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نظریــه نویــن حاکمیــت قانــون اداری؛ تحلیــل ویژگیهــا و
تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی
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چکیده

زندگــی اجتماعــی انســان تحــت تأثیــر پیشــرفت فنــاوری هــوش مصنوعــی وارد عصــر
جدیــدی شــده اســت .بــا ورود بــه دوران هــوش مصنوعــی و لــزوم ایجــاد نــوآوری در حاکمیــت
قانــون اداری ،رویکــرد ســنتی حقــوق اداری ،انعطافپذیــری کافــی از خــود نشــان نمیدهــد.
در ایــن مقالــه کوشــش شــده اســت بــر اســاس پیشــینه دوران هــوش مصنوعــی ،بازاندیشــی
جدیــدی از رویکردهــای حقــوق اداری ارائــه شــود .بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق ،ویژگیهــای
عصــر نویــن هــوش مصنوعــی از جملــه دســتیابی همزمــان بــه کارآیــی و عدالــت ،رویهگرایــی
و نظــارت اداری توســعهیافته باعــث اصــاح چارچوبهــای حقــوق اداری خواهــد شــد.
اســتفاده از هــوش مصنوعــی ،اســتاندارد نســبتاً واحــدی از اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی
بــرای تصمیمگیــری اداری فراهــم میکنــد و نبــود یکپارچگــی ناشــی از اختــاف
ذهنــی را تــا حــد زیــادی کاهــش میدهــد .نظــام هوشــمند اداری میتوانــد اطالعــات
را بــه طــور همهجانبــه جمــعآوری کنــد ،همــه عوامــل مربــوط و اثرگــذار را در نظــر بگیــرد ،از
درســتی تصمیمگیــری اطمینــان یابــد و عدالــت در تصمیمگیــری اداری را بهبــود بخشــد.
بــا ایجــاد پایگاه دادههای شــخصی از مجموعه شــهروندان بر اســاس کالنداده ،فعالیتهــای اداری نه تنها
میتوانــد بــر اســاس دادههــای فــردی وابســتگان اداری ارائــه شــود ،بلکــه مدیریــت شخصیسازیشــده
میتوانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد .بنابرایــن ،اساسـیترین کارکــرد
بازاندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری ،تحقــق هوشــمند مفاهیمــی ماننــد اداره خوب (فراتــر از اداره
قانونــی) ،اصــل عدالــت و کارآیــی ،اصــل تمرکززدایــی و اصــل همــکاری در دوران هوش مصنوعی اســت.
کلیدواژهها :نظریه نوین حاکمیت قانون اداری ،هوش مصنوعی ،اداره خوب ،عدالت و کارآیی.
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kiaee@shariaty.ac.ir

203

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل

ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

مقدمه
اســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی ،یکــی از سیاس ـتهای مهــم حزبهــا و دولتهاســت کــه
نــه تنهــا بــه امنیــت ملــی ،قــدرت همهجانبــه و رقابــت جهانــی مربــوط میشــود ،بلکــه بــرای کنتــرل
ریســک ،حاکمیــت اجتماعــی و تصمیمگیریهــای اداری نیــز مفیــد اســت .از ایــن رو ،ایــن پژوهــش
ســعی دارد بــر اســاس تغییراتــی کــه بــا بهرهمنــدی از هــوش مصنوعــی در اصــول و قواعــد ســنتی
روی میدهــد ،مفهــوم جدیــد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری را در دوران هــوش مصنوعــی در ســطح
نظــری کشــف کنــد.
مــدل حاکمیــت قانــون مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ،در بــدو پیدایــش ،آرمانــی جلــوه کــرد و در
برخــی زمینههــا شکســت خــورد؛ زیــرا در آن زمــان ،امــکان تأمیــن دادههــای کافــی و جامــع بــرای
تصمیمگیــری مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی وجــود نداشــت .از ایــن رو ،در عمــل ،تصمیمگیریهــای
مبتنــی بــر تغییــرات جزئــی و تدریجــی را در دســتور کار قــرار دادنــد .بــه ایــن ترتیــب ،در آن
هنــگام ،نقــص دسترســی بــه اطالعــات ،توجیهکننــده تأخیــر گــذار بــه اتوماســیون و هوشمندســازی
بــود .امــروزه بــا توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و افزایــش ظرفیــت پــردازش کالندادههــا و
سیســتمهایپشــتیبان ،امــکان دسترســی بــه حجــم عظیمــی از داده فراهــم شــده اســت .عــاوه
بــر ایــن ،فنــاوری نویــن بالکچیــن امــکان ذخیرهســازی و اشــتراکگذاری ایمــن داده یــا هــر
اطالعــات بــاارزش دیگــری را فراهــم میکنــد 1.در بســتر ایــن پیشرفتهاســت کــه هــوش مصنوعــی
میتوانــد از کالندادههــا ارزش بیافرینــد ،آنهــا را تحلیــل کنــد و بــر مبنــای آنهــا ،دیدگاههــا و
برنامههــای مــد ّون بســازد .در نتیجــه ،ایــن امــکان فراهــم شــده اســت تــا هــوش مصنوعــی در ســاحت
2
خطمشــیگذاری عمومــی و حقــوق اداری بــه کار گرفتــه شــود.
توســعه و تغییــر علــم و فناوریهــای نویــن تأثیــری همهجانبــه بــر قانــون و نظــام حقوقــی
دارد .عــاوه بــر ایــن ،در مــورد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری ،هیــچ محدودیــت تغییرناپذیــری در
زمانهــای مختلــف وجــود نــدارد .حقــوق اداری ،حوزههایــی بســیار گســترده را شــامل میشــود
و از نظــر محتوایــی بســیار غنــی و متفــاوت از دیگــر زیرشــاخههای علــم حقــوق اســت .بنابرایــن،
واکاوی ویژگیهــا و تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی در حاکمیــت قانــون اداری ،اهمیتــی
 .1آقایــی طــوق ،مســلم و مهــدی ناصــر« ،ســازوکار و چالشهــای پیادهســازی بســتر بالکچیــن در توســعه

دولــت الکترونیکــی و آثــار آن بــر نظــام مالیاتــی» ،فصلنامــه علمــی و پژوهشــی حقــوق اداری ،تابســتان ،۹۸
شــماره  ،۱۶صــص ۹ـ.۳۳
 .2پورعــزت،علیاصغــر،ســیاوش رفیعــی،پریــا مؤمـنزاده ونیلوفــر کــوکالن« ،بازگشــت عقالنیــت؛ کاربســت هــوش

مصنوعــی در حکمرانــی و خطمشــیگذاری عمومــی» ،مطالعــات و پژوهشهــای اداری ،1398 ،شــماره  ،3صــص
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روزافــزون مییابــد .از ایــن رو ،پژوهــش در خصــوص نــوآوری در حاکمیــت قانــون اداری بــه عنــوان
یکــی از اولویتهــای اساســی در نظــام حقوقــی ایــران مطــرح اســت .ضــرورت دیگــر انجــام پژوهــش
حاضــر ،نبــود ادبیــات حقوقــی کافــی در ایــن زمینــه اســت .بــا بررســی موضوعــات حقوقــی مرتبــط بــا
هــوش مصنوعــی میتــوان دریافــت کــه مطالعــه هــوش مصنوعــی در قانــون مدنــی ،قانــون کیفــری و
مالکیــت معنــوی متمرکــز شــده اســت کــه شــامل مباحــث صالحیــت قانونــی ربــات ،کپیرایــت هــوش
1
مصنوعــی و حفاظــت از حریــم خصوصــی انســان میشــود.
در مقایســه ،پژوهــش کافــی در مــورد قانــون اداری مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی انجــام نشــده
اســت و تنهــا در ایــن میــان میتــوان بــه پژوهشهایــی پراکنــد ه اشــاره کــرد .بــرای مثــال ،بــا توجــه
بــه پیشــرفتهای هــوش مصنوعــی در خودکارســازی فرآیندهایــی کــه انســان بایــد انجــام دهــد ،بــرای
ترســیم چارچوبــی بــرای ارزیابــی فرصتهــای خودکارســازی از طریــق تجزیــه رویههــای اداری
2
تالشهایــی صــورت گرفتــه اســت.
در پژوهشــی دیگــر ،پیآمدهــای هــوش مصنوعــی در مدیریــت دولتــی ،در خصــوص چالشهــای
مربــوط بــه اختیــارات اداری ،از جملــه پاسـخگویی و قضــاوت بررســی شــده اســت 3.در کشــور در حــال
توســعه آرژانتیــن نیــز تأثیــر پیشــرفت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــر گــذر بــه دولــت الکترونیــک
بــرای بهرهگیــری از قابلیتهــای بالقــوه دوران هــوش مصنوعــی واکاوی گشــته اســت 4.بــا ایــن حــال،
اطالعــات کمــی در زمینــه نواندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دســت اســت کــه اســتمرار ایــن
رونــد میتوانــد تأخیــر در اســتقرار نظامــی کارآمــد و مؤثــر را افزایــش دهــد و زمینهســاز از دســت
رفتــن فرصتهــای پیــش رو شــود.
بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر در پــی پاس ـخگویی بــه ایــن ســؤال اصلــی اســت کــه نظریــه
نویــن حاکمیــت قانــون اداری چگونــه بایــد بــا بهرهمنــدی از قابلیتهــای هــوش مصنوعــی بازاندیشــی
و ارائــه شــود؟ ســؤالهای فرعــی پژوهــش عبارتنــد از :ویژگیهــا و تحــوالت برخاســته از هــوش
 .1عطــازاده ،ســعید و جــال انصــاری« ،بازپژوهــی مفهــوم مســئولیت کیفــری هــوش مصنوعــی (مطالعــه مــوردی

خودروهــای خــودران) در حقــوق اســام ،ایــران ،امریــکا و آلمــان» ،پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب،
زمســتان  ،1399شــماره  ،6صــص 55ـ.86

2-Etscheid, Jan, «Artificial intelligence in public administration», International Conference on Electronic Government, Cham, 2019, p.p. 248ـ261
3-Barth, Thomas J. and Eddy Arnold, «Artificial intelligence and administrative discretion: Implications for public
administration», The American Review of Public Administration, 1999, p.p. 332ـ351
4-Corvalán, Juan Gustavo, «Digital and intelligent public administration: transformations in the era of artificial
intelligence», A&CـRevista de Direito Administrativo & Constitucional, 2018, p.p. 55ـ87
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مصنوعــی در حاکمیــت قانــون اداری چیســت؟ چــه زمینههایــی بــرای بهکارگیــری هــوش مصنوعــی
در راســتای اندیشــه حکمرانــی مطلــوب یــا بِهزمــامداری وجــود دارد؟
فــرض ایــن اســت کــه حقــوق اداری ســنتی بــا انعطافناپذیــری خاصــی همــراه اســت و منابــع
و پژوهشهــای حقــوق اداری نتوانســتهاند بــا مفهــوم اداره در زمــان حاضــر رابطــه معنــادار داشــته
باشــند 1.نظریــه ســنتی حاکمیــت قانــون اداری بــا تأخیــر در بهروزرســانی در زمینههــای نویــن همــراه
بــوده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،بــه نظــر میرســد بــا گذشــت زمــان و تجربههــای عملــی ،تفســیر
مجــدد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری و دادن مفهــوم زمانــی جدیــد نــه تنهــا ضــروری ،بلکــه نوآورانــه
اســت.
بــه ایــن منظــور برآنیــم تــا بــا روش توصیفــی و تحلیلــی ،در ســه گفتــار ،ابتــدا بــه مفهومشناســی
نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دیدگاههــای مختلــف بپردازیــم (گفتــار نخســت) .آن گاه زمینههــا و
دالیــل بهکارگیــری هــوش مصنوعــی در حقــوق اداری و تحــوالت برخاســته در ایــن حــوزه را در دوران
هــوش مصنوعــی بررســی میکنیــم (گفتــار دوم) .ســپس بــه بازاندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون
اداری در دوران هــوش مصنوعــی میپردازیــم (گفتــار ســوم) .ســرانجام در قســمت نتیجهگیــری،
پیشــنهادهایی در راســتای ایجــاد و توســعه مطلــوب نظــام اداری هوشــمند بیــان میکنیــم.

گفتار نخست ـ اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری
نظریــه حاکمیــت قانــون اداری بــه عنــوان منبــع نظــری رایــج حقــوق اداری در کشــورهای مختلــف
تلقــی میشــود .در انگلیــس ،بــا ظهــور اندیشــه لیبرالــی در اواخــر قــرن نوزدهــم ،حاکمیــت قانــون
در ســه معنــی مطــرح شــد :معنــای اول ایــن بــود کــه دولــت در اعمــال اســتبداد اختیــاری نــدارد.
در معنــای دوم ،قانــون بــرای همــه بایــد برابــر باشــد .در معنــای ســوم ،حقــوق شــهروندان از قانــون
اساســی برگرفتــه نشــده ،بلکــه در دادگاههــای عــادی شــکل گرفتــه اســت.
تلقــی اندیشــمندان از حاکمیــت قانــون در انگلیــس در آن دوران بــا واقعیــت قوانیــن اداری کنونــی
انگلیــس مطابقــت نــدارد .درخصــوص مــورد اول بایــد گفــت کــه در دوران حاضــر ،حاكمیــت قانــون نــه
تنهــا اختیــار مســتبدانه دولــت نیســت ،بلكــه قوانیــن دولــت بایــد مطابــق بــا معیارهــای کنونــی حقــوق
بشــر باشــد و بتوانــد حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی همــه شــهروندان جامعــه را ارتقــا دهــد .در مــورد
دوم ،برابــری حقوقــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه تحــت صالحیــت یــک دادگاه واحــد ،قوانیــن عمومــی
و خصوصــی انگلســتان مجــزا نگــردد و اصــول قانونــی یکســانی اعمــال شــود .بــه عــاوه ،بــر اســاس
 .1موالیــی ،آیــت« ،موانــع و محدودیتهــای حقــوق اداره در ایــران در فرآینــد تأســیس حقــوق اداری ایــران»،
پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،تابســتان  ،1399شــماره  ،3صــص 195ـ.227
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مــورد ســوم ،حقــوق شــهروندان انگلیــس از نتایــج حکــم دادگاه ناشــی میشــود ،امــا ایــن موضــوع
اثبــات نمیکنــد کــه تضمینهــای قانــون اساســی در مــورد حقــوق شــهروندی نامطلــوب اســت.
به طور کلی ،نظریه حاکمیت قانون نوین انگلیس شامل این موارد است:
 .1همه فعالیتهای دولت باید از قانون پیروی کند.
 .2اصل حاکمیت قانون به اصل قانونی بودن محدود نیست.
 .3اصل حاکمیت قانون بیانگر حمایت از قانون است.
 .4اصــل حاکمیــت قانــون نشــان میدهــد کــه قانــون هیــچ گونــه ترجیحــی بیــن دولــت و
1
شــهروندان نــدارد.
در فرانســه کــه بــه عنــوان کشــور مــادر حقــوق اداری شــناخته مــی شــود ،حاکمیــت قانــون اداری،
اصلیتریــن محتــوای حاکمیــت قانــون شــمرده میشــود و ســه مفهــوم را دربرمیگیــرد:
 .1عمل اداری باید دارای مبانی قانونی باشد.
 .2عمل اداری باید مطابق با قانون باشد.
2
 .3دستگاههای اداری باید برای اطمینانیابی از اجرای هنجارهای قانونی اقدام کنند.
در ایــاالت متحــده ،حاکمیــت قانــون کــه عالیتریــن اصــل قانونــی نامیــده میشــود ،متشــکل از ســه
3
عامــل اصلــی اســت؛ حقــوق اساســی ،رویههــای قانونــی و نهادهایــی کــه اقتــدار قانــون را تضمیــن میکننــد.
در قــرن  ،19در کشــور آلمــان بــا حمایــت از حقــوق بشــر و گســترش اصــل دولــت قانونمــدار،
میــزان مداخلــه دولــت در حقــوق افــراد افزایــش یافــت .بــه ایــن ترتیــب ،حمایــت از فــرد در مقابــل
اداره بــا ایجــاد حقــوق اداری بــه عنــوان رشــتهای مســتقل از حقــوق اساســی مطــرح شــد ،بــه گونـهای
کــه در اصــول مختلــف قانــون اساســی  1949آلمــان ،تضمینهایــی بــرای دولــت قانونمــدار و و
نظــارت قضایــی مؤثــر مقــرر شــده اســت .در ســالهای اخیــر ،گروهــی از اندیشــمندان معتقدنــد
حقــوق اداری ســنتی آلمــان دیگــر بــرای پاســخ بــه پیچیدگیهــای اجتماعــی و اداری مناســب نیســت
4
و خواســتار ایجــاد حقــوق اداری جدیــدی شــدند.
1-Wollmann, Hellmut, “Comparing institutional development in Britain and Germany: (persistent) divergence or
(progressing) convergence”, Comparing public sector reform in Britain and Germany, Routledge, 2019, p.p. 1ـ\26
2-Laurent, Pech and Kim Lane Scheppele, «Illiberalism within: rule of law backsliding in the EU», Cambridge
Yearbook of European Legal Studies, 2017, p.p. 3ـ47
3-Wang, Zhiqing, «Reconstruction of the Theory of Administrative Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence»,
�3rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economic Subjects, Atlantis Press, 2018, p.p. 747ـ752

 .4بکــر ،فلوریــن« ،تحــوالت حقــوق اداری آلمــان» ،پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،تابســتان  ،1399شــماره  ،3صــص
69ـ.92
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ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

در ایران تـــا قبـــل از تدویـــن قانـــون اساسـی در ســـال  ،1285اصــل حاکمیت قانــــون جایــگاه
چندانـــی در نظـــم حقوقـی مســـتقر نداشـت و اقدامـــات دستگاههای اداری تحـــت اراده دولتمــردان
و رفتارهــــای تبعیضآمیــــزشان صــــورت میگرفــت .در ایــــن دوران ،بــا آشــنایی مــردم بــا نظریههای
اداری رایـــج نظیــــر بوروکراســی وبــــر 1و رواج دیدگاههای مشــــروطهخواهانه ،تقاضــا بــرای محدود
2
کــــردن اعمــال ســــلیقه متصدیان افزایــش پیــدا کـرد.
بــه ایــن ترتیــب ،تحـــوالت نظـــام اداری ایــران شـــکل گرفــت ،بــهگونهای کـــه قانـــون اســـتخدام
کشـوری در سـال  1301بـه تصویـب رسـید تـا جلـوی رفتارهـای سـوء مأمـوران دولتـی در اســتخدام
کارمنــــدان مــــورد نیــاز را بگیــرد .پـــس از انقـالب اسـالمی نیز با تدویـن و تصویـب قانـون اساسـی
جدیـــد ،وضـــع قوانیـــن و مقـــررات اداری زیـــادی در حوزههای مختلـــف صورت گرفت .تـــا اواســـط
دهــه ،1380بــا پیــروی از رویکـــرد وبـــری ،همچنــان سیســتم غیــر شــخصی مبتنــی بــر مقــررات بــه
جای اداره شخصی و سلیقهای بـــر حقـــوق اداری کشـــور غالـــب بـــود.
برنامههــای تعدیــــل ســــاختاری کــه در خصــوص ضــــرورت کوچکســــازی دولــــت،
مقرراتزدایــــی و برونســــپاری خدمــــات دولتــی در اوایــل دهـــه  70خورشیدی در کشــور آغــاز
شــــده بود ،موجـــب شـــد سلســـلهمراتب اداری ،جـای خـــود را بـه فرآیندهای مذاکــــره ،چانهزنــی و
همــــکاری میــــان بخــــش دولتــــی و خصوصــــی دهد 3.به این ترتیب ،با شناســایی نارســــاییها و
نقصانهــــای بوروکراســـی وبـر و تصویـــب قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری در سـال  ،1386حقـوق
اداری ایران ،وارد مرحله جدیـــد شـــد 4و مفاهیـم جدیـــد مدیریتـی وارد قوانیــن اداری کشــور گردید.
بــا ایــن حــال ،حقــوق اداری در ایــران بــا چالشهــای زیــادی روبهروســت کــه نیازمنــد بازنگــری
حاکمیــت قانــون اداری در دوران نویــن اســت.
بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد هــر چنــد کشــورهای مختلــف درک متفاوتــی از حاکمیــت قانــون
دارنــد ،همــه آنهــا در روح مفاهیــم مربــوط بــه «حاکمیــت قانــون اداری» ،مشــترک هســتند کــه تأثیــر
غالــب قانــون بــر حقــوق اداری را در کشــورهای مختلــف بــه همــراه آورده اســت.

1-Bureaucracy Theory.
2-Udy Jr, Stanley H., « “Bureaucracy” and “Rationality” in Weber's Organization Theory: An Empirical Study»,
American Sociological Review, 1959, p.p. 791ـ795

 .3کاظمــی ،داوود و مهــدی هداونــد« ،تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون مدیریــت خدمات کشــوری
(تحلیــل مــاده  90قانــون مدیریت خدمــات کشــوری)» ،راهبــرد ،تابســتان  ،1392شــماره  ،67صــص 63ـ.93

 .4طاهــری ،علــی و ســارا خاکپــور« ،تأملــی بــر چیســتی و چرایــی ظهــور حقــوق اداری نویــن» ،پژوهشهــای
نویــن حقــوق اداری ،تابســتان  ،1399شــماره  ،3صــص 145ـ.164
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گفتــار دوم ـ زمینههــا و دالیــل کاربســت هــوش مصنوعــی در
حقــوق اداری
پیشــرفت فنــاوری هــوش مصنوعــی تغییــرات بزرگــی در زندگــی اجتماعــی انســان ایجــاد کــرده،
بــه طــوری کــه میتــوان گفــت زندگــی بشــر وارد عصــر هــوش مصنوعــی شــده اســت .ورود بــه
دوران هــوش مصنوعــی و نــوآوری در رویکردهــای حقــوق اداری باعــث ایجــاد اصالحــات و تغییراتــی
در چارچوبهــای حقــوق اداری خواهــد شــد .در ادامــه ،دالیــل و زمینههــای ایــن تغییــرات در ســه
مؤلفــه دســتهبندی و بررســی شــده اســت.

بند نخست ـ پیشرفت فناوری کالنداده ،بالکچین و هوش مصنوعی

در قــرن بیســت و یکــم ،توســعه تمــدن بشــری و نفــوذ ســه حــوزه از علــم و فنــاوری در ســاختار
ســازمانهای اجتماعــی یعنــی کالنداده ،بالکچیــن و هــوش مصنوعــی تســریع پیــدا کــرده اســت.
امــروزه هــوش مصنوعــی بــه دوره جدیــدی از انقــاب صنعتــی در جهــان تبدیــل شــده اســت .هــوش
مصنوعــی ،شــاخهای از علــوم رایانــه اســت کــه نظریههــا ،روشهــا ،فناوریهــا و سیســتمهای کاربــردی
را بــرای شبیهســازی هــوش انســان بررســی میکنــد و توســعه میدهــد.
تــا آن جــا کــه بــه تحقیقــات حرفـهای مربــوط میشــود ،در مــورد تعریــف هــوش مصنوعــی ،اتفــاق
نظــر وجــود نــدارد .بــه صــورت متــداول ،ترکیــب «رایانــه و هــوش» ،هــوش مصنوعــی نامیــده میشــود
کــه نشــان میدهــد هــوش مصنوعــی ،توانایــی ماشــین در تقلیــد رونــد تفکــر انســان نیســت ،بلکــه
توانایــی تکــرار رفتــار انســان بــر اســاس تفکــر انســان اســت .بــه ایــن ترتیــب ،در هــوش مصنوعــی،
ســازوکار انجــام عمــل را میتــوان بــا تقلیــد از رفتــار انســان دســت آورد .بــر ایــن اســاس ،تعریفــی از
هــوش مصنوعــی میتــوان ارائــه داد کــه الگوریتمهــای پیشــرفته از آن پشــتیبانی میکننــد کــه در آن،
«هــوش مصنوعــی طبــق دســتورالعملهای خاصــی بــا اســتفاده از دادههــای تاریخــی در مقیــاس بــزرگ
و همچنیــن بــا اســتفاده از فعالیتهــای ادراک ،یادگیــری ،اســتدالل و تصمیمگیــری میتوانــد
1
سیســتم محاســباتی مربــوط بــه رفتــار مشــخصی را تکمیــل کنــد».
در نتیجــه ،هــوش مصنوعــی تمــام جنبههــای زندگــی اجتماعــی انســان را تغییــر میدهــد و حتــی
کام ـ ً
ا دگرگــون خواهــد کــرد .ادغــام هــوش مصنوعــی و علــم حقــوق ،زمینــه جدیــدی از تحقیقــات
حقوقــی را بــاز میکنــد و بــه نقطــه رشــد جدیــد علمــی در مطالعــات حقوقــی تبدیــل میشــود.

1-Wang, ibid.
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بنــد دوم ـ ظهــور و تحقــق ویژگیهــای نویــن حقــوق اداری بــا کمــک
هــوش مصنوعــی

در حــوزه حقــوق اداری ،هــر دو مفهــوم کارآیــی و عدالــت از ارزشهــای حقوقــی مهــم هســتند .از
دیربــاز بــر عدالــت تأکیــد شــده اســت و بــه نوعــی ،مظهــر روح قانــون در نظــر گرفتــه میشــود و
قانــون را تجســم عدالــت قلمــداد میکننــد .از ســوی دیگــر ،در حــوزه اداری ،بــه دلیــل پیچیدگــی
مدیریــت و خدمــات اداری ،زمزمههــای مطالبهگــری بــرای بهبــود کارآیــی اداری رســاتر اســت .عــاوه
کمــی میتــوان ارزیابــی
بــر ایــن ،ارتقــای کارآیــی ،اســتاندارد ســادهای اســت کــه آن را بــه صــورت ّ
کــرد.
اســتفاده از هــوش مصنوعــی میتوانــد ضمــن تقویــت عدالــت و عقالنیــت در تصمیمگیــری اداری،
کارآیــی اداری را بهبــود بخشــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا توســعه مفهــوم مســئولیت و تحقــق نظــارت جامــع
اداری و رویهگرایــی باعــث اصــاح چارچوبهــای حقــوق اداری خواهــد شــد .در ادامــه بــه ایــن
مشــخصات نویــن حقــوق اداری در عصــر توســعه هــوش مصنوعــی میپردازیــم و تمایزهــای آن بــا
حقــوق اداری ســنتی بیــان میشــود.
 .1ارتقای کارآیی
ارتقــا و بهبــود کارآیــی اداری حاصــل پیگیــری بیوقفــه فعالیتهــای اداری اســت .محدودیــت
بودجــه و منابــع ســبب میشــود کــه اشــخاص اداری از نظــر تعــداد پرســنل محــدود باشــند و تقاضــا
بــرای مدیریــت و خدمــات عمومــی بــا پیچیدگــی فزایندهــای روبهروســت .بــه ایــن ترتیــب ،توســعه
فعالیتهــای اداری بــا کمبــود منابــع انســانی و در نتیجــه ،کارآیــی اداری پاییــن روبهروســت کــه
ـد زیــادی برطــرف کنــد.
هــوش مصنوعــی کارآمــد میتوانــد ایــن معضــل را تــا حـ ّ
در دوران حاضــر ،توســعه و محبوبیــت اینترنــت ،مــرز تعامــل در جامعــه را گســترش داده و منابــع
عظیمــی از داده ایجــاد کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،فنــاوری بالکچیــن ،فرصتهــای ذخیرهســازی
مجــازی و امــن دادههــا را فراهــم آورده اســت 1.بــا ایـن حــال ،شــیوه برخــورد بــا کالندادههــا و تحلیــل
و بهکارگیــری آنهــا بــه مشــکلی تبدیــل شــده اســت کــهبایــد حــل شــود .بنابرایــن ،هــوش مصنوعــی
در یــک لحظــه تاریخــی و بــر اســاس کالنداده بــه وجــود آمــده اســت و از طریــق قــدرت محاســباتی
فوقالعــاده خــود میتوانــد بســیاری از اطالعــات را بــه ســرعت ،پــردازش و فرآینــد تجزیــه و تحلیــل و
پــردازش دادههــای تاریخــی را تکمیــل کنــد .از ایــن رو ،در عصــر هــوش مصنوعــی ،مشــکل پــردازش و
تصمیمگیــری مبتنــی بــر حجــم گســترده دادههــا حــل شــده اســت.
 .1آقایی طوق و ناصر ،پیشین ،صص ۹ـ.۳۳
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در حــال حاضــر ،از هــوش مصنوعــی در زمینههــای مالــی ،پزشــکی ،آموزشــی ،امنیــت و دیگــر
زمینههــا اســتفاده میشــود .در آینــده میتــوان ایــن فنــاوری را در جمــعآوری اطالعــات ،انجــام
فرآیندهــای اداری ،مشــاوره و پاسـخگویی اداری بــه کار گرفــت .هــوش مصنوعــی جایگزیــن اســتفاده
ســنتی از منابــع انســانی شــده و کارآیــی پاییــن کمبــود منابــع انســانی را بهبــود بخشــیده اســت .بــه
طــور مشــخص ،توانایــی هــوش مصنوعــی در ســه ســطح ،بــر فعالیتهــای اداری از نظــر ماهــوی و شــکلی
تأثیــر عمیقــی خواهــد داشــت :جمــعآوری اطالعــات و غربالگــری ،تشــخیص و پاســخ و قضــاوت و
تصمیمگیــری مســتقل .ایــن ویژگــی ،قــدرت پــردازش و تصمیمگیــری بینظیــری بــرای هــر انســان
و ســازمانی بــه ارمغــان مـیآورد.
 .2حرکت از عدالت الکترونیکی به عدالت هوشمند
در کاربــرد هــوش مصنوعــی در ســازوکار اداری ،رعایــت عدالــت ،یکــی دیگــر از ویژگیهــای مهــم
اســت ،بــه طــوری کــه میتــوان از توانایــی هــوش مصنوعــی در تحقــق تصمیمگیریهــا و رفتارهــای
عادالنــه بهــره گرفــت .بــا طراحــی روشهــای اســتدالل هــوش مصنوعــی ،سیســتم هوشــمند میتوانــد
مســیر منطقــی اســتدالل انســان را تقلیــد کنــد ،از انــواع انحرافهــا و کژاندیشــی موجــود در شــناخت
انســان جلوگیــری کنــد و تصمیمگیریهــای اداری را منطقیتــر و عینیتــر ســازد.
1
رونــدی کــه در ایــن حــوزه ،توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده ،حرکــت از عدالــت الکترونیکــی
بــه ســمت عدالــت مجهــز بــه هــوش مصنوعــی 2اســت .عدالــت الکترونیکــی ،مزیــت مشــخصی را از
نظــر بهبــود کارآیــی و اثربخشــی نظامهــای قضایــی ،همــکاری مقامهــای قانونــی و مهمتــر از همــه،
3
دسترســی شــهروندان بــه عدالــت بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فراهــم میکنــد.
بــا ایــن حــال ،در ســالهای اخیــر ،حرکــت بــه ســمت عدالــت هوشــمند از طریــق رایان ـهای کــردن
عدالــت ،غیــر مــادی کــردن اســناد رویهــای ،معرفــی ابزارهــای ارتباطــی جدیــد ،فرصتهــای
ذخیرهســازی مجــازی و برنامههــای هــوش مصنوعــی صــورت گرفتــه اســت کــه گام مهمــی در تحقــق
نظــام هوشــمند اداری خواهــد بــود.
هــوش مصنوعــی بــرای ارتقــای عدالــت قضایــی ،جایــگاه خاصــی در ســازمانهای قضایــی دارد.
اســتدالل حقوقــی نوعــی تفکــر اســت کــه افــراد مســئول در رســیدگی بــه پروندههــا بــه کار میگیرنــد.
اســتدالل قانونــی از یــک اســتاندارد یکپارچــه پیــروی میکنــد ،ولــی ارائهدهنــدگان خدمــات
1-E,Justic
2-AI,powered justice .
3-Velicogna, M., “Use of information and communication technologies (ICT)”, European Judicial Systems, CEPEJ .
Studies, No. 7, Council of Europe, 2008
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حقوقــی ،افــرادی بهرهمنــد از اســتدالل حقوقــی متمایــز هســتند کــه از نظــر موضوعــی اختــاف نظــر
دارنــد و جلوگیــری از نتیجــه اختــاف در حیطــه اختیــارات دشــوار اســت .بــا ایــن حــال ،اســتفاده از
هــوش مصنوعــی بــر عوامــل غیــر منطقــی غلبــه میکنــد ،اســتاندارد نســبتاً واحــدی از اســتدالل و
معیارهــای ارزیابــی بــرای دادرســی قضایــی فراهــم میکنــد و پدیــده «احــکام متفــاوت بــرای یــک
ـد زیــادی کاهــش میدهــد یــا حتــی از بیــن
پرونــده» را کــه ناشــی از اختــاف ذهنــی اســت ،تــا حـ ّ
میبــرد.
تــا جایــی کــه بــه ایــن کاربــرد مربــوط میشــود ،از هــوش مصنوعــی تاکنــون بــه طــور گســترده
در زمینــه حقــوق اداری اســتفاده نشــده اســت .از ایــن راهــکار میتــوان در نظــام اداری بهــره گرفــت
و از هــوش مصنوعــی بــرای تصمیمگیــری اداری اســتفاده کــرد .سیســتم هوشــمند میتوانــد
اطالعــات را بــه طــور همهجانبــه جمـعآوری کنــد ،همــه عوامــل مرتبــط را در نظــر بگیــرد ،از درســتی
تصمیمگیــری اطمینــان یابــد و رونــد عدالــت در تصمیمگیــری اداری را بهبــود بخشــد.
 .3ترویج روشهای مؤثر و دکترین رویه
دكتریــن رویــه بــه ایــن معناســت كــه فرآینــد اداری در نظــام اداری یــك دولــت بایــد طبــق
رویههــای قانونــی ،بــا تأكیــد بــر ترتیــب زمانــی ،گامهــا و روشهــای بــه کار گرفتهشــده در اقدامــات
اداری انجــام شــود كــه قبـ ً
ا از نظــر قانونــی مؤثــر بودهانــد .در حقیقــت ،ایــن فرآینــد توســعه تدریجــی،
اهمیــت رویههــای اداری را نشــان میدهــد.
در قــرن نوزدهــم ،قانــون اداری در غــرب فقــط بــه عمــل اداری توجــه داشــت و مفهــوم رویــه
اداری را نادیــده میگرفــت .در قــرن بیســتم بــر ایــن رویکــرد تمرکــز شــد کــه حاکمیــت قانــون اداری
بایــد بــه فرآینــد مدیریــت و خدمــات موضــوع اداری توجــه کنــد .رالــز 1،متفکــر و فیلســوف سیاســی
امریکایــی ،در بیــان خــود از «نظریــه عدالــت» ،از هســته اصلــی برنامهریــزی نویــن در ســه عنــوان یــاد
میکنــد« :اول ،حاکمیــت قانــون اســت کــه اقداماتــی را کــه بــه طــور منطقــی از مــردم انتظــار مـیرود
انجــام دهنــد ،الــزام میکنــد و اقداماتــی کــه از مــردم انتظــار نم ـیرود انجــام دهنــد ،منــع میکنــد.
دوم ،افــرادی هســتند کــه قانــون را وضــع میکننــد و ســوم ،پروندههــای مشــابه اســت 2».بــه ایــن
ترتیــب ،بــر اســاس نظــر رالــز ،رویــه بــه تنهایــی میتوانــد مــاک عدالــت قــرار گیــرد.
بــا توســعه فنــاوری هــوش مصنوعــی ،توجــه و بهکارگیــری روشهــای مؤثــر و دکتریــن رویــه
میتوانــد بــه یــک ویژگــی ایــن دوران تبدیــل شــود .توســعه هــوش مصنوعــی باعــث شــفافیت
و مشــارکت بیشتــر نظــام اداری ،افزایــش همــکاری و مشــارکت وابســتگان اداری در مدیریــت و
1-Rawls.
2-Hermstrüwer, Yoan, “Artificial intelligence and administrative decisions under uncertainty”, Regulating Artificial
Intelligence, Cham, 2020, p.p. 199ـ223
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خدمــات ،افزایــش ارتباطــات متقابــل ،همــکاری و اعتمــاد بیــن افــراد اداری میشــود و فرآینــد اداری
را بــه مطابقــت بــا نظــم قانونــی ،گامهــا و روشهــای مؤثــر وادار میکنــد ،بــه طــوری کــه رفتــار اداری،
کارآمــد و شــامل نفــی تبعیــض جنســیتی ،آزادی ،دموکراســی و مقبولیــت باشــد و از ســوء اســتفاده از
حقــوق اداری جلوگیــری شــود.
 .4گسترش مفهوم مسئولیتپذیری
یکــی دیگــر از ویژگیهــا و الزامــات دوران هــوش مصنوعــی ،گســترش مفهــوم مســئولیتپذیری
اســت .موضوعــی کــه در ایــن حــوزه مطــرح میشــود ،آن اســت کــه در دولتهــا و ســازمانهایی کــه
از راهکارهــای هــوش مصنوعــی اســتفاده میکننــد ،مســئولیت عواقــب آن بــر عهــده کیســت .در نظــام
حقوقــی حکومتهایــی چــون ایــاالت متحــده و انگلســتان ،مســئله قانونگــذاری دربــاره مســئولیت
شــرکتهایی کــه از الگوریتــم هــوش مصنوعــی اســتفاده میکننــد ،بســیار مــورد توجــه اســت .بایــد
گفــت همــان طــور کــه فوایــد هــوش مصنوعــی بــه نــام شــرکتها و ســازمانها نوشــته میشــود،
در صــورت وقــوع حادثــه یــا تحلیــل نادرســت نیــز مســئولیت اشــتباه بایــد بــه تمامــی بــر عهــده ایــن
ســازمانها باشــد.
1
موضــوع دیگــر ،مطــرح شــدن اعطــای شــخصیت یــا قائــل شــدن «فردیــت» بــرای محصــوالت
هــوش مصنوعــی اســت .در عمــل ،تعامــل انســان و رایانــه در قالــب هــوش مصنوعــی میتوانــد بــا
شــناخت ،تصمیمگیــری و رفتــار خــودکار ،وظایــف مختلفــی را انجــام دهــد کــه باعــث میشــود
ـدی ،مفهــوم «فردیــت» را از خــود نشــان دهنــد .بــا ایــن
محصــوالت در حــوزه هــوش مصنوعــی ،تــا حـ ّ
حــال ،الزم اســت توضیــح داده شــود کــه ایــن ویژگــی کام ـ ً
ا صــورت تقلیــدی دارد و هرگــز آگاهانــه
2
نیســت .بنابرایــن ،از ایــن ویژگــی بــا عنــوان «شــبه مالــک» یــاد میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،وقتــی
هــوش مصنوعــی در حــوزه اداری اعمــال شــود ،بررســی اینکــه چــه نــوع مشــکالت حقوقــی رخ
خواهــد داد ،اهمیــت بســزایی دارد.
از ســوی دیگــر ،هــوش مصنوعــی از نظــر پیشــرفت فنــاوری دو گونــه اســت :هــوش مصنوعــی قــوی
کــه قابلیتهــای متعــددی کــه در ســطح انســان اســت ،ماننــد اختیــار ،تفکــر و ذهــن محاســباتی
را داراســت و هــوش مصنوعــی ضعیــف کــه دارای ســطح عملکــرد و قابلیــت ضعیــف اســت و عموم ـاً
مبتنــی بــر برنامههــای از قبــل طراحیشــده اقــدام میکننــد و اســتقاللی در تصمیمگیــری ندارنــد.
قبــل از هــر چیــز ،روشــن اســت کــه مرحلــه کنونــی بــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی ضعیــف مربــوط
اســت یعنــی هــوش مصنوعــی هنــوز ابــزار کمکــی عمــل اداری اســت و بــا حالــت ســنتی محصــول
1-Subjectivity.
quasi .ـ2-owner
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ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

هیــچ تفــاوت اساســی وجــود نــدارد .بنابرایــن ،هــوش مصنوعــی بــا «فردیــت» خاصــی کــه از خــود
نشــان میدهــد ،همچنــان در گــروه افــراد اداری قــرار نخواهــد گرفــت و هنــوز هــم بــه عنــوان ابــزاری
کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری شــناخته میشــود .بــا ایــن حــال ،هــوش مصنوعــی میتوانــد موضــوع
تدویــن قوانیــن گوناگــون باشــد.
 .5نظارت اداری جامع
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای هــوش مصنوعــی ،قــدرت بــیحــد و حصــری اســت کــه در
حــوزه نظــارت بــر شــهروندان بــه دولتهــا میدهــد .ایــن قــدرت تــا جایــی کاربــردی اســت کــه در
صــورت تدویــن قوانیــن مشــخص و عملــی ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه دولتهــا بتواننــد بــه
کوچکتریــن رفتــار و اعمــال شــهروندان دسترســی داشــته باشــند و از آنهــا در راســتای جلوگیــری از
تخلفــات و برقــراری عدالــت اســتفاده کننــد .بــه ایــن ترتیــب ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینــه
اداری ،هــدف نظــارت اداری را کــه موضــوع دســتورالعمل اجرایــی مــواد  91و  92قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری اســت ،بــه صــورت جامــع تحقــق میبخشــد .ایــن کاربــرد مهــم ،یکــی دیگــر از
ویژگیهــای دوران هــوش مصنوعــی اســت.

بند سوم ـ نقش مؤثر هوش مصنوعی در سیر تکامل حقوق اداری

حقـــوق اداری در ابتــدای ظهــور خــود بـــه دنبـــال مشـــخصکردن تمـــام تصمیمـــات بـــا تمـــام
جزئیـــات بـــرای مأمـــوران اداری بـــود ،ولی با گذشت زمان ،حقـــوق اداری بـــه جـــای تعییـن دقیـق و
جزئـــی تمامـــی تصمیمـات و اقدامـات بـه دنبـال وضـع قواعـدی بـود کـه مأمـوران دولتـی بتواننـد در
شـــرایط مختلـــف با توجهبـــه ایـــن قواعـــد ،اقـــدام مناســـب را انجام دهند.
در کشــور چیــن ،در  19گــزارش مهــم حــزب حاکــم در ســال  ،2017بــر لــزوم تقویــت «ســاختار
نظــام حاکمیــت اجتماعــی ،مســئولیتپذیری دولــت ،هماهنگــی اجتماعــی ،مشــارکت عمومــی،
حاکمیــت قانــون ،تعقــل و تخصــص» تأکیــد شــده اســت .در زمینــه عملکــرد قضایــی ،دادگاه شــانگهای
بــر ســه حــوزه فنآوریهــای اصلــی اینترنــت ،کالنداده و هــوش مصنوعــی ،بــرای دســتیابی بــه
یــک ادغــام مؤثــر بــا ســازوکار عملکــرد قضایــی تأکیــد میکنــد تــا «هــوش مصنوعــی» بــرای ایجــاد
1
«دادگاه هوشــمند» بــه حــوزه قضایــی وارد شــود.
بــرای نمونــه ،مــاده  51قانــون آییــن دادرســی اداری چیــن ،اصالحشــده در ســال  ،2015ســه روش برای
ثبــت پروندههــا در دعــاوی اداری در نظــر گرفتــه اســت .بنــد ســوم تصریــح میکنــد کــه محتویــات فــرم
1-He, Zhipeng and Lu Sun, A Chinese Theory of International Law, Springer, 2020.
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پیگــرد قانونــی بــدون ثبــت ناکافــی اســت .اصــاح ایــن قانــون بــه معنــای گــذار بــه نظــام خــودکار ثبــت
پرونــده در مراحــل اداری در چیــن اســت .بــه ایــن ترتیــب ،از یــک ســو ،قانــون ،حقــوق طرفیــن را تضمیــن
کــرده و از ســوی دیگــر ،پیگیــری کشــور چیــن بــرای بهــرهوری و کارآیــی اداری منعکــس شــده اســت.
پــس میتــوان تصــور کــرد کــه از هــوش مصنوعــی در دادخواس ـتهای اداری در ســطح تشــکیل پرونــده
اســتفاده شــود کــه بــا شناســایی شــرایط تعقیــب کیفــری بــه صــورت اثرگــذار و حــذف پیوندهــای زایــد در
رونــد بررســی قضایــی ،رونــد گــردش ســند را بــا ســرعتی بیــش از تــوان نیــروی انســانی پیگیــری کنــد،
1
نتیجــه حکــم را بــه دادســتان اطــاع دهــد و کارآیــی اداری را بســیار بهبــود ببخشــد.
در ایــران نیــز قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــواد  36تــا  38بــه اصــل «ســرعت در انجــام
وظایــف اداری» اشــاره کــرده اســت .طبــق مــاده « ،36دســتگاههای اجرایــی موظفنــد فرآیندهــای مــورد
عمــل و روشهــای انجــام کار خــود را بــا هــدف افزایــش بهــرهوری نیــروی انســانی و کارآمــدی فعالیتهــا
ماننــد ســرعت [ ]...بــه اجــرا گذارنــد» .بــر اســاس مــاده  37نیــز «دســتگاههای اجرایــی موظفنــد بــا
کمیــت خدمــات بــه مــردم و بــا رعایــت دســتورالعملهای ذیربــط ،اقدمــات
هــدف بهبــود کیفیــت و ّ
زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهنــد:
 .1اطالعرســانی الکترونیکــی در خصــوص شــیوه ارائــه خدمــات همــراه بــا زمانبنــدی انجــام آن
و مدارکــی کــه متقاضــی بایــد ارائــه نمایــد؛
 .2ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکتریکی؛
 .3ارائــه خدمــات بــه شــهروندان بــه صــورت الکترونیکــی و حــذف لــزوم مراجعــه حضــوری مــردم
بــه دســتگاه اجرایــی بــرای دریافــت خدمــت.»...
در نهایــت ،مطابــق قســمتی از مــاده « ،38بــه منظــور تســریع و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه
مــردم ،واحدهــای خدمترســانی الکترونیکــی از طریــق بخــش دولتــی و غیــر دولتــی در مراکــز
شهرســتانها ایجــاد میگــردد.»...
در مــاده  ۲ضوابــط فنــی و اجرایــی توســعه دولــت الکترونیکــی ،مصــوب  ۱۳۹۶نیــز هــدف از
توســعه دولــت الکترونیکــی در ایــران ،تحقــق ســازوکاری «ســریع و چابــک ،مســئولیتپذیر و پاسـخگو،
فراگیر،کارآمــد و اثربخــش ،منعطــف و تطبیقپذیــر ،قابــل اعتمــاد ،در دســترس ،بــا هماهنگــی کامــل
بیــن اجــزای دولــت و در راســتای ایجــاد شــفافیت و مقابلــه بــا جعــل و فســاد اداری» توصیــف شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــرای شــکلگیری نهــادی مســتقل بــرای توســعه هــوش مصنوعــی در ایــران،
برنامـهای در قالــب ســند ملــی هــوش مصنوعــی بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه شــده و در
آســتانه تصویــب اســت تــا بــه صــورت متمرکــز ،بحــث هــوش مصنوعــی را راهبــری کنــد.
1-Harlow, Carol and Richard Rawlings, «Proceduralism and automation: challenges to the values of administrative
law», The Foundations and Future of Public Law (LSE Legal Studies Working Paper), 2019, p. 3
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بــه ایــن ترتیــب ،انتظــار مــیرود در دوران هــوش مصنوعــی ،حقــوق اداری ،انعطافپذیــری
بیشتــری از رویکــرد ســنتی از خــود نشــان دهــد .اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای ایجــاد
اســتانداردی یکپارچـه از اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی بــرای تصمیمگیــری اداری مــورد نیــاز اســت
ـد زیــادی کاهــش یابــد .تنهــا در ایــن صــورت ،نظــام
تــا پراکندگــی آرای ناشــی از اختــاف ذهنــی تــا حـ ّ
هوشــمند اداری میتوانــد اطالعــات را بــه طــور همهجانبــه جم ـعآوری کنــد ،همــه عوامــل مؤثــر را
بــه طــور همزمــان در نظــر بگیــرد ،از درســتی تصمیمگیــری اطمینــان یابــد و کارآیــی و عدالــت را
در تصمیمگیــری اداری تحقــق بخشــد.

گفتــار ســوم ـ نظریــه نویــن حاکمیــت قانــون اداری مبتنــی بــر
هــوش مصنوعــی

مفهــوم نظریــه حاکمیــت قانــون اداری بــا گذشــت زمــان ثابــت نخواهــد بــود و عوامــل زیــادی در
تغییــرات آن اثرگــذار اســت .تعامــل میــان قانــون و فناوریهــای نویــن در آینــده ،یکــی از زمینههــای
توســعه ایــن مفهــوم اســت کــه بایــد بــه آن بســیار توجــه شــود .کاربــرد هــوش مصنوعــی در زمینــه
حقــوق اداری بــا اســتفاده از آن بــه عنــوان ابــزاری کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری محقــق خواهــد
شــد .در ادامــه بــه بازاندیشــی اصــول نظریــه حاکمیــت قانــون اداری نویــن در دوران هــوش مصنوعــی
میپردازیــم.

بند نخست ـ اصل اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)

در حقــوق اداری نویــن ،رویههــای اداری بــه صــورت فعاالنــــه و آیندهنگرانــــه بــــه صــــورت
مســــتمر بــرای دســتیابی بــــه راهحــــل خــوب بازبینــی میشــوند و بــر خــاف گذشــته ،دیگــر
ابـــزاری کنترلـــی بـــرای بــه کاربســتن راهحلهـــای از قبـــل پیشبینیشـــده در قانـــون نیســـتند .بــا
بهکارگیــری هــوش مصنوعــی ،مفاهیـــم جدیـــد مدیریتـــی نظیــــر حکمرانــــی و اداره خــوب در گامی
فراتــر از اداره قانونــی در حقــوق اداری وارد میشــود.
 .1مفهوم کهنهانگاری «اداره قانونی»
قانونــی بــودن اقدامــات اداری همیشــه کانــون تمرکــز پژوهشهــای حقــوق اداری بــوده اســت.
رابطــه بیــن مقامــات و مــردم در روابــط حقــوق اداری ،اهمیــت ایــن موضــوع را ترســیم میکنــد.
اصــل «قانونــی بــودن» 1بــه یکــی از اصــول قانــون اداری تبدیــل شــده اســت و بایــد در تمــام اقدامــات
اداری دنبــال شــود .ایــن اصــل بــه مقــررات قانونــی در اعمــال اداری توجــه میکنــد و مســتلزم آن
1-Legality .
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ـدی قــدرت اداری بــه شــدت در محــدوده قانــون محــدود باشــد .ایــن
اســت کــه مبانــی ،رویــه و تصـ ّ
امــر بــه ســازمانهای قضایــی بــرای ترمیــم اعمــال اداری غیــر قانونــی کمــک میکنــد ،بــه طــوری
کــه دادگاههــا عمــل اداری غیــر قانونــی را لغــو میکننــد ،اقدامــات قانونــی را تأییــد و قضاوتهــای
نادرســت را اصــاح میکننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن رویکــرد قضایــی ،پاس ـخگوی اهــدف اصلــی حقــوق
اداری نیســت و تنهــا از مشــروعیت اداری در قالــب عدالــت مــوردی حفاظــت میکنــد.
اصــل «مشــروعیت» 1بــا دو مشــکل عمــده روبهروســت :وجــود تنهــا یــک اســتاندارد مجــرد و
محدودیــت موجــود در نظارتهــای قضایــی .اصــل «قانونــی بــودن» ،محــدود بــه بررســی آن اســت کــه
آیــا قــدرت اداری قانونــی اســت یــا خیــر و آیــا از قــدرت اداری ســوء اســتفاده میشــود یــا خیــر .ایــن
وضعیــت ،پایینتریــن ســطح نظــارت قانونــی اســت و بــرای درجههــای مختلــف اعمــال اداری کــه از
منطــق و الزامــات ســازوکار اداری پیــروی نمیکننــد ،مفیــد نیســت.
بــا ایــن حــال ،اســتاندارد کلــی در بررســی قضایــی اقدامــات اداری ،اســتاندارد «قانونــی بــودن» اســت
و ایــن اســتاندارد ســطح پاییــن باعــث میشــود کــه تــرک اقدامــات اداری قانونــی کــه در مــوارد خــاص،
غیــر منطقــی بــه نظــر میرســند ،بــرای دادگاه ،ناممکــن شــود .توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار اهمیــت دارد
کــه در مواجهــه بــا فعالیتهــای اداری بــه طــور فزاینــده پیچیــده و بــا گســترش مســتمر حــق اختیــار
مأمــوران اداری ،اصــل «مشــروعیت» ،انعطافپذیــری کافــی را از خــود نشــان نمیدهــد .بــه ایــن ترتیــب،
محافــل علمــی و عملــی بــه تدریــج بــه «اداره خــوب» ،بیشتــر از «اداره قانونــی» توجــه میکننــد.
« .2اداره خوب» در دوران هوش مصنوعی
نظریــه اداره خــوب بــه ایــن معناســت کــه در قانــون اداری ،فعالیتهــای اداری میتواننــد بــه
مناسـبترین وضعیــت خــود برســند یعنــی بــا اهــداف اداری ،ســازگار و بــا ویژگــی رویههــا و ســازوکار
اداری ،متناســب باشــند کــه تحقــق آن در بســیاری از شــرایط مکانــی و زمانــی ریشــه دارد .همــان
طــور کــه بیــان شــد ،هــدف از فعالیتهــای اداری ،بهبــود کیفیــت و کارآیــی اداری اســت .اصــل
«قانونــی بــودن» ،حداقــل ســطح مــورد نیــاز بــرای اعمــال اداری اســت .اصــل «اداره خــوب» ،باالتریــن
ســطح اســتاندارد عنــوان میشــود و تحقــق ایــن اصــل بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی بــه طــور کامــل
امکانپذیــر اســت.
در رویههــای معمــول اداری ،بــرای مســئوالن اداری ،خدماترســانی عمومــی بــر اســاس توجــه بــه
شــخصیت و تفاوتهــای وابســتگان اداری دشــوار اســت ،ولــی امــروزه ایجــاد پایــگاه دادههــای شــخصی
از شــهروندان بــر اســاس کالنداده 2بــه کاری ســاده تبدیــل شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،فعالیتهــای
1-Legitimacy .
2-Big data .

217

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل

ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

اداری نــه تنهــا میتوانــد بــر اســاس دادههــای فــردی وابســتگان اداری انجــام شــود ،بلکــه مدیریــت
شخصیسازیشــده 1میتوانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد.
بنابرایــن ،میتــوان پیشبینــی کــرد کــه فنــاوری هــوش مصنوعــی امــکان تحقــق دولــت خــوب
را فراهــم میکنــد .هــوش مصنوعــی بــه عنــوان ابــزاری کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری میتوانــد
یــک برنامــه عملــی خــوب را بــه طــور مســتقل بــر اســاس تغییــرات مکانــی و زمانــی محیــط اداری
خارجــی برنامهریــزی کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،تحقــق «اداره خــوب» در دوران هــوش مصنوعــی ،بســیار
فراتــر از ســطح اســتاندارد «اصــل مشــروعیت» اســت و مفهــوم مدیریــت منطقــی اداری را تــا حــد
زیــادی غنــی میبخشــد.

بند دوم ـ اصل عدالت و کارآیی

در حقــوق اداری نویــن ،کارآیــی 2و عدالــت از مفاهیمــــی مدیریتــــی هســــتند کــه اهمیــــت
مضاعف پیــــدا کــــردهاند .همچنین بـــه دلیـــل معضل تـــورم قوانیـــن و مقـــررات ،یافتن راهکارهایی
برای مقرراتزدایـــی مورد نظر اســـت .از این رو ،به صالحیـــت اختیـــاری و در نتیجـــه ،نهـــاد انتظـــار
مشـــروع در عرضــه شــیوههای حمایتــی مناســب در حقــوق اداری کام ـ ً
ا توجــه میشــود.
3

 .1مفهوم اصل «کارآیی و عدالت»
عدالــت و کارآیــی ،اهــداف ارزشــی حقــوق اداری هســتند .بــا ایــن حــال ،ایــن دو مفهــوم،
دربرگیرنــده گروهــی از تناقضهــای انطباقناپذیــر بــا یکدیگــر اســت .تضــاد بیــن کارآیــی و عدالــت
زمانــی ظاهــر میشــود کــه کارآیــی بیشتــر در اقدامــات اداری ،بیطرفــی را تضمیــن نکنــد و بــر
عدالــت کمتــر داللــت داشــته باشــد و بــر عکــس .در قــرن نوزدهــم ،اندیشــمندان غربــی ،آزادی فــردی
را دنبــال میکردنــد و معتقــد بودنــد کــه ارزش اصلــی حاکمیــت قانــون ،عدالــت اســت .در قــرن
بیســتم ،بــا ظهــور خدمــات اداری ،اندیشــمندان غربــی بــر ایــن اعتقــاد شــدند کــه کارآیــی ،هــدف
ارزشــی حقــوق اداری اســت و «تنهــا دولــت کارآمــد میتوانــد خدمــات بیشتــری را بــرای افــراد
4
بیشتــری ارائــه دهــد».
امــروزه دولتهــا بــه تحقــق همزمــان کارآیــی و عدالــت بــه عنــوان دو هــدف ارزشــی حقــوق
اداری توجــه دارنــد .دالیــل ایــن موضــوع را میتــوان در دو جنبــه خالصــه کــرد:
1-Pesrsonalized management .
2-Efficiency .
4-Justice .
Engstrom, David Freeman, Daniel E. Ho, Catherine M. Sharkey and Marianoـ4-Florentino Cuéllar, «Government
by algorithm: Artificial intelligence in federal administrative agencies», NYU School of Law, Public Law Research
Paper, 2020, p.p. 20ـ54
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جنبــه نخســت ـ قــدرت اداری شــامل تمــام جنبههــای زندگــی اجتماعــی اســت کــه نتیجــه
آن ،مجموعــهای از بوروکراســیهای بــزرگ و بیقاعــده اســت .چگونگــی بهبــود کارآیــی مدیریــت
ســازمانهای اداری و گســترش آن بــه امــور اجتماعــی بســیار اهمیــت دارد .بنابرایــن ،فرآینــد اداری
بایــد فرآینــد مدیریتــی مطلــوب بــا هزینههــای اجتماعــی کمتــر و تــوان دســتیابی بــه منافــع
بیشتــر باشــد.
جنبــه دوم ـ گســترش قــدرت و اختیــار مقامــات اداری ،احتمــال نقــض حقــوق و منافــع وابســتگان
اداری را افزایــش میدهــد و نابرابــری را در روابــط حقــوق اداری تشــدید میکنــد .مأمــوران اداری
اختیــارات گســترد ه اداری دارنــد ،در حالــی کــه فــرد وابســته در موقعیــت نامســاعد و قابــل ســوء
اســتفاده اســت .در ایــن حالــت ،اقدامــات پیشگیرانــه اداری کــه بیطرفــی فرآینــد اداری در آنهــا
تضمیــن شــده اســت ،حفاظــت از حقــوق و منافــع فــرد وابســته را فراهــم میکنــد .از ایــن رو ،بــا توجــه
بــه الزامــات ذاتــی ایــن دو جنبــه ،از کارآیــی و عدالــت بــه عنــوان دو هــدف اصلــی حقــوق اداری نــام
بردهانــد.
 .2اصل «کارآیی و عدالت» در دوران هوش مصنوعی
زمــامداری نویــن در دوران حاضــر ،خواســتار تحقــق همزمــان عدالــت و کارآیــی اســت .کارآیــی و
عدالــت در رویههــای اداری ،یکــی از عناصــر اساســی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دوران هــوش
مصنوعــی اســت .بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی ،کارآیــی و عدالت ،دیگــر مفاهیــم متناقــض انطباقناپذیر
بــا یکدیگــر نیســتند .بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی در اقدامــات اداری و ظهــور رویههــای هوشــمند،
بیطرفــی و کارآیــی فرآینــد اداری تضمیــن میشــود و کارآیــی و عدالــت را میتــوان بــه صــورت
همزمــان تحقــق بخشــید.
در حقــوق اداری ،تعییــن اولویتهــای رســیدگی بســیار مهــم و خطیــر اســت کــه بــا توجــه بــه
تعــداد و تنــوع مشــکالت و مســائل عمومــی ،تعییــن آنهــا بســیار پیچیــده جلــوه میکنــد .شناســایی
کانونهــای مســئلهخیز و تحلیــل ضعفهــا ،قوتهــا ،تهدیدهــا ،فرصتهــا و نیازهــای گوناگــون
مرتبــط بــا آن بســیار اهمیــت دارد .انــواع ترجیــح مــردم ،مقتضیــات زمــان و مــکان و اضطرارهــا و
کمبودهــا ،بــا در نظــر گرفتــن تنــوع راهبردهــای موجــود ،انتخــاب اولویتهــای رســیدگی را دشــوار
و در مــواردی ،ناممکــن جلــوه میدهــد .در ایــن میــان ،حاکمیــت قانــون اداری ،ملــزم بــه تعییــن
اولویتهایــی اســت کــه در جامعــه بســیار اهمیــت دارد و بــر تصمیمهــای اداری اثــر میگذارنــد .بــا
کاربســت هــوش مصنوعــی میتــوان بــرای شناســایی بیطرفانــه مســائل اصلــی و اولویتبنــدی آنهــا،
کارآمــدی نظــام حقــوق اداری را افزایــش داد .کاربســت هــوش مصنوعــی در تصمیمهــای پیچیــده،
انتخــاب بهتریــن گزینههــا را بــا کمتریــن هزینههــا ،تســهیل و تســریع میســازد.
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ویژگیها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

در خصــوص تحقــق کارآیــی و عدالــت در ســطح کالندادههــا بایــد گفــت کــه هزینههــای یادگیــری
ماشــین در هــوش مصنوعــی ،از هزینــه تخصیــص توانایــی انســان بــه مراتــب کمتــر اســت .بــه هــر
حــال ،هــوش مصنوعــی میتوانــد بــا فشردهســازی میــزان انبوهــی از تجزیــه و تحلیلهــای پیچیــده
و پیشــرفته بــه اطالعــات بیشــماری دســت یابــد .بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه انســانها
قابلیــت پــردازش اطالعــات محــدود و ســلیقهای دارنــد ،بایــد از سیســتمهای هوشــمند بــرای پــردازش
هــر چــه بیشتــر اطالعــات بــه صــورت بیطرفانــه بهــره گرفــت.

بند سوم ـ اصل تمرکززدایی

حقوق اداری نوین در مقابل حقــــوق اداری ســــنتی ،همزمان و متناســــب بــــا ظهــــور جنبــش
«مدیریــــت دولتــــی نویــــن» و شــــکلگیری دولتهــــای تنظیمگر یــــا دولتهــــای حداقلــی بر
اســاس اصــل تمرکززدایــی تکوین و رشــــد یافته اســـت.
 .1مفهوم اصل «تمرکززدایی»
ایــن اصــل کــه طرحــی جامــع بــرای ارتقــای حکمرانــی در پرتــو قانــون اســت ،تأکیــد میکنــد
کــه همــه شــهروندان ،اشــخاص حقوقــی و دیگــر ســازمانها میتواننــد بــه طــور مســتقل ،خــود را
اداره کننــد ،بــه طــور کلــی ســازوکار رقابــت در بــازار را میتــوان تنظیــم کــرد و ســازمانهای تجــاری،
واســطهها و واحدهــای مختلــف میتواننــد مشــکالت را بــه صــورت مســتقل و از طریــق خودمحــوری
حــل کننــد .چــون ســازمانهای اداری بــرای حــل مشــکالت خــود نمیتواننــد از قانــون و خطــوط
مدیریــت سیاســی عبــور کننــد ،برخــی اندیشــمندان معتقدنــد کــه بایــد بــر «اصــل تمرکززدایــی» در
حقــوق اداری تأکیــد شــود.
شــوراها ،نمونـهای از واحدهــای مســتقل در اصــل تمرکززدایــی در ایــران هســتند .بر اســاس قـــانون
تشـــکیالت ،وظـــایف و انتخـاب شـوراهای اسـالمی کشـــور و انتخاب شهرداران ،مصـوب  ،1375شوراها
دارای اســتقالل عمـــل و آزادی ،اســتقالل مالی ،اســتقالل در نیروی انســانی و اســتقالل در برخـــورداری
از امکانـــات و تجهیـــزات مورد نظر در چـــارچوب مشــخص بر اســاس اصل تمرکززدایـــی هســتند.
بــا ایــن حــال ،موانــع و مشـــکالت زیــادی بــر ســر راه تحقــق اصــل تمرکززدایــی وجــود دارد کــه
سلســلهمراتب موجــود میــان واحدهــای مختلـــف و نظـــارت نهادهــای دولتــی بــر آنهــا از مهمتریــن
مشــکالت اســت .ضــروری اســت ناکارآمــدی اصــول اداری ســنتی برطــرف گــردد تــا الزامــات اصــاح
قانــون اداری و ترکیــب اصــل تمرکززدایــی در روشهــای مدیریــت رعایــت شــود ،بــه گونــهای کــه
همــکاری بخــش عمومــی و خصوصــی بهبــود یابــد .در واقــع ،ایــن اصــل در مســائل مربــوط بــه
پرداختهــای اداری ،اصالحــات نظــام اداری و رابطــه بیــن دولــت و جامعــه بــه طــور گســترده بــه کار
گرفتــه میشــود.
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 .2اصل «تمرکززدایی» در دوران هوش مصنوعی
اصــل تمرکززدایــی بــه کســب و کارهــای خصوصــی یــا بازارهایــی مربــوط میشــود کــه میتواننــد
بــه تنهایــی اداره شــوند و در صورتــی کــه اداره نشــوند ،دولــت ،مســئول آن اســت .هنگامــی کــه ســطوح
پایینتــر دولــت نمیتوانــد مســتقل باشــد ،ســطوح باالتــر دولــت از آنهــا حمایــت میکننــد .رفتــار
کمکــی ســطوح باالتــر نمیتوانــد کمــک ســطوح پاییــن بــه خــود را بــه طــور کامــل جایگزیــن کنــد.
بــه طــور خــاص ،اصــل تمرکززدایــی دارای ایــن دو هــدف اســت:
هدف اول ـ رسیدگی به رابطه بین بخش خصوصی ،بازار و دولت؛
هــدف دوم ـ رســیدگی بــه رابطــه بیــن ســطوح باالتــر دولــت و ســطوح پایینتــر دولــت (یــا بیــن
دولتهــای مرکــزی و محلــی).
فنــاوری هــوش مصنوعــی در تحقــق هــر دو هــدف از اصــل تمرکززدایــی ،دامنــه توانایــی وابســتگان
اداری و افــــراد موضــــوع قواعــــد یــــا سیاسـتها را گســترش میدهــد .دولــت نویــن در دوران حاضر
بایــد دولــت بــا مدیریــت حداقلــی ،ولــی بهینــه باشــد .در ایــن راســتا ،اصــل تمرکززدایــی بــه افــراد و
ســازمانهای پایینتــر ،اولویــت پــردازش تراکنــش میدهــد و توســعه هــوش مصنوعــی ،ابــزار فنــی
بــرای عرضــه و اســتفاده از ایــن حــق را تضمیــن میکنــد .بنابرایــن ،اگــر دولــت در مقــام تصدیگــری،
قــراردادی ببنــدد ،همــه تراکنشهــای مالــی آن بایــد بــه صــورت هوشــمند تأییــد شــود کــه ایــن امــر
از تبانــی در معامــات جلوگیــری میکنــد .از ایــن رو ،نظریــه حاکمیــت قانــون ،اصــل تمرکززدایــی را
معرفــی و پشــتیبانی میکنــد کــه هماهنگــی کامــل بــرای اجــرای وظایــف دولتــی را بــه همــراه امــکان
عمــل خودمختــار و مســتقل از ســوی ســطوح پایینتــر دولــت بــه ارمغــان مـیآورد.

بند چهارم ـ اصل همکاری و مشارکت

در حقوق اداری نوین ،متناســــب بــــا دیدگاههای جدیــــد در خصــــوص حکمرانــــی ،مشــارکت
بخــش خصوصــی و جهانیشــدن ،دیگــر دغدغــه اصلی ،خــود تصمیــم یــا عمــل اداری نیسـت،
بلکـــه دغدغــــه اصلی ،فرآیند مشـــارکتی اسـت کـــه از آن تصمیـم یـا عمـــل اداری حاصـل میشـود.
مشــــارکت بــــا بخــــش خصوصــی و دیگر ســــازمانها و نهادهــــای اداری از جملــــه ویژگیهــای
حقــــوق اداری نوین اســت.
 .1معنای اصل «همکاری»
همــکاری اداری ،تعامــل عملــی و منطقــی میــان شــهروندان ،اشــخاص حقوقــی یــا دیگــر ســازمانها
بــا دســتگاههای اداری اســت کــه شــامل همــکاری در وضــع قوانیــن اداری ،اجــرای قوانیــن اداری و
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تحقــق عدالــت در تصمیمگیریهــای اداری میشــود .همــکاری اداری بایــد در تمــام زمینههــا و
وجــوه فعالیتهــای اداری نفــوذ کنــد .فرضیــه همــکاری اداری از ایــن قــرار اســت کــه همتــای اداری
بایــد حقــوق همــکاری برابــر و آزاد شــامل حــق مشــارکت ،همفکــری ،مذاکــره و چانهزنــی داشــته
باشــد .ایــن حقــوق همــکاری بایــد واقعبینانــه و قابــل اجــرا باشــد و صرف ـاً در حــد یــک مفهــوم یــا
بیانیــه کفایــت نمیکنــد .همــکاری اداری نیــز بایــد بــه جــای غیــر منطقــی بــودن ،همــکاری منطقــی
و منظــم باشــد .ســازمانهای اداری بایــد بــه طــور کامــل بــه نظــر نخبــگان و تــوده مــردم گــوش
دهنــد ،بــا آنهــا بحــث و مشــورت کننــد و بــر ایــن اســاس تصمیــم بگیرنــد.
میتــوان گفــت کــه اصــل همــکاری ،مفهــوم حاکمیــت قانــون اداری را در تعامــل سیاســت و جامعــه
بــه عهــده میگیــرد .بــه طــور خالصــه ،هــدف از همــکاری اداری ،دس ـتیابی بــه تخصیــص علمــی و
عقالنــی منابــع اداری عمومــی از طریــق همــکاری اســت.
 .2اصل «همکاری» در دوران هوش مصنوعی
تعامــل و مشــارکت یکــی از ویژگیهــای دوران هــوش مصنوعــی اســت ،همــان طــور کــه قانــون
اداری کنونــی بــر اســاس دولــت دموکراتیــک اســت و بــر اســتقالل و مشــارکت شــهروندان تأکیــد دارد.
بنابرایــن ،رابطــه بیــن دولــت و افــراد در قانــون اداری دوران حاضــر نیــز رابطـهای مبتنــی بــر اعتمــاد
تعاملــی اســت و شــیوه اداره دولتــی متناظــر بــا آن در واقــع ،مدیریــت همــکاری اســت .توســعه هــوش
مصنوعــی ،همــکاری اداری را بــه عنــوان شــکلی نویــن از قانــون اداری ایجــاد میکنــد .بــا توســعه
هــوش مصنوعــی میتــوان ترجیــح تودههــا را نیــز همــراه بــا نظــر نخبــگان در نظــر گرفــت و تأثیــر
شــگرف آن را بــر تصمیمگیــری اداری ،اجــرای قانــون اداری ،امــور مربــوط بــه ســازوکار اداری و
عقالنیــت اداری مشــاهده و بررســی کــرد.
از ایــن تکنیکهــای پیشــرفته بــه طــور مــداوم در موتورهــای جســتوجوگر مهــم نظیــر گــوگل
میتــوان اســتفاده کــرد .ایــن ســطح از یادگیــری ماشــین بــر توانایــی انســان در شناســایی روابــط
تجربــی برتــری دارد .بــه ایــن ترتیــب ،در همــه جنبههــا و ابعــاد قوانیــن اداری میتــوان مشــارکت
گســتردهای از وابســتگان اداری ،افــراد عالقهمنــد ،گروههــای دارای منافــع مرتبــط و کارشناســان را
بــرای انتشــار دیدگاههــای آنهــا بــه دســت آورد.
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نتیجهگیری
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینــه حقــوق اداری در گامهــای آغازیــن خــود قــرار دارد و نظریــه
نویــن حاکمیــت قانــون اداری هنــوز محقــق نشــده اســت .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،ایــن پژوهــش بــا
تحلیــل ویژگیهــا و تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی ،نگاهــی رو بــه جلــو دارد .دســتاورد ایــن
پژوهــش را بــه اختصــار میتــوان چنیــن برشــمرد:
 .1اساس ـیترین کارکــرد بازاندیشــی مفاهیــم مطــرح در نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دوران
هــوش مصنوعــی را میتــوان در تحقــق هوشــمند مفاهیمــی ماننــد «اداره خــوب» (فراتــر از اصــل
اداره قانونــی)« ،اصــل عدالــت و کارآیــی»« ،اصــل تمرکززدایــی» و «اصــل مشــارکت» خالصــه کــرد .در
قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری ،اصولی مانند دسترســی به اطالعات و اطالعرســانی الکترونیکی،
برابــری ،شــفافیت ،پاســخگویی ،شایستهســاالری و شایســتگی در اســتخدام بــه صراحــت در مــواد
قانونــی آمــده اســت.
با این حال ،مـــرور ســـریع قوانیـــن و مقـــررات اداری حکایـــت از آن دارد کـــه همچنـــان رویکـرد
غالـــب در حقــــوق اداری ایــــران ،اســیر تقلید و تطبیــــق بــــا رویههای از پیـــش مشخصشـــده در
متـــن قوانیـــن اســـت .پــس بازنگــری اصل حاکمیت قانون اداری که مفاهیــــم نویــــن را بــــه قلــــب
حقــــوق اداری مــــا وارد کنــــد ،ضروری است.
« .2اداره خــوب» بــا بهرهگیــری از هــوش مصنوعــی میتوانــد بــه شــخصیت و تفاوتهــای
وابســتگان اداری در خدماترســانی عمومــی توجــه کنــد و بــا مدیریــت شخصیسازیشــده ،منابــع
اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد« .اصــل عدالــت و کارآیــی» بــا اســتفاده از هــوش
مصنوعــی ،اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی واحــدی بــرای تصمیمگیــری اداری فراهــم میکنــد و
تبعیضهــای ناشــی از اختــاف ذهنــی را تــا حــد زیــادی کاهــش میدهــد ،بــه گون ـهای کــه کارآیــی
و عدالــت نــه تنهــا دیگــر مفاهیــم متناقــض انطباقناپذیــر بــا یکدیگــر نیســتند ،بلکــه بــه صــورت
همزمــان دســتیافتنی هســتند.
«اصــل تمرکززدایـــی» بــه افــراد ،ســازمانها و ســطوح پایینتــر دولــت ،اســتقالل مالــی و اولویــت
پــردازش تراکنــش میدهــد و توســعه هــوش مصنوعــی ،ابــزار فنــی بــرای عرضــه و اســتفاده از ایــن
حــق را تضمیــن میکنــد ،بــه گون ـهای کــه تمامــی تراکنشهــای مالــی دولــت در مقــام تصدیگــری
بایــد بــه صــورت هوشــمند تأییــد شــود کــه ایــن امــر از تبانــی در معامــات جلوگیــری میکنــد.
«اصــل همــکاری» بــا تکیــه بــر قابلیتهــای هــوش مصنوعــی میتوانــد ترجیــح تودههــا را نیــز
همــراه بــا نظــر نخبــگان بــر تصمیمگیــری اداری ،اجــرای قانــون اداری و بهبــود ســازوکار اداری در
نظــر بگیــرد.
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 .3ســامانههای کنونــی پیشبینیشــده بــرای تحقــق الگــوی نویــن اداری تنهــا در ســطح ابتدایــی
در ایجــاد کارآیــی نظامهــای اداری ،همــکاری مقامــات قانونــی و دسترســی شــهروندان بــه «عدالــت
الکترونیــک» بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات قــرار دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
تحقــق «عدالــت هوشــمند» ،مســتلزم خــودکار و رایانـهای کــردن اجــرای عدالــت از طریــق غیــر مــادی
کــردن اســناد رویهــای ،معرفــی ابزارهــای ارتباطــی نویــن ،فرصتهــای ذخیرهســازی مجــازی امــن
در بســتر بالکچیــن و بهرهگیــری از برنامههــای هــوش مصنوعــی اســت .در ایــن راســتا ،ارتقــای
زیرســاختها ،توســعه و تقویــت تجهیــزات پردازشــی ،راهانــدازی زیســتبوم داده و ایجــاد دادههــای بــاز
و پیکرههایــی کــه بــه توســعه و تقویــت فنــاوری هــوش مصنوعــی کمــک میکنــد ،ضــروری اســت.
ســامانههای نویــن اداری بــا بهرهگیــری از پیشــرفت کالنداده و هــوش مصنوعــی میتواننــد بــا
ایجــاد پایــگاه دادههــای شــخصی از مجموعــه شــهروندان ،بــر اســاس دادههــای فــردی وابســتگان اداری،
تصمیمهــا و اقداماتــی را در پیــش بگیرنــد و از درســتی آنهــا اطمینــان یابنــد .همچنیــن مدیریــت
شخصیسازیشــده میتوانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد.
 .4در پایــان ،نتیجــه حاصــل از تحقیــق ،گویــای آن اســت کــه در نظــام حقــوق اداری ایــران،
بــا وجــود کوشــشهای صورتگرفتــه بــرای تحقــق دولــت الکترونیــک ،کاســتیهای عدیــدهای در
تحقــق دولــت هوشــمند قابــل ردیابــی اســت کــه پایــداری ایــن مشــکالت ،پاســخگویی وابســتگان
اداری و تحقــق حقــوق شــهروندان را بــا دشــواریهایی روبــهرو خواهــد کــرد.
از ایــن رو ،ضــروری اســت تــا دولتمــردان و قانونگــذاران داخلــی بــا نگرشــی جامــع نســبت
بــه اســناد راهبــردی حــوزه هــوش مصنوعــی ،درصــدد برطــرف کــردن موانــع و کاســتیهای یادشــده
برآینــد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت تغییــر الگــوی کنونــی نظــام اداری و خدماترســانی عمومــی
بــه الگــوی الکترونیــک و هوشــمند ،ضــروری اســت .افــزون بــر آن ،قانونگــذار بایــد بــا بازنگــری در
اصــل حاکمیــت قانــون اداری ،شــکلدهی نهــادی مســتقل در اجــرای اســناد ملــی هــوش مصنوعــی،
تعییــن اســتانداردهای رفتــار و تصمیمهــای هوشــمند و ترســیم دقیــق محدودیتهــا و ممنوعیتهــای
بهکارگیــری هــوش مصنوعــی در خدماترســانی عمومــی ،پیشــبینی ضمانتهــای اجرایــی کیفــری
در کنــار ضمانتهــای اجرایــی انضباطــی و تهیــه و تصویــب آییــن دادرســی رســیدگی بــه تخلفــات
بهکارگیــری ســامانههای هوشــمند ،گام مؤثــری در راســتای ایجــاد و توســعه مطلــوب و کارآمــد در
زمینــه نظــام اداری هوشــمند بــردارد.
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Innovative Theory of Administrative Rule of Law; an
Analysis of Characteristics and Reforms Raised by Artificial Intelligence
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Abstract:
Human social life has been impacted by the progress of artificial intelligence. From
the era of artificial intelligence and the innovation of the theory of administrative rule
of law, the traditional theory of administrative rule of law presents stiffness. This paper, based on the background of the era of artificial intelligence, puts forward the new
reconstruction of the theory of administrative rule of law. According to the findings of
the paper, the new characteristics of the new era, namely, joint efficiency and justice,
procedural doctrine and extended administrative supervision will profoundly cause the
reform of the theory of administrative rule of law. The application of artificial intelligence will provide a relatively unified standard of reasoning and evaluation criteria for
administrative decisionـmaking, and greatly reduce the lack of unification caused by
the subjective difference. Intellectual administrative system can collect information,
consider relevant factors, ensure the accuracy of decision making, and improve the
fairness of the decision of the administrative subject. Through the establishment of
a personalized database of mass citizens on the basis of big data, the administrative
activities can not only be provided according to the individual data of the administrative relative, the personalized management can also allocate administrative resources timely and effectively. Hence, the main result of the reconstruction of the theory
of administrative rule of law is the intelligent realization of the important principles,
namely, good administration (over the legal administration), efficiency and justice, decentralization, and cooperation.
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