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تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین 

علی طاهری*
سارا خاکپور**

چکیده
ــرود  ــراز و ف ــوق اداری از ف ــور در حق ــیر تط ــد س ــمندان معتقدن ــندگان و اندیش ــیاری از نویس بس
ــول  ــر و تح ــر تغیی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــک نیس ــل تفکی ــت و اداره قاب ــه دول ــوط ب ــای مرب نظریه ه
ــۀ  ــر و ارائ ــه تغیی ــر ب ــی منج ــت دولت ــی و مدیری ــور عموم ــردن ام ــای اداره ک ــا و رویکرده در نظریه ه
رویکرد هــا یــا چهارچوب هــای جدیــد در حقــوق اداری شــده اســت. در ایــن مقالــه نشــان داده ایــم کــه 
ــای  ــور دولت ه ــن و ظه ــی نوی ــت دولت ــوی مدیری ــه س ــورد اداره ب ــنتی در م ــای س ــور از دیدگاه ه عب
ــر  ــد و ب ــت می دانن ــۀ دول ــش و وظیف ــارو زدن، نق ــای پ ــه ج ــکانداری را ب ــتر س ــه بیش ــر ک تنظیم گ
ــه  ــر ب ــد منج ــد دارن ــور تأکی ــازار در ادارۀ ام ــبک ب ــتفاده از س ــی و اس ــررات زدای ــازی، مق خصوصی س
ــی  ــل های قبل ــه نس ــبت ب ــز نس ــای متمای ــا ویژگی ه ــوق اداری ب ــدی از حق ــل جدی ــکل گیر ی نس ش
شــده اســت. در ایــن نســل کــه بــه تأســی از »مدیریــت دولتــی نویــن«، »حقــوق اداری نویــن« نامیــده 
ــا بخــش خصوصــی  ــی ب ــر مشــارکت عموم ــی ب ــرل قبل ــتور و کنت ــه جــای سیســتم های دس شــده ب
ــل  ــه تعام ــود را ب ــای خ ــون ج ــرای قان ــذاری و اج ــان مراحــل قانون گ ــک می ــود و تفکی ــد می ش تأکی
ــف تعریف شــده  ــا و وظائ ــک ســو نقش ه ــن وجــود، از ی ــا ای ــن مراحــل داده اســت. ب ــان ای ــای می پوی
ــرای تجدیدنظــر  ــرای دولــت و از ســوی دیگــر شــکل گیری رونــدی جهانــی ب ــون اساســی مــا ب در قان
ــن  ــوق اداری نوی ــا دســت آوردهای حق ــت و اداره، موجــب شــده ت ــه از دول در برداشــت های بازارگرایان
مــورد پرســش قــرار گرفتــه و کاربردپذیــری آن در محیــط حقوقــی،  سیاســی و مدیریتــی کشــور مــا 
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تاملی بر چیستی و چرایی
ظهور حقوق اداری نوین

مقدمه
مطالعــۀ ســنت حقوقــی حاکــم بــر کشــورهای مختلــف، تفاوت هــای مهمــی را میــان آنهــا دربــارۀ 
ــم  ــورها نظ ــی از کش ــال در برخ ــذارد. به عنوان مث ــش می گ ــه نمای ــر اداره ب ــم ب ــی حاک ــم حقوق نظ
حقوقــی اداره بــه گونــه ای کامــال صلــب و بــدون انعطــاف اســت و ســعی دارنــد تــا تمــام تصمیم گیری ها 
ــه جــزء و از قبــل در قوانیــن و مقــررات موضوعــه تعریــف نماینــد درحالی کــه برخــی  و اقدامــات را ب
ــات  ــا و اقدام ــات اداری در تصمیم گیری ه ــرای مقام ــتری را ب ــارات بیش ــل و اختی ــر، آزادی عم دیگ
در نظــر می گیرنــد. در برخــی از آنهــا بــر مشــارکت شــهروندان و مــردم در فرآیندهــای اداری تأکیــد 
ــا  ــت اختالف ه ــن دس ــد. ای ــه  دارن ــن مقول ــه ای ــی ب ــه اندک ــر توج ــی دیگ ــه برخ ــود، درحالی ک می ش
ــازمان های  ــت و س ــر دول ــم ب ــت های حاک ــا و سیاس ــود در چهارچوب ه ــای موج ــه تفاوت ه ــد ب را بای

اداری ایــن کشــورها نســبت داد. 

کیســس1 بیــان می کنــد کــه در ادبیــات موضــوع یــک دهــۀ گذشــته شــاهد دو گرایــش متضــاد 
ــان  ــل پای ــر طب هســتیم، از یک ســو برخــی اندیشــمندان کــه بیشــتر فرانســوی و بلژیکــی هســتند ب
حقــوق اداری می کوبنــد. ایــن دســته از متفکــران و نویســندگان اعتقــاد دارنــد کــه تحــوالت و روندهــای 
ــا از  ــود و ب ــت می ش ــی دول ــوق اداری یعن ــودی حق ــت وج ــن عل ــه از بین رفت ــر، منجرب ــال های اخی س
ــن  ــان راه خــود خواهــد رســید. ای ــه پای ــز ب ــه طــور طبیعــی حقــوق اداری نی ــت، ب ــان رفتــن دول می
قســم از نویســندگان بــه تحوالتــی نظیــر جنبــش خصوصی ســازی، کوچک ســازی دولــت، بازارگرایــی، 
ــازی  ــش خصوصی س ــکل گیری جنب ــا ش ــر آنه ــد. از نظ ــتناد می کنن ــدن اس ــی و جهانی ش مقررات زدای
ــه  ــا دولت هــا ب ــاد و ابتــدای دهــۀ هشــتاد میــالدی موجــب شــده ت ــی دهــۀ هفت در ســال های انتهای
اشــکال مختلفــی وظائــف و فعالیت هــای خــود را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرده و خــود از پــارو 
ــگ و  ــرور کم رن ــه م ــت و ســازمان های اداری ب ــب دول ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــه ســکانداری روی آورن زدن ب
حــذف خواهنــد شــد. همچنیــن اعتقــاد بــه برتــری مکانیســم بــازار در ارائــه خدمــات و توزیــع امکانــات 
ســبب خواهــد شــد کــه دولــت، ســازمان های اداری خــود را کــه تــا پیــش از آن مشــغول ارائــۀ خدمــت 
بــه شــهروندان بوده انــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرده و بــر بهره گیــری از مکانیســم بــازار تمرکــز 
نمایــد. در طــرف مقابــل، عــده ای دیگــر از نویســندگان و متفکــران اعــالم کرده انــد اگرچــه تحــوالت و 
تغییــرات پیش گفتــه تــا حــدود زیــادی بــر دولــت و ســازمان های دولتــی اثرگــذار بــوده و نقش هــای 
آنهــا را دســت خوش تغییــر نمــوده اســت امــا موجــب حــذف یــا زوال آنهــا نشــده و نخواهــد شــد. ایــن 
بخــش از متفکــران حقــوق اداری معتقدنــد: اواًل بــه دلیــل تغییــر در نقش هــای دولــت، از پــارو زدن و 

1-Cassese,sabino  
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ــه تســهیل گری و ایجــاد مشــارکت  ــری ب ــه ســکانداری، از مداخله گ ــردن ب ــرل ک دســتور دادن و کنت
ــکل گیری  ــی و ش ــای مل ــدن مرزه ــر کم رنگ ش ــی نظی ــر کنون ــات عص ــه اقتضائ ــش ب ــًا در واکن و ثانی
ــوق اداری  ــوی حق ــه س ــور ب ــوق اداری دولت مح ــت از حق ــه  حرک ــی و درنتیج ــات اداری فرامل اقدام
جهانــی و تأکیــد بــر تغییــر، نــوآوری، یادگیــری و دانــش، شــاهد شــکل گیری نــوع یــا نســل جدیــدی 
از حقــوق اداری هســتیم. درحقیقــت، ایــن حقــوق اداری محصــول نقــش جدیــد دولت هــا بــه عنــوان 
ــت و بــه طــور  ــهیل گر، مشــوق، تنظیم کننــدۀ ریســک ها و ســکانداری اقتصــاد و جامعــه اس تس

طبیعــی بــه یــک رویکــرد جدیــد و میان رشــته ای نیــاز خواهــد داشــت.1

آمــان2 نیــز معتقــد اســت کــه حقــوق اداری بــه طــرز ناگسســتنی بــا تاریــخ روابــط میــان دولــت 
ــا فــراز و فــرود ایــن رابطــه، حقــوق اداری نیــز دســت خوش تغییــر  ــازار پیونــد خــورده و همــراه ب و ب
ــی،  ــذاری اداری و حکمران ــد مقررات گ ــیوه های جدی ــا و ش ــور مدل ه ــت ظه ــت .3 در حقیق ــده اس ش
ــت.  ــوق اداری اس ــب در حق ــد و متناس ــای جدی ــا و آیین ه ــری رویه ه ــف و به کارگی ــتلزم تعری مس
ــتند  ــارکتی هس ــای مش ــر مدل ه ــی ب ــه مبتن ــذاری ک ــی و مقررات گ ــد حکمران ــای جدی در روش ه
ــرای تحقــق اهــداف و  ــل ب ــا تمــام طرف هــا در یــک محیــط سرشــار از احترامــات متقاب الزم اســت ت
ــای اداری اســت  ــن همــکاری مســتلزم وجــود رویه ه ــد. چنی ــا یکدیگــر همــکاری نماین منافع شــان ب
کــه اواَل بــه منافــع تمــام طرف هــا توجــه کنــد، ثانیــَا آثــار تصمیمــات و اقدامــات اداره بــر همــه را در 
نظــر بگیــرد و ثالثــَا ایــن اطمینــان را بــه وجــود آورد کــه فرآیندهــای مذاکــره و گفت وگــو بــه انــدازه 

ــت .4 ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــا م ــی ذی نفع ه ــدرت چانه زن ــده اند و ق ــتقر ش ــی مس کاف

ــن  ــران نیــز از امــواج تحــوالت ای ــه اینکــه دســتگاه های اداری و مدیریــت دولتــی ای ــا عنایــت ب ب
عرصــه بی نصیــب نمانــده و بــه ویــژه خصوصی ســازی، مقررات زدایــی و بازارگرایــی به عنــوان 
ــرار ــر ق ــران را تحت تأثی ــر اداره در ای ــم ب ــرد حاک ــن، رویک ــی نوی ــت دولت ــارز مدیری ــای ب خصیصه ه

1-Cassese,sabino, » New paths for administrative law: A manifesto«, International Journal of Constitutional Law, Vol-

ume 10, Issue 3, July 2012: 603

2-Aman Jr. Alfred c   

3-Aman Jr. Alfred c. »Globalization, Democracy, and the Need for a New dministrative Law«, Indiana Journal of Glob- 

.al Legal Studies, Vol. 10, No. 1 )Winter 2003(:  125

 4-Barnes,Javier )2010( ,"TOWARDS A THIRD GENERATION OF ADMINISTRATIVE  PROCEDURES", in

 Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward Elgar

.Publishing Limited. pp.344
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 داده اســت 1، ضــروری بــه نظــر می رســد درخصــوص خاســتگاه، ســیر تطــور و نظــم حقوقــی نظیــر 
و متناســب بــا آن یعنــی حقــوق اداری نویــن، تأمــل کــرده و ضمــن مــرور ویژگی هــا و تمایزهــای آن از 
حقــوق اداری ســنتی، درس آموخته هــای حقــوق اداری نویــن بــرای حقــوق اداری ایــران را بــه اجمــال 

مــورد اشــاره قــرار دهیــم.

گفتار نخست. زمینه ها و دالیل ظهور حقوق اداری نوین

بــه بیــان بارنــس2 تغییــر در حقــوق اداری و مطرح شــدن نســل های جدیــد در ایــن عرصــه، بازتــاب 
ــی4 اســت. او معتقــد اســت تغییراتــی کــه در  تغییــر روندهــا در حــوزۀ ادارۀ امــور عمومــی3 و حکمران
ــت از  ــت: حرک ــر اس ــای دیگ ــی در حوزه ه ــر و جابه جای ــی از تغیی ــده ناش ــود آم ــه وج ــوق اداری ب حق
ــک و  ــه صــورت اتوکراتی ــردن ب ــی، از اداره ک ــوق اداری جهان ــه ســوی حق ــوق اداری دولت محــور ب حق
ــذاری و  ــان قانون گ ــمی می ــک رس ــر تفکی ــز ب ــارکتی، از تمرک ــات اداری مش ــه اقدام ــله مراتبی ب سلس
ــن مراحــل را  ــان ای ــا می ــل و رفت وبرگشــت های پوی ــه تعام ــی ک ــه ســوی فرآیندهای ــون ب اجــرای قان
تشــویق می کنــد. در نتیجــۀ ایــن تغییــرات، مرزهایــی کــه بــه طــور ســنتی در حقــوق اداری و شــیوۀ 
اداره کــردن مــا وجــود داشــت، در حــال کم رنــگ شــدن و ناپدیدشــدن هســتند، ایــن مرزهــا عبارتنــد 

از:

1ـ مــرز میــان ملــی و فراملــی کــه بــه ســبب حرکــت از شــیوۀ اداره کــردِن دولت محــور بــه ســوی 
اقدامــات اداری بــا گســترۀ بیــن المللــی و فراملــی در حــال ناپدیــد شــدن اســت و امــروزه دیگــر دولــت 

و دســتگاه های اداری ملــی را نمی تــوان تنهــا شــخصیت اصلــی اثرگــذار بــه شــمار آورد؛

ــک و  ــردن اتوکراتی ــیوۀ اداره ک ــت از ش ــی و حرک ــش دولت ــی و بخ ــش خصوص ــان بخ ــرز می 2ـ م
از مقررات گــذاری ســنتی و  سلســله مراتبی بــه ســوی حکمرانــی مشــارکتی؛ همیــن حرکــت 
ــه ســوی مدل هــای جدیــد تلفیقــی ســبب بازنگــری  فراهم ســازی مســتقیم خدمــات توســط دولــت ب
ــر  ــان اداره و شــهروندان را دســت خوش تغیی ــه بخــش خصوصــی شــده اســت و رابطــۀ می ــگاه ب در ن

1. ن.ک. فروزنده دهکردی، لطف الله؛ بررسی نقش تئوری های نوین مدیریت در قانون مدیریت خدمات کشوری، نشریه 

علمی پژوهشی مدیریت فردا، بهار و تابستان 1387 ، شماره 19، 21-33.

2-Javier Barnes
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ــه  ــده و ب ــته ش ــل و هم بس ــارکتی تر، متقاب ــیار مش ــه، بس ــن رابط ــه ای ــت، به نحوی ک ــرده اس ک
همیــن دلیــل، امــروزه، مســئولیت تنظیم گــری و مقررات گــذاری فراتــر از تفکیک هــای ســنتی میــان 
ــت  ــج در دســتان اداره و دول ــی نتای ــرل نهای ــه اســت و اگرچــه کنت ــی رفت بخــش خصوصــی و عموم
باقــی مانــده امــا مســئولیت بــرای ارتقــاء منفعــت عمومــی، میــان دولــت و جامعــه توزیــع شــده اســت؛

3ـ تفکیــک میــان قانون گــذاری یــا مقررات گــذاری از اجــرا و پیاده ســازی قانــون در حــال 
ــذاری و  ــوا، قانون گ ــک ق ــیک از تفکی ــت کالس ــق برداش ــه طب ــت، بدین معناک ــدن اس ــگ ش کم رن
ــای  ــه در مدل ه ــد. درحالی ک ــمار می رون ــه ش ــر ب ــی از یکدیگ ــاًل مجزای ــای کام ــون، فازه ــرای قان اج
ــر  ــه ب ــن مراحــل اصــراری نمی شــود، بلک ــان ای ــک می ــی و تفکی ــر جدای ــا ب ــد نه تنه ــی جدی حکمران
ــد  ــس اشــاره می کن ــز می شــود. بارن ــد نی ــن مراحــل تأکی ــان ای ــا می ــل و رفت وبرگشــت های پوی تعام
کــه حقــوق اداری بایــد بــه تغییــرات به وجودآمــده واکنــش نشــان دهــد، تغییراتــی نظیــر حرکــت از 
ــذاری منحصــر در صاحــب  ــون و مقررات گ ــار قان ــه در آن اختی ــای دولت محــور ک ــا نظام ه سیســتم ی
ــت  ــی، حرک ــبکه ای و چندوجه ــای ش ــوی تصمیم گیری ه ــه س ــت ب ــی اس ــان اداری و حکومت منصب
ــتم های  ــت از سیس ــی، حرک ــارکتی و افق ــیوه های مش ــه ش ــودی ب ــله مراتبی عم ــای سلس از مدل ه
ــه ســوی فرآیندهــای پیچیده تــری کــه بهتریــن  ــون ب دومرحلــه ای قانون گــذاری و ســپس اجــرای قان
تصمیــم ممکــن باتوجه بــه تغییــرات پویــای محیطــی بــه صــورت مســتمر اتخــاذ می شــوند و از همیــن 
منظــر، بارنــس ســه نســل متفــاوت از اداره کــردن را شناســایی و تمیــز داده اســت: نســل اول کــه در 
ــود از جلوگیــری از اقدامــات اداری  ــون توجــه آن عبــارت ب ــل قــرن نوزدهــم شــکل گرفــت و کان اوای
ــی و حمایــت و دفــاع از حقــوق شــهروندان؛ نســل دوم کــه در برخــی کشــورها  مســتبدانه و غیرقانون
ــم ســازمان های مســتقل و  ــرای تنظی ــت و ب ــور یاف ــالدی ظه ــه 50 و 60 می در خــالل ســال های ده
ــذاری توجــه  ــای قاعده گ ــه توســعۀ رویه ه ــد، ب ــه بودن ــن دوران شــکل گرفت ــه در ای ــوذی ک صاحب نف
ویــژه داشــت و نســل یــا فــاز ســوم کــه در واکنــش بــه حکمرانــی جهانــی، همکاری هــای خصوصــی 
ــت.  ــا شــکل گرف ــرای آنه ــذاری و اج ــای مقررات گ ــان فرآینده ــرز می ــتن م ــزوم برداش ــی و ل ـ عموم
در شــیوۀ اداره کــردن امــروزی، دســتگاه های اداری خودشــان تصمیــم می گیرنــد، داوری انجــام 
ــد  ــع می کنن ــی وض ــتردۀ عموم ــی های گس ــد، خط مش ــذاری می کنن ــده و مقررات گ ــد، قاع می دهن
ــا بخــش خصوصــی و ســایر ســازمان ها، درون و خــارج از مرزهــا انجــام  و همکاری هــای گســترده ای ب
ــری  ــای تصمیم گی ــل اول، رویه ه ــا نس ــب ب ــوق اداری متناس ــس، در حق ــاد بارن ــه اعتق ــد. ب می دهن
ــرار دارد.  ــتوری ق ــردن دس ــودی و اداره ک ــله مراتب عم ــی« و سلس ــدل »قضای ــاس م ــر اس ــردی ب ف
ــه از  ــت ک ــی اس ــاری و قضای ــای هنج ــب مدل ه ــۀ ترکی ــل دوم نتیج ــذاری در نس ــای قاعده گ رویه ه
طریــق سلســله مراتب و همچنیــن مقامــات اداری صاحــب صالحیــت وضــع می شــوند. به عبارت دیگــر 
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ــای  ــی قاعده گذاری ه ــت و راهنمای ــرای هدای ــاده ای ب ــای س ــاد قاعده ه ــال ایج ــه دنب ــل دوم ب در نس
اجرایــی در سلســله مراتب اداری هســتیم و درنهایــت، نســل ســوم شــامل خط مشــی گذاری عمومــی و 
ایجــاد رویه هــای اجرایــی و پیاده ســازی آنهــا اســت کــه از روش هــای جدیــد حکمرانــی ناشــی شــده 
و در یــک محیــط غیرسلســله مراتبــی و تمرکززدایــی شــده کــه همــکاری میــان بخــش خصوصــی و 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی عموم ــوم، خط مش ــل س ــود. در نس ــازی می ش ــد، پیاده س ــویق می کن ــی را تش عموم
ــال  ــه  دنب ــن نســل ب ــر در ای ــرد، به عبارت دیگ ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه محصــول م ــد و ن ــک فرآین ی
ــق  ــم از طری ــه می خواهی ــون نیســتیم بلک ــدرج و مســتتر در قان ــات من ــا و تصمیم اســتخراج راه حل ه
ــات محیطــی  ــه اقتضائ ــا توجــه ب ــه مناســب ترین تصمیــم ب ــا همــکاری دیگــران ب رویه هــای اداری و ب
ــا شــیوۀ مقررات گــذاری دســتور و کنتــرل  هم خــوان هســتند1 و هــدف  دســت یابیــم. دو نســل اول ب
ــات ناشــی از تشــریفات اداری،  ــت الزام ــق رعای ــورد مشــخص از طری ــک م ــه در ی ــن اســت ک ــا ای آنه
دقــت و صحــت قانونــی تصمیــم یــا عمــل اداری را تضمیــن کننــد. چنیــن شــیوه ای معمــواًل رســمیت و 
ــه در نســل  ــن در حالیســت ک ــد. ای ــای اداری ایجــاد می کن ــا و فرآینده ــادی را در رویه ه ــات زی جزئی
ســوم بــه دنبــال مناســباتی هســتیم کــه خط مشــی های عمومــی را از طریــق انعطاف پذیــری، رســمیت 
ــق  ــه، خل ــری دوطرف ــدی از پاســخ گویی، شــفافیت و یادگی ــی، فرم هــای جدی ــن، مشــارکت عموم پایی

ــم .2 ــازی نمایی و پیاده س

شــاپیرو3  نیــز بیــان داشــته اســت کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم، شــاهد ظهــور و رواج نوعــی ادارۀ 
ــی  ــاب رجوعان ــوان ارب ــی به عن ــه ادارات دولت ــدگان ب ــه در آن مراجعه کنن ــم ک ــد4 بودی ــی جدی عموم
ــد و  ــرار گیرن ــم ق ــورد تحک ــه م ــه آنک ــود، ن ــت ش ــان خدم ــه ایش ــد ب ــه بای ــدند ک ــته می ش نگریس
ــا و  ــع، وزارتخانه ه ــردن در آن مقط ــی اداره ک ــیوۀ قبل ــدان ش ــاور منتق ــه ب ــه ب ــود ک ــی ب ــن درحال ای
ــد  ــت می کردن ــنتی حافظ ــی س ــیوۀ ادارۀ عموم ــم از ش ــد دژی محک ــی مانن ــازمان های اداری قبل س
و بــرای اســتقرار شــیوۀ جدیــد ادارۀ امــور عمومــی الزم بــود تــا ایــن موانــع برداشــته شــوند. راه حــل 
ــتگاه های اداری  ــا و دس ــتقل از وزارتخانه ه ــرون و مس ــد، بی ــازمان های جدی ــیس س ــنهادی، تأس پیش
وقــت بــود کــه به طورطبیعــی، وضــع جدیــدی را در حقــوق اداری بــه وجــود مــی آورد. درادامــه ایــن 
ــازار آزاد  ــرا ب ــد شــد، زی ــررات جدی ــه مق ــاز ب ــه احســاس نی مســیر، فروپاشــی سوسیالیســم منجــر ب
به عنــوان جایگزیــن سوسیالیســم، تنهــا زمانــی کار می کــرد کــه قواعــد و مقــررات خــاص و موردنیــاز 
آن وجــود داشــته باشــد. اگــر دســتگاه های اداری در ایــن دوران بــرای رســیدن بــه کارآیــی بیشــتر بــه 

1-Command and control  

 2-Barnes,Javier )2010( ,"towards a third generation of administrative procedures", in Comparative Administrative Law,

  Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward Elgar Publishing Limited. pp.336-34422

3-Martin Shapiro

4-New public administration  

تاملی بر چیستی و چرایی
ظهور حقوق اداری نوین



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال دوم / شمـــاره سوم / تابســــان 1399

151

ســمت مقررات زدایــی و خصوصی ســازی رفتــه انــد، معقــول نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم وظائــف 
ــابق  ــی س ــم حقوق ــان نظ ــا هم ــی ب ــازمان های قبل ــان س ــد را هم ــذاری جدی ــری و مقررات گ تنظیم گ
کــه مســئول ایجــاد ناکارآیی هــای قبلــی بودنــد، طراحــی و ایجــاد کننــد. بــه ایــن ترتیــب نیــاز بــه یــک 

نظــم حقوقــی جدیــد بــرای اداره، بــه وجــود آمــد .1

ــاره  ــن اش ــوق اداری نوی ــای شــکل گیری حق ــه ضــرورت و زمینه ه ــری ب ــو2 از منظــر دیگ ناپولیتان
کــرده اســت. وی معتقــد اســت هــر بحــران مهــم مالــی و اقتصــادی اثــر قابــل توجهــی بــر بازتعریــف 
نقــش دولــت و قواعــد و نهادهــای حقــوق اداری داشــته اســت. بــرای نمونــه بــه ســقوط وال اســتریت 
در 1929 و رکــود بــزرگ کــه موجــب افزایــش نقــش دولــت و گســترش قــدرت اداری گردیــد، اشــاره 
ــوق اداری  ــر حق ــداری ب ــدت و پای ــار بلندم ــالدی آث ــۀ 30 می ــزرگ ده ــود ب ــاور او، رک ــه ب ــد. ب می کن
ــرد و  ــگ ک ــر رن ــی پ ــادی و اجتماع ــور اقتص ــت را در ام ــش دول ــو نق ــک  س ــت، از ی ــای گذاش ــر ج ب
ــور  ــه منظ ــاد ب ــت در اقتص ــتقیم دول ــه مس ــن مداخل ــرل و همچنی ــتور و کنت ــتم های دس ــه سیس ب
ــه وضــع آیین نامه هــای اداری  فراهم ســازی خدمــات و کاالهــا مشــروعیت بخشــید و از ســوی دیگــر ب
و تــالش بــرای تضمیــن حقــوق شــهروندان منجــر شــد. بااین وجــود بــه بیــان وی، بــا بــروز نشــانه هایی 
از آثــار شکســت دولــت3، مجــدداً در دهــه 80 و 90 میــالدی ایده هــای باورمنــد بــه رجحــان و برتــری 
ــازی  ــرورت خصوصی س ــذاری و ض ــه مقررات گ ــه ب ــرد بازارگرایان ــودن رویک ــح ب ــازار، مرج ــرد ب عملک
ــدرن،  ــر م ــای تنظیم گ ــور دولت ه ــس از ظه ــب پ ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــترش یاف ــی، گس و مقررات زدای
رویکرد هــای قبلــی در حقــوق و اقتصــاد الجــرم رو بــه ضعــف و فراموشــی گذاشــت .4 بــه ایــن ترتیــب 
ــرات در  ــاره ای تغیی ــروز پ ــران، ب ــندگان و متفک ــیاری از نویس ــاور بس ــه ب ــه ب ــود ک ــاهده می ش مش
برداشــت ها از دولــت و شــیوۀ حکمرانــی، ســبب تغییــر در حقــوق اداری شــده و خواهــد شــد، درادامــه، 

ــم. ــی نموده ای ــته بندی و بررس ــه، دس ــه مؤلف ــرات را در س ــن تغیی ــای ای ــل و زمینه ه دالئ

بند اول. تغییرات ایدئولوژیک نسبت به نقش  دولت و روش اداره

دهــه  هشــتاد میــالدی، دوران حمله هــای شــدید، بــه انــدازه و قابلیت هــای بخــش دولتــی بــود. در 

 1-Shapiro, Martin )2010(, A comparison of US and European independent Agencies, in Comparative Administrative

.Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward Elgar Publishing Limited. pp.302

2-Giulio Napolitano 

3-state failure

 4-Napolitano, Giulio )2010(, The role of the State in )and after( the financial crisis: new challenges for administrative

 law, in Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward

.Elgar Publishing Limited. pp. 569
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ایــن دورۀ زمانــی، دولــت، به ویــژه بوروکراســی آن، همــواره منشــأ بســیاری کاســتی ها و ناآرامی هــا در
جامعــه قلمــداد شــد. در ایــن ســال ها به طورآشــکار شــاهد ظهــور احــزاب ضــد دولــت و پیروزشــدن 
ــدازۀ  ــاس و ان ــت: اول، مقی ــش داش ــه بخ ــالت س ــن حم ــم. ای ــی بوده ای ــای انتخابات ــا در رقابت ه آنه
ــر  ــت را می بلعــد. ب ــاب دول ــع کمی ــزرگ اســت و مناب ــا می شــد بســیار ب ــود کــه ادع بخــش دولتــی ب
ــتن از  ــی کاس ــود و به طورطبیع ــای خ ــش هزینه ه ــه کاه ــروع ب ــا ش ــیاری از دولت ه ــاس بس ــن اس ای
خدمــات عمومــی نمودنــد. دوم، نــوع و دامنــۀ فعالیت هایــی بــود کــه دولــت خــود را بــه آنهــا مشــغول 
کــرده بــود. بــه بــاور برخــی متفکــران، بــا وجــود بخــش خصوصــی و بــازار دیگــر نیــاز نبــود کــه دولــت 
فعالیت هــای گذشــتۀ خــود را همچنــان ادامــه دهــد؛ زیــرا بخــش خصوصــی ایــن امــکان را دارد کــه 
بــه صــورت بهره ورتــر بــا اســتفاده از مکانیــزم بــازار، آن فعالیت هــا را انجــام دهــد. ســوم، بوروکراســی 
حاکــم بــر ســازمان های اداری بــه شــدت مــورد هجــوم و انتقــادات تنــد قــرار گرفــت. منتقــدان اعتقــاد 
ــامان و  ــع نابه س ــه وض ــت بلک ــش نیس ــا کارآ و اثربخ ــای آن، نه تنه ــی و ابزاره ــه بوروکراس ــتند ک داش
غیرکارآمــد موجــود را تثبیــت می کنــد. آنهــا معتقــد بودنــد اگــر دولــت بنــا باشــد تــا برخــی فعالیــت-

هــای اداری را انجــام دهــد، بایــد از ابزارهــای کارآمدتــری اســتفاده نمایــد. شــاید زیــر ســئوال رفتــن 
بوروکراســی حاکــم بــر ادارات و تــالش بــرای جایگزینــی آن، بیشــترین تأثیــر را در تغییــر نظــم حقوقــی 
ــر اداره،  ــم ب ــام حاک ــم نظ ــرن نوزده ــط ق ــا اواس ــرا ت ــد؛ زی ــته باش ــای گذاش ــر ج ــر اداره ب ــم ب حاک
نظامــی شــخصی، ســلیقه ای، منطقــه ای، غیرتخصصــی و مرامــی بــود. در آن زمــان حــکام چــه از ســوی 
ــلیقه ای و  ــی بســیار س ــات دولت ــال مقام ــات و اعم ــر آن، تصمیم ــردم انتخــاب می شــدند و چــه غی م
شــخصی بــود به نحوی کــه در مــوارد مشــابه، در برابــر افــراد مختلــف تصمیمــات و اقدامــات متفاوتــی 
اتخــاذ می کردنــد. ناگفتــه پیداســت کــه چنیــن نظامــی بــه شــدت ناکارآمــد و در برابــر عامــه مــردم 
ــن  ــردم در چنی ــد. م ــی می ش ــی تلق ــن وضعیت ــدۀ چنی ــز زایی ــاراج نی ــتم ت ــود و سیس ــخگو ب غیرپاس
ــه  ــات اداری ب ــرد، مقام ــرار نمی گی ــه ق ــا موردتوج ــته های آنه ــد خواس ــاس می کردن ــی احس نظام های
ــا آنهــا برخــورد می کننــد، حقوقشــان نادیــده گرفتــه می شــود، عدالــت و برابــری  صــورت ســلیقه ای ب
ــۀ بوروکراســی  ــهروندان پاســخ گو نیســتند. نظری ــه ش ــوان ب ــز به هیچ عن ــدارد و مســئولین نی ــود ن وج
وبــر در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم در واکنــش بــه چنیــن وضعــی ارائــه شــد و بــر تمــام 
ــا اواخــر دهــۀ هفتــاد میــالدی ایــن نظریــه مبنــای کار بخــش دولتــی در  اداره هــا ســیطره یافــت و ت
بســیاری از کشــورها قــرار گرفــت و اینــک زیــر ســئوال بــرده می شــد و به عنــوان دلیــل ناکارآمــدی و 

ــی می شــد. مشــکالت بخــش دولتــی معرف

نظریــه بوروکراســی وبــر بــر چارچوبــی نظــری اســتوار بــود. بــه عقیــدۀ وی، ســه نــوع اختیــار یــا 
اقتــدار می توانــد وجــود داشــته باشــد: کاریزماتیــک، ســنتی و قانونــی یــا عقالنــی. وی بــا تحلیــل ایــن 

تاملی بر چیستی و چرایی
ظهور حقوق اداری نوین
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ســه منشــأ بــرای اختیــار یــا اقتــدار چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اگــر بنــا باشــد تــا حالــت ســلیقه ای و 
شــخصی حاکــم بــر اداره از بیــن بــرود بایــد منشــاء اقتــدار یــا اختیــار عقالنــی یــا قانونــی شــود. بــه 
ــارات مقامــات اداری  ــا نهــاد، قانونی کــردن اختی ــر بن ــه  وب ــی کــه نظری ــن بنیان ــارت دیگــر مهم تری عب
بــود. وی بــا اســتنتاج از ایــدۀ اختیــار عقالنــی/ قانونــی، شــش اصــل بــرای اداره پیشــنهاد داد کــه بــه 

اصــول بوروکراســی وبــر شــهرت یافتنــد:

1ـ اصــل ثابــت و رســمی بودن دامنــۀ اختیــار قانونــی کــه به وســیلۀ قوانیــن، مقــررات یــا 
و  اصــل، صالحیت هــا  ایــن  براســاس  به عبارت دیگــر  مقــرر می شــوند.  اداری  دســتورالعمل های 
ــده  ــخص ش ــل مش ــکافانه از قب ــق و موش ــور دقی ــن به ط ــررات و قوانی ــد در مق ــی بای ــارات قانون اختی
ــایی  ــل شناس ــام داد قاب ــی انج ــارات عمل ــن اختی ــارج از ای ــام اداری خ ــه مق ــا درصورتی ک ــد، ت باش
ــوران  ــلیقه ای مأم ــی و س ــال دل بخواه ــر اعم ــردم در براب ــوق م ــب حق ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــال باش و ابط

ــد؛ ــد ش ــظ خواه ــی حف حکومت

ــر  ــر ب ــا مقامــات باالت 2ـ اصــل سلســله مراتب اداری و ســطح بندی اختیــارات به نحوی کــه ادارات ی
ادارات یــا مقامــات پایین تــر نظــارت کننــد. در حقیقــت وبــر بــا تعبیــۀ ایــن اصــل هــم نوعــی کنتــرل 
بــر اعمــال و تصمیمــات اداری از ســوی مقامــات باالتــر در نظــر گرفــت کــه می توانســت جلــوی اعمــال 
ــرای  ــی اداره در اج ــب کارآی ــن ترتی ــه ای ــود ب ــد ب ــم معتق ــرد و ه ــوران اداری را بگی ــلیقه ای مأم س

تصمیمــات از بــاال بــه پاییــن افزایــش خواهــد یافــت؛

ــل  ــن اص ــرد، از ای ــورت پذی ــررات( ص ــن و مق ــوب )قوانی ــناد مکت ــر اس ــازمان مبتنی ب 3ـ ادارۀ س
ــد  ــود بای ــد ب ــر معتق ــر، وب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــر ش ــز تعبی ــخصی بودن اداره نی ــر ش ــه غی ب
ــن  ــتورالعمل ها و قوانی ــا، دس ــررات، آیین نامه ه ــات اداری در مق ــذ تصمیم ــال و اخ ــام اعم ــیوۀ انج ش
آورده شــده باشــد. بــه ایــن ترتیــب اواًل مقــام اداری بــه بهانــۀ ندانســتن چگونگــی انجــام عمــل اداری 
نمی توانــد از خــود رفــع تکلیــف نمــوده و ثانیــًا چــون تصمیمــات در متــن قوانیــن ذکــر شــده اســت، 
ــش  ــی افزای ــم کارآی ــب ه ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــرا نمای ــا را اج ــًا آنه ــور اداری صرف ــا مأم ــی اســت ت کاف

ــردد؛ ــدود می گ ــوران مح ــلیقه ای مأم ــال س ــم اعم ــد و ه می یاب

ــه آمــوزش کامــل نیــاز دارد. واضــح اســت کــه  4ـ ادارۀ امــور یــک حرفــۀ تخصصــی اســت کــه ب
وقتــی تصمیمــات و اعمــال در متــن قوانیــن و دســتورالعمل ها و مقــررات ذکــر می گــردد، الزم اســت 
تــا مأمــوران اداری آمــوزش الزم را ببیننــد تــا بــا آنهــا آشــنا شــده و در مقــام عمــل، آنهــا را بــه کار 

بندنــد؛
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5ـ کار در بوروکراسی تمام وقت است و برخالف گذشته یک شغل دست دوم نخواهد بود؛
6ـ مدیریت اداره، فعالیتی است که می توان آن را با پیروی از مقررات یاد گرفت.

شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن پیامــد حاکمیــت ایــن اصــول نســبت بــه گذشــته، جایگزین شــدِن 
ــه در آن  ــود ک ــه جــای ادارۀ شــخصی و ســلیقه ای ب ــررات ب ــر مق ــک سیســتم غیرشــخصی مبتنی ب ی

ــد. ــاذ می ش ــانی اتخ ــات یکس ــان، تصمیم ــرایط یکس ــواره در ش هم

بــه ایــن ترتیــب بــا اصــول پیشــنهادی وبــر، دغدغــۀ اصلــی وی کــه جلوگیــری از حاکمیــت ســلیقه 
ــز کم کــم  ــاط ضعــف نی ــت، نق ــن مزی ــار ای ــان در کن ــرور زم ــه م ــا ب ــد ام ــود محقــق گردی ــر اداره ب ب
ــش  ــه نمای ــود را ب ــش خ ــتی ها بیش ازپی ــن کاس ــط، ای ــرایط و محی ــر ش ــا تغیی ــان داد و ب رخ نش
ــی  ــور به طورطبیع ــخصی کردن ام ــن و غیرش ــت از قوانی ــل تبعی ــف( حاص ــه: )ال ــت. ازجمل می گذاش
ایجــاد سیســتم سلســله مراتب خشــک و غیرقابــل انعطــاف بــود. ایــن اصــول، درجــۀ رســمیت ســازمان 
را بــاال می بــرد و یــک ســاختار مکانیکــی ایجــاد می کــرد، اصطــالح بوروکراســی ماشــینی بــرای اشــاره 
بــه چنیــن وضعــی رواج یافــت؛ )ب( ایــن سیســتم بــرای شــرایطی کــه محیــط ســازمان باثبــات بــوده 
ــی  ــرات محیط ــدن تغیی ــا پیچیده ترش ــرد و ب ــی کار می ک ــود به خوب ــاده ب ــبتًا س ــف اداری، نس و وظائ
ــود،  ــرای کنترل کــردن خــوب ب ــر ب ــف، کارآیــی خــود را از دســت مــی داد؛ )ج( بوروکراســی وب و وظائ
ــد  ــت را کن ــه حرک ــی ک ــرد درحال ــاال می ب ــان را ب ــود. اطمین ــب نب ــًا مناس ــت الزام ــرای مدیری ــا ب ام
می کــرد. کارهــا را اســتاندارد می کــرد لکــن ایــن استانداردســازی بــه قیمــت از دســت رفتــن خالقیــت 
و نــوآوری حاصــل می شــد؛ )د( ســازمان بوروکراتیــک، روش هــای اجرایــی ثابــت را بــه کار می گرفــت 
ــت  ــا، اهمی ــت از رویه ه ــررات و تبعی ــن و مق ــظ قوانی ــه با حف ــا درمقایس ــه نتیجه ه ــت یابی ب ــا دس ام
ــدا  ــش پی ــازمان اداری کاه ــی س ــی و اثربخش ــل کارآی ــن دلی ــه همی ــی داد و ب ــت م ــود را از دس خ
ــرات  ــم تغیی ــای اداری به رغ ــا و روش ه ــداوم عادت ه ــب ت ــک موج ــازمان بوروکراتی ــرد؛ )ه( س می ک
ــرای  ــر ب ــی وب ــرد؛ )و( بوروکراس ــل می ک ــد عم ــتباهاتش کن ــح اش ــی در تصحی ــد، یعن ــی میش محیط
فعالیت هــای غیرتکــراری کــه نیازمنــد خالقیــت و نــوآوری اســت مناســب نبــود؛ )ز( در شــرایطی کــه 
ــی  ــن کار، کارآی ــای معی ــت و روش ه ــد، دســتورالعمل های ثاب ــر می کن ــداوم تغیی ــه طــور م ــط ب محی

پایینــی داشــت. 

بــه ایــن ترتیــب مشــاهده می شــود کــه تغییــرات مســتمر و پیچیدگی هــای محیطــی عمــاًل ایــن 
امــکان را کــه تمــام تصمیمــات و اعمــال اداری ازقبــل در قوانیــن و مقــررات پیش بینــی گردنــد از میــان 
بــرد و ســازمان ها و دســتگاه های اداری را از ســاختارهای مکانیکــی، رســمی، متمرکــز بــا سلســله مراتب 
عمــودی زیــاد بــه ســوی ســازمان های ارگانیک تــر، بــا مدیریــت مشــارکتی، کاهــش تمرکــز و کاهــش 

تاملی بر چیستی و چرایی
ظهور حقوق اداری نوین
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سلســله مراتب عمــودی اداری هدایــت کــرد. در جــدول زیــر، تمایزهــای میــان ســازمان های مکانیکــی 
و ارگانیکــی بــه اختصــار مــورد اشــاره قــرار گرفته اســت :1

متایزهای میان سازمان های مکانیکی و ارگانیکی

سازمان ارگانیکی سازمان مکانیکی

 1- کارکنان در انجام وظائف مربوط به دپارمتان مشارکت

می کنند

 2- وظائف بر مبنای کار تیمی کارکنان بازتعریف و اصالح

شده اند

 3- سلسله مراتب اقتدار و کنرتل کمرت است و قواعد کمرتی

نیز وجود دارد

 4- اطالعات و کنرتل وظائف در همه جای سازمان قرار

دارد و افراد زیادی در کنرتل امور مشارکت می کنند

5- ارتباطات در سازمان افقی است

 1- کارها به بخش های تخصصی و مجزا شکسته شده

.است

2- وظائف به طور دقیق و معین، از قبل تعریف شده اند

 3- یک سلسله مراتب جدی و بی چون وچرا از اقتدار و

کنرتل همراه با قواعد زیاد وجود دارد

 4- اطالعات و کنرتل وظائف در باالی سازمان متمرکز شده

است

5- ارتباطات و سلسله مراتب در سازمان عمودی است

ــی  ــازمان های مکانیک ــا س ــری بیشــتر ب ــی وب ــد، نظــم حقوق ــاال برمی آی ــدول ب ــه از ج همان طورک
تناســب دارد. درحالی کــه بــا حرکــت اجبــاری ســازمان ها بــه ســوی ســازمانده ای و مدیریــت ارگانیک تــر، 
چــاره ای جــز تغییــر و ســازگار نمــودن اصــول و قواعــد حقــوق اداری بــا ایــن اقتضائــات جدیــد ندارنــد؛ 
لــذا اگرچــه تــا قبــل از دهــه  هشــتاد میــالدی، ســرعت تغییــرات محیطــی نظیــر امــروز نبــود و میــزان 
ثبــات محیــط بــه انــدازه ای بــود کــه یــک ســازمان مکانیکــی می توانســت تاحــدودی در آن به خوبــی 
ــر  ــاختارهای ارگانیک ت ــازمان ها و س ــوی س ــه س ــت ب ــی حرک ــات دوران کنون ــن اقتضائ ــد. لک کار کن
ــات  ــه اقتضائ ــدی اســت ک ــی جدی ــرده اســت و درنتیجــه، مســتلزم اســتقرار نظــم حقوق را ایجــاب ک
ــازی و  ــدن، خصوصی س ــان، جهانی ش ــان آم ــه بی ــازد. ب ــرآورده س ــز ب ــک را نی ــازمان های ارگانی س
مقررات زدایــی، روندهایــی هســتند کــه در عصــر حاضــر به منظــور افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی 
در دولــت و ایفــاء وظائــف آن بــه وقــوع پیوســتند و همیــن امــر ســبب ظهــور حقــوق اداری نویــن شــده 
اســت. حقوقــی کــه اواًل ترکیــب و آمیختگــی جدیــدی از قــدرت عمومــی و خصوصــی در تمــام ســطوح 
دولــت را ایجــاب می کنــد؛ ثانیــًا مســتلزم بازتعریــف امــر عمومــی و امرخصوصــی اســت؛ ثالثــًا اتــکای 
ــًا بجــای شــیوۀ »دســتور  ــا دارد و رابع ــره در تصمیم گیری ه ــی و مذاک ــای چانه زن ــه مدل ه بیشــتری ب

  1-Daft, Richard L. Essentials of Organization Theory and Design, South-Western College press.1998:104
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ــز  ــا نی ــد دارد .1 در کشــور م ــر ایجــاد مشــوق ها تأکی ــر شــیوۀ »مقررات گــذاری« مبتنی ب ــرل« ب و کنت
تــا قبــل از تدویــن قانــون اساســی در ســال 1285، تصمیمــات و اقدامــات دســتگاه های اداری، تحــت 
ــگاه  ــون جای ــت قان ــت و اصــل حاکمی ــتگاه ها صــورت می پذیرف ــن دس ــوران ای ــردان و مأم ارادۀ دولتم
چندانــی در نظــم حقوقــی مســتقر نداشــت. اســتفاده از مستشــاران خارجــی کــه نظریه هــای اداری رایــج 
ــد  ــق می کردن ــی تزری ــتگاه های اجرای ــایر دس ــا و س ــه درون وزارتخانه ه ــر را ب ــی وب ــر بوروکراس نظی
از یــک ســو و رواج دیدگاه هــای مشــروطه خواهانه در ایــن دوران موجــب شــد تــا تقاضــا بــرای 
ــز آنهــا از ســوی مــردم افزایــش پیــدا  ــان و رفتارهــای تبعیض آمی محدودکــردن اعمــال ســلیقه مجری
کــرده و تحــوالت نظــام اداری مــا بــر ایــن پایــه، شــکل گیــرد، به نحوی کــه قانــون اســتخدام کشــوری 
در ســال 1301 بــه تصویــب رســید و تــالش داشــت تــا جلــوی رفتارهــای ســوء مأمــوران دولتــی در 
ــد  ــن رون ــد. ای ــدی نمای ــا را چهارچوب بن ــات آنه ــرد و اقدام ــاز را بگی ــورد نی ــدان م ــتخدام کارمن اس
ادامــه پیــدا کــرد و پــس از انقــالب اســالمی و تدویــن و تصویــب قانــون اساســی جدیــد، شــاهد وضــع 
قوانیــن و مقــررات اداری زیــادی در حوزه هــای مختلــف بوده ایــم. تــا اواســط دهــۀ هشــتاد، همچنــان 
رویکــرد وبــری بــر حقــوق اداری کشــور غالــب بــود، امــا بــا تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
در ســال 1386، حقــوق اداری وارد فــاز جدیــدی شــد و تــالش داشــت تــا مفاهیــم جدیــد مدیریتــی 
ــای  ــایی ها و نقصان ه ــا نارس ــد. گوی ــور نمای ــن اداری کش ــوب را وارد قوانی ــی و اداره خ ــر حکمران نظی
بوروکراســی وبــر و عــدم تناســب آن بــا اقتضائــات دوران حاضــر درک شــده بــود. در کنــار ایــن مــوارد 
ــده  ــاز ش ــور آغ ــی در کش ــاد شمس ــۀ هفت ــل ده ــه در اوای ــاختاری ک ــل س ــای تعدی ــش برنامه ه از نق
ــی را  ــات دولت ــپاری خدم ــازی و برون س ــی، آزادس ــت، مقررات زدای ــازی دول ــرورت کوچک س ــود و ض ب
مطــرح می کــرد نبایــد غفلــت نمــود. بــرای نمونــه، برون ســپاری خدمــات دولتــی موجــب می شــد تــا 
سلســله مراتب اداری جــای خــود را بــه قراردادهــای خریدخدمــات دهــد کــه در آنهــا بــه جــای دســتور 

ــی و خصوصــی برجســته می شــد. ــان بخــش دولت ــی و همــکاری می ــره، چانه زن ــرل، مذاک و کنت

بند دوم. ظهور اندیشه های نئولیبرالی 

ــر  ــی، مبنی ب ــای علم ــله بحث ه ــک سلس ــالدی ی ــه 70 می ــی ده ــال های پایان ــی در س به طورکل
اینکــه دولــت مانعــی بــر ســر راه رشــد و آزادی اقتصــادی اســت، به وســیلۀ اقتصاددانــان محافظــه کار یــا 
نئولیبــرال مطــرح شــد. درواقــع، پیشــنهاد و ایــدۀ ایــن اقتصاددانــان آن بــود کــه می گفتنــد براســاس 
ــادی  ــی اقتص ــاه و کارآی ــادی و رف ــد اقتص ــش رش ــث افزای ــت باع ــردن دول ــا کوچک ک ــات آنه تحقیق

1-Aman Jr. Alfred c. "Globalization, Democracy, and the Need for a New dministrative Law", Indiana Journal of 
Global Legal Studies, Vol. 10, No. 1 )Winter 2003(:  126.
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خواهــد شــد. ظهــور نظریه هــای انتخــاب عمومــی و تئــوری اصیــل ـ وکیــل، ایــن تغییــرات را تســهیل 
نمــود. ظهــور و فراگیرشــدن ایــن اندیشــه ها در عرصــۀ اقتصــاد سیاســی، برداشــت ها از نقــش دولــت و 
میــزان و نحــوۀ مداخلــۀ آن در امــور اقتصــادی و اجتماعــی را تغییــر داد و همان طورکــه پیشــتر بیــان 

شــد، ایــن تغییــرات موجــب احســاس نیــاز بــه اســلوب جدیــدی بــرای حقــوق اداری گردیــد.  

ــه  ــاع مقــدس، مســئوالن را ب در کشــور مــا نیــز، ضرورت هــای بازســازی  کشــور پــس از دوران دف
ــی ســوق  ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــر صن ــی نظی ــت وام از نهادهــای بین الملل ســمت دریاف
داد. ایــن نهادهــا نیــز اجــرای برنامه هــای تعدیــل ســاختاری را پیش شــرط اعطــای وام  هــای موردنظــر 
ــا شــکل گیری آن  ــان ب ــه هم زم ــی ک ــواج اندیشــه های نئولیبرال ــب، ام ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــرار می دادن ق
در دنیــا، در فضــای نظــری و مباحثــات آکادمیــک مــا نیــز ظاهــر شــده بــود، ایــن بــار در صحنــۀ عمــل 

رخ نمایــی کــرد و دولــت جمهــوری اســالمی ایــران خــود را متعهــد بــه اجــرای آنهــا نمــود. 

بند سوم. جهانی شدن و رقابت

تغییــِر ســریع در بخــش خصوصــی و درک ایــن واقعیــت کــه مدیریــت و کارآیــی بخــش دولتــی، 
ــی  ــش عموم ــر در بخ ــاد تغیی ــد، ایج ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــت مل ــی و رقاب ــاد خصوص اقتص
ــار و  ــی از آث ــوان یک ــی، به عن ــوق اداری جهان ــور حق ــران از ظه ــی برخــی متفک ــود. حت ــزام آور نم را ال
پیامدهــای جهانی شــدن ســخن بــه میــان آورده انــد. برخــی نویســندگان نیــز ادعــا کرده انــد دولت هــا 
در واکنــش بــه جهانی شــدن و افزایــش رقابــت، دیگــر به نــدرت اجــرای عملیــات را خودشــان برعهــده 
می گیرنــد؛ بلکــه اختیــارات را غیرمتمرکــز نموده انــد، سلســله مراتب ها را کاهــش داده انــد، بــه 
کیفیــت توجــه بیشــتری کرده انــد، شــهروندان را به مثابــۀ مشــتریان خدمــات عمومــی در نظــر گرفتــه 
ــازار  ــای ب ــدن در فض ــرای رقابت آمیزمان ــرات را ب ــن تغیی ــام ای ــده اند و تم ــر ش ــا نزدیک ت ــه آنه و ب

ــد. ــی پذیرفته ان جهان

گفتار دوم.  ویژگی ها و تمایزهای حقوق اداری نوین

ــر در  ــا تغیی ــه ب ــت ک ــود آن اس ــوان درک نم ــی می ت ــث قبل ــه از مباح ــی ک ــل توجه ــۀ قاب نکت
مدل هــای حکمرانــی، نظریــات دربــارۀ دولــت و نقش هــا و شــیوه های کارکــردی آن، همچنیــن تغییــر 
در اقتضائــات محیطــی، انتظــار مــی رود کــه نظــم حقوقــی حاکــم بــر اداره نیــز بــه همــان تناســب تغییر 
یابــد. بــر همیــن اســاس شــاهد ظهــور ســه نســل از حقــوق اداری هســتیم، درادامــه، هرکــدام از آنهــا 
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توضیــح داده شــده و البتــه تمرکــز بیشــتر بــر نســل ســوم یــا همــان حقــوق اداری نویــن خواهــد بــود.

 بند اول. نسل اول حقوق اداری

در ایــن نســل کــه از اواســط قــرن نوزدهــم و هم زمــان بــا جنبــش بوروکراســی وبــری آغــاز شــد، 
تعییــن حتــی جزئی تریــن تصمیمــات و اعمــال اداری توســط قانــون و مقــررات در کانــون توجــه قــرار 
گرفــت. دل مشــغولی اصلــی حقــوق اداری در ایــن نســل جلوگیــری از اعمــال خودســرانه، مســتبدانه 
یــا غیرقانونــی اداره و حمایــت و حفاظــت از حقــوق شــهروندان بــود؛ درنتیجــه، دغدغــۀ اول حقــوق داِن 
اداری بررســی تصمیمــات اداری و مطابقــت دادن آنهــا بــا قانــون و حیطــۀ اختیــارات یــا صالحیت هــای 
مأمــوران اداری اســت. عنصــر صالحیــت در ایــن نســل بــه صــورت تکلیفــی اســت و رویه هــای اداری 
ــک سلســله مراتب اداری هرمــی، ســاری  ــی اســت کــه در ی شــبیه رویه هــای تصمیم گیری هــای قضای
و جــاری می شــود. نظارت هــا بــه صــورت دســتور و کنتــرل 1 اســت و مســیرهای ارتباطــی میــان اداره 

و شــهروندان نیــز بســیار محــدود اســت.

مــرور ســریعی بــر قوانیــن و مقــررات اداری مــا حکایــت از آن دارد کــه همچنــان، رویکــرد غالــب 
ــاق بیشــتری  ــوق اداری، انطب ــرای نســل اول حق ــای ذکرشــده ب ــا ویژگی ه ــران ب ــوق اداری ای ــر حق ب
ــه  ــا ب ــه، ام ــه گرفت ــن نســل فاصل ــی، از ای ــه، در مقاطع ــای پیش گفت ــل زمینه ه ــه دلی ــه ب دارد. اگرچ
ــا  ــا ب ــق آنه ــات اداری و تطبی ــال بررســی تصمیم ــه دنب ــا ب ــوق دان اداری م ــوز حق نظــر می رســد هن
ــون مدیریــت خدمــات کشــور  تصمیمــات ازپیــش  مشخص شــده در متــن قوانیــن اســت و اگرچــه قان
ــه  ــه نظــر می رســد ب ــا ب ــا وارد کنــد ام ــه قلــب حقــوق اداری م ــن را ب ــا مفاهیــم نوی تــالش کــرده ت
رغــم نوآوری هایــی کــه داشــته اســت، نــگارش خــود ایــن قانــون همچنــان اســیر رویکــرد نســل اول 

حقــوق اداری باقــی مانــده اســت

بند دوم. نسل دوم حقوق اداری

در ایــن نســل کــه در اواســط قــرن بیســتم در برخــی از کشــورها ظهــور یافــت، اگرچــه دغدغــۀ 
ــا  ــان وجــود دارد لکــن تصمیمــات و اعمــال اداری ب ــودن تصمیمــات و اعمــال اداری همچن ــی ب قانون
ــه  ــن آزادی ب ــه ای ــود بلک ــن نمی ش ــررات تعیی ــن و مق ــط قوانی ــش توس ــا از پی ــات آنه ــام جزئی تم
مأمــوران اداری داده می شــود تــا در هــر مــورد، بهتریــن تصمیــم را در چارچــوب قواعــد و سیاســت های 
ــان  ــه بی ــر و ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــات متناســب را انجــام دهن ــرده و اقدام ــه اداره اتخــاذ ک ــی ب ابالغ
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حقوقــی، کفــه ی صالحیت هــای اختیــاری ســنگین تر از کفــه ی صالحیت هــای تکلیفــی شــده اســت. 
ــکل گیری  ــا ش ــب ب ــان و متناس ــوق اداری هم زم ــل از حق ــن نس ــد، ای ــان ش ــتر بی ــه پیش همان طورک
ســازمان های اداری مســتقل و طــرح شــدن ادارۀ امــور عمومــی نویــن و رواج دولت هــای رفــاه، ظهــور و 
نــزج یافتــه اســت. یــک تفــاوت مهــم ایــن نســل بــا نســل قبلــی در آن اســت کــه رویه هــای اداری بــه 
ــای  ــه تصمیم گیری ه ــوط ب ــای مرب ــه رویه ه ــند ب ــی باش ــای قضای ــد تصمیم گیری ه ــه مانن ــای آنک ج
قانون گــذاری شــبیه تر شــده اند. توضیــح آنکــه در تصمیم گیری هــای قضایــی معمــواًل قاضــی 
تــالش می کنــد تــا حکــم موضــوع را از درون قوانیــن و مقــررات کشــف کــرده و آن را اعــالم کنــد و 
اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات نیــز داللــت بــر آن دارد کــه هرگونــه مجازاتــی بایــد بــه موجــب 
قانــون باشــد. در نســل اول حقــوق اداری، مأمــور اداری ماننــد یــک قاضــی بایــد در هــر مــورد تــالش 
ــد.  ــدا کــرده و طبــق همــان عمــل نمای ــرای آن مــورد را پی ــا تصمیــم ذکرشــده در قوانیــن ب ــد ت کن
ــن  ــه ای ــت، ب ــده اس ــبیه تر ش ــذاری ش ــات قانون گ ــه اقدام ــوق اداری ب ــل دوم حق ــه نس درحالی ک
معناکــه یک ســری قواعــد اداری وضــع می شــود و مأمــوران وظیفــه دارنــد در چهارچــوب ایــن قواعــد 
ــن  ــه ای ــد. ب ــم را تشــخیص دهن ــن و مناســب ترین تصمی ــورد، خودشــان بهتری ــر م ــررات، در ه و مق
ترتیــب، تعییــن دقیــق و از پیــِش تمــام تصمیمــات در جزئی تریــن حالــت آنهــا در قوانیــن و مقــررات 
ــی در  ــاری ول ــه ســوی صالحیت هــای اختی ــگ می شــود و حرکتــی از صالحیت هــای تکلیفــی ب کم رن
ــی،  ــدف اصل ــت ه ــوان گف ــک نظــر می ت ــد وضع شــدۀ اداری مشــاهده می شــود. از ی چهارچــوب قواع
تکمیــل قوانیــن موضوعــۀ وضــع شــده اســت. در اینجــا نیــز قاعده گــذاری بــه صــورت سلســله مراتبی، 
ــد در چهارچــوب  ــی کــه وضــع می شــود بای ــه پاییــن و متمرکــز اســت و قواعــد و مقرره های ــاال ب از ب
قوانیــن موضوعــه و اساســی قــرار گیــرد. سیســتم دســتور و کنتــرل همچنــان به عنــوان شــیوۀ اصلــی 
نظــارت اداری وجــود دارد و بــه مــردِم متأثــر از تصمیــم یــا عمــل اداری بــه صــورت محــدود، آن هــم 
ــر  ــد چنیــن مشــارکتی کم اث ــۀ اداری، فرصــت مشــارکت داده می شــود؛ هرچن ــی روی در مراحــل پایان
بــوده و نظیــر نســل قبلــی، فــرد یــا افــرادی کــه موضــوع تصمیــم یــا قاعــده هســتند، صرفــًا بایــد از 

تصمیــم یــا قاعــدۀ وضــع شــده تبعیــت نماینــد.

ــژه پــس از تدویــن  ــه  وی ــه دســتگاه های اجرایــی ب در کشــور مــا، اعطــای اختیــار قاعده گــذاری ب
ــارات  ــۀ اختی ــد در حیط ــه وزرا می توانن ــد به نحوی ک ــته تر ش ــی ج.ا.ا.، برجس ــون اساس ــب قان و تصوی
خــود، آیین نامــه وضــع و ابــالغ نماینــد. همچنیــن تصویب نامه هــای دولتــی از دیگــر امکاناتــی 
ــاهده  ــف مش ــد. مع االس ــی باش ــتگاه های اجرای ــذاری دس ــت قاعده گ ــد در خدم ــه می توان ــت ک اس
ــکان  ــازی ام ــذاری و فراهم س ــای قاعده گ ــه ج ــا ب ــا و تصویب نامه ه ــیاری از آیین نامه ه ــود، بس می ش
ــام  ــل تم ــوق اداری، ازقب ــل اول حق ــرد نس ــا رویک ــق ب ــی، مطاب ــوران دولت ــرای مأم ــری ب تصمیم گی
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جزئیــات و تصمیمــات مربــوط بــه هــر شــرایط را مشــخص می کننــد و بــه ایــن ترتیــب فراتــر از نســل 
ــد. ــوق اداری نمی رون اول حق

بند سوم. نسل سوم حقوق اداری

ــب  ــت، متناس ــان اس ــروز در جری ــه ام ــا ب ــتم ت ــرن بیس ــر ق ــۀ آخ ــه از دو ده ــل ک ــن نس در ای
ــط  ــدن، محی ــی، جهانی ش ــش خصوص ــارکت بخ ــی، مش ــوص حکمران ــد درخص ــای جدی ــا دیدگاه ه ب
ــل  ــا عم ــم ی ــود تصمی ــه اول، خ ــر دغدغ ــبکه ای( و... دیگ ــله مراتبی )ش ــده و غیرسلس تمرکززدایی ش
اداری نیســت، بلکــه فرآینــد مشــارکتی اســت کــه از دل آن تصمیــم یــا عمــل اداری حاصــل میشــود. 
ــی  ــر از مرزهــا و بین الملل ــا نهادهــای فرات ــا ســازمان ها ی ــا بخــش خصوصــی، مشــارکت ب مشــارکت ب
ــی2  ــی1و اثربخش ــل کارآی ــن نس ــد. در ای ــوق اداری می باش ــل از حق ــن نس ــای ای ــه ویژگی ه ازجمل
ــن  ــن در ای ــت. همچنی ــرده اس ــدا ک ــی پی ــت مضاعف ــتند، اهمی ــی هس ــی مدیریت ــه مفاهیم اداره ک
نســل ســخن از مقررات زدایــی بــه دلیــل تــورم قوانیــن و مقــررات اســت، پــس صالحیــت اختیــاری و 
درنتیجــه نهــاد انتظــار مشــروع کامــاًل مــورد توجــه قــرار دارد. ایــن نســل از حقــوق را درمقابِل دو نســل 
ــه  ــد و همان طورک ــام نهاده ان ــن ن ــوق اداری نوی ــد، حق ــنتی می خواندن ــوق اداری س ــه حق ــی ک قبل
ــت  ــا ظهــور جنبــش »مدیری ــان و متناســب ب ــن نســل از حقــوق اداری هم زم پیشــتر اشــاره شــد، ای
دولتــی نویــن« و  شــکل گیری دولت هــای تنظیم گــر یــا دولت هــای حداقلــی، رشــد و تکویــن 
پیــدا کــرده اســت. درحقیقــت در ایــن نســل بــه جــای روال هــای شــبه قضایــی و شــبه قانونگــذاری، 
از شــیوه های جدیــد حکمرانــی و مدیریــت مشــارکتی اســتفاده شــده و بجــای سلســله مراتب هرمــی، 
ــر جایگزیــن شــده  اســت و رویه هــای اداری دیگــر به عنــوان  شــبکه های مشــورتی تعاملــی و منعطف ت
صرفــًا یــک ابــزار کنترلــی بــرای یافتــن راه حل هــای ازقبــل پیش بینی شــده در قانــون نیســتند، بلکــه 
ــت وجو  ــتمر جس ــورت مس ــه ص ــن را ب ــل ممک ــن راه ح ــه بهتری ــت یابی ب ــه دس ــه و آینده نگران فعاالن
ــکاری  ــا هم ــتگذارهای ب ــذاری و سیاس ــری و قاعده گ ــرای تصمیم گی ــاز ب ــات موردنی ــد. اطالع می کنن
ــراد  ــده و اف ــع آوری ش ــتگذارهای جم ــۀ سیاس ــا چرخ ــد ی ــول فرآین ــام ط ــی و در تم ــش خصوص بخ
ــم،  ــذ تصمی ــد اخ ــام فرآین ــه در تم ــا به طورفعاالن ــاد نرم ه ــت ها در ایج ــا سیاس ــد ی ــوع قواع موض
ــد. اگــر نســل اول حقــوق اداری بــه دنیــال مشــخص کردن تمــام تصمیمــات  مشــارکت و حضــور دارن
بــا تمــام جزئیــات بــرای مأمــوران اداری بــود و اگــر نســل دوم حقــوق اداری بــه جــای تعییــن دقیــق و 
جزئــی تمامــی تصمیمــات و اقدامــات بــه دنبــال وضــع قواعــدی بــود کــه مأمــوران دولتــی بتواننــد در 
شــرایط مختلــف باتوجه بــه ایــن قواعــد، تصمیــم یــا اقــدام مناســب را اتخــاذ نماینــد و اگــر در هــر دوی 

1-Efficiency

2-Effectiveness

تاملی بر چیستی و چرایی
ظهور حقوق اداری نوین
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ــری  ــوق اداری، تصمیم گی ــوم حق ــل س ــود، در نس ــرل ب ــزار کنت ــله مراتب اداری اب ــل ها، سلس ــن نس ای
ــه  ــیدن ب ــارکتی رس ــد مش ــده و فرآین ــته ش ــان برجس ــایر ذی نفع ــی و س ــش خصوص ــا بخ ــی ب تعامل
ــغولی  ــر از دل مش ــل غی ــن نس ــت. در ای ــرده اس ــدا ک ــت پی ــم اهمی ــود تصمی ــدازۀ خ ــه ان ــم، ب تصمی
ســنتی حقوق دادن هــای اداری در مــورد رعایــت حقــوق شــهروندان از ســوی اداره و پرهیــز از رفتارهــای 
ــغولی های  ــۀ دل  مش ــه جرگ ــز ب ــره وری اداره نی ــر به ــی نظی ــم مدیریت ــلیقه ای، مفاهی ــتبدانه و س مس

حقــوق دان اداری افــزوده شــده اســت. 

نتیجه گیری

در تحقیــق حاضــر بیــان کردیــم کــه تغییــر در مدل هــای حکمرانــی و چهارچوب هــای حاکــم بــر 
ــف  ــن ســه نســل مختل ــردد. همچنی ــوق اداری گ ــر در حق ــه تغیی ــد منجــر ب ــت می توان ــت دول مدیری
ــه  ــد بیان شــده ب ــم. رون ــی نمودی ــز آنهــا بررســی اجمال ــه همــراه ویژگی هــای متمای حقــوق اداری را ب
ــت از  ــدون کم وکاس ــتند ب ــور هس ــی مجب ــای حقوق ــا و نظام ه ــام دولت ه ــه تم ــت ک ــا نیس ــن معن ای
نســل های ســه گانه حقــوق اداری تبعیــت کننــد، بلکــه متناســب بــا نقش هایــی کــه بــرای دولت هــای 
خــود تعریــف کرده انــد ممکــن اســت بــه عناصــر یــا ویژگی هایــی از نســل های مختلــف حقــوق اداری 
نیــاز پیــدا کننــد و در ایــن انتخــاب و بازتعریــف بایــد دقــت کــرد کــه برخــی ویژگی هــا یــا ایده هــای 
ــا یکدیگــر ناســازگار هســتند، بــرای مثــال، مکانیــزم نظارتــی  موجــود در نســل های مذکــور، ماهیتــًا ب
ــه در  ــی شــبکه ای ک ــای حکمران ــا ایده ه ــی ب ــر سلســله مراتب اداری هرم ــی ب ــرل مبتن دســتور و کنت

نســل ســوم مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد همخــوان نیســت.

ــان  ــت و رجح ــورد دول ــی در م ــه های نولیبرال ــور از اندیش ــا عب ــد ب ــر می رس ــه نظ ــن ب همچنی
مکانیــزم بــازار کــه در ادبیــات کنونــی بــا عنــوان اندیشــه های پســا مدیریــت دولتــی نویــن1 شــناخته 
ــرد، در  ــر می گی ــری3 را در ب ــت نئووب ــن2 و دول ــی نوی ــات عموم ــر خدم ــی نظی ــود و ایده های می ش
آینــده شــاهد ظهــور نســل جدیــدی از حقــوق اداری، متناســب بــا ایده هــای مذکــور باشــیم. به عــالوه، 
ظهــور کاســتی های عدیــده در تلقــی بازارگرایانــه از دولــت، موجــب شــده تــا بســیاری از حامیــان آن 
ــه  ــت و نقــش آن، منجــر ب ــن تجدیدنظــر در مــورد دول ــد4 و ای در دیدگاه هــای خــود تجدیدنظــر کنن

1-Post new public management

2-New public service

3-Neo-weberian state

 Christopher Hood and Ruth Dixon )2015(, a government that worked better and cost less?,oxford .برای مثال ن.ک .4

university press.
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تجدیدنظــر در مــورد حقــوق اداری نســل ســوم نیــز خواهــد شــد. در ایــن میــان، ظهــور بحران هــای 
ــد قبلــی در ارتبــاط  ــر رون ــه طــور معکــوس ب ــی ســال 2008 و 2009 نیــز ب ــی نظیــر بحــران مال مال
بــا نقــش دولــت و حقــوق اداری اثــر داشــته انــد امــا بــه بــاور ناپولیتانــو، هنــوز نمی تــوان گفــت کــه 
ــان  ــه بی ــوق اداری شــده باشــد. ب ــی در نســل ســوم حق ــرد قبل ــل رویک ــار گذاشــتن کام موجــب کن
ــتقیم  ــه مس ــه ارائ ــد ک ــیده بودن ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــیاری از دولت ه ــل، بس ــه قب ــدود دو ده او ح
خدمــات و کاالهــا توســط خودشــان را متوقــف کننــد و بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ــی  ــرل شــود، درحالی کــه بحــران مال ــا بســیار کنت ــوع شــده و ی ــز ممن شــود و کمک هــای دولتــی نی
2008 و اتفاقــات متعاقــب بــا آن، موضــوع شکســت بــازار را مجــدداً یــادآوری نمــود و نقــش اساســی 
ــۀ بخــش  ــذاری و مداخل ــزان اثرگ ــام کشــورها می ــًا در تم ــرد و تقریب ــت در اقتصــاد را گوشــزد ک دول
عمومــی و همچنیــن محــدوده حقــوق اداری را توســعه و افزایــش داده و ضــرورت واکنــش ســریع بــه 
بحران هــای اقتصــادی و مالــی، تــا حــد زیــادی ســبب افزایــش قــدرت مجریــان دولتــی شــده اســت. 
ــازی  ــرای سبک س ــالدی ب ــه  80 و 90 می ــه از ده ــی ک ــرد حرکت ــا ک ــوان ادع ــب می ت ــن ترتی ــه ای ب
ــا شکســت  ــروزه ب ــود، ام ــده ب ــاز ش ــری آغ ــذاری مشــارکتی و خودتنظیم گ ــذاری، مقررات گ مقررات گ
روبــه روو شــده و همیــن شکســت، بازتعریــف دولــت و مســئولیت آن در مســائل اقتصــادی و اجتماعــی را 
ضــروری ســاخته اســت، به عــالوه بــا عنایــت بــه آثــار و تبعــات بحــران مالــی در ســطح جهانــی و بــرای 
کشــورهای دیگــری کــه مســتقیمًا درگیــر بحــران نبودنــد، تقاضاهــا بــرای مقررات گــذاری مؤثرتــر در 
ســطح جهانــی افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ زیــرا ایــن بــاور شــکل گرفتــه کــه بســیاری از شکســت ها 
در مقرارت گــذاری در ســطح جهانــی ناشــی از واگــذاری بســیاری اختیــارات و تصمیم گیری هــا 
ــی از  ــف و مقررات زدای ــرم و ضعی ــی ن ــای حقوق ــۀ مکانیزم ه ــی و غلب ــای خصوص ــه مقررات گذاره ب
تصمیمــات اســت .1 بــه ایــن ترتیــب دور از انتظــار نخواهــد بــود کــه در آینــدۀ نزدیــک شــاهد ظهــور 
ــت و  ــتریان دول ــۀ مش ــهروندان به مثاب ــر ش ــه در آن دیگ ــیم ک ــوق اداری باش ــدی از حق ــل جدی نس
خدمــات عمومــی نگریســته نمی شــوند و ضمــن حفاظــت از حقــوق شــهروندان، کارآیــی و اثربخشــی 
ــت و  ــخ گویی دول ــر پاس ــی ب ــش خصوص ــهروندان و بخ ــارکت ش ــرده و مش ــدود نک ــز مح اداره را نی

ــدازد. ــایه نمی ان ــراد س ــوق اف ــت حق رعای

ــه بخــش  ــت ب ــکای دول ــش ات ــی، افزای ــان، در شــرایط کنون ــۀ آم ــه گفت ــه ب ــرد ک ــد توجــه ک بای
خصوصــی و در حقیقــت واگــذاری وظائــف یــا کارکردهــای عمومــی دولــت بــه بخــش خصوصــی بــه 

ــه طــرز ــازار ب طــور معکوســی موجــب کاهــش مشــارکت عمومــی شــده و حاکمیــت گفتمــان ب

1-Napolitano, Giulio )2010(, The role of the State in )and after( the financial crisis: new challenges for administrative 
law, in Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward 
Elgar Publishing Limited.pp.589.
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قابل توجهــی نقــش ارزش هــا غیراقتصــادی در فرآیندهــای تصمیم گیــری را محــدود کــرده اســت 
.1 اینهــا مــواردی اســت کــه در هرگونــه بازنگــری در نظــم حقوقــی فعلــی بایــد مــورد مالحظــه قــرار 

گیرنــد. 

بــه طــور خــاص در مــورد حقــوق اداری حاکــم بــر دســتگاه های اداری مــا نیــز بایــد گفــت از یــک 
ــوج  ــا م ــو ب ــا هم س ــد ت ــالش کرده ان ــته ت ــال های گذش ــی س ــتگذارها ط ــذاران و سیاس ــو قانون گ س
»مدیریــت دولتــی نویــن« در بســیاری از کشــورها، دســتگاه ها و قوانیــن اداری مــا را بازنگــری نمایند که 
بــرای مثــال می تــوان بــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386 اشــاره کــرد کــه براســاس 
مفروضــات نولیبرالــی و فــرض دولــت تنظیم گــر تدویــن و ســاختاردهی شــده اســت2 و از ســوی دیگــر 
در اصــول متعــدد قانــون اساســی مــا نظیــر اصــل ســوم، بیســت ویکم، بیســت و نهم، ســی ام، ســی ویکم 
ــی  ــات زیربنای ــا مفروض ــه ب ــده ک ــر ش ــت ج.ا.ا. ذک ــرای دول ــی ب ــف و نقش های ــوم، وظائ و چهل وس
مدیریــت دولتــی نویــن ســازگاری نــدارد. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد بــا کاهــش کاربردپذیــری 
چنیــن تلقــی از دولــت، وظائــف و نقش هــای آن، اســتفاده کامــل از زیرســاخت حقوقــی متناســب بــا 
آن در اداره، یعنــی حقــوق اداری نویــن )نســل ســوم حقــوق اداری( نیــز تاحــدودی زیــر ســئوال رود. بــا 
ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه نظــم حقوقــی نســل اول کــه شــاید بتــوان بــه دلیــل ویژگی هایــش، 
نظــم وبــری نامیــد، دیگــر بــا اقتضائــات تحــوالت محیطــی کنونــی بــرای ایجــاد اداره ای کارآ و اثربخــش 
کــه هم زمــان، حقــوق شــهروندان را نیــز پــاس مــی دارد، تناســب نداشــته و حتمــا نیــاز بــه تجدیدنظــر 
دارد؛ البتــه مــا معتقدیــم تازمانی کــه بــه اندیشــه ای روشــن، توافــق شــده و ســازگار بــا اصــول قانــون 
اساســی در مــورد دولــت و نقــش آن در امــور اقتصــادی و اجتماعــی دســت پیــدا نکنیــم، نظــم حقوقــی 

ــوان به روشــنی تعریــف و طراحــی نمــود. ــا آن را نیــز نمی ت اداری متناســب ب

2-Aman Jr. Alfred c. "Globalization, Democracy, and the Need for a New dministrative Law", Indiana Journal of 

Global Legal Studies, Vol. 10, No. 1 )Winter 2003(:  125.

2. ن.ک. طهرانی و همکاران،1393 و فروزنده دهکردی،1387 
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A reflection on what and why the emergence of 
new administrative law
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Abstract:
Many writers and thinkers believe that the evolution of administrative law is insep-
arable from the rise and fall of theories of government and administration. In other 
words, changes in theories and approaches to managing public affairs and public 
administration have led to changes and the introduction of new approaches or frame-
works in administrative law. In this article, we show that the transition from traditional 
views of governance to new public management and the emergence of regulatory 
governments, which see steering as the role and duty of government rather than 
rowing, and Privatization, deregulation, and the use of market style in the manage-
ment of  public affairs have led to the formation of a new generation of administrative 
law with distinctive features from previous generations. In this generation, which is 
called the “new administrative law” due to the “new public management”, instead of 
the previous command and control systems, the emphasis is on public participation 
with the private sector, and the distinction between legislative and law enforcement 
steps is in place and Has given a dynamic interaction between these stages. How-
ever on the one hand the roles and responsibilities defined in our constitution for the 
government, and on the other hand, the formation of a global trend to reconsider 
the market-oriented conceptions of government and administration, has led to the 
achievements of the new administrative law in question. And its applicability in the 
legal, political and managerial environment of our country to face doubts.
Keywords: New Administrative Law, new public Management, Generations of Ad-
ministrative Law, Traditional Government Management, Weber Bureaucracy


