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تأملی بر اصول مدرن حقوق اداري
در قانون مدیریت خدمات کشوري

قانون مدیریت خدمات کشوري)90(تحلیل ماده 
مهدي هداوند

کاظمیداود

چکیده
اصول مدرن حقوق اداري، هنجارهاي ارزشمندي هستند که در حقوق اداري اکثـر کشـورهاي پیشـرفته و    

یافته شناسایی شـده و در جهـت توسـعه حقـوق اداري و بـه منظـور نیـل بـه یـک اداره کارآمـد و           توسعه
ایـن مقالـه اصـول فـوق از     شـوند. در هاي بنیادین شهروندان به کار بسته میکننده حقوق و آزاديتضمین

شـده  شوند. این قانون در استفاده از بسیاري از اصول گفتهمنظر قانون مدیریت خدمات کشوري بررسی می
هاي قابل تحسینی داشته و نویسندگان آن با الهام از اصول یادشده، اصولی مانند حاکمیت قـانون،  موفقیت

اطالعـات و اسـناد اداري، رفتـار مؤدبانـه، تکلیـف بـه       طرفی، پاسخگویی، شفافیت، دسترسی به برابري، بی
تـرین مـاده در   اند. از آنجا که مهـم راهنمایی، سرعت در پاسخگویی و ... را به خوبی در قانون فوق گنجانده

باشد، در این نوشتار این ماده، در کنار تحلیل سایر مواد قـانون مـدیریت   قانون می90بیان این اصول، ماده 
و دیگر قوانین و مقررات و با یک نگـاه تطبیقـی بررسـی شـده اسـت. اصـول حقـوقی بـه         خدمات کشوري 
طور غیرمستقیم و با امعـان نظـر بـه مفـاهیم بسـیار      گنجانده شده و اصول اخالقی به90صراحت در ماده 

نزدیک، مشابه و معادل آنها در حقوق خارجی  قابل شناسایی هستند، در این مـاده پیونـد بسـیار معنـادار     
خوبی مشهود است.  به،یافتههاي مدرن حقوق اداري تحققحقوق و اخالق که امروزه در اکثر نظام

واژگان کلیدي
90قانون مدیریت خدمات کشوري، اصول حقوق اداري، مقامات و مأمورین اداري، ماده 

استادیار دانشگاه ارشادEmail: mehdihadavand@gmail.com

ندانشجوي دکتري حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهرا
Email: kazemidavood55@gmail.com
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جستارگشایی
هاي اخیر با مفاهیم حقوق اداري در سال

ه از بــدیعی پیونــد خــورده  اســت. ایــن شــاخ
حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده 

ــدارد ــده ن ــا موضــوعات  ،و محدودکنن ــه ب بلک
جدیـدي چــون حکمرانــی خــوب، اثربخشــی،  

گرایی، هدفمندي و نظایر آن کارآمدي، نتیجه
ــی  ــاط م ــود در    ارتب ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک یاب

ي اداره خوب و مطلوب، اثـربخش،  وجوجست
کنـد.  مـی هدفمند تـالش  گرا وکارآمد، نتیجه

توانـد  دیگر مانند گذشته، حقـوق اداري نمـی  
هـاي  با نقش محدودکنندگی و با دیـواره صرفاً

بلکـه  ،دیـ ت نمایـ سفت و سخت نظـارت، فعال 
شـده نیازمنـد   براي حصول بـه اهـداف گفتـه   

توانمندسازي اداره و مقامـات اداري از طریـق   
هاي اختیاري اسـت. از دیگـر   اعطاي صالحیت

هـا حـدود و چـارچوب    تسو، اگر این صـالحی 
مشخصی نداشـته باشـند، پیامـد ناخوشـایند     

هاي شایسته و حقوق اداري با آن همه ویژگی
بدیع، نقض حقوق و آزادي بنیادین شهروندان 

هـاي مـذکور   چـرا کـه صـالحیت   ؛خواهد بود
ها و معیارهاي مشخص منجـر  بدون چارچوب

ــون در    ــودرأیی، و تلـ ــامگی، خـ ــه خودکـ بـ
د شد.تصمیمات اداري خواه

بــه همــین منظــور، در حقــوق اداري    
یافتـه، سـازوکارهایی بـراي    کشورهاي توسـعه 

هــا تعبیــه شــده اســت. نظـارت بــر صــالحیت 
تـرین نـوع ایـن    نظارت قضایی بـر اداره، مهـم  

به دو روش تصـویب  سازوکارهاست که عمدتاً
هاي اداري و شناسایی اصول کلی حقوق آیین

وش اول شود. اکثر کشـورها ر اداري اعمال می
را برگزیده و قـوانینی بـراي ترسـیم حـدود و     
دامنه اقدامات و تصمیمات مقامـات اداري بـه   

اند. برعکس، در کشورهایی که تصویب رسانده
چنین قوانینی به تصویب نرسیده، اصول کلی 
حقوق اداري توسط قضات و در جریـان رویـه   
ــر دو روش     ــت. ه ــه اس ــکل گرفت ــایی ش قض

هاي هنجاري و ارزششده داراي معیارها گفته
شده هاي گفتهمتنوعی هستند که تمام ویژگی

ــخن را   ــاز س ــراي اداره-در آغ ــمین -ب تض
مداري، شـفافیت،  چون قانونیاصول؛کنندمی

طرفــی و پاسـخگویی، کارآمــدي، برابــري، بــی 
ناپـذیر حقـوق اداري   تفکیـک ينظایر آن اجزا

آیند.  مدرن به حساب می
ر یـ ون اداري نظمتأسفانه در کشور ما قان

ــوان  ــا عنــوان ق ــين عــام اداریآنچــه کــه ب ا ی
ب یدر اکثر کشـورها بـه تصـو   ياداريهانییآ

وجود نـدارد. لـذا بـراي توسـعه     ده است،یرس
حقوق اداري که توسعه و تحول نظام اداري را 
به دنبال خواهد داشت، نیازمند دسـتیابی بـه   

ها و هنجارهاي حقوق اداري هستیم که ارزش
تـوان بـه   ر نظام حقوقی موجود نیز میالبته د
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آنهــا دســت یافــت؛ قــانون اساســی، نظریــات 
تفسیري شوراي نگهبان، آراي دیـوان عـدالت   
ــوزه   ــادي در ح ــررات ع ــوانین و مق اداري و ق
حقوق اداري منبع مفیـد و ارزشـمندي بـراي    
شناسایی بسیاري از اصـول حقـوق اداري بـه    

ضرورت تصویب قانونروند، هر چندشمار می
عام اداري همیشه وجود دارد. 

قانون مدیریت خدمات کشـوري مصـوب   
، داراي مفــاهیم بــدیعی از ایــن دســت 1386

قانون مذکور به همراه مـواد  90باشد. ماده می
دیگري از آن، داراي مفاهیمی است که بعیـد  

ـ   به نظر می صـورت  هنماید قانونگـذار آنهـا را ب
قوق اتفاقی و بدون توجه به اصول و مفاهیم ح

. در این نوشـتار مفـاهیم    اداري گنجانده باشد
فوق، با توجه به سایر قوانین و مقررات بررسی 

ال ســؤشــده و در صــدد پاســخگویی بــه ایــن
کار رفته در مـاده  ههستیم که آیا اصطالحات ب

رفاً قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري صــ90
تواننـد بـه   مفاهیمی اخالقی هسـتند، یـا مـی   

اي حقــوق اداري بــه مثابــه اصــول و هنجارهــ
حساب آینـد؟ تبیـین ایـن موضـوع از منظـر      
ضمانت اجرا داراي  اهمیت به سـزایی اسـت؛   
مفاهیم اخالقی صـرف فاقـد ضـمانت اجـراي     

در ،الزم در چارچوب مطالعات حقوقی هستند
که اصول و هنجارها از چنـان جایگـاهی   حالی

برخوردارنــد کــه ضــمانت اجــرا شــرط بقــاي  

شـود و بـدون   مـی هـا محسـوب  ارزشمندي آن
وجود اصول حقوق اداري، نظـم حقـوق اداري   
استحکام الزم را بـه مثابـه یـک نظـام پویـا و      

ــن موضــوع در  پیشــرفته ــد داشــت. ای نخواه
هاي حقوقی پیشرفته بسیار مـورد توجـه   نظام

روست که دائما در حـال بسـط و   بوده و از این
گسترش اصول حقوق اداري بوده و بسیاري از

کنند؛ قی، جامه حقوقی بر تن میهیم اخالمفا
گنجاندن اصولی نظیر رفتـار مؤدبانـه، حسـن    
ــت، انصــاف، رازداري و نظــایر آن در نظــم   نی
حقوقی بسیاري از کشـورها پیونـد مسـتحکم    

دهد کـه در مـتن   حقوق و اخالق را نشان می
مقاله به آنها اشاره خواهد شد. فرضیه نوشـتار  

ـ   ه در کـار رفتـ  هبر این است که اصـطالحات ب
ه،تنها مفـاهیم سـاده اخالقـی نبـود    90ماده 

ل ارزشـمند  بلکه هر کدام یـک هنجـار و اصـ   
آینـد، چـرا کـه بـا     حقوق اداري به حساب می

توان ضمانت ررات میتحلیل سایر قوانین و مق
.اجراهاي آنها را نیز تبیین کرد

بـــراي درك بهتـــر موضـــوع، شـــناخت 
هـاي هاي تصویب و چارچوبها، زمینهویژگی

ــوري     ــدمات کش ــدیریت خ ــانون م ــري ق نظ
ضروري است. بنـابراین نوشـتار حاضـر در دو    

مبحــث اول بــا .خواهــد شــدمبحــث بررســی
ــانون مــدیریت خــدمات کشــوري و   عنــوان ق
مفاهیم کالن حکمرانی و مـدیریتی و مبحـث   



ري
 ادا

وق
حق

رن 
 مد

ول
 اص

 بر
لی

تأم
ري

شو
ت ک

دما
ت خ

یری
 مد

ون
 قان

در

66

دوم با عنوان اصول و مفاهیم حقوق اداري در 
قانون فوق بررسی و مطالعه خواهد شد.

مــدیریت خــدمات  . قــانون1
کشوري و مفاهیم کالن حکمرانی 

و مدیریتی
ــ ــانون ق ــدیریت م ــوريکدمات خ ، در ش

برگیرنده مفاهیم و هنجارهاي ارزشـمندي در  
حوزه حقوق اداري است. بسیاري از مفاهیمی 

سـابقه  که در این قانون اسـتفاده شـده، قـبالً   
ــذاري  ــدانی در قانونگ ــت.  چن ــته اس ــا نداش ه

نون به کـار رفتـه کـه در    ابتکارهایی در این قا
وبیش نوآوري محسوب تاریخ تقنین کشور کم

شده و قابل ستایش است؛ از جمله آنکه فصل 
هـاي  مستقلی را به حقـوق مـردم در دسـتگاه   

ــاص داد  ــی اختص ــواد  هدولت ــیاري از م و بس
تـر در دکتـرین حقــوق   ضـروري را کـه پــیش  

ــود   ــرح ب ــوق اداري مط ــومی و حق ، وارد هعم
طور کلـی  ه. به استور نمودادبیات قانونی کش

قانون مذکور تحولی در حقوق اداري محسوب 
شده و سنت حقـوقی کشـور را کـه اصـوالً در     
فرایندي تـاریخی بـه اصـول حقـوق عمـومی      

دگرگون کـرده اسـت   ،توجه بودتوجه یا کمبی
). سیر تحـوالت  5، ص1390(فقیه الریجانی، 

مفهومی و ابتکارهاي قابل تحسین این قـانون  
بند مورد بررسی قرار داد.  چندتوان در یرا م

. قــانون مــدیریت خــدمات   1-1
ــه   ــوط ب ــات مرب ــوري و نظری کش

2و اداره خوب1حکمرانی خوب

یکی از مفاهیمی که پیوند بسیار وثیقـی  
با حقوق اداري و کارکردهـاي آن پیـدا کـرده    

باشد. مفهـومی کـه   است، حکمرانی خوب می
یف واحدي از رغم استفاده زیاد از آن، تعرعلی

حکمرانی خوب در عموماً آن ارائه نشده است.
شود و به کار برده می3»حکومت کردن«برابر 

صـرفاً » خـوب «گفته شده اسـت کـه  صـفت    
، چـرا کـه حکومـت    رودمیبراي تأکید به کار

امـا  ،باشـد کردن ممکن اسـت خـوب یـا بـد     
ــان مــدرن توســعه  » حکمرانــی« کــه یــک زب

نی بـر دانـش و   به مدیریت مبت،صنعتی است
آگاهی ساختارهاي حکومت از منظـر افـزایش   
مشروعیت حوزه عمـومی اشـاره داشـته و بـه     

شرط الزم براي توسعه پایـدار  مثابه یک پیش
.Hatchard,2004,pp.3-4)(آیدبه حساب می

توان ترین الزامات این مفهوم میاز جمله مهم
ارائه خدمات عمومی کارآمـد  مانندبه مواردي 

ندان، وجـود نظـام قضـایی مسـتقل،     به شهرو
اداره پاسخگو، منابع عمومی کافی، حسـابرس  
ــام   ــود یـــک نظـ مســـئول و پاســـخگو، وجـ
قانونگذاري، احترام به قانون(حاکمیت قـانون)  

1. Good Governance2. Good Administration3. Government
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و حقوق بشر در همه سطوح حکومت، وجـود  
یــک ســاختار چندگانــه ســازمانی و نهــادي و 

,Harllow)مطبوعات آزاد اشاره کـرد   2006,

p.199).

در حوزه قانونگذاري و مقـررات گـذاري،   
هــاي شــفاف، ســازيســازي و تصــمیمقاعــده

خردمندانــه و مبتنــی بــر مشــارکت مــردم از  
ــزا ــداییياج ــوب  ج ــی محس ــذیر حکمران ناپ

شوند، بنابراین حکمرانی خوب یک کارکرد می
ارزشمند به منظور ارزیابی مشـروعیت حقـوق   

باشـــــدداخلـــــی و ابزارهـــــاي آن مـــــی
)Sharif,2007,p.18.(

1989بانک جهانی در گزارشی در سـال  
مانندحکمرانی خوب را مشتمل بر معیارهایی 

کارآمد و اثربخش، وجود ارائه خدمات عمومی
یک نظـام قضـایی قابـل اعتمـاد و یـک اداره      

دانـــدمـــیپاســـخگو بـــه عمـــوم مـــردم
(Hatchard,2004,pp.4-3). در نهایت، مفهوم

ر سـطح  کـه هـم د  » نظارت قضـایی «بنیادین 
المللی بـه تضـمین   داخلی و هم در سطح بین

کنـد،  گیرندگان کمک مـی پاسخگویی تصمیم
هـاي حکمرانـی خـوب قـرار     در صدر شاخصه

).(Sharif,2007,p.149گیردمی

شده و با توجه به از مجموع مطالب گفته
ــم  ــر، مه ــدارك دیگ ــناد و م ــول اس ــرین اص ت

4حکمرانی خوب عبـارت از حاکمیـت قـانون،   

7پـذیري، و مسـئولیت 6پاسـخگویی 5ت،شـفافی 

ــارآ ــی،و8ییک ــارکت9اثربخش ــوییمش ، 10ج
باشـد مـی 12جـویی عـدالت محوري و11اجماع
).135-138،صص 1389فرد، (نقیبی
نیز مفهوم دیگري است که » اداره خوب«

در دکترین حقوق اداري، در جهـت سـنجش   
هاي اداري و اجرایی، از آن یـاد شـده   دستگاه

هـاي اداره خـوب   رتاست. مقتضـیات و ضـرو  
ــه ــارت از مجموع ــدهایی چــون عب اي از فراین

نظارت بر تصمیمات اداري با تکیـه بـر اصـول    
هاي قضایی و شبه قضـایی،  حاکم بر رسیدگی

ویژه تصـمیماتی کـه   هها بسرعت در رسیدگی
شـود، توجـه   هاي مـالی گرفتـه مـی   در زمینه

شایسته به منافع عمومی، توجـه شایسـته بـه    
ارات مشروع شهروندان و قطعیت منافع و انتظ

.Allen,2005,pp)(باشدمی 673-672.

هاي مورد نظر حکمرانی خوب از شاخصه
دیریتجمله مـواردي اسـت کـه در قـانون مـ     

مورد توجه قرار گرفته اسـت.  شوريکدماتخ
اشاره کـرد کـه   114توان به ماده از جمله می

4. Rule of law5. Transparency6. Accountability7. Responsiveness8. Efectiveness9. Efficiency10. Participation11. Consensus12. Justice
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هاي تشـکیل  قانونگذار در بیان اهداف و انگیزه
ارتقـاء و  «هـاي  اي عالی اداري از شاخصهشور

نیـل بـه نظـام اداري و    «، »حفظ کرامت مردم
، »افـــزاور و ارزشبهـــره«، »مـــدیریتی کـــارا

شـــفاف و عـــاري از فســـاد و «، »پاســـخگو«
» سـاالر گرا و مردماثربخش، نتیجه«، »تبعیض

از 115در ایـن راسـتا مـاده    کند. استفاده می
عـالی اداري  جمله وظایف و اختیارات شوراي 

ــاي را اصــالح ســاختار تشــکیالت دســتگاه  ه
ــاختار      ــر در س ــد نظ ــور، تجدی ــی کش اجرای

هاي اجرایی به منظور ایجـاد انسـجام   دستگاه
تشکیالتی و حذف وظـایف مـوازي، مشـابه و    

هــا بــا تکــراري، اصــالح و مهندســی سیســتم
سازي مراحل انجام کار، افـزایش  گرایش ساده

اي الزم براي هرضایت مراجعان، تصویب طرح
و ... وري، کـارآیی نیـروي انسـانی    ارتقاء بهـره 
توان گفت که شوراي عـالی  کند. میعنوان می

اداري در تعیین ضوابط براي اصـالح سـاختار   
ــراي    ــکل ب ــوابط متحدالش ــور و ض اداري کش

توانـد مفیـد و مـؤثر    هماهنگی امور کشور می
).100، ص1389(امامی، باشد

ــدما  .1-2 ــدیریت خ ــانون م ت ق
کشــوري و رویکردهــاي نــوین   

مدیریتی
تــاریخ قــانون کــه در ســاختار اولیــه 

ــدیریت و  24/2/1384 ــازمان مـ ــط سـ توسـ

بر دو الگوي ،ریزي وقت تنظیم شده بودبرنامه
نظري حکمرانی خوب و مدیریت دولتی نـوین  

محوري و حکمرانی خوب بر عدالتاستوار بود.
الگوي مدیریت نوین دولتی بر کوچـک شـدن   

ازه دولت تأکید دارد، در نهایت کمیسـیون  اند
ــارگروه     ــه و ک ــه الیح ــیدگی ب ــترك رس مش
تخصصی ضمن بررسی دقیـق مـواد الیحـه و    
مطرح کردن عواملی مانند مالحظات ارزشی و 
انقالبی، بومی، فرهنگی و مبانی قانون اساسـی  
بر این نکته تأکید کرد که براي ایجـاد تحـول   

طراحـی  در نظام اداري باید یک مـدل بـومی  
شود کـه ضـمن توجـه بـه تجـارب روز دنیـا       
مقتضیات فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز مد 
نظر گرفته باشد. مبانی تنظیم الیحـه، تحقـق   
دولتی با اندازه متناسـب و توجـه بـه رویکـرد     
مــدیریت دولتــی بــا محوریــت اصــل عــدالت، 

گذاري، هدایت و نظارت دولت بود که سیاست
گیـري از الگوهـاي   هـره شده با بالگوي انتخاب

اي بیشترین تناسب مختلف مدیریتی و توسعه
هـاي  (مرکـز پـژوهش  را با جامعـه ایـران دارد  

).3،ص1386مجلس، 
در این الگو، رویکردهاي نـوین مـدیریتی   

و آمانند عدم تمرکـز امـور اداري، دولـت کـار    
ساالري، کرامت شایستهمنطقی، استقرار نظام

فنـاوري مناسـب،   و تکریم مـردم، اسـتفاده از  
منابع انسـانی و صـدور احکـام    مدیریت بهینه
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مرتبط مورد توجه قرار گرفته و در طی فرایند 
هاي نوین مدیریت دنیـا  بررسی، براساس مدل
و دولت نوین، با نگـاهی  مانند حکمرانی خوب

مفید سایر کشـورها، اصـول قـانون    به تجارب
ایرانــی بررســی، -اساســی و رویکــرد اســالمی

(فروزنــده دهکــردي،شــدو تصــویبتــدوین
).21ص ،1387

ــمت    ــه قس ــز ک ــتخدام نی ــه اس در زمین
اعظمی از مواد به آن اختصاص دارد، از جمله 

تـوان  نقاط قوت و رویکردهاي مثبت قانون می
ــر  ــه اســتخدام مبتنــی ب یی و عــدالت، کــارآب

شـــفافیت، حمایـــت قضـــایی از کارمنـــدان، 
عـدم  هاي مثبت در جهت برداشتن اولین گام

ــود   ــاره نمـ ــایر آن اشـ ــز اداري و نظـ تمرکـ
).239، ص1387(منصوریان، 

ــدمات   . 1-3 ــدیریت خ ــانون م ق
کشــوري و اصــول مــدرن حقــوق 

اداري
پاي تحوالت بهطور که اشاره شد، پاهمان

ســریع زنــدگی اجتمــاعی و تکامــل تــدریجی 
مفــاهیم و کارکردهــاي حقــوق اداري، اصــول 

ي ایـن  بسیاري شکل گرفته و تمام سـاختارها 
اصول حقوق «رشته را دگرگون ساخته است. 

از جملــه کارآمــدترین، مــؤثرترین و 13»اداري
حقـوق  ترین هنجارهاي موجود در حـوزه مهم

13. Principles of Administrative Law

هـاي  حـل توانند راهاداري است. این اصول می
مطلوب و مناسبی را ارائه کنند تا از یـک سـو   
در ارتباط با توازن قدرت عمومی و مقتضـیات  

هـاي  وده و از دیگرسـو، آزادي اداري راهگشا ب
ص ،1390(کـاظمی، افراد را تضمین نماینـد 

هـاي حکمرانـی   آل). اصولی که به مثابه ایده4
ایـن اصـول   شوند، از جملهخوب محسوب می

طرفـی، مشـارکت،   توان بـه شـفافیت، بـی   می
بودن، دسترسـی بـه   پاسخگویی، تداوم، معقول

ــه ــایی،    روی ــایی و غیرقض ــاکم قض ــاي مح ه
ــر ــره وعیت ومشـــ ــردغیـــ ــاره کـــ اشـــ

)Harllow,2006,p.208 تـرین  ). از جمله مهـم
تـوان بـه   کارکردهاي اصول حقوق اداري مـی 

ابزاري در جهت دفـاع از حقـوق شـهروندان و    
ــري ــرل خودس ــومی و  کنت ــات عم ــاي مقام ه

ــوزه   ــژه در ح ــه وی ــالحیتاداري، ب ــاي ص ه
تخییري، ابزار مکمل حقوق موضوعه و کمـک  

وسـط قضـات و ابـزاري در    به تفسـیر قـانون ت  
جهــت ارزیــابی حقــوق موضــوعه اشــاره کــرد

).242،ص1389(هداوند،
در قانون مذکور بسـیاري از اصـول مهـم    
حقوق اداري گنجانده شده است؛ اصولی مانند 

رســـانی دسترســـی بـــه اطالعـــات و اطـــالع
الکترونیکــی، برابــري، شــفافیت، پاســخگویی، 

ســاالري و شایســتگی در اســتخدام، شایســته
طرفی و ... به صراحت در مواد قانونی آمـده  یب
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و برخی (مانند اصل برابري در برابـر خـدمات   
عمـــومی) بـــراي نخســـتین بـــار در تـــاریخ 

انـد. همچنـین   شـده قانونگذاري کشـور بیـان   
ترین مـاده  ترین و شاخصقانون، مهم90ماده

بیـان  «است، در بیان اصول کلی حقوق اداري 
دسـتاورد[هاي]  تریناین اصول[از جمله] مهم

این قانون در ارتباط بـا حقـوق شـهروندان در    
اي ماهرانـه، در  برابر اداره است، کـه بـه گونـه   

یک ماده گنجانده شده است، این ماده به نوبه 
خود ابتکاري در حقوق اداري ایران محسـوب  

).242، ص1389(هداوند، »شودمی

حقوق اداري در )1(اصول مدرن.2
کشوريقانون مدیریت خدمات 

تـرین مـاده کـه در قـانون فـوق بـه       مهم
ــر    ــه نظ ــه و ب ــوق اداري پرداخت ــث حق مباح

کننـدگان در انشـاي آنهـا بـه     رسد تـدوین می
اند، مـاده  اصول مدرن حقوق اداري نظر داشته

باشد که در آن بـه اصـول و مفـاهیمی    می90
ــدان    ــایف کارمنـ ــالیف و وظـ ــب تکـ در قالـ

طـابق  هاي اجرایی اشاره شده اسـت. م دستگاه
هـاي اجرایـی   کارمنـدان دسـتگاه  «این مـاده  
باشند که وظایف خود را بـا دقـت،   موظف می

رویی، انصـاف و  سرعت، صداقت، امانت، گشاده
ــومی و   ــررات عمـ ــوانین و مقـ ــت از قـ تبعیـ
اختصاصی دستگاه مربوطه انجـام دهنـد و در   

طور یکسان و دستگاه همقابل عموم مراجعین ب

اعتنایی به گونه بیهر-ربط پاسخگو باشندذي
امور مراجعین و تخلـف از قـوانین و مقـررات    

توانند باشد، ارباب رجوع میعمومی ممنوع می
در برابر برخورد نامناسب کارمندان بـا آنهـا و   

اجرایـی  کوتاهی در انجام وظایف بـه دسـتگاه  
».ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایندذي

ــراي ســهولت بررســی و ارائــه یــک      ب
کاررفتـه  هرچوب مشخص و منظم، اصول بـ چا

توان در دو بند بررسی کرد: در این ماده را می
در بند اول اصول حقوقی و فنی و در بند دوم 

.شودبررسی میاصول اخالقی 

بررسی اصول حقوقی و فنی.2-1
رخی از اصول حقوق اداري مبناي خـود  ب

المللــی و را در قــوانین کشــورها، اســناد بــین
از جملـه ایـن اصـول    ،یابنـد میحقوق بشري

)2(باشـد. قانونی بودن، برابري و شـفافیت مـی  

مراتـب اداري،  اصول دیگري نیز مانند سلسـله 
تمرکززدایی و هماهنگی تصـمیمات اداري در  
حقوق اداري قابل مطالعه هستند که به منزله 

شــونداصــول فنــی و ســازمانی محســوب مــی
ــد،  ــت و  74، ص1389(هداونـ ــول دقـ ). اصـ

ــرع ــازمانی   س ــی و س ــول فن ــه اص ــه مثاب ت ب
شوند، هر چنـد اصـل سـرعت بـا     محسوب می

ــت » ســرعت در پاســخگویی«اصــل  نیــز قراب
تـوان بـه منزلـه    مفهومی بسیاري داشته و می

یک اصل حقوقی نیز بررسی نمود. به هر حال 
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در این بند اصول، قانونی بـودن، پاسـخگویی،   
اصـول حقـوقی و   عنـوان  بهطرفی برابري و بی

ل دقت و سـرعت بـه مثابـه اصـول فنـی و      اص
گیرند.سازمانی مورد بررسی قرار می

اصل سرعت.2-1-1
مفهوم سرعت در حقوق اداري به صورت 

ممنوعیـت  « یا » سرعت در پاسخگویی«اصل 
شود. مطابق این اصل هر متجلی می14»تأخیر

کس حق خواهد داشت تا تقاضایش در فرایند 
سـب و کـافی و   اي منارسیدگی اداري به گونه

تــرین زمــان ممکــن تــرین و ســریعدر کوتــاه
).188، ص1389(هداوند،رسیدگی شود

تـوان در حقــوق اداري  ایـن اصـل را مـی   
ــارات    ــاوین و عب ــا عن ــورها ب ــیاري از کش بس
مختلف مشاهده کرد. در قوانین اداري بعضـی  
از کشورها عالوه بر اینکه کارمند موظف است 

ــ  ــان معقــ ــیدگی اداري را در زمــ ول و رســ
هـاي  شده اجـرا نمایـد، مواعـد و زمـان    تعیین

خاصی نیز براي انجام آن در نظر گرفته شـده  
تـوان  است. از جمله این عناوین و عبارات مـی 

7مـان معقول(مـاده   به انجام وظایف در یک ز
ادیه اروپا)، مدت نامه کمیته وزیران اتحتوصیه

6شـده توسـط قانون(مـاده    معقول یـا تعیـین  
ــ  ــانون فراین ــدوده  ق ــک) و مح دهاي اداري چ

قـانون فراینـدهاي اداري   8زمانی خاص(ماده 

14. Time Limits

80ایسلند)اشاره کرد. براي مثال مطابق مـاده  
مقــام اداري «قـانون فراینــدهاي اداري چــک:  

گونه تأخیر نـامعقول  ها را بدون هرپروندهباید
مقـام اداري نتوانـد در   به انجام رساند، هرگـاه  

یا در یک مـدت  شده توسط قانون زمان تعیین
مقررات مربـوط  ،زمانی معقول به انجام رساند

» به حمایـت و قصـور اعمـال خواهـد گردیـد     
).376ص،1389(هداوند،

ـ آیا می کاررفتـه در  هتوان مفهوم سرعت ب
ــاده  ــرعت در    90م ــل س ــا اص ــان ب را همس

پاسخگویی و اصل ممنوعیت تـأخیر دانسـت؟   
و براي پاسخ به این سؤال باید اصول، قـوانین  

هاي مرتبط از جملـه دیگـر مـواد قـانون     رویه
، قانون رسیدگی بـه  شوريکدماتخدیریتم

تخلفات اداري، قانون اساسـی و رویـه دیـوان    
عدالت اداري را بررسی کرد.

یکــی از اصــولی کــه بــا مفهــوم ســرعت 
اسـت.  » اصل تـداوم و اسـتمرار  «،ارتباط دارد

تأمین تداوم دولت، هدف اولیه حقوق عمومی 
حقـوق اساسـی حقـوق تـداوم دولـت      است و

). در حقـوق  125، ص1388(گرجی، باشدمی
اداري خدمات عمومی باید بـه شـکل مسـتمر    

توانند ها نمیبراي مثال بیمارستان،ارائه شوند
ــب     ــد ش ــاعاتی مانن ــار در س ــذیرش بیم از پ

گونـه خـدمات   چـرا کـه ایـن   ؛خودداري کنند
بایســتی بــه شــکل مســتمر ارائــه شــوند     
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). بـه ایـن ترتیـب، ایـن     38، ص1389(امامی،
ها و قواعد مربـوط  اصل اجراي برخی از نظریه

نماید و تخلـف از  به حقوق اداري را توجیه می
تواند منجر به اقامه دعوي علیه مقامات آن می

ــتگاه ــوزه   دسـ ــردد و در حـ ــاي اداري گـ هـ
اســـتخدامی ایشـــان را تـــابع الزامـــات و    

، 1389(عباسـی، هاي خاصی نمایدمحدودیت
).171ص

با اشـاره  شوريکدمات خدیریت مانون ق
در » سرعت در انجـام وظـایف اداري  «به اصل 

ــوق، در مــواد  ــه ایــن 38و 36مــاده ف نیــز ب
36موضــوع اشــاره کــرده اســت. طبــق مــاده 

نـد فراینـدهاي   اهاي اجرایـی موظـف  دستگاه«
هاي انجـام کـار خـود را بـا     مورد عمل و روش

ــره  ــزایش به ــدف اف ــه ــروي انس انی و وري نی
سرعت،[...] به مـورد  مانندها کارآمدي فعالیت

،38و مطـابق قسـمتی از مـاده   » اجرا گذارند
به منظور تسریع و سهولت در ارائه خـدمات  «

رسانی الکترونیکـی  به مردم، واحدهاي خدمت
از طریق بخش دولتی و غیردولتـی در مراکـز   

»گردد...ها ایجاد میشهرستان
ذیل عنوان قـوه  مقدمه قانون اساسی نیز 

نظام بوروکراسی کـه  «...دارد مجریه اشعار می
،هاي طـاغوتی اسـت  زاییده و حاصل حاکمیت

به شدت طرد خواهد شد تا نظـام اجرایـی بـا    

تـر در اجـراي   کارآیی بیشتر و سـرعت افـزون  
»وجود آیدهتعهدات اداري ب

ــات اداري از   ــه تخلف ــیدگی ب ــانون رس ق
جام نـدادن یـا   ان«...مصادیق تخلفات اداري را 

(بنـد  »تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل
تعطیل خـدمت در اوقـات مقـرر    «،)8ماده 3

ــد »اداري ــاده 19(بنـ ــرکت در «و )8مـ شـ
(بنـد  »تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی

کنـد. دیـوان عـدالت    عنـوان مـی  )8ماده 23
ــز در آرا ــددي ياداري نیـ ــأخیر«متعـ و » تـ

در صدور احکام یـا انجـام   مقام اداري » تعلل«
» حقوق مکتسبه«وظایف مربوطه را مخالف با 

افراد معرفی کـرده و در مـوارد متعـددي نیـز     
آن و نظـایر » سرعت در رسیدگی«صراحتاً از 

در آراي خود سود جسته اسـت. بـراي مثـال    
ت عمومی دیوان در قضیه ابطال بند (ب) ئهی

اب یـ نامـه حضـور و غ  نیـی آ5و مـاده  2ماده 
نامـه شـماره   بیکنان دولت موضـوع تصـو  کار

ران، از یت وزیئه27/11/1365مورخ 81450
ا یـ تأخیر در ورود به محل خـدمت و  «عبارات 

استفاده کـرده اسـت  » ل در خروج از آنیتعج
مـورخ  81/330کالسـه  726(دادنامه شماره 

. در قضــیه دیگــري (ابطــال   )23/11/1384
ت رایـ قـانون تعز 54مـاده  ینامـه اجرائـ  نییآ

ع در تحقق اهداف یتسر«)، به عبارت یحکومت
81/304کالسـه  465(دادنامه شماره »مقنن
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اشاره کرده و در آن یکـی  )20/9/1384مورخ 
از اهداف تصویب قانون تعزیـرات حکـومتی را   

بخشیدن به اهـداف قانونگـذار دانسـته    سرعت
است. 

شده، آنچه که به با توجه به مطالب گفته
در ماده یادشده گنجانده عنوان مفهوم سرعت 

شده، اصل سرعت در پاسخگویی و ممنوعیـت  
تأخیر است که ضمانت اجراي الزم را نیـز در  
قــوانین و رویــه دادگــاه اداري(دیــوان عــدالت 
اداري) دارد. این اصل در کنار مفهوم دیگـري  

ــا عنــوان  اي هــمســاز جملــه مکانی» دقــت«ب
ــربخش و   ــوب، اث ــک اداره مطل ــه ی رســیدن ب

باشد.  ر میساالمردم

. اصل دقت2-1-2
رفتـه در  یکی دیگـر از مفـاهیم بـه کـار    

ــ ــانون ق ــت«شــوريکدمات خــدیریت م » دق
رسـد کـه اصـل دقـت را     باشد. به نظر مـی می

بتوان به منزله یک مفهـوم فنـی، سـازمانی و    
ــان مــدیریتی بررســی و تحلیــل نمــود.  در بی

و بـه تبـع آن   » دقـت «مفهوم لغوي اصـطالح  
شده است: تمرکز حواس گفته» دقیق«صفت 

و فکر بر روي موضوعی معین و توجه کامل به 
آن، توجــه و ظرافتــی کــه در کــاري صــورت  

گیرد، حساسیت کارآیی یـک وسـیله، دارا   می
هاي ظریف و دقیق، داراي کـارکرد  بودن نکته

درست و مطابق با معیارهاي مورد نظـر،  کامالً

داراي نظم بسیار در کارها و دقت در جزئیـات  
اي که به گونه؛امور و داراي ظرافت و دشواري

یـابی باشـد  بینی و نکتهفهم آن نیازمند باریک
).3235ص،1381(انوري،

در علم مدیریت و سازمان، دقت عبـارت  
است از تمرکز نیروي ذهنی انسـان بـر امـري    

که سایر امور بـه طـور موقـت    طوريهمعین ب
دهنـد و هـدف از   وضوح خود را از دسـت مـی  

دریافت ذهنـی و شـناخت بیشـتر    ،ین تمرکزا
).  95، ص1380(معینی، هاستپدیده

مفهــوم دقــت و ســرعت از مفــاهیمی    
ــل    ــا اص ــاط را ب ــترین ارتب ــه بیش ــتند ک هس
کارآمدي، کارایی و اثربخشی دارنـد؛ چـرا کـه    

یی و کـارآ تـرین عـواملی کـه بـر میـزان      مهم
عبارت از ،باشنداثربخشی دولت تأثیرگذار می

هـاي فنـی و کـاري    ستفاده از مهـارت میزان ا
یی آهاي میانی و باالیی، میزان کارمدیران رده

ساالري دولت، تدوین به موقـع و سـریع   دیوان
هـاي  هـاي سـاالنه، چگـونگی سیسـتم    بودجه

نهادي حاکم، کیفیت خدمات مـدنی و نظـایر   
، 1389آن دانسته شـده اسـت(نقیبی مفـرد،    

).128ص
در مـاده  بدیهی است که اصل دقت مقرر 

قانون با مفاهیمی چـون نظـم و انضـباط،    90
تخصــص و هدفمنــدي امــور و کارهــا ارتبــاط 
ــایف و    ــه وظ ــه اینک ــر ب ــاتنگی دارد و نظ تنگ
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هاي مقامات مـأمورین، و کارمنـدان   صالحیت
ــروه و    ــا مالحظــه رســته، پســت، گ ــی ب دولت

ــمت ــین   س ــت تعی ــه دق ــده ب ــاي واگذارش ه
نهایـت  گردد، انجام وظایف محوله بایـد بـا   می

انون دقت انجام گردد. مواد دیگـري کـه در قـ   
،تـوان یـاد کـرد   میشوريکدمات خدیریت م

و بنـد الـف مـاده    42ماده 2، تبصره 36مواد 
هـاي  دسـتگاه «36باشد. مطابق مـاده  می46

نـد فراینـدهاي مـورد عمـل و     ااجرایی موظف
هاي انجام کار خود را بـا هـدف افـزایش    روش
هـا  و کارآمدي فعالیتوري نیروي انسانیبهره

سـرعت، دقـت، هزینـه [....] بـر اسـاس      مانند
دستورالعمل سـازمان تهیـه و بـه مـورد اجـرا      

ــد... ــاده »گذارن ــراد در 42، در م ــتخدام اف اس
هـاي اجرایـی در مشـاغل تخصصـی و     دستگاه

کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی آنان 
ت هاي پایه و عمومی فناوري اطالعادر مهارت

ــی ــاده  م ــد و در م ــدیل  ،46باش ــرایط تب ش
مستخدمان رسمی آزمایشی به رسمی دائمی، 

کاردانی، خالقیت، نوآوري، روحیه خدمت به «
. در است» مردم و رعایت نظم و انضباط اداري

یی و کــارآارتقــاء ســطح 58نهایــت در مــاده 
هـــاي اجرایـــی بـــا   اثربخشـــی دســـتگاه 

ـ  متناسب ا ساختن دانش و مهارت کارمنـدان ب
است. همه مفاهیم شدهشغل مورد نظر تأکید 

شده در مواد فوق نشان از اهمیـت بـاالي   درج

آن اسـت  ماننـد اصولی چون دقت، سـرعت و  
ــد   ــاهیمی ماننـ ــا مفـ ــه بـ ــره«کـ ، »وريبهـ

پیونـد  » اثربخشـی «و » ییآکار«، »کارآمدي«
خورده است.

15بودناصل قانونی. 2-1-3

، يت قانون که در حقوق اداریاصل حاکم
باشـد،  ت اداره مییل، اقدام و فعالیتشکيمبنا

اي برخوردار است، زیرا که العادهاز اهمیت فوق
در چارچوب آن، قدرت نامحدود دولت کنترل 

شــود و حقــوق اداري بـا پایبنــد ســاختن  یمـ 
مقامات اداري به حاکمیت قانون صـالحیت، و  

هاي عملکردشان را در چارچوب سازمانحوزه
نمایـد، اداره بایـد   شریح مـی اداري توصیف و ت

در چارچوب اختیاراتش عمل نماید، این اصل 
در حقوق اداري مبناي تشکیل اصول دیگـري  

ــه   ــه بدن ــت ک ــکیل  اس ــوق اداري را تش حق
,Harllow)(دهندمی 2006,p.190.

ترین اصلی که با اصل قـانونی بـودن   مهم
کند، اصل برابري است، برابري ارتباط پیدا می

نون؛ برابري همه طبقـات اجتمـاعی   در برابر قا
هـا کـه در   ها و دادگـاه در برابر قوانین و دیوان

این معنا اصل حاکمیت قانون هرگونه اسـتثنا  
و معــافیتی در مــورد مقامــات یــا ســایر افــراد 

؛ )Allen,2005,p199د(کنـ حکومت را رد مـی 

15. Principle of law – Rule of law – Sovereignty
of law – Legality
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روز ســیاه حاکمیــت قــانون وقتــی اســت کــه 
رده بـاالي  هـا قـانون را علیـه مقامـات     دادگاه

ــت و...)   ــتخدمان دولـ ــومتی (وزراء، مسـ حکـ
غیرقابل اجرا بداننـد، در اصـل همـه مقامـات     

هاي عمومی باید تابع تمام تکالیف و مسئولیت
).H.W.R Wade,2004,p23(قانونی باشند

تواننــد از همچنــین مقامــات اداري نمــی
طرف خود مواردي را بـه قـانون افـزوده یـا از     

تواننـد  آنهـا نمـی  ند،پوشی نمایمواردي چشم
هـاي  مقرراتی را در جهـت اعمـال محـدودیت   

اجرایی یا توسعه شرایط قانونی وضـع نماینـد   
ــالف   ــه مخـ ــنن «کـ ــم مقـ ــدف و حکـ » هـ

).279-280، صص1390باشد(ویژه، می
هـاي اصـل   ترین معیارها و شاخصـه مهم

حاکمیت قانون وجود منابع حقوقی مشـخص،  
ــله ــازوکارها  سلس ــابع، س ــان من ــب می ي مرات

ــت، انتشــار،  تضــمین سلســله ــب، عمومی مرات
سویی با وجدان عمـومی، برابـري   صراحت، هم

هـا،  در برابر قانون، در دسترس بـودن دادگـاه  
ــایی   ــارت قضــ ــایی و نظــ ــتقالل قضــ اســ

-63، صـص 1390اشد(هداوند و همکاران،بمی
ناتی کــه در اصــول یهــا و تضـم ). شاخصـه 56

ان شـده اسـت؛ در   یـ بیمتعدد قـانون اساسـ  
32در برابـــر قـــانون)، ي(برابـــر20اصـــول
(حــق بــر  35) يریبــودن دســتگ ی(قــانون

به محاکم و حق گـرفتن  ی، دسترسیدادخواه

ــانون169و36،37ل)، یــوک ــودن جــرای(ق م، یب
بـودن  ی(قانون52و51ها)،یو دادرسمجازات

ــمال ــانون53ات)، ی ــودن پرداخــتی(ق ــاب يه
ارات یـ بـودن حـدود اخت  ی(قـانون 138دولت)،

ه و ییقضـــا(اســـتقالل قـــوه156ران)،یـــوز
يهـا ياز حقـوق و آزاد یبانیها و پشـت دادگاه

(مسـتدل و مسـتند   166و اجتمـاعی) و يفرد
تـرین  هـا) از جملـه مهـم   بودن احکام دادگـاه 

هاي اصل حاکمیـت قـانون در قـانون    شاخصه
آیند.اساسی به حساب می

ــ ــانون در ق ــدیریت م ــوريکدمات خ ش
ــ  ــات دس ــدان و مقام ــی تگاهکارمن ــاي اجرای ه

انــد کـه در چــارچوب قــوانین و  دهشــموظـف  
مقررات عمومی به انجام وظایف خود بپردازند 

ــومی و    «و  ــررات عم ــوانین و مق ــف از ق تخل
را ممنـوع دانسـته اسـت. قـانون،     » اختصاصی

اصل قانونی بودن را در دو وجـه مقـرر کـرده    
است:

تبعیت از قوانین و مقررات عمومی الف)
ین عمومی کشور از قبیل قـانون  که شامل قوان

هاي نامهاساسی، قوانین و مقررات عادي، آیین
ــه   ــایر آن اســت و جنب ــوانین و نظ ــی ق اجرای

عمومی و کلی دارد.
ــررات  ب) ــوانین و مقــ ــت از قــ تبعیــ

اختصاصی دستگاه مربوطـه کـه مشـتمل بـر     
هـاي  هـا، دسـتورالعمل  نامـه ها، بخشنامهآیین
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کــه جنبــه هــر دســتگاه اجرایــی اســت ویــژه
اختصاصی داشته و در حوزه فعالیت مربوط به 
هر کارمند قابلیت اجرایی دارد. ضمانت اجراي 
تخلف از قوانین و مقررات، مسئولیت مقامـات  
و مأمورین اداري در برابـر نهادهـا و مراجعـی    

ده است.شبینی است که در قانون پیش
به طور کلی در قوانین و مقـررات کشـور   

ا بـراي تخلـف از اصـل    سه نـوع ضـمانت اجـر   
بینی شده است: ضـمانت  حاکمیت قانون پیش

اجراي اداري از طریق نظارت از درون و بیرون 
سازمان اداري دولـت (سـازمان بازرسـی کـل     

)، ضـمانت اجـراي   90کشور، کمیسیون اصل 
موجب هقضایی(از طریق دیوان عدالت اداري ب

قانون اساسـی) و ضـمانت اجرایـی    173اصل 
هاي از طریق رسیدگی در دادگاهشبه قضایی (

هــاي تئــاختصاصــی اداري و از جملــه هی 
رسیدگی به تخلفات اداري)، بنابراین مقامـات  
و مــأمورین اداري در صــورت ارتکــاب اعمــال 
خالف مقررات انضباطی و خـدمتی و ارتکـاب  
اعمال خارج از حـدود اختیـارات و تکـالیف از    
طریق مراجع انتظامی قابل تعقیب و پیگیـري  

).70-71،صص1389هستند(هداوند و آقایی، 
ــاده  ــل    96م ــان اص ــه بی ــز ب ــانون نی ق

پــردازد، مطــابق ایــن مــاده بــودن مــیقــانونی
مکلــف اجرایــیيهــادســتگاهکارمنــدان«

واحکاممقررات،وقوانینحدوددرباشندمی

يامـور ادار درراخـود مـافوق يرؤسـا اوامـر 
مقامامریاحکمکارمنداناگرنمایند،اطاعت
يادارمقـررات وبـرخالف قـوانین  رامـافوق 

مغایرت دستورکتباًندامکلفتشخیص دهند،
اطـالع مـافوق مقـام بهمقرراتوقوانینبارا

مقـام اطالع،اینازبعدکهصورتیدر.دهند
تأییـد کـرد،  راخوددستورياجراکتباًمافوق

صـادره دسـتور ياجـرا مکلـف بـه  کارمندان
متوجـه حیث مسئولیتیاینازوبودخواهند

مقـام  بـا پاسـخگویی وبـود نخواهدکارمندان
97و طبــق مــاده » باشــدمــیدســتوردهنده

رسیدگی به مواردي که در این قانون ممنوع «
و یا تکلیف شده است و سـایر تخلفـات اداري   

ــتگاه  ــدان دس ــین  کارمن ــی و تعی ــاي اجرای ه
مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفـات  

در قــانون » باشــد...مــی1372اري مصــوب اد
(بند »نقض قوانین و مقررات مربوط«مذکور، 

ــاده 2 ــات اداري  )8، م ــوارد تخلف ــه م از جمل
محسوب گردیده است.

،نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد
ایــن اســت کــه تبعیــت از قــوانین و مقــررات 
عمومی و اختصاصی  مستلزم ایـن اسـت کـه    

آگـاهی از قـوانین عمـومی    کارمندان عالوه بر
هـاي مربـوط   ها و دستورالعملکشور، از روش
آگاهی داشته باشـند و  مربوطدر حوزه کاري 

الزمه ایـن امـر آمـوزش کـافی بـه کارمنـدان       
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باشـد. در ایـن بـاره در فصـل نهـم قـانون       می
مقــررات جــامعی شــوريکدمات خــدیریت مـ 

گنجانده شده است؛ به موجب قسمتی از ماده 
موظف است به منظـور ارتقـاء   )3(انسازم«58
هاي اجرایی، نظـام  یی و اثربخشی دستگاهکارآ

هاي اجرایـی را [....] آموزش کارمندان دستگاه
کنـد  مقـرر مـی  59و مـاده  » طراحی نمایـد... 

نـد بـا رعایـت    اهـاي اجرایـی مکلـف   دستگاه«
مقررات این قانون و نظام آمـوزش کارمنـدان   

نـدان خـود را   هاي آموزشـی کارم دولت برنامه
».تدوین نمایند

17طرفیو بی16اصل برابري .2-1-4

ــت   ــري را غای ژان ژاك روســو اصــل براب
چرا که بـدون ایـن اصـل    ،داندقانونگذاري می

در عین حال این .یابدهیچ آزادیی تحقق نمی
ورد آمیهاي دیگر را نیز به ارمغاناصل آزادي

تـوان برابـري را   و بر اساس همین تفسیر مـی 
ها محسوب نمود. این مفهوم یکی یان آزاديبن

از مبانی حقوق عمومی و یکی از مبـانی مهـم   
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و غایـت  

رودحمایت از حقوق شهروندان به شـمار مـی  
).231ص،1383(ویژه، 

گستره و اقسام برابري در حقوق متعـدد  
باشد، امـا در رابطـه بـین شـهروند و اداره     می

16. Equality17. Impartiality

رابري در سه جلوه متمایز آن در حقوق اصل ب
اداري کشورها متبلور گردیده اسـت؛ نخسـت   

هـاي عمـومی،   اصل برابري در پرداخت هزینه
دوم اصل برابري در برابـر خـدمات عمـومی و    

اداري  و سوم اصل برابري در رفتار.
قسم اول مربوط به برابري شـهروندان در  

شـود. در هـا و نظـایر آن مـی   پرداخت مالیات
رابطه بین اداره و شهروند قسم دوم و سـوم از  

اصـل برابـري   «اهمیت خاصی برخوردار است؛ 
شهروندان در استفاده از خـدمات عمـومی در   
حقوق اداري به عنوان اصلی عمومی پذیرفتـه  
شده و دامنه عملکرد آن به مأموران دولتی در 
ارائه این خدمات نیز تسـري یافتـه اسـت. در    

رابـري بایـد گفـت کـه در     تحلیل این نوع از ب
هاي طرفی مقامواقع این اصل در برگیرنده بی

ویـژه،  »(عمومی در ارائه خدمات عمومی است
هـا و  ). اداره باید در رسـیدگی 244،ص1383

،طرفـی باشـد  تصمیمات خود تـابع اصـل بـی   
بنابراین تصمیمی که حقوق و منافع اشـخاص  

در صـورت نقـض   ،دهـد را تحت تأثیر قرار می
تواند کان لم یکن یـا باطـل   طرفی مییاصل ب

تلقی شود، این اصـل مشـابه اصـل انگلیسـی     
freedom from bias باشـد مـی(L.neville,

1998, pp.231-232).

مطابق این اصل، مستخدم یا کارمند باید 
طرفـی وظـایف   بدون اعمال نظر و با کمال بی
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محوله را انجام دهـد و هرگونـه اعمـال نفـوذ     
ــوانی ــرخالف ق ــري استب ــین کیف زاده، (موس

ــري در ایــن معنــا یــک 246،ص 1388 ). براب
طرفـی  برابري کارکردي است و به معناي بـی 

مصادر امور و عدم تبعـیض و دخالـت نـدادن    
هـا از سـوي متصـدیان    هـا و دشـمنی  دوستی

مشاغل اجرایی و قضایی است که کلید تقسیم 
و توزیع مواهب و خیرات را بـه دسـت دارنـد   

). ایـن اصـل نیـز    58،ص 1389،مفـرد (نقیبی
همانند اصل قانونی بودن با عبـارات مشـابهی   

در اکثر قوانین اداري گنجانده شده است.
طرفــی نــه تنهــا در اصــول برابــري و بــی

قوانین و مقررات عادي، بلکه در قانون اساسی 
اي برخوردار بـوده  نیز از جایگاه بسیار برجسته

انی مهـم  یکی از مب،دشگونه که اشاره و همان
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به شمار 

از اصــل ســوم قــانون 9رود. مطــابق بنــد مــی
ــران  «،اساســی ــوري اســالمی ای ــت جمه دول

موظف است براي نیل بـه اهـداف مـذکور در    
اصل دوم همه امکانات خود را براي امـور زیـر   
به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 

اي مـادي و  هه در تمام زمینهعادالنه براي هم
مردم ایران از هر «19و طبق اصل » معنوي....

از حقــوق مســاوي ،قــوم و قبیلــه کــه باشــند
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبـان و ماننـد اینهـا    

».سبب امتیاز نخواهد بود

شوريکدمات خدیریت مانون ق90ماده 
هاي اجرایـی  کارمندان دستگاه«کند: مقرر می

شـند کـه [....] در مقابـل عمـوم     باموظف مـی 
ربـط  طـور یکسـان و دسـتگاه ذي   همراجعین ب

شود کـه اصـل   مشاهده می» پاسخگو باشند...
ــدمات    ــتفاده از خ ــهروندان در اس ــري ش براب

ده است. شعمومی به خوبی در این ماده بیان 
مردم در اسـتفاده  «کند: نیز مقرر می27ماده 

هــاي اجرایــی در شــرایطاز خــدمات دســتگاه
ــد .». .. مســاوي از حقــوق یکســان برخوردارن

شده بـر  طور که از نص صریح مواد گفتههمان
اصـل برابـري در برابــر   27آیـد، در مــاده  مـی 

طرفـی  اصل بی90خدمات عمومی و در ماده 
114کارمندان گنجانده شده اسـت. در مـاده   

قــانون مــذکور نیــز یکــی از اهــداف تشــکیل  
بـه نظـام اداري   نیل ... «شوراي عالی اداري 

ــردم  ــیض و م ــاري از فســاد و تبع » ســاالر...ع
عنوان گردیده است.

توان بـه  در میان قوانین مرتبط دیگر، می
مجازات اعمال نفوذ بـر خـالف حـق و    «قانون 

اشـاره کـرد:   1315مصـوب  » مقررات قـانونی 
مستخدمین دولتی یا شهرداري یـا کشـوري   «

یــا مــأمورین بــه خــدمات عمــومی کــه نفــوذ 
یــا تصــمیمات اداري ص را در اقــداماتاشــخا

به محرومیت از شغل دولتی ،خود تأثیر دهند
شـوند و در  از دو الی پـنج سـال محکـوم مـی    
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صورتی که اقـدام یـا تصـمیم مزبـور مسـتلزم      
ــت باشــد  ــا دول ،تفویــت حقــی از اشــخاص ی

ــد از خــدمات دولتــی   ــه انفصــال اب محکــوم ب
مگـر آنکـه ایـن عمـل مشـمول      ،خواهند شد

طبـق قـانون   ». جزایـی دیگـري باشـد   قوانین 
تبعـیض یـا   «رسیدگی به تخلفـات اداري نیـز   

اعمال غرض یـا روابـط غیـر اداري در اجـراي     
7(بنـد  »قوانین و مقررات نسبت به اشـخاص 

از جملــه تخلفــات اداري کارمنــدان )8مــاده 
محسوب شده است.

18اصل پاسخگویی.2-1-5

نهادهـا  19پذیريپاسخگویی و مسئولیت
هاي اجرایی در برابر ارباب رجـوع از  اهو دستگ

کننــده حقــوق تــرین ابزارهــاي تضــمینمهــم
شود. این اصـل هـم از   شهروندي محسوب می

بعد مدیریتی و هم از بعد حقـوقی از اهمیـت   
ــدیریت،    ــت. در مـ ــوردار اسـ ــی برخـ فراوانـ
ــئولیت،     ــویی، مس ــی جوابگ ــخگویی یعن پاس
مسئولیت محاسباتی، قدرت مسئولیت، قبـول  

هاي مورد انتظـار و  ت نسبت به نتیجهمسئولی
ــه   ــه در ضــمن آن هم ــدي اســت ک آن فراین

سازمان در برابـر اختیـارات و وظـایف    ياعضا
، 1387محوله باید پاسـخگو باشـند(فرهنگی،   

).13ص

18. Accountability19. Responsibility

ــوقی، پاســــخگویی در  ــر حقــ از منظــ
ترین مفهوم آن عبارت از این اسـت کـه   ساده

مأمور یا نماینـده دولـت (شـخص آ) در برابـر     
گري (شخص ب یا شهروند) جوابگو باشـد،  دی

در این مفهوم شخص (آ) یک وظیفه اخالقـی  
یا حقوقی در برابر شخص (ب) دارد، این اصل 

مشـارکت  ماننـد با مفـاهیم و اصـول دیگـري    
شـود عمومی، نظـارت و شـفافیت کامـل مـی    

(Fuentes,2008).
در حقــــــوق اداري پاســــــخگویی و  

پــذیري عبــارت از ایــن اســت کــهمســئولیت
(اعــم از کارکنــان و مقامــات کارکنــان دولــت

عالی رتبه، انتخابی و انتصابی) موظـف شـوند   
کــه دربــاره تصــمیمات و اقداماتشــان بــه     
شـــهروندان توضـــیح دهنـــد، پاســـخگویی و 

پـــذیري دولـــت بـــا اســـتفاده از مســـئولیت
ــمکانی ــی مس ــل م ــی حاص ــاي مختلف ــوده ش

به طـوري کـه   ).125،ص1389مفرد، (نقیبی
بکه گســترده پاســخگویی در اکنــون یــک شــ

کشورهاي در حال توسعه ایجاد شده است؛ از 
هاي مختلـف پاسـخگویی   یک سو طیف روش

سیاسی، مالی، حقوقی و اداري در حـال  مانند
گســترش اســت و در دیگــر ســو، در گســتره 

دادن، توضـیح  شبکه وسیع پاسخگویی اطـالع 
ــه ــت  دادن، توجی ــور و فعالی ــردن ام ــاي ک ه

هـا و ادارات، تکلیـف   دستگاهشده توسط انجام
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به حساب پس دادن، قبـول پیامـدها، تحمـل    
هـا و جبـران اشـتباهات کـارگزاران و     سرزنش
ــت ــت  دس ــی حکوم ــدرکاران اجرای ــا  ان ــا ت ه
گیرنـد ترین امور مورد تأکیـد قـرار مـی   جزئی

).306،ص1386(هداوند،
اصــل پاســخگویی بــیش از ســایر اصــول 

ــوق اداري در قــ  ــانون حق ــدیریت م دمات خ
مــورد اشـاره قــرار گرفتـه اســت. در   شـوري ک

ــواد ــاظ 114و16،18،27،90،92،96مــ الفــ
نشــان از توجــه » پاســخگویی«و » پاســخگو«

قـانون  بــوده  ایـن  ویـژه و کـافی نویســندگان   
،27مــاده ، 2اســت. مطــابق قســمتی از بنــد 

هـاي  مردم در اسـتفاده از خـدمات دسـتگاه   «
ی در شرایط مسـاوي از حقـوق یکسـان    اجرای

نـد  ای موظـف اجرایـ هـاي  دارند، دستگاهبرخور
حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت 
ــه خــدمات و تغییــرات آنهــا را   اســتاندارد ارائ
مستند و شفاف نموده و از طـرق مختلـف بـه    
اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه 

هــاي اجرایــی  تخلــف، مســئولین دســتگاه  
آنـان  مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت 

شـود  ؛ مالحظه می»را به عهده خواهند داشت
که چهار اصل بنیادین حقـوق اداري در کنـار   

نــد: برابــري، شــفافیت و اهــم گنجانــده شــده
رسانی، مستند بودن و پاسخگویی.اطالع

، دو نــوع پاســخگویی بــراي 90در مــاده 
کارکنان و مقامات اداري در نظر  گرفته شـده  

است:
ابر عموم مراجعین پاسخگویی در برالف) 

و شهروندان کـه مربـوط بـه انجـام وظـایف و      
تکالیف قانونی کارمنـدان در برابـر شـهروندان    
در جهت ارائه خدمات عمومی و سایر امـوري  

هـا  است که هدف از تشکیل ادارات یا سازمان
کند.  را توجیه می

پاسخگویی در برابر دستگاه مربوطـه  ب) 
رابطــه تــرین نهــاد مــرتبط در ایــن کــه مهــم

ــهی ــات اداري   تئ ــه تخلف ــیدگی ب ــاي رس ه
کارکنــان دولــت اســت کــه در آن بــه دقــت، 
وظایف و تکالیف کارکنان مشخص شده است؛ 

هسـتند کـه   ییاز جمله واحـدها هاهیئتاین 
به وجـود  ياداريهاها و سازماندر وزارتخانه

ــف با   ــوارد تخل ــدان در م ــده  و کارمن ــآم د ی
18مـادة  ها باشـند.طبق  تیئن هیايپاسخگو

هـا،  ها، سـازمان ه وزارتخانهیکل«،قانون مذکور
يهـا ، شـرکت یدولتـ يهامؤسسات و شرکت

هـا،  ي، شـهردار یمینفت و گـاز و پتروشـ  ملی
کـه  یدولتـ يهـا ها و مؤسسات و شرکتبانک

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نـام اسـت و   
آنها از هاز بودجیا قسمتیکه تمام یمؤسسات

ز کارکنـان  یـ شود و نین میأمتیعمومهبودج



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

81

انقــالب يو نهادهـا یاسـالم يمجلـس شـورا  
». ن قانون هستندیمشمول ایاسالم

بـه  «114سرانجام طبق قسمتی از ماده 
منظور ایجاد تحول در نظـام اداري کشـور در   
ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشـکیالتی  

هاي استخدامی، مدیریت منابع انسانی، و نظام
ي انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و هاروش

حفظ کرامت مـردم و نیـل بـه نظـام اداري و     
افـزا، پاسـخگو،   ور و ارزشمدیریتی کارا، بهـره 

شفاف و عاري از فسـاد و تبعـیض، اثـربخش،     
سـاالر، شـوراي عـالی اداري    گرا و مردمنتیجه

، در ایـن مـاده نیـز در کنـار     »شودتشکیل می
ــول د  ــخگویی، اص ــل پاس ــد  اص ــري همانن یگ
ســاالري در کنــار برابـري، اثربخشــی، و مـردم  

اصل پاسخگویی آورده شده است.

. اصول اخالقی2-2
اهمیتی که امروزه اداره به عنوان دلیلبه

بخش مهمی از زندگی روزمره اشـخاص پیـدا   
ــه برخــی از اصــول   ــزوم پایبنــدي ب نمــوده، ل

منجر به طرح اصولی با محتـواي  ،اخالقیِ پایه
برخی از این اصـول یـا   .ی گردیده استاخالق

تـوان  ماهیتاً و ذاتاً اخالقی هستند یا الاقل می
هایی از اخـالق را در آنهـا مشـاهده کـرد.     رگه

کنـد کـه   اخالق اداري به این ایده اشـاره مـی  
دولت یک شخص صادق و شریف است و باید 
به عنوان یک مدیر رفتار مناسبی داشته باشد

). در 50و278،صص1389(هداوند و مشهدي،
دیریت مــانون ایــن بنــد اصــول اخالقــی در قــ

ترین بررسی شده و به نزدیکشوريکدمات خ
اصول و مفاهیم مـرتبط کـه در حقـوق اداري    
کشورهاي خارجی به صورت یک اصل حقـوق  

اداري گنجانده شده است، اشاره خواهد شد.
ایـن مفهــوم را  اصـل صـداقت:   الـف) 

ه در قوانین ک20»اصل حسن نیت«توان با می
اداري بعضی از کشورها به آن پرداختـه شـده   

مرتبط دانست. اصل حسن نیت از نظـر  ،است
مبنا و مفهوم ریشه در اخالق دارد و در کنـار  
اصول دیگري چون وفاي به عهـد، ممنوعیـت   

هاي خود دارا شدن بال جهت و نظایر آن ریشه
یابد، این اصـل  هاي اخالقی باز میرا در آموزه

وق اداري نیز مدون گردیده و دست در در حق
دست اصول دیگري چـون شـفافیت، قابلیـت    

بینی و قطعیت حقوقی و قانونی بودن در پیش
از جمله آلمان قوانین اداري برخی از کشورها 
بـراي نمونـه   و سوئیس گنجانده شـده اسـت.  

ــواد ــانون48و38مـــ ــینقـــ اداريآیـــ
) به صراحت به اصل حسن نیـت  1976آلمان(

مطابق این اصل در فضاي حقـوق  ره دارند.اشا
اداري و در فرایند اتخاذ تصمیمات اداري و در 

ــان اداره   ــه می ــی ک ــه روابط ــدگان و کلی کنن
شوندگان مطرح است، اصل تبعیت روابط اداره

20. Bonne Foi
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(هداوند و مشـهدي، از حسن نیت حاکم است
) بنابراین مقـام اداري  315و305صص،1389

ات به اصل حسن باید در فرایند اتخاذ تصمیم
نیت پایبند باشد.

ــی  ــه نظــر م ــ ب انون رســد نویســندگان ق
بـه هنگـام تـدوین    شـوري کدمات خدیریت م

ــدان    ــداقت کارمن ــان ص ــوق و در بی ــانون ف ق
هاي اجرایی به اصل حسن نیـت نظـر   دستگاه

داشته و با الهـام از ایـن اصـل اقـدام بـه درج      
25انـد، مـاده   نمـوده 90مفهوم فوق در ماده 

رعایـت مـوازین اخـالق    «ق با عنوان قانون فو
انجـام وظـایف بـه نحـو     «و » اسالمی و اداري

در مقـام بیـان   46و بنـد الـف مـاده    » احسن
احراز شرایط کارمندان آزمایشی به رسمی بـا  
عنوان صفاتی از قبیل لیاقت(علمی، اقتصـادي  
و اخالقی)، روحیه خدمت به مـردم و... مؤیـد   

این نکته است.
ــانون  ــق ق ــین طب ــه   همچن ــیدگی ب رس

تخلفــــات اداري یکــــی از تخلفــــات اداري 
ارائــه گــواهی یــا گــزارش «کارمنــدان دولــت 

8مـاده  16(بنـد  »خالف واقع در امور اداري
باشـد.  مـی قانون رسیدگی به تخلفـات اداري) 

ارائه  گواهی یا گزارش خـالف واقـع در امـور    
تواند شـامل  اداري مفهوم وسیعی است که می

کاري و تقلب، قبیل فریبمصادیق متعددي از 
دروغ و نظایر آن گردد که همـه ایـن مفـاهیم    

شده در در تضاد و تقابل با اصل صداقت عنوان
قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري 90مــاده 

انـد مطـابق   باشد که کارمندان موظف شدهمی
آن به وظایف خویش عمل کنند.

اصل امانت در گسـتره  ب) اصل امانت : 
ري موجود در کشورها بـا  قوانین و مقررات ادا

بیـان  » اصـل رازداري «عنوان مشابه و نزدیک 
قـانون اقـدامات   84گردیده است. طبق مـاده  

ــان:  ــام  «اداري آلم ــک مق ــه در ی ــی ک شخص
بایـد رازداري  ،افتخاري مشغول به کـار اسـت  

مربوط به شغل رسمی محوله به وي را حتـی  
پس از اتمام فعالیتش مراعات کند، تعهـد بـه   

هاي رسـمی یـا   در خصوص همکاريرازداري 
اموري که جزو اطالعـات همگـانی بـوده و یـا     
حقایقی که محتواي آنها تعهد بـه رازداري  را  

(نقـل از  »شـود کنـد، اعمـال نمـی   الزام نمـی 
).203، ص1390هداوند و همکاران، 

ایـن  ،همانند اصل حسن نیت و صـداقت 
اصل نیز ریشـه در مبـانی اخالقـی و مـذهبی     

حقوقی پیدا کرده این طریق جلوهداشته و از 
است. در تعالیم مـذهبی و در متـون اسـالمی    
نیز به این خصیصه تأکید فراوان شده است؛ از 

البالغه اشاره کرد که در توان به نهججمله می
ــه ــاي آن نام ــار   59و 53ه ــول رفت ــه اص ب
شـوندگان اشـاره   کنندگان بر حکومتحکومت

داري اسـت:  کند و از جمله ایـن اصـول راز  می
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زمامداران بایـد اسـرار مـردم را پوشـیده نگـه      
دارند و افشاکنندگان عیوب مـردم را از خـود   

)4(دور کنند.

مفهوم امانت در قانون اساسی نیـز مـورد   
مـن در برابـر قـرآن    «تأکید قرار گرفته است: 

مجیـد، بـه خــداي قـادر متعــال سـوگند یــاد     
کنم و با تکیـه بـر شـرف انسـانی خـویش      می

مایم که[...] در انجام وظایف وکالت، نیمتعهد
67(اصــل »امانــت و تقــوا را رعایــت نمــایم...

ــدگان     ــوگند نماین ــتن س ــی، م ــانون اساس ق
من به عنـوان رئـیس جمهـور در    «و مجلس)

پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملـت ایـران بـه    
کـنم کـه   خداوند قادر متعال سوگند یـاد مـی  

ــه عنــوان   ــانتی [...] قــدرتی را کــه ملــت ب ام
همچـون امینـی   ،مقدس به من سپرده اسـت 

121(اصـل  »پارسا و فداکار نگاهـدار باشـم...  
.جمهور)قانون اساسی، متن سوگند رئیس

اصل امانت در ارتباط با برخی مشـاغل از  
اي برخوردار است. بـراي  اهمیت و جایگاه ویژه

مثال در مشاغلی کـه اسـرار مـردم یـا اسـناد      
امــات و کارمنــدان اي  در دســت مقمحرمانــه
هـاي اداري و اجرایـی اسـت، رعایـت     دسـتگاه 

داري مورد انتظار است و تخلـف  حداکثر امانت
از آن مستوجب مجازات خواهد بود. مشـاغلی  

پزشکی، ثبـت احـوال، ادارات امنیتـی و    مانند
طور کلـی هـر نـوع    هاطالعاتی، دادگستري و ب

واسطه آن اسناد و مدارك هویتی هشغلی که ب
گیـرد،  یتی در دست کارمندان قـرار مـی  و امن

داري اسـت، در  نیاز به میزان بـاالیی از امانـت  
قـانون  8مـاده  11صورت مطابق بنـد  غیر این

رسیدگی به تخلفات اداري از جملـه مصـادیق   
در قـانون  تخلفات اداري محسوب خواهد شد. 

اســناد محرمانــه و يمجــازات انتشــار و افشــا
نیــز 1353بهمــن 29مصــوب یدولتــيسـر 

جرم تلقی شده و یاسناد دولتيانتشار و افشا
)5(بینی شده است.براي مرتکب مجازات پیش

ذکر این موضوع خالی از فایـده نخواهـد   
دیریت مانون بود که در راستاي اجراي مؤثر ق

ــ ــوريکدمات خـ ــاریخ شـ 1/10/1386در تـ
ي در خصــوص اداي ســوگند و انامــهتصــویب

ــی و ادار  ــور اخالقـ ــاء منشـ ــدو امضـ ي در بـ
ط رسیده  که وربماستخدام، به تصویب وزراي 

و با جزئیات بیشتري به اصول فـوق پرداختـه   
نامه اصـل امانـت نیـز در کنـار     در این تصویب

اصل رازداري مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت.    
کارمنــدان «نامــه ایــن تصــویب5طبــق بنــد 

ند در بدو ورود بـه  اهاي اجرایی موظفدستگاه
ــرده و امضــاء  خــدمات، ســوگند ــر را ادا ک زی

اکنـون بـه عنـوان کارمنـد دسـتگاه      «نمایند: 
کنم که تمام تالش اجرایی[...] سوگند یاد می

ــغلی و   ــایف شـ ــام وظـ ــراي انجـ ــود را بـ خـ
هــاي قــانونی بــه کــار گیــرم و [...] مســئولیت
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ــت ــردم را  امان ــه م داري، رازداري و خــدمت ب
ــرار داده   ــود ق ــار خ ــرلوحه ک ــل از ....»س (نق

ــه رســــمی، ش  روزن ، مــــورخ 18922امــ
25/11/1388(.

ــاده ج) ــل گش ــی: اص ــی از روی یک
موضوعاتی که به شدت در حال گسترش بوده 

هـاي  و بسط و توسیع آن در نهادها و سـازمان 
نظران اداري دولتی و خصوصی مد نظر صاحب

اخـالق  «.باشد، بحـث اخـالق اداري اسـت   می
صــورت منشــور(کد)هاى اخالقــى اکنــون بــه 

اى مشاغل پـا بـه   و قوانین رفتار حرفهسازمان
اخیر ها نهاده است. در یک دههدرون سازمان

توجه روزافزونی به این موضوع شده کـه بایـد   
هـاى اخیـر ماننـد    علت آن را در وقـایع دهـه  

ــانى ــعه جهـ ــدن، توسـ ــدمشـ ــز، عـ تمرکـ
گرایى، افزایش روابـط کـارى تجـارى    مدیریت
شـد  هاى دولتى با بخـش خصوصـى، ر  سازمان

مطالبات اجتماعى و درخواست فزاینده بـراى  
ولیت اجتمــاعى از ســوى ئپاســخگویى و مســ

مراجع قـانونى و سیاسـى دیـد. اخـالق ادارى     
گرایانـه در مـدیریت   حاال بـه نهضـتى اصـالح   

دولتى تبـدیل شـده اسـت کـه بـه مطالعـه و       
شناسایى قواعد و ضوابط رفتار انسـان ادارى و  

اخالقـى،  هـایى چـون تـدوین منشـور     موضوع
ــوانین ــتانداردهاى)ق ــوزش  (اس ــارى، آم رفت

گیــرى اخالقیـات، مــدیریت اخالقـى، تصــمیم  

اخالقى، فرهنگ و جـو اخالقـى و زیرسـاخت    
ــردازد، کــدهاى اخالقــى یــک  اخالقــى مــى پ

گیـران در  تصـمیم راهنماى عملى براى کلیـه 
سطوح گوناگون سازمان است و به آنان کمک 

ایى کـه در آنهـا   هکند تا بدانند در موقعیتمى
از بایست میکنند، هاى متضاد، بروز مىارزش

ــس   ــه عک ــود چ ــد  خ ــان دهن ــى نش »العمل
رویـی مقـرر در   ). گشاده29،ص1384(فقیهی،

این ماده نیز از جمله این منشورها و کـدهاي  
شود. این ویژگی با مفهوم اخالقی محسوب می

» رفتـار مؤدبانـه  «مشابه و بسیار نزدیک اصل 
فراینـدهاي قانون2مادهیکبندقرابت دارد،

این اصل را به مثابه یکی از اصول ،چکاداري
حقوق اداري به رسمیت شناخته است. 

ــ ــانون در ق ــدیریت م ــوريکدمات خ ش
اند که با ارباب رجوع کارمندان موظف گردیده

رویی برخورد کرده و اخـالق اداري را  با گشاده
رعایت نمایند. در منشـور اخالقـی کارمنـدان   
دولت نیز که شرح آن در قسمت قبل گذشت، 
ــور   ــر منشــ ــاکم بــ ــول حــ ــی از اصــ یکــ

باشـد کـه در   مداري) مـی شهروندمداري(مردم
ـ انـد  آن کارمنـدان موظـف شـده   5-2بنـد   ه ب

ارباب رجوع احترام گذاشـته و در اسـتقبال و   
رو باشند.  صحبت با آنان گشاده

انصـاف از نظـر لغـوي    اصل انصاف: د) 
ز ریشـه نصـف بـه معنـاي     مصدر باب افعـال ا 
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ــار   ــدل رفت ــه ع ــردن، داد دادن، ب ــري ک دادگ
کــردن، بــه راســتی عمــل کــردن و بــه نیمــه 
رسیدن است. در فقه و حقوق انصـاف عبـارت   
از به خرج دادن وجدان شرعی در اعمال نظـر  
میان متخاصمین به هنگام قضاوت درباره آنان 
در دادگاه است، انصاف، قسط و عدل از ارکان 

ــال ــه اسـ ــاهري،  فقـ ــاري و طـ می است(انصـ
انصـــاف مفهـــوم ناشـــی از .)479،ص 1384

وجدان و فطرت است که در قوانین موضـوعه  
شــود و یــا خــالف آن دیــده    دیــده نمــی 

). 515ص ،1376شود(جعفري لنگرودي،می
مـداري بـه ایـن    در عرف دادوستد و مشـتري 

انصاف یعنی آنچه بـه  «روایت استناد شده که 
ران نیز بپسند و آنچه بر دیگ،پسنديخود می

، )6(بر دیگران نیز نپسـند ،پسنديبر خود نمی
ــاف ارزان ــرفت و   انصـ ــیله پیشـ ــرین وسـ تـ

»ترین مسـیر رضـایت مشـتري اسـت    نزدیک
).76ص ،1387(محمدي،

امــا مفهــوم انصــاف از منظــر حقــوقی و  
توان در چند عنوان جایگاه آن در حقوق را می

بیان نمود:ریز
: نظام حقـوقی به منزله یک21انصاف

هـاي حقـوق   این مفهـوم، بـه یکـی از شـاخه    
نظامی که در نقطه مقابل ؛انگلیس اشاره دارد
شود. در ایـن معنـا انصـاف    کامن ال مطرح می

21. Equity

هـایی اسـت کـه    حـل عبارت از مجموعـه راه 
ــرن اصــوالً ــاه  16و 15در ق ــیله دادگ ــه وس ب

ــاً  ــل و احیان ــراي تکمی ــرداري ســلطنتی ب مه
کـه در آن زمـان نـاقص    اصالح نظام کـامن ال 

به این طرف انصـاف  18از قرن .ارائه شد،بود
اي از قواعد حقوقی مستقل شـد  خود مجموعه

ال که از آیین دادرسی و شرایط اجـراي کـامن  
ــدارد   ــی ن ــت کم ــد، دس ،1ج،1390(هداون

).237ص
انصاف به منزله یکی از اصـول کلـی   

المللــی عــدالت : هرگــاه قاضــی بــینحقــوق
مقــام عــدالت قــانونی بــه اجــرا طبیعــی را در

گذارد، در این صورت اصل عدالت و انصـاف را  
،ص 1390زاده،(موســـیرعایـــت کـــرده است

اساسـنامه  38مـاده  ،). براي مثال بند ب216
ــین  ــوان ب ــتري( دی ــی دادگس ) از 1954الملل

بـه شـرط موافقـت    » رعایت عـدل و انصـاف  «
و بـا اختیـارات خـود    اصحاب دعوي یـا رأسـاً  

طور کلی دکترین و رویه هکند. بمیدیوان یاد 
المللی مفهوم روشـن و واضـحی از   قضایی بین

دهـد، و گـاهی   عدالت و انصاف به دست نمـی 
ــون   ــري چـ ــظ دیگـ ــات لفـ ــالح و «اوقـ صـ

ــوابدید ــی 22»ص ــار م ــه ک ــیرودب زاده، (موس
).217، ص1390

22. Ex Eequo Et Bono
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: در بیـان انصـاف   انصاف از منظر فقهی
به منزله یک قاعده فقهی گفتـه شـده اسـت:   

اي فوق عـدل اسـت و بـا لحـاظ     انصاف قاعده
جوانب امر ممکن است  حکم به انصاف حکـم  
به عدل را نقض یا محـدود کنـد و رجـوع بـه     

اي عادالنه انصاف زمانی است که اجراي قاعده
در مـوردي خـاص نتــایجی نـامطلوب بـه بــار     

آورد و وجدان اخالقی  این طور تشـخیص  می
راتـر از  دهـد کـه لـزوم رعایـت قواعـدي ف     می

عــدالت ضــروري اســت(آل اســحق خــوئینی، 
1385(.

اي از بــه منزلــه مجموعــه23انصــاف
: در ایـن  اي)(انصـاف رویـه  ايقواعد رویه

)موضوع مرتبط در ایـن مقالـه  (مفهوم انصاف 
گیـري  به موضوعات شـکلی و آیینـی تصـمیم   

شود، در اینجا اصول عدالت طبیعی مربوط می
ــوب     ــاف محسـ ــاي انصـ ــوان مبنـ ــه عنـ بـ

). ایـن  575ص،2ج،1390شـوند(هداوند، می
طرفی، نفـی  اصول عبارت از قواعدي مانند بی

ــرض  ــی غ ــداري، نف ورزي، دادن فرصــت جانب
کافی براي طرفین، دادن حق دفاع به طـرفین  

رغم اینکـه اصـول   علی)7(.باشدو نظایر آن می
هـا و قضـات   فوق در اصـل، حـاکم بـر دادگـاه    

هـا  اري دادگـاه اما با توسعه حقـوق اد ،هستند
هـاي  اصول را بر سازماناین اند تا تالش کرده

23. Fairness

اند اداري نیز اعمال کنند. مقامات اداري مکلف
هــاي خــود از هرگونــه گیــريکــه در تصــمیم

ورزي و جانبــداري پرهیــز کننــد، ایــن غــرض
فرایند نتیجه انعطـافی اسـت کـه  در مفهـوم     
انصاف وجود دارد و آن را به مفهـومی فراگیـر   

کرده است که ظرفیت و قابلیت اعمـال  تبدیل
بر همه نهادهاي دولتی را دارد که تصـمیمات  

گـذارد، اعـم از   ها تأثیر میآنها بر افراد و گروه
اینکه تصمیم آنها ماهیـت قضـایی داشـته یـا     

).578،ص2،ج1390نداشته باشد (هداوند،
انصاف در این مفهوم در حقـوق اداري از  

ست چـه اینکـه   جایگاه ارزشمندي برخوردار ا
مقام عمومی [و اداري] باید اختیارات قانونی «

خود را همسو و در جهـت هـدف مقـنن و بـا     
اي، یعنـی  رعایت عدالت طبیعی و انصاف رویه

طرفی و بدون هرگونه جانبداري، در نهایت بی
ورزي و بـا دادن فرصـت   داوري و غـرض پیش

کافی به آنهایی که از تصمیم او متأثر خواهند 
. در چنــین فضــایی امکــان مــال کنــدشــد، اع
ــیش ــراي   پ ــومی ب ــات عم ــار مقام ــی رفت بین

به نحوي که بتوانند ،شودشهروندان فراهم می
هـاي خودسـاالر و آزاد بـراي    به مثابـه انسـان  

زندگی خود در یـک محـیط ایمـن، باثبـات و     
ریزي کنند، به عـالوه شـهروندان   پایدار برنامه

د هــر زمــان کــه کــارگزاران عمــومی از حــدو
صــالحیت خــود خــارج شــوند و بــه حقــوق،  
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آزادي، منــافع و حتــی انتظــارات موجــه آنهــا 
تجاوز کنند، حق شکایت و طرح دعوي علیـه  
دولــت و مــأموران دولتــی را در یــک دادگــاه  

طـرف خواهنـد   صالح، مستقل و بیقانونی ذي
).172،ص1،ج1390هداوند،»(داشت

انصاف به عنوان یک اصـل یـا قاعـده در    
شـده نیسـت و   چنـدان شـناخته  حقوق ایران

براي شـناخت ایـن مفهـوم بایـد از قـوانین و      
،مقررات مختلفی که در این زمینه وجود دارد

ترین قانون مرتبط به قدیمی.استمداد جست
» خانه انصـاف «ل یقانون تشکانصاف در ایران 

بـود، کـه مطـابق مـاده     18/2/1344مصوب  
رکب م» خانه انصاف«به نام ییشورا،آن2و1
یدگیبه منظور رسمعتمدان محل،نفر از 5از 

ان ساکنان روستاها یو حل و فصل اختالفات م
در «،قانوناین 10شد. طبق ماده ل مییتشک

خانه ،ن ساکنان دهیبيه اختالفات و دعاویکل
کند که اختالفات را به صلح و یمیانصاف سع

هـا و  حـدود صـالحیت  ». سازش خاتمه  دهـد 
هاي انصاف نیز در امور مدنی و هاختیارات خان

، 23جزایی محدود بود. همچنین طبـق مـاده   
د [....] بـا  یخانه انصاف بايدر موقع صدور رأ«

انصـاف و عـرف و   ات عـدالت و یت مقتضـ یرعا
در حـل و  یعادت محل به طور کدخدا منشـ 

».دیاقدام نمايو صدور رأيفصل دعو

خـود بیـان   168قانون اساسی در اصـل  
ــی ــم ــه جــرایم سیاســی و  «د کن رســیدگی ب

ت ئــمطبوعــاتی علنــی اســت و بــا حضــور هی
ــورت   ــتري صـ ــاکم دادگسـ ــفه در محـ منصـ

گیـرد، نحـوه انتخـاب، شـرایط، اختیـارات      می
طبـق مـاده   ». کندمنصفه و... قانون معین می

ــانون هی10 ــق ــوب  ئ ــفه مص / 24/12ت منص
ت منصفه بعد از انتخـاب  یئهياعضا«1382

م بـه خداونـد   یقرآن کـر در برابر يادر جلسه
کنند که بـدون در نظـر   یاد میمتعال سوگند 

و بــا ی، گروهــیشخصــيهــاشیگـرفتن گــرا 
در راه يدارو امانــتيت صــداقت، تقــویــرعا

».فه کنندیاحقاق حق و ابطال باطل انجام وظ
این ،شودآنچه از مطالب باال استنباط می

اسـت کــه در مـورد انصــاف مفهـوم و مبنــاي    
دارد و آن اینکه انصاف ارتباط مشترکی وجود

تنگاتنگی با اخـالق و وجـدان اخالقـی دارد و    
در قضـاوت، داوري،  ،طور که گفتـه شـد  همان

طـور کلـی هـر نـوع     ههاي اداري و بـ رسیدگی
اقدام حقوقی بر مبناي انصاف، وجدان اخالقی 

پـردازد. در  است که به تشخیص موضـوع مـی  
تــوان بــراي اصــل انصــاف    مجمــوع  مــی 

داري، طرفی و نفی جانبهایی چون بییویژگ
ورزي، گوش دادن به حـرف طـرف   نفی غرض

مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفـه بـدون   
هاي شخصی و گروهی، در نظر گرفتن گرایش
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ــا رعایــت صــداقت، تقــوي و   انجــام وظیفــه ب
داري و ...را برشمرد. امانت
با آوردن شوريکدمات خدیریت مانون ق

ــ  ــدادي از اص ــی تع ــد ب ــی  ول مانن ــی، نف طرف
جانبــداري، رعایــت مــوازین اخالقــی و اداري، 

ــت ــوم  امان ــت مفه ــداقت و در نهای داري و ص
شده در بـاال اشـاره   هاي گفتهانصاف به ویژگی

طـور وسـیعی از ایـن    هتوان گفت بکرده و می
اصل استفاده کـرده اسـت. بنـابراین مقامـات     

ایت اند با رعها موظفاداري و کارکنان دستگاه
(وجدان اخالقی و کـاري،  انصاف و موازین آن

طرفـی و رعایـت   نفی جانبداري و رعایـت بـی  
ــت  ــاف و امان ــایف و  انص ــام وظ ــه انج داري) ب

تکالیف خود بپردازند.
یکی از اعتنایی: اصل ممنوعیت بیه)

هـاي  معضالتی که دامنگیـر ادارات و دسـتگاه  
اجرایی است و ارتباط بسیار وثیقی با موضـوع  

ــی و نقــض ــوق شــهروندان دارد، بالتکلیف حق
ــاي    ــراجعین در ادارات و نهاده ــرگردانی م س
ــو     ــک س ــه از ی ــوعی ک ــت. موض ــی اس دولت

هـا  معیارهاي کارآمدي و کارایی را در دستگاه
بـرد و از سـوي دیگـر بـا نقـض      زیر سؤال می

، از یابـد مستقیم حقوق شهروندان ارتباط مـی 
هــاي اداري مــدرن اصــلی بــارو در نظــامایــن

تکلیـف بـه   «و » تکلیف به راهنمـایی «عنوان 
گنجانده شده است. » ارائه اطالعات و مشورت

ــاده  ــین 7م ــانون آی ــارك  ق ــاي اداري دانم ه
ــه مقامــات و ســازمان هــاي اداري را مکلــف ب

25. مـاده  کنـد و کمک کردن مـی راهنمایی 
آلمـان نیـز مقـام اداري را    قانون آیـین اداري  

فـع را در  هـاي ذین کنـد کـه طـرف   مکلف می
هـا یـا   رابطه اظهـارات، اعالمـات و درخواسـت   

ها راهنمـایی کنـد،  هرگونه اصالح نسبت به آن
ــدون ابهــام   ــد صــحیح و ب راهنمــایی اداره بای

،ص 1389باشد( نقـل از هداونـد، مشـهدي،    
318(

دماتخــدیریتایــن اصــل در قــانون مــ
در دو وجه ایجابی و سلبی نمود پیدا شوريک

ــت این   ــت: نخس ــرده اس ــاده  ک ــه م در 90ک
چارچوب یک ممنوعیت نسبت به کارمنـدان،  
به این موضوع اشـاره کـرده و کارمنـدان را از    

اعتنـایی نسـبت بـه مـراجعین منـع کـرده       بی
در 37و 27، 26است، و دوم اینکـه در مـواد   

یک قالب ایجـابی و بـه صـورت یـک تکلیـف      
هاي اجرایی را مکلف نموده اسـت کـه   دستگاه
ی نسبت به ارائـه خـدمات   هاي مختلفبا روش

رسانی خود یکـی  رسانی نماید، که اطالعاطالع
باشد.از مصادیق تکلیف به راهنمایی می

هــاي اجرایــی دســتگاه«26طبــق مــاده 
ند مردم را با حقوق و تکـالیف خـود در   امکلف

هاي اجرایی آشنا نمـوده و از  تعامل با دستگاه
طریق وسایل ارتباط جمعی بـه ویـژه صـدا و    
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اي جمهوري اسالمی ایران سطح آگـاهی  سیم
عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات 
الزم را به نحـو مطلـوب و مناسـب در اختیـار     

هـاي  دسـتگاه 27در مـاده  ». مردم قرار دهند
ــد اجرایــی ملکــف شــده مراحــل، زمــان و «ان

کیفیت و استاندارد ارائـه خـدمات و تغییـرات    
ــوده  ــفاف نم ــتند و ش ــا را مس ــرق آنه و از ط

و در نهایـت  » مختلف به اطالع مردم برسـانند 
نـد  اهاي اجرایی موظفدستگاه«37وفق ماده 

با هدف بهبود کیفیـت و کمیـت خـدمات بـه     
ربـط  هـاي ذي مردم و با رعایـت دسـتورالعمل  

.1اقــدمات زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهنــد:  
رسـانی الکترونیکـی در خصـوص شـیوه     اطالع

بنـدي انجـام آن و   ا زمانارائه خدمات همراه ب
ارائـه  .2مدارکی که متقاضی باید ارائه نمایـد.  

هاي مـورد نیـاز جهـت انجـام خـدمات از      فرم
ارائـه  .3هـاي الکتریکـی   طریق ابـزار و رسـانه  

خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکـی و  
حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دسـتگاه  

»  اجرائی براي دریافت خدمت...
جـب اصـل تکلیـف بـه راهنمـایی،      به مو

هاي عمـومی  سازمان«رسانی مشورت و اطالع
تـرین زبـان ممکـن و بـه     انـد بـه سـاده   مکلف

صورتی قابل فهم و بدون هرگونـه پیچیـدگی،   
هاي انجـام کـار را منتشـر و در اختیـار     روش

ــا را    ــع آنه ــه موق ــد و ب ــرار دهن شــهروندان ق

ن هاي الزم را به آناراهنمایی نموده و مشورت
هـاي  رسـانی اینترنتـی از روش  بدهند، اطـالع 

مهم و مؤثر در ایـن زمینـه اسـت، همچنـین     
هاي راهنما از تکـالیف  ها و کتابچهچاپ بولتن

مقامات عمومی است. این اسناد اداره را مکلف  
).71،ص1390هداوند و همکاران،»(کنندمی

شوريکدمات خدیریت مانون ق90ماده 
ــات اداري  ــدان و مقامـ ــه کارمنـ را از هرگونـ

اعتنایی نسبت به امور مراجعین نهی کـرده  بی
ــه     ــت ک ــن اس ــالف آن ای ــوم مخ ــت، مفه اس

انـد کـه بـه    کارمندان و مقامات اداري موظـف 
امور مراجعین اهمیت داده و آنها را راهنمـایی  
نمایند. بدیهی است کـه هـر کارمنـد و مقـام     
اداري فقط در حوزه کـاري خـود موظـف بـه     

مشـورت بـوده و نسـبت بـه      ارائه اطالعـات و 
هاي مربوط به غیر از حوزه تخصصی صالحیت

خویش، تکلیفی ندارد.  
توانند در ارباب رجوع می«سرانجام اینکه 

برابـر برخـورد نامناســب کارمنـدان بـا آنهــا و     
اجرایـی  کوتاهی در انجام وظایف بـه دسـتگاه  

، »ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایندذي
سد که منظور از مراجع قانونی در ربه نظر می
هاي رسیدگی به تخلفات اداري تئاین باره هی

و مراجع نظارتی مانند سـازمان بازرسـی کـل    
هـاي  عـالوه مراجعـان دسـتگاه   هکشور باشد، ب

ــرفاً ــی ص ــیاجرای ــورد  م ــاب برخ ــد از ب توانن
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نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجـام  
کننـد و بـه   وظایف به مراجع قانونی شـکایت 

رسد با توجه به عبارات مندرج در این نظر می
هاي رسـیدگی بـه   تئهاي هیقانون صالحیت

ــورت   ــه و در ص ــزایش یافت ــات اداري اف تخلف
هــا موظــف بــه تئــشــکایت اربــاب رجــوع هی

هـاي  (مرکز پـژوهش باشـند میبررسی موضوع
).152، ص1384مجلس شوراي اسالمی،

فرجام
ر زمان تهیه برخالف برخی اظهارنظرها د

، شـوري کدمات خـ دیریت مـ انون و تصویب قـ 
هـاي اخالقـی در قـانون    مبنی بر اینکه توصیه

،ص 1390(فقیـه الریجـانی،   جایگاهی نـدارد 
ــالق در   82 ــوق و اخ ــگ حق ــد تنگاتن )، پیون

حقـوق بســیاري از کشـورها منجــر بـه طــرح    
اخالقی شده که اصولی با منشأ و مبناي کامالً
ــان نویســندگان  ــن می ــدر ای ــانون ق دیریت م

نیز با الهـام و تأثیرپـذیري از   شوريکدمات خ
انـد.  آنها اصولی با محتواي اخالقی را گنجانده

ترین مـاده  ترین و شاخصقانون مهم90ماده 
در این مقاله پس از بررسـی  در این باره است.

شـده در مـاده فـوق و    و تحلیل مفاهیم مطرح
قـررات  ها در کنار سـایر قـوانین و م  نارزیابی آ

کشور و بررسی تطبیقی بـا مفـاهیم مشـابه و    
به این نتیجـه  بسیار نزدیک در حقوق خارجی 

دمات خــدیریت مــانون قــرســیم کــه اوالًمــی

در بیان اصول مدرن حقـوق اداري از  شوريک
جایگاه خوبی در بین قوانین و مقـررات اداري  

ــت و ــوردار اسـ ــول  برخـ ــدام از اصـ ــر کـ هـ
ي ضمانت اجـرا دارا90شده در ماده گنجانده

باشد و دوم اینکـه از اصـول حقـوق اداري   می
ــوان در جهــت هنجارســازي و یادشــده مــی ت

شناسایی اصول و مفاهیم نـوین حقـوق اداري   
هاي انکارناپذیر حکمرانی که امروزه از ضرورت

مطلوب، اداره خوب، کارآمد و بـا رویکردهـاي   
انسانی و اخالقی است، بهره جست.

هاپانوشت
هـایی  بـه جـاي واژه  »مـدرن «سـتفاده از واژه  . علت ا1

و نظـایر آن ایـن   »نـو «، »جدیـد «، »نـوین «چون 
اســت کــه واژه مــدرن بــه بهتــرین شــکل ممکــن 

توانــد ضــرورت شناســایی و اســتخراج اصــول مــی
حقـوق اداري را بـه ذهـن متبـادر کنـد؛ چـرا کــه       
بسیاري از این اصول در جهت پاسخگویی حقـوقی  

ن و نیـاز بـه تجدیـد    هاي زنـدگی مـدر  به ضرورت
از پیامـدهاي زنـدگی   -هاي حقوقی ساختار نظام

در دنیاي مدرن و نظام مدرنیتـه  بـه وجـود آمـده     
است.

جهانی حقـوق بشـر،   اعالمیه7به عنوان نمونه ماده .2
26اسالمی حقـوق بشـر و مـاده   ک اعالمیهیماده

المللی حقوق مدنی و سیاسی بـر اصـل   میثاق بین
نع تبعیض در برابر قـانون اشـاره دارنـد.    برابري و م

انون اساســی و مــواد قــانون همچنــین از اصــول قــ
38و 21، 37،13، 34تـوان بـه اصـول    عادي مـی 

و 9(بنـد  3) ، اصول 1958قانون اساسی فرانسه (
(بند 27قانون اساسی ایران و ماده 20و 19) 14
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ــاده 1 ــدمات  114و 90) و م ــدیریت خ ــانون م ق
بسـیاري از  تـوان ریشـه  ره کرد که میکشوري اشا

، یی، پاسـخگو اصول حقوق اداري از قبیـل برابـري  
ــانون و... را در آن ــت ق ــاظمی،  حاکمی ــت (ک ــا یاف ه

).57، ص 1390
قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري 13. طبــق مــاده 3

ریـزي  سازمان، سازمان مدیریت و برنامهمنظور از«
کـه اکنـون بـه صـورت دو معاونـت     »کشور اسـت 

ریزي هوري در آمده است: معاونت برنامهرئیس جم
ارت راهبـردي و معاونـت توسـعه مـدیریت و     ظو ن

سرمایه انسانی رئیس جمهور.
ولیکن ابعدرعیتک منک، و اشناهم عنـدك، اطلـبهم   .4

53لمعائب النـاس. (علـی(ع)، نهـج البالغـه، نامـه     
)405و404:

ک از کارکنـان  یـ هـر  «قـانون مـذکور:   2. طبق ماده 5
فـه مـأمور   یمذکور [...] که حسـب وظ يهاازمانس

ا حسـب  یبوده یو محرمانه دولتيحفظ اسناد سر
ار او بـوده و آنهـا را   یـ مزبـور در اخت فه اسـناد یوظ

ف یا خارج از حدود وظاید یا افشاء نمایانتشار داده 
ا بـه هـر نحـو،    یگران قرار دهد یار دیدر اختيادار

در مورد اسـناد  ،زدمطلع ساگران را از مفاد آنهاید
از دو تا ده سـال و  2درجه ییبه حبس جنايسر

از شش يادر مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه
».شود...یمماه تا سه سال محکوم

بـا  » پسـندي.... آنچه بـراي خـود مـی   «ز این اصل ا.6
یاد شـده و  » قاعده زرین«یا » اصل طالیی«عنوان 

اي اصل انصـاف و  هترین شاخصهآن را یکی از مهم
ــی ــی دانســته ب ــد:(فرامرز قراملکــی،  طرف -89ان

).27،ص1388-89(اسالمی،و)17،ص1388
هــاي خــود را از عــدالت انصــاف در ایــن معنــا ایــده. 7

گیرد که داراي یک منشـأ باسـتانی در   طبیعی می

تان است و به موجـب آن هـرکس   کامن الي انگلس
هایش تحت تأثیر یک تصمیم دولتـی قـرار  که حق

گرفته، حق برخـورداري از یـک اسـتماع (فرصـت     
طـرف را  فاع) منصفانه در حضور یـک قاضـی بـی   د

اي در تـرین مبـانی قواعـد انصـاف رویـه     دارد. مهم
باشد:ر مییالتین زانگلستان دو قاعده  Nemo judex in causa  هیچ کس نباید قاضی اعمـال)

(به حرف طـرف مقابـل گـوش   Audi alteram partemخود باشد)
)کن

این مبانی در حقوق فرانسه و جامعه اروپا از دو قاعـده  
(حق دفاع )Droit de la defenseمشابه دیگر گرفته شده است:   Impartialite'طرفی)(بی

)62،ص 1387نقل از : (شونبرگ، 

منابع فارسی
- قاعـده فقهـی  زهرا،خوئینی،اسحاقآل. 1

تارنمـاي دردسـترس قابـل »حقوقی انصاف
:نترنتیای

http://www.isuw.ac.ir/downloads/ghaede_en

saf.pdf.:1/3/1391( تاریخ مراجعه(
بهارجاعمسئله«)،1388-89(حسنسیداسالمی،. 2

فصلنامه راهبرد ،»پژوهشاخالقدرمعاصران
.27. ص)پیاپی(8,9شفرهنگ،

)،1389ســنگري(اســتوارکــوروشومحمــدامــامی. 3
.12ج میزان،: انتهرحقوق اداري،

ــاري،. 4 ــعودانص ــدعلیومس ــاهري(محم )،1384ط
محـراب : تهـران دانشنامه حقوق خصوصی،

اول.جفکر،
جفرهنگ بزرگ سخن،)،1381(حسنانوري،. 5

ل.اوچاپسخن،انتشارات: تهران، 4
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ــري. 6 ــرودي،جعفـــ ــدجعفر(لنگـــ )،1376محمـــ
..8چدانش،گنج: تهرانترمینولوژي حقوق، 

انتظارهـاي مشـروع   )،1387سورن(، نبرگشو. 7
:تهـران رنجبـر، احمدترجمهدر حقوق اداري،

.میزان
داورياخـالق «)، 1388-89احـد ( قراملکی،فرامرز. 8

8,9شفصلنامه راهبرد فرهنـگ، ،»علمی
.17ص ،)پیاپی(

فرهنــگ جــامع )،1387(اکبــرعلـی فرهنگـی، . 9
پیـام : تهرانمدیریت(انگلیسی به فارسی)،

.یاپو
نقشبررسی«)،1387(الهلطفدهکردي،فروزنده. 10

ــوینهــايتئــوري ــانوندرمــدیریتن مــدیریتق
شمجله مدیریت فـردا، ،»کشـوري خدمات

19.
قلعـه  بـاز وارسـته محمـد  ؛فرهنگالریجانی،فقیه. 11

قانون مدیریت خدمات کشـوري  )،1390(
-علمیمجمع: تهراندر نظم کنونی حقوقی،

.مجدفرهنگی
)، 1384(مـنش  رضـایی بهـروز وابوالفضلفقیهی،. 12

مجله مطالعـات مـدیریت،  ،»ادارياخالق«
.47ش

بررسی اصول و مبانی )،1390(داودکاظمی،. 13
حقوق اداري در قانون اساسی جمهـوري  

ارشـد کارشناسـی نامـه پایـان اسالمی ایـران، 
مرکزي.تهرانواحدآزاد،دانشگاهعمومی،حقوق

ــی،گرجــی. 14 ــر(عل ــوق )،1388اکب ــانی حق مب
.جنگل: تهرانعمومی،

–مشتري مداري )،1387اسـماعیل( محمدي،. 15

خـدمات سسـه مؤ: تهرانتکریم ارباب رجوع، 
.6چرسا،فرهنگی

معاونـت اسالمی،شورايمجلسهايپژوهشمرکز. 16
دســـتاوردهاي قـــانون )،1386پژوهشــی( 

مجلـس : تهـران مدیریت خدمات کشـوري، 
اول.چها،پژوهشمرکزاسالمی،شوراي

)،1384اسالمی(شورايمجلسهايپژوهشمرکز. 17
اظهار نظـر کارشناسـی دربـاره الیحـه     

دفتـر :تهـران مدیریت خـدمات کشـوري،  
.795شاجتماعی،مطالعات

هـا و  هفرهنـگ واژ )،1370(صـغري معینی،. 18
:تهـران اصطالحات مـدیریت و سـازمان،  

وتشکیالتدفترکشاورزي،جهادوزارتانتشارات
.مشاغلبنديطبقه

مــدیریتقــانون«)،1387(ناصــرعلیمنصــوریان،. 19
مجلـه  ،»اداريحقـوق آیینهدرکشوريخدمات

ــادي،  ــی و اقتص ــات سیاس شــمارهاطالع
.254و253

،)2و1حقوق اداري (، )1388(رضازاده،موسی. 20
.11چمیزان،: تهران

هاي حقـوق  بایسته،)1390(رضازاده،موسی. 21
.18چمیزان: تهرانالملل عمومی،بین

حکمرانـــی )،1389(حســـاممفـــرد،نقیبـــی. 22
شدن حقوق بشر،مطلوب در پرتو جهانی

حقـوقی هـاي پـژوهش ومطالعـات مؤسسه: تهران
اول.چدانش،شهر

اصـول  )،1389(مشـهدي علیومهديهداوند،. 23
ــوان    ــو آراي دی ــوق اداري (در پرت حق

اول.چخرسندي،: تهرانالت اداري)،عد
ــد،. 24 ــديهداون ــلمومه ــاییمس ــوق(آق )،1389ط

هاي اختصاصـی اداري (در پرتـو   دادگاه
–هاي دادرسـی منصـفانه   اصول و آیین
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: تهـران ،تطبیقـی) حقوق ایران و مطالعـه 
.خرسندي

هـاي  آیـین )،1390همکاران(ومهديهداوند،. 25
هرســـیدگی در حقـــوق اداري(مطالعـــ

خرسندي.: تهرانتطبیقی)،
حقـــوق اداري  )،1390(مهـــديهداونـــد،. 26

.2و 1جسمت،: تهرانتطبیقی،
آنتحـول وقدرتمهار«)،1386(مهديهداوند،. 27

شحقوق اساسی،نشریه،»عمومیدرحقوق
8.

مبانی ساختار دولت )،1390محمدرضا(ویژه،. 28
جنگل.: تهرانحقوقی،

دربرابـري اصلمفهوم«)،1383(امحمدرضویژه،. 29
نشریه حقوق اساسی،،»نـوین عمومیحقوق

.2ش
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