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ازآنجاکــه حقــوق افــراد نقــش محــوری در سیســتمهای اداری مــدرن سراســر جهــان دارد،
پرداختــن بــه مفهــوم ،تحلیــل محتــوا و ماهیــت حقوقــی ادارۀ خــوب از اهمیــت ویــژهای برخوردار اســت.
ـق ادارۀ خــوب ،بهعنــوان یکــی از حقــوق بنیادیــن افــراد جهــت حمایــت از آنــان در برابــر نهادهــای
حـ ِ
اداری لحــاظ میشــودکه بــرای اولینبــار در منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــۀ اروپــا مطــرح گردیــد.
در همیــن راســتا تصویــب «کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری» توســط پارلمــان اروپــا در ســال ،2001
منبــع مهمــی اســت بــرای درک معنــا ،اصــول و محورهــای آن ،کــه دادگاههــای اروپــا در تــاش بــرای
رعایــت آن هســتند .بــرای روشــن کــردن اهمیــت ادارۀ خــوب ،توجــه ویــژهای بایــد بــه اصــول ادارۀ
خــوب داشــت کــه هریــک ایــن اصــول ،از تضمینــات اساســی علیــه سوءاســتفاده از قــدرت محســوب
میشــوند کــه در ایــن پژوهــش بــه دو اصــل بســیار مهــم «قانونــی بــودن» و «تناســب» پرداختــه شــده
اســت .یافتههــای پژوهــش حاضــر کــه بــه روش توصیفــی و تحلیلــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه ،آن
اســت کــه در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری ایــن اصــول بهصراحــت مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و
از ایــن رو در ســاختار کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اروپــا تــا حــدود زیــادی مــورد عمــل و توجــه قــرار
گرفتــه اســت؛ امــا در نظــام حقوقــی ایــران بــه دلیــل نداشــتن قانــون اداری ،برخــی از ایــن اصــول
مــورد شناســایی و عمــل قــرار نگرفتــه ،هرچنــد در رویــۀ دیــوان عدالــت اداری در برخــی مــوارد بــه
ایــن اصــول توجــه شــده اســت.

کلیدواژهها:
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مقدمه

در عصــر حاضــر ،توســعه و تحــول حقــوق اداری ســبب پدیــداری مفاهیــم نــو در ایــن عرصــه
«حــق ادارۀ خــوب» 1اشــاره کــرد کــه
گردیــده اســت .ازجملــۀ ایــن مفاهیــم نوپدیــد میتــوان بــه
ِ
بهعنــوان یــک حــق شــهروندی در قوانیــن و مقــررات بســیاری از نظامهــای حقوقــی بهصراحــت و یــا
بهطورضمنــی مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت.
ـق بــه ادارۀ خــوب و مطلــوب بــه صــورت شــکلی و ماهــوی ،ریشــه
از آنجایــی کــه اصــول کلــی حـ ِ
در حقــوق بنیادیــن شــهروندان دارد ،اســتخراج و فراهــم نمــودن زمینــه ،جهــت اجــرای ایــن اصــول،
قطعـاً بــر عملکــرد دســتگاههای اجرایــی تأثیرگــذار خواهــد بــود .در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اصــول
مربــوط بــه ادارۀ خــوب ،در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری و نظــام حقوقــی ایــران کدامنــد و آیــا
ـوب اداری پیشبینــی شــده اســت یــا خیــر ،بایــد اذعــان
ســازوکارهای الزم بــرای تضمیــن رفتــار خـ ِ
داشــت کــه ایــن اصــول شــامل اصــل برابــری و منــع تبعیــض ،اصــل قانونــی بــودن ،اصــل تناســب،
اصــل انتظــارات مشــروع ،اصــل شــفافیت ،حــق اســتماع ،بیطرفــی و نفــی جانبــداری ،اصــل الــزام بــه
ارائــۀ دالئــل و مبانــی تصمیــم اداری و غیــره میباشــد کــه در کــد اروپایــی بهصراحــت بــه طــرح
آنهــا پرداختــه شــده و تضمینــات الزم نیــز در ایــن زمینــه لحــاظ گردیــده اســت ،امــا در نظــام حقوقــی
ایــران برخــی از ایــن اصــول هنــوز ،آنچنانکــه بایــد ،شناختهشــده نیســتند.
در پژوهــش حاضــر ،بــا مطالعــۀ تطبیقــی کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری ،مصــوب پارلمــان اروپــا
در ســپتامبر ســال  ،2001بــا نگاهــی بــه کاربــرد ایــن اصــول در ســاختار اتحادیــۀ اروپــا ،بــه واکاوی
ایــن اصــول در نظــام حقوقــی ایــران خواهیــم پرداخــت .بیتردیــد بــا درک صحیــح و روشــن از اصــول
ـق بــه ادارۀ خــوب و تــاش در جهــت اعمــال ایــن اصــول در حقــوق اداری
و اســتانداردهای ارزشــمند حـ ِ
میتــوان بــه بهرهمنــدی شــهروندان از ادارۀ خــوب امیــدوار بــود و بــه تحقــق ســامت اداری و مقابلهبــا
فســاد گســتردۀاداری دســت یازیــد .در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری کــه از  27مــاده تشــکیل شــده،
بهروشــنی اصــول کلــی رفتــار خــوب ،بهعنــوان اصولــی بنیادیــن و مطلــوب در حقــوق اداری لحــاظ
گردیــده اســت .در نظــام حقوقــی ایــران ،بــه دلیــل فقــدان قانــون اداری ،مجموعـهای مــدون بــه شــکلی
کــه در کــد اروپایــی وجــود دارد ،بــه چشــم نمیخــورد؛ هرچنــد در منشــورهای اخالقــی ادارات کــه
کارمنــدان موظــف بــه رعایــت آن هســتند ،چیــزی شــبیه بــه ایــن یافــت میشــود و در رویــۀ دیــوان
عدالــت اداری نیــز در مــواردی بــه ایــن اصــول صریحـاً یــا بهطورضمنــی پرداختــه شــده اســت.

1-The Right to Good Administration
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هــدف اصلــی و اساســی از کاربــرد ایــن اصــول ،تضمیــن رعایــت و احتــرام بــه حقــوق شــهروندی اســت
کــه الزمــۀ ایــن امــر نظــارت قضایــی بــر اعمــال و تصمیمــات مقــام اداری ،از جانــب مرجــع ذیصــاح
و مســتقل میباشــد .ایــن اصــول قطعــاً میتوانــد راهحلهــای مطلــوب و مناســبی جهــت انتظــام و
تــوازن بیــن اقتــدار عمومــی از طریــق تنظیــم و تحدیــد آن و حقــوق و آزادیهــای افــراد از طریــق
تضمیــن و رعایــت آن ارائــه دهــد و بــه اثربخشــی و کارآمــدی اداره و درنهایــت تحقــق حکمرانــی
خــوب ،یعنــی مدیریــت مطلــوب بــر منابــع بیانجامــد.

اول.حق ادارۀ خوب
گفتار
ِ
بــرای ورود بــه مباحــث اصلــی پژوهــش حاضــر و بــه منظــور درک و فهــم عناصــر اصلــی آن ،در ابتــدا
الزم اســت نگاهــی بــه مفهــوم و پیشــینۀ ادارۀ خــوب داشــته باشــیم.

حق ادارۀ خوب
بند اول.مفهوم ِ
ـق ادارۀ خــوب» وجــود نــدارد و دیدگاههــای مختلفــی در ایــن زمینــه
هرچنــد تعریــف دقیقــی بــرای «حـ ِ
مطــرح شــده اســت ،امــا میتــوان ادارۀ خــوب را بهعنــوان ابــزاری بــرای تحقــق حاکمیــت قانــون و
تقویــت شــفافیت و کارآمــدی در ادارات تلقــی شــود.
«منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپــا» ،1ایــن اصــل را بهعنــوان یکــی از حقــوق بنیادیــن افــراد در
نظــر گرفتــه اســت ،هرچنــد دادگاههــای اتحادیــه اروپــا ،بیــن مؤلفههــا و محورهــای فرعــی ایــن اصــل،
2
بــرای ایجــاد درک درســتی از ویژگیهــای آن ،تمایــز قائــل هســتند.
مفهــوم ادارۀ خــوب در سیســتم حقوقــی اتحادیــه اروپــا ،همچنــان در حــال تحــول اســت .شــاید
بهتریــن برداشــت از ایــن عبــارت آن اســت کــه ادارۀ خــوب ،همچــون چتــری تصــور میشــود کــه
3
دربرگیرنــدۀ حقهــا ،قواعــد و اصــول راهنمــای رویههــای اداری اســت.
1-The Charter of Fundamental Rights of the European Union
2-Mustafa, A. (2017), Comprehension of the principle of good administration in the framework of EU administrative
.law, Vol.3, NO.1, P.260
3-Hofmann, H. C. H. (2014), General principle of EU law and administrative law, in: c. barnard and s. peers (eds.) Euro.pean union law, oxford university press, (forthcoming), P.20
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از آن جهــت کــه در حــال حاضــر ،در سراســر جهــان ،حقــوق افــراد نقش محــوری در سیســتمهای
ـق بــه ادارۀ خــوب ،درواقــع حاکــی از حمایــت اطمینــان بخــش از افــراد
اداری مــدرن بــازی میکنــد ،حـ ِ
و شــهروندان درخصــوص ارتبــاط آنان بــا نهادهــا و کارگزاران اداری اســت.
در ایــن میــان ،شناســایی اصــول ادارۀ خــوب ،بــه هــدف حمایــت قانونــی از افــراد در مواجهــه بــا
ســازمانها و مقامــات عمومــی ،منجــر بــه تحقــق رویههــای اداری بــاز ،ایمــن و قابــل پیشبینــی
خواهــد شــد 1.در حقــوق اتحادیــه اروپــا نیــز ادارۀ خــوب بهعنــوان ابــزاری بــرای تحقــق «شــفافیت»،2
5
«قطعیــت حقوقــی» 3و «پیشبینــی» 4در رویههــای اداری تلقــی میشــود.
ای ایجادشــده درحــوزۀ حقــوق
بــه طــور کلــی ادارۀ خــوب بیشــتر در چارچــوب قوانیــن و مقــررات رویـه ِ
اداری ،مــورد اســتناد قــرار میگیــرد .امــا در مفهــوم گســتردهتر ،ازآنجاییکــه اقدامــات اداری نهفقــط
از نظــر رویـهای بایــد کارآمــد و مؤثــر باشــند ،بلکــه از جنبۀماهــوی نیــز بایــد صحیــح باشــند ،ادارۀ خوب
6
میتوانــد بهطورکلــی بــه معنــای مشــروعیت دولــت درک شــود.
بنابرایــن مفهــوم ادارۀ خــوب را میتــوان بهعنــوان مجموعــهای در نظــر گرفــت کــه هــم اصــول
ماهــوی و هــم اصــول رویــهای را در خــود جــای میدهــد .بــر ایــن اســاس ،نظــام مطلــوب اداری،
تضمینکنندۀمشــروعیت و نیــز کیفیــت تصمیمــات اداری اســت .در ایــن نظــام ،حقــوق شــهروندان
تضمیــن شــده و بــه مشــارکت در تصمیمگیریهــای اداری تشــویق و ترغیــب میشــوند .در
چنیــن نظامــی ،ادارۀ خــوب بــا اجتنــاب از رویههــای غیرمعقــول ،پیچیــده و طوالنیمــدت ،ســبب
ارتقــای شــفافیت و پاســخگویی میشــود .درواقــع کارکــرد ادارۀ خــوب ،ارتقــاء اعتمــاد اجتماعــی
بــه دســتگاههای عمومــی اســت ،کــه ایــن امــر میتوانــد ثبــات سیاســی و اجتماعــی را نیــز در پــی
داشــته باشــد.
1-Negrut, V. (2011), Europeanization of public administration through the general principles of good administration,
The Acta u.danublus Jur., P.6
2-Trancparency
3-Legal certainty
4-Predictability
5-Mustafa, A. (2017), Ibid, P.259
.6-Op.cit, P.260
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برخــی ادارۀ خــوب را اســتفاده کارآمــد و مؤثــر از منابــع اقتصــادی ،اســتفاده از اختیــارات قانونــی ،طبــق
آییــن دادرســی اداری و ممنوعیــت اداره بــد یــا ســوءمدیریت لحــاظ میکننــد 1.در ایــن میــان ،قوانیــن
ـن حمایتشــده
و مقــررات اداری نقــش مهمــی در اجــرای قوانیــن مربــوط بــه حمایــت از حقــوق بنیادیـ ِ
توســط قوانیــن اساســی و ســایر قوانیــن باالدســتی دارد .هــدف قواعــد و مقــررات اداری چیــزی نیســت
2
جــز رســیدن بــه حــق ذاتــی مــورد بحــث در یــک مــورد خــاص.

حق ادارۀ خوب
بند دوم .پیشینه ی ِ
ـق بــه ادارۀ خــوب در مــاده  41منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــه اروپــا ،و در رویــۀ دســتگاههای
حـ ِ
عمومــی اتحادیــه اروپــا و حتــی در رویــۀ داخلــی کشــورهای عضــو بــه کار رفتــه اســت.
درابتــدا ،در رســیدگیهای اداری در نهادهــا و ادارههــای جامعــۀ اروپــا ،اصــل ادارۀ خــوب وجــود
نداشــت .امــا بعدهــا ایــن اصــل بــه تقاضــای برخــی اشــخاص خصوصــی از دیــوان اروپایــی عدالــت،
مبنــی بــر مطالبــه خســارت از ادارات عمومــی مطــرح شــد .در ایــن زمینــه دیــوان بایــد بــه بررســی
ایــن نکتــه میپرداخــت کــه آیــا اســتانداردها و معیارهــای رویـهای در دعــاوی اداری رعایــت میشــود
یــا خیــر .بعدهــا دیــوان پــس از یــک پروســۀ طوالنــی ،مفهــوم ادارۀ خــوب را بهعنــوان یــک اصــل
3
کلــی در جامعــه اروپــا مطــرح کــرد.
البتــه اولیــن گام بــرای تدویــن مفهــوم ادارۀ خــوب و تبییــن آن بهعنــوان یــک حــق ،توســط اولیــن
آمبودزمــان اروپــا «ژاکــوب ســدرمن» 4صــورت گرفــت کــه وی در جلســه رســیدگی عمومــی در ســال
 ،2000قبــل از تدویــن پیشنویــس منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــۀ اروپــا ،در پایــان رســیدگی
عنــوان کــرد کــه بهمنظــور تحقــق حکمرانــی خــوب ،در بیــن ســایر حقــوق بنیادیــن کالســیک ،بایــد
5
بــه ایجــاد یــک ادارۀ خــوب ،بهعنــوان یــک حــق شــهروندی اهتمــام شــود.
1-Gnes, M. (2019), Basic principles of administrative procedure according to EU law and their influence on national
administrative procedural laws, university of Urbino, Italy, Bruxelles. P.13
2-Kristjansdohir, M. V. (2013), Good administration as a fundamental right, Islandic review of politics and administration, Vol.9, Issue.1, P.238
3-Lanza, E. M. (2010), The right to good administration in the European union. Roots, rations and enforcement in
antitrust case-law. P.479
4-Jacob Soderman
5-Lanza, E. M. (2010), Ibid, P.480

171

مطالعه تطبیقی حق اداره خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری
و نظام حقوق ایران با تاکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب

حق به اداره خوب چنین مقرر شده است:
در ماده  41منشور درخصوص ِ
 )1هــر شــخص حــق دارد کــه امــور او بــا بیطرفــی ،بــه شــکل منصفانــه و در مــدت زمــان معقــول
توســط نهادهــای اتحادیــه رســیدگی شــود.
 )2ایــن حــق شــامل حــق اســتماع شــخص ،حــق دسترســی بــه محتویــات پرونــده بــا رعایــت منافــع
قانونــی ،محرمانهبــودن و رازداری حرفــهای و تجــاری و تعهــد اداره بــه ارائــۀ دالیــل تصمیمگیــری
خــود میباشــد.
 )3هــر شــخص حــق دارد کــه خســارات وارده بــه او از طــرف نهادهــا یــا مقامــات اداری در انجــام
وظائفشــان ،طبــق اصــول کلــی مشــترک در کشــورهای عضــو ،جبــران شــود.
در تعریــف ارائهشــده توســط آمبودزمــان آمــده اســت« :اگــر مؤسســه یــا نهــادی از جامعــۀ اروپــا طبــق
مقــررات الــزامآور اتحادیــه عمــل ننمایــد ،یــا اگــر نتوانــد قواعــد تثبیتشــدۀدیوان عالــی عدالــت یــا
دادگاههــای بــدوی را رعایــت نمایــد ،ایــن امــر نشــان از اداره بــد یــا ســوءمدیریت اســت .بــه عبارتــی
ادارۀ بــد زمانــی محقــق میشــود کــه نهادهــا و دســتگاههای عمومــی طبــق قواعــد و اصــول الــزامآور
1
عمــل ننماینــد.
همچنیــن ادارۀ بــد و ســوءمدیریت در اثــ ِر عــدم رعایــت اصــول و مؤلفههــای ادارۀ خــوب ،میتوانــد
منجــر بــه نارضایتــی شــهروندان شــود .بیشــک تحقــق حقــوق و منافــع شــهروندان و ایجــاد و حفــظ
اعتمــاد شــهروندان در گــر ِو ادارۀ خــوب و ارائــه خدمــات اداری توســط نهادهــای عمومــی اســت کــه
ایــن امــر تأثیــر مســتقیم بــر بهبــود ســطح زندگــی شــهروندان خواهــد داشــت.

خوب اداری
گفتار دوم.کد اروپایی رفتار ِ
کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری مصــوب پارلمــان اروپــا در ســال  ،2001مشــتمل بــر  27مــاده اســت
ـوب اداری پرداختــه و کاربــرد آن بــرای همــه مقامــات،
کــه  24مــادۀ آن بــه اصــول مختلــف رفتــار خـ ِ
کارمنــدان ،نهادهــا و ارگانهــای اتحادیــه و بهمنظــور تعامــل آنــان بــا مــردم و شــهروندان میباشــد.

بند اول .زمینههای تصویب کد اروپایی
1-Gnes, M. (2019), Ibid, P.14
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خــوب اداری ،الزم اســت بــه ســند
بــرای بررســی زمینههــا و پیشــینۀتصویب کــد اروپایــی رفتــار
ِ
تأســیس اتحادیــۀ اروپــا یعنــی معاهــدۀ ماســتریخت نگاهــی داشــته باشــیم .در ایــن معاهــده بــه
پایهریــزی دفتــر آمبودزمــان اروپایــی ،جهــت مبــارزه بــا ادارۀ بــد یــا ســوء مدیریــت درخصــوص
فعالیتهــای نهادهــا و ارگانهــای جامعــۀ اروپــا اشــاره شــده اســت .در ایــن زمینــه ،بــه ارتقــاء ادارۀ
خــوب ،از طریــق آمبودزمــان ،جهــت تقویــت روابــط بیــن اتحادیــه اروپــا و شــهروندان تأکیــد شــده
اســت.
از زمــان آغــاز بــه کار دفتــر آمبودزمــان در ســپتامبر ســال  ،1995تالشهــای زیــادی بــرای ارائــۀ
تعریــف ادارۀ بــد ،براســاس رویــۀ دیــوان عدالــت اروپایــی و اصــول حقــوق اداری اروپــا صــورت گرفتــه
اســت .در ایــن زمینــه ،قوانیــن و مقــررات ملــی نیــز منبــع ارزشــمندی بــرای الهامبخشــی در ایــن
ـوب اداری ادامــه یافــت و ســر انجــام بــه
حــوزه بــوده اســت .ایــن کار بــا تهیــۀ کــد اروپایــی رفتــار خـ ِ
1
تصویــب آن منجــر گردیــد.
البتــه ایــدۀ تدویــن کــد اروپایــی اولینبــار در ســال  1998توســط نماینــدۀ پارلمــان «ری پــری»
پیشــنهاد شــد .در ایــن راســتا ،آمبودزمــان اروپــا پــس از بررس ـیهای دقیــق ،متنــی را تهیــه نمــود
کــه در قالــب گزارشــی بــه پارلمــان اروپــا ارائــه گردیــد و بــر ایــن اســاس قطعنامــه صــادره از پارلمــان،
درواقــع از طــرف آمبودزمــان ارائــه شــده اســت ،بــا برخــی تغییــرات کــه توســط «ری پــری» ،گزارشــگر
3
کمیتــۀ درخواس ـتهای پارلمــان اروپــا پیشــنهاد شــده اســت.
2

در منشــور حقــوق بنیادیــن اتحادیــۀ اروپــا کــه در اجــاس «نیــس» 4در دســامبر ســال  2000بــه تصویــب
ـق ادارۀ خــوب و حــق دادخواهــی نــزد آمبودزمــان ،علیــه ادارۀ بــد و ســوءمدیریت اشــاره شــده
رســید ،بــه حـ ِ
ـق ادارۀ خــوب بــوده
اســت ،امــا کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری ،درواقــع درصــدد ذکــر جزئیــات بیشــتر حـ ِ
اســت .ایــن کــد ،شــهروندان و کارمنــدان را مــورد خطــاب قــرار داده و احقــاق حــق شــهروندان توســط دولــت
و رعایــت اصــول ادارۀ خــوب توســط مقامــات اداری در انجــام فعالیتهایشــان را مــورد تأکیــد قــرار داده اســت
کــه اجــرای کامــل کــد مربوطــه ،ســبب تقویــت و ارتقــاء اعتمــاد شــهروندان بــه نهادهــا و ارگانهــای اتحادیــۀ
اروپــا میشــود.

1-The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative Behavior(2001), office for official publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg, P. 2
2-Roy Perry
3-The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative Behavior(2001), Ibid, P. 3
4-Nice
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در جریــان مذاکــرات نماینــدگان پارلمــان اروپــا درخصــوص تصویــب کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری،
دو موضــوع مهــم مــورد تأکیــد قــرار داشــت ،یکــی ترویــج و ارتقــاء قانــون و دیگــری احتــرام بــه
شــهروندان و رعایــت حقــوق آنــان کــه کــد مربــوط میتوانــد ابــزاری مفیــد بــرای پیشــبرد ایــن دو
1
هــدف مهــم باشــد.
بــر ایــن اســاس ،کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری منبــع بســیار ارزشــمندی اســت بــرای درک اصــول
ادارۀ خــوب و اهمیــت آنهــا و مبنایــی اســت بــرای ادارۀ درســت امــور عمومــی در عمــل ،کــه نهادهــا و
ارگانهــای اتحادیــۀ اروپــا و ادارات و مقامــات آن بایــد در روابــط خــود بــا مــردم ،آن را رعایــت نماینــد.

بند دوم .محتوای کد اروپایی
ادارۀ خــوب بایــد مبتنــی بــر اصولــی باشــد کــه بهعنــوان مبنــای انجــام فعالیتهــای دســتگاههای
اداری مدنظــر قــرار گیــرد .هــدف از ادارۀ خــوب ،ارائــه بهتریــن خدمــات بــه شــهروندان بــا رعایــت
منافــع عمومــی و تحقــق حقــوق آنــان  ،توســط نهادهــای اداری اســت.
ادارۀ خــوب بهعنــوان یــک چهارچــوب مفهومــی ،مجموعــهای از حقــوق ،قواعــد و اصــول راهنمــای
رویههــای اداری اســت کــه بهمنظــور تضمیــن عدالــت روی ـهای ،پایبنــدی ادارۀ عمومــی بــه حاکمیــت
2
قانــون و توســعۀ آن ارائــه گردیــده اســت.
برخــی از اصــول اشــاره شــده در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری عبارتانــد از :اصــل قانونــی بــودن،
اصــل عــدم تبعیــض ،اصــل تناســب ،اصــل بیطرفــی و اســتقالل ،عــدم سوءاســتفاده از قــدرت ،حــق
اســتماع ،اصــل انتظــارات مشــروع ،اصــل الــزام بــه ارائــه دالیــل تصمیمگیــری ،دسترســی بــه اطالعــات
و شــفافیت و غیــره؛ در ایــن راســتا ،ادارۀ خــوب فرآینــدی اســت بــرای صــدور و اجــرای اقدامــات اداری
کــه تحقــق آن از طریــق رویههــای مبتنیبــر حاکمیــت قانــون ،بــا تمرکــز بــر مســئولیتپذیری و
حکومــت شــفاف و بــا توســل بــه اصــول و مؤلفههــای آن امکانپذیــر میباشــد.
1-The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative Behavior(2001), office for official publications of the European Communities, L-2985 Luxembourg, P. 2
2-Suprenal, J. (2011), Good Administration in European Administrative Law, Institute of Administrative Studies, University of Wroclaw, P.2
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عالوهبــر ایــن اصــول ،ایــن ســند همچنیــن حــاوی مقرراتــی دربــاره اخــاق اداری اســت .تعهــد انتقــال
ســند بــه نهادهــا و ارگانهــای ذیصــاح ،حفــظ ســوابق فعالیتهــا و مکاتبــات و ضــرورت انتشــار
1
برخــی اطالعــات و غیــره ازجملــۀ ایــن مقــررات هســتند.
امــروزه هــدف اصلــی نهادهــای عمومــی ارتقــاء حکمرانــی خــوب بهعنــوان ابــزار اصلــی بــرای توســعۀ
دولــت بــه ســمت دموکراتیزهشــدن ،شــفافیت ،کارآمــدی ،کارآیــی و سادهســازی رویههــای اداری
اســت .ایــن اصــول در طــی مراحــل اداری ،قطعـاً بــر کاهــش فســاد ،رعایــت حقــوق شــهروندان ،بهبــود
خدمــات عمومــی ،پاس ـخگویی دولــت ،اصالحــات بخشــی و ثبــات دولــت بــه طــور کلــی تأثیرگــذار
اســت.
درادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت اصــل «قانونیبــودن» ،از آن جهــت کــه ایــن اصــل پایــه و اســاس هــر
نظــم حقوقــی محســوب شــده و در حــوزۀ حقــوق اداری نیــز اساسـاً تعیینکننــدۀ قواعــد آن میباشــد
و تمــام فعالیتهــای اداری بایــد مبتنیبــر هنجارهــای قانونــی باشــد« .اصــل تناســب» کــه یکــی از
مهمتریــن ابزارهــای کنتــرل تصمیمــات اداری بهویــژه در حــوزۀ صالحیتهــای اختیــاری بــوده و
بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه عمــل و اقــدام اداری نبایــد فراتــر از آن چیــزی باشــد کــه بــرای
دس ـتیابی بــه نتیجــۀ مطلــوب الزم اســت ،بــه بررســی ایــن دو اصــل در ســاختار اتحادیــه اروپــا و
نظــام حقوقــی ایــران پرداختــه میشــود.

گفتــار ســوم .بررســی تطبیقــی دو اصــل قانونیبــودن و تناســب
در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری و نظــام حقوقــی ایــران
مطالعــه تطبیقــی سیســتمهای حقوقــی کشــورهای مختلــف و آشــنایی بــا نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا
و درنهایــت اقتبــاس و الگوبــرداری از نقــاط برجســته و مثبــت ایــن سیســتمها از اهمیــت ویــژهای
برخورداراســت .در حــوزه حقــوق اداری بــا توجــه بــه فقــدان یــک مجموعــه منســجم و مــدون ،بــه
نظــر ایــن امــر اهمیــت دوچنــدان مییابــد .در ایــن بخــش از پژوهــش حاضــر بــه مطالعــه تطبیقــی
خــوب اداری و نطــام حقوقــی ایــران
دو اصــل مهــم قانونیبــودن و تناســب در کــد اروپایــی رفتــار
ِ
خواهیــم پرداخــت.
1-Batalli, M. & Fejzullahu, A. (2018), Principles of Good Administration under the European Code of Good Administrative Behavior, Pecs Journal of International and European Law, P.31
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بند اول .اصل قانونی بودن

1

ایــن اصــل ،امــروزه بهعنــوان معیــار و مبنــای اصلــی حاکــم بــر حقــوق در تمامــی حوزههــا مطــرح
میباشــد .برداشــت حداقلــی از ایــن اصــل آن اســت کــه اداره ،اختیــارات خــود را بــر اســاس قوانیــن
کلــی و از پیــش مســتقر موجــه نمایــد .اصــل حاکمیــت قانــون در حقــوق اداری مبنــای تشــکیل،
تصمیمگیــری و فعالیــت اداره میباشــد کــه در پرتــو آن صالحیــت مقامــات اداری تعییــن و محــدودۀ
آن نیــز معیــن میگــردد.
اصــل حاکمیــت قانــون ،اصــل کالســیک حقــوق اداری اســت .در وهلــۀ اول ،میتــوان اذعــان داشــت
کــه ایــن اصــل ،بهعنــوان تحدیــدی بــر توســعۀ اصــول حقــوق اداری تلقــی میشــود ،درحالیکــه
اصــل مذکــور ،در حــال حاضــر ،بخــش مهمــی از حقــوق اداری مــدرن و یکــی از اصــول بســیار مهــم
2
بخــش امــور اداری اســت.
انتظام
ِ
اصــل حاکمیــت قانــون ،بنیادیتریــن پایــۀ نظامهــای حقوقــی معاصــر اســت .بــه دیگــر ســخن ،قانــون،
برتــر و باالتــر از هرچیــزی بــوده و اقتــداری باالتــر از اقتــدار قانــون وجــود نــدارد 3 .ایــن اصــل مانــع
اســتفادۀ خودســرانه از قــدرت و سوءاســتفاده از آن بــوده و عــاوه بــر آن تضمینــی اســت جهــت حفــظ،
رعایــت و ارتقــاء حقــوق و آزادیهــای بنیادیــن شــهروندان و دسترســی بیشــتر بــه عدالــت .بــر ایــن
اســاس نقــض ایــن اصــل ،دلیــل موجهــی بــرای ابطــال تصمیمــات و اقدامــات مقامــات اداری از طریــق
کنتــرل قضایــی خواهــد بــود .نقــض ایــن اصــل در صــورت فقــدان صالحیــت قانونــی و یــا خــروج از
ـض اصــل حاکمیــت قانــون در معنــای
حــدود اختیــارات مقــام اداری محقــق میشــود .البتــه ایــن نقـ ِ
مضیــق آن اســت .در معنــای موســع ،غیرقانونــی بــودن ،میتوانــد نقــض بیطرفــی ،فقــدان اســتماع
منصفانــه ،عــدم ارائــه دالئــل تصمیــم اداری و مــواردی از ایــن دســت نیــز تلقــی شــود.
ـی اقدامــات و اعمــال اداری ،نظریــه «خــروج از صالحیــت»
ـنتی کنتــرل قضایـ ِ
درواقــع ،مبنــای سـ ِ
 4اســت کــه بهطــور خالصــه بدیــن معناســت کــه نهــاد عمومــی از عمــل و اقــدا ِم خــارج از صالحیــت
خــود ممنــوع شــده اســت .ایــن امــر ویژگــی کلیــدی حقــوق اداری اســت .خــروج از حــدود اختیــارات
1-Lawfulness
2-Ranjan, V. (2010), Rule of law and modern administrative law, RGSOIPL, IIT Kharagpur, Available at SSRN: http://
ssrn.com/abstract=1761506, P.1
(3-Rule of Law (www.Lawnotes.ir
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نهادهــای اداری ،بهطــور ســنتی میتوانــد در ســه شــکل بیــان شــود« :اقــدام فراتــر از اختیــارات»، 1
4 3
«سوءاســتفاده از اختیــار» 2و «نقــض قواعــد رویـهای» .
مفهــوم خــروج از صالحیــت مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه قانونگــذار ،صالحیــت اختیــاری را
بهمنظــور دسـتیابی بــه اهــداف معینــی ،بــه مقــام عمومــی اعطــا میکنــد و هرگونــه اقــدام ناســازگار
بــا خواســت و اراده قانونگــذار ،عملــی غیرقانونــی اســت.
اصــل قانونیبــودن ،یکــی از مهمتریــن دسـتآوردهای دولــت مــدرن اســت ،دولتــی کــه بــا حاکمیــت
قانــون اداره میشــود .ایــن اصــل نشــأتگرفته از قانــون اساســی در تمــام دموکراسیهاســت و امــروز
اهمیتــی کمتــر از آنچــه در زمــان آغــاز دولتهــای دموکراتیــک مــدرن داشــته اســت ،نــدارد .امــا
آنچــه تغییــر و تحــول یافتــه ،شــناخت نقایــص و نارســاییهای دموکراســی در مشــروعیت کارکــرد
5
ادارات عمومــی اســت.
در دوره مــدرن ،حاکمیــت قانــون ،توســط آلبــرت دایســی ،حقوقــدان و فیلســوف بریتانیایــی ،مطــرح
شــده اســت .وی در اثــر خــود بــه ســال  ،1885بــرای حاکمیــت قانــون ســه اصــل مطــرح میکنــد .اصل
ـی محــوری و مهــم در نظامهــای
اول عبــارت اســت از «برتــری مطلــق قانــون» 6کــه بهعنــوان ویژگـ ِ
حقوقــی دنیــا و فقــدان هرگونــه قــدرت اســتبدادی و خودســرانۀ از پیــش مســلط ،تلقــی میشــود.
تحقــق ایــن امــر منــوط بــه تبعیــت اداره از قانــون و پرهیــز از خــروج از حــوزه اختیــارات قانونــی،
توســط مقامــات اداری اســت 7.از نظر«ویــد» 8اســتاد حقــوق اداری ،موجودیــت حکومــت مشــروط بــه
حاکمیــت قانــون اســت ،نــه اینکــه موجودیــت قانــون وابســته و منــوط بــه موجودیــت حکومــت باشــد.
1-Excess of powers
2-Abuse of power
3-Violation of procedural rules
4-Wade, W. & Forsyth, Ch. (2004), administrative law, 9ed, New York. Oxford university press. P.2
5-Bugaric, B. (2004), Openness and transparency in public administration: challenges for public law, harvard law school
library, wisconsin international law journal, Vol.22, No.3, P.483
6-Supremacy of Law
7-Marume, S. B. M. , Jubenkanda, R. R. , Namusi, N. C. & Madziyire, N.C. (2016), The Concept of the Rule of Law,
.IOSR journal of humanities and social science,Vol.21, Issue.3, P.86
8-William Wade.
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اصــل دوم حکومــت قانــون« ،برابــری در قانــون » 1اســت کــه بــر ایــن اســاس همــگان بایــد مقیــد بــه
قانونــی واحــد باشــند .یعنــی تمامــی افــراد و نیــز متصدیــان امــور ،صرفنظــر از موقعیــت رســمی و
اجتماعــی خــود ،تابــع یــک قانــون باشــند 2.دایســی بــا ایــن تفســیر از اصــل حاکمیــت قانــون ،صراحتـاً
مخالفــت خــود را بــا ایجــاد هرگونــه دیــوان یــا دادگاه اختصاصــی بــرای پرداختــن بــه دعــاوی مربــوط
بــه دولــت و مســتخدمان آن اعــام مـیدارد.
بــه گفتــه «لــرد دنینــگ» 3در حقــوق انگلیــس ،بــه هیــچ مأمــور و کارگــزاری اجــازه داده نمیشــود
خــود را در وراء مقــررات حقــوق اداری پنهــان کــرده و از ایــن مقــررات بهعنــوان ســپری در برابــر
4
تخلفــات خــود اســتفاده کنــد.
اصــل ســوم دایســی ،اصــل برتــری و تفــوق روح قانــون و برتــری دادگاههاســت» 5؛ یعنــی اینکــه حقــوق
اساســی بایــد بــر مبنــای تصمیــم دادگاههــا باشــد .وی حقوقــی همچــون حــق آزادی شــخصی و آزادی
در مقابــل بازداشــت خودســرانه را ،نتیجــۀ احــکام قضایــی در انگلســتان میدانــد .در ایــن دیــدگاه ،از
6
نظــر وی قوانیــن اساســی نتیجــۀ حقــوق افــراد هســتند؛ نــه منبــع و منشــأ آن.
امــا مهمتریــن معیــار اصــل حاکمیــت قانــون ،وجــود منابــع حقوقــی مشــخص اســت .بــرای نمونــه
«هــارت» 7معتقــد اســت کــه هــر نظــام حقوقــی دربردارنــدۀ یــک «قاعــده بنیادیــن شناســایی» 8اســت
کــه از ســوی مقامــات پذیرفتــه شــده اســت .ایــن قاعــده ،منابــع معینــی را بهعنــوان منابــع حقوقــی
تعییــن میکنــد .قاعــدهای کــه از یــک منبــع مناســب سرچشــمه میگیــرد ،معتبــر اســت ،صرفنظــر
از اینکــه عادالنــه یــا ناعادالنــه باشــد 9.عالوهبــر وجــود منابــع حقوقــی ،وجــود سلســلهمراتب میــان
منابــع و ســازوکارهای رعایــت و تضمیــن سلســلهمراتب قوانیــن ،کلیبــودن ،انتشــار ،برابــری در مقابــل
قانــون و غیــره نیــز از شــاخصهها و معیارهــای اصــل حاکمیــت قانــون میباشــد.
1-Equality before Law
2-Marume, S. B. M. , Ibid, P.87

3-Lord Denning
4-Stephens, Ch. (2009),The jurisprudence of lord denning: A study in legal history, scholars publishing, Vol.2, P.89
5-Predominance of Legal Spirit
6-Marume , Ibid, P.87
7-H. L. A. Hart
8-Basic Rule of Recognition
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الزم بــه ذکــر اســت کــه اصــل اول و دوم از حاکمیــت قانــون دایســی ،تقریبــا در جملــه نظامهــای
حقوقــی بــه رســمیت شــناخته شــده ،امــا اصــل ســوم توســط بســیاری از حقوقدانهــا زمــان خــود
1
مــورد اعتــراض قــرار گرفتــه اســت.
بــر ایــن اســاس ،حاکمیــت قانــون از طریــق قوانیــن و مقــررات و دیگــر اســتانداردها ،صالحیــت اداره و
مقامــات آن را محــدود میکنــد کــه البتــه بــرای ایجــاد محدودیــت موجــه و مناســب بایــد قواعــد و
2
مقــررات و اســتانداردهای کارآمــد ،مــورد شناســایی قــرار گیرنــد.
متأســفانه پیچیدگــی بیــش از حــد مقــررات مــدرن ،غالبـاً مســتلزم مداخلــۀ ســریع و گســترده در یــک
ـی کامـ ً
ا
حــوزۀ خــاص ،در قالــب مقــررات اجرایــی اســت کــه ممکــن اســت همیشــه بــا اهــداف قانونـ ِ
مشــخص و معیــن مطابقــت نداشــته باشــد .ایــن مســئله زمانــی بغرنجتــر میشــود کــه حــوزۀ وســیعی
از اختیــارات قانونــی (صالحیــت تخییــری) در تصمیمگیــری بــرای مقــام اجرایــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت 3.در ایــن زمینــه ،کارکــرد عملــی ادارۀ عمومــی ،غالبـاً فراتــر از اصــل قانونــی بــودن اســت
و ایــن نهــاد بــدون مجــوز صریــح قانونگــذار ،مســتق ً
ال از مرزهــای قانونــی تجــاوز میکنــد کــه هیــچ
4
مشــروعیتی بــرای آن نــدارد.
بــر ایــن اســاس ،همانگونهکــه پیشتــر گفتــه شــد ،اهمیــت اصــل قانونیبــودن در ایــن برهــۀ
زمانــی کمتــر از زمــان پیدایــش دولتهــای دموکراتیــک مــدرن نیســت ،امــا نواقــص و نارســاییهای
دموکراســی در ایجــاد مشــروعیت کارکــرد ادارات عمومــی اســت کــه بایــد بــه نوعــی رفــع شــوند.
نظریــه و عمــل حقوقــی مدتــی اســت کــه بــه دنبــال راهحلهایــی اســت کــه اگرچــه قــادر نیســت
نواقــص و نارســاییهای دموکراتیــک را کــه مشــروعیت اداره عمومــی را تهدیــد میکنــد ،کام ـ ً
ا رفــع
کنــد ،حداقــل بتوانــد آن را کاهــش دهــد .ایــن امــر منجــر بــه شــکلگیری نظریههــای متنوعــی در
حقــوق اداری شــده اســت کــه راهحلهایــی را بــرای محدودکــردن صالحیتهــای تخییــری قــوه
5
مجریــه ارائــه میدهــد.
1-Ranjan, V. (2010), Ibid, P.2
2-Vaughn, R. G. (2011), Transparency in the administration of law: The relationship between differing justifications
for transparency and differing views of administrative law, American university international law review, Vol.26,
Issue.4, P. 980.
3-.Bugaric, B. (2004), Ibid, P.484
4-Op.cit, P.484
5-Ibid
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سوءاســتفاده از صالحیــت اختیــاری ،یکــی از خطاهــای مقــام اداری اســت کــه در حــوزهای کــه آزادی
عمــل بــه وی داده شــده اســت ،بــه شــیوۀ ناســازگار بــا اهــداف موردنظــر عمــل کنــد .برخــاف حــوزه
خصوصــی کــه فــرد میتوانــد هــدف اقدامــات خــود را انتخــاب کنــد ،در حــوزه عمومــی ،مقــام عمومــی
بایــد اهــداف خاصــی را کــه درزمــرۀ وظایــف عمومــی وی تعیینشــده را تعقیــب نمایــد و درواقــع
میتــوان اذعــان داشــت کــه هــر صالحیتــی بــرای عمــل در چهارچــوب صالحیــت اختیــاری ،بهمنظــور
1
تعقیــب اهــداف خــاص ،توســط قانونگــذار تعبیــه شــده اســت.
چنانچــه مقــام اداری هدفــی غیــر از آنچــه کــه قانــون مشــخص کــرده اســت را دنبــال کنــد ،یــا بــا
شــیوه هایــی در پــی پنهــان کــردن اهــداف واقعــی قانونگــذار باشــد ،تصمیــم وی غیــر قانونــی خواهــد
بــود .درواقــع ،از چش ـمانداز کلیتــر ،اقدامــات مقامــات اداری بایــد بــا رعایــت منافــع عمومــی انجــام
شــود .در مــواردی نیــز ماهیــت تخصصــی و حرف ـهای عملیــات اداری ،ممکــن اســت بــه سوءاســتفاده
مقــام اداری از اختیــارات اعطاشــده بــه وی ،بــرای تحقــق اغــراض شــخصی منجــر گــردد.
مســئله چگونگــی محدودکــردن صالحیتهــای اختیــاری قــوه مجریــه ،یکــی از موضوعــات اساســی
قانونگــذاری دقیقتــر و گســتردهتر تأکیــد
حقــوق اداری اســت .راهحلهــا گاهــی اوقــات بــر لــزوم
ِ
میکنــد ،بدینمعناکــه قانونگــذار هــر «وضعیــت حیاتــی» 2را پیشبینــی کنــد و لــزوم صالحیــت
3
اختیــاری مقامــات اجرایــی را رفــع کنــد.
ایــن راهحــل ،غیرواقعــی و عملیکــردن آن غیــر ممکــن اســت؛ چراکــه قوانیــن هرگــز بــه نحــوی
نگاشــته نمیشــوند کــه اختیــارات اجرایــی مقامــات اداری را کامــ ً
ا از بیــن ببرنــد .عــاوه بــر ایــن،
واقعیــت آن اســت کــه قانونگــذار ،قابلیــت و توانایــی محــدودی بــرای پیشبینــی تمــام وضعیتهــای
روی مقــام
حیاتــی ممکــن و ایجــاد قوانیــن بیعیــب و نقــص را دارد .البتــه ایــن تنهــا مشــکل پی ـش ِ
تقنیــن نیســت ،محدودیــت دیگــر در توانایــی قانونگــذار بــرای ایجــاد و وضــع قوانیــن کامــل و جامــع،
ســرعت تغییــر در جامعــه و تکنولــوژی اســت .در دنیــای جهانیشــده ،هــمگام بــا ســرعت ایجــاد
فنآوریهــای جدیــد و تغییــرات پرشــتاب آن ،ایــن امــر بســیار دشــوار بــه نظــر میرســد .و بــه همیــن
ســبب ،مقــررات و قواعــد مــدرن ،مســتلزم ســطح خاصــی از اســتقالل و خودمختــاری بــرای دولــت
4
اســت ،چراکــه فقــط از ایــن طریــق اســت کــه میتوانــد بــا تغییــرات در اجتمــاع همــگام شــود.
1-Parchomiuk, J. (2018), Abuse of discretionary powers in administrative law, evolution on the judicial review models:
from administrative morality to the principle of proportionality, research project, financed from funds of the national
science center, Poland.(ref. UMD-2015/17/b/hs5/00430), P.455
2-Life Situation
3-Bugaric, B. (2004), Ibid, P. 485
4-Op.cit
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اصــل قانونیبــودن در مــادۀ  4کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .بــر
اســاس ایــن اصــل «مقــام اداری بایــد طبــق قانــون عمــل کــرده و مقــررات و رویههــای مقــرر در
قوانیــن اتحادیــه اروپــا را در تصمیمگیریهــا و انجــام امــور اداری ،اعمــال کنــد .مقــام اداری بهویــژه
بایــد در تصمیماتــی کــه بــر حقــوق و منافــع افــراد تأثیرگــذار اســت ،قانــون را مــاک عمــل قــرار دهــد
و محتــوای تصمیمــات نیــز بــر اســاس قانــون باشــد».
برخــی ،اصــل قانونــی بــودن را در ســه عنصــر فرعــی مــورد مداقــه قــرار دادهانــد« .الــزام (تبعیــت از)
اقتــدار قانونــی»«، 1مفهــوم صالحیــت»  2و «سوءاســتفاده از اختیــار» 4. 3عنصــر اول مبیــن آن اســت کــه
اصــل قانونیبــودن ،یــک جنبــه از اصــل حاکمیــت قانــون و از ارزشهــا پایـهای قوانیــن اساســی اســت
و تأکیــد بــر آن دارد کــه مقــام اداری بایــد از قانــون تبعیــت کنــد و فقــط مجــاز بــه اتخــاذ اقداماتــی
اســت کــه قانــون معیــن کــرده باشــد .عنصــر دوم ،بــر لــزوم اقــدام مقــام اداری در محــدوده اختیــارات
اعطاشــده بــه اوســت و اینکــه وی نبایــد تفســیر نادرســتی از محــدوده اختیــارات خــود داشــته باشــد.
یکــی از اشــتباهات و خبطهایــی کــه معمــوالً از مقــام اداری ســر میزنــد ،تفســیر خطــا و اشــتباه از
مقــررات قانونــی و عــدم شــناخت دقیــق مرزهــای صالحیــت اعطاشــده بــه اوســت .عنصــر ســوم نیــز
ناظــر بــه طــرح نظریـهای اســت کــه بــر اســاس آن قانــون محــدوده صالحیــت اختیــاری مقــام اداری را
5
مشــخص میکنــد و اقدامــات نهادهــای دولتــی ،اعمــال نوعــی قــدرت بــا اهــداف ویــژۀ ذهنــی اســت.
در ایــن زمینــه در مــاده  7کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری بــه «عــدم سوءاســتفاده از اختیــار» 6اشــاره
گردیــده و آمــده اســت« :اختیــارات بایــد صرف ـاً در راســتای اهدافــی کــه معیــن شــده اســت ،اعمــال
شــوند .مقــام اداری بــه ویــژه بایــد از اســتفاده از اختیــارات خــود در جهــت (تحقــق) اهدافــی کــه
مبنــای قانونــی نــدارد یــا در راســتای منافــع عمومــی نباشــد ،اجتنــاب نمایــد».

1-The requirement of authority
2-The concept of jurisdiction
3-The abuse of discretion
4-Herselman, L. S. (2014), Ibid, P.138.
5-Ibid .
6-Absence of abuse of power
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برخــی عناصــر فرعــی مهــم حاکمیــت قانــون در سیســتم اتحادیــۀ اروپــا ،از نظــر «هافمــن» عبارتنــد
از:
ـ قانونیبــودن : 1یکــی از شــروط حاکمیــت قانــون آن اســت کــه اقدامــات نهادهــای عمومــی
اتحادیــۀ اروپــا ،طبــق قانــون و در چهارچــوب آن انجــام شــود .ایــن بــدان معناســت کــه ابتــدا مبنایــی
قانونــی (بــرای انجــام امــور عمومــی) الزم اســت کــه میتــوان در قانــون اساســی جســتوجو کــرد.
بــه دیگــر ســخن ،اقدامــات مقامــات عمومــی بایــد بــر مبنــای قانــون و توجیهپذیــر بــر اســاس دالئــل
وضعشــده در قانــون باشــد .و دوم آنکــه نهادهــا و ارگانهــا عمومــی بایــد در محــدوده اختیــارات
اعطاءشــده بــه آنهــا عمــل نماینــد و از اقدامــات فراقانونــی اجتنــاب کننــد و همینطــور سلســلهمراتب
هنجارهــای حقوقــی بایــد بــه رســمیت شــناخته شــده و رعایــت شــود ،بــه ایــن ترتیــب کــه ،اعمــال و
2
اقدامــات اداری نمیتوانــد قوانیــن اتحادیــه در ســطح باالتــر را نقــض نمایــد.
پیامــد دیگــر قانونــی بــودن ،الــزام بــه اعمــال درســت صالحیــت اختیــاری اســت .در مــواردی کــه بــرای
مؤسســه یــا نهــادی صالحیــت اختیــاری در نظــر گرفتــه شــده باشــد ،نهادهــای یادشــده بایــد بــرای
تصمیمگیــری ،تمــام عوامــل مرتبــط را در نظــر بگیرنــد و از اقــدام بــر مبنــای انگیزههــای نادرســت
کــه منجــر بــه سوءاســتفاده از اختیــارات آنــان میشــود ،بپرهیزنــد و بــا حســن نیــت عمــل نماینــد و
3
از تعقیــب اهــداف نادرســت اجتنــاب کننــد.
ـ شــفافیت قانونــی و نهــادی :4شــفافیت قانونــی و نهــادی بــرای اعمــال حاکمیــت قانــون ضــروری
بــوده و میتوانــد بهعنــوان پیششــرط ایجــاد سیســتم حقوقــی و سیاســی پاس ـخگو در نظــر گرفتــه
شــود .اگرچــه شــفافیت دارای معانــی و واقعیتهــای مختلفــی اســت ،امــا در یــک تفســیر مضیــق
میتــوان آن را بــه «بــاز بــودن رونــد دادرســی»« ، 5دسترســی بــه اســناد» 6و «انتشــار اقدامــات
8
مقامــات» 7فــرو کاســت.
ـ قطعیــت حقوقــی و حمایــت از انتظــارات مشــروع  :9ایــن دو اصــل از مفاهیــم فرعــی حاکمیــت
قانــون محســوب میشــوند و از معیارهــای قانونــی بــودن اعمــال اداری در حقــوق اتحادیــۀ اروپــا
شــناخته شــده اســت.
1.Legality
2. Hofmann, H. C. H. (2014),Ibid, P.14
3.Hofmann, H. C. H. (2014), Ibid, P. 15
4.Legal and Institutional Transparency
5. Openness of process
6. Access to document
7. Publication of official measures
8.Hofmann, H. C. H. (2014), Ibid, P.15
9. Legal certainty and the protection of legitimate expectations
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قطعیــت حقوقــی ،بهعنــوان یــک اصــل کلــی در حقــوق اتحادیــۀ اروپــا ،مســتلزم دو چیــز اســت :اول،
وجــود قواعــد حقوقــی کامـ ً
ا روشــن و معیــن کــه هــدف از آن ،تضمیــن ایــن امــر اســت کــه شــرایط و
روابــط حقوقــی تحــت حاکمیــت حقــوق جامعــه اروپــا ،پیشبینیپذیــر باشــد ،و دوم آنکــه مخاطبــان
1
قانــون ،بــرای برنامهریــزی اقدامــات و اعمــال خــود طبــق قانــون ،از قانــون مطلــع باشــند.
اصــل حمایــت از انتظــارات مشــروع نیــز بهعنــوان یــک اصــل کلــی حقوقــی ،کــه از همــان ابتــدای
تشــکیل ( 2)CJEUبــه رســمیت شــناخته شــده و ارتبــاط نزدیکــی بــا قطعیــت حقوقــی دارد ،ایــن
3
امــکان را بــه افــراد میدهــد کــه بــه اعتبــار اقدامــات نهادهــای اتحادیــه اعتمــاد کننــد.
در نظــام حقوقــی ایــران عالوهبــر قانــون اساســی بهعنــوان قانــون بنیادیــن کــه در اصــول متعــدد
خــود بــه شــاخصههای اصــل حاکمیــت قانــون پرداختــه اســت ،در مــاده  90قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،کارمنــدان دســتگاههای اجرایــی موظــف شــدهاند کــه وظائــف خــود را در چهارچــوب
قوانیــن و مقــررات عمومــی و اختصاصــی دســتگاه مربوطــه انجــام دهنــد.
منظــور از قوانیــن و مقــررات عمومــی ،قانــون در معنــای عــام یعنــی قانــون اساســی ،قوانیــن عــادی و
مقــررات اجرایــی دولــت و غیــره میباشــد کــه جنبــۀ کلــی و عمومــی دارد ،و امــا غــرض از قوانیــن و
مقــررات اختصاصــی آییننامههــا ،بخشــنامهها ،دســتورالعملها و ســایر ســازوکارهایی ســت کــه در
هــر دســتگاه اجرایــی جنبــه اختصاصــی داشــته و بــرای کارمنــدان تحــت نظــارت خــود قابلیــت اجرایــی
دارد و ضمانتاجــرای تخلــف از قوانیــن و مقــررات ،پاســخگویی بــه دســتگاه اجرایــی ذیربــط کــه
از بــاب نظــارت سلســلهمراتبی بــر کارگــزاران اداری قابلطــرح میباشــد و نیــز شــکایت در مراجــع
گوی
قانونــی کــه از ایــن جهــت بــاب نظــارت قضایــی بــر کارمنــدان بــاز بــوده و ایــن افــراد بایــد پاسـخ ِ
بیاعتنایــی بــه امــور مراجعیــن و نیــز تخلــف از قوانیــن و مقــررات باشــند.
در مــاده  96قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیــز بــه اصــل قانونیبــودن اعمــال اداری و اســتثناء
وارد بــر آن اشــاره شــده اســت .بــر اســاس ایــن مــاده« :کارمنــدان دســتگاههای اجرایــی مکلــف
میباشــند در حــدود قوانیــن و مقــررات ،احــکام و اوامــر رؤســای مافــوق خــود را در امــور اداری اطاعــت
نماینــد ،اگــر کارمنــدان حکــم یــا امــر مقــام مافــوق را برخــاف قوانیــن و مقــررات اداری تشــخیص
دهنــد ،مکلفانــد کتب ـاً مغایــرت دســتور بــا قوانیــن و مقــررات را بــه مقــام مافــوق اطــاع دهنــد.
1.Hofmann, H. C. H. (2014), Ibid, P.17
2..Court of Justice of European Union
3. Op.cit, P.20
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درصورتیکــه بعــد از ایــن اطــاع ،مقــام مافــوق کتبـاً اجــرای دســتور خــود را تأییــد کــرد ،کارمنــدان
مکلــف بــه اجــرای دســتور صــادره خواهنــد بــود و از ایــن حیــث ،مســئولیتی متوجــه کارمنــدان
نخواهــد بــود و پاســخگویی بــا مقــام دســتوردهنده میباشــد.
بــر ایــن اســاس ،اصــل حاکمیــت قانــون را میتــوان اصلــی انســانمحور تلقــی نمــود کــه مقــام اداری
بایــد حفــظ و پاســداری از حقــوق و آزادیهــای بنیادیــن افــراد را محــور تمــام فعالیتهــای خــود قــرار
ـق بــه ادارۀ مطلــوب جــزء حقــوق اساســی و بنیادیــن شــهروندان و ازجملــۀ حقــوق
دهــد .درحقیقــت حـ ِ
شــهروندی افــراد محســوب میشــود.

بند دوم .اصل تناسب

1

اصــل تناســب یکــی از اصــول بســیار مهــم حقــوق اداری مــدرن محســوب میشــود .بــه موجــب اصــل
تناســب در مفهــوم موســع آن ،اقــدام دولــت نبایــد بیــش از آن حــدی باشــد کــه بــرای تحقــق یــک
2
هــدف عمومــی مهــم الزم اســت.
فرهنــگ حقوقــی اروپــا ســه عنصــر اصــل تناســب را کــه از حقــوق رویــهای آلمــان ناش ـی شــده و
نظریــه مربــوط بــه قانــون اساســی آن را مطــرح میکنــد« ،مناســب و ســازگار بــودن»« ، 3ضــرورت» 4و
«تناســب در مفهــوم مضیــق آن» 5در نظــر میگیــرد .مناسـببودن بــه ایــن معنــی اســت کــه اقدامــات
مقامــات اداری ،درعمــل بایــد بــرای دس ـتیابی بــه هــدف مــورد نظــر صــورت گیرنــد .ضــرورت بــه
معنــای انتخــاب معیــاری اســت کــه کمتریــن دخالــت را در حــوزۀ حقهــای حمایتشــدۀ قانونــی
افــراد داشــته باشــد ،امــا امــکان دسـتیابی کامــل بــه هــدف مــورد نظــر را بدهــد .تناســب در معنــای
مضیــق ،تعــادل بیــن اهــداف و منافــع اســت ،بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه تحــت هــر شــرایطی
6
منافــع عمومــی بــر منافــع خصوصــی اولویــت و تقــدم دارد.
الــزام بــه وجــود تناســب بیــن اهــداف اداره و ابــزار رســیدن بــه آن هــدف ،بــرای حفــظ حقــوق

 .2هداوند ،مهدی ،حقوق اداری تطبیقی ،ج دوم ،تهران ،انتشارات سمت ،1389 ،ص 570

1.Proportionality
3.Suitability
4.Necessity

5.Proportiotnality in an strict sense
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6.Parchomiuk, J. (2018), Ibid, P.471.
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شــهروندان ،امــروزه موردتوجــه بســیاری از نظامهــای حقوقــی میباشــد .اینکــه تدابیــر انضباطــی
مســتخدمین خاطــی بایــد بــا میــزان و نــوع تخلفــات آنهــا ســازگاری و تناســب داشــته باشــد و نیــز
تأمیــن نیازهــای همگانــی افــراد نمیتوانــد بــه نادیدهگرفتــن حقــوق ســایر افــراد منجــر شــود ،از
ـق کاربــرد اصــل تناســب هســتند .عــدم اعمــال ایــن اصــل توســط مقــام اداری را میتــوان در
مصادیـ ِ
معنــای موســع غیرقانونیبــودن تصمیمــات ایــن مقــام لحــاظ نمــود و بــر اســاس اصــل کنتــرل قضایــی
آن را ابطــال نمــود؛ بنابرایــن صالحیــت اعطاءشــده بــه کارگــزاران اداری توســط قانونگــذار ،مســتلزم
وجــود تعــادل و تناســب بیــن اقــدام اتخاذشــده در چهارچــوب صالحیــت اعطاءشــده بــه آنهــا و اهــداف
مور دنظــر قانونگــذار میباشــد .در ایــن صــورت در تصمیمگیریهــا و خطمشــیگذاریهای
عمومــی ،دولتهــا مکلفانــد در صــورت تعــارض یــک حــق بــا دیگــر حقهــا و یــا بــا دیگــر مفاهیــم
رقیــب ،همچــون مصلحــت عمومــی ،منافــع عمومــی ،نظــم عمومــی ،اخــاق و غیــره ،بــه نحــو عادالنهای
بیــن آنهــا تعــادل و ســازش برقــرار نماینــد.
«ســیموندز» بــر ایــن بــاور اســت کــه حقهــا امــوری ثابــت هســتند و بــا محاســبۀ ســود و منفعــت بــه
حاشــیه رانــده نمیشــوند .بــه دیگــر ســخن ،حقهــا ،حتمــا مالحظــات مربــوط بــه ســود و منفعــت را
1
تحتالشــعاع خــود قــرار میدهنــد.
البتــه دخالــت دولــت در راســتای تأمیــن منافــع عمومــی و گزینــش شــیوهای بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،بایــد بــا نهایــت احتیــاط و بــا کمتریــن مداخلــه صــورت گیــرد؛ تــا عــاوه بــر تأمیــن هــدف
قانونگــذار ،کمتریــن ضــرر و آســیب را بــه حقــوق افــراد وارد کنــد.
بهعــاوه زمانیکــه رقابــت میــان دو حــق قانونــی فــردی مطــرح میشــود ،معیــار تناســب بهراحتــی
اعمالشــدنی نیســت ،زیراکــه معضــل اصلــی در ایــن حالــت بســتگی خواهــد داشــت بــه کســی
کــه از ســر اتفــاق در جایــگاه خواهــان قــرار گرفتــه اســت .در اینجــا دادگاه ممکــن اســت مجبــور
بــه ترجی ـحدادن یــک حــق نســبت بــه حــق دیگــری شــود کــه ایــن خــود یــک انتخــاب سیاســی
2
ســوبژکتیو (شــخصی ـ ذهنــی) اســت.
یعنی در مواقعی ممکن است عالوهبر تعارضی که ممکن است بین حقها و منافع عمومی
وجــود داشــته باشــد ،تعــارض ممکــن اســت بیــن حقهــا حــادث گــردد .بدینمعناکــه حقهــا ممکــن
اســت در مقابــل یکدیگــر قــرار گیرنــد و اجــرای یــک حــق بــا انجــام و اعمــال حــق دیگــر مخالــف باشــد
 .1هداوند ،منبع پیشین ،ص  572به نقل از
)( Alder, 2002,PP.447-449

برابری حق ،رساله دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی1388 ،
 .2رحمانی ،زهره،
ِ
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و عالوهبــر آن حقهــا ممکــن اســت ،در مقابــل دیگــر مفاهیــم رقیــب ماننــد اخــاق ،نظــم عمومــی،
1
رفــاه همگانــی و مصلحــت نیــز قــرار گیــرد.
در ایــن صــورت بایــد بیــن حقهــای بنیادیــن و دیگــر حقهــا تمایــز و تفــاوت قائــل شــد و
سلســلهمراتب مربــوط بــه آنهــا را رعایــت کــرد .هنگامیکــه تعارضــی بیــن حقهــای بنیادیــن و
حقهــای غیربنیادیــن وجــود دارد بایــد الویــت بــه حقهــای بنیادیــن داده شــود .البتــه ایــن امــر در
حــوزه حقــوق اساســی و فلســفه حقــوق ،بیشــتر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت.
بدیــن صــورت کــه ،هــرگاه در تعــارض و تزاحــم حقهــا ،بــا یــک مســئله اخالقــی روبــهرو شــویم،
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت باشــیم کــه آیــا انجــام دادن آن عمــل بــرای احتــرام بــه حقهــای
بنیادیــن افــراد الزم اســت؟ تاثیــر آن عمــل بــر ســعادت  2و رفــاه اساســی چیســت؟ آن عمــل چــه تاثیــر
3
منفــی یــا مثبتــی بــر آزادی افــراد دارد؟
رونالــد دورکیــن در مســئله تزاحــم حقهــا بــر ایــن بــاور اســت کــه در مــوارد بســیار نــادر و اســتثنائی
حقهــای فــردی قابــل چشمپوشــی هســتند:
اول ـ حالــت تزاحــم حقهــا کــه اعمــال حــق یــک نفــر ،مانــع اعمــال حــق فــرد دیگــری شــود ،بــا
ایــن شــرایط کــه هــر دو حــق بایــد از یــک درجــه و ارزش و قــوت برخــوردار باشــند؛ در ایــن حالــت
بایــد ضــرری را کــه از نقــض احتمالــی آن دو حــق حاصــل میشــود بــا هــم ســنجید و حقــی را کــه
4
ضــرر کمتــری دارد ،برگزیــد.
دوم ـ حالتــی کــه چشمپوشــی از یــک حــق بــه نفــع حــق دیگــر یــا در جهــت خیــر عمومــی باشــد،
بــه شــرط آنکــه بــه اصــل آن حــق آســیبی وارد نشــود؛ اگــر متــن حــق محفــوظ بمانــد و آســیب
متوجــۀ حاشــیۀ آن باشــد ،اســتثنائاً توجیهپذیــر خواهــد بــود .ایــن امــر در حــوزۀ حقــوق اداری حتمـاً
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
5
ســوم ـ حالتــی کــه اعمــال آن حــق مســتلزم ایجــاد «خطــر آشــکار و حتمــی» بــرای شــهروندان
باشــد

1-Well-being
2-Jones, P. Rights, issues in political theory, London, Macmillan Press, 1994, 258 pages, P.115

-3رحمانی ،منبع پیشین ،به نقل از

که در صورت عدم رعایت آن ضرری فاحش بر جان و مال دیگران وارد خواهد آمد؛ بدین

1 Right Seriously», Harvard University Press. P.204
)Dworkin, R. (1978), «Taking

-4هامن
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کــه در صــورت عــدم رعایــت آن ضــرری فاحــش بــر جــان و مــال دیگــران وارد خواهــد آمــد؛ 1بدیــن
ترتیــب ،بنــا بــه نظــر دورکیــن در مــواردی حتــی میتــوان حقهــا را هــم نادیــده گرفــت.
امــا کاربــرد اصــل تناســب بیشــتر در حــوزه صالحیتهــای تخییــری مقامــات اداری مطــرح میباشــد
کــه ابتــکار عمــل و کارآمــدی اداره در تصمیمگیریهــا بــر اســاس مقتضیــات اداری را بــه دنبــال دارد.
قطع ـاً در تبعیــت اداره از قواعــد امــری کــه بــر اســاس آن مقــام اداری مکلــف بــه انجــام وظیفــه در
چهرچــوب قواعــد ازپیشمســتقر میباشــد ،هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد .بــه دیگــر ســخن در بحــث
از صالحیــت تکلیفــی ،مقامــات اداری از حــق انتخــاب در بیــن چنــد گزینــه محرومانــد و مکلــف بــه
اعمــال قانــون طبــق شــرایط معیــن شــده میباشــد .بدیهــی اســت اصــل تناســب در ایــن حــوزه
کارکــرد خــود را از دســت میدهــد؛ امــا ،در حــوزه صالحیــت تخییــری یــا گزینشــی اســت کــه مقــام
اداری تحــت شــرایط خــاص ،اختیــار انتخــاب یــک گزینــه از میــان چندیــن گزینــه پیــش رو و اتخــاذ
تصمیــم را دارد ،پــس اصــل تناســب کاربــرد پیــدا میکنــد؛ یعنــی لــزوم ارتبــاط منطقــی بیــن تصمیــم
اتخاذشــده از ســوی مقامــات اداری و اهدافــی کــه مبنــای تصمیمگیــری آن مقــام بــوده اســت؛ امــا
بدیهــی اســت کــه اصــل تناســب بههیچوجــه نمیتوانــد مستمســکی بــرای سوءاســتفاده مقــام اداری،
جهــت اعمــال صالحیتهــای اختیــاری آنــان باشــد.
بــه قــول پروفســور دوالبــادور ،صالحیــت تخییــری را بایــد در ذیــل اصــل قانونیبــودن تحلیــل نماییــم،
2
یعنــی اداره بتوانــد آزادانــه تصمیــم مناســب را کــه خــاف قانــون نیــز نباشــد اتخــاذ نمایــد.
بنابرایــن صالحیــت تخییــری یعنــی اختیــار مقامــات اداری در انتخــاب میــان دو یــا چنــد تصمیــم
قانونــی کــه در ایــن خصــوص ،اصــل تناســب ،انتخــاب بهتریــن تصمیــم بــا کمتریــن آســیب بــه حقــوق
افــراد را توصیــه مینمایــد .البتــه در زمینــۀ سوءاســتفاده از صالحیــت تخییــری اداره ،بایــد بــه هــر دو
ـای مقــام اداری ،یعنــی فعــل و تــرک فعــل وی توجــه داشــت.
جنبــه منفــی و مثبــت خطـ ِ
بــه عبارتــی ،هــر فعلــی کــه مقــام اداری بــرای پیگیــری منافــع شــخصی خــود انجــام میدهــد،
نامطلــوب اســت ،حــال یــا بــا عــدم اجــرای آن (تــرک فعــل) یــا بــه صــورت مثبــت ،بــرای دسـتیابی
3
بــه هدفــی غیــر از آنچــه کــه قانــون مقــرر کــرده اســت (فعــل).
 .1رحمانی ،همان
 .2مشهدی ،علی و مراد جلیلی ،دکترین صالحیت تخییری در حقوق ایران و فرانسه ،1392 ،مجموعه مقالههای
حقوق اداری ،ص 278 .به نقل از
Delaubadere, 2002, P.693.

3-.Parchomiuk, J. (2018), Ibid, P.456.

187

مطالعه تطبیقی حق اداره خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری
و نظام حقوق ایران با تاکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب

بــر ایــن اســاس ،اصــل تناســب و البتــه اصــل انتظــارات مشــروع ،ازجملــه اصــول مهــم حقــوق عمومــی
اســت کــه بهعنــوان رویکــرد حقوقــی مناســب و منســجم بــه تعهــدات اداری میپــردازد .بــا اذعــان
بــه توجــه دادگاههــا بــه کاربــرد ویــژۀ اصــل تناســب ،هنگامیکــه درصــدد توجیــه تصمیــم مقــام اداری
هســتیم ،سلســلهمراتبی از منافــع افــراد مــورد شناســایی قــرار میگیــرد .ایــن اصــل میتوانــد نســبت
1
بــه ارائــۀ راهحــل رضایتبخشتــر بــه هنــگام حــل اختــاف تأثیرگــذار باشــد.
البتــه تناســب نهتنهــا مســتلزم ایــن اســت کــه ابــزار کمتــر محدودکننــدهای بــرای تحقــق هــدف،
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،بلکــه همچنیــن تحمیــل هزین ـهای بــاال بــر افــراد بــرای تحقــق هــدف را
2
نمیپذیــرد.
بــر ایــن اســاس ،نقــش دادگاههــای اداری در اعمــال اصــل تناســب ،بررســی روشهــای جایگزیــن عمــل
در پرتــو اهــداف اداره اســت .اگــر روشهــای جایگزینــی غیــر از آنچــه مقامــات عمومــی برگزیدهانــد
وجــود داشــته باشــد کــه کمتــر منافــع افــراد را تحتتأثیــر قــرار دهــد ،امــا بــه شــکل برابــری در تحقــق
3
اهــداف عمومــی مؤثــر باشــد ،آنگاه عمــل اداره غیرضــروری و نامتناســب اســت.
در نظــام حقوقــی ایــران ،اصــل تناســب مــورد شناســایی قــرار نگرفتــه اســت و خــاء موجــود
بدونتردیــد در مــواردی منجــر بــه تضییــع حقــوق شــهروندان میگــردد .البتــه در آراء دیــوان عدالــت
اداری نمونههایــی از کاربــرد ایــن اصــل میتــوان یافــت؛ در «رأی شــعبه  13دیــوان عدالــت اداری
مــورخ  89/6/31درخصــوص شــکایت شــاکی ،علیــه گمــرک ایــران بــه خواســته اعتــراض بــه حکــم
اداری بــه شــماره  82/815/5693/10/59572مــورخ  89/3/22صــادره از مدیــر کل امــور اداری گمــرک
ایــران مبنــی بــر تغییــر محــل جغرافیایــی خدمــت و تقاضــای ابطــال آن» دیــوان درواقــع بهطــور
ـال محــل خدمـ ِ
ـت خواهــان از اســتانی بــه اســتان دیگــر را متناســب بــا هــدف و مقصــود
ضمنــی ،انتقـ ِ
اداره ندانســته و درواقــع ایــن انتقــال را متناســب بــا هـ ِ
ـدف جلوگیــری از هرگونــه تشــنج و درگیــری
احتمالــی طرفیــن درگیــر ندانســته و حکــم بــه ورود شــکایت و ابطــال حکــم اداری فــوق الذکــر را
صــادر نمــوده اســت.
1- Hattab, M. K. (2018), The doctrine of legitimate expectation & proportionality: A public law principle adopted
into the private law of employment, Liverpool law review, Vol. 39, N.3, Abstract.
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همینطــور برخــی از آرای دیــوان درخصــوص ابطــال مصوبــات شــوراهای اســامی و اخــذ عــوارض
غیــر قانونــی توســط شــهرداریها ازجملــه دادنامــه  1501الــی  1527مــورخ  1392/9/24و دادنامــه
شــماره  161مــورخ  1398/2/10در مــورد نادیدهگرفتــن اصــل تناســب در اخــذ عــوارض توســط
شــهرداریها را میتــوان نشــان از توجــه دیــوان بــه اصــل تناســب و تــاش در جهــت کاربــرد آن در
راســتای حفــظ حقــوق شــهروندان دانســت.
بــر ایــن اســاس در رویــۀ دیــوان نیــز ایــن اصــل موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت کــه اداره در اتخــاذ
اقدامــات و تصمیمــات خــود بایــد تعــادل و تناســب منطقــی بیــن حقــوق و آزادیهــای شــهروندان و
منافــع عمومــی را در نظــر بگیــرد و بــرای دس ـتیابی بــه اهــداف قانونــی خــود از ابــزار متناســب بــا
هــدف موردنظــر اســتفاده نمایــد.
در کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری ،مــاده  6بهصراحــت بــه اصــل تناســب پرداختــه اســت .در ایــن
مــاده آمــده اســت« :در هنــگام اتخــاذ تصمیــم توســط مقــام اداری ،بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه
اقدامــات اتخاذشــده متناســب بــا هــدف اداره اســت و مقــام اداری بایــد از تحدیــد حقــوق شــهروندان و
یــا تحمیــل هزینــه نامتناســب بــر آنهــا خــودداری نماینــد و ایــن محدودیــت و یــا صـ ِ
ـرف هزینــه بایــد
در رابطــه منطقــی بــا هــدف باشــد ».همچنیــن در بنــد دوم همیــن مــاده مقــرر شــده اســت« :مقــام
اداری در هنــگام تصمیمگیــری بایــد تعــادل منصفانــهای بیــن منافــع خصوصــی و منافــع عمومــی
افــراد ایجــاد نمایــد»..
بــر ایــن اســاس ،اصــل تناســب بیــن اقدامــات اتخاذشــده توســط مقامــات و اهــداف اداره و نیــز احتــرام
بــه حقــوق بنیادیــن شــهروندان ،بهعنــوان یــک اصــل بســیار مهــم حقــوق اداری ،در کــد اروپایــی
رفتــار خــوب اداری مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت و میتوانــد منبــع بســیار ارزشــمندی بــرای
صــدور آراء مطلــوب و منصفانــه بــرای کشــورهای اروپایــی باشــد .بــا ایــن تفاســیر بدیهــی اســت ،الــزام
مقامــات اداری بــه رعایــت حقــوق شــهروندان در تعــارض بــا منافــع و مصالــح عمومــی و رعایــت اصــل
تناســب ،از جایــگاه برجســتهای در حقــوق اداری برخــوردار اســت.
نتیجه
در دنیــای امــروز نقــش و تکلیفــی کــه دولــت در رابطــه بــا حقــوق افــراد در گســترۀ یــک نظــام اداری
خــوب و شایســته دارد ،نســبت بــه گذشــته بســیار تغییــر کــرده اســت .اصــول و محورهــای ادارۀ خــوب،
از حقــوق بنیادیــن و اساســی شــهروندان محســوب میشــود کــه بــر مســئولیت دولــت ،نهادهــا و
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کارگــزاران اداری در حفــظ و رعایــت آنهــا تأکیــد دارد .ایــن اصــول بــه ارتقــاء کیفیــت ادارۀ عمومــی
و تقویــت حاکمیــت قانــون کمــک خواهــد کــرد و ســبب میگــردد کــه صالحیــت تخییــری ،کمتــر
بــدون ِ
درک درســت و روشــن از
مــورد اســتفادۀ خودســرانۀ مقامــات اداری قــرار گیــرد .بیتردیــد
ِ
حقــوق شــهروندی و بــدون اهتمــام بــه ایــن اصــول و مؤلفههــای ارزشــمند ،نمیتــوان بــه تحقــق
نظــام اداری مطلــوب و شایســته امیــدوار بــود.
مفهــوم ادارۀ خــوب ،بهعنــوان مجموعــهای از اصــول ماهــوی و رویــهای لحــاظ میشــود کــه
تضمینکننــدۀ مشــروعیت و نیــز ارتقــاء کیفیــت تصمیمــات اداری اســت کــه شــهروندان را بــه
مشــارکت در تصمیمگیریهــای اداری تشــویق و ترغیــب مینمایــد .در ایــن شــرایط ،ادارۀ خــوب بــا
اجتنــاب از رویههــای نامتناســب ،غیرمعقــول ،پیچیــده و طوالنیمــدت و بــا رعایــت اصــل قانونیبــودن
و بیطرفــی ســبب ارتقــاء شــفافیت و پاســخگویی میشــود.
ایــن اصــول در برخــی سیســتمهای اداری بهعنــوان اســتانداردهای متعــارف در قوانیــن و مقــررات
آنــان بهصراحــت مــورد اشــاره قــرار گرفتــه کــه میتــوان بهعنــوان نمونــه بــه ســاختار اتحادیــۀ اروپــا
اشــاره کــرد کــه در منشــور حقــوق بنیادیــن آن بــه بیطرفــی نهادهــای اتحادیــه در رســیدگیها و
نیــز رعایــت انصــاف و رســیدگی در مــدت زمــان معقــول تأکیــد شــده و همینطــور بــه حــق اســتماع،
حــق دسترســی بــه اطالعــات منــدرج در پرونــده ،رازداری و الــزام اداره بــه ارائــه دالئــل تصمیمگیــری
اشــاره شــده اســت .طبــق ایــن منشــور هــر شــخص حــق دارد کــه خســارات وارده بــه او از طــرف
نهادهــا یــا مقامــات اداری در انجــام وظائفشــان ،طبــق اصــول کلــی مشــترک در کشــورهای عضــو،
جبــران شــود.
کاربــرد صحیــح ایــن اصــول قطع ـاً موجــب کاهــش فســاد اداری و ارتقــاء ســامت اداره خواهــد شــد
و وجــود قوانیــن مــدون در ایــن زمینــه ،بــه تحقــق ایــن امــر کمــک شــایانی خواهــد نمــود .در کــد
اروپایــی رفتــار خــوب اداری ایــن اصــول بهصراحــت مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و تأکیــد شــده اســت
کــه چنانچــه نهادهــا و دســتگاههای عمومــی طبــق قواعــد و اصــول الــزامآور عمــل ننمایــد ،یــا اگــر
نتوانــد رویههــای تثبیتشــدۀ دادگاههــا را رعایــت نمایــد ،اداره بــد یــا ســوءمدیریت محقــق میشــود.
در نظــام حقوقــی ایــران ،هرچنــد بــه برخــی از ایــن اصــول در قوانیــن و مقــررات و منشــورهای اخالقــی
اشــاره شــده ،امــا بــه دلیــل فقــدان مجموعــه مــدون اداری هماننــد ســایر قوانیــن (مدنــی ،مجــازات،
تجــارت و غیــره) و عــدم تصریــح بــه برخــی اصــول و محورهــای ادارۀ مطلــوب همچــون اصــل تناســب،
اصــل انتظــارات مشــروع و مــواردی از ایــن دســت ،رعایــت ایــن اصــول و محورهــا بــا تضمینــات مؤثــر
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و مناســبی برخــوردار نمیباشــد .هرچنــد در قانــون اساســی و ســایر قوانیــن و مقــررات ،ارائــه خدمــات
عمومــی بــه شــهروندان و رعایــت برخــی اســتانداردها و اصــول مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در
ایــن زمینــه در منشــور حقــوق شــهروندی مصــوب ســال  1395در بنــد ث در مــواد  19الــی 24بــه
حــق ادارۀ شایســته و حســن تدبیــر پرداختــه اســت .در ایــن منشــور بــه حــق برخــورداری شــهروندان
از حــق ادارۀ شایســته بــر پایــۀ قانونمــداری ،کارآمــدی ،پاس ـخگویی ،شــفافیت ،عدالــت و انصــاف و
الــزام تمــام مقامــات اداری بــه رعایــت آن ،اشــاره شــده و رســیدگی بــه امــور اداری شــهروندان در زمــان
معیــن و متناســب بــا رعایــت قانــون ،بــا بیطرفــی و بــه دور از هرگونــه منفعتجویــی یــا غــرضورزی
شــخصی ،رابطــه خویشــاوندی ،گرایشهــای سیاســی و پی ـشداوری ،موردتأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
طبــق منشــور ،شــهروندان درصورتیکــه تصمیمــات نهادهــای اداری و یــا کارکنــان را خــاف قوانیــن و
مقــررات بداننــد حــق مراجعــه بــه مراجــع اداری و قضایــی صالــح بــرای احقــاق حقوقشــان را خواهنــد
داشــت.
در مجمــوع بایــد اذعــان داشــت کــه هرچنــد در رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری نشــانههایی از
کاربــرد ایــن اصــول بــه چشــم میخــورد ،امــا در تطبیــق بــا کــد اروپایــی رفتــار خــوب اداری ،عــدم
ـق بــه ادارۀ خــوب ،در چهارچــوب
تصریــح و درنتیجــه عــدم رعایــت برخــی از اصــول و مؤلفههــای حـ ِ
مجموعــه قوانیــن اداری ،ضــرورت تدویــن ایــن مجموعــه و توجــه و پرداختــن بــه الزامــات و اصــول
مطرحشــده ،در نظــام حقوقــی ایــران میتوانــد مهمتریــن دغدغــۀ موجــود جهــت تحقــق نظــام اداری
شایســته و مطلــوب میباشــد.
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A Comparative Study of the Right to Good Administration in European Code of Good Administrative
Behavior and the Iranian Legal System
By Emphasizing the two Principles of lawfulness and proportionality
Zohreh rahmani *
Abstract:

As the individual’s rights play a central role in the modern administrative systems
around the world, addressing the concept and analysis of the content and legal nature of the good administration is of particular importance. The Right to Good Administration perceived as one of the fundamental right of individuals to protect them
against administrative bodies which was first introduced in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In this regard, the adoption of the “European
Code of Good Administrative Behavior” by the European Parliament in 2001 is an
important source for understanding the meaning, principles and axes that European
Courts are trying to comply with. To clarify the importance of good administration,
special attention should be paid to the principles of good administration, each of
which is one of the basic guarantees against the abuse of power. In this research,
two crucial principles “lawfulness” and “proportionality” is addressed. The findings of
the present research, which have been studied descriptively and analytically, are that
in the European Code of Good Administrative Behavior, these principles is explicitly mentioned and therefore in the structure of EU member states to practiced and
considered. However, in the Iranian legal system, due to the lack of administrative
code, some of these principles have not been identified and implemented although in
the procedure of the Court of Administrative Justice, in some cases these principles
have been considered.
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