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چکیده
رســوخ حقوقبشــر در حقــوق اداری بــه ســبب تالقــی رابطــه مــردم بــا دولــت باعــث
شــده تــا حقــوق اداری ملــزم بــه رعایــت قواعــدی شــود کــه ریشــه در الزمالرعایــه بــودن
حقــوق شــهروندان در اداره دارد .ایــن امــر منجــر بــه پیدایــی مفهــوم نویــن «حقوقبشــر
اداری» شــده اســت تــا حقوقبشــر بــه حمایــت از حقهــای بنیادیــن ابنــای انســانی در
اداره بپــردازد و قواعــد حقــوق اداری بــه زیــر چتــ ِر حمایتــی موازیــن حقوقبشــری درآینــد.
مقصــود ایــن نوشــتار تبییــن ابعــاد حقوقبشــر اداری و مصادیــق آن در نســلهای ســهگانه
حقوقبشــر بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی اســت تــا جایــگاه موازیــن حقوقبشــر در اداره
بــه هنــگام ارائــه خدمــات عمومــی یــا برقــراری نظــم عمومــی توســط دولــت را ترســیم
نمــوده و مؤلفههــای آن را بیــان نمایــد .براســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ،حقوقبشــر
اداری پشــتیبان حقــوق افــراد در اداره اســت بهویــژه در جایــی کــه رعایــت حقــوق افــراد
ارتبــاط مســتقیمی بــا تصمیمــات اداره دارد تــا «اداره خــوب» را بــه ارمغــان آورد ،قــدرت
دولــت را تنظیــم و تضییــق و حقــوق شــهروندی و کرامــت ابنــای انســانی را تضمیــن نمایــد.
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مقدمه
از همــان ابتــدای تاریــخ تــا بــه امــروز در هــر جامعـهای دو گــروه عمــده حضــور داشــتهاند .عــدهای
ادارهکننــده و عــدهای ادارهشــونده کــه روابــط ایــن دو گــروه در ابتــدا خــام و همــراه زور و غلبــه بــود؛
امــا بهتدریــج بــا پیشــرفتهتر شــدن جوامــع ،ضوابطــی بــر روابــط فرادســتان و فرودســتان جامعــه
حاکــم گردیــد و تصمیمهــای خودســرانه جــای خــود را بــه حکومــت قانــون داد .قوانیــن یکــی پــس
از دیگــری زاده و بــه تنظیمگــری کنشهــا و واکنشهــای متعــدد موجــود در دولــت ـ کشــورها
پرداختنــد و تنظیــم بخــش اعظــم روابــط میــان حاکمــان و مردمــان ،در مجموعــه قواعــد و اصولــی
ـان گذشــته ،دامنــۀ عملکــرد
تحــت عنــوان حقــوق اداری شــروع بــه آغازیــدن نمــود .امــروزه بــه سـ ِ
حکومــت محــدود بــه تأمیــن امنیــت شــهرها و مبــارزه بــا دس ـتدرازی ســایر ُد َول نبــوده و قلمــرو
حقــوق اداری وســیعتر از گذشــته گردیــده و وظایــف بســیار زیــادی برعهــدۀ دولــت قــرار گرفتــه
اســت .بــه مــوازات ایــن گســترش ،دامنــه حقــوق اداری نیــز فراختــر شــده اســت و دیگــر نمیتــوان
کارویژههــای دولــت را خالصــه در موازیــن کهــن حقــوق اداری نمــود بلکــه افقهــای نوینــی در حــوزه
حقــوق اداری گشــوده شــده اســت .همیــن افزایــش مداخلــۀ دولــت در همــه امــور و اداره جامعــه
ســبب پیدایــی حوزههــای نظــری جدیــدی در حقــوق اداری گردیــده اســت تــا بــه قاعدهمنــدی ایــن
مداخلــه بپــردازد .از ایــن منظــر مفاهیــم نوظهــور بســیاری در حقــوق اداری در حــال پیدایــی ،تدویــن
و تکویــن اســت .بــه علــت مداخلــۀ بســیار دولــت و اداره در امــور جامعــه و ارائــه خدمــات عمومــی
و برقــراری نظــم عمومــی و ارتبــاط ویــژه بــا حقــوق و آزادیهــای شــهروندان ،شــاهد ظهــور مفهــوم
جدیــد «حقوقبشــر اداری» هســتیم کــه در بســیاری از نظامهــای حقوقــی در حــال گســترش و ریشــه
دوانــدن ،بهویــژه در حــوزه اعمــال حاکمیــت دولــت کــه برخاســته از اقتــدار دولــت و نتیجــه اعمــال
قــدرت عمومــی در اختیــار وی اســت .بایــد درنظــر داشــت کــه مــردم جــز در مــوارد اختــاف و نــزاع
و درگیــری یــا تجــاوز دیگــران بــه حقــوق خــود ،مراجعـهای بــه دســتگاه قضــا نــدارد و در حــوزه قــوه
مقننــه نیــز اصــوالً پــس از انتخــاب نماینــدگان توســط مــردم ،هــرروزه بــا پارلمــان و ســازمانهای
زیرمجموعــه آن در ارتبــاط نیســتند امــا همــه مــردم تقریبــاً بــرای همــه امــور روزمــره خــود بــه
دولــت (بــه معنــای خــاص آن ،قــوه مجریــه) وابســته هســتند .تأمیــن آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن ،ارتباطــات
مخابراتــی ،ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،آمــوزش و تحصیــل کــودکان و نوجوانــان ،تأمیــن و
ارائــه مایحتــاج روزانــه مــردم ،ارائــه خدمــات پســتی و ثبتــی ،حملونقــل عمومــی ،دریافــت مالیــات و
مــوارد بســیار دیگــر همــه از زمــرۀ وظایــف دولــت و مباحــث مــورد بحــث در حقــوق اداری و مرتبــط
بــا اداره اســت .درواقــع تمــاس هــرروزۀ شــهروندان بــا اداره و برخــورد هــرروزۀ آنــان بــا مقامــات اداری
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و عمومــی ســبب ایجــاد اندیشــههای نوینــی جهــت تنظیــم ایــن روابــط براســاس کرامــت و حفــظ
حقــوق شــهروندی و رعایــت موازیــن حقوقبشــری در ایــن رابطــه شــده اســت تــا منجــر بــه رعایــت
هرچــه بیشــتر قواعــد و موازیــن حقوقبشــری و احتــرام بــه شــخصیت انســانی شــهروندان گــردد و ایــن
مســئله حقــوق اداری و حقوقبشــر را دارای ریشــههای مشــترک و وجــه اشــتراک میکنــد .وجــه
اشــتراکی کــه ســبب پیدایــی آن ،ارتبــاط روزمــره دولــت بــا شــهروندان اســت و در ایــن رابطــۀ پرتکــرار
رعایــت حقهــای بشــری را بــه رخ میکشــد .از طــرف دیگــر حقهــای بنیادیــن انســانی کــه امــروزه
تحــت عنــوان حقوقبشــر نامبــردار گشــته ،مســتلزم رعایــت همهجانبــه از ســوی حکومتگــران
نســبت بــه شــهروندان میباشــد .تالقــی رعایــت حقهــای بشــری و انجــام اعمــال اداری دســتگاههای
اجرایــی ســبب برخــورد ایــن دو بخــش بــا یکدیگــر اســت .دولــت و مجریــان آن نــدای اعمــال قانــون و
ارائــه خدمــت عمومــی ســر داده و شــهروندان ،متقاضــی رعایــت حقــوق شــهروندی و حقهــای اساســی
خــود بــه هنــگام اِعمــال اَعمــال اداری هســتند.
هــدف اصلــی ایــن نوشــتار شــناخت هرچــه بیشــتر قواعــد و اصــول حقوقبشــری حاکــم در روابــط
اداره و شــهروندان اســت و مســئله اصلــی بیــان نفــوذ حقوقبشــر در حقــوق اداری اســت .اهمیــت و
ضــرورت تحقیــق نیــز ریشــه از رابطــۀ تنگاتنــگ و متقابــل قــوای حکومتــی بهویــژه قــوه مجریــه بــا
شــهروندان و لــزوم رعایــت موازیــن حقوقبشــری و حقــوق بنیادیــن و ضــرورت آشــنایی بــا نقــش و
جایــگاه انگارههــای حقوقبشــر در روابــط بیــن ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان اســت و بــا اســتفاده
از شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی در پــی پیدایــی پاســخی بــرای ایــن پرســش هســتیم کــه چــه روابطــی
میــان حقوقبشــر و حقــوق اداری برقــرار اســت و نفــوذ حقوقبشــر در اداره چگونــه اســت؟ فرضیــه
اصلــی ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه نفــوذ و گســترش فــراوان حقوقبشــر و مفاهیــم آن در اداره ســبب
پیدایــی مفهــوم حقوقبشــر اداری شــده و حــوزۀ جدیــدی در میــان مباحــث حقوقبشــر و حقــوق
اداری گشــوده گردیــده اســت کــه نیــاز بــه تدقیــق و بررســی دارد .باتوجهبــه نــو بــودن موضــوع،
تحقیقــات خاصــی کــه مفهــوم حقوقبشــر اداری را بــه طــور اختصاصــی موردمداقــه قــرار داده باشــد،
یافــت نگردیــد .در ادبیــات حقوقــی مــا ،آثــار بســیاری در مــورد تاریخچــه ،فلســفه پیدایــی و تکویــن،
اصــول و قواعــد و دکتریــن حاکــم بــر حقــوق اداری و حقوقبشــر بــه رشــته تحریــر درآمــده و هرکــدام
بــه صـ ِ
ـورت ویــژه ،حقــوق اداری یــا حقوقبشــر را موردمداقــه قــرار دادهانــد؛ امــا در مــورد حقوقبشــر
اداری مقالــه علمــی بــه رشــته تحریــر درنیامــده اســت .در آثــار علمــی نگاشــته شــده همیشــه ســخن از
حقــوق اداری یــا حقوقبشــر بــوده و کمتــر بــه روابــط میــان ایـندو توجــه شــده اســت .در ایــن نوشــتار
پیونــد ایــن دو گرایــش حقوقــی بــه رشــتۀ تحریــر آمــده اســت .از ایــن منظــر میتــوان ایــن تحقیــق
را ســرآغاز مباحــث میانگرایشــی در علــوم انســانی و دانــش حقــوق دانســت .بــه ایــن توضیــح کــه
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هــر دو نظــام حقــوق اداری و حقوقبشــر از گرایشهــا و شــاخههای تنومنــد دانــش حقوقانــد امــا
مطالعــه تأثیرگــذاری آنــان بــر یکدیگــر مطالع ـهای میانگرایشــی از یــک رشــته واحــد اســت.

بشری حقوق اداری
گفتار اول .ابعاد حقوق
ِ
گســترش تعامــات ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان در جوامــع مــدرن امــروزی ،ســبب دخالــت
شــدن
محدودنمــودن حــوزه حقــوق خصوصــی و گسترانیده
بیــش از حــد دولــت در امــور جامعــه و
ِ
ِ
حــوزه حقــوق عمومــی و افزایــش عملکــرد دولتهــا گردیــده اســت .ایــن فراخــی عملکــرد نیازمنــد
حمایــت هرچــه بیشــتر از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره و مقامــات اداری و بــه صــورت کلــی قــدرت
عمومــی دارد« .حقوقبشــر ،نظــام برتــر و ارزشــمندی اســت کــه بــرای اســتحکام آن ،نهتنهــا در مقابــل
اشــخاص خصوصــی بلکــه در مقابــل قــدرت عمومــی بایــد تدابیــر حمایتــی الزماالحتــرام و شایســتهای
را اتخــاذ نمــود 1».از ایــن رو حقوقبشــر در اداره و حقــوق اداری پهنــه گســترانیده و موازیــن آن در
چنــد بُعــد نمــود یافتــه اســت؛ اول قوانیــن اداری مصــوب پارلمــان؛ دوم ،مقــررات و تصویبنامههــا
و آییننامههــای اداری مصــوب قــوه مجریــه و ســوم در تصمیمــات قضایــی اداری محاکــم .در هــر
ســه حــوزه حقوقبشــر بــه دفــاع از حقــوق شــهروندان و حقهــای بنیادیــن آنــان ماننــد آزادی در
جلوههایــی همچــون آزادی عقیــده و بیــان ،آزادی دسترســی بــه اســناد ،اطالعــات و فرآیندهــای اداری،
آزادی حریــم خصوصــی ،آزادی مالکیــت شــخصی ،آزادی مــراوده مالــی و تجــاری بــا اداره و دیگــر
اصــول ارزشــمندی ماننــد برابــری افــراد در اداره ،برابــری در دریافــت خدمــات اداره و عــدم تبعیــض بــه
ســبب رنــگ ،نــژاد ،زبــان ،جنســیت و مصادیقــی از ایــن دســت میپــردازد .ایــن امــر هــم در حــوزه
قانونگــذاری توســط قــوه مقننــه و هــم مقرراتگــذاری توســط قــوه مجریــه بایــد مراعــات و مدنظــر
باشــد .موازیــن حقوقبشــری در مرحلــه طــرح شــکایت و نارضایتــی از ســازمانها و نهادهــای دولتــی،
وزارتخانههــا و همــه ســازمانهای اداری حکومــت نیــز ورود نمــوده و حــق بــر دادرســی اداری را بــه
پیــش میکشــد و بــه صورتبنــدی موازیــن حاکــم بــر دادرســیهای اداری پرداختــه و بــه دفــاع از
حقــوق شــهروندان در محاکــم اداری برمیخیــزد .از منظــری دیگــر حقوقبشــر اداری تنهــا محــدود
بــه حــوزه قانونگــذاری یــا قضایــی نمیباشــد بلکــه در مرحلــه اجــرای قوانیــن اداری نیــز مباحــث
مبســوطی را بیــان مــیدارد 2.ایــن حــوزه از نفــوذ حقوقبشــر در حقــوق اداری از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار اســت چراکــه نحــوه اجــرای مســتقیم قانــون توســط اداره ،اثــر مســتقیمی بــر کرامــت و
شــرافت و حیثیــت مراجعهکننــدگان دارد و بــه همیــن منظــور حقوقبشــر در اداره ،جهــت رعایــت
 .1هاشمی ،سیدمحمد ،حقوقبشر و آزادیهای عمومی ،تهران :میزان ،1391 ،ص .10

2-Rusch, W.administrative procedures in EU members states, conference on Public Administration
.Reform and European Integration, budva, Montenegro, 2009: 4
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حقــوق شــهروندان ،موازیــن ســختی را حاکــم و تخلــف از آنهــا را موجــب عِقــاب میدانــد و بســیاری از
نظامهــای حقوقــی تدابیــر شــدیدی در ایــن حــوزه اتخــاذ نمودهانــد؛ بــرای نمونــه تصویبنامههــای
وزارتــی فراوانــی در ســطح اتحادیــه اروپــا بــه چگونگــی اجــرای قوانیــن اداری اختصــاص یافتــه اســت
کــه بهمنظــور حفــظ حقوقبشــر و کرامــت انســانی پدیــدار شــدهاند.

گفتار دوم .حقوق اداری؛ از تنظیم امور تا تکریم شهروند
حقــوق اداری شــاخهای از حقــوق عمومــی داخلــی اســت کــه بــه تعییــن وظایــف ،محــدوده
قــدرت و تعهــدات دولــت میپــردازد 1و بــر روابــط ســازمانهای اداری و شــهروندان ،نحــوه عملکــرد
دســتگاههای اداری ،قــدرت اجرایــی و وظایــف مقامــات عمومــی ســیطره دارد و عمــده تمرکــز آن بــر
کنتــرل قــدرت عمومــی بهوســیلۀ رویههــای قضایــی و مکانیســمهای غیرقضایــی اســت 2.بنمایــۀ
حقــوق اداری تنظیمکنندگــی رابطــۀ ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان و تنظیــم و برقــراری تعــادل در
میــان حقــوق شــهروندان و مقتضیــات اداری اســت و رســالت پراهمیتــی بــه ســبب تنظیمکنندگــی
برگــرده حقــوق اداری اســت« .هــدف حقــوق اداری کنتــرل مقامــات حکومتــی دســتگاههای اداری و
3
کارگــزاران عمومــی در اجــرای قوانیــن و اختیاراتــی اســت کــه قانــون بــه آنهــا واگــذار کــرده اســت».
حقــوق اداری مولــود جامعــه مــدرن و پیشــرفتۀ امــروزی نیســت ،بلکــه از همــان ابتــدای شــکلگیری
جوامــع انســانی وجــود داشــته اســت 4.هرچنــد مفاهیــم مــورد بحــث آن ،مســئله جدیــدی اســت امــا
5
همیــن عناویــن در ســدههای دور نیــز موجــود بــوده اســت.
گــران ســدههای دور در پــی ادارۀ امــور عمومــی جامعــه ،صیانــت از مــردم و قلمــرو
حکومت
ِ
فرمانفرمایــی خویــش ،حفاظــت از جــان شــهروندان ،برقــراری امنیــت و آرامــش و حفــظ حــدود
و ثغــور مرزهــای کشــور بــوده و در اصطــاح ،دولـ ِ
ـت ناظــر بودنــد .ایــن دولتهــای ناظــر عــاوه بــر
ً
مــوارد فــوق بــه دادگــری و حــل اختــاف میــان مــردم نیــز همــت میگماشــتند و غالب ـا پادشــاهان
و دســتگاه دیوانــی آنــان بهعنــوان مرجــع حلوفصــل دعــاوی مردمــان شــناخته میشــدند و در
کنــار آن بــه احــداث طــرق و شــوارع عامــه و کاروانســراها و آبانبارهــا و مــواردی از ایــن قبیــل
1-Ellis-Jones, I., Essential administrative law, Australia, Cavendish publishing, 2001: 1
2-Oxford dictionary of law, Oxford university press, sixth edition, 2006: 15
 .3هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،جلد دوم ،تهران :سمت 1386 ،ص.474 .
 .4البته باید توجه داشت درخصوص زمان شکلگیری و آغاز حقوق اداری در میان صاحبنظران اختالفنظر وجود دارد که از
حوزه مباحث این نوشتار خارج و باید در فرصت دیگری به آن پرداخت.
5-Stott, D. Felix, A., principles of administrative law, UK. Cavendish Publishing Limited, 1997: 33
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نویــن کاری و
نیــز میپرداختنــد .امــا بــا توســعه علــوم و گســترش تکنولــوژی و پیدایــی ابزارهــای
ِ
انقــاب صنعتــی ،کارویــژه دولتهــا محــدود بــه مــوارد صدراالشــاره نمانــد بلکــه ایــن تغییــرات جدیــد،
وظایــف جدیــدی بــرای دولــت تعریــف نمــود .دولــت حداقلــی گذشــته جــای خــود را بــه دولــت
حداکثــری داد و ارائــه خدمــات جدیــدی را بــر عهــده گرفــت کــه بــه موجــب ارائــه ایــن خدمــات دامنــه
فعالیتهــای دولــت نیــز گســترش بســیار زیــادی یافــت و تقریبـاً تمامــی امــور جامعــه را دربرگرفــت.
در حــال حاضــر دامنــه فعالیــت دولــت ،محــدود بــه تأمیــن نظــم عمومــی نیســت بلکــه ارائــه خدمــات
عمومــی از مهمتریــن کارویژههــای دولتهــای مــدرن اســت .دگردیســی وظایــف دولــت بــه ارائــه
خدمــات موجــب دخالــت روزافــزون او در امــور خصوصــی و زندگــی شــخصی افــراد شــد .دولــت بــا
ارائــه خدمــات جدیــد ،بــر دامنــه فعالیــت خــود و بــه تبــع آن دامنــه اختیــارات خــود افــزوده اســت.
از همیــن منظــر دولــت رفــاه مــورد انتقــا ِد بســیاری از اندیشــمندان قــرار گرفــت چراکــه آزادیهــای
شــخصی بــا ایــن دخالتهــا مــورد تهدیــد و تضییــق قــرار میگیــرد .از ایــن منظــر ،حقــوق اداری در
1
قــرن بیســتم بــرای تنظیــم روابــط ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان جلــوه جدیــدی بــه خــود گرفــت.
بهویــژه بعــد از جنــگ جهانــی دوم حقــوق اداری گســتره وســیعی پیــدا نمــود و ایــن گســتردگی را
میتــوان پدیــده بعــد از جنــگ جهانــی دوم دانســت و بــا ارائــه قواعــد جدیــدی بــه تنظیمگــری ایــن
کنشهــا و واکنشهــا پرداخــت تــا بــا مداخلــۀ روزافــزون دولــت بــه هنــگام ارائــه خدمــات عمومــی،
2
آزادی و حقــوق شــهروندان مــورد دســتبرد و تجــاوز قــرار نگیــرد.
یکــی از ویژگیهــای مهــم کــه شــالوده وجــودی هــر دولتــی را تشــکیل میدهــد ،وجــود قــدرت
اســت .قــدرت دولــت ،تعیینکننــده اجبــار و الزمالرعایهبــودن فرامیــن صــادره از ســوی اوســت و از
آن زمانــی کــه دانــش حقــوق بهویــژه حقــوق اداری پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت ،همــواره درصــدد
مهــم محدودکنندگــی
چهارچــوب بخشــیدن بــه قــدرت دولــت بــوده اســت .حقــوق اداری دو امــر
ِ
قــدرت دولــت و کنتــرل مســتمر آن را بــر عهــده گرفــت؛ درنتیجــه بــرای ایجــاد محدودیــت بــر
اعمــال قــدرت از طــرف دولــت حقــوق اداری بــه ایجــاد قواعــد بســیاری پرداخــت و اداره جامعــه از
طریــق اســتفاده از قــدرت را تحدیــد حــدود نمــود و بــا ایجــاد بایدهــای بســیاری بــرای اعمــال قــدرت،
چگونگــی آن را ســامان بخشــید .حاکمیــت قانــون بــر اداره ،زاده و مولــود ایــن ویژگــی حقــوق اداری
اســت .حاکمیــت قانــون تعییــن میکنــد کــه تمــام اعمــال دولــت بایــد براســاس قانــون و قواعــد از
پیــش تعییــن شــده باشــد و بــدون اجــازه قانــون ،دولــت مجــاز بــه فعالیــت نیســت .محــدود کــردن
قــدرت دولــت و اعمــال اختیــارات آن یکــی از اصــول مهــم حقــوق اداری معاصــر اســت .بــرای همیــن
منظــور در حقــوق اداری بــر خــاف حقــوق خصوصــی و حقــوق مدنــی کــه همــه افــراد دارای اهلیــت
1-Stott, D. Felix, A., principles of administrative law, UK. Cavendish Publishing Limited, 1997: 35
2-Stott, D. Felix, A., Principles of administrative law, UK. Cavendish Publishing Limited, 1997: 41
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و صالحیــت بــرای انجــام امــور هســتند مگــر آنکــه ســفیه و مجنــون و غیررشــید بــودن آنهــا ثابــت
شــود ،در حقــوق اداری اصــل بــر عــدم اهلیــت و صالحیــت مقامهــای عمومــی و اداری اســت مگــر
آنکــه صراحتـاً بــه موجــب قانــون یــا مقــررات صالحیــت و اجــازه فعالیــت بــرای آنــان شــناخته شــده
باشــد کــه ایــن مهــم ،یکــی از راهکارهــای اساســی مضیــق کــردن اداره اســت .امــا ایــن مهــار قــدرت
بهتنهایــی کارســاز نیســت؛ چراکــه وجــود قواعــدی بــرای محدودکــردن دولــت بهتنهایــی و بــدون
داشــتن ضمانتاجــرا نمیتوانــد حقــوق اداری را بــه مقصــود برســاند .درنتیجــه ویژگــی دوم حقــوق
اداری رخ مینمایانــد و کنترلکنندگــی دائمــی قــدرت دولــت و نظــارت بــر اعمــال آن پدیــد میآیــد
کــه دو شــیوه نظــارت قضایــی و سیاســی ،ارمغــان آن اســت .در شــیوه نظــارت قضایــی نهادهــای جــدا
از قــوه مجریــه کــه دارای اســتقالل عملکــردی هســتند اعمــال اداره را مــورد بازبینــی قضایــی قــرار
میدهنــد کــه از لحــاظ شــکلی و ماهــوی قانــون را رعایــت نمــوده باشــند و از طریــق رســیدگی بــه
شــکایات واصلــه بــه احیــای حقــوق شــهروندان میپردازنــد .مســتمربودن کنتــرل قــدرت دولــت در
حقــوق اداری ،ریشــه در صالحیتهــای تخییــری و تکلیفــی اداره در انجــام امــور دارد و نظــارت بــر آن
1
بــرای کنتــرل و عــدم خــروج از صالحیتهــای آن اســت.
ایــن دو کارویــژۀ مهــم حقــوق اداری بــرای کنتــرل و نظــارت اعمــال قــدرت و رعایــت حقــوق
شــهروندان اســت .بــه تعبیــر بهتــر کارویــژه حقــوق اداری ،کنتــرل و محــدود نمــودن قــدرت دولــت و
تنظیــم روابــط میــان ادارهکننــدگان و ادارهشــوندگان در جهــت تعالــی حقــوق ابنــای انســانی و نیــل
بــه رعایــت کامــل حقــوق شــهروندی در یــک جامعــه دموکراتیــک شــهروندمحور اســت 2.از همیــن
زاویــه ایــن رشــته از حقــوق در دولتهــای مــدرن دیگــر محــدود بــه موازیــن کهــن نیســت ،بلکــه
حقــوق اداری نویــن ملــزم بــه رعایــت هنجارهــا و قواعــد جدیــدی اســت کــه ریشــه از الزمالرعایــه
بــودن حقــوق شــهروندان گرفتــه و مطالعــه حقــوق اداری را دارای ابعــاد جدیــدی گردانیــده و در دوران
معاصــر نظارهگـ ِر ظهــور مفاهیــم تــازه ُرســتهای هســتیم کــه حقــوق اداری ملــزم بــه تطبیــق دادههــای
خویــش بــا ایــن قواعــد جدیــد ،بهویــژه مفاهیــم موردبحــث در حقوقبشــر و حقــوق شــهروندی
اســت .امــروزه حقوقبشــر بســاط خویــش را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن مباحــث مطــرح در فلســفه
سیاســی معاصــر در حقــوق اداری نیــز گشــوده اســت ،چــرا کــه هــم حقوقبشــر و هــم حقــوق اداری
در پــی تنظیــم رابطــه میــان حکومــت و اشــخاص هســتند .حقــوق اداری خواســتار دفــاع از اشــخاص
در مقابــل اقدامــات غیرقانونــی دولــت اســت و حقوقبشــر در پــی ملــزم نمــودن دولــت بــه احتــرام
حقــوق بنیادیــن افــراد 1و عــدم رعایــت حقهــای بشــری افــراد از جانــب اداره ســبب پیدایــی قواعــد و
اصولــی در قوانیــن اداری بســیاری از دولــت ـ کشــورها گردیــده کــه بــه تضمیــن حقوقبشــر و قواعــد
1-Boughy, J. "the use of administrative law to enforce human rights, 17 AJ Admin L25, 2009: 27
2-Boughy, J. "the use of administrative law to enforce human rights, 17 AJ Admin L25, 2009: 26
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آن در هنــگام تالقــی افــراد و اداره منجــر شــده و در اداره بــه حمایتگــری از حقهــای بنیادیــن ابنــای
انســانی پرداختــه اســت.

گفتار سوم .اداره و نسلهای سهگانه حقوقبشر
حقوقبشــر بــدون شــک یکــی از مهمتریــن مباحــث فلســفه سیاســی معاصــر اســت کــه بــه
جهــت گســتردگی ،مــورد مداقــه از نظرگاههــای گوناگــون اســت و در دهههــای گذشــته دارای
مفاهیــم حقوقــی ،اخالقــی ،سیاســی و فلســفی گردیــده اســت 2.امــروزه دامنــه بحــث از حقوقبشــر آن
چنــان گســتردگی پیــدا نمــوده کــه تمامــی جلوههــای حیــات بشــری را در خــود جــای میدهــد و
دامنــه مباحــث آن گسترشــی بــه غایــت همــه روابــط انســانی یافتــه اســت .حقوقبشــر حقوقــی اســت
کــه بــه همــه انســانها تعلــق دارد و همهگرایــی حقوقبشــر مهمتریــن بنیــان فلســفه حقوقبشــر
اســت .در تمامــی اســناد و اعالمیههــای حقوقبشــری نیــز ایــن همهگیــر بــودن و تعلــق حقوقبشــر
بــه همــه ،مــورد تأکیــد ،تأییــد و تکــرار قــرار گرفتــه اســت و در دیباچــه اعالمیــه جهانــی حقوقبشــر
«تمامــی اعضــای خانــواده بشــری» مخاطبیــن اصلــی ایــن اعالمیــه دانســته شــدهاند؛ چراکــه انســان،
محــور اصلــی و هســته همــه مباحــث حقوقبشــر اســت و منزلــت و جایــگاه وجــودی او شــالودۀ تمامــی
مباحــث حقوقــی ازجملــه حقوقبشــر را تشــکیل میدهــد و اعالمیــه جهانــی حقوقبشــر بــه عنــوان
اســتانداری مشــترک عهــدهدار تنظیــم بهرهمنــدی بــدون تبعیــض همــگان از حقــوق انســانی خویــش
اســت 3.همــه ابزارهــای حقوقبشــر و تمامــی اســناد حقوقبشــری فــرد را بهعنــوان ذینفــع اصلــی
مباحــث خــود قــرار دادهانــد 4.امــروزه اندیشــمندان و حقوقدانــان مســائل مربــوط بــه حقوقبشــر را در
ســه دســته (ســه نســل) مــورد مداقــه قــرار میدهنــد 5.نســل اول ،حقــوق و آزادیهــای سیاســی و
مدنــی اســت ماننــد انــواع آزادیهــای سیاســی و مذهبــی ،آزادی بیــان ،آزادی انتخــاب زمامــداران،
آزادی حریــم خصوصــی و احتــرام بــه آن و ...کــه نمونــه بــازر ایــن نســل از حقوقبشــر ،عــاوه بــر
1-Branson, C. "sing human rights to inform administrative decision-making,"Commission – General,
.Speech to the Council of Australasian Tribunals, 25 August, 2009: 2
2-Cruft, R., Liao, S. Matthew, Renzo M, the Philosophical Foundations of Human Rights: An Overview,
Philosophical Foundations of Human Rights, Philosophical Foundations of Law. Oxford: Oxford University Press,
.2015, 1
3-Van biven, T "human rights and rights of people, European Journal of International Law, No. 6, 1995: 468
4-Van biven, T "human rights and rights of people, European Journal of International Law, No. 6, 1995: 470
5-Walters, Gregory J "human rights in theory and practice."Metuchen, New Jersey & London: Scarecrow Press, and .
.Pasadena, CA & Englewood Cliffs, N.J., Salem Press, 1995: 10
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اعالمیــه جهانــی حقوقبشــر ،در میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.
نســل دوم حقوقبشــر ،حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه در میثاقــی تحــت همیــن
نــام بــه تصویــر کشــیده شــده و شــامل مــواردی ماننــد حــق کار و معیشــت ،تحصیــل و آمــوزش ،حــق
ـتن شــرایط مطلــوب زندگــی،
داشــتن ســرپناه ،امنیــت اجتماعــی ،رهایــی از فقــر و گرســنگی ،حــق داشـ ِ
2
ســامت روانــی و جســمانی و حــق مشــارکت در زندگــی فرهنگــی اســت.
1

در کنــار ایــن دو نســل از حقــوق ،نســل بحثبرانگیــز دیگــر یعنــی حقــوق نســل ســوم نیــز امــروزه
جــای خــود را در مباحــث مربــوط بــه حقوقبشــر بــاز نمــوده اســت کــه ایــن حقهــا ،ماهیتــی
جمعمحورانــه دارنــد و شــامل حــق بــر محیــط زیســت ســالم ،حــق بــر صلــح و حــق بــر توســعه
3
میباشــد.
نقــش اداره در هــر ســه بخــش از ایــن حقهــا پررنــگ اســت .در حقــوق نســل اول عــدم تحدیــد
حــدود حقــوق بنیادیــن ابنــای انســانی و آزادی آنهــا توســط دولتهــا در کنــار حمایــت از ایــن
حقــوق مطــرح اســت و همچنیــن در حقــوق نســل دوم دولتهــا مکلــف بــه تأمیــن زیرســاختها و
بهکارگیــری همــه امکانــات خــود بــرای تحقــق حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی شــهروندان
هســتند و در حقــوق نســل ســوم نیــز وظیفــه دولــت بــرای تأمیــن حقــوق همگانــی شــهروندان از
مســائل مهــم بــر عهــده دولتهاســت .حقوقبشــر اداری در هــر ســه نســل از نســلهای حقوقبشــر
جــاری اســت و اداره ملــزم بــه رعایــت حقوقبشــر در ســه نســل اســت .ایــن نقــش اداره در دو
نــو ِع مداخلــه و عــدم مداخلــه نمــود مییابــد .اداره ملــزم بــه عــدم محدودیــت و ایجــاد مانــع بــرای
بهرهمنــدی از حقــوق مدنــی و سیاســی افــراد اســت.
بــرای نمونــه آزادی اندیشــه ،وجــدان ،عقیــده و بیــان بــه هنــگام اســتخدام افــراد توســط اداره
ممکــن اســت محــدود شــود و متقاضیــان اســتخدام مجبــور بــه پنهــان نمــودن یــا اقــرار بــه عقایــد
مــورد قبــول اداره شــوند یــا اداره آزادی مالکیــت افــراد را بــا وضــع قواعــدی محــدود نمایــد و حتــی
مالکیــت افــراد را بــه بهانــه تأمیــن منافــع عمومــی ســلب نمایــد .آزادی دسترســی بــه اســناد و اطالعات
و فرآیندهــای اداری را محــدود یــا دور از دســترس اشــخاص نمایــد .آزادی رســانهای و گــردش آزادانــۀ
1-Branson, C. "sing human rights to inform administrative decision-making,"Commission – General,
Speech to the Council of Australasian Tribunals, 25 August, 2009: 3
2-Walters, Gregory J. "human rights in theory and practice."Metuchen, New Jersey & London: Scarecrow Press,
and Pasadena, CA & Englewood Cliffs, N.J., Salem Press, 1995: 11
3-Walters, Gregory J. "human rights in theory and practice."Metuchen, New Jersey & London: Scarecrow Press,
and Pasadena, CA & Englewood Cliffs, N.J., Salem Press, 1995, 11
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اطالعــات را بــا فیلترینــگ و لــزوم کســب مجوزهــای متعــدد محــدود نمایــد و برابــری افــراد در برابـ ِر
اداره ،چــه در اســتخدام و چــه در حــوزه بهرهمنــدی از خدمــات اداری را نادیــده انــگارد .بــا رفتارهــای
خــاف شــأن و شــخصیت افــراد و عــدم تکریــم مراجعــان اداره ،کرامــت انســانی شــهروندان را مخــدوش
نمایــد یــا مشــارکت شــهروندان در اداره امــور جامعــه را مســدود نمایــد .انجــام ایــن امــور از جانــب اداره
کــه درواقــع بــازوان اجرایــی یــک حکومــت اســت ،محتمــل میباشــد و بایــد رعایــت و بهرهمنــدی از
آنهــا تضمیــن گــردد.
در مــورد نســل دوم حقوقبشــر ،دولــت متعهــد بــه ایجــاد زمینههــای الزم بــرای تســهیل دســتیابی
بــه مــواردی ماننــد امنیــت اجتماعــی ،رفــاه عمومــی ،ارائــه صحیــح و بهموقــع خدمــات اجتماعــی بــه
شــهروندان ،ایجــاد شــرایط مســاعد اشــتغال بــرای افــراد جویــای کار و بهرهمنــدی از حاصــل آن ،آزادی
تشــکیل و عضویــت افــراد در اتحادیههــای صنفــی و ســندیکایی ،تأمیــن بهداشــت و ســامت و رفــاه و
خدمــات اجتماعــی ضــروری ،بیمــه مســتمری و مزایــای بازنشســتگی ،آمــوزش و تحصیــل شــهروندان
اســت .اداره بایــد عــاوه بــر عــدم ایجــاد محدودیتهــای غیرضــرور ،بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف تــاش
نمــوده و رعایــت و ایجــاد ایــن امــور را ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد.
در مــورد حقــوق نســل ســوم کــه حقــوق همبســتگی نیــز نامیــده میشــود نقــش اداره ،بــه عنــوان
یکــی از ابزارهــای دولــت در تحقــق ایــن نســل از حقوقبشــر نیــز پررنگتــر اســت چــون ایــن نســل
از حقوقبشــر ،ســه پارادایــم مهــم حــق بــر توســعه ،حــق بــر صلــح و حــق بــر محیــط زیســت ســالم را
دربرمیگیــرد کــه تحقــق بهرهمنــدی از ایــن حقــوق مســتلزم حمایتهــا و اقدامــات جــدی و مســتمر
دولتهاســت.
حــق بــر صلــح کــه بــا اعالمیــه آمادگــی جوامــع بــرای زندگــی در صلــح بــه ســال  1978مجمــع
عمومــی پدیــدار شــد ،بیانگــر حــق بــر زندگــی در صلــح و آرامــش بــرای مــردم اســت و حــق صلــح
ارتبــاط وثیقــی بــا اداره دارد؛ چراکــه یکــی از وظایــف و کارویژههــای مهــم اداره برقــراری نظــم
عمومــی و امنیــت داخلــی در کشــور اســت کــه خــود مقدمــهای بــرای ایجــاد محیــط مناســب و
صلحآمیــز بــرای حیــات شــهروندان اســت .پلیــس اداری کــه متولــی اصلــی برقــراری نظــم و امنیــت
در بخشهــای مختلــف جامعــه اســت ،زیرمجموعــه اداره و ســازمانهای حکومــت بــوده و تصــدی آن
توســط مقامــات دولتــی و اداری صــورت میپذیــرد.
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حــق بــر توســعه مردمــان یــک ســرزمین نیــز رابطــه مســتقیمی بــا عملکــرد اداره در ایــن حــوزه
دارد و رویکــرد اعالمیــۀ حــق توســعه نیــز رویکــرد تکلیفمحــور بــرای دولــت ،هــم در عرصــه حقــوق
داخلــی و هــم در عرصــه بینالملــل اســت .ایــن تکلیفمحــوری در مــاده  8ایــن اعالمیــه جنبــه اداری
بــه خــود میگیــرد و دولتهــا را در عرصــه داخلــی ملــزم بــه انجــام اقدامــات ضــروری بــرای تحقــق
توســعه مینمایــد و ایجــاد فرصــت برابــر بــرای دســتیابی بــه آمــوزش ،خدمــات بهداشــتی ،غــذا،
مســکن و اشــتغال را از وظایــف دولتهــا میدانــد .بهتحقیــق ،تحقــق ایــن امــور بــرای شــهروندان
برعهــده اداره و نهادهــای اجرایــی دولــت اســت ،چراکــه دولتهــای امــروزی مکلــف بــه ارائــه خدمــات
عمومــی بــه شــهروندان و تأمیــن حداقلهــای رفــاه عمومــی بــرای همــه هســتند .پــس ایــن حــوزه از
مباحــث حقوقبشــر و حــق بــر توســعه بیارتبــاط بــا اداره نیســت.
حــق بــر محیــط زیســت ســالم نیــز از مســائل پراهمیــت دوران معاصــر اســت و دلیــل آن پررنگتــر
شــدن رابطــه انســان و محیــط زیســت بــا پدیــداری علــوم و تکنولــوژی هــای جدید اســت و امروزه انســان
تأثیــر بســیار زیــادی بــر محیــط زیســت پیرامونــی خــود دارد .از ایــن منظــر مســائل محیــط زیســتی
عــاوه بــر اســناد و اعالمیههــای حقوقبشــری ،بــه قوانیــن اساســی کشــورها نیــز رســوخ نمــوده و
بســیاری از قوانیــن اساســی معاصــر بــه شناســایی حــق بــر محیــط زیســت ســالم بــه عنــوان یــک حــق
اساســی شــهروندان پرداختهانــد کــه میتــوان رویکردهــای محیطزیســتی قوانیــن اساســی را بــه چهــار
دســتۀ کلــی حقمحورانــه ،تکلیفمحورانــه ،حــق و تکلیفمحورانــه و تفســیرمحورانه تقســیمبندی
نمــود کــه در ایــن میــان رویکــرد تکلیفمحورانــه محیطزیســتی متوجــه اداره و دســتگاههای اداری
دولــت اســت و دولــت و اداره را ملــزم بــه رعایــت تکالیفــی بــرای حفاظــت از محیطزیســت مینمایــد
کــه در اکثــر مواقــع جنبــۀ پیشــگیرانه دارد و اداره ملــزم بــه رعایــت اصولــی بــرای جلوگیــری از تخریــب
محیطزیســت اســت .در ایــن رابطــه بــه هنــگام فعالیتهــای عمرانــی اداره و دســتگاههای اجرایــی انجــام
اقدامــات پیشــگیرانه توســط اداره بــرای عــدم آسیبرســانی و تخریــب محیطزیســت ضــروری اســت و
همانگونهکــه بســیاری از اســناد بینالمللــی محیطزیســتی تأکیــد دارنــد ،حفاظــت از محیــط و نحــوۀ
بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی در ایــن مرحلــه اهمیــت بســیار زیــادی دارد و اداره بایــد مراقبتهــای الزم
را در ایــن خصــوص داشــته باشــد و اگــر بــه هنــگا ِم اســتفاده و بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی موجبــات
ضــرر و زیانــی را فراهــم نمــود ،بایــد جبــران خســارت نمایــد .در هــر صــورت هــر ســه نســل حقوقبشــر،
ارتبــاط مســتقیم بــا عملکــرد اداره بــه عنــوان بخشــی از حکومــت دارد و از ایــن منظــر رعایــت موازیــن
حقوقبشــری در اداره حیاتــی اســت و میتوانــد محققکننــدۀ حقوقبشــر در هــر ســه نســل باشــد.
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بشری حقوق اداری
گفتار چهارم .مؤلفههای حقوق
ِ
حقوقبشــر «حقوقــی تلقــی میشــوند کــه هــر شــخصی بــه واســطۀ انســان بــودن و بــدون
هیچگونــه شــرط تکمیلــی دیگــر از آنهــا بهرهمنــد میشــود» 1و امــروزه چتــر حمایتــی خویــش
را آنچنــان گســترده نمــوده کــه تمامــی ابعــاد زندگــی انســانها را دربرگرفتــه اســت .امــروزه
حقوقبشــر ،موفــق بــه راهیابــی بــه رابطــۀ ادارهکنندههــا و ادارهشــوندهها شــده و منجــر بــه پیدایــی
قواعــدی گردیــده اســت کــه اداره ملــزم بــه رعایــت آنهــا در رابطــۀ خــود بــا مــردم اســت .در اینجــا بــاب
ســخن از حقوقبشــر اداری گشــوده میشــود .حقوقبشــر اداری و قواعــد آن ریشــه در آزادی ،برابــری،
بــرادری و کرامــت واالی انســانی دارد و سرچشــمه از حقــوق ذاتــی و زوالناپذیــر انســانی میگیــرد.
حقوقبشــری اداری سلســلههنجارهای حاکــم بــر اداره و جــاری در میــان ادارهکنندههــا و
ـای انســانی دارد و اداره را ملــزم بــه رعایــت
ـن ابنـ ِ
ادارهشــوندهها اســت کــه ریشــه در حقــوق بنیادیـ ِ
ایــن حقهــای بشــری در رابطــۀ خــود بــا شــهروندان و عــدم محدودیــت آنهــا بــه هنــگام ارائــه
خدمــات عمومــی یــا برقــراری نظــم عمومــی مینمایــد .ایــن قواعــد هــر دو جنبــه تنظیمکنندگــی
و تضمینکنندگــی را توأمــان داراســت و دامنــۀ اختیــارات و حــدود و صالحیتهــای اداره در رابطــۀ
خــود بــا شــهروندان را از منظــر حقوقبشــر تنظیــم و رعایــت ایــن حقــوق را بــرای شــهروندان تضمیــن
مینمایــد کــه ایــن امــر ،زادۀ گســترش و نفــوذ حقوقبشــر در تمامــی ارکان و الیههــای حکومــت
اســت؛ چــرا کــه حقوقبشــر و قواعــد آن محــدود بــه رعایــت از جانــب حــکام نیســت ،بلکــه تمامــی
دســتگاههای اداری و اجرایــی یــک حکومــت نیــز ملــزم بــه رعایــت ایــن حقــوق هســتند و عــاوه
بــر محــدود نکــردن حقهــای بنیــادی شــهروندان توســط اداره ،بایــد تدابیــر الزم بــرای بهرهمنــدی
از ایــن حقــوق از رهگــذر قوانیــن و دســتورالعملهای اداری نیــز ایجــاد گــردد 2.حقوقبشــر اداری
ـال حمایــت هرچــه بیشــتر از افــراد در برابــر اداره و قــوای حکومتــی اســت .بنیــان خــود را بــر
بهدنبـ ِ
دفــاع از حقــوق شــهروندان در برابــر قــدرت عمومــی و اداره کــه اجراکننــدۀ آن اســت ،اســتوار مینمایــد.
حقوقبشــر اداری قواعــد الزماالجــرای حاکــم بــر اداره اســت کــه شــالوده فکــریاش حمایــت از ابنــای
بشــری اســت .هــدف از ایــن قواعــد آن اســت کــه حاکمیــت قانــون هــم در سیاس ـتگذاریها و هــم
3
در مرحلــه اجــرا ،ســد راه تخلفــات و نادیدهانــگاری حقوقبشــر و آزادی شــهروندان در اداره گــردد.

 .1تاموشات ،کریستیان ،حقوقبشر ،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان 1386 ، ،ص . 72

2-Boughy, J. "the use of administrative law to enforce human rights, 17 AJ Admin L25, 2009: 32

3-Weissbrodt, D."The Administration of Justice and Human Rights, 1 City U. H.K. L. Rev. 23, 2009: 24
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حقوقبشــر اداری مفهــوم تازهنفــس در سلســله مباحــث حقوقبشــر اســت کــه از نظــرگاه
حقوقبشــر بــه کارویژههــای اداره و قواعــد حاکــم بــر آن مینگــرد .حقوقبشــر اداری و قواعــد آن
از مفاهیــم مــدرن حقــوق اداری اســت کــه بــا افزایــش کارویژههــای اداره و پیچیدهتــر شــدن روابــط
مــردم و اداره ،پدیــدار گردیــده و اهمیــت آن بهخاطــر اقتــداری اســت کــه اداره دارد و نشــأتگرفته
از قــدرت عمومــی اســت« .حقوقبشــر اداری حــوزه جدیــد حقــوق اداری مــدرن اســت کــه در آن
مســائل حقــوق اداری و رابطــه شــهروندان و اداره از منظــر مســائل حقوقبشــری تحلیــل میگــردد.
برخــی از اصــول حقــوق اداری نیــز در ایــن فضــا مطــرح و توســعه یافتهانــد از قبیــل اصــل حــق بــر
دفــاع ،دسترســی بــه اطالعــات ،اصــل برابــری ،اصــل اســتماع ،اصــل شــفافیت ،اصــل تناســب ،انتظــارات
مشــروع ،حــق بــر حریــم خصوصــی 1».دامنــه مباحــث مطروحــه در حقوقبشــر اداری در دو حــوزه
قابــل بحــث و بررســی اســت ،ایــن قواعــد بــه تبییــن بایســتههای رفتــار اداره بــا شــهروندان و مقــررات
حاکــم بــر ایــن کنشهــا و واکنشهــا و بــه قاعدهمنــد نمــودن ایــن رابطــه میپــردازد تــا اداره
ملــزم بــه رعایــت آنهــا شــود و بــه رفتارمنــدی رفتارهــای اداری براســاس قواعــد حقوقبشــری اقــدام
مینمایــد( .جنبــه پیشــینی) و دو دیگــر آنکــه در صــورت وقــوع تخلــف از جانــب اداره و نقــض حقــوق
شــهروندان ،در مقــام دفــاع و پشــتیبانی از حقــوق بنیادیــن آنــان در محاکــم قضایــی و اداری برآمــده و
دســت بــه حمایتگــری از آنــان میزنــد( .جنبــه پســینی)
هــدف حقوقبشــر اداری عالوهبــر مرزبنــدی رفتــار اداره و رعایــت حقــوق شــهروندان ،تحقــق
حاکمیــت قانــون ،مشــارکت و دموکراســی اداری و درنهایــت رعایــت موازیــن حقوقبشــری در اداره
اســت .اداره هــم در مــورد شــهروندان و هــم در برابــر کارکنــان خــود ملــزم بــه رعایــت آزادی افــراد
و احتــرام بــه آن در وجــوه مختلــف اســت ،در اســتخدام و جــذب نیــرو بایــد شــرایط عمومــی ماننــد
تحصیــات دانشــگاهی ،دانــش و تخصــص را مــاک اســتخدام قــرار دهــد و شــرایطی ماننــد اعتقــادات
مذهبــی و سیاســی و اجتماعــی افــراد را نبایــد مالکــی در قبــول یــا رد آنــان قــرار دهــد .افــراد براســاس
موازیــن حقوقبشــر دارای آزادی عقیــده و وجــدان و بیــان آن هســتند و ایــن آزادی بــه هنــگام ورود
بــه اداره بایــد محتــرم شــمرده شــود و مــاک ارزیابــی فــرد بــرای اســتخدام نباشــد تــا آزادی عقیــده و
وجــدان افــراد ،محفــوظ و مــورد احتــرام باشــد ،اداره در ارائــه خدمــات عمومــی نبایــد اعتقــادات افــراد
را مــاک کار قــرار دهــد و باعــث بهرهمنــدی یــا محرومیــت آنهــا از خدمــات ارائــه شــده باشــد .آزادی
مالکیــت فــردی نیــز از جلوههــای مهــم آزادی در اداره اســت ،چراکــه دولتهــا بــا اســتناد بــه منفعــت
عمومــی در بســیاری از مــوارد مالکیــت امــوال افــراد را از آنهــا ســلب و بــه نفــع اداره ضبــط مینماینــد،
از ایــن منظــر رعایــت مالکیــت خصوصــی افــراد بســیار مهــم اســت .همچنیــن آزادی حریــم خصوصــی
 .1هداونــد ،مهــدی ،علــی مشــهدی ،اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرا دیــوان عدالــت اداری همــراه بــا مطالعــه
تطبیقــی در حقــوق فرانســه ،ســوئیس ،آلمان ،مصــر ،لبنــان ،انگلیس و آمریــکا ،تهــران :خرســندی .1395 ،ص .30
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افــراد بایــد بــه دور از مداخلــه و نفــوذ اداره باشــد و هــر شــخصی در حریــم خصوصــی خــود آزاد اســت
کــه آنطــور میخواهــد و بــه دیگــران صدمــهای وارد نمیکنــد ،زندگــی نمایــد .حــق بــر حریــم
خصوصــی و رعایــت آن یکــی از موازیــن مهــم حقوقبشــر اســت کــه بایــد مــورد احتــرام اداره باشــد.
از طــرف دیگــر کارکنــان اداره ملــزم بــه حفــظ اســرار شــهروندان ،مشــخصات مراجعهکنندههــا و
حفاظــت از اطالعــات ایشــان کــه در اختیــار اداره اســت میباشــند .از منظــری دیگــر ،فرآیندهــای
کاری اداره و نحــوه عملکــرد آن بایــد در معــرض اطــاع عمــوم باشــد و شــهروندان بتواننــد بهراحتــی
بــه قوانیــن مــورد اســتناد اداره دسترســی پیــدا نمــوده و شــیوۀ کاری اداره را بداننــد کــه ایــن امــر
مســتلزم داشــتن حــق آزادانــۀ دسترســی بــه اســناد و اطالعــات اداری اســت .همچنیــن اداره ملــزم بــه
اعــام دالئــل تصمیمــات خــود و مبانــی کاری خویــش اســت و بایــد شــفافیت را ســرلوحه کار خویــش
قــرار دهــد.
برابــری از دیگــر اصــول مهــم در حقــوق اداری اســت کــه جنبــه حقوقبشــری نیــز دارد و دارای
چنــد وجــه اســت .اداره ملــزم بــه رعایــت برابــری جنســیتی در اســتخدام اســت و بــه خاطــر یکــی
بــودن ذات و شــخصیت افــراد ،نبایــد تبعیــض و نابرابــری در اســتخدام افــراد قائــل شــود و بایــد تنهــا،
مالکهــای عمومــی بــرای اســتخدام ،بــه دور از زن و مــرد بــودن افــراد را درنظــر بگیــرد و در برابــر
کار مســاوی بــه زن و مــرد حقــوق مســاوی پرداخــت نمایــد .همچنیــن اداره در ارائــه خدمــات عمومــی
نیــز نبایــد تبعیــض و نابرابــری بــه لحــاظ جنســیت اعمــال نمایــد .ارائــه خدمــات و بهرهمنــدی از آن
بایــد بــدون هیچگونــه پیشفرضــی باشــد و تمامــی شــهروندان جــدای از رنــگ ،جنســیت ،زبــان و
نــژاد بایــد بهرهمنــد از خدمــات اداره باشــند و برابــری و عــدم تبعیــض در ارائــه خدمــات عمومــی بایــد
ســرلوحه کار اداره باشــد و هیچگونــه تبعیــض و نابرابــری درمواجههبــا شــهروندان اعمــال نگــردد.
همچنیــن اداره ملــزم بــه احتــرام بــه کرامــت انســانی شــهروندان اســت و از ایــن منظــر اداره و
کارکنــان آن در مواجهــه بــا شــهروندان ملــزم بــه رفتــار مؤدبانــه ،خیرخواهانــه و متواضعانــه بــوده و
بایــد بــا حســننیت و رفتــار تــوأم بــا احتــرام بــا مراجعهکنندههــا رفتــار نماینــد و احترامگذارنــده
بــه کرامــت ،حیثیــت و شــرافت شــهروندان باشــد و شــرایط الزم بــرای دسترســی بــه مراجــع اداری و
قضایــی را بــرای همــه مــردم محیــا نمایــد تــا حــق بــر اداره مطلــوب شــهروندان محقــق گــردد .حقــوق
اداری نقــش مهمــی در پیادهســازی ایــن بایدهــای بنیادیــن و حقوقبشــری دارد و عامــل مهمــی در
اجــرای ایــن قوانیــن اســت 1.مبرهــن اســت کــه حقــوق اداری و حقوقبشــر مقصــود مشــترکی دارنــد
و آن عبــارت اســت از محدودســازی و مهــا ِر قــدرت دولــت و حکومـ ِ
ـت خودســرانه مقامــات عمومــی
تــا ایــن همســویی منجــر بــه حفــظ حقــوق بنیادیــن مردمــان گــردد .هــم حقــوق اداری و هــم
1-Schiffner, L."Right to Good Administration in the Context of Third Country Nationals, papers presented
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حقوقبشــر در پــی ایجــاد رویههــای شــفاف و فرانمــا و عادالنــه ،دسترس ـیپذیری دالیــل تصمیمــات
اداره و برقــراری روشهــای جبــران خســارت مفیــد و مؤثــر بــرای زدودن آثــار نقــض قوانیــن توســط
اداره و در پــی اســتقرار ارزشهایــی کــه جــاری در حقــوق عمومــی و حقوقبشــر اســت ماننــد کرامــت،
حرمــت و احتــرام بــه ابنــای بشــری و امنیــت انســانی هســتند 1.امــا احتــرام و اجــرای ایــن امــور ممکــن
اســت بــه بهانههایــی ماننــد برقــراری نظــم عمومــی و انضبــاط اجتماعــی یــا تأمیــن حداکثــری منافــع
عمــوم شــهروندان یــا لــزوم ارائــه خدمــات عمومــی و همگانــی و بهانههــای دیگــری از ایــن دســت،
محــدود و حتــی نادیــده انگاشــته شــود .بــرای همیــن منظــور مقتضــی اســت تــا دو کارویــژۀ مهــم
اداره ،یعنــی برقــراری نظــم عمومــی و نحــوه ارائــه خدمــات عمومــی توســط اداره در پرتــو موازیــن
حقوقبشــری و در سایهســار حقوقبشــر اداری ،مــور ِد مداقــۀ بیشــتر قــرار گیرنــد.

گفتــار پنجــم .نظــم عمومــی و خدمــات عمومــی در پرتــو
حقو قبشــر
اداره شــامل همــه فعالیتهایــی اســت کــه از طریــق نهادهــای عمومــی دولتــی یــا تحــت نظــارت
آنهــا بــرای ارائــه خدمــات عمومــی یــا برقــراری نظــم عمومــی صــورت میپذیــرد کــه ایــن مهــم
توســط اشــخاص و امکانــات و تجهیــزات در اختیــار اداره صــورت میپذیــرد و غالب ـاً نهادهایــی ماننــد
وزارتخانههــا ،ســازمانهای دولتــی و مؤسســات عمومــی را شــامل میشــود .برقــراری نظــم عمومــی
کــه یکــی از مبانــی اصلــی تشــکیلدهندۀ نظریــۀ پلیــس اداری اســت و هــدف پلیــس اداری ،پیشــگیری
از تخلفــات و جرائــم و اســتقرار نظــم عمومــی اســت .درواقــع اداره بــا بــه کارگیــری تمهیــدات خــاص
و مقرراتگــذاری در حوزههــای گوناگــون و اجــرای قوانیــن موجــود اقــدام بــه حفــظ نظــم عمومــی و
برقــراری آرامــش و ثبــات در جامعــه مینمایــد .هــدف از برقــراری نظــم عمومــی توســط پلیــس اداری
پیشــگیری از وقــوع تخلفــات اســت و جنبــه پیشــینی دارد و اداره ملــزم بــه پیادهســازی آن اســت
و از آنجاییکــه بــه هنــگام برقــراری نظــم عمومــی امــکان محدودیــت عملکــرد شــهروندان و نادیــده
گرفتــن حقــوق و آزادیهــای آنــان وجــود دارد ،پــس ایــن قســمت از وظایــف اداره و نحــوه و چگونگــی
انجــام امــور توســط او بایــد بــه دقــت مــورد نظــارت قــرار گرفتــه تــا براســاس قوانیــن و مقــررات رفتــار
نمــوده و پــا را فراتــر از آنهــا نگــذارد و حقــوق شــهروندان را پایمــال نکنــد .البتــه در مــورد قانــون نیــز
ایــن امــر را بایــد درنظــر داشــت کــه هــر قانونــی دارای اعتبــار نیســت ،بلکــه قوانینــی دارای ارزش
و اعتبــار هســتند کــه در آن حقوقبشــر و حقــوق بنیادیــن شــهروندان مــورد توجــه و احتــرام قــرار
گرفتــه باشــد.
1-Saul, B.»Australian administrative law: the human rights demension, Sydney law school, legal studies
research No. 08/124, 2008, 2-3
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وظیفــه دوم هــر دولــت و دوائــر آن ،ارائــه خدمــات عمومــی اســت کــه چهــار اصــل مهــم ایــن
نظریــه تســاوی در ارائــه خدمــات عمومــی بــه شــهروندان ،اســتمرار ارائــه خدمــات عمومــی ،انطبــاق
بــا نیازهــای روز و تقــدم منفعــت عمومــی بــر نفــع خصوصــی هســتند .امــروزه ارائــه خدمــت توســط
دولــت ،گســتردگی و وســعت فراوانــی دارد و دامنــۀ خدمــات ارائهشــده توســط دولــت بــه شــهروندان،
تقریبــاً تمامــی فعلوانفعالهــای روزانــه مــردم را دربرمیگیــرد و کمتــر امــوری اســت کــه توســط
دولــت یــا بهنمایندگــی و تحــت نظــارت او ارائــه نشــود .ایــن گســتردگی ارائــه خدمــات در نــگاه اول،
شــاید مفیــد و ســودمند بــه نظــر آیــد امــا بهمـ ِ
ـوازات گســترش دامنــۀ ارائــه خدمــات توســط دولــت،
ممکــن اســت حقــوق و آزادیهــای شــهروندان مــورد هجــوم و دســتبرد اداره مجــری قانــون قــرار
گیــرد .پــس در اینجــا نیــز حمایــت از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره رخ مینمایانــد .ایــن دو هــدف
مهــم اداره کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا شــهروندان اســت از منظــر حقوقبشــر و موازیــن آن دارای
اهمیــت بســیاری اســت چراکــه تعارضــی تاریخــی و کهــن میــان منافــع دولــت و شــهروندان وجــود
دارد .قــوه مجریــه بهراحتــی بــه بهانــۀ تأمیــن نظــم عمومــی یــا ارائــه خدمــات عمومــی میتوانــد
آزادیهــای افــراد را محــدود نمایــد یــا حقــوق بنیادیــن آنــان را نادیــده انــگارد .بــرای نمونــه بــه
منظــور تأمیــن نظــم عمومــی آزادی رفتوآمــد را محــدود نمایــد ،بــا کنتــرل رســانههای جمعــی و
مطبوعــات بــه بهانــه حفــظ امنیــت روانــی جامعــه و جلوگیــری از انتشــار افــکار مخــرب ،آزادی عقیــده
و بیــان و گــردش آزاد اطالعــات را کنتــرل یــا محــدود نمایــد .درواقــع اداره میتوانــد بهآســانی بــه
بهانــه تأمیــن نظــم عمومــی ،محدودیتهــای خودخواســته را بــه بخشهــای مهــم و مختلــف جامعــه
تحمیــل نمایــد .اداره میتوانــد بــه بهانــه تأمیــن خدمــات عمومــی آزادیهــای اقتصــادی و بنگاههــای
ـرف گوناگــون را کنتــرل کنــد ،ارائــه خدمــات توســط بخــش
اقتصــادی را محــدود نمایــد ،مشــاغل و ِحـ َ
خصوصــی را محــدود نمایــد و برعکــس بــرای پیشــبرد اهــداف خــود ،نهادهــای ارائــه هنــده بعضــی
از خدمــات را تشــویق نمایــد ،مالیــات کمتــری از آنــان دریافــت یــا معافیتهــای مالیاتــی خاصــی را
بــرای آنــان در نظــر بگیــرد.
در کنــار ایــن دو کارویــژه ،دولتهــای مــدرن در حقــوق عمومــی و مباحــث مربــوط بــه دولــت
مــا بــا مفهــوم دیگــری نیــز مواجههایــم کــه در مباحــث مربــوط بــه ارائــه خدمــات عمومــی ،جزئــی از
اصــول ارائــه ایــن خدمــات اســت و ایــن مباحــث مطروحــه در مــورد آن نیــز جــاری بــوده و آن مفهــوم
منفعــت عمومــی اســت.
منفعــت عمومــی یکــی از مفاهیــم مهــم و پرکاربــرد در حــوزه حقــوق اداری اســت و احتمــال دارد
بــه ابــزاری بــرای ترجیــح منافــع اداره (بــا بهانــه منفعــت عمومــی) بــر منفعــت خصوصــی شــهروندان
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تبدیــل گــردد .منفعــت عمومــی اعمالــی را شــامل میشــود کــه ســود حاصــل از آن بــه طــور عمــده
بــه جامعــه یــا اکثریــت مــردم میرســد .امــا منفعــت عمومــی و درنظــر گرفتــن و ترجیــح آن بــه
منافــع خصوصــی میتوانــد دســتاویز دیگــری بــرای گســترش دخالتهــای دولــت و ادارههــای
زیرمجموعــه آن در امــور گوناگــون و زندگــی شــخصی و حقهــای بشــری افــراد باشــد .بــرای مثــال
دولــت بــه بهانــه احــداث معابــر عمومــی و طرحهــای عمرانــی و عمومــی و ارائــه خدمــت عمومــی کــه
دارای ســود عــام اســت ،حــق مالکیــت خصوصــی افــراد را محــدود و ســلب نمایــد .در اینجاســت کــه
حقوقبشــر اداری ظهــور مینمایــد و عملکــرد اداره را محــدود بــه قانــون و رعایــت حقــوق شــهروندان
میکنــد .بایــد یــادآور شــد کــه دولــت درمواجههبــا موازیــن حقوقبشــر دارای دو وظیفــه اســت؛ اول،
دفــاع از حقــوق ابنــای انســانی و پشــتیبانی از حقــوق بنیادیــن شــهروندان در برابــر نهادهــای دولتــی
و غیردولتــی و ســایر شــهروندان و دودیگــر ،عــدم نقــض حقــوق ابنــای انســانی توســط خــود دولــت و
نهادهــای کارگــزار آن .در هــر دو مــورد عملکــرد دولــت در اداره نمایــان میشــود .از یــک طــرف بــرای
رعایــت حقــوق شــهروندان و عــزت و کرامــت و شــرافت آنــان ملــزم بــه رعایــت سلســههنجارهای
حقوقــی اســت و از منظــری دیگــر در راســتای اعمــال قــدرت از طریــق ســازمانها و نهادهــای اداری
خــود بایــد مراعاتکننــده ایــن حقــوق باشــد .ایــن دو خصوصیــت حفظکنندگــی حقــوق شــهروندان
و رعایتکنندگــی آنهــا در رابطــه بیــن ادارهکنندههــا و اداره شــوندهها ،قواعــد ویــژهای را میطلبــد
کــه حقوقبشــر اداری اســت.

گفتار ششم .حقوقبشر اداری و اداره خوب
حــق بــر اداره خــوب بــا ظهــور منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپــا و مــاده  ۴۱آن ،جــان
گرفــت و بهســرعت جــای خویــش را ب ـ ه عنــوان اصلــی انکارناپذیــر در حقــوق اداری اتحادیــه اروپــا و
حقــوق اداری مــدرن بــاز نمــود و ســبب قــوت گرفتــن مباحــث حقوقبشــر اداری گردیــد .حــق بــر
اداره خــوب ،عــاوه بــر طــرح در مباحــث مربــوط بــه حقــوق اداری ،در علــوم اجتماعــی و سیاســی
نیــز مطــرح شــده اســت و وابســتگی بیقیــد و شــرطی بــه حقوقبشــر ،حاکمیــت قانــون ،پلورالیســم
سیاســی ،شــفافیت ،مســئولیت و پاســخگویی زمامــداران عرصــه عمومــی دارد 1.ایــن حــق یکــی از
حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپــا اســت کــهماننــد چت ـ ِر محافـ ِ
ـظ شــهروندان در برابــر زیادهخواهیهــا
و اشــتباههای اداره و مقامــات اداری اســت 2.ادارۀ خــوب «مجموعــهای از الزامــات آیینــی و ماهــوی
1-Cheshmedzhieva, M"the rghts of good administration, American international journal of contemporary
research, vol. 4, No. 8, 2014: 64
2-Schiffner, L."Right to Good Administration in the Context of Third Country Nationals, papers presented at
the conference of contemporary issues of public administration’on 26th April, 2017: 77 & _ Vala Kristjansdottir, M."Good Administration as a Fundamental Right.:Icelandic Review of Politics and Administra.tion Vol. 9, Issue 1, p 237-255, 2013: 238
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اســت در جهــت نیــل بــه ادارهای کارآمــد و مؤثــر ،در عیــن تأمیــن حداکثــری حقــوق و آزادیهــای
شــهروندان و ارائــه کاملتریــن الگــو جهــت اصــاح روابــط میــان مــردم و اداره 1».بســیاری از مباحــث
مــورد بحــث در ادارۀ خــوب ،ریشــه در قواعــد حقوقبشــر دارد و بــرای رســیدن بــه رعایــت حقهــای
بشــری در اداره ظهــور نمودهانــد و شــامل مفاهیمــی ماننــد پاســخگویی مقامــات عمومــی و لــزوم
ضمانــت آن بــرای شــهروندان ،عــدم تبعیــض ،عــدم سواســتفاده از قــدرت ،بیطرفــی ،اســتقالل ،آزادی
و تصمیمگیــری در زمــان معقــول اســت 2.همچنیــن دیگــر اصــول مهــم حاکــم بــر اداره خــوب براســاس
قوانیــن اداری اتحادیــه اروپــا ازجملــه منشــور حقــوق بنیادیــن و کــد رفتــار اداری خــوب عبــارت اســت
از :رســیدگی بــه درخواس ـتهای شــهروندان در مهلــت معقــول ،بیطرفــی اداری ،حــق بــر اســتماع،
حــق بــر دسترســی بــه اســناد اداری ،حــق بــر دسترســی بــه مبانــی تصمیــم اداره ،حــق بــر اخــذ
غرامــت ناشــی از خطــای اداره ،حــق بــر اســتفاده از زبانهــای رســمی اتحادیــه در مکاتبــات اداری و
حــق بــر راهنمایــی اداری اســت .مباحــث مــورد بحــث در دکتریــن اداره خــوب هماننــدی و همســانی
بســیاری بــا مباحــث حقوقبشــر اداری دارنــد؛ امــا دامنــۀ مباحــث حقوقبشــر اداری بســیار وســیعتر
و بنیــادی تــر از اداره خــوب اســت ،چــون ســخن از بســیاری از حقــوق بنیادیــن افــراد مینمایــد .امــا
در دکتریــن ادارۀ خــوب بیشــتر راهکارهــا و شــیوههای صحیــح اجرایــی بــرای رعایــت حقــوق افــراد
مدنظــر اســت .بــا ایــن همــه هــدف غایــی هــر دو دفــاع از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره و تضمیــن
حقــوق آنهــا ،بــرای احتــرام هرچــه بیشــتر بــه کرامــت و شــخصیت واالی انســانی اســت.
نتیجه
نفــوذ حقوقبشــر در اداره از مســائل گزیرناپذیــر جوامــع مــدرن اســت کــه مفهــوم حقوقبشــر
اداری را بــه ارمغــان م ـیآورد تــا تضمیــن حقــوق شــهروندان در اداره را فراهــم نمایــد .حقــوق اداری
ـل اداره
نویــن از کارکــرد تنظیــم رابطــه مــردم و اداره عبــور کــرده و بــه دفــاع از حقوقبشــر درمقابـ ِ
برخاســته و در نسـلهای گوناگــون حقوقبشــر رســوخ یافتــه اســت .براســاس یافتههــای ایــن تحقیــق
ارتبــاط تنگاتنگــی میــان حقوقبشــر و حقــوق اداری برقــرار اســت و اداره از منظــر قواعــد حقوقبشــری
ملــزم بــه رعایــت هرچــه بیشــتر حقهــای شــهروندان اســت و بایــد بــه هنــگا ِم ارائــه خدمــات
عمومــی و برقــراری نظــم عمومــی مواظــب حقــوق شــهروندان باشــد و میــان مقتضیــات اداره جامعــه
و حقــوق مــردم تــوازن و تعــادل برقــرار نمایــد و بــه هیــچ عنــوان بــرای سامانبخشــیدن بــه ایــن
امــور لطمهزننــده بــه حقهــای بنیادیــن مردمــان نباشــد .هــدف از طــرح مباحــث حقوقبشــر اداری
 .1عطریان ،فرامرز ،حقوق اداری تطبیقی ،اداره خوب؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا ،تهران:
میزان ،1396 ،صص .20
2-Cheshmedzhieva, M"the rghts of good administration, American international journal of contemporary research,
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هماننــد ســایر جلوههــای حقوقبشــر ،حمایــت از شــهروندان در برابــر قــدرت عمومــی و حاکمــان
اســت؛ چراکــه دولــت میتوانــد در مرحلــه اجــرای قوانیــن ،بیشــترین تخلــف و نقــض قانــون را ســبب
شــود و محدودکننــدۀ حقــوق بنیادیــن شــهروندان از رهگــذر اداره و ســازمانهای اجرایــی باشــد.
حقوقبشــر اداری در پــی ســازماندهی و شــکلدهی رفتــار اداره اســت تــا اداره خــوب را بــه ارمغــان
آورد کــه رهآورد آن ،احتــرام بــه کرامــت ابنــای انســانی اســت .حقوقبشــر اداری و انگارههــای آن از
دو منظــر در اداره ســودمند اســت؛ اول ،بــه شــهروندان کمــک میکنــد تــا اســتانداردهای یــک رفتــار
اداری خــوب و مطلــوب را دریابنــد و آن را از اداره مطالبــه نماینــد ،چراکــه اگــر حقــوق شــهروندان در
برابــر اداره برایشــان مشــخص نباشــد و نداننــد کــه چــه حقوقــی دارنــد ،نمیتواننــد خواســتار اجــرای
آن از طــرف اداره باشــند .حقوقبشــر اداری در تــاش اســت ،شــهروندان را بــا حقهــای بشــری
در اداره آشــنا نمایــد و حقهــای شــهروندان درمقابــل اداره را بــرای آنهــا شناســایی ،آشــنازدایی
و تضمیــن و اجــرا نمایــد تــا حقوقبشــر در اداره حاکــم شــود؛ دوم ،حقوقبشــر اداری در پــی آن
اســت تــا انگارههــا و بایــد و نبایدهــای رفتــاری در مواجهــه بــا شــهروندان و اربــاب رجــوع را بــرای
ادارهکنندههــا قاعدهمنــد و نمایــان ســازد تــا کارمنــدان دولــت بــه هنــگام مراجعــه شــهروندان آنــان را
بــه کار بندنــد و در مقابــل حقهــای شــهروندان بــر اســاس موازیــن حقوقبشــر مبتنــی بــر ارزشهــای
ـال کارگــزاران و کارمنــدان دولــت نیــز
واالی انســانی رفتــار نماینــد .پــس حقوقبشــر اداری کمــک حـ ِ
میباشــد.
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The penetration of human rights in administrative law due to the intersection of
the people’s relationship with the government has caused administrative law to be
required to comply with rules that are rooted in the observance of citizens’ rights in
the administration and this has led to the emergence of a new concept of “administrative human rights”. Human rights should protect the fundamental rights of human
beings in the administration and the rules of administrative law should be under the
protection of human rights standards. The purpose of this article is to explain the
dimensions of administrative human rights and its examples in the three generations
of human rights in a descriptive-analytical way to draw the position of human rights
standards in the administration when providing public services or establishing public
order by the government and its components. To express. According to the findings
of this study, administrative human rights support the rights of individuals in the administration, especially where the observance of individual rights is directly related
to the administration’s decisions to bring about “good governance”, regulate and
restrict government power, Guarantee humanity and civil rights and dignity.
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