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چکیده
 رســوخ حقوق بشــر در حقــوق اداری بــه ســبب تالقــی رابطــه مــردم بــا دولــت باعــث 
ــودن  ــه ب ــه در الزم الرعای ــه ریش ــود ک ــدی ش ــت قواع ــه رعای ــزم ب ــوق اداری مل ــا حق ــده ت ش
ــر  ــن »حقوق بش ــوم نوی ــی مفه ــه پیدای ــر ب ــر منج ــن ام ــهروندان در اداره دارد. ای ــوق ش حق
ــانی در  ــای انس ــن ابن ــای بنیادی ــت از حق ه ــه حمای ــر ب ــا حقوق بش ــت ت ــده اس اداری« ش
ــد.  ــن حقوق بشــری درآین ــی موازی ــِر حمایت ــر چت ــه زی ــوق اداری ب ــد حق ــردازد و قواع اداره بپ
ــه گانه  ــل های س ــق آن در نس ــر اداری و مصادی ــاد حقوق بش ــن ابع ــتار تبیی ــن نوش ــود ای مقص
ــر در اداره  ــن حقوق بش ــگاه موازی ــا جای ــت ت ــی اس ــی ـ تحلیل ــیوه توصیف ــه ش ــر ب حقوق بش
ــیم  ــت را ترس ــط دول ــی توس ــم عموم ــراری نظ ــا برق ــی ی ــات عموم ــه خدم ــگام ارائ ــه هن ب
نمــوده و مؤلفه هــای آن را بیــان نمایــد. براســاس یافته هــای ایــن تحقیــق، حقوق بشــر 
ــراد  ــوق اف ــت حق ــه رعای ــی ک ــژه در جای ــت به وی ــراد در اداره اس ــوق اف ــتیبان حق اداری پش
ــدرت  ــان آورد، ق ــه ارمغ ــوب« را ب ــا »اداره خ ــات اداره دارد ت ــا تصمیم ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
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 جامعــه ای دو گــروه عمــده حضــور داشــته اند. عــده ای 
اداره کننــده و عــده ای اداره شــونده کــه روابــط ایــن دو گــروه در ابتــدا خــام و همــراه زور و غلبــه بــود؛ 
ــه  ــتان جامع ــتان و فرودس ــط فرادس ــر رواب ــی ب ــع، ضوابط ــدن جوام ــرفته تر ش ــا پیش ــج ب ــا به تدری ام
حاکــم گردیــد و تصمیم هــای خودســرانه جــای خــود را بــه حکومــت قانــون داد. قوانیــن یکــی پــس 
ــورها  ــت ـ کش ــود در دول ــدد موج ــای متع ــا و واکنش ه ــری کنش ه ــه تنظیم گ ــری زاده و ب از دیگ
ــی  ــط میــان حاکمــان و مردمــان، در مجموعــه قواعــد و اصول پرداختنــد و تنظیــم بخــش اعظــم رواب
ــه ســاِن گذشــته، دامنــۀ عملکــرد  ــدن نمــود. امــروزه ب ــه آغازی ــوان حقــوق اداری شــروع ب تحــت عن
ــوده و قلمــرو  ــا دســت درازی ســایر ُدَول نب ــارزه ب ــت شــهرها و مب ــن امنی ــه تأمی ــت محــدود ب حکوم
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــدۀ دول ــادی برعه ــیار زی ــف بس ــده و وظای ــته گردی ــیع تر از گذش ــوق اداری وس حق
ــوان  ــر شــده اســت و دیگــر نمی ت ــه مــوازات ایــن گســترش، دامنــه حقــوق اداری نیــز فراخ ت اســت. ب
کارویژه هــای دولــت را خالصــه در موازیــن کهــن حقــوق اداری نمــود بلکــه افق هــای نوینــی در حــوزه 
ــه  ــور و اداره جامع ــه ام ــت در هم ــۀ دول ــش مداخل ــن افزای ــت. همی ــده اس ــوده ش ــوق اداری گش حق
ســبب پیدایــی حوزه هــای نظــری جدیــدی در حقــوق اداری گردیــده اســت تــا بــه قاعده منــدی ایــن 
مداخلــه بپــردازد. از ایــن منظــر مفاهیــم نوظهــور بســیاری در حقــوق اداری در حــال پیدایــی، تدویــن 
ــات عمومــی  ــه خدم ــه و ارائ ــور جامع ــت و اداره در ام ــۀ بســیار دول ــت مداخل ــه عل ــن اســت. ب و تکوی
ــا حقــوق و آزادی هــای شــهروندان، شــاهد ظهــور مفهــوم  و برقــراری نظــم عمومــی و ارتبــاط ویــژه ب
جدیــد »حقوق بشــر اداری« هســتیم کــه در بســیاری از نظام هــای حقوقــی در حــال گســترش و ریشــه 
دوانــدن، به ویــژه 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 اختــالف و نــزاع 
و درگیــری یــا تجــاوز دیگــران بــه حقــوق خــود، مراجعــه ای بــه دســتگاه قضــا نــدارد و در حــوزه قــوه 
ــان و ســازمان های  ــا پارلم ــرروزه ب ــردم، ه ــدگان توســط م ــس از انتخــاب نماین ــز اصــواًل پ ــه نی مقنن
ــه  ــود ب ــره خ ــور روزم ــه ام ــرای هم ــًا ب ــردم تقریب ــه م ــا هم ــتند ام ــاط نیس ــه آن در ارتب زیرمجموع
دولــت )بــه معنــای خــاص آن، قــوه مجریــه( وابســته هســتند. تأمیــن آب، بــرق، گاز، تلفــن، ارتباطــات 
ــن و  ــان، تأمی ــودکان و نوجوان ــل ک ــوزش و تحصی ــی، آم ــات بهداشــتی و درمان ــه خدم ــی، ارائ مخابرات
ارائــه مایحتــاج روزانــه مــردم، ارائــه خدمــات پســتی و ثبتــی، حمل ونقــل 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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ــظ  ــت و حف ــط براســاس کرام ــن رواب ــم ای ــی جهــت تنظی ــی ســبب ایجــاد اندیشــه های نوین و عموم
حقــوق شــهروندی و رعایــت موازیــن حقوق بشــری در ایــن رابطــه شــده اســت تــا منجــر بــه رعایــت 
هرچــه بیشــتر قواعــد و موازیــن حقوق بشــری و احتــرام بــه شــخصیت انســانی شــهروندان گــردد و ایــن 
ــه  ــد. وج ــتراک می کن ــه اش ــترک و وج ــه های مش ــر را دارای ریش ــوق اداری و حقوق بش ــئله حق مس
اشــتراکی کــه ســبب پیدایــی آن، ارتبــاط روزمــره دولــت بــا شــهروندان اســت و در ایــن رابطــۀ پرتکــرار 
رعایــت حق هــای بشــری را بــه رخ می کشــد. از طــرف دیگــر حق هــای بنیادیــن انســانی کــه امــروزه 
ــران  ــوی حکومت گ ــه از س ــت همه جانب ــتلزم رعای ــته، مس ــردار گش ــر نامب ــوان حقوق بش ــت عن تح
نســبت بــه شــهروندان می باشــد. تالقــی رعایــت حق هــای بشــری و انجــام اعمــال اداری دســتگاه های 
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 حق هــای اساســی 

خــود بــه هنــگام اِعمــال َاعمــال اداری هســتند.

هــدف اصلــی ایــن نوشــتار شــناخت هرچــه بیشــتر قواعــد و اصــول حقوق بشــری حاکــم در روابــط 
ــوق اداری اســت. اهمیــت و  ــوذ حقوق بشــر در حق ــان نف ــی بی اداره و شــهروندان اســت و مســئله اصل
ــا  ضــرورت تحقیــق نیــز ریشــه از رابطــۀ تنگاتنــگ و متقابــل قــوای حکومتــی به ویــژه قــوه مجریــه ب
ــا نقــش و  ــزوم رعایــت موازیــن حقوق بشــری و حقــوق بنیادیــن و ضــرورت آشــنایی ب شــهروندان و ل
ــا اســتفاده  ــدگان و اداره شــوندگان اســت و ب ــن اداره کنن ــط بی ــای حقوق بشــر در رواب ــگاه انگاره ه جای
از شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی در پــی پیدایــی پاســخی بــرای ایــن پرســش هســتیم کــه چــه روابطــی 
ــه  ــه اســت؟ فرضی ــوذ حقوق بشــر در اداره چگون ــرار اســت و نف ــوق اداری برق ــان حقوق بشــر و حق می
اصلــی ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه نفــوذ و گســترش فــراوان حقوق بشــر و مفاهیــم آن در اداره ســبب 
ــوق  ــر و حق ــث حقوق بش ــان مباح ــدی در می ــوزۀ جدی ــده و ح ــر اداری ش ــوم حقوق بش ــی مفه پیدای
ــوع،  ــودن موض ــو ب ــه ن ــی دارد. باتوجه ب ــق و بررس ــه تدقی ــاز ب ــه نی ــت ک ــده اس ــوده گردی اداری گش
تحقیقــات خاصــی کــه مفهــوم حقوق بشــر 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 حقوق بشــر بــه رشــته تحریــر درآمــده و هرکــدام 
بــه صــورِت ویــژه، حقــوق اداری یــا حقوق بشــر را موردمداقــه قــرار داده انــد؛ امــا در مــورد حقوق بشــر 
اداری مقالــه علمــی بــه رشــته تحریــر درنیامــده اســت. در آثــار علمــی نگاشــته شــده همیشــه ســخن از 
حقــوق اداری یــا حقوق بشــر بــوده و کمتــر بــه روابــط میــان ایــن دو توجــه شــده اســت. در ایــن نوشــتار 
پیونــد ایــن دو گرایــش حقوقــی بــه رشــتۀ تحریــر آمــده اســت. از ایــن منظــر می تــوان ایــن تحقیــق 
ــه  ــح ک ــن توضی ــه ای ــوق دانســت. ب ــش حق ــوم انســانی و دان را ســرآغاز مباحــث میان گرایشــی در عل
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ــا  ــد ام ــش حقوق ان ــد دان ــاخه های تنومن ــا و ش ــر از گرایش ه ــوق اداری و حقوق بش ــام حق ــر دو نظ ه
مطالعــه تأثیرگــذاری آنــان بــر یکدیگــر مطالعــه ای میان گرایشــی از یــک رشــته واحــد اســت. 

گفتار اول. ابعاد حقوق بشرِی حقوق اداری

ــت  ــبب دخال ــروزی، س ــدرن ام ــع م ــوندگان در جوام ــدگان و اداره ش ــالت اداره کنن ــترش تعام گس
ــدِن  ــی و گسترانیده ش ــوق خصوص ــوزه حق ــودِن ح ــه و محدودنم ــور جامع ــت در ام ــد دول ــش از ح بی
ــن فراخــی عملکــرد نیازمنــد  ــده اســت. ای حــوزه حقــوق عمومــی و افزایــش عملکــرد دولت هــا گردی
حمایــت هرچــه بیشــتر از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره و مقامــات اداری و بــه صــورت کلــی قــدرت 
عمومــی دارد. »حقوق بشــر، نظــام برتــر و ارزشــمندی اســت کــه بــرای اســتحکام آن، نه تنهــا در مقابــل 
اشــخاص خصوصــی بلکــه در مقابــل قــدرت عمومــی بایــد تدابیــر حمایتــی الزم االحتــرام و شایســته ای 
ــن آن در  ــترانیده و موازی ــه گس ــوق اداری پهن ــر در اداره و حق ــن رو حقوق بش ــود.«1 از ای ــاذ نم را اتخ
ــا  ــررات و تصویب نامه ه ــان؛ دوم، مق ــوب پارلم ــن اداری مص ــت؛ اول قوانی ــه اس ــود یافت ــد نم ــد ُبع چن
ــر  ــم. در ه ــی اداری محاک ــات قضای ــوم در تصمیم ــه و س ــوه مجری ــوب ق ــای اداری مص و آیین نامه ه
ــد آزادی در  ــان مانن ــن آن ــای بنیادی ــهروندان و حق ه ــوق ش ــاع از حق ــه دف ــر ب ــوزه حقوق بش ــه ح س
جلوه هایــی همچــون آزادی عقیــده و بیــان، آزادی دسترســی بــه اســناد، اطالعــات و فرآیندهــای اداری، 
ــر  ــا اداره و دیگ ــاری ب ــی و تج ــراوده مال ــخصی، آزادی م ــت ش ــی، آزادی مالکی ــم خصوص آزادی حری
اصــول ارزشــمندی ماننــد برابــری افــراد در اداره، برابــری در دریافــت خدمــات اداره و عــدم تبعیــض بــه 
ــان، جنســیت و مصادیقــی از ایــن دســت می پــردازد. ایــن امــر هــم در حــوزه  ــژاد، زب ســبب رنــگ، ن
ــد مراعــات و مدنظــر  ــه بای ــوه مجری ــوه مقننــه و هــم مقررات گــذاری توســط ق قانونگــذاری توســط ق
باشــد. موازیــن حقوق بشــری در مرحلــه طــرح شــکایت و نارضایتــی از ســازمان ها و نهادهــای دولتــی، 
ــه  ــر دادرســی اداری را ب وزارتخانه هــا و همــه ســازمان های اداری حکومــت نیــز ورود نمــوده و حــق ب
ــاع از  ــه دف ــه و ب ــر دادرســی های اداری پرداخت ــم ب ــن حاک ــدی موازی ــه صورت بن ــش می کشــد و ب پی
ــا محــدود  ــر حقوق بشــر اداری تنه ــزد. از منظــری دیگ ــم اداری برمی خی ــهروندان در محاک ــوق ش حق
ــث  ــز مباح ــن اداری نی ــرای قوانی ــه اج ــه در مرحل ــد بلک ــی نمی باش ــا قضای ــذاری ی ــوزه قانونگ ــه ح ب
ــت بیشــتری  ــوق اداری از اهمی ــوذ حقوق بشــر در حق ــوزه از نف ــن ح ــی دارد.2 ای ــان م مبســوطی را بی
ــت و  ــر کرام ــر مســتقیمی ب ــون توســط اداره، اث ــه نحــوه اجــرای مســتقیم قان برخــوردار اســت چراک
ــت  ــت رعای ــر در اداره، جه ــور حقوق بش ــن منظ ــه همی ــدگان دارد و ب ــت مراجعه کنن ــرافت و حیثی ش

1. هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی های 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 ِعقــاب می دانــد و بســیاری از 
ــای  ــه تصویب نامه ه ــرای نمون ــد؛ ب ــن حــوزه اتخــاذ نموده ان ــر شــدیدی در ای ــی تدابی ــای حقوق نظام ه
وزارتــی فراوانــی در ســطح اتحادیــه اروپــا بــه چگونگــی اجــرای قوانیــن اداری اختصــاص یافتــه اســت 

ــده اند. ــدار ش ــانی پدی ــت انس ــر و کرام ــظ حقوق بش ــور حف ــه به منظ ک

گفتار دوم. حقوق اداری؛ از تنظیم امور تا تکریم شهروند

ــدوده  ــف، مح ــن وظای ــه تعیی ــه ب ــت ک ــی اس ــی داخل ــوق عموم ــاخه ای از حق ــوق اداری ش حق
ــط ســازمان های اداری و شــهروندان، نحــوه عملکــرد  ــر رواب ــردازد1 و ب ــت می پ ــدرت و تعهــدات دول ق
دســتگاه های اداری، قــدرت اجرایــی و وظایــف مقامــات عمومــی ســیطره دارد و عمــده تمرکــز آن بــر 
ــۀ  ــت.2 بن مای ــی اس ــم های غیرقضای ــی و مکانیس ــای قضای ــیلۀ رویه ه ــی به وس ــدرت عموم ــرل ق کنت
ــراری تعــادل در  حقــوق اداری تنظیم کنندگــی رابطــۀ اداره کننــدگان و اداره شــوندگان و تنظیــم و برق
ــه ســبب تنظیم کنندگــی  ــی ب ــات اداری اســت و رســالت پراهمیت ــوق شــهروندان و مقتضی ــان حق می
برگــرده حقــوق اداری اســت. »هــدف حقــوق اداری کنتــرل مقامــات حکومتــی دســتگاه های اداری و 
کارگــزاران عمومــی در اجــرای قوانیــن و اختیاراتــی اســت کــه قانــون بــه آنهــا واگــذار کــرده اســت.«3 
حقــوق اداری مولــود جامعــه مــدرن و پیشــرفتۀ امــروزی نیســت، بلکــه از همــان ابتــدای شــکل گیری 
جوامــع انســانی وجــود داشــته اســت.4 هرچنــد مفاهیــم مــورد بحــث آن، مســئله جدیــدی اســت امــا 

ــوده اســت.5 ــز موجــود ب ــن در ســده های دور نی ــن عناوی همی

ــرو  ــردم و قلم ــت از م ــه، صیان ــی جامع ــور عموم ــی ادارۀ ام ــده های دور در پ ــراِن س حکومت گ
ــدود  ــظ ح ــش و حف ــت و آرام ــراری امنی ــهروندان، برق ــان ش ــت از ج ــش، حفاظ ــی خوی فرمان فرمای
ــر  ــن دولت هــای ناظــر عــالوه ب ــد. ای ــِت ناظــر بودن ــوده و در اصطــالح، دول و ثغــور مرزهــای کشــور ب
ــه دادگــری و حــل اختــالف میــان مــردم نیــز همــت می گماشــتند و غالبــًا پادشــاهان  مــوارد فــوق ب
ــدند و در  ــناخته می ش ــان ش ــاوی مردم ــل دع ــع حل وفص ــوان مرج ــان به عن ــی آن ــتگاه دیوان و دس
ــل  ــن قبی ــواردی از ای ــا و م ــراها و آب انباره ــه و کاروان س ــوارع عام ــرق و ش ــداث ط ــه اح ــار آن ب کن

1-Ellis-Jones, I., Essential administrative law, Australia, Cavendish publishing, 2001: 1

2-Oxford dictionary of law, Oxford university press, sixth edition, 2006: 15

3. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران: سمت، 1386 ص. 474. 

4. البته باید توجه داشت درخصوص زمان شکل گیری و آغاز حقوق اداری در میان صاحب نظران اختالف نظر 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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ــِن کاری و  ــای نوی ــی ابزاره ــوژی و پیدای ــوم و گســترش تکنول ــعه عل ــا توس ــا ب ــد. ام ــز می پرداختن نی
انقــالب صنعتــی، کارویــژه دولت هــا محــدود بــه مــوارد صدراالشــاره نمانــد بلکــه ایــن تغییــرات جدیــد، 
ــت  ــه دول ــود را ب ــای خ ــته ج ــی گذش ــت حداقل ــود. دول ــف نم ــت تعری ــرای دول ــدی ب ــف جدی وظای
حداکثــری داد و ارائــه خدمــات جدیــدی را بــر عهــده گرفــت کــه بــه موجــب ارائــه ایــن خدمــات دامنــه 
فعالیت هــای دولــت نیــز گســترش بســیار زیــادی یافــت و تقریبــًا تمامــی امــور جامعــه را دربرگرفــت. 
در حــال حاضــر دامنــه فعالیــت دولــت، محــدود بــه تأمیــن نظــم عمومــی نیســت بلکــه ارائــه خدمــات 
ــه  ــه ارائ ــت ب ــف دول ــی وظای ــت. دگردیس ــدرن اس ــای م ــای دولت ه ــن کارویژه ه ــی از مهم تری عموم
ــا  ــت ب ــراد شــد. دول ــت روزافــزون او در امــور خصوصــی و زندگــی شــخصی اف خدمــات موجــب دخال
ارائــه خدمــات جدیــد، بــر دامنــه فعالیــت خــود و بــه تبــع آن دامنــه اختیــارات خــود افــزوده اســت. 
از همیــن منظــر دولــت رفــاه مــورد انتقــاِد بســیاری از اندیشــمندان قــرار گرفــت چراکــه آزادی هــای 
ــا ایــن دخالت هــا مــورد تهدیــد و تضییــق قــرار می گیــرد. از ایــن منظــر، حقــوق اداری در  شــخصی ب
قــرن بیســتم بــرای تنظیــم روابــط اداره کننــدگان و اداره شــوندگان جلــوه جدیــدی بــه خــود گرفــت.1 
ــن گســتردگی را  ــدا نمــود و ای ــی دوم حقــوق اداری گســتره وســیعی پی ــژه بعــد از جنــگ جهان به وی
می تــوان پدیــده بعــد از جنــگ جهانــی دوم دانســت و بــا ارائــه قواعــد جدیــدی بــه تنظیم گــری ایــن 
ــا مداخلــۀ روزافــزون دولــت بــه هنــگام ارائــه خدمــات عمومــی،  کنش هــا و واکنش هــا پرداخــت تــا ب

آزادی و حقــوق شــهروندان مــورد دســتبرد و تجــاوز قــرار نگیــرد.2

یکــی از ویژگی هــای مهــم کــه شــالوده وجــودی هــر دولتــی را تشــکیل می دهــد، وجــود قــدرت 
ــن صــادره از ســوی اوســت و از  ــودن فرامی ــار و الزم الرعایه ب ــده اجب ــت، تعیین کنن ــدرت دول اســت. ق
آن زمانــی کــه دانــش حقــوق به ویــژه حقــوق اداری پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت، همــواره درصــدد 
ــی  ــِم محدودکنندگ ــر مه ــوق اداری دو ام ــت. حق ــوده اس ــت ب ــدرت دول ــه ق ــیدن ب ــوب بخش چهارچ
ــر  ــت ب ــاد محدودی ــرای ایج ــه ب ــت؛ درنتیج ــده گرف ــر عه ــتمر آن را ب ــرل مس ــت و کنت ــدرت دول ق
ــه از  ــد بســیاری پرداخــت و اداره جامع ــه ایجــاد قواع ــوق اداری ب ــت حق ــدرت از طــرف دول اعمــال ق
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 
ــون و قواعــد از  ــد براســاس قان ــت بای ــون تعییــن می کنــد کــه تمــام اعمــال دول اســت. حاکمیــت قان
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 خــالف 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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ــودن آنهــا ثابــت  ــرای انجــام امــور هســتند مگــر آنکــه ســفیه و مجنــون و غیررشــید ب و صالحیــت ب
ــی و اداری اســت مگــر  ــای عموم ــت مقام ه ــت و صالحی ــدم اهلی ــر ع ــوق اداری اصــل ب شــود، در حق
آنکــه صراحتــًا 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 
ــدون  ــی و ب ــت به تنهای ــردن دول ــرای محدودک ــدی ب ــود قواع ــه وج ــت؛ چراک ــاز نیس ــی کارس به تنهای
ــوق  ــی دوم حق ــاند. درنتیجــه ویژگ ــه مقصــود برس ــوق اداری را ب ــد حق داشــتن ضمانت اجــرا نمی توان
اداری رخ می نمایانــد و کنترل کنندگــی دائمــی قــدرت دولــت و نظــارت بــر اعمــال آن پدیــد می آیــد 
کــه دو شــیوه نظــارت قضایــی و سیاســی، ارمغــان آن اســت. در شــیوه نظــارت قضایــی نهادهــای جــدا 
ــرار  ــی ق ــه کــه دارای اســتقالل عملکــردی هســتند اعمــال اداره را مــورد بازبینــی قضای ــوه مجری از ق
ــه  ــون را رعایــت نمــوده باشــند و از طریــق رســیدگی ب می دهنــد کــه از لحــاظ شــکلی و ماهــوی قان
ــت در  ــدرت دول ــرل ق ــد. مســتمربودن کنت ــای حقــوق شــهروندان می پردازن ــه احی ــه ب شــکایات واصل
حقــوق اداری، ریشــه در صالحیت هــای تخییــری و تکلیفــی اداره در انجــام امــور دارد و نظــارت بــر آن 

ــای آن اســت.1 ــدم خــروج از صالحیت ه ــرل و ع ــرای کنت ب

ــوق  ــت حق ــدرت و رعای ــال ق ــارت اعم ــرل و نظ ــرای کنت ــوق اداری ب ــم حق ــژۀ مه ــن دو کاروی ای
شــهروندان اســت. بــه تعبیــر بهتــر کارویــژه حقــوق اداری، کنتــرل و محــدود نمــودن قــدرت دولــت و 
تنظیــم روابــط میــان اداره کننــدگان و اداره شــوندگان در جهــت تعالــی حقــوق ابنــای انســانی و نیــل 
ــن  ــه دموکراتیــک شــهروندمحور اســت.2 از همی ــک جامع ــوق شــهروندی در ی ــت کامــل حق ــه رعای ب
ــن کهــن نیســت، بلکــه  ــه موازی ــدرن دیگــر محــدود ب ــای م ــوق در دولت ه ــن رشــته از حق ــه ای زاوی
ــه  ــه ریشــه از الزم الرعای ــدی اســت ک ــد جدی ــا و قواع ــت هنجاره ــه رعای ــزم ب ــن مل ــوق اداری نوی حق
بــودن حقــوق شــهروندان گرفتــه و مطالعــه حقــوق اداری را دارای ابعــاد جدیــدی گردانیــده و در دوران 
معاصــر نظاره گــِر ظهــور مفاهیــم تــازه ُرســته ای هســتیم کــه حقــوق اداری ملــزم بــه تطبیــق داده هــای 
ــهروندی  ــوق ش ــر و حق ــث در حقوق بش ــم موردبح ــژه مفاهی ــد، به وی ــد جدی ــن قواع ــا ای ــش ب خوی
اســت. امــروزه حقوق بشــر بســاط خویــش را به عنــوان یکــی از مهم تریــن مباحــث مطــرح در فلســفه 
سیاســی معاصــر در حقــوق اداری نیــز گشــوده اســت، چــرا کــه هــم حقوق بشــر و هــم حقــوق اداری 
در پــی تنظیــم رابطــه میــان حکومــت و اشــخاص هســتند. حقــوق اداری خواســتار دفــاع از اشــخاص 
ــرام  ــه احت ــت ب ــزم نمــودن دول ــی مل ــت اســت و حقوق بشــر در پ ــی دول ــات غیرقانون ــل اقدام در مقاب
حقــوق بنیادیــن افــراد1 و عــدم رعایــت حق هــای بشــری افــراد از جانــب اداره ســبب پیدایــی قواعــد و 
اصولــی در قوانیــن اداری بســیاری از دولــت ـ کشــورها گردیــده کــه بــه تضمیــن حقوق بشــر 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 حمایت گــری از حق هــای بنیادیــن ابنــای 
انســانی پرداختــه اســت.

گفتار سوم. اداره و نسل های سه گانه حقوق بشر

ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــی معاص ــفه سیاس ــث فلس ــن مباح ــی از مهم تری ــک یک ــدون  ش ــر ب حقوق بش
جهــت گســتردگی، مــورد مداقــه از نظرگاه هــای گوناگــون اســت و در دهه هــای گذشــته دارای 
مفاهیــم حقوقــی، اخالقــی، سیاســی و فلســفی گردیــده اســت.2 امــروزه دامنــه بحــث از حقوق بشــر آن 
ــات بشــری را در خــود جــای می دهــد و  ــدا نمــوده کــه تمامــی جلوه هــای حی ــان گســتردگی پی چن
دامنــه مباحــث آن گسترشــی بــه غایــت همــه روابــط انســانی یافتــه اســت. حقوق بشــر حقوقــی اســت 
ــر  ــفه حقوق بش ــان فلس ــن بنی ــر مهم تری ــی حقوق بش ــق دارد و همه گرای ــان ها تعل ــه انس ــه هم ــه ب ک
ــق حقوق بشــر  ــودن و تعل ــر ب ــن همه گی ــز ای ــی اســناد و اعالمیه هــای حقوق بشــری نی اســت. در تمام
بــه همــه، مــورد تأکیــد، تأییــد و تکــرار قــرار گرفتــه اســت و در دیباچــه اعالمیــه جهانــی حقوق بشــر 
»تمامــی اعضــای خانــواده بشــری« مخاطبیــن اصلــی ایــن اعالمیــه دانســته شــده اند؛ چراکــه انســان، 
محــور اصلــی و هســته همــه مباحــث حقوق بشــر اســت و منزلــت و جایــگاه وجــودی او شــالودۀ تمامــی 
ــوان  ــه عن ــی حقوق بشــر ب ــه جهان ــه حقوق بشــر را تشــکیل می دهــد و اعالمی ــی ازجمل مباحــث حقوق
اســتانداری مشــترک عهــده دار تنظیــم بهره منــدی بــدون تبعیــض همــگان از حقــوق انســانی خویــش 
ــی  ــع اصل ــوان ذی نف ــرد را به عن ــری ف ــناد حقوق بش ــی اس ــر و تمام ــای حقوق بش ــه ابزاره ــت.3 هم اس
مباحــث خــود قــرار داده انــد.4 امــروزه اندیشــمندان و حقوقدانــان مســائل مربــوط بــه حقوق بشــر را در 
ــد.5 نســل اول، حقــوق و آزادی هــای سیاســی و  ــرار می دهن ــه ق ــورد مداق ســه دســته )ســه نســل( م
ــداران،  ــان، آزادی انتخــاب زمام ــی، آزادی بی ــای سیاســی و مذهب ــواع آزادی ه ــد ان ــی اســت مانن مدن
ــر  ــالوه ب ــن نســل از حقوق بشــر، ع ــازر ای ــه ب ــه نمون ــه آن و... ک ــرام ب ــم خصوصــی و احت آزادی حری

 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

سرآغازی بر حقوق بشر اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال دوم/ شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

19

ــت.1  ــده اس ــان ش ــل بی ــه تفصی ــی ب ــی و سیاس ــوق مدن ــاق حق ــر، در میث ــی حقوق بش ــه جهان اعالمی
نســل دوم حقوق بشــر، 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 
داشــتن ســرپناه، امنیــت اجتماعــی، رهایــی از فقــر و گرســنگی، حــق داشــتِن شــرایط مطلــوب زندگــی، 

ســالمت روانــی و جســمانی و حــق مشــارکت در زندگــی فرهنگــی اســت.2

در کنــار ایــن دو نســل از حقــوق، نســل بحث برانگیــز دیگــر یعنــی حقــوق نســل ســوم نیــز امــروزه 
ــی  ــا، ماهیت ــن حق ه ــه ای ــت ک ــوده اس ــاز نم ــر ب ــه حقوق بش ــوط ب ــث مرب ــود را در مباح ــای خ ج
ــعه  ــر توس ــق ب ــح و ح ــر صل ــق ب ــالم، ح ــت س ــط زیس ــر محی ــق ب ــامل ح ــد و ش ــه دارن جمع محوران

می باشــد.3

نقــش اداره در هــر ســه بخــش از ایــن حق هــا پررنــگ اســت. در حقــوق نســل اول عــدم تحدیــد 
ــن  ــت از ای ــار حمای ــا در کن ــط دولت ه ــا توس ــانی و آزادی آنه ــای انس ــن ابن ــوق بنیادی ــدود حق ح
ــن زیرســاخت ها و  ــه تأمی ــف ب ــا مکل ــوق نســل دوم دولت ه ــن در حق ــوق مطــرح اســت و همچنی حق
ــرای تحقــق حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی شــهروندان  ــات خــود ب به کارگیــری همــه امکان
ــی شــهروندان از  ــوق همگان ــن حق ــرای تأمی ــت ب ــه دول ــز وظیف ــوق نســل ســوم نی هســتند و در حق
ــر ســه نســل از نســل های حقوق بشــر  ــده دولت هاســت. حقوق بشــر اداری در ه ــر عه ــم ب مســائل مه
ــش اداره در دو  ــن نق ــت. ای ــل اس ــه نس ــر در س ــت حقوق بش ــه رعای ــزم ب ــت و اداره مل ــاری اس ج
ــرای  ــع ب ــه عــدم محدودیــت و ایجــاد مان ــزم ب ــد. اداره مل ــه نمــود می یاب ــه و عــدم مداخل ــوِع مداخل ن

ــت. ــراد اس ــی اف ــی و سیاس ــوق مدن ــدی از حق بهره من

ــط اداره  ــراد توس ــتخدام اف ــگام اس ــه هن ــان ب ــده و بی ــدان، عقی ــه، وج ــه آزادی اندیش ــرای نمون ب
ــه عقایــد  ــا اقــرار ب ــه پنهــان نمــودن ی ممکــن اســت محــدود شــود و متقاضیــان اســتخدام مجبــور ب
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 رســانه ای 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 برابــِر 
اداره، چــه در اســتخدام و چــه در حــوزه بهره منــدی از خدمــات اداری را نادیــده انــگارد. بــا رفتارهــای 
خــالف 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 می باشــد و بایــد رعایــت و بهره منــدی از 

آنهــا تضمیــن گــردد.

در مــورد نســل دوم حقوق بشــر، دولــت متعهــد بــه ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای تســهیل دســتیابی 
بــه مــواردی ماننــد امنیــت اجتماعــی، رفــاه عمومــی، ارائــه صحیــح و به موقــع خدمــات اجتماعــی بــه 
شــهروندان، ایجــاد شــرایط مســاعد اشــتغال بــرای افــراد جویــای کار و بهره منــدی از حاصــل آن، آزادی 
تشــکیل و عضویــت افــراد در اتحادیه هــای صنفــی و ســندیکایی، تأمیــن بهداشــت و ســالمت و رفــاه و 
خدمــات اجتماعــی ضــروری، بیمــه مســتمری و مزایــای بازنشســتگی، آمــوزش و تحصیــل شــهروندان 
اســت. اداره بایــد عــالوه بــر عــدم ایجــاد محدودیت هــای غیرضــرور، بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف تــالش 

نمــوده و رعایــت و ایجــاد ایــن امــور را ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد.

در مــورد حقــوق نســل ســوم کــه حقــوق همبســتگی نیــز نامیــده می شــود نقــش اداره، بــه عنــوان 
یکــی از ابزارهــای دولــت در تحقــق ایــن نســل از حقوق بشــر نیــز پررنگ تــر اســت چــون ایــن نســل 
از حقوق بشــر، ســه پارادایــم مهــم حــق بــر توســعه، حــق بــر صلــح و حــق بــر محیــط زیســت ســالم را 
دربرمی گیــرد کــه تحقــق بهره منــدی از ایــن حقــوق مســتلزم حمایت هــا و اقدامــات جــدی و مســتمر 

دولت هاســت. 

حــق بــر صلــح کــه بــا اعالمیــه آمادگــی جوامــع بــرای زندگــی در صلــح بــه ســال 1978 مجمــع 
عمومــی پدیــدار شــد، بیان گــر حــق بــر زندگــی در صلــح و آرامــش بــرای مــردم اســت و حــق صلــح 
ــم  ــراری نظ ــم اداره برق ــای مه ــف و کارویژه ه ــی از وظای ــه یک ــا اداره دارد؛ چراک ــی ب ــاط وثیق ارتب
ــب و  ــط مناس ــاد محی ــرای ایج ــه ای ب ــود مقدم ــه خ ــت ک ــور اس ــی در کش ــت داخل ــی و امنی عموم
صلح آمیــز بــرای حیــات شــهروندان اســت. پلیــس اداری کــه متولــی اصلــی برقــراری نظــم و امنیــت 
در بخش هــای مختلــف جامعــه اســت، زیرمجموعــه اداره و ســازمان های حکومــت بــوده و تصــدی آن 

ــرد. ــورت می پذی ــی و اداری ص ــات دولت ــط مقام توس

سرآغازی بر حقوق بشر اداری
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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 تکلیف محــور بــرای دولــت، هــم در عرصــه حقــوق 
داخلــی و هــم در عرصــه بین الملــل اســت. ایــن تکلیف محــوری در مــاده 8 ایــن اعالمیــه جنبــه اداری 
بــه خــود می گیــرد و دولت هــا را در عرصــه داخلــی ملــزم بــه انجــام اقدامــات ضــروری بــرای تحقــق 
ــذا،  ــتی، غ ــات بهداش ــوزش، خدم ــه آم ــتیابی ب ــرای دس ــر ب ــت براب ــاد فرص ــد و ایج ــعه می نمای توس
ــهروندان  ــرای ش ــور ب ــن ام ــق ای ــق، تحق ــد. به تحقی ــا می دان ــف دولت ه ــتغال را از وظای ــکن و اش مس
برعهــده اداره و نهادهــای اجرایــی دولــت اســت، چراکــه دولت هــای امــروزی مکلــف بــه ارائــه خدمــات 
عمومــی بــه شــهروندان و تأمیــن حداقل هــای رفــاه عمومــی بــرای همــه هســتند. پــس ایــن حــوزه از 

ــا اداره نیســت. ــاط ب ــر توســعه بی ارتب مباحــث حقوق بشــر و حــق ب

حــق بــر محیــط زیســت ســالم نیــز از مســائل پراهمیــت دوران معاصــر اســت و دلیــل آن پررنگ تــر 
شــدن رابطــه انســان و محیــط زیســت بــا پدیــداری علــوم و تکنولــوژی هــای جدید اســت و امروزه انســان 
ــر محیــط زیســت پیرامونــی خــود دارد. از ایــن منظــر مســائل محیــط زیســتی  تأثیــر بســیار زیــادی ب
ــوده و  ــوخ نم ــز رس ــورها نی ــی کش ــن اساس ــه قوانی ــری، ب ــای حقوق بش ــناد و اعالمیه ه ــر اس ــالوه ب ع
بســیاری از قوانیــن اساســی معاصــر بــه شناســایی حــق بــر محیــط زیســت ســالم بــه عنــوان یــک حــق 
اساســی شــهروندان پرداخته انــد کــه می تــوان رویکردهــای محیط زیســتی قوانیــن اساســی را بــه چهــار 
ــیرمحورانه تقســیم بندی  ــی حق محورانــه، تکلیف محورانــه، حــق و تکلیف محورانــه و تفس ــتۀ کل دس
ــتگاه های اداری  ــه اداره و دس ــتی متوج ــه محیط زیس ــرد تکلیف محوران ــان رویک ــن می ــه در ای ــود ک نم
ــد  ــرای حفاظــت از محیط زیســت می نمای ــه رعایــت تکالیفــی ب ــزم ب ــت و اداره را مل ــت اســت و دول دول
کــه در اکثــر مواقــع جنبــۀ پیشــگیرانه دارد و اداره ملــزم بــه رعایــت اصولــی بــرای جلوگیــری از تخریــب 
محیط زیســت اســت. در ایــن رابطــه بــه هنــگام فعالیت هــای عمرانــی اداره و دســتگاه های اجرایــی انجــام 
ــرای عــدم آسیب رســانی و تخریــب محیط زیســت ضــروری اســت و  اقدامــات پیشــگیرانه توســط اداره ب
ــد، حفاظــت از محیــط و نحــوۀ  همان گونه کــه بســیاری از اســناد بین المللــی محیط زیســتی تأکیــد دارن
بهره بــرداری از منابــع طبیعــی در ایــن مرحلــه اهمیــت بســیار زیــادی دارد و اداره بایــد مراقبت هــای الزم 
را در ایــن خصــوص داشــته باشــد و اگــر بــه هنــگاِم اســتفاده و بهره بــرداری از منابــع طبیعــی موجبــات 
ضــرر و زیانــی را فراهــم نمــود، بایــد جبــران خســارت نمایــد. در هــر صــورت هــر ســه نســل حقوق بشــر، 
ارتبــاط مســتقیم بــا عملکــرد اداره بــه عنــوان بخشــی از حکومــت دارد و از ایــن منظــر رعایــت موازیــن 
ــد. ــل باش ــه نس ــر س ــر در ه ــدۀ حقوق بش ــد محقق کنن ــت و می توان ــی اس ــری در اداره حیات حقوق بش
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ــدون  ــودن و ب ــان ب ــطۀ انس ــه واس ــخصی ب ــر ش ــه ه ــوند ک ــی می ش ــی تلق ــر »حقوق حقوق بش
ــش  ــی خوی ــر حمایت ــروزه چت ــود«1 و ام ــد می ش ــا بهره من ــر از آنه ــی دیگ ــرط تکمیل ــه ش هیچ گون
ــروزه  ــت. ام ــه اس ــان ها را دربرگرفت ــی انس ــاد زندگ ــی ابع ــه تمام ــوده ک ــترده نم ــان گس را آن چن
ــی  ــه پیدای ــه رابطــۀ اداره کننده هــا و اداره شــونده ها شــده و منجــر ب ــی ب ــه راه یاب حقوق بشــر، موفــق ب
قواعــدی گردیــده اســت کــه اداره ملــزم بــه رعایــت آنهــا در رابطــۀ خــود بــا مــردم اســت. در اینجــا بــاب 
ســخن از حقوق بشــر اداری گشــوده می شــود. حقوق بشــر اداری و قواعــد آن ریشــه در آزادی، برابــری، 
ــرد. ــر انســانی می گی ــی و زوال ناپذی ــوق ذات ــت واالی انســانی دارد و سرچشــمه از حق ــرادری و کرام ب

حقوق بشــری اداری سلســله هنجارهای حاکــم بــر اداره و جــاری در میــان اداره کننده هــا و 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــاِی انســانی دارد و اداره را مل ــِن ابن ــوق بنیادی ــه ریشــه در حق اداره شــونده ها اســت ک
ــه  ــگام ارائ ــه هن ــا ب ــت آنه ــدم محدودی ــهروندان و ع ــا ش ــود ب ــۀ خ ــری در رابط ــای بش ــن حق ه ای
ــی  ــه تنظیم کنندگ ــر دو جنب ــد ه ــن قواع ــد. ای ــی می نمای ــراری نظــم عموم ــا برق ــی ی ــات عموم خدم
ــای اداره در رابطــۀ  ــارات و حــدود و صالحیت ه ــۀ اختی ــان داراســت و دامن ــی را توأم و تضمین کنندگ
خــود بــا شــهروندان را از منظــر حقوق بشــر تنظیــم و رعایــت ایــن حقــوق را بــرای شــهروندان تضمیــن 
ــت  ــای حکوم ــی ارکان و الیه ه ــر در تمام ــوذ حقوق بش ــترش و نف ــر، زادۀ گس ــن ام ــه ای ــد ک می نمای
ــه رعایــت از جانــب حــکام نیســت، بلکــه تمامــی  اســت؛ چــرا کــه حقوق بشــر و قواعــد آن محــدود ب
ــالوه  ــتند و ع ــوق هس ــن حق ــت ای ــه رعای ــزم ب ــز مل ــت نی ــک حکوم ــی ی ــتگاه های اداری و اجرای دس
ــدی  ــرای بهره من ــر الزم ب ــد تدابی ــادی شــهروندان توســط اداره، بای ــر محــدود نکــردن حق هــای بنی ب
ــر اداری  ــردد.2 حقوق بش ــاد گ ــز ایج ــتورالعمل های اداری نی ــن و دس ــذر قوانی ــوق از رهگ ــن حق از ای
ــر  ــر اداره و قــوای حکومتــی اســت. بنیــان خــود را ب به دنبــاِل حمایــت هرچــه بیشــتر از افــراد در براب
دفــاع از حقــوق شــهروندان در برابــر قــدرت عمومــی و اداره کــه اجراکننــدۀ آن اســت، اســتوار می نمایــد. 
حقوق بشــر اداری قواعــد الزم االجــرای حاکــم بــر اداره اســت کــه شــالوده فکــری اش حمایــت از ابنــای 
بشــری اســت. هــدف از ایــن قواعــد آن اســت کــه حاکمیــت قانــون هــم در سیاســت گذاری ها و هــم 
ــردد.3 ــهروندان در اداره گ ــر و آزادی ش ــگاری حقوق بش ــات و نادیده ان ــد راه تخلف ــرا، س ــه اج در مرحل

1. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، 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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حقوق بشــر اداری مفهــوم تازه نفــس در سلســله مباحــث حقوق بشــر اســت کــه از نظــرگاه 
ــد آن  ــر اداری و قواع ــرد. حقوق بش ــر آن می نگ ــم ب ــد حاک ــای اداره و قواع ــه کارویژه ه ــر ب حقوق بش
ــا افزایــش کارویژه هــای اداره و پیچیده تــر شــدن روابــط  از مفاهیــم مــدرن حقــوق اداری اســت کــه ب
ــه اداره دارد و نشــأت گرفته  ــداری اســت ک ــت آن به خاطــر اقت ــده و اهمی ــدار گردی ــردم و اداره، پدی م
ــه در آن  ــت ک ــدرن اس ــوق اداری م ــد حق ــوزه جدی ــر اداری ح ــت. »حقوق بش ــی اس ــدرت عموم از ق
ــردد.  ــل می گ ــری تحلی ــائل حقوق بش ــر مس ــهروندان و اداره از منظ ــه ش ــوق اداری و رابط ــائل حق مس
ــر  برخــی از اصــول حقــوق اداری نیــز در ایــن فضــا مطــرح و توســعه یافته انــد از قبیــل اصــل حــق ب
دفــاع، دسترســی بــه اطالعــات، اصــل برابــری، اصــل اســتماع، اصــل شــفافیت، اصــل تناســب، انتظــارات 
ــوزه  ــه در حقوق بشــر اداری در دو ح ــه مباحــث مطروح ــم خصوصــی.«1 دامن ــر حری مشــروع، حــق ب
قابــل بحــث و بررســی اســت، ایــن قواعــد بــه تبییــن بایســته های رفتــار اداره بــا شــهروندان و مقــررات 
ــا اداره  ــردازد ت ــه می پ ــن رابط ــودن ای ــد نم ــه قاعده من ــا و ب ــا و واکنش ه ــن کنش ه ــر ای ــم ب حاک
ملــزم بــه رعایــت آنهــا شــود و بــه رفتارمنــدی رفتارهــای اداری براســاس قواعــد حقوق بشــری اقــدام 
می نمایــد. )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 

ــینی( ــه پس ــد. )جنب ــان می زن ــری از آن ــه حمایت گ ــت ب دس

ــق  ــهروندان، تحق ــوق ش ــت حق ــار اداره و رعای ــدی رفت ــر مرزبن ــر اداری عالوه ب ــدف حقوق بش ه
ــری در اداره  ــن حقوق بش ــت موازی ــت رعای ــی اداری و درنهای ــارکت و دموکراس ــون، مش ــت قان حاکمی
ــه رعایــت آزادی افــراد  ــر کارکنــان خــود ملــزم ب اســت. اداره هــم در مــورد شــهروندان و هــم در براب
و احتــرام بــه آن در وجــوه مختلــف اســت، در اســتخدام و جــذب نیــرو بایــد شــرایط عمومــی ماننــد 
تحصیــالت دانشــگاهی، دانــش و تخصــص را مــالک 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 حقوق بشــر دارای آزادی عقیــده و وجــدان و بیــان آن هســتند و ایــن آزادی بــه هنــگام ورود 
بــه اداره بایــد محتــرم شــمرده شــود و مــالک 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 مــالک کار قــرار دهــد و باعــث بهره منــدی یــا محرومیــت آنهــا از خدمــات ارائــه شــده باشــد. آزادی 
مالکیــت فــردی نیــز از جلوه هــای مهــم آزادی در اداره اســت، چراکــه دولت هــا بــا اســتناد بــه منفعــت 
عمومــی در بســیاری از مــوارد مالکیــت امــوال افــراد را از آنهــا ســلب و بــه نفــع اداره ضبــط می نماینــد، 
از ایــن منظــر رعایــت مالکیــت خصوصــی افــراد بســیار مهــم اســت. همچنیــن آزادی حریــم خصوصــی 

ــا مطالعــه  1. هداونــد، مهــدی، علــی مشــهدی، اصــول حقــوق اداری در پرتــو آرا دیــوان عدالــت اداری همــراه ب

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 
ــم  ــر حری ــق ب ــد. ح ــی نمای ــد، زندگ ــه ای وارد نمی کن ــران صدم ــه دیگ ــد و ب ــور می خواه ــه آن ط ک
خصوصــی و رعایــت آن یکــی از موازیــن مهــم حقوق بشــر اســت کــه بایــد مــورد احتــرام اداره باشــد. 
ــا و  ــخصات مراجعه کننده ه ــهروندان، مش ــرار ش ــظ اس ــه حف ــزم ب ــان اداره مل ــر کارکن ــرف دیگ از ط
ــای  ــر، فرآینده ــری دیگ ــند. از منظ ــت می باش ــار اداره اس ــه در اختی ــان ک ــات ایش ــت از اطالع حفاظ
کاری اداره و نحــوه عملکــرد آن بایــد در معــرض اطــالع عمــوم باشــد و شــهروندان بتواننــد به راحتــی 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــدا نمــوده و شــیوۀ کاری اداره را بدانن ــورد اســتناد اداره دسترســی پی ــن م ــه قوانی ب
مســتلزم داشــتن حــق آزادانــۀ دسترســی بــه اســناد و اطالعــات اداری اســت. همچنیــن اداره ملــزم بــه 
اعــالم دالئــل تصمیمــات خــود و مبانــی کاری خویــش اســت و بایــد شــفافیت را ســرلوحه کار خویــش 

قــرار دهــد.

ــز دارد و دارای  ــری از دیگــر اصــول مهــم در حقــوق اداری اســت کــه جنبــه حقوق بشــری نی براب
ــه خاطــر یکــی  ــری جنســیتی در اســتخدام اســت و ب ــه رعایــت براب ــزم ب چنــد وجــه اســت. اداره مل
بــودن ذات و شــخصیت افــراد، نبایــد تبعیــض و نابرابــری در اســتخدام افــراد قائــل شــود و بایــد تنهــا، 
ــر  ــراد را درنظــر بگیــرد و در براب ــودن اف ــه دور از زن و مــرد ب ــرای اســتخدام، ب مالک هــای عمومــی ب
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 بهره منــدی از آن 
ــان و  ــگ، جنســیت، زب ــدای از رن ــهروندان ج ــی ش ــد و تمام ــه پیش فرضــی باش ــدون هیچ گون ــد ب بای
نــژاد بایــد بهره منــد از خدمــات اداره باشــند و برابــری و عــدم تبعیــض در ارائــه خدمــات عمومــی بایــد 

ــردد. ــال نگ ــا شــهروندان اعم ــری درمواجهه ب ــض و نابراب ــه تبعی ســرلوحه کار اداره باشــد و هیچ گون

ــن منظــر اداره و  ــه کرامــت انســانی شــهروندان اســت و از ای ــرام ب ــه احت ــزم ب  همچنیــن اداره مل
ــوده و  ــه ب ــه و متواضعان ــه، خیرخواهان ــه رفتــار مؤدبان ــزم ب ــا شــهروندان مل کارکنــان آن در مواجهــه ب
ــده  ــد و احترام گذارن ــار نماین ــا رفت ــا مراجعه کننده ه ــرام ب ــا احت ــوأم ب ــار ت ــن نیت و رفت ــا حس ــد ب بای
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 
ــل مهمــی در  ــن و حقوق بشــری دارد و عام ــن بایدهــای بنیادی اداری نقــش مهمــی در پیاده ســازی ای
اجــرای ایــن قوانیــن اســت.1 مبرهــن اســت کــه حقــوق اداری و حقوق بشــر مقصــود مشــترکی دارنــد 
ــی  ــات عموم ــِت خودســرانه مقام ــت و حکوم ــدرت دول ــاِر ق ــارت اســت از محدودســازی و مه و آن عب
ــم  ــوق اداری و ه ــم حق ــردد. ه ــان گ ــن مردم ــوق بنیادی ــظ حق ــه حف ــر ب ــویی منج ــن هم س ــا ای ت

 1-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, 77-78
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ــه، دسترســی پذیری دالیــل تصمیمــات  حقوق بشــر در پــی ایجــاد رویه هــای شــفاف و فرانمــا و عادالن
اداره و برقــراری روش هــای جبــران خســارت مفیــد و مؤثــر بــرای زدودن آثــار نقــض قوانیــن توســط 
اداره و در پــی اســتقرار ارزش هایــی کــه جــاری در حقــوق عمومــی و حقوق بشــر اســت ماننــد کرامــت، 
حرمــت و احتــرام بــه ابنــای بشــری و امنیــت انســانی هســتند.1 امــا احتــرام و اجــرای ایــن امــور ممکــن 
اســت بــه بهانه هایــی ماننــد برقــراری نظــم عمومــی و انضبــاط اجتماعــی یــا تأمیــن حداکثــری منافــع 
ــن دســت،  ــی و بهانه هــای دیگــری از ای ــات عمومــی و همگان ــه خدم ــزوم ارائ ــا ل عمــوم شــهروندان ی
ــژۀ مهــم  ــا دو کاروی ــرای همیــن منظــور مقتضــی اســت ت ــده انگاشــته شــود. ب محــدود و حتــی نادی
ــن  ــو موازی ــی توســط اداره در پرت ــات عموم ــه خدم ــی و نحــوه ارائ ــراری نظــم عموم ــی برق اداره، یعن

ــد. ــرار گیرن ــتر ق ــۀ بیش ــورِد مداق ــر اداری، م ــار حقوق بش ــری و در سایه س حقوق بش

ــو  ــی در پرت ــات عموم ــی و خدم ــم عموم ــم. نظ ــار پنج گفت
ق بشــر حقو

اداره شــامل همــه فعالیت هایــی اســت کــه از طریــق نهادهــای عمومــی دولتــی یــا تحــت نظــارت 
ــم  ــن مه ــه ای ــرد ک ــورت می پذی ــی ص ــم عموم ــراری نظ ــا برق ــی ی ــات عموم ــه خدم ــرای ارائ ــا ب آنه
توســط اشــخاص و امکانــات و تجهیــزات در اختیــار اداره صــورت می پذیــرد و غالبــًا نهادهایــی ماننــد 
ــی  ــراری نظــم عموم ــی را شــامل می شــود. برق ــی و مؤسســات عموم ــا، ســازمان های دولت وزارتخانه ه
کــه یکــی از مبانــی اصلــی تشــکیل دهندۀ 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 مقررات گــذاری در حوزه هــای گوناگــون و اجــرای قوانیــن موجــود اقــدام بــه حفــظ نظــم عمومــی و 
برقــراری آرامــش و ثبــات در جامعــه می نمایــد. هــدف از برقــراری نظــم عمومــی توســط پلیــس اداری 
ــت  ــازی آن اس ــه پیاده س ــزم ب ــینی دارد و اداره مل ــه پیش ــت و جنب ــات اس ــوع تخلف ــگیری از وق پیش
ــه هنــگام برقــراری نظــم عمومــی امــکان محدودیــت عملکــرد شــهروندان و نادیــده  و از آنجایی کــه ب
گرفتــن حقــوق و آزادی هــای 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 
ــی دارای ارزش  ــار نیســت، بلکــه قوانین ــی دارای اعتب ــر قانون ــه ه ــد درنظــر داشــت ک ــر را بای ــن ام ای
ــرار  ــرام ق ــورد توجــه و احت ــن شــهروندان م ــوق بنیادی ــه در آن حقوق بشــر و حق ــار هســتند ک و اعتب

گرفتــه باشــد.

 1-Saul, B.«Australian administrative law: the human rights demension, Sydney law school, legal studies
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ــن  ــار اصــل مهــم ای ــی اســت کــه چه ــات عموم ــه خدم ــر آن، ارائ ــت و دوائ ــه دوم هــر دول وظیف
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 ارائه شــده توســط دولــت بــه شــهروندان، 
ــط  ــه توس ــت ک ــوری اس ــر ام ــرد و کمت ــردم را دربرمی گی ــه م ــای روزان ــی فعل وانفعال ه ــًا تمام تقریب
دولــت یــا به نمایندگــی و تحــت نظــارت او ارائــه نشــود. ایــن گســتردگی ارائــه خدمــات در نــگاه اول، 
شــاید مفیــد و ســودمند بــه نظــر آیــد امــا به مــوازاِت گســترش دامنــۀ ارائــه خدمــات توســط دولــت، 
ــرار  ــون ق ــری قان ــتبرد اداره مج ــوم و دس ــورد هج ــهروندان م ــای ش ــوق و آزادی ه ــت حق ــن اس ممک
گیــرد. پــس در اینجــا نیــز حمایــت از حقــوق شــهروندان در برابــر اداره رخ می نمایانــد. ایــن دو هــدف 
ــن آن دارای  ــر و موازی ــر حقوق بش ــت از منظ ــهروندان اس ــا ش ــتقیم ب ــاط مس ــه در ارتب ــم اداره ک مه
اهمیــت بســیاری اســت چراکــه تعارضــی تاریخــی و کهــن میــان منافــع دولــت و شــهروندان وجــود 
ــد  ــی می توان ــات عموم ــه خدم ــا ارائ ــی ی ــن نظــم عموم ــۀ تأمی ــه بهان ــی ب ــه به راحت ــوه مجری دارد.  ق
ــه  ــه ب ــرای نمون ــگارد. ب ــده ان ــان را نادی ــن آن ــوق بنیادی ــا حق ــد ی ــدود نمای ــراد را مح ــای اف آزادی ه
ــی و  ــانه های جمع ــرل رس ــا کنت ــد، ب ــد را محــدود نمای ــی آزادی رفت وآم ــن نظــم عموم منظــور تأمی
مطبوعــات بــه بهانــه حفــظ امنیــت روانــی جامعــه و جلوگیــری از انتشــار افــکار مخــرب، آزادی عقیــده 
ــه  ــانی ب ــد به آس ــع اداره می توان ــد. درواق ــا محــدود نمای ــرل ی ــات را کنت ــردش آزاد اطالع ــان و گ و بی
بهانــه تأمیــن نظــم عمومــی، محدودیت هــای خودخواســته را بــه بخش هــای مهــم و مختلــف جامعــه 
تحمیــل نمایــد. اداره می توانــد بــه بهانــه تأمیــن خدمــات عمومــی آزاد ی هــای اقتصــادی و بنگاه هــای 
اقتصــادی را محــدود نمایــد، مشــاغل و ِحــَرف گوناگــون را کنتــرل کنــد، ارائــه خدمــات توســط بخــش 
ــه هنــده بعضــی  ــرای پیشــبرد اهــداف خــود، نهادهــای ارائ ــد و برعکــس ب خصوصــی را محــدود نمای
ــا معافیت هــای مالیاتــی خاصــی را  ــان دریافــت ی از خدمــات را تشــویق نمایــد، مالیــات کمتــری از آن

بــرای آنــان در نظــر بگیــرد.

ــت  ــه دول ــوط ب ــی و مباحــث مرب ــوق عموم ــدرن در حق ــای م ــژه، دولت ه ــن دو کاروی ــار ای در کن
مــا بــا مفهــوم دیگــری نیــز مواجهه ایــم 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 

سرآغازی بر حقوق بشر اداری
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تبدیــل گــردد. منفعــت عمومــی اعمالــی را شــامل می شــود کــه ســود حاصــل از آن بــه طــور عمــده 
ــه  ــح آن ب ــن و ترجی ــر گرفت ــی و درنظ ــت عموم ــا منفع ــد. ام ــردم می رس ــت م ــا اکثری ــه ی ــه جامع ب
منافــع خصوصــی می توانــد دســتاویز دیگــری بــرای گســترش دخالت هــای دولــت و اداره هــای 
ــال  ــرای مث ــراد باشــد. ب زیرمجموعــه آن در امــور گوناگــون و زندگــی شــخصی و حق هــای بشــری اف
دولــت بــه بهانــه احــداث معابــر عمومــی و طرح هــای عمرانــی و عمومــی و ارائــه خدمــت عمومــی کــه 
دارای ســود عــام اســت، حــق مالکیــت خصوصــی افــراد را محــدود و ســلب نمایــد. در اینجاســت کــه 
حقوق بشــر اداری ظهــور می نمایــد و عملکــرد اداره را محــدود بــه قانــون و رعایــت حقــوق شــهروندان 
می کنــد. بایــد یــادآور شــد کــه دولــت درمواجهه بــا موازیــن حقوق بشــر 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 می شــود. از یــک طــرف بــرای 
ــه هنجارهای  ــت سلس ــه رعای ــزم ب ــان مل ــرافت آن ــت و ش ــزت و کرام ــهروندان و ع ــوق ش ــت حق رعای
حقوقــی اســت و از منظــری دیگــر در راســتای اعمــال قــدرت از طریــق ســازمان ها و نهادهــای اداری 
خــود بایــد مراعات کننــده ایــن حقــوق باشــد. ایــن دو خصوصیــت حفظ کنندگــی حقــوق شــهروندان 
ــد  ــژه ای را می طلب ــد وی ــونده ها، قواع ــا و اداره ش ــن اداره کننده ه ــه بی ــا در رابط ــی آنه و رعایت کنندگ

ــت. ــر اداری اس ــه حقوق بش ک

 گفتار ششم. حقوق بشر اداری و اداره خوب

ــان  ــاده 41 آن، ج ــا و م ــه اروپ ــن اتحادی ــوق بنیادی ــور حق ــور منش ــا ظه ــوب ب ــر اداره خ ــق ب ح
گرفــت و به ســرعت جــای خویــش را بــه  عنــوان اصلــی انکارناپذیــر در حقــوق اداری اتحادیــه اروپــا و 
ــر  ــد. حــق ب ــن مباحــث حقوق بشــر اداری گردی ــوت گرفت ــاز نمــود و ســبب ق ــوق اداری مــدرن ب حق
ــی و سیاســی  ــوم اجتماع ــوق اداری، در عل ــه حق ــوط ب ــر طــرح در مباحــث مرب ــالوه ب اداره خــوب، ع
نیــز مطــرح شــده اســت و وابســتگی بی قیــد و شــرطی بــه حقوق بشــر، حاکمیــت قانــون، پلورالیســم 
ــی از  ــق یک ــن ح ــی دارد.1 ای ــه عموم ــداران عرص ــخ گویی زمام ــئولیت و پاس ــفافیت، مس ــی، ش سیاس
ــر زیاده خواهی هــا  ــا اســت کــه  ماننــد چتــِر محافــِظ شــهروندان در براب حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپ
ــوی  ــی و ماه ــات آیین ــه ای از الزام ــوب »مجموع ــت.2 ادارۀ خ ــات اداری اس ــتباه های اداره و مقام و اش
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 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 Kristjans-

dottir, 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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ــر، در عیــن تأمیــن حداکثــری حقــوق و آزادی هــای  ــه اداره ای کارآمــد و مؤث اســت در جهــت نیــل ب
شــهروندان و ارائــه کامل تریــن الگــو جهــت اصــالح روابــط میــان مــردم و اداره.«1  بســیاری از مباحــث 
مــورد بحــث در ادارۀ خــوب، ریشــه در قواعــد حقوق بشــر دارد و بــرای رســیدن بــه رعایــت حق هــای 
ــزوم  ــی و ل ــات عموم ــخگویی مقام ــد پاس ــی مانن ــامل مفاهیم ــد و ش ــور نموده ان ــری در اداره ظه بش
ضمانــت آن بــرای شــهروندان، عــدم تبعیــض، عــدم سواســتفاده از قــدرت، بی طرفــی، اســتقالل، آزادی 
و تصمیم گیــری 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 
ــر اســتماع،  ــی اداری، حــق ب ــول، بی طرف ــت معق ــه درخواســت های شــهروندان در مهل از: رســیدگی ب
ــر اخــذ  ــم اداره، حــق ب ــی تصمی ــه مبان ــر دسترســی ب ــه اســناد اداری، حــق ب ــر دسترســی ب حــق ب
ــر اســتفاده از زبان هــای رســمی اتحادیــه در مکاتبــات اداری و  غرامــت ناشــی از خطــای اداره، حــق ب
حــق بــر راهنمایــی اداری اســت. مباحــث مــورد بحــث در دکتریــن اداره خــوب هماننــدی و هم ســانی 
ــد؛ امــا دامنــۀ مباحــث حقوق بشــر اداری بســیار وســیع تر  ــا مباحــث حقوق بشــر اداری دارن بســیاری ب
و بنیــادی تــر از اداره خــوب اســت، چــون ســخن از بســیاری از حقــوق بنیادیــن افــراد می نمایــد. امــا 
ــراد  ــرای رعایــت حقــوق اف در دکتریــن ادارۀ خــوب بیشــتر راهکارهــا و شــیوه های صحیــح اجرایــی ب
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

ــر  ــوم حقوق بش ــه مفه ــت ک ــدرن اس ــع م ــر جوام ــائل گزیرناپذی ــر در اداره از مس ــوذ حقوق بش نف
ــه ارمغــان مــی آورد تــا تضمیــن حقــوق شــهروندان در اداره را فراهــم نمایــد. حقــوق اداری  اداری را ب
ــِل اداره  ــاع از حقوق بشــر درمقاب ــه دف ــور کــرده و ب ــردم و اداره عب ــم رابطــه م ــن از کارکــرد تنظی نوی
برخاســته و در نســل های گوناگــون حقوق بشــر رســوخ یافتــه اســت. براســاس یافته هــای ایــن تحقیــق 
ارتبــاط تنگاتنگــی میــان حقوق بشــر و حقــوق اداری برقــرار اســت و اداره از منظــر قواعــد حقوق بشــری 
ــات  ــه خدم ــگاِم ارائ ــه هن ــد ب ــت و بای ــهروندان اس ــای ش ــتر حق ه ــه بیش ــت هرچ ــه رعای ــزم ب مل
عمومــی و برقــراری نظــم عمومــی مواظــب حقــوق شــهروندان باشــد و میــان مقتضیــات اداره جامعــه 
ــن  ــه ای ــرای سامان بخشــیدن ب ــوان ب ــچ عن ــه هی ــد و ب ــرار نمای ــادل برق ــوازن و تع ــردم ت ــوق م و حق
ــن مردمــان نباشــد. هــدف از طــرح مباحــث حقوق بشــر اداری  ــه حق هــای بنیادی امــور لطمه زننــده ب

1. عطریان، 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,

vol. 4, No. 8, 2014, 66
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ــان  ــی و حاکم ــدرت عموم ــر ق ــهروندان در براب ــت از ش ــر، حمای ــای حقوق بش ــایر جلوه ه ــد س همانن
اســت؛ چراکــه دولــت می توانــد در مرحلــه اجــرای قوانیــن، بیشــترین تخلــف و نقــض قانــون را ســبب 
ــد.  ــی باش ــازمان های اجرای ــذر اداره و س ــهروندان از رهگ ــن ش ــوق بنیادی ــدۀ حق ــود و محدودکنن ش
ــه ارمغــان  ــا اداره خــوب را ب حقوق بشــر اداری در پــی ســازمان دهی و شــکل دهی رفتــار اداره اســت ت
ــای آن از  ــای انســانی اســت. حقوق بشــر اداری و انگاره ه ــت ابن ــه کرام ــرام ب ــه ره آورد آن، احت آورد ک
دو منظــر در اداره ســودمند اســت؛ اول، بــه شــهروندان کمــک می کنــد 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، نمی تواننــد خواســتار اجــرای 
ــری  ــای بش ــا حق ه ــهروندان را ب ــت، ش ــالش اس ــر اداری در ت ــند. حقوق بش ــرف اداره باش آن از ط
ــنازدایی  ــایی، آش ــا شناس ــرای آنه ــل اداره را ب ــهروندان درمقاب ــای ش ــد و حق ه ــنا نمای در اداره آش
ــی آن  ــر اداری در پ ــود؛ دوم، حقوق بش ــم ش ــر در اداره حاک ــا حقوق بش ــد ت ــرا نمای ــن و اج و تضمی
ــرای  ــاب رجــوع را ب ــا شــهروندان و ارب ــه ب ــاری در مواجه ــای رفت ــد و نبایده ــا و بای ــا انگاره ه اســت ت
اداره کننده هــا قاعده منــد و نمایــان ســازد تــا کارمنــدان دولــت بــه هنــگام مراجعــه شــهروندان آنــان را 
بــه کار بندنــد و در مقابــل حق هــای شــهروندان بــر اســاس موازیــن حقوق بشــر مبتنــی بــر ارزش هــای 
واالی انســانی رفتــار نماینــد. پــس حقوق بشــر اداری کمــک حــاِل کارگــزاران و کارمنــدان دولــت نیــز 

می باشــد.
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Abstract:
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 “administra-
tive 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 ad-
ministration, 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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