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استادیار حقوق بینالملل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
(تاریخ دریافت ،0932/12/22 :تاریخ پذیرش)0932/00/02 :

چکیده
ادارۀ مطلوب بهعنوان یکی از شاخصهای حاکمیت قانون در نهادهای اداری بهدنبال حمایتت از
حقوق اشخاص در قبال دولت است .این حق در سطح بتینالمللتی بترای اولتین بتار در من تور
حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا تصریح و در رویۀ قضایی دیوان دادگستتری اتحادیتۀ اروپتا تتبیتت
شده است .در نظام حقوقی ایران نیز اخیراً این حق در من ور حقوق شتهروندی بتا عنتوان ادارۀ
شایسته تصریح شده است .قطعاً استفاده از تجارب و پی رفتهای هنجار اتحادیۀ اروپا میتوانتد
در تبیین و تضمین هرچه بی تر این حق در نهادهای اداری متثرر باشتد .نتمن دره اهمیتت
شناسایی اخیر این حق در من ور حقوق شهروندی ،پرسش این است که تا چه میزان این حتق
و مثلفههای آن با استانداردهای بین المللی مندرج در من ور حقوق بنیادین قرابت دارد و نکتات
قوت و نعف این سند در چارچوب حتق بتر ادارۀ مطلتوب نستبت بته من تور حقتوق بنیتادین
چیست؟ بررسی ن ان میدهد بهطور کلی من ور حقوق شهروندی در معرفی مثلفههای حق بتر
ادارۀ مطلوب قرابت قابل توجهی با من ور حقوق بنیادین دارد ،ولی در بی تتر متوارد بته لحتا
عینیت و شفافیت مفاهیم و گسترۀ حق مورد شناسایی از معیارهتای مطتر شتده در آن فاصتله
دارد و تنها در خصوص ارائۀ روش های جبران خستارت ،نستبت بته من تور حقتوق بنیتادین از
رویکرد بهتری برخوردار است.

واژگان کلیدی
حق بر ادارۀ مطلوب ،من ور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا ،من ور حقوق شهروندی.
 فاکس160-96922912 :

Email: Salimi@azaruniv.edu
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مقدمه
تضمین حقوق بنیادین اشخاص و حمایت از حقوق شتهروندی از کارکردهتای مهتم نظتامهتای
حقوقی است .در این میان حقوق اداری بهعنوان مجموعهای از اصول و قواعد حاکم بتر عملکترد
نهادهای اداری ،نقش مهمی در حمایت از اشخاص در قبتال دولتت و مجموعته نهادهتای اداری
دارد ) .(Batalli and Fejzullahu 2018, p. 26این شاخۀ حقوقی بتا ابتنتا بتر حاکمیتت قتانون،
دولت و مثسسات اداری را ملزم میکند تا حقوق بنیادین شهروندان را رعایت کرده ،از تعرض به
حقوق آنان اجتناب نمایند .درواقع حقوق اداری حقوق شهروندی را صیانت و در مقابل ،تکتالیف
م خصی را بر دولت بار میکند (جم یدی و پتفت ،0939 ،ص .)99
در این راستا ،اتحادیۀ اروپا با ابتنا بر حاکمیت قانون حقوق اداری مدرنی طراحی نموده کته
حاوی اصول مهمی برای مدیریت عمومی و ارتقای حقوق شهروندی است .امتروزه حقتوق اداری
اتحادیۀ اروپا از یک سو به دنبال افتزایش کتارایی اداری و از ستویی دیبتر بتهدنبتال حمایتت از
شهروندان در قبال اقدامات و تصمیمات اداری دولتهای عضو است .یکی از جلوههای حمایت از
حقوق شهروندان در امور اداری در چارچوب اتحادیۀ اروپا ،شناستایی «حتق بتر ادارۀ مطلتوب»
( )Right to Good Administrationبتهعنتوان یتک حتق بنیتادین استت .حتق شتهروندان در
برخورداری از مدیریت مطلوب ،یک حق جدید و شاید انقالبی است که در ستال 2111م ،بترای
اولین بار از سوی «من ور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا»( 0به اختصار ،من تور حقتوق بنیتادین)
بهصراحت بهعنوان یک حق بنیادین ب ری بهرسمیت شتناخته شتده استت Stupak, 2011, p.
) . )1به موجب حق بر ادارۀ مطلوب ،شهروندان حق دارنتد در رستیدگی بته امتور اداری ختود از
سوی نهادهای اداری از حق رسیدگی بی طرفانه و منصفانۀ توأم بتا شناستایی حتق دفتا ،،حتق
دسترسی به اطالعتات و ستایر حقتوق برختوردار باشتند و در مقابتل ،دولتت و نهادهتای اداری
متعهدند تا زمینهها و تضمینهای الزم را برای تحقق این حقوق برای شهروندان فراهم سازند.
در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز از آغاز انقالب ،استناد متعتددی بته مصتادیق و
جلوههای متعددِ حقِ بر ادارۀ مطلوب اشاره کردهاند ،ولی همبتی بته صتورت نتمنی و متوردی
ابعادی از این حق را بهرسمیت شناخته اند .آخرین تحول متبتی که در این زمینه شکل گرفتته،
ارائۀ من ور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور در آذر  0939است .2این ستند مستتقیماً و
0. Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities,
(2000/C 364/01), 18. 12. 2000.

 .2در  21فروردین  0919رئیس قوۀ قضائیه بخ نامهای در مورد رعایت حقوق شهروندان صادر کرد که در پی آن،
این بخ نامه با عنوان «قانون احترام به آزادیهای م رو ،و حفظ حقوق شهروندی» در تایخ  09اردیبه ت
 0919در مجلس شورای اسالمی تصویب شد .بهدنبال آن ،قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و
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بهصراحت از عبارت «ادارۀ شایسته و حسن تتدبیر» استتفاده کترده استت .اگرچته در خصتوص
قدرت الزامآور بودن این سند تردیدها و ابهامهای زیادی وجود دارد (سلیمی ترکمتانی و حانتر
وظیفه ،0932 ،ص  ،)219اما مفاد آن به موجب مصوبۀ «حقوق شهروندی در نظتام اداری» کته
در تاریخ  21اسفند  0939به تصویب شورای عتالی اداری رستیده ،بترای تمتامی وزارتخانتههتا،
مثسسات و شرکتهای دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،استانداریها و سایر دستباههایی که
به نحوی از بودجۀ عمومی استفاده میکنند ،الزماالجراست.
پرسشهای متعددی در خصوص جایباه حق بر ادارۀ شایسته در من تور حقتوق شتهروندی
در مقایسه با حق بر ادارۀ مطلوب در من ور حقوق بنیادین مطر است؛ ازجملته اینکته میتزان
انطباق این دو سند حقوقی در زمینۀ مثلفه های ادارۀ مطلوب چقدر است؟ نکات قتوت و نتعف
من ور حقوق شهروندی در تبیین و تضمین تحقق ادارۀ مطلوب در مقایسته بتا من تور حقتوق
بنیادین چیست؟ مقایسۀ تطبیقی مفاد من ور حقوق شهروندی بهعنوان یک سند غیترالتزامآور
اما راهبردی ،با من ور حقوق بنیادین بهعنوان یک سند الزامآور و پی رو در زمینۀ حق بتر ادارۀ
مطلوب می تواند میزان انطباق نظام حقوق اداری ایران با استانداردهای بینالمللی را ن ان دهد.
قطعاً توجه به پی رفتهای حقوقی در نظام حقوق اداری اتحادیۀ اروپا و استتفاده از تجتارب آن
سازمان می تواند در توسعۀ نظام حقوق اداری ک ور ما مثرر واقع شود .ازاینرو در این مقالته در
بخش اول ،به مفهوم و جایباه ادارۀ مطلوب در هر دو سند پرداخته خواهد شتد .در بختش دوم،
دارندگان حق و تکلیف در خصوص حق ادارۀ مطلوب شناسایی خواهنتد شتد .در بختش ستوم،
مثلفه های حق بر ادارۀ مطلوب در دو سند بررسی خواهند شد و در انتها جمعبنتدی از مطالتب
مطر شده صورت خواهد گرفت.

مفهوم و جایگاه حق بر ادارۀ مطلوب
کیفیت مطلوب خدمات اداری یکی از ویژگی های برجستۀ حکمرانی مطلتوب قلمتداد متیشتود
(دباغ و نفری ،0911 ،ص  .)1حق بر ادارۀ مطلوب ،حق نوینی است که در بستر توسعۀ جایبتاه
حقوق شهروندی در مقابل دولت ایجاد شده است .این مفهوم در ادبیات حقتوقی خیلتی روشتن
نبوده و شناخت آن مستلزم شناخت جایباه این مفهوم در نظام حقتوقی اتحادیتۀ اروپتا و نظتام
حقوقی ایران است.

فرهنبی ،دولت و قوۀ قضائیه را مکلف به تهیه و تدوین الیحۀ حقوق شهروندی کرد (کاظمی ،0911 ،ص
.)003.
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 .1مفهوم حق بر ادارۀ مطلوب
مراجع عمومی و ادارات دولتی به تدریج افزون بر وظایف سنتی خود مبنتی بتر برقتراری نظتم و
اجرای قانون ،بهطور فزایندهای متولی ارائۀ طیف گستردهای از خدماتی شتدهانتد کته هتدن آن
تضمین رفاه شهروندان و بهبود شرایط اجتماعی جامعه است ) .(Peter, 2008, p. 3ایتن مستهله
باعث شد که افراد انسانی بیش از پیش تحت تأریر روندهای اداری قرار گیرند .این درحالی است
که اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ،در رسیدگیهای اداری در مقابتل نهادهتا و ادارات دولتتی
طرن نعیفی هستند و اد ارات ،قدرت اداری خود را که برگرفته از حاکمیت دولت است بر آنها
تحمیل می کنند .برای جبران این عدم تناسب ،الزم است تا به اشخاص تضتمینات خاصتی داده
شود تا از منافع و حقوق ان حمایت کافی صورت گیرد .برای دستیابی به این هدن ،ایدۀ حق بر
ادارۀ مطلوب در نظامهای حقوقی مطر شده است ).)Milecka, 2011, p. 43
ادارۀ مطلوب ،مفهوم پیچیده و چندبعدی است و تعاریف متفاوت و مبهمی از آن ارائه شتده
است ) .)Mendes, 2009, p. 4در یک تعریف ساده ،حق بر ادارۀ مطلوب ،مجموعۀ الزاماتی است
که هدن آن حمایتت از شتهروندان جامعته در روابط تان بتا ادارات و کارمنتدان دولتتی استت
) .(Streho, 2014, p. 72هدن ادارۀ مطلوب ،ارائۀ خدمات کارآمدتر از سوی نهادهتای اداری بته
شهروندان جامعه از کانال حمایت و احترام به منافع عمومی جامعه و تحقتق حقتوق شتهروندی
است .ازآنجایی که ادارۀ مطلوب تأریر مستقیمی بر توسعۀ استانداردهای زندگی شهروندان دارد،
در ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به نهادهای اداری متثرر استت (Batalli and 2018, p. 27) ,
 . Fejzullahuبر اساس حق بر متدیریت مطلتوب ،شتهروندان حتق اعمتال کنتترل بتر قتدرت و
مدیریت دولت خواهند داشت.
ادارۀ مطلوب بایستی مبتنی بر اصولی باشد که بهعنوان مبنایی برای فعالیتهتای نهادهتای
اداری بوده ،حقوق و منتافع شتهروندان را در رویتارویی بتا نهادهتای اداری تضتمین کنتد .ادارۀ
مطلوب مستلزم احتترام دولتت بته حقتوق ب تر ،اصتول دموکراستی و حاکمیتت قتانون استت
(جم یدی و پتفت ،0939 ،ص  .)23حق بر ادارۀ مطلوب مبتنی بر اصل حاکمیت قانون بوده و
بدون وجود و رعایت این اصتل ،امکتان تحقتق آن وجتود نتدارد .ادارۀ مطلتوب در مقابتل ایتدۀ
صالحدید اداری ایجاد شده و مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی ،شفافیت و مسهولیتپتذیری
در مثسسات عمومی است .رعایت حق بر ادارۀ مطلوب ،حاکمیت قانون را تقویت کرده ،احتمتال
استفاده از صالحدید دولت را به شکل خودسرانه کاهش میدهد.
البته محاکم اروپایی نسبت به مستقل بودن این حق تردید دارند و آن را در قالب ستایر اصتول
کلی حقوقی قابل طر و بررسی میدانند ) .(Mendes, 2009, p. 3در رویۀ قضایی ،حتق متدیریت
مطلوب بهرسمیت شناخته ن ده ،اما برخی از ابعاد خاص آن بهعنتوان حقتوق مستتقلِ الزماالجترا
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بدون لزوم اشارۀ صریح به حق بر مدیریت مطلوب پذیرفته شده است .دقیقاً متتل اصتل حاکمیتت
قانون که از زمانی که عناصر این اصل از سوی محاکم بهرسمیت شناخته شدهاند ،دیبر نیتازی بته
استناد مستقیم به اصتل یادشتده بتهعنتوان مبنتای حقتوقی بترای طتر دعتاوی نیستت .دیتوان
دادگستری اتحادیۀ اروپا ( )the Court of Justice of the European Unionحق بر ادارۀ مطلوب را
بهعنوان یکی از اصول کلی حقوقی قلمداد کرده است .به باور دیوان ،این اصل مستقیماً حقی برای
اشخاص ایجاد نمیکند؛ مبر اینکه حاوی حقوق م خصی متتل حتق دسترستی بته پرونتده ،حتق
استما ،،حق رسیدگی در بازۀ زمانی مقرر و ...باشد (.)Cuculoska, 2018, p. 25

 .2جایگاه حق بر ادارۀ مطلوب
در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپا ،حق بر ادارۀ مطلوب به صراحت در من ور حقوق بنیادین اتحادیتۀ
اروپا آمده است .این سند در  2دسامبر  2111در طتول اجتالس اتحادیتۀ اروپتا در شتهر نتیس
بهعنوان یک سند غیرالزامآور تصویب شد .تا اینکه با الزماالجرا شدن معاهدۀ لیستبون در ستال
 2112م تغییری در ونعیت حقوقی من ور در نظم حقوقی اتحادیتۀ اروپتا صتورت گرفتت و بتر
اساس پاراگران  0مادۀ  1آن ،من ور بهعنوان یک سند الزامآور قلمداد شد .ایتن ستند بته متتن
قانون اساسی اروپا نمیمه گردید و بتر استاس اصتل  2قتانون اساستی ،اتحادیتۀ اروپتا حقتوق،
آزادیها و اصول مندرج در من ور را بهرسمیت میشناسد (داشاب ،0919 ،ص .)022
من ور دارای  96ماده است که در قالب هفت فصلِ کرامت ،آزادیها ،برابتری ،همبستتبی،
حقوق شهروندی ،عدالت و مقررات کلی آمده است .در متادۀ  60از فصتل  9من تور ،بتا عنتوان
حقوق شهروندان« ،حق بر ادارۀ مطلوب» بهصراحت بهرسمیت شناخته شده است .هدن از درج
مادۀ  60در من ور ،تدوین برخی از مهمترین شاخصهای ادارۀ مطلوب و تتبیت ونتعیت حتق
اساسی و بنیادین به آنها استت ) .)European Parliament, 2015, p. 11ستسس حتق بتر ادارۀ
مطلوب در دو سند غیرالتزامآور دیبتر اتحادیتۀ اروپتا ،کتد رفتتار مطلتوب اداری اتحادیتۀ اروپتا
(2110م) 0و اصول خدمترسانی عمومی برای کارکنان اداری اتحادیۀ اروپا2102(2م) نیز مطر
شد ،ولی هیچکدام جایبتاه رفیتع من تور حقتوق بنیتادین را ندارنتد .ازآنجتایی کته هرکتدام از
1. The European Code of Good Administrative Behaviour

در  1سستامبر سال  2110پارلمان اروپا قطعنامهای را با عنوان کد اروپایی رفتار حقوق شهروندی بهتصویب رساند.
این کد رفتاری  22ماده دارد که با مفاد مادۀ  60من ور حقوق بنیادین همپوشانی دارد .این سند ،یک سند
قانوناً الزامآور نیست و صرفاً جنبۀ توصیهای دارد ).(Sterho, 2014, p. 74
2. Public Service Principles for the EU Civil Servants

این سند در سال 2102م تهیه شده است و جنبۀ الزامآور ندارد .اصول پنجگانه در این سند عبارتاند از .0 :تعهد در
قبال اتحادیۀ اروپا و شهروندانش؛  .2یکسارچبی؛  .9بیطرفی و واقعیتبینی؛  .6احترام به دیبران؛  .9شفافیت.
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دولتهای عضو اتحادیه قوانین ملی متفاوتی دارند ،من ور بهعنتوان مبنتایی بترای ایجتاد نظتم
اداری م تره در چارچوب اتحادیۀ اروپا قلمداد می شود و در اجرای هماهنگ حقتوق اتحادیته
در ک ورهای عضو مثرر است ).(Kristjánsdóttir, 2013, p. 247
در ساختار حقوقی اتحادیۀ اروپا ،من ور حقوق بنیادین از یک ونعیت هنجار برتر نسبت به
سایر قوانین اتحادیه و قوانین ملی دولتهای عضو برختوردار استت ) .(ECRE, 2017, p. 1متادۀ
 60من ور حقوق بنیادین با عنوان «حق بر ادارۀ مطلوب» مقرر میدارد:
« .0هر شخصی حق دارد امورش بی طرفانه و منصفانه و در مدت معقول از ستوی نهادهتا و
ارکان اتحادیۀ اروپا رسیدگی شود.
 .2این حق شامل موارد زیر است:
 حق هر شخص در دفا ،از خود پیش از اتخاذ تصمیمی که می تواند تأریر منفی بر وی
داشته باشد.
 حق هر شخص در دسترسی به پروندۀ خود درعین رعایت منتافع م ترو ،نستبت بته
محرمانه بودن (یا محرمانبی) و اسرار تجاری و شغلی.
 تعهد اداره به ارائۀ دالیل اتخاذ تصمیمات خود.
 .9هر شخصی حق دارد تا کلیۀ خسارات وارده به وی از سوی نهادهای اتحادیتۀ اروپتا یتا از
جانب کارکنانش به سبب انجام وظایف قانونیشان مطتابق بتا اصتول کلتی م تتره در قتوانین
ک ورهای عضو از طرن اتحادیه جبران شود
 .6هر شخصی حق دارد با مثسسات اتحادیه به یکی از زبانهای معاهتدات یادشتده مکاتبته
کند و جوابی به همان زبان دریافت نماید».
اصل ادارۀ مطلوب که در مادۀ  60من ور آمده است از رویۀ قضایی دیوان دادگستری اتحادیۀ
اروپتتا ن تتهت متتیگیتترد و از ویژگتتی و اهمیتتت ختتاص در آئتتینهتتای اداری برختتوردار استتت
).(Trimarchi, 2012, p.18در خصوص این ماده چند نکته شایان ذکر است :نخست اینکه لیست
حقوق مندرج در این ماده حصری نیست و صرفاً جنبۀ احصایی دارد ()Trimarchi, 2012, p. 12؛
دوم ،همه حقوق مندرج در این ماده جنبۀ شکلی دارند و مربتو بته آئتینهتای اداری هستتند
)(Potasch, 2012, p. 4؛ سوم ،تمامی حقوق مندرج در این من ور از ماهیت یکستانی برختوردار
نیست ،برخی از آنها صرفاً جنبۀ آرمانی دارند و برخی الزامآور هستند )(Stupak, 2011, p. 2
در نظام حقوقی ایران نیز مفهوم حق بر ادارۀ مطلوب به صورت پراکنده در اصول متعدد قتانون
اساسی نظیر بند  01اصل  9قانون اساسی با عنوان ایجاد «نظام اداری صتحیح» ،0قتانون متدیریت
 .0اصل سوم قانون اساسی :دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیتل بته اهتدان متذکور در اصتل دوم،
همۀ امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :01....:ایجاد نظام اداری صحیح و حذن ت کیالت غیر نرور.
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خدمات ک وری مصوب 0911ش ،سیاستهای کلی نظام اداری مصتوب 0913 0و ستایر
آمده است .اما این حق به عنوان یک حق مستتقل بترای اولتین بتار در من تور حقتوق شتهروندی
تصریح شده است .قسمت «ث» من ور حقوق شهروندی در قالتب  1متاده از متاده  03تتا  26بته
«حق ادارۀ شایسته و حسن تدبیر» اختصاص یافته است .در این خصوص چند نکتته شتایان ذکتر
است که نخست ،برخالن من ور حقتوق بنیتادین کته یتک ستند التزامآور استت ،من تور حقتوق
شهروندی هنوز یک سند غیرالزامآور شمرده میشود و بهعنتوان یتک ستند راهنمتا حتاوی نکتات
مترقیانهای است و انتظار میرود در آینده در ترستیم خطتو اصتلی نظتام حقتوقی ک تور دارای
اهمیت بی تر باشد .دوم ،برخالن من ور حقتوق بنیتادین کته یتک متاده بته حتق ادارۀ مطلتوب
اختصاص داده ،من ور حقوق شهروندی در  1ماده به این حتق پرداختته استت .ستوم ،در من تور
حقوق شهروندی ،بهویژه در مادۀ  26از مواردی متل رعایت اخالق حسنه ،راستبویی ،درستتکاری،
توجه به وجدان ،پرهیز از تندروی و ...نام برده شده است که عمدتاً جنبۀ اخالقی دارند تا حقتوقی.
ازآنجایی که مفهوم حق بر ادارۀ مطلوب مبتنی بر اصل حاکمیت قانون است و بایستتی مبتنتی بتر
معیارهای عینی باشد ،ذکر موارد مطر شده چندان منطبق با منطق حقوق نیست.

طرفین حق و تکلیف ادارۀ مطلوب
هر حقی صاحب حق و متعهد حق دارد .درواقع اینها دو روی ستکه هستتند کته شناستایی آن
دارای اهمیت زیادی در تحقق حق مطر شده است .در زمینتۀ طترفین حتق بتر ادارۀ مطلتوب،
تفاوت قابلتوجهی میان من ور حقوق بنیادین و من ور حقوق شهروندی وجود دارد.

 .0سیاستهای کلی نظام اداری از سوی رهبر پس از م ورت با مجمتع ت تخیص مصتلحت در ستال 0913ش بته
رؤسای قوای سهگانه ،رئیس مجمع ت خیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ گردید .ایتن
سند حاوی  21بند در خصوص ارتقای نظام اداری ایران است .برخی از بنتدهای آن بتهطتور نتمنی نتاظر بتر
مفهوم ادارۀ مطلوب است ،ازجمله بند  :02توجه به ارربخ ی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری بهمنظتور
تسریع و تسهیل در ارائۀ خدمات ک وری...؛ بند :21قانونگرایتی ،اشتاعۀ فرهنتگ مستهولیت پتذیرش اداری و
اجتماعی ،پاسخگویی و تکتریم اربتاب رجتو ،و شتهروندان و اجتنتاب از برختورد ستلیقهای و فتردی در کلیتۀ
فعالیتها...؛ بند :29حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در ارر قصور یتا
تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالن قانون و مقررات در نظام اداری.
 .2سایر قوانینی که در آنها به مصادیق و جلوههای متفاوت حق ادارۀ شایسته اشاره شده و در تهیۀ مفاد این قسمت
از آنها استفاده شده است ،عبارتاند از :قانون ت کیل ستازمان بازرستی ک تور ( ،)0911قتانون رستیدگی بته
تخلفات اداری ( ،)0922قانون انت ار و دسترسی آزاد به اطالعات ( ،)0911قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار ( ،)0931قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ( ،)0931و قانون دیوان عدالت اداری (.)0932
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 .1صاحبان حق ادارۀ مطلوب
مادۀ  60من ور حقوق بنیادین بهصراحت صاحب حق ادارۀ مطلتوب را «هتر شتخص» (
 )Personمعرفی کرده است .درواقع صاحب حق ،اشخاص قلمداد شدهاند ،اما این عبارتپتردازی
نیاز به تونیح دارد.
نخست اینکه دلیل استفاده از واژۀ شخص به جای فرد این بوده است که هم شامل اشخاص
حقیقی و هم حقوقی شود؛ بهویژه در حوزۀ اروپا بی تر ،شرکتهتا و مثسستات هستتند کته بتا
نهادهای اداری اتحادیۀ اروپا سروکار دارند .با این اوصان ،حق بر ادارۀ مطلوب در اتحادیتۀ اروپتا
هم به افراد انسانی و هم به اشخاص حقوقی همچون شرکتهتای تجتاری تعلتق دارد .بنتابراین،
مفاد این من ور از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال اقدامات ادارات اتحادیتۀ اروپتا کته نتاق
حقوق بنیادین ان هست حمایت میکند ).(Potasch, 2012, p. 1
دوم اینکه در مادۀ  60من ور حقوق بنیادین برخالن سایر مواد من ور کته از عنتوان «هتر
شتهروند اتحادیتۀ اروپتا»( ) Every (Any) Citizen of the Unionاستتفاده شتده ،عنتوان «هتر
شخص» صرن نظر از تابعیت آن آمده است .این امر ن ان میدهد تابعیتت یکتی از دولتتهتای
عضو اتحادیۀ اروپا پیش شر اعمال و اجرای این حق نیست .بسیاری از مواد من ور متتل متواد
 93و  61آن که در خصوص شرکت در انتخابات و انتخاب شدن استت یتا متادۀ  61کته دربتارۀ
حمایت دیسلماتیک و کنسولی می باشد ،دارای شر تابعیت بوده و صرفاً ناظر بر اتبا ،دولتهای
عضو اتحادیۀ اروپا است .اما مفاد مادۀ  60به «هر شخص» ،اعم از تبعه و غیتر تبعته تعلتق دارد
) .(Guild, 2010, p. 5هر شخص در هر کجای دنیا که با نهادهای اتحادیۀ اروپا ستروکار دارد ،از
حق بر ادارۀ مطلو ب در قبال این ادارات برخوردار است .بنابراین یک پناهنتدۀ ستاکن در قلمترو
یکی از دولت های عضو اتحادیۀ اروپا مستحق برخورداری از حق بر ادارۀ مطلوب طبق متادۀ 60
این من ور می باشد به این دلیل کته درخواستت پناهنتدگی وی بایتد از ستوی نهادهتای اداری
اتحادیۀ اروپا مطابق با قوانین این اتحادیه رسیدگی شود ) .(Guild, 2010, p. 5هرچند صتاحبان
حق ادارۀ مطلوب ،همه ،شهروندان اروپا و ساکنان آن هستند ،ولی بهویژه برای اشخاصتی دارای
اهمیت است که با نهادهای اتحادیه ارتبا مستقیم دارند.0
سوم اینکه دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا و نهادهای اداری آنها از گسترۀ مفهوم «هر شخص»
در مادۀ  60خارجاند ) .)Milecka, 2011, p. 48با این اوصان ،واژۀ «هر شتخص» در صتدر ایتن
ماده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی است .بهطور کلی ،صاحبان
Every

 .0تحقیقات ن ان میدهد  22درصد از شهروندان اروپایی از وجود من ور حقوق بنیادین ب ری بیاطال ،هستند .البته
در برخی ک ورها شهروندان از وجود این سند آگاه هستند ولی از محتوای آن خبر ندارند ).(Sterho, 2014, p. 74
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حق بر ادارۀ مطلوب در من ور حقوق بنیادین ،کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصتی
اعم از تبعه یا بیبانه هستند که قادر به پیبیری روندهای اداری خود در ادارات دولتهای عضتو
اتحادیۀ اروپا (در مواقع انجام امور اتحادیه) و یا ارکان و نهادهای خود اتحادیۀ اروپا هستند.
در من ور حقوق شهروندی ایران بته تصتریح متواد  03تتا « ،26حتق ادارۀ شایستته و حستن
تدبیر» متعلق به شهروندان است؛ لذا پرسش اساسی این است که شهروند کیست؟ آیا صترفاً اتبتا،
ایرانی شهروند قلمداد میشوند؟ که در این صورت غیر اتبا ،ازجمله بیبانبان مقیم که سالهاستت
در ایران ساکن هستند از حقوق شهروندی محروم ،و در عوض ایرانیان مقیم خارج از ک ور از ایتن
حق برخوردار خواهند بود .آیا شهروند کسی است که در قلمرو ایران اقامت دارد ،اعم از اینکه تبعه
یا بیبانه باشد؟ یا شهروند کسی است که در قلمرو ایران ساکن استت؛ اعتم از اینکته تبعته ،بیبانتۀ
مقیم یا بیبانۀ غیرمقیم باشد؟ با توجه به اینکه در بند «ت» من ور حقوق شهروندی ،متواد  09تتا
« ،01حق م ارکت در تعیین سرنوشت» بدون تفکیک بین شهروندان ،به همته داده شتده استت،
بهنظر میرسد منظور من ور از واژۀ شهروند صرفاً تبعۀ ایران است .0بههرحال بایستی بتهصتراحت
در خصوص این واژه تعیین تکلیف میشد .هرچند بهتر بود که همچتون من تور حقتوق بنیتادین،
حق بر ادارۀ مطلوب به کلیۀ کسانی که حق و امکان پیبیری امتور اداری ختود در نهادهتای اداری
ایران را دارند ،اعم از بیبانته یتا تبعته داده شتود .همچنتین در من تور حقتوق شتهروندی اشتارۀ
مستقیمی به اینکه آیا شهروند شامل اشخاص حقیقی یتا حقتوقی متیشتود ،ن تده استت .گرچته
فحوای عبارات من ور به سمت و ستویی استت کته صترف ًا اشتخاص حقیقتی را بته ذهتن متبتادر
میسازد ،ولی دلیل قانعکنندهای برای خروج اشخاص حقوقی از مفهوم شهروند وجود ندارد .البتته
بهطور کلی بهنظر میرسد برای رفع این ابهتامهتا ،شایستته بتود همچتون من تور بنیتادین از واژۀ
شخص به جای شهروند در این فصل از من ور حقوق شهروندی استفاده میشد.

 .2صاحبان تکلیف ادارۀ مطلوب
برابر مادۀ  60من ور حقوق بنیادین صاحب تکلیف ادارۀ مطلتوب ،ادارات ،ارگتانهتا و کارکنتان
اتحادیۀ اروپا هستند .2اصطال ارگانهتا ،ادارات و آژانتسهتای اتحادیتۀ اروپتا بته همتۀ مراجتع
ایجادشده بر اساس معاهدات اتحادیۀ اروپا اشاره دارد .البته در بند  0مادۀ  90من ور پیشبینتی
 .0در الیحۀ قانون حقوق شهروندی دفتر پژوهش و اطال،رسانی ریاست جمهوری نیز شهروندان ایران ،کلیۀ اتبا،
ایران قلمداد شدهاند (ر.ه .کاظمی ،0911 ،ص.)092 .
 .2مادۀ  09معاهدۀ اتحادیۀ اروپا هفت نهاد را بهعنوان سازمانها و ارگانهای اساسی اتحادیۀ اروپا لیست میکند:
پارلمان اروپا ،شورای اروپا ،شورای اتحادیۀ اروپا ،کمیسیون اروپا ،دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا ،بانک مرکزی
و دیوان محاسبات اروپا.
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شده است که «مقررات من ور ...همچنین در خصوص دولتهای عضو زمانی کته آنهتا حقتوق
اتحادیه را اجرا میکنند قابل اعمال است» .پرسش اینجاست که آیا مفاد متادۀ  60در خصتوص
حق بر ادارۀ مطلوب در خصوص ارگانهای دولتهای عضو نیز زمانی که حقوق اتحادیۀ اروپتا را
اجرا میکنند اعمال می شود یا نه؟ در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد .ظاهراً بهنظر میرستد
قلمرو مادۀ  60من ور محدودتر از قلمرو مادۀ  90آن تعریف شده است .اما بتا توجته بته اینکته
حق ب ر ادارۀ مطلوب یک حق بنیتادین بتوده ،رعایتت آن بایتد در همتۀ ستطو صتورت گیترد.
پاراگرانهای  0و  2مادۀ  ،60همۀ دولت های عضو اتحادیه را ملزم بته رعایتت قتوانین اتحادیته
میکند؛ هرچند پاراگران  9و  6بهصراحت صرفاً ناظر بر نهادهای اتحادیۀ اروپا استت 2013, p.
) .(Kristjánsdóttir 243بنتابراین صتاحب تکلیتف ادارۀ مطلتوب ،نهادهتا ،ادارات ،و ارگتانهتتای
اتحادیۀ اروپا و همچنین ادارات دولت های عضو اتحادیۀ اروپا تا زمانی که حقوق اتحادیۀ اروپتا را
اجرا میکنند ،میباشند (.)Cuculoska, 2018, p. 26
برابر مادۀ  03من ور حقوق شهروندی رعایت حق بر ادارۀ مطلوب از جانب کلیۀ مسهوالن و
کارکنان الزامی است؛ لذا صاحبان تکلیف« ،کلیۀ مسهوالن و کارکنتان» قلمتداد شتدهانتد .ایتن
درحالی است که طبق بند  0مادۀ  60من ور حقوق بنیادین ،نهادهای اتحادیتۀ اروپتا در مقابتل
حق بر ادارۀ مطلوب ،مسهولیت دارند .البته بر اساس بند  9این ماده ،خسارت های وارده از سوی
نهادها یا کارکنان اتحادیۀ اروپا موجب مسهولیت اتحادیه برای جبران خسارت است .لذا نخستت
اینکه بهتر بود من ور حقوق شهروندی نیز همچون من ور حقوق بنیادین ،خود نهادها و ادارات
دولتی را نیز متعهد به اجرای حق بر ادارۀ مطلوب میدانست؛ به این دلیل که قابل تصتور استت
که در برخی موارد ،ادارات صرن نظتر از مستهوالن و کارکنتانش ،متتولی اجترای ادارۀ مطلتوب
باشند .دوم ،آیا قوۀ مجریه بهعنتوان بخ تی از ستاختار حاکمیتت متیتوانتد بترای مستهوالن و
کارکنان سایر قوا (مقننه و قضائیه) و نهادهای حکومتی در خصوص نحوۀ تعامل با شهروندان در
محیطهای اداری نوابطی تعیین کند؟ مبر این استدالل ارائه شود که مبنای قانونی ارائتۀ ایتن
من ور از سوی رئیسجمهور ،مسهولیت ای ان در اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر اساس اصول
 009و  020استتت (ستتلیمی ترکمتتانی و حانتتر وظیفتته ،0932 ،ص  )219و من تتور حقتتوق
شهروندی را شخص رئیسجمهور بهعنوان مسهول اجرای قانونی اساسی ارائه نموده استت و نته
در مقام ریاست قوۀ مجریه (داداندیش و دیبران ،0932 ،ص  .)222این درحالی است که بند 0
مادۀ  0مصوبۀ «حقوق شهروندی در نظام اداری» بهدرستی مقرر داشتته استت« :ادارۀ شایستتۀ
امور ک ور ...توسط همۀ مسهولین و کارکنتان دستتباههای اجرایتی الزامتی استت» .ایتن ستند
بهدرستی از عنوان مسهولین و کارکنان دستباههای اجرایی نام بترده و بته منطتق تفکیتک قتوا
پایبند بوده است .لذا تا زمانی که من ور حقوق شهروندی در قالب یتک قتانون مصتوب مجلتس
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بهتصویب نرسیده باشد ،در خوشبینانهترین حالت ویژگی یک آییننامۀ دولتی را خواهد داشت و
در آن صورت صرفاً برای وزارتخانهها و کارکنتان دستتباههای اجرایتی الزمالرعایته خواهتد بتود
(سلیمی ترکمانی و حانر وظیفه ،0932 ،ص  .)219بنابراین متعهدان اجترای ادارۀ مطلتوب در
من ور حقوق شهروندی ،دایرۀ محدود ی نسبت به متعهدان اجرای این تعهد در من تور حقتوق
بنیادین دارند؛ چراکه در من ور حقوق شهروندی صرفاً اشخاص انسانی مسهول اجترا هستتند و
خود ادارات فینفسه تعهدی در این زمینه ندارند.

مؤلفههای حق بر ادارۀ مطلوب
مادۀ  60من ور حقوق بنیادین بهعنوان مهمترین سند بین المللی که حتق بتر ادارۀ شایستته را
بهرسمیت شناخته ،در قالب  6پاراگران چندین مثلفه و معیار را بهعنوان اجزای این حتق بیتان
نموده است .درواقع مادۀ  60یک مقررۀ چتری است که شامل حقوق متعددی متیشتود 2013,
) .(Kristjánsdóttir p. 241من ور حقوق شهروندی نیز در قالب  1ماده برخی از ابعاد ایتن حتق
را ت ریح کرده است .برای مقایسۀ تطبیقتی ایتن دو ستند ،معیارهتای من تور حقتوق بنیتادین
به عنوان استانداردهای برتر بین المللی مبنا قرار می گیرد تا میزان انطبتاق مفتاد من تور حقتوق
شهروندی با من ور حقوق بنیادین در چارچوب حق بر ادارۀ مطلوب م خص شود.

 .1حق رسیدگی بیطرفانه و منصفانه به امور اداری
برابر مادۀ  60من ور حقتوق بنیتادین« :هتر شخصتی حتق دارد امتورش بتهطتور بتیطرفانته و
منصفانه ...توسط نهادها و ارکان اتحادیتۀ اروپتا رستیدگی شتود» .رستیدگیهتای بتیطرفانته و
منصفانه از ویژگیهای برجستۀ رسیدگیهای اداری است که بر روابتط میتان اشتخاص و ادارات
تأریر گذاشته ،به اعتماد افراد به ادارات میانجامد .بیطرفی در متداولترین مفهوم خود بته ایتن
معنی است که اداراتی که پروندههتا را در دستتور کتار دارنتد جانتبدارانته عمتل نکترده ،بتین
متقانیان تبعی قائل ن وند .0به عبارت دیبتر ،بتیطرفتی عبتارت استت از اینکته اقتدامات و
تصمیمات اداری غیر جانب دارانه و بدون اعمال ف ار یا تبعتی و فتارغ از تتأریرات و نفوذهتای
سیاسی باشند .اقدامات و تصمیمات اداری نبایستی تحت تأریر منافع شخصی ،خانوادگی ،متالی
و ...باشد .به هر صورت برای حفظ اعتمتاد شتهروندان بته بتیطرفتی نهادهتای اداری ،نبایستتی
هیچگونه شکی در خصوص بی طرفی مأموران و کارمندانی که در فرایند تصمیمگیری م تارکت
 .0اصل عدم تبعی در مادۀ  06کنوانسیون اروپایی حقوق ب ر ،مادۀ  20من ور بنیادین حقوق ب ر و مادۀ  9کد
رفتاری مورد تصریح واقع شده است.
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دارند وجود داشته باشد .درغیر این صورت ،مأمور نباید در رسیدگی شترکت نمایتد و در صتورت
ذینفع بودن ،نمن اطتال،رستانی ،نبایتد در تصتمیمگیتری م تارکت کنتد .کارمنتدان دولتت
می توانند صاحب هرگونه عقیده و نظری باشند ،ولی نباید در موقع ارائۀ خدمات عمومی آنها را
ابزاری برای جانبداری قلمداد کنند (فال زاده و رکابتدار ،0931 ،ص  .)62همچنتین کارکنتان
ادارات نبایستی هدایایی را قبول کنند که پاداش م خصی برای انجتام یتک ستری اقتدامات یتا
پاداشی بترای ختودداری از ایفتای کارکردهتای خودشتان استت )(Batalli and , 2018, p. 33
 .Fejzullahuافزون بر بیطرفی ،تصمیمگیری ها و اقدامات اداری باید عادالنه باشد .ادارۀ مطلوب
مفهومی فارغ از نظام عادالنۀ اداری نیست و این دو ،مفاهیم درهمتنیدهای هستند (جم یدی و
پتفت ،0939 ،ص  .)99تعریف رفتار منصفانه سخت است ،ولی میتوان گفت به این معنی است
که اداره بایستی همۀ اطالعات موجود در زمان أخذ تصمیم را حتی اگر به نفتع شتخص مقابتل
باشد به بهترین شکل ممکن لحا کند؛ باید بر مبنای اطالعاتی تصتمیمات ختود را ببیترد کته
قرار است در تصمیم نهایی بیاورد؛ باید قوانین مربوطه را بهطور کامل اجرایی کند؛ و در صتورت
اجرا ،صالحدید خود را به عینیترین و عادالنهترین روش اعمال کند.
در نظام حقوقی ایران ،حق بر رسیدگی منصفانه و بیطرفانه در مواد مختلتف قتانونی آمتده
است .0مادۀ  03من ور حقوق شهروندی مقرر میدارد« :شتهروندان از حتق ادارۀ شایستتۀ امتور
ک ور بر پایتۀ ...عتدالت و انصتان برخوردارنتد» .2در ایتن متاده در کنتار رستیدگی منصتفانه از
رسیدگی عادالنه نیز استفاده شده است که بهنظر میرسد قرابت معنایی باالیی دارنتد .متادۀ 21
من ور حقوق شهروندی نیز بیان میدارد« :حق شهروندان است که امور اداری آنها بیطرفانه و
به دور از هرگونه منفعتجویی یا غرضورزی شخصی ،رابطۀ خوی اوندی ،گرایشهای سیاسی و
پیشداوری ...رسیدگی و انجام شود» .در این ماده نیز رسیدگی بیطرفانه با کلیتۀ شتاخصهتای
آن لحا شده است .بهنظر میرسد من ور حقوق شتهروندی همچتون من تور حقتوق بنیتادین
البته با تفصیل بی تر ،حق رسیدگی بیطرفانه و منصفانه را بهعنوان یکی از مثلفههای حتق بتر
ادارۀ مطلوب بهرسمیت شناخته است؛ هرچند در مورد رسیدگی بیطرفانته ،در راستتای تبیتین
بی تر ،برخی مصادیق را نیز برای نمونه بهصراحت آورده است.
 .0در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،تبعی یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص جز
تخلفات اداری محسوب شده است .همچنین بند  21قانون سیاستهای کلی نظام اداری «اجتناب از برخورد
سلیقهای و فردی در کلیۀ فعالیتها» را از مصادیق سیاستهای کلی نظام اداری دانسته است .بهعالوه مادۀ
 22فصل سوم قانون مدیریت خدمات ک وری با عنوان حقوق مردم مقرر میدارد« :مردم در استفاده از
خدمات دستباههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند».
 .2در بند  2مادۀ « 0حقوق شهروندی در نظام اداری» این حق مجدداً تصریح شده است.
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 .2حق رسیدگی به امور اداری در بازۀ زمانی معقول
پاراگران  0مادۀ  60من ور حقوق بنیادین مقرر میدارد« :هر شخصی حق دارد امورش ...در بازۀ
زمانی معقول رسیدگی شود» .به موجب ایتن متاده ،تصتمیمات اداری بایتد در زمتان معقتول و
متعارن گرفته شود .اهمالکاری ،تعویق و اطالۀ انجام امور ارباب رجو ،به معنای تضییع و نقت
این حق خواهد بود (جم یدی و پتفت ،0939 ،ص  .)60بازۀ زمانی معقول ،زمانی است که امور
اشخاص بدون تأخیر و هرچه سریعتر مورد رسیدگی واقع شود .بازۀ زمانی معقتول را نمتیتتوان
به طور کلی م خص کرد و بایستی مورد به مورد بررسی شود .این امر معموالً بتر استاس وقتایع
پرونده ،پیچیدگی مونو ،،ماهیت حقوقی مونو ،،میزان همکاری طرن و ستایر عوامتل تعیتین
میشود ) .(Potasch, 2012, p. 2دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا در رویۀ قضایی خود مقرر داشته
است که افراد باید از دالیل رد درخواست خود در بازۀ زمانی دوماهه مطلع شتوند0؛ بنتابراین در
حوزۀ اتحادیۀ اروپا ،فرصت دوماهه ،بازۀ زمانی معقول قلمداد شده است ).( Ward, 2016, p. 5
درصورتی که قانون گذار برای أخذ تصمیم بازۀ زمانی م خصی را تعیین کرده باشتد ،حتمتاً
باید این زمان رعایت شود ،درغیر اینصورت بایتد در بتازۀ زمتانی معقتول تصتمیم اتختاذ شتود.
همچنین درصورتی که قوانین حداکتر زمان الزم ،متالً شش ماه را برای اتختاذ تصتمیم تعیتین
کرده باشند ،چنانچه ادارات هیچگونه دلیل موجهی برای تعویق تصتمیمگیتری نداشتته باشتند،
باید در حداقل زمان ممکن اتخاذ تصمیم کنند .تأخیر غیرموجه و تطویل رسیدگی ،نقت حتق
رسیدگی در بازۀ زمانی متعارن را موجب شده ،میتواند به ابطال تصمیمات اتخاذی منجر شتود
).)Milecka, 2011, p. 50
مادۀ  21من ور حقوق شهروندی بیان میدارد« :حق شهروندان است که امور اداری آنهتا...
در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود» .در این ماده به جتای واژۀ معقتول در من تور
حقوق بنیادین ،از دو واژۀ «معیّن» و «متناسب» نام برده شده است .به نظر میرستد در زمتانی
که بازۀ زمانی از قبل تعیین شده باشد بایستی در آن بازه ،رسیدگی صتورت گیترد و درصتورتی
که معین ن ده باشد ،باید در بازۀ زمانی متناسب رسیدگی شود .بهنظر میرسد واژۀ «متناستب»
در من ور حقوق شهروندی ،معادل واژۀ «معقول» من ور حقتوق بنیتادین بتوده ،وافتی مقصتود
باشد .انافه کردن واژۀ «معیّن» مبین این است که در مواردی که بتازۀ زمتانی م تخص باشتد،
رعایت آن بر بازۀ زمانی متناسب اولویت دارد.2
1. See: C-186/04 Housieaux, Opinion of 27 January 2005

 .2در بند  1مادۀ  2آئیننامۀ «حقوق شهروندی در نظام اداری» این حق دوباره تصریح شده است .همچنین در
قانون رسیدگی به تخلفات اداری «تأخیر بدون دلیل در انجام امور قانونی شهروندان» تخلف اداری شمرده
شده است.
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 .3حق استماع
حق استما ،یک اصل کلی و یک حق بنیادین در گستترۀ نظتم حقتوقی اتحادیتۀ اروپتا قلمتداد
میشود ) .)Beqiraj, 2016, p. 268قسمت اول بند  2مادۀ  60من ور حقتوق بنیتادین یکتی از
جلوههای حق بر ادارۀ مطلوب را « حق هر شخص به استما ،قبل از اتخاذ هرگونه اقتدام فتردی
که بتواند تأریر منفی بر وی داشته باشد» قلمداد میکند .حق استما ،یکی از مهمتترین حقتوق
شکلی است که به اشخاص در رسیدگیهای اداری نیز تعلق مییابد .تحقق حق استما ،مستلزم
این است که شخص قبل از شرو ،رسیدگی بهطور مثرر و بهموقع از همۀ اطالعات و وقایعی کته
ممکن است در تصمیم اداری مثرر باشد مطلع شود ،به نحو مناسب نظریات و ادعاهتای ختود را
بسته به شرایط مطر کند ،و فرصت طر درخواست و ادعای خود یتا دفتا ،از موانتع ختود را
داشته باشد ) .)Beqiraj, 2016, p. 265حق استما ،باید بتدون محتدودیت یتا استتتنا در همتۀ
رسیدگی های اداری که علیه شخصی در جریان است تحقق یابد .در مقابل ،اداره باید بهروشتنی
و با دقت مونو ،اداری را تبیین کند ،به این علت که اگر شخص ذینفع چیزی دربارۀ مونتو،
دعوی خود نداند و اطالعی در آن خصوص نداشته باشد ،قادر به دفتا ،از پرونتدۀ ختود نخواهتد
بود .به هر صورت برای اجرای درست این حق ،اداره باید دسترسی اشتخاص بته همتۀ استناد و
متتداره جمتتعآوریشتتده در طتتول رستتیدگی را تضتتمین کنتتد .زمتتانی کتته دعتتاوی افتتراد در
رسیدگی های اداری مورد بررسی قرار میگیرد ،اداره باید دیدگاههتای آنتان را در طتول فراینتد
تصمیمگیری مالحظه کند .ادارات باید به جز در مواد فوری ،به اشخاص فرصت دهند در فراینتد
تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اداری که بر حقوق و تعهدات آنها مثررند ،شرکت کنند .به هر
صورت اگر شخص مربوطه قادر به حضور و دفا ،از پروندۀ خود باشد ،اما مایل به استفاده از ایتن
حق خود نباشد ،رسیدگی اداری میتواند بدون حضور او ادامه یافته ،تصمیم نهایی صتادر شتود.
در تصمیم صادره از سوی اداره ،درصورتی که شخص نامبرده نتوانسته باشتد از شترایط پرونتده
مطلع شود ،نق حق استما ،تلقی شده ،تصمیم گرفتهشده می تواند غیر معتبر قلمداد شود .به
هر صورت برای اینکه چنین امری به ابطال تصمیم منجر گردد ،الزم است رابتت شتود کته اگتر
چنین اتفاقی نمیافتاد نتیجۀ رسیدگی متیتوانستت متفتاوت باشتد.)Milecka, 2011, p. 52) 0
مادۀ  60شکل مناسب اعمال حق استما ،را م خص نکرده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که شخص مجاز است این حق را به شکل کتبی یا شفاهی اعمال کند ،مبر اینکه قانون به نحتو
دیبری مقرر داشته باشد ) .(Bojarski and others , 2014, p. 70البته در مادۀ  ،60حق استما،
تنها در مواردی داده شده است که تصمیم اداری یادشده روی متقانی تأریر منفی داشته باشد؛
1. See: Case 301/87, French Republic v Commission of the EC, ECR 1990, p. I-307, para 31.
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درحالی که به صورت منطقی باید در همته متوارد محقتق شتود ) .(Potasch, 2012, p. 3تتأریر
منفی عبارت است از اینکه تصمیم اتخاذی آرار منفی بر شتخص داشتته باشتد؛ متتل تعهتد بته
پرداخت مالی ).)Milecka, 2011, p. 47
مادۀ  22من ور حقوق شهروندی اظهار میدارد« :حق شهروندان استت کته از تصتمیمات و
اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع م رو ،آنها را تحت تأریر قرار میدهند ،آگاه شوند».
در این ماده ،برخالن مادۀ  60من ور حقوق بنیادین ،حق استما ،در خصوص کلیۀ رفتارها ،چه
آنهایی که تأریر متبت و چه آنهایی که تأریر منفی روی شخص دارند بهرسمیت شناخته شده
است .این ماده برخالن جزء «التف» از بنتد  2متادۀ  60من تور حقتوق بنیتادین کته صترفاً در
خصوص اقدامها ( )Measuresاین حق را به رسمیت شناخته ،در مورد تصمیمهای اداری نیز این
حق پذیرفته شده است .لتذا از ایتن دو حیتث ،دامنتۀ ایتن حتق در من تور حقتوق شتهروندی
گسترده تر از من ور حقوق بنیادین است .اما این حق بر رسیدگی صرفاً به کسب آگاهی محتدود
شده است؛ درحالی که حق استما ،فراتر از آگاهی بوده ،مستلزم ایجتاد فرصتت بترای متقانتی
برای شرکت فعاالنه در رسیدگیهای اداری نیز میباشد .به این ترتیب ،از این حیث در مقایسته
با من ور حقوق بنیادین دامنۀ محدودتری دارد.

 .4حق هر شخص در دسترسی به اطالعات پروندۀ خود
قسمت دوم بند  2مادۀ  60من ور حقوق بنیادین ،جلوۀ دیبر حق بر ادارۀ مطلوب را «حتق هتر
شخص در دسترسی به پروندۀ خود در عین رعایت منافع م رو ،نسبت به محرمانته بتودن (یتا
محرمانبی) و اسرار تجاری و شغلی» دانسته استت .برابتر ایتن متاده ،اتحادیتۀ اروپتا متعهتد بته
متتدیریت صتتحیح پرونتتدههتتا استتت ) .)European Parliament, 2015, p. 10حتتق دفتتا ،در
رسیدگی های اداری تنها زمانی محقق خواهد شد که بته اشتخاص مربوطته حتق دسترستی بته
پرونده های ان داده شود .اصطال پرونتده بته همتۀ استناد و متدارکی اشتاره دارد کته در طتول
رسیدگیهای اداری بهدست آمده است .لذا حق دسترسی به پروندۀ شخصی ،حق دسترستی بته
کلیۀ اسناد و مدارکی است که ممکن است روی ونعیت شتخص در رونتدهای اداری تأریرگتذار
باشد .شخص مربوطه باید از همۀ مواردی که در خصوص دعوی از سوی اداره جمتعآوری شتده
است ،به همان اندازهای که اداره میداند و بر اساس آن تصمیم میگیرد ،مطلتع شتود .بنتابراین
اداره نمی تواند در خصوص میزان دسترسی شخص به استناد پرونتدۀ ختود خودسترانه تصتمیم
گرفته ،محدودیت ایجاد کند .اداره باید همۀ اسناد و مدارکی را که در طول رسیدگی جمعآوری
کرده است و میتواند بر نتیجۀ رسیدگی تأریرگذار باشد ،در دسترس شخص قرار دهد (عطریان،
 ،0939ص  .)211این حق شکلی با حق استما ،در رسیدگیهای اداری همبستتبی دارد ،زیترا
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اگر محتوای پرونده برای شخص ذی نفع نامعلوم باشد ،دفا ،از آن پرونده نیز بترایش غیترممکن
خواهد بود .البته حق دسترسی به پرونده ویژگی مطلق ندارد ،چراکه بایستی توأم با احتترام بته
منافع م رو ،نسبت به محرمانبی و رازداری حرفهای و تجاری باشد .اصتطال «منتافع م ترو،
نسبت به محرمانبی» ،به محرمانه بودن اطالعات منتقل شده میان نهادهتا و ادارات اشتاره دارد؛
درحالی که احترام به رازداری حرفهای و تجاری عمدتاً متضمن حمایت از منافع ستایر اشتخاص
است .البته در هر مورد الزم است این مسهله اربات شود و مستدل باشتد (عطریتان ،0939 ،ص
)219؛ این به آن معنی است که دسترسی به برخی از اسناد ممکن است بنابته مالحظتات برتتر
دولتی یا منافع اشخاص رالث ،برای شرکتکننتدگان در رستیدگی غیترممکن باشتد .در چنتین
مواردی مرجع اداری به اعتبار جایباه رسمی برترِ ( )Ex Officioخود ،تصمیم میگیترد .0اصتوالً
نق حق دسترسی به پروندۀ شخصی در طول رسیدگیهای اداری به نق حتق دفتا ،منتهتی
شده ،موجب ابطال تصمیم اتخاذی خواهد شد ).(Bojarsk and others 2014, p. 70
در بند «ث» من ور حقوق شهروندی که شاخصهای حق بتر ادارۀ شایستته معرفتی شتده،
حق دسترسی به اطالعات پروندۀ شخصی به صراحت نیامده است .اما مادۀ  90بند «چ» من تور
با عنوان «حق دسترسی به اطالعات» مقرر می دارد« :حتق شتهروندان استت کته بته اطالعتات
شخصی خود که توسط اشخاص و مثسسات ارائهدهندۀ خدمات عمومی جمتعآوری و نبهتداری
میشود دسترسی داشته باشند ...اطالعات خصوصتی مربتو بته افتراد را نمتیتتوان در اختیتار
دیبران قرار داد ،مبر به موجب قانون یا با رنایت خود افراد» .اطالق ایتن متاده حتاکی از ایتن
است که من ور حقوق شهروندی نیز همچون من ور حقوق بنیادین ،اصل دسترسی بته پرونتدۀ
شخصی در مثسسات عمومی ازجمله ادارات دولتی را بهرسمیت شناخته است .مادۀ  90من تور
حقوق شهروندی و مادۀ  60من ور حقوق بنیادین ،از دو بعد مختلتف رعایتت حتریم خصوصتی
اشخاص را مطر می سازند .به موجب قسمت اخیر مادۀ  90من تور حقتوق شتهروندی ،حتریم
خصوصی اشخاص باید محترم شمرده شود و اطالعات خصوصی آنها مندرج در پروندههای تان
نباید در اختیار دیبران قرار گیرد .برابر بند  2مادۀ  60من ور حقوق بنیادین نیز حریم اطالعات
محرمانه و اسرار تجاری و شغلی دیبران ،نه خود شخص متقانی دسترستی بته اطالعتات ،الزم
است رعایت شود .بنابراین بهنظر نمیرسد میان دو سند از لحا رعایت حریم خصوصی و اسرار
تجاری و شغلی اختالفی وجود داشته باشد.2
 .0بنابراین اشخاص ممکن است دسترسی محدودی به اسنادی متل اسناد داخلی کمیسیون اروپا ،مکاتبات میان
کمیسیون و دولتهای عضو ،مکاتبات میان شرکتها و وکالی آنها و مکاتبات میان کمیسیون و شرکتهای
همکار آنها داشته باشند.
 .2به موجب مادۀ  21قانون مدیریت خدمات ک وری ،دستباههای اجرایی مکلف اند اطالعات الزم را به نحو مطلتوب
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 .5تعهد اداره به ارائۀ دالیل تصمیمات خود
قسمت سوم بند  2مادۀ  60من ور حقوق بنیادین« ،تعهد مثسسته بته ارائتۀ دالیتل تصتمیمات
خود» را جلوۀ دیبری از حق بر ادارۀ مطلوب میداند .بهموجتب ایتن متاده ،تصتمیمات مراجتع
اداری باید مستدل باشد .عبارتپردازی این بند ،از متادۀ ( 231)2معاهتدۀ کارکردهتای اتحادیتۀ
اروپا ن هت میگیرد .برابر این ماده« :دالیلی که بر اساس آنها اقدامات حقوقی صورت میگیرد
باید ارائه شود» .0به هر صورت ،مقررۀ اخیر قلمرو متفاوتی نسبت به من ور حقوق بنیادین دارد؛
چراکه به موجب این متاده ،اقتدامات حقتوقی ادارات اتحادیتۀ اروپتا الزم استت مستتدل باشتد،
درحالی که من ور صرفاً به مستدل بودن تصمیمات اکتفا میکند.
تعهد به ارائۀ دلیل شامل ارائۀ دالیل لزوم أخذ تصتمیم ،اهتدان أختذ تصتمیم و مستتندات
قانونی تصمیم نهایی اتخاذی است .ارائۀ دلیل هم برای شتخص ذینفتع ،هتم بترای اداره و هتم
برای مرجع قضایی دارای اهمیت است .ارائۀ دلیل ،شخص ذینفع را در خصوص قانونی بتودن و
منصفانه بودن تصمیمات اتخاذی متقاعد میسازد و همچنین فرایند دفتا ،اشتخاص از حقتوق و
منافع ان را تسهیل میکند ) .(Bojarsk amd others, 2014, p. 71لذا اگر شتخص مخاطتب بتا
دالیل تصمیمات گرفتهشده قانع ن ود یا آنها را غیر قتانونی ببینتد ،متیتوانتد در خصتوص آن
تصمیم درخواست تجدیدنظر کند .ارائۀ دلیل تصمیم نهتنهتا استتداللهتا و تصتمیمات مراجتع
اداری را در هر پرونده توجیه میکند ،بلکه ارر متبتی بر مونتوعات آتتی بتا همتان ونتعیت یتا
ونتعیت م تابه آن دارد ) .(Potasch, 2012, p. 4همچنتین ارائتۀ دلیتل ،ختودکنترلی اداره را
تضمین می کند؛ به این علت که با الزام به ارائۀ دلیل ،اداره از دالیل و انبیزههایی که بته صتدور
حکم منجر شده است آگاه می شود و بیش از پیش اختیار صالحدیدی خود را کنترل متیکنتد.
درنهایت ارائۀ دلیلِ تصمیم به نهادهای قضایی نیز کمک میکند تا م روعیت تصتمیمات ادارات
را مورد تجدیدنظر قانونی قرار دهند .همچنین باید مرجع نظارتی و قضایی وجود داشته باشد تتا
عملکرد ادارات را ارزیابی قانونی کند (جم یدی و پتفت ،0939 ،ص .)91
نق تعهد به ارائۀ دلیلِ تصمیمات نهتنها زمانی اتفاق میافتد که اتخاذ تصتمیمات همتراه
با ارائۀ دلیل نیستند ،بلکه در ونعیتهایی رخ میدهد که آن تصمیم مستدل است ،ولی دالیتل
مطروحه به لحا کمی و کیفی کافی نیستند .ارائۀ دلیل زمانی به لحا کمی ناکافی استت کته
وانح نبوده ،بهطور کامل واقعیات و مبنای قانونی برای تصمیم اتخاذشده را لحا نمتیکنتد .در
عوض ،ارائۀ دلیل موقعی به لحا کیفی ناکافی است که به همۀ دالیلی که تصمیم بر اساس آن
و مناسب در اختیار مردم قرار دهند و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،ختودداری کارمنتدان اداری
از تسلیم مداره به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند ،تخلف اداری محسوب میشود.
1. Legal acts shall state the reasons on which they are based
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گرفته شده است ،اشاره نداشته باشد .ارائۀ دالیتل ناکتافی ،مستاوی بتا عتدم ارائتۀ دلیتل بتوده،
میتواند به ابطال تصمیم منجر شود ).)Milecka, 2011, p. 54
در نظام حقوقی ایران ،به لزوم ارائۀ دلیل در خصوص اتختاذ تصتمیمات اداری اشتاره ن تده
است و در این باره خأل وجود دارد (فال زاده و رکابدار ،0931 ،ص  .)61مادۀ  29من ور حقتوق
شهروندی مقرر میدارد« :مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود بتا شتهروندان پاستخبو و
قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقانا ،بهصورت مکتتوب پاستخ
داده و حداکتر راهنمایی را در چارچوب صالحیتهای خود ارائه نمایند» .در این ماده بته تعهتد
اداره و کارکنان آن برای ارائۀ دلیتل تصتریح ن تده و از عنتوان کلتی پاستخبو بتودن در قبتال
شهروندان استفاده شده است .به عالوه ،دادن پاسخ را موکول به دو شر ِ تقانای متقانتی و رد
شدن درخواست دانسته است .لذا در صورت موافقت با درخواست یا عدم تقانای متقانی ،اداره
به ارائۀ دلیل برای تصمیم خود متعهد نیست؛ درحالی که این مغایر با استاندارد مطتر شتده در
مادۀ  60من ور حقوق بنیادین است که در همۀ شرایط مثسسه را به ارائۀ دلیل برای تصمیمات
اتخاذی خود ملزم دانسته است .به طور کلی بتر طبتق ایتن متاده از من تور حقتوق شتهروندی،
نمیتوان تعهد اداره به مستند نمودن تصمیمات اتخاذی خود را استخراج کرد.

 .6حق بر جبران خسارت
بند  9مادۀ  60من ور حقوق بنیادین مقرر میدارد« :هر شخصی حتق دارد تتا کلیتۀ خستارات
وارده به وی از جانب نهادهای اتحادیتۀ اروپتا یتا از ستوی کارکنتانش بته ستبب انجتام وظتایف
قانونیشان توسط اتحادیه مطابق با اصول کلی م تره در قوانین ک ورهای عضو جبران شود».
به موجب این بند ،اداره باید هرگونه خسارت ،اعم از مادی یا معنوی را که از سوی اداره بهطتور
کلی یا از جانب کارمند در موقع اجرای تکالیف رسمی به اشخاص وارد میشود ،جبران سازد .به
موجب مفاد این ماده ،اتحادیۀ اروپا در قبال اقدامات خسارتبار ادارات و کارکنان ختود مستهول
بوده ،هدن از این ماده حمایت از اشخاص در قبال اینگونه رفتارها استت .در ایتن متاده صترن
ورود خسارت ،حتی بدون نق قوانین و مقتررات ،بترای طتر دعتوی جبتران خستارت کتافی
دانسته شده است .زمانی بحث جبران خسارت مطر می شود که خواهان با استناد بته استناد و
مدا ره مربوطه ورود زیان به خود را رابت کند .لذا خسارت بایستی عمالً اتفاق افتاده باشد یا بتا
قطعیت کافی قابل پیشبینی باشد .بهعالوه بایستتی رابطتۀ ستببیت کتافی میتان رفتتار اداره و
خسارت ادعایی وجود داشته باشد ).)Milecka, 2011, p. 56
اشخاص بایستی حق توسل به جبران خسارت را در قبال تصمیمات اداری که مستتقیماً بتر
منافع و حقوق ان تأریر می گذارد ،داشته باشند .در این راستا ادارات الزم استت بترای اشتخاص
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یادشده ،شیوه و مکانیزم جبران خسارت را تداره ببینند .اشخاص در آغاز به ارائۀ دعوی جبران
خسارت خود نزد مراجع اداری ملزم میشوند و مرحلۀ بعتدی توستل بته مراجتع قضتایی استت
)(Péter, 2008, p. 7؛ لذا اگر مرجع اداری ادعای یادشده را وارد بداند ،رأی برای جبران خسارت
به نفع وی و به نرر اداره صادر خواهد کرد .در مراجتع اداری نبایتد هتیچگونته تبعیضتی بتین
اشخاص در زمینۀ تجدیدنظر از تصمیمات اداری صورت گیرد .همچنین آرای این مراجتع اداری
مبنی بر جبران خسارات وارده باید در بازۀ زمتانی معقتول از ستوی ادارات مربوطته اجترا شتود
) .(Peter, 2008, p. 7در این راستا تا به امروز تعداد  92قضیه در دیوان دادگستتری اروپتا و 96
قضیه در مراجع ملی دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص حتق بتر ادارۀ مطلتوب و جبتران
خسارت متناظر رسیدگی شده است.0
مادۀ  20من تور حقتوق شتهروندی بیتان متیدارد« :2حتق شتهروندان استت کته چنانچته
تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالن قوانین و مقررات بدانند ،از طریتق مراجعته بته
مراجع اداری و قضائی صالح ،تقانای احقاق حق کنند» .9در این ماده ،نخستت ،مبنتای احقتاق
حق ،صِرن نق قوانین و مقررات قلمداد شده است ،بدون اینکه نیتاز بته اربتات ورود خستارت
باشد؛ درحالی که در من ور حقوق بنیادین ،صرن ورود خستارت ،حتتی بتدون نقت قتوانین و
مقررات ،برای طر دعوی جبران خسارت کافی دانسته شده است .دوم ،این ماده برخالن متادۀ
 60من ور حقوق بنیادین ،توسل هم به مراجع اداری و هم به مراجع قضایی را تصریح کرده که
البته با توجه به ترتیب نبارش آن ،ترجیح با رجو ،به مراجع اداری است .با این اوصان ،بتهنظتر
می رسد از منظر جبران خسارت ،من ور حقوق شهروندی نمن شناسایی حق جبران خستارت،
در مبنای جبران خسارت و تصریح مراجع مورد توسل با من ور حقوق بنیادین تفاوت دارد.

نتیجه
امروزه در بستر توسعۀ جایباه حقوق ب ر ،ترتیبتات حقتوقی ستنتی متحتول شتدهانتد .یکتی از ایتن
حوزهها که تحت تأریر این تحوالت ،حقوق متفتاوت و نوظهتوری بترای اشتخاص پتیشبینتی کترده،
eu/en/charterpedia/article/41-right-good-administration ) Last

europa.

Available at: http://fra.
)visited:2018/10/02

1.

 .2سیاستهای کلی نظام اداری در بند « 29حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی
در ارر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالن قانون و مقررات در نظام اداری» را یکی از سیاستهای کالن
اداری دانسته است .همچنین به موجب مادۀ  22قانون مدیریت خدمات ک وری «در صورت بروز هرگونه تخلف،
مسهولین دستباههای اجرائی مسثولیت پاسخبویی به مردم و شکایت آنان را بهعهده خواهند داشت».
 .9در بند  00مادۀ « 2حقوق شهروندی در نظام اداری» این حق مجدداً تصریح شده است.
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ت اتحادیتۀ اروپتا بتوده کته توانستته استت البوهتا و
ل متبت ح
حقوق اداری است .پتیش گتام ایتن تحتو ِ
استانداردهایی برای حمایت از اشخاص در قبال ادارات دولتی و کارکنتان دولتت فتراهم ستازد .نظتام
حقوقی اتحادیۀ اروپا در پرتو توسعۀ هنجاری مطلوب در اسنادی متل کنوانسیون اروپایی حقوق ب تر
و در پرتو رویۀ قضایی پی رفته در حمایت از حقوق ب ر توانستته استت مفهتوم ادارۀ مطلتوب را وارد
ادبیات حقوقی کند .این حق که در من ور بنیادین اتحادیۀ اروپا تصریح شده است ،میتوانتد مبنتایی
برای برخی از آرای قضایی در محاکم ملی دولتهای عضو و ارگانهای اتحادیۀ اروپا قرار گیرد.
در نظام حقوقی ایران نیز من ور حقوق شهروندی ،به تأسی از پی رفتهای حاصتل در زمینتۀ
حقوق شهروندی ،مبین و متضمن حقوق عدیدهای است که پیشتر به صتورت پراکنتده و متوردی
در سایر قوانین ملی آمده است .حق بر ادارۀ شایستته بتهعنتوان حتق شتهروندان ایرانتی در قبتال
نهادهای اداری در این سند بهرسمیت شناخته شده و بهطور مفصل تبیین گردیده است .بههرحال
من ور حقوق شهروندی بهعنوان یک سند فعالً غیرالزامآور اما راهبردی ،اهمیتت قابتلتتوجهی در
ترسیم آیندۀ نظام حقوقی ایران بهویژه در زمینۀ حقوق اداری دارد .توجه به پی رفتهتا و تجتاربی
که سایر ک ورها و نهادهای بینالمللی در ارتقای کارایی نظام حقوق اداری از یتک ستو و تضتمین
حقوق شهروندی در قبال حاکمیت دولتی از ستویی دیبتر کستب کتردهانتد ،متیتوانتد بته هتدن
شکلگیری یک «نظام اداری صحیح» که در قانون اساسی آمده است کمک شایانی کند.
مقایسۀ تطبیقی این دو سند حاکی از این واقعیت است که هرچنتد جایبتاه من تور حقتوق
بنیادین در اتحادیۀ اروپا و نظام حقوقی ک ورهای عضو بسیار رفیعتر از جایبتاه من تور حقتوق
شهروندی در نظام حقوقی ایران است ،ولی نبایستی منکر این واقعیت شد که نفس شناستایی و
تبیین حق ادارۀ شایسته در این من ور و سسس درج مفاد آن در آئیننامۀ «حقوق شهروندی در
نظام اداری ایران» مثید تحتول متبتت نظتام حقتوق اداری ایتران در انطبتاق بتا استتانداردهای
بینالمللی است .مثلفه هایی که برای شناسایی حق بر ادارۀ شایسته در من ور حقوق شتهروندی
ارائه شده است تقریباً با مثلفههای مندرج در من ور حقوق بنیادین قرابت دارد .بتا وجتود ایتن،
بررسیها ن ان میدهد در برخی موارد من ور حقوق شهروندی در شناسایی این حتق هنتوز بتا
استانداردهای بین المللی فاصله دارد .گنجاندن برخی معیارهتای اخالقتی بته جتای هنجارهتای
عینی حقوقی در شناسایی حق بر ادارۀ مطلوب ،تخصیص عنوان شهروند به اتبتا ،ایرانتی ،عتدم
تصریح به تعهد اداره به ارائۀ دالیل تصمیمات خود و عدم تصریح به حق ذینفتع در دسترستی
به مفاد پروندۀ شخصی خود از مواردی است که ن ان میدهد مفاد من ور حقوق شتهروندی بتا
استانداردهای مندرج در من ور حقوق بنیادین فاصله دارد .البتته برختی از متوارد نیتز ازجملته
شناسایی حق استما ،در خصوص اقتدامات و تصتمیمات اداری واجتد آرتار متبتت و منفتی بتر
شخص مثید برتری مفاد من ور حقوق شهروندی بر من ور حقوق بنیتادین در تضتمین تحقتق

حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا...
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حق بر ادارۀ مطلوب است .به طور کلی ،من ور حقوق شهروندی در زمینۀ حق بتر ادارۀ مطلتوب
هم راستا با من ور حقوق بنیادین است ،ولی به اقتضای مورد ،حتاوی نکتات نتعف یتا قتوت در
تحقق و تضمین این حق میباشد.
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