راستا نیا در. دکر لغو را یادشده دانشگاه تیمعاف آن، مشابه یداخل دیتول امکان لیدل

 نیا دیشا چراکه ،دادیم دفاع و نظر اظهار فرصت دانشگاه به دیبا ونیسیکم که داشت اظهار

 یهاتیقابل پس،یلیف شرکت از سوی شدهدیتول مشابه یکاال که کند اثبات توانستیم دانشگاه

 باشدن یکاف دانشگاه یعلم اهداف یبرا و باشد نداشته را یژاپن ۀنمون حد در زمال
 . (Bignami, 2003, p.9) 

 

 رانیا یادار حقوق نظام در استماع حق. 3
 در واست  نشده مطرح نیقوان در مورد، چند از ریغبه رانیا یادار حقوق نظام در استماع حق

 آن در استماع حق که ینیقوان ازجمله. شودینم هگرفت کاربه یادار اقدامات و ماتیتصم

 نکهیا به توجه با. است ش1381 مصوب یمل آثار حفظ به راجع قانون شده، شمرده تیرسمبه

 کاهش و هاآن ۀمالکان حقوق دیتحد باعث شدتبه یمل اثر عنوانهب شهروندان امالک ثبت

                                                           
1. Case C-135/92, Fiskano v. Commission, 1994 ECR I-2885; see also Case T-46/00, 

Kvitsjoen v Commission, 2000 ECR II-03713. 
2. Case T-450/93, Lisrestal v. Commission, 1994 ECR II-1177. 
3. Case C-269/90, HauptzollamtMunchen-Mitte v. TechnischeUniversitatMunchen, 1991 

ECR I-5469. 
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 یبرا ،میتصم نیا تیقطع از قبل ،1یادشده قانون 3 ۀماد در شد، خواهد نظرمورد ملک ارزش

 زین یادار مورانأم وشده است  گرفته درنظر شیخو منافع از دفاع و اعتراض حق آن مخاطبان

 یحقوق نظام در که یگرید مستند. بود خواهند خود میتصم در هاآن اظهارات لحاظ به موظف

 و اتیدفاع دنینش به موظف یدولت کارمند آن، در و دارد وجود استماع حق یبرا رانیا

 میمستق یهااتیمال قانون 132 ۀماد است، شده یادار میتصم تیقطع از قبل نفعیذ اعتراضات

 شدن یقطع از قبل که است کرده ینیبشیپ گذارقانون ماده، نیا در. باشدیم 1ش1322 مصوب

 در و بشنود را یدؤم اتیدفاع و تیانظر دیبا کارمند ص،یتشخ ۀبرگ در مندرج اتیمال زانیم

 مورأم و شده گرفته درنظر استماع حق ،یقانون ۀماداین  در 3.دکن اعمال را آن صحت، صورت

 یقطع از قبل دیبا استماع نیا و باشدیم یدؤم اعتراضات و تیانظر دنیشن به مکلف یاتیمال

 قانون 132 ۀماد ،رو نیا از .ردیپذ صورت یاتیمال امور ۀادار خود از سوی و میتصم شدن

 شده هناختش تیرسمبه آن در استماع حق که دانست یموارد از توانیم را میمستق یهاتایمال

 گردد، تلقی ایران حقوقی نظام در استماع حق یدؤم عنوانهب تواندمی که دیگری قوانین از. است

 شده بینیپیش چنین ماده این در. باشدمی1 ش1318 مصوب گمرکی امور قانون 132 ۀماد

                                                           
لکان ثبات ماالی کاه      کتبی وزارت معارف خواهد بود و ۀثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجاز». 1

که به مالاک اخطاار   گر پس از آنشود مبه مالک اخطار شود و قطعی نمی باید قبالً مالک خصوصی داشته باشد
این قانون راجع به آثار ملی فقط پاس از  و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در

 .«مالک تعلق خواهد گرفت ۀقطعی شدن ثبت برعهد

ن معترض باشاد  شود، چنانچه مؤدی نسبت به آدر مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ می». 1
امور مالیاتی مراجعه و باا   ۀاالختیار خود به اداروکیل تام ۀوسیلتاریخ ابالغ شخصاً یا بهتواند ظرف سی روز ازمی
ول مرباوط موظاف اسات پاس از ثبات      ئتقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسا  دالیل و اسناد و مدارک کتباً ۀارائ

مراجعاه نباشاد باه موضاوع      بایش از سای روز از تااریخ   درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتای کاه   
رسیدگی و درصورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کاافی دانسات،   

را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتی که دالیل اسناد و مدارک ابرازی را ماؤثر   آنرا رد و مراتب
مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و باه   ،قرار گیرد یص دهد و نظر او مورد قبول مؤدیدر تعدیل درآمد تشخ

تشاخیص  امضاء ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ
مار را  ا ۀیا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدالً در ظهر بارگ تشاخیص مانعکس و پروناد    

   .«ارجاع نمایدت حل اختالفئبرای رسیدگی به هی

در ماواردی کاه ماؤدی ظارف سای روز      »...  های مستقیم نیز در اینجا اهمیت دارد:قانون مالیات 131 ۀذیل ماد. 3
امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآماد تعیاین    ۀمذکور به ادار ۀمهلت مقرر در مادکتباً اعتراض ننماید و یا در

 .«ه در برگ تشخیص مالیات قطعی استشد

شود هرگاه نسابت باه مبلاو ماورد     اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می»قانون امور گمرکی:  132 ۀماد. 1
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 تقدیم را خود اعتراض اداره این به تواندمی قطعیت از قبل گمرک، تصمیم مخاطب که است

 حق زین ییقضا شبه مراجع یبرخ خصوص در. بود خواهد آن شنیدن به مکلف نهاد این و نماید

 یدگیرس قانون ۀنامنییآ 12 ۀماد به توانیم جمله آن از ؛است دهش ینیبشیپ نیطرف استماع

 .دکر اشاره 1ش1311 مصوب کار یدادرس نییآ 28 ۀماد و 1ش7313 مصوب یادار تخلفات به

 افراد حقوق بر اداری تصمیمات برخی که فراوانی ثیرأت باوجود موارد، برخی در درمقابل

 ۀماد مثال رایب. گرددمی اتخاذ مخاطبان دفاعیات و تیانظر شنیدن بدوناین تصمیمات  دارند،

 ذکر قابل ش1371 مصوب ارز و کاال قاچاق به عراج حکومتی تعزیرات اعمال ۀنحو قانون 1

 این. شودمی انجام اداری تصمیم موجببه ماده این «الف» بند اساس بر ارز و کاال ضبط. است

 شنیدن برای ایرویه تضمینات ،آن اجرایی هاینامهآیین و قانون این در که است درحالی

 نزد تصمیمات این از شکایت و ضاعترا امکان .است نشده بینیپیش شخص دالیل و سخنان

 به محدود القاعدهعلی قضایی نظارت چراکه کند؛نمی جبران را نقص این نیز اداری عدالت دیوان

 آنکه ضمن ؛(188ص ،1311 زاده،فالح) گیردنمی دربر را موضوعی مسائل و است امورحکمی

 مراجع از یاریبس یدگیرس ندایفر در نیهمچن. است متفاوت اعتراض حق با استماع حق اساساً

                                                                                                                                        
طاور  توانند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ مطالبه نامه دالیل اعتراض خاود را باه  مطالبه اعتراض داشته باشند می

کناد و در ماواردی کاه اعتاراض     نامه رسیدگی مای د در اینصورت گمرک به اعتراضکتبی به گمرک اعالم دارن

کنناد کاه   نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابالغ مای موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می

 ون تودیاع تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ بددر آن صورت چنانچه صاحب کاال به اعتراض خود باقی باشد می

 از بعاد  پروناده  بنماید. ارجااع  را گمرکی اختالفات به رسیدگی کمیسیون به پرونده ارجاع درخواست، سپرده

 131 ۀمااد  .«باشاد می مطالبه مورد مبلو تأمین مستلزم و است پذیرامکان ماه شش تا حداکثر فوق هایمهلت

شاده  هاای تعیاین  ت و عدم اعتراض در مهلتدر صورت عدم پرداخ»همین قانون نیز چنین اشعار داشته است: 

 وصاول  اجرائی عملیات، شود( این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می111) ۀدر ماد

و  ناد تواند اعتراض خود را ارائه کازآنجا که قبل از قطعی شدن تصمیم، مخاطب می .«گرددمی شروع مطالبات

 توان از شواهد حق استماع تلقی نمود.را می گفتهپیشظ نماید، مواد قانونی را لحا مقام اداری باید آن

کاه   مادارکی را  ت جواب کتبای و ئشده ازسوی هیمهلت تعیین در موارد اتهام و اطالع از تواند پس ازمتهم می». 1
و رای  ،سایدگی تواند به موارد اتهام رت میئاین صورت هی غیر در.ت تسلیم کندئخود دارد به هی دفاع از در

 .«الزم راصادر کند
جلسه درج و به امضا یاا اثار انگشات    صورت کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را درمرجع رسیدگی». 1

جلساه قیاد و   امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از
مزبور شامل اظهارات طارفین و تصامیم متخاذه باه امضاای اعضاای        ۀجلسصورت .یدبه تأیید اعضا خواهد رس

 .«حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد
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 ینیبشیپ استماع حق زین 1یشهردار قانون در مندرج یادار یهادادگاه همچون ییقضا شبه

 أیر زین یادار عدالت وانید ییقضا یۀرو در ی،جار مقررات و نیقوان از ریغ. است نشده

 یهادادگاه یحت و یادار لئمسا در استماع حق شمردن تیرسمبه خصوص در یتوجهقابل

 منتظر آنکه بدون تواندیم ییقضا مرجع نیا که است یدرحال نیا. شودینم مشاهده یادار

 با چراکه ؛کند برطرف را نیقوان نقصان ،کرده فایا را خود رسالت خود یآرا با شود، گذارقانون

 مرجع ،نبوده نیقوان در هاآن ۀنیشیپ به یازین اساساً عقل، بر یحقوق اصول یابتنا به توجه

 هرچند؛ دیبرآ یشهروند حقوق از تیحما مقام در یعقل اصول نیا به استناد با تواندیم ییقضا

 .دهدینم نشان را یلیتما نیچن یادار عدالت وانید یۀرو عمالً که

 

  پرونده به یدسترس حق
 پرونده به یدسترس حق ،شده استفاده دفاع حق تحقق یبرا خوبۀ ادار در که یابزار نیدوم

 در نیز و اروپا یۀاتحاد در حق نیا گاهیجا سپس آن، ۀمحدود و مفهوم ابتدادلیل  نه ایب. است

 . شد خواهد یبررس رانیا یحقوق نظام

 

  پرونده به یدسترس حق ۀمحدود و مفهوم. 1
 آن مخاطب ،یادار ندایفر کی در که معناست نیا به (access to file) پرونده به یدسترس حق

 مربوط مدارک و اسناد ۀمالحظ و یدسترس حق آن، در نفعیذ افراد ای و یادار میتصم ای اقدام

 اتخاذ یمیتصم یو مورد در که یشخص بیترت نه ایب. باشند داشته را یادار عمل آن به

 مدارک و اسناد و اوراق یتمام به یدسترس حق یدبا میتصم آن اتخاذ مراحل تمام در ،دشویم

 تیرسمبه حق نیا که یحقوق یهاستمیس در (Milecka, 2011, p.52) . باشد داشته را پرونده

 مخاطب دسترس در کهرا  یمدارک و اسناد از استفاده و اعمال حق یدولت ۀادار شده، هناختش

 اسناد یبرخ نکهیا اثبات با نفعیذ لذا و (White,2009,p.60) ندارد ،است نبوده میتصم

 یینها ۀجینت در ییبسزا نقش اسناد نیا و دهنش گذاشته یو اریاخت در یدولت مقام ۀاستفادمورد

 کند درخواست ییقضا مرجع از را یادار عمل آن بطالن تواندیم است، داشته متخذه میتصم

(White, 2009, p.60). 

                                                           
 .قانون شهرداری 55 ۀماد 18و بند  77، 188 ۀماد ک:ن. 1
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 ارتباط و (Hofmann,2012, p.198) است دفاع حق پرونده، به یدسترس یاصل یمبنا

 یدولت میتصم ریثأت تحت شخص کندیم اقتضا دفاع حق چراکه ؛دارد استماع حق با یتنگاتنگ

 فرد که کندیم جابیا استماع حق نیا و باشد داشته را ه شدندیشن حق و نظر اظهار ۀاجاز

 یدسترس نداشتن صورت در چراکه باشد؛ داشته زین را پرونده اوراق به یدسترس ۀاجاز موردنظر

 اساس نیا بر. داشت نخواهد وجود یو یبرا زین دفاع و نظر اظهار امکان مدارک، و اسناد نیا به

 بدون و شودینم محقق دفاع حق م،یتصم مخاطب اتینظر استماع بدون گفت توانیم

 مشهور ۀقاعد اساس بر نیبنابرا. بود خواهد اجرا رقابلیغ استماع حق پرونده، به یدسترس

 یۀکل به یادار میتصم مخاطب یدبا (The principle of equality of arms) «هاسالح یبرابر»

 بتواند و باشد داشته یدسترس م،یتصم ندایفر در یدولت مورأم ۀمورداستفاد مدارک و اسناد

 .کند مالحظه را هاآن

 نیا هایاستثنا خصوص در توانینم هرچند. دشویم استثنا مشمول گاهی زین حق نیا اما

 تیامن یهاحوزه در غلبا اما است، متفاوت یحقوق نظام هر در و کرد یمتقن نظر اظهار حق،

 چنانچه .(Statskontoret, 2005, p.39) دشویم محدود حق نیا ،یشخص و یتجار اسرار ،یمل

 گرانید یخصوص و یاحرفه منافع ای و یمل تیامن به پرونده در موجود اسناد به یدسترس اگر

. بدهد را یدسترس نیا ۀاجاز دینبا یادار مقام وشود می استثنا مشمول حق نیا بزند، آسیب

 .(Hofmann, 2012, p.204) دشو ریتفس قیمض یدبا هااستثنا نیا البته

 

 اروپا یۀاتحاد در پرونده به یدسترس حق. 2
 یۀرو و مقررات در خوب ۀادار ارکان از یکی عنوانهب پرونده به یدسترس حق اروپا یۀاتحاد در

 . است شده شناخته تیرسمهب یشهروند نیادیبن حق کی عنوانهب و شده منعکس ییقضا

 

 اروپا یۀاتحاد نیادیبن حقوق منشور 11 ۀماد. 1. 2
 نیا در. است نیادیبن حقوق منشور 11 ۀماد پرونده، به یدسترس حق یقانون مستند نیترمهم

 ازجمله و ییاروپا شهروندان یاساس حقوق از یکی پرونده به یدسترس حق صراحتبه ماده

 از یکی که شده اشاره صراحتبه ماده نیا 1 بند در. است دهش یتلق خوب ۀادار یهایژگیو

 مشروع منافع تیرعا با خود ۀپروند به کس هر یدسترس حق» خوب، ۀادار در مندرج حقوق
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 حقوق در دفاع حق از یاساس رکن دو یادشده بند. است 1«یشغل و یتجار اسرار و محرمانه

 دیگری و داشت نخواهد معنا آن بدون دفاع حق که استماع حق کند؛ یکیمی انیب را یادار

 منشور ،حال هر به .شودینم محقق استماع حق آن، وجود بدون که پرونده به یدسترسحق 

 شهروندان یاساس حقوق از یکی عنوانهب را پرونده به یدسترس حق اروپا یۀاتحاد نیادیبن حقوق

 یمدارک و اسناد تمام به ماده نیا در( The file) لیفا ای پرونده عبارت. است کرده نیتضم

 .(Milecka, 2011, p.52) است بوده استفاده مورد یادار ندایفر کی خالل در که گرددیبازم

 دسترس رقابلیغ مدارک و اسناد از تواندینم یدولت ۀادار که ستجاآن تا مسئله نیا تیاهم

 بر وارد هایاستثنا. (Hofmann, 2012, p.207)  کند استفاده خود یریگمیتصم در نفعیذ یبرا

 کارمند اگر ،رو نیا از. است یشغل اسرار و مشروع منافع شامل ،یادشده 11 ۀماد در حق نیا

 اسرار ای و محرمانه یقانون منافع یبرا یاپرونده در مندرج اطالعات که دهد صیتشخ یدولت

 است مسلم البته. دهد قرار یمتقاض اریاخت در را اطالعات آن دینبا بود، خواهد مضر افراد یشغل

 یخوبهب را شیخو اقدام بتواند یعموم مورأم و باشد مستند و مستدل دیبا صیتشخ نیا که

 .(White, 2009, p.67) دکن هیتوج

 

 ییاروپا یهادادگاه ییقضا یۀرو. 2. 2
 قدمت و گاهیجا از پرونده به یدسترس حق زین اروپا یۀاتحاد یهادادگاه ییقضا یۀرو در

 مطرح رقابت همچون یموضوعات در ابتدا حق نیا ،ییقضا یآرا در. است برخوردار یجهتوقابل

 از قبل به هیرو نیا قدمت. شد ناختهش تیرسمبه دفاع حق ارکان از یکی عنوانهب و دیگرد

 به یدسترس حق آنکه از قبل یعنی. گرددیبازم هیاتحاد مقررات و مصوبات در اصل نیا انعکاس

 از یکی عنوانهب را آن هادادگاه ،شود مطرح مقررات در هیالرعاالزم حقوق از یکی عنوانهب پرونده

 آنکه باوجود»: شد مطرح نیچن یاپرونده در مثال رایب. دندکریم یتلق دفاع حق تحقق لوازم

 ۀمورداستفاد اسناد مورد در خود اتینظر ۀارائ به قادر نفعیذ فرد که کندیم اقتضا دفاع حق

 اشخاص به هاپرونده نیا اتیمحتو ۀارائ به ونیسیکم الزام یبرا یقانون مفاد اما باشد ونیسیکم

 ماتیتصم در پرونده، به یدسترس حق هادادگاه نیا ییقضا یۀرو در 1.«ندارد وجود نفعیذ

                                                           
1. the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate 

interests ofconfidentiality and of professional and business secrecy. 
2. Case 43 and 63 /82 Dutch Books [1984] ECR 19 and Case 62 /86 AKZO [1991] ECR I-335 

9. 
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 تیرسمبه ،هداشت ییبسزا ریثأت افراد منافع و حقوق بر که یگمرک حقوق و رقابت همچون یادار

 که نمود مقرر م1112 سال در یاپرونده در اروپا یدادگستر وانید چنانچه 1.است شده هناختش

 میتصم با مرتبط رمحرمانهیغ اسناد به یدسترس دیبا ونیسیکم استماع، حق یفایا یراستا در

فرد  نفع به یاسناد است ممکن چراکه ؛کند فراهم نفعیذ یتقاضا صورت در را اعتراض مورد

 زین Aalborg ۀپروند راستا نیا در 1.باشد نکرده اعتنا نه آب ونیسیکم یول ،باشد داشته وجود

 یبرا یدبا ونیسیکم که داشت مقرر صراحتبه یادشده وانید آن، در که است توجه قابل

 کمک یو منافع از دفاع به است ممکن کهرا  مورداستفاده اسناد تمام یبررس فرصت نفع،یذ

 3.دساز فراهم، کند

 در یتوجهقابل یآرا زین (The Court of First Instance) اروپا یۀاتحاد یبدو وانید یۀرو در

 حیتصر خود یآرا از یکی در دادگاه نیا. خوردیم چشمبه پرونده به یدسترس حق خصوص

 که است دفاع حق از تیحما هدف با ینییآ ناتیتضم از یکی پرونده به یدسترس» که نمود

 یۀرو در پرونده به یدسترس حق تیاهم .1«کندیم ضمانت را ثرؤم طورهب استماع حق یاجرا

 که یاسناد صرفاً ،کرد اعالم صراحتبه ییقضا مرجع نیا که است یحد تا اروپا یبدو دادگاه

 و استفاده مورد سند، عنوانهب تواندیم شود، داده یریگمیتصم ندایفر در هاآن به یدسترس حق

 پرونده، به یدسترس حق از یبدو دادگاه تیحما اوج 5.ردیگ قرار رندهیگمیتصم مرجع استناد

 ۀمالحظ امکان بدون یادار میتصماین  اگر که است حق نیا یاجرا ضمانت بر دادگاه نیا دیکأت

 2.بود خواهد ابطال قابل باشد، شده اتخاذ نفعیذ از سوی پرونده

 

 رانیا یحقوق نظام در پرونده به یدسترس حق. 3
 عنوانهب رانیا مقررات و نیقوان در پرونده به دسترسی حق اروپا، یۀاتحاد یحقوق نظام برخالف

 به آن از ینام و نشده شناخته تیرسمبه یادار ندایفر در مجزا و مستقل یشهروند حق کی

                                                           
1. see: Case T-92/98 Interporc m und Export GmbH v. Commission et al [1999] ECR II-3521 

, para. 44 and Case T-410/03 Hoechst v. Commission [2008] ECR II-881, points 136 -13 
7, 581-582. 

2. Case T-42/96 Eyckeler AG v. Commission [1998] ECR II-401, para. 81. 
3. Cases C-204-203, 211 , 21 7, and 21 9/00 P Aalborg Portland [2004] ECR I-123 , para. 68. 
4. Cases T-10/92 and others Cimenteries CBR SA and Others v. Commission [1992] ECR II-

266 7. 
5. Case T-44/02 OP Dresdner Bank v. Commission [2006] ECR II-356 7, 155 -15 7. 
6. Cases T-10/92 and others Cimenteries CBR SA and Others v. Commission [1992] ECR II-

266 7. 
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 در مثال رایب. کرد مشاهده را آن از یشواهد توانیم ،حال نیا با یول ،است امدهین انیم

 از. است شده حیتصر پرونده نیطرف یبرا حق نیا وجود به یی،اقض شبه مراجع یبرخ یدگیرس

 اوراق به نیطرف یدسترس جواز بر یمبن 1کار یدادرس نییآ 21 ۀماد به توانیم جمله آن

 حق نیمب که 1یادار تخلفات به یدگیرس ۀنامنییآ 17 ۀماد لیذ و آن از رونوشت اخذ و پرونده

 مصرحات، نیا از فارغ. دکر اشاره است، متهم ارمندک از سوی پرونده مدارک و اسناد ۀمالحظ

 یاشخاص به مدارک و اسنادنشدن  ارائه ،3یادار تخلفات به یدگیرس قانون 2 ۀماد 12 بند در

 زمان به توجه با. است شده شمرده یادار تخلفات از یکی عنوانهب دارند، را آن افتیدر حق که

 یدولت اسناد به یدسترس حق خصوص در یونقان هنوز که ش1371 سال در قانون نیا بیتصو

 حق بر یمبن رانیا یدولت ادارات در که یعمل یۀرو به نظر و 1بود دهینرس بیتصو به رانیا در

 که گرفت جهینت توانیم داشت، وجود آن اوراق به یدسترس برای یادار ۀپروند صاحبان

 فرض مسلم آن صاحبان و میتصم مخاطبان یبرا را پرونده به یدسترس نجایا در گذارقانون

 . است دانسته یادار تخلف کی را آن از یتخط و کرده

 وانید ییقضا یآرا در یتوجهقابل منبع ،استماع حق همچون زین حق نیا خصوص در

 عنوانهب پرونده به یدسترس حق شناختن تیرسمبه با وجود این،. شودینم دهید یدارا عدالت

 راستای در آن خصوص در مناسب یسازفرهنگنیز  و نیقوان در مستقل یشهروند حق کی

 . رسدیم نظربه یضرور نفعیذ اشخاص دفاع حقوق حفظ

 

 یادار ماتیتصم لیدال ۀارائ اصل
 در و ،منعکس خوب ۀادار در که است دفاع حق سوم شرط یادار میتصم لیدال از یآگاه

 سپس و آن ۀمحدود و مفهوم ابتدا که بیترت نه ایب شده است؛ یبررس نوشتار نیا سوم قسمت

 .شودمی نییتب و لیتحل رانیا و اروپا یۀاتحاد در حق نیا گاهیجا

 

                                                           
 .«شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند ۀطرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزین». 1

 «دهنداختیار وی قرار می در مدارک الزم را، ها درصورت تقاضای کارمندتأاین هی»..... 1

آن را ندارناد یاا خاودداری از     تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت -2 ... خلفات اداری به قرار زیر است:ت» .3
 .«تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند

 باشد.میش 1322تاریخ تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، سال  .1
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 آن ۀمحدود و میتصم لیدال ۀارائ مفهوم. 1
 Principle of motivation)ی ادار ماتیتصم و اقدامات بودن مستدل و مستند اصل مفهوم

reasoning) میتصم یمبان و لیدال انیب به فیتکل ای و ( (Obligation to state reasonآن 

 ند؛ینما انیب یروشن به را شیخو ماتیتصم لیدال و مبنا دیبا یدولت مقامات که است

 ینیقوان چه اساس بر و یهیتوج چه با یادار میتصم شود مشخص وضوحبه که یاگونهبه

 از میتصم اتخاذ لیدال از تا است محق یشخص هر اصل، نیا مطابق. است دهش اتخاذ

 برای مثال ؛(183ص ،1311 هداوند،) کند دایپ اطالع یادار و یعموم مقام جانب

 د،شو رد یدولت مقامیک  ی از سویادار مجوز اخذ بر یمبن یشهروند درخواست اگر

 انیبباید  زین امتناع نیا یقانون یمبنا بلکه یست،ن افیک «درخواست رد» ای «نه» گفتن صرف

 مطرح یحقوق یهانظام در گسترده صورت به اصل نیابر  . (Wiener, 1969, p. 781)دگرد

 مقامات اقدامات و ماتیتصم بر و شده دیکأت ،اروپا یۀاتحاد عضو یکشورها ازجمله ،ایدن

 چند در اداره از سوی لیدل انیب لزوم .(Millet, 2002, p. 311) است حاکم یدولت

 منافع و حقوق ،یادار میمتص کهی هنگام یکل طورهب. دارد العادهفوق تیاهم تیموقع

 نیهمچن. دارد ریناپذاجتناب یضرورت لیدل انیب دهد،یم قرار ریثأت تحت را شهروندان

 لیدال ۀارائ قانون، متن با یادار اقدام تطابق یسخت لیدلهب ،یاریاخت یهاتیصالح در

 برخالف هک یماتیتصم از دسته آن یمبان و لیدالدیگر اینکه . داشت خواهد دوچندان یضرورت

 از دسته آن ای و اندشده اتخاذ یادار Previous proceedings)) سابق و معمول یۀرو

 ،دینما تقاضا یدولت مقام از شهروند کهی موارد در زین و شوند خارج ضرورت حد از که یاقدامات

ت؛ اس وارد اصل نیا بر زین هاییاستثنا گر،ید طرف از .(182، ص1311 هداوند،) گردد انیب یدبا

 که یماتیتصم و نیز است بوده یمتقاض شهروند مطلوب ،یادار میتصم که ازجمله جایی است

 یدگیرس در نفعیذ ای کنندهمراجعه منافع و حقوق به شود ومی مربوط اداره یداخل امور به

 کهی موارد در افزون بر این،. است واضح و روشن آن لیدل که یماتیتصم ای و ندارد یارتباط

 موضوع، تیفور لیدل هب ای و را اقتضا کند لیدل ۀارائ عدم یعموم منافع از تیحما ای یلم تیامن

 ,Statskontoret دشویم استثنا مشمول میتصم لیدال ۀارائ اصل زین نباشد یمبان انیب فرصت

2005, p.44)). 

 اصوالً چراکه ؛(Milecka, 2011, p.53) است دفاع حق لوازم از یادار میتصم لیدال انیب

 ،کرده نظر اظهار میتصم آن خصوص در تواندیم آن، شیتخد و میتصم لیدال یبررس با نفعیذ
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 در و یابیارز را آن توانینم یادار میتصم ۀمالحظ با صرفاً گرنهو ،دینما دفاع خود حق از

 . کرد نظر اظهار آن خصوص

 

 اروپا یۀاتحاد در میتصم لیدال ۀارائ اصل. 2
 و دفاع حق ارکان از یکی عنوانهب اروپا یۀاتحاد یحقوق نظام در یادار میتصم لیدال ۀارائ اصل

 . است شده هناختش تیرسمبه خوب ۀادار

 

 اروپا یۀاتحاد نیادیبن حقوق منشور 11 ۀماد. 1. 2
 The Treaty Establishing the European) اروپا ۀجامع ۀمعاهد 153 ۀماد یمبنا بر

Community/EC Treaty) و هادستورالعمل ها،نامهنییآ یمبان و لیدال»: داردمی مقرر که 

 و شورا توسط معموله اقدامات نیهمچن و اروپا یشورا و پارلمان توسط شدهبیتصو ماتیتصم

 لیدال انیب به فیتکل ،...«گردد انیب دیبا است، بوده آنها اعمال و بیتصو یمبنا که ونیسیکم

 ،1منشور نیا 11 ۀماد 1 بند در و شده منعکس زین اروپا یۀاتحاد نیادیبن حقوق منشور در

 ۀماد مفاد برابر. است شده شمرده خوب ۀادار ارکان جزء مات،یتصم لیدال ۀارائ به اداره فیتکل

 مقامات و نهادها که است یادار الزامات از یکی یدولت میتصم لیدال و یمبان ۀارائ منشور، 11

 اصل درج. دشویم محسوب خوب ۀادار یهایژگیو از و هستند آن تیرعا به موظف هیاتحاد

 اصل نیا یبرا اروپا یۀاتحاد یحقوق نظام که است ییبسزا گاهیجا ۀنشان مصوبه، نیا در یادشده

 یتلق در منشور نیا دگاهید انگریب یخوبهب دفاع، حق گرید رکن دو کنار در آن دیق و است قائل

 .باشدیم دفاع حق ارکان از یکی عنوانهب فیتکل نیا

 

 یادار خوب رفتار ییاروپا قانون. 2. 2
 ییاروپا قانون خوب، ۀادار مفهوم چارچوب در م،یتصم لیدال ۀارائ فیتکل اصل منبع نیدوم

 هر ماتیتصم»: است هآمد نیچن ،یادشده قانون 12 ۀماد اول بنددر . باشدیم یادار خوب رفتار

                                                           
باار داشاته   ثیر زیانأخوب شامل: حق بر شنیده شدن قبل از هر اقدام فردی که ممکن است بر او ت ۀادار حق بر». 1

دالیال   ۀای و الزام اداره به ارائا شغلی و اسرار حرفه ۀخود با رعایت منافع محرمان ۀحق دسترسی به پروند باشد،
 .«باشدتصمیماتش می
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 دیبا باشد، داشته یخصوص شخص کی عمناف ای حقوق بر یمنف ریثأت است، ممکن که ینهاد

 1.«شود مشخص میتصم یقانون استنادات و مرتبط یفاکتورها روشن انیب با آن یمبان

 میتصم لیدال ۀارائ اصل نناختش تیرسمبه از پس یادار خوب رفتار قانون 12 ۀماد در

 درنیز  و دهش نایب اصل نیا یاجرا یبرا ییاستانداردها خوب، ۀادار یهاشاخصه از یکی عنوانهب

 ای خالصه ای مبهم یمبان بر یمبتن م،یتصم اتخاذ از دیبا کارمند»: است دهآم نیچنآن  1 بند

 که است آن 12 ۀماد 1 بند در یادشده استاندارد نیاول 1.«ورزد اجتناب یفرد لیدال بدون

 شدهارائه ۀادل که است آن دوم استاندارد. نباشد مبهم ،بوده روشن و واضح دیبا میتصم لیدال

 مرجع ای مخاطب که باشد یاگونهبه یدبا شدهانیب لیدال و یمبان یعنی ؛باشد خالصه دینبا

 یفاکتورها و عوامل و یقانون یمبان از ،کرده دایپ اشراف یخوبهب موضوع بر بتواند ناظر ییقضا

 (individual reasoning ) میتصم یفرد لیدال سوم، استاندارد. ابدی آگاهی میتصم با مرتبط

از  است ممکن پیت صورت هب که است یاشهیکل لیدال بیان از یریجلوگ برای عنوان نیا. است

 دهکر ینیبشیپ را یحالت یادار خوب رفتار قانون 12 ۀماد سوم بند. شود انیب یادار مقام سوی

 زین یقوقح اعمال نیا ۀادل و یمبان و شودیم اتخاذ یادیز افراد یبرا مشابه ماتیتصم که است

 یهاپاسخ میتنظ ۀاجاز یادار مقام به استثنائاً صورت، نیا در. دارند گریکدی با یفراوان شباهت

 در نفعیذ اشخاص ادیز تعداد لیبدل اگر: »داردیم بیان نین بند نیا. است داده را پیت و مشابه

 یهاپاسخ رو نیا از و نباشد ریپذامکان م،یتصم یمبان اتیجزئ یرساناطالع مشابه، ماتیتصم

 یفرد لیدال یمتقاض شهروند یبرا متعاقباً که کند مراقبت دیبا کارمند باشد، شده آماده مشابه

 صورت در مشابه ماتیتصم مخاطبان یبرا پیت و مشابه ۀادل ۀارائ به بند، نیا در 3.«کند هیته را

 اگر زین صورت نیا در یحت که است آن توجهقابل ۀنکت اما شده دادهمجوز  هاآن بودن ادیز

 میتصم مستندات و لیدال ،یفرد و ژهیو صورته ب است مکلف یادار مقام کند، تقاضا یشهروند

 .دینما انیب یو یبرا آن اتیجزئ با همراه را اتخاذشده

 

 اروپا یشورا رانیوز ۀتیکم مصوبات. 3. 2
 ۀمصوب دو در و هشد دیکأت میتصم لیدال ۀارائ فیتکل اصل بر زین رانیوز یشورا مصوبات در

                                                           
1. Article 18 of The European Code of Good Administrative Behaviour 

2. Article 18 of The European Code of Good Administrative Behaviour 

3. Article 18 of The European Code of Good Administrative Behaviour 
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 از تیحما خصوص در 31/77 ۀشمار دستورالعمل در هکچنان. است دهیگرد انیب شورا نیا مهم

 1 ۀماددر . است افتهی اختصاص موضوع نیا به یاماده ،1یادار مقامات اقدامات زمینۀ در فرد

 حقوق، بر بارانیز ریثأت ،یادار اقدام کی کهیهنگام» :است دهش انیب نیچن دستورالعمل نیا

 مطلع اقدام، آن یمبان و لیدال از نفعیذ شخص دیبا باشد داشته یشخص منافع و هایآزاد

 مهلت در و یکتب ابالغ با یو درخواست به ای یادار اقدام در لیدل ذکر با ای کار نیا. گردد

 اعمال خصوص در شورا آن دستورالعمل گر،ید ۀمصوب. 1«ردیپذیم صورت او به معقول

 و دیتحد یهااهرم از یکی دستورالعمل، نیا در. است 3یادار مقامات یاریاخت یهاتیصالح

 شده دانسته میتصم لیدال ۀارائ به الزام اصل ،یدولت مقامات یاریاخت یهاتیصالح کنترل

 بر یادار مقام یاریاخت تیصالح اعمال که یدرصورت»: است کرده انیب مصوبه نیا 2 بند. است

 داده اطالع یو به میتصم لیدال دیبا باشد، داشته بارانیز ریثأت فرد منافع ای هایآزاد حقوق،

 در او به یکتب ابالغ با ،یو درخواست به ای اقدام آن در لیدال انیب با یرساناطالع نیا. شود

 1.«ردیپذیم صورت معقول مهلت

 

 ییاروپا یهادادگاه ییقضا یۀرو. 1. 2
 یادار ماتیتصم بودن مستدل و مستند لزوم به یددمتع موارد در ییاروپا ییقضا مراجع

 رایب. اندکرده دیکأت ییقضا یهایازنگربر ب نیهمچن و دفاع حق تحقق یبرا هیاتحاد ینهادها

 :کرد نظر اظهار نیچن اروپا یدادگستر وانید ،یاپرونده در مثال

 را اعتراض مورد میصمت تیقانون باشد، قادر دیبا دادگاه ثر،ؤم ییقضا یبازنگر در که ازآنجا»

 ییدرجا اما. دینما مشیتصم لیدال ۀارائ به ملزم را صالح یادار مقام است ممکن کند، یبررس

 یآزاد بر حق) است نیادیبن حق کی از ثرؤم تیحما نیمأت موضوع، پرونده، نیا همچون که،

                                                           
1. RESOLUTION (77) 31 ON THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL IN RELATION 

TO THE ACTS OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. 

2. article 4 of  RESOLUTION (77) 31 ON THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL IN 

RELATION TO THE ACTS OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. 

3. RECOMMENDATION No. R (80) 2 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS 

CONCERNING THE EXERCISE OF DISCRETIONARY POWERS BY 

ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. 

4. Article 8 of  RECOMMENDATION No. R (80) 2 OF THE COMMITTEE OF 

MINISTERS CONCERNING THE EXERCISE OF DISCRETIONARY POWERS BY 

ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. 
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 از اطالع با زین دادگاه یبرا و نمود دفاع طیشرا نیبهتر تحت حق، نیا از بتوان دیبا (تردد

 ،یطیشرا نیچن در جهیدرنت. باشد داشته وجود یریگمیتصم امکان مرتبط، عوامل و فاکتورها

 که گونههمان 1.«باشدیم میتصم یمبان و لیدال مورد در یرساناطالع به مکلف یادار مقام

 و ریثأت را میتصم لیدال ۀارائ یاصل کارکرد اروپا یدادگستر وانید ،یرا نیا در دشویم مالحظه

 تیقانون یابیارز یبرا ییقضا مقام که بیترت نیا با. است دانسته ییقضا یهایبازنگر در آن لزوم

 کارکرد اما. بود خواهد عنهمعترض یادار عمل یمبان و ادله یبررس از ریناگز یادار میتصم

 اطبمخ چراکه ؛است دفاع حق شده، انیب میتصم لیدال ۀارائ یبرا أیر نیا در که یدوم

. کند دفاع خود منافع از تواندیم هاآن شیتخد اناًیاح و میتصم لیدال از اطالع با یادار میتصم

 اگر که است شده دیکأت ییاروپا ییقضا مراجع از صادره یهادادنامه از عضیب در راستا نیا در

 ۀارائ اصل، نگردد مشخص آن یمبان و لیدال یول ،باشد فرد بر یفیتکل موجد یادار میتصم کی

 که کرد عنوان صراحتبه دادگاه ،یاپرونده در مثال رایب .دشویم نقض آشکارا طورهب لیدال

 در ثرؤم یفاکتورها و عوامل باشند، قادر دادگاه و عفنیذ افراد تا گردد ذکر دیبا میتصم لیدال»

 مخاطب که دنمو اعالم صراحتبه دادگاه ،گرید ۀپروند در نیهمچن 1.«ندینما یبررس را میتصم

 3.کند یبررس را هاآن و بداند را میتصم یواقع لیدال بتواند تا باشد یتیموقع در دیبا میتصم

 یو تا شود ابالغ مخاطب به یاگونهبه میتصم لیدال دیبا معتقدند ییقضا مراجع نیا دیگر اینکه

 1.بسنجد یادار میتصم به اعتراض دررا  خود تیموفق احتمال بتواند

 

 رانیا یحقوق نظام در یادار میتصم لیدال ۀرائا اصل .3
 اما ،هشدن مطرح یادار ماتیتصم یۀکل بر حاکم و یکل طورهب اصل نیا رانیا یحقوق نظام در

 میتصم یمبان و ادله ۀارائ به ملزم یادار مقامات مقررات، و نیقوان یبرخ در پراکنده طورهب

 .است هشتدا تیعنا اصل نیابه  صادره یآرا یبرخ در زین یادار عدالت وانید. انددهش شیخو
 

                                                           
1. Case 222/86, Union Nationale des Entraˆıneurs et Cadres Techniques Professionnels du 

Football (UNECTEF) v. Heylens, 1987 E.C.R. 4097. 
2. Case 36-40/59 Pra ̈sidentRuhrkohlen-Verkaufsgesellschaft and others v ECSC High 

Authority ]1960[ECR 423. 
3. Case T-186/00 Conserve Italia V Commission ]2003[ ECR, para 93. 
4. Case 69/83 Lux V Court of Auditors ]1984[ ECR 2447. 
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 مقررات و نیقوان .1. 3
 قانون، نیا در. است مطبوعات قانون شناخته، تیرسمبه را اصل نیا که ینیقوان ازجمله

 ۀماد برابر و کنند افتیدر مجوز ،18 ۀماد موضوع نظارت تیئه از یدبا هینشر انتشار انیمتقاض

 ۀماد در گذارقانون 1است. انیمتقاض ۀپروان صدور و صیشخت در تیصالح واجد تیئه نیا ،11

 با یدبا مجوز افتیدر یتقاضا قبول ای رد بر یمبن نظارت تیئه میتصم که داشته مقرر 13

 تیئه میتصم یمبان و ادله ۀارائ یقانون ۀماد نیا در که هرچند 1.باشد «شواهد و لیدال ذکر»

 ریوز به شده بایدمطرح یهااستدالل واست  شدهن ینیبشیپ یمتقاض به مطبوعات، بر نظارت

 در که موضوع نیا نفس ،رحاله به اما است، برانگیزملأت نظر نیا از و شود داده گزارش ارشاد

 شاهد .است توجه قابل ،شده دانسته یالزام متخذه میتصم یمبان و ادله ذکر ،یقانون ۀماد نیا

 مجلس انتخابات قانون ران،یا یاسالم یجمهور نیقوان در میتصم لیدال ۀارائ اصل از گرید

 رد ناداوطلب اتیشکا به قیدق یدگیرس لزوم ۀواحد ۀماد و ش1372 مصوب یاسالم یشورا

 در. است نظام مصلحت صیتشخ مجمع ش1372 مصوب مختلف انتخابات در شده تیصالح

 رد برای تبرمع مدارک و ادله ۀارائ ،یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون 58 ۀماد ۀتبصر

 نیچن تبصره نیا. است شده دانسته یالزام ییاجرا یهاتیئه از سوی ناداوطلب نیا تیصالح

 و قانون به مستند باید اسالمی شورای مجلس نمایندگی داوطلبان صالحیت رد: »داردیم اشعار

 اتیشکا به قیدق یدگیرس لزوم ه،واحد ۀماد در .«باشد معتبر اسناد و مدارک اساس بر

 مراجع هیکل کهاست  شده ینیبشیپ زین انتخابات در شده تیصالح رد ناوطلبدا

 به مربوط ۀادل و مستندات نداموظف مختلف، انتخابات در ناداوطلب تیصالح به کنندهیدگیرس

 قانون 52 ۀماد راستا نیا در 3.ندینما ابالغ یو به یکتب صورته ب را داوطلب تیصالح رد

                                                           
ت نظارت بر ئهی ۀعهدیر مسئول بهرسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صالحیت متقاضی و مد. 1

 مطبوعات است.
صالحیت  ۀهیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه دربار. »1

با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای الزم را انجام داده و مراتب رد یا قبول متقاضی و مدیر مسئول
و وزارت ارشاد اسالمی موظف است  ،نمایدکر دالئل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارشتقاضا را با ذ

 حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
انتخابات  یبه استثناکننده صالحیت داوطلبان در انتخابات مختلف )موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگیبه. 3

ند صرفاً بر اساس مواد قانونی امطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی خواهد بود( موظفخبرگان رهبری که
 ،مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است و بر اساس دالیل و مدارک معتبر که توسط مراکز

علت رد صالحیت را به  وطلبی را رد کردند بایدبه بررسی صالحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحیت دا
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 قابل زین 1آن ۀتبصر و شهرداران انتخاب و کشور یاسالم یشوراها اتانتخاب و فیوظا الت،یتشک

 به مستند دیبا آراء ابطال» که است شده حیتصر یادشده قانون 52 ۀماد ۀتبصر در. است توجه

 از سوی  میتصم لیدال ۀارائ به الزام زین نجایا در .«باشد معتبر مدارک و اسناد با همراه و قانون

 یبازرس سازمان لیتشک قانون 1 ۀماد در نیهمچن .است شده ینیبشیپ صراحتبه گذارقانون

 در البته. باشد «مستدل» یدبا کارمند قیتعل بر یمبن بازرسان میتصم که است دهآم 1کشور کل

 اعالم یو سئیر به بلکه است، نشده ینیبشیپ کارمند به ادله نیا اعالم ،یادشده یقانون ۀماد

 .است توجه قابل خود یخودبه میتصم نمودن مستدل لزوم ب،یترت ره به اما. شودیم

 به میتصم است، دهکر حاکم آن بر را لیدل ارائه اصل گذارکه قانون یماتیتصم از گرید یکی

 که است شده حیتصر 3میمستق یهااتیمال قانون 137 ۀماد در. باشدیم یدؤم از اتیمال اخذ

 .دشو ابالغ یدؤم به لزوماً اشد وب «کافی طالعاتا و دالیل به متکی» یدبا اتیمال صیتشخ برگ

  

 یادار عدالت وانید ییقضا یۀرو. 2. 3
 لزوم بر هاآن در که شودیم مشاهده یعموم تیئه أیر نیچند زین یادار عدالت وانید یۀرو در

 أیر جمله، آن از ؛است شده دیکأت یادار یهادادگاه ماتیتصم و آرا بودن مستدل و مستند

 و ارزش تیرعا و مستندات و لیدال به توجه آن، در که، 1322دی  12 مورخ 181 ۀشمار

 از یحت و شده شمرده یضرور یادار و ییقضا مراجع از صادره یآرا و ماتیتصم در هاآن اعتبار

                                                                                                                                        
 «......شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دالئل مربوط به داوطلب ابالغ نمایند

خذ رای که در سرنوشت أ ۀدر انتخابات شوراهای اسالمی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعب. »1
 ت مرکزی نظارت خواهد بود.أیید هیأنظارت استان و تت أپیشنهاد هیانتخابات مؤثر باشد به

 غیر( ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در82/87/1321)الحاقی  -تبصره
شهادت کذب داده صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا این

 .«شوندون مجازات میباشند طبق قان
های بازرسی بمنظور حسن جریاان اماور تعلیاق یاک یاا چناد نفار از کارکناان         در مواردی که بازرس یا هیئت» .1

اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یاا رئایس   گرفتهواحدی را که مورد بازرسی قرار
نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مرباوط   کارمندان موردنظر را تقاضا دستگاه مربوط اطالع داده و تعلیق کارمند یا
 صاورت شخصاًا مسائول عواقاب امار خواهاد باود و       و درغیر این ،مکلف به اجرای تقاضای هیئت بازرسی است

 «.قضائیه گزارش خواهد نمود ۀسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به قو

مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحاوی تنظایم گاردد    برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ». 3
 .«طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد....درآمدهای حاصل از آن به فعالیتهای مربوط و ۀکه کلی



 213  ؛...خوب ۀادار مفهوم پرتو در دفاع حق تحقق

 مورخ 577 أی شمارۀر در نیهمچن .1است آمده حساببه یادار یدگیرس و یدادرس یۀاول اصول

 صد ۀماد ونیسیکم یآرا یابتنا لزوم بر یادار عدالت وانید یمعمو تیئه ،1313تیر  13

 دیگر اینکه .1 است دهکر دیکأت بیتخر أیر صدور برای یقانون یهااستدالل بر یشهردار قانون

 لزوم بر 13721خرداد  11 مورخ 23 و 13223بهمن  11 مورخ 111 ۀشمار یآرا در وانید نیا

 فارغ. است دهیورز دیکأت یادار تخلفات به یدگیرس یهاتیئه میتصم بودن مستدل و مستند

 مراجع ماتیتصم خصوص در یادار عدالت وانید یعموم تیئه از سوی که یادشده یآرا از

 میتصم لیدال ۀارائ لزوم بر یگرید یهادادنامه در ییقضا مرجع نیا شده، صادر ییقضاشبه

 ۀشمار أیر است، توجه شایان اریبس زمینه نیا در که آرا نیا از یکی. است گذارده صحه یادار

                                                           
اصل ضرورت توجه به دالئل و مساتندات و رعایات ارزش و اعتباار آنهاا در تصامیمات و آراء صاادره از طارف        » 1.

اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیاده نیاز    مراجع مختلف قضایی و اداری ازجمله
قاانون بازساازی نیاروی انساانی      15 ۀصاراحت مااد  باشد. کما اینکه باه در هریک از مواضع مربوط مؤید آن می

دالئل و مدارک معتبر و ماتقن   آراء هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی باید موجه و متکی به 28.7.5مصوب 
عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصاول و قواعاد آماره باوده و از موجباات نقاض آراء هیأتهاا         باشد که

اول دیوان در حدی کاه مفیاد ایان معنای اسات       ۀشعب 23.1.38-122ۀ شمار ۀرود. بنابراین دادنامشمار میبه
قاانون دیاوان عادالت اداری     18 ۀمطابق قسمت آخر مااد  .شودمی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده

 .«االتباع استاین رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط الزم

قاانون شاهرداری، در ماواردی کاه عملیاات       188 ۀمااد  1 ۀثانیاً: مطابق تبصار  .اوالً: تعارض در آراء محرز است». 1
ا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قاانون باا احاراز ایان کاه      ساختمانی بدون پروانه ی

تواند قلع تأسیساات و بناهاای   اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می
میسایون  خالف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجاه باه مراتاب، رأی ک   

مذکور در ساختمان احداثی باشاد   ۀگانمبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعالم عدم رعایت اصول سه
 31 ۀهای موضوع تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شاده نباوده اسات و شاعب    و چون در پرونده

شاده  مذکور را به جهت یااد  رأی 5/2/1318 -1881178183181255 ۀشمار ۀدیوان عدالت اداری طی دادنام
 .«شود...نقض و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است، این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می

القاعده باید مبتنی بار دالیال ماتقن و معتبار و ضاوابط      آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی» .3
باشاد موافاق   الذکر کاه از اصاول بادیهی داوری مای    فوق ۀایت قاعدرع شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون

دیاوان عادالت اداری    11 ۀشعبصادره از 27.1.31 - 31 ۀمقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین دادنامه شمار
 .«گردد...که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می

اجرائای آن راجاع باه     ۀناما و آیاین  1371.1.7ی باه تخلفاات اداری مصاوب    با عنایت به مقررات قانون رسیدگ» 1.
خصوص بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دالیال و   اداری در تهای رسیدگی به تخلفاتأتکالیف خاص هی

تشاریفات و ضاوابط منادرج     مدارک مربوط به خطای منتسب و ضرورت صدور رای مستدل و مستند با رعایت
ت سوم تجدیدنظر دیاوان کاه مباین    أهی 1377.5.2مورخ  573 ۀشمار ۀالذکر دادنامفوق ۀنامیینآ 11 ۀدر ماد

 ...«شود.وازین قانونی تشخیص داده میموافق اصول و م این معنی است
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 و موجه لزوم بر یعموم تیئه دادنامه، نیا در. باشدیم 13221اردیبهشت  17 مورخ122 -127

 یعالی شورا سیسأت قانون 5 ۀماد ونیسیکم از سوی یلیتفص طرح راتییتغ بودن مدلل

 ۀارائ اصل صوصخ در ییبسزا تیاهم از أیر نیا. است دهکر حیتصر رانیا یمعمار و یشهرساز

 آن بودن مدلل لزوم و یاریاخت تیصالح کی خصوص در چراکه ؛است برخوردار میتصم لیدال

 با که است آن شودیم استنباط یعموم تیئه از گفتهۀ پیشصادر أیر از آنچه. است شده صادر

 اعمال ۀمنزلبه نیا ها،طرح نیا بیتصو و رییتغ در یادشده ونیسیکم یرییتخ تیصالح وجود

 جهات و علل نییتب» با یحقوق عمل نیا یستیبا بلکه ،باشدینم ناموجه و لیبالدل رییتغ نوع هر

 به فیتکل متناظر ،شده ذکر أیر نیا در که «یقانون جهات و علل نییتب» عبارت. باشد «یقانون

 یهادادنامه از یبرخ. است دهش انیب اروپا یۀاتحاد یحقوق نظام در که است میتصم لیدال ۀارائ

. است توجه قابل ،میتصم لیدال ۀارائ اصل خصوص در زین یادار عدالت وانید شعب از صادره

 تیئه میتصم ابطال به مربوط تیشکا به یدگیرس در وان،ید آن 12 ۀشعب مورد، کی در

 وکالت، و یحقوق ۀمشاور ۀپروان صدور و تیصالح رد بر یمبن وکالت و یحقوق مشاوران ییاجرا

 که نظر آن از یرا نیا 1.است دهکر دیکأت یعموم مقام میتصم بودن مستدل و مستند لزوم بر

                                                           
حادود وظاایف و اختیاارات     1351سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب أقانون ت 5 ۀطبق ماد». 1

انون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شاهری و تغییارات آنهاا و ساایر     ق 5 ۀکمیسیون ماد
امور مربوط تعیین و احصاء شده است. بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی کاه کاالً دارای کااربری فضاای     

علال و   درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بادون تبیاین   38درصد فضای سبز و 78سبز بوده و تبدیل آن به 
درصد ملک خود به شهرداری بطاور   78تصور الزام مالکین به واگذاری  ۀجهات قانونی این تغییر که موجد زمین

مغایر قاانون و خاارج از    ،ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است ۀدرصد بقی 38رایگان و قابلیت استفاده از 
قاانون اساسای    178باه قسامت دوم اصال     شود و مستنداًحدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می

بند یاک   1325قانون دیوان عدالت اداری ماصوب  11و  11 ۀیک و بند یک ماد ۀجمهوری اسالمی ایران و ماد
 .«گرددشاهرکرد ابطال می 5 ۀکمیسیاون ماد 18/1/1325ماصوبه مورخ 

آزمون  ۀشداطالعات، شاکی پذیرفته ۀنامحسب آگهی منتشره در روزدر مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اوال ً».... 1
حساب  سوم توساعه باوده و بازنشساته دادگساتری باوده ثانیاا ً       ۀقانون برنام 127 ۀحقوقی موضوع ماد ۀمشاور

حساب   آزمایشاات تسات اعتیااد وی منفای باوده و ثالثااً       ۀسوء کیفری نداشته و نتیج ۀمدارک تقدیمی سابق
 حقوق قضایی بوده رابعااً  ۀدارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشتکارشناسی  ۀپایان تحصیالت دور ۀدانشنام

حساب   خدمت وی اعاالم رضاایت گردیاده خامسااً     ۀحسب گواهی امور اداری دادگستری استان اردبیل از نحو
شااکی دارای   عملکرد شاکی اعالم رضایت گردیده سادسااً  ۀهای قضات محاکم عمومی اردبیل نیز از نحوگواهی

دادگساتری باوده    ۀسوم بوده و بازنشست ۀقانون برنام 127 ۀاجرایی ماد ۀنامآیین 3 ۀرج در مادشرایط مند ۀکلی
دستگاه طرف شکایت هیچگونه استداللی در مورد عدم صالحیت شاکی جهت اخذ پرواناه ننماوده    است سابعا،ً

 طارف شاکایت باه صادور    ای اعالم نکرده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مرکز امور مشااوران  و ادله
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 لیدل ۀارائ درخواست آن از و نکرده اکتفا پروانه صدور خصوص در عنهیمشتک ۀادار اراتیاخت به

 ورود به حکم م،یتصم لیدال انیب عدم یمبنا بر سپس و نموده یشاک درخواست رد برای

 وانید شعبسوی  از راستا نیا در زین یگرید آرا. است توجه بلقا کرده، صادر یشاک تیشکا

 ورود یبرا ییمبنا یدولت مقام از سوی لیدلنشدن  ارائه آن، یط که دهش دراص یادار عدالت

 علوم دانشگاه از تیشکا خصوص در وانید آن 11 ۀشعب أیر ،نمونه رایب. است دهیگرد تیشکا

 العادهفوق پرداخت به الزام ۀخواست به و اصفهان استان یدرمان -یبهداشت خدمات و یپزشک

 ازگفته پیش ۀصادر ییقضا یآرا که هرچند 1.است ذکر قابل یمانیپ مستخدمان مخصوص

 تمام در دیبا و بوده شیستا قابل خود نوع در یادار عدالت وانید یعموم تیئه ای شعبه

 لزوم آرا، گونه نیا در که است آن توجه قابل ۀنکت رد،یگ قرار استفاده مورد ییقضا یهایدگیرس

 و ادله انیب از کدام،چیه در و شده دیکأت و ینیبشیپ ییقضا مرجع به میتصم لیدال ۀارائ

 با لحاظ ناز ای. است امدهین انیمبه یسخن نفعیذ ای مخاطب به یادار میتصم یقانون هاتیتوج

 ییقضا یۀرو نیا ،ییقضا یهایگدیرس و دفاع حق تحقق در لیدال انیب ۀدوگان کارکرد به توجه

 یول ،بود خواهد ثرؤم ییقضا یهایدگیرس در ،است شناخته تیرسمبه را اصل نیا که یحد در

 لیدال از هاآن اطالع و شهروندان دفاع حق راستای در که دشو نهینهاد یاگونهبه یستیبا

 .باشد دیمف زین یادار میتصم

 

                                                                                                                                        
 .(182ص ،1311، )هداوند «گرددبرای شاکی صادر و اعالم می 1 ۀحقوقی و وکالت پای ۀمشاور ۀپروان

الذکر با توجه به مفااد بخشانامه ماورد    فوق ۀشکایت آقای... به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواست». 1
مندی از مزایای بخشنامه باوده اسات   ه نامبرده واجد بهرهمحتویات پرونده، نظر به اینکۀ ادعای شاکی و مالحظ

الاذکر باشاد، ارائاه نکارده     و طرف شکایت دلیلی که موجب محروم شدن وی از مزایای موضوع بخشانامه فاوق  
شود. لاذا ایان شاعبه    به اختیار دستگاه متبوع در پرداخت آن اشاره کرده است، وارد تشخیص می است و صرفاً

 ۀشامار باه  ت عمومی آن دیوان ئی هیأر ۀی در مقدمأ)این ر «نمایدکم صادر و اعالم میبه پذیرش شکایت، ح
 .قابل مالحظه است( 13/2/1311مورخ  531
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 جهینت
 از یوآگاه پرونده به یدسترس استماع، حق یریکارگهب با روپاا یۀاتحاد در خوب ۀادار مفهوم

 نیا .است هساخت فراهم را یادار ماتیتصم در دفاع حق تحقق ۀنیزم ی،ادار ماتیتصم لیدال

 و حقوق از مخاطب دفاع امکان شدن، دهیشن بدون چنانچه؛ است دفاع حق لوازم از مورد سه

 اظهار م،یتصم یمبان و ادله از یآگاه و پرونده به یدسترس بدون و ندارد وجود شیخو منافع

 هیاتحاد ینهادها و مقامات ،اساس نیا بر. یستن ریپذامکان یادار عمل خصوص در شهروند نظر

 خواهند اشخاص منافع و حقوق بر رگذاریثأت ماتیتصم و اقدامات یۀکل در هاآن تیرعا به ملزم

 از دفاع یراستا در اقدام و شهروند یآگاه برای یادار مقام موردنظر میتصم ابالغ البته. بود

 و نشده ذکر خوب ۀادار منابع در که شودیم شمرده دفاع حق یمنطق لوازم از زین خود منافع

 در یمورد صورت به زین رانیا یحقوق نظام در موارد نیا. است مانده از نظر دور رسدیم نظربه

 به مکلف خاص یموضوعات در یادار اماتمق و دهگردی منعکس ییقضا یآرا و نیقوان یبرخ

 و اقدامات یۀکل بر که یاگونهبه یحقوق ستمیس نیا در ،یکل طورهب اما. اندهشد هاآن تیرعا

 جامع یقانون نبود آن، لیدل دیشا و است نشده شناخته تیرسمبه باشد، حاکم یادار ماتیتصم

 یشهروند حقوق عییتض به تواندیم ینقانو خأل نیا که ازآنجا .است یادار یهانییآ خصوص در

 خصوص در اول ۀمرحل در شودیم شنهادیپ د،گردمنجر  یدولت ادارات از مردم یتینارضا و

 و حقوق در یادیز ریثأت که یموضوعات در دوم ۀمرحل در و ییقضاشبه مراجع یدگیرس ندایفر

 مربوطه نیقوان  اصالح با ،یادار یهاپروانه و مجوزها ابطال و فیتوق همچون دارد، مردم منافع

 کی قالب در الزامات نیا زین آخر ۀمرحل در. دشو ینیبشیپ گذارقانون از سوی دفاع حق الزامات

 نیچن بیتصو از پیش تا اما. گردد فرماحکم یادار ماتیتصم یۀکل بر یادار جامع قانون

 ادارات ناظر عنوانهب خود رسالت به یادار عدالت وانید که است ستهیبا و ستهیشا ی،نیقوان

 یمیسل عقل هر که آن ارکان و دفاع حق همچون یحقوق اصول به استناد با ،کرده عمل یدولت

 اصول به استناد اینکه چه. دینما نقش یفایا یشهروند حقوق تحقق جهت در پذیرد،آن را می

 ،ییقضا رجعم نیا یجار یۀرو که هرچند ؛باشد قوانین تصریح به مسبوق نباید لزوماً حقوقی

 اصول ازی کافۀ استفاد عدم و نیقوان متن به یانحصار استناد ،یقانون حاتیتصر به بودن محصور

 .دهدیم نشان ند،یآیم حساببه قانون روح کهرا  یعقل و یحقوق
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