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 دهیچک
 استت  یحق موجد یادار مقامات مقررات و قانون خالف و نابخردانه عملکرد از یدادخواه امکان

 برای تا دهدمی روندانشه به را امکان این و شودمی یاد «اداری دادرسی بر حق» عنوان با آن از که

مات بربرا در خود حق احقاق قا ند. رجوع قضتتتایی مراجع به اداری م مای  حقوق از یکی حق این ن

  یرسم به کشورها_دول  از یاریبس یادار حقوق در که اس  حکوم  برابر در شهروندان نیادیبن

س . شده شناخته شتار نیا در ا  و نهادها و اروپا ییهاتحاد و رانیا یحقوق هاینظام در حق نیا نو

تایج .استتت  گرفته قرار تطبیق و قیتدق مورد آن، کردن اجرایی برای موجود یراهکارها  تحقیق ن

 و اداری دعاوی به قضتتتایی رستتتیدگی برای بشتتتر حقوق اروپایی دادگاه وجود که دهدمی نشتتتان

 ایران در اداری عدال  دیوان با مشتتابه و منطبق غیرقضتتایی هایرستتیدگی برای ییاروپا آمبودزمان

سیدگی برای ضایی هایر سیون و ق صل کمی سی قانون نودم ا سا سیدگی برای ا ضایی هایر  به غیرق
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س  اداره از مردم شکایات سانی این که ا شتر هرچه تعامل ساززمینه تواندمی مراجع هم  و ایران بی

 اتحادیه این اداری یدادرستت هایپیشتترف  از برداریبهره و اداری حقوق یحوزه در اروپا یاتحادیه

 باشد.

 

س بر حق :واژگانکلید شر، حقوق ،یادار یدادر  اداری، دعاوی ،اروپای اتحادیه اروپایی دادگاه ب

 .یادار عدال  وانید



 179  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 

 

 دمهمق
 در و نبوده محورانهحق و قانون با مطابق ،یمنطق درس ، شهیهم اداره ماتیتصم و یادار عمالاَ

سب و معقول زمان سامان نیا و رددگنمی اخذ منا شفتگ و یناب  خدمات یهارائ و قدرت عمالاِ در یآ

 یمعنو و یماد خسارات شدن وارد و شهروندان حقوق عییتض سبب عمومی نظم ریبرقرا و یعموم

 مردم به خدمات یئهارا یبرا و یادار امور انجام سبب به که اداره اریاخت .گرددمی شانیا به یاریبس

 در اداره دس  دنبو باز سبب ،شودمی گفته یادار هایصالحی  آن به صطالحا در و شده اعطا او به

 انونق از زیگر و  یصتتالح از خروج ستتبب گاهی امر نیهم که استت  گیریتصتتمیم و عمل انتخاب

 .دارد همراه به را شهروندان حقوق یانگاردهیناد و شودمی

 یقانون هایحمای  و فیتکال و قوقح از شتتهروندان که قانون بر یمبتن و محورحق هاینظام در

شتباه میتصم ای قانون خالف عمل مقابل در گوییپاسخ به ملزم اداره ،برخوردارند  دیبا و اس  خود ا

س فرد برابر در  و گوجواب اداره از رونیب ینظارت مراجع و یادار باالتر مقامات اداره، عمل از دهیدبیآ

سارات یکنندهجبران شد. خ صل صولا از ییک» با  منافع و حقوق از حمای  منظور به امروزه که یا

 ماتیتصم برابر در افراد یدفاع حقوق رعای  اصل ،اس  گرفته قرار توجه مورد یادار حقوق در افراد

 حق یانستتتان یابنا نیادیبن حقوق از یکی و یانستتتان کرام  هایجلوه از یکی و 1«باشتتتدمی یادار

س  یدادخواه  ایشدهشناخته حقوق و یذات احترام و شراف  ، یثیح رام ،ک یدارا افراد چون ؛ا

 واقع دستتبرد و خدشته مورد یادار هایارگان و یدولت ینهادها توست  امور نیا هرگاه که هستتند

سارات جبران و یدادخواه طرق دیبا شود شد پذیرامکان افراد یمعنو و یماد خ  نیا رهگذر از تا با

 و دول  هایکارویژه گستتتترش با امروزه .ندینما میترم را شیخو یرفتهازدستتت  حقوق یدادخواه

 حقوق انگاریهنادید امکان شتتتهروندان، عمومی زندگی هایعرصتتته تمامی در آن مداخالت افزایش

                                                   

سانی افراد در حقوق اداری ایران و ب، خانی والی زاده، ستتعید .1 سی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت ان رر

 .32ص ، 1397، 14، شماره 5حقوق اداری، سال فصلنامه  فرانسه،
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یان رواب  و استتتت  شتتتتده پیش از بیش افراد مان م ندان و حاک یدگی دارای شتتتهرو  و پیچ

سیق و تنظیم که گردیده ییهایدگیتندرهم ش آن تن  آن در افراد حقوق خوردن ضربه امکان و وارد

 دعاوی حکمی  استت . نموده ترپراهمی  را اداری دادرستتی ضتترورت امر این که استت  زیاد بستتیار

 که شتتر  این به ؛استت  اداری دادرستتی در بحث اولین و ترینمهم شتتوندگاناداره و کنندگاناداره

 اداری دادرستتی بر حق باشتتد. شتتناخته رستتمی  به خویش شتتهروندان برای را حق این گذارقانون

س  دادخواهی حق از ایجلوه  و ردیگیبرم در را حکوم  یک ارکان تمامی آن شمول یدامنه که ا

 عدم یا و قانون خالف رفتار سبب به عام( معنای )به دول  علیه که دهدمی را حق این شهروندان به

 نمایند. خواهیتظلم قانون، در شدهینیبشیپ رسمی مراجع به قانونی وظایف انجام

 بشر حقوق مباحث از بسیاری جدید، هایدستورالعمل و هانامهآیین تصویب با اروپا یاتحادیه در

ضوعات و شته اتحادیه این اداری حقوق ادبیات وارد محورانهحق مو س  گ  نظام رد دیگر سوی از و ا

 این در استت . شتتده اشتتاراتی کنندگانرهادا از شتتوندگاناداره دادخواهی به نیز ایران اداری حقوق

 حقوقی استتناد و متون در تحلیلی-توصتتیفی یشتتیوه به را اداری دادرستتی بر حق تا برآنیم پژوهش

 بر حق به ب نستت حقوقی نظام دو این رویکرد که دریابیم تا نماییم بررستتی اروپا یاتحادیه و ایران

سی س ؟ چگونه اداری دادر شابهاتی و هاتفاوت چه ا  به سب ن حقوقی نظام دو این رویکرد میان ت

 در نظر قح این نمودن عملی و ستتازیپیاده برای تمهیداتی چه دارد؟ وجود اداری دادرستتی بر حق

س ؟ شده گرفته سخ پیدایی برای ا سش پا سی و تعریف به ابتدا مذکور هایپر سید بر حق برر  ادر

 .ایمپرداخته ایران و اروپا یاتحادیه ریادا حقوق سپس و بشری حقوق المللیبین اسناد در اداری

 سازیپیاده سازوکارهای و نهادها و اداری قوانین میان نسبی تشابه وجود بر مقاله این یفرضیه

 اس . استوار اروپا یاتحادیه و ایران در اداری دادرسی بر حق

 یادار یدادرس بر حق .یکم گفتار

 گرفته قرار توجه مورد و شناسایی متعددی المللیبین اسناد در که بشری مسلّم حقوق از یکی»

 دادگاه به مراجعه حق خود حقوق استتتیفای برای هرکس حق، این موجب به استت . دادخواهی حق
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ستقل دارصالحی  سیدگی برای را طرفبی و م  حقوق یحوزه در حق این 1«دارد. قانونی و عادالنه ر

 یههم در آن هایستتازمان و دول  آفرینینقش چراکه ؛استت  برخوردار دوچندان اهمیتی از اداری

 آنکه از بیش امروزه و استت  یافته افزایش شتتهروندان یهروزمر رواب  تمامی و زندگی شتتئون و امور

شند تنازع و تعامل در یکدیگر با افراد  بر عالوه امر این و اندرابطه در دولتی هایسازمان و دول  با با

 شدن پایمال و حقوق رفتن بین از سبب گاهی شهروندان، زادیآ مختلف هایجلوه نمودن محدود

 دول  برابر در شتتهروند از حمای  برای راهکارهایی باید نتیجه در .گرددمی آنان استتاستتی هایحق

شته وجود شد دا سم از یکی» که با شری، هایحق از حمای  برای مؤثر هایمکانی  نظام بینیپیش ب

سب حقوقی سی در متنا شدیم اداری دادر شد فراهم شهروند برای امکان این تا با سل با که با  به تو

 2«شود. نائل خود حق احقاق به اداری دادرسی

سی   زیرمجموعه هایسازمان تمامی و دول  اعمال از شکای  و خواهیتظلم حق و اداری دادر

 و استت  انپرتو و قدرتمند دول  برابر در ناتوان شتتهروندان حقوق احقاق برای بنیادین حق یک آن

 اداری نظام شناخ  طرف یک از اداری هایدادگاه به اداری حقوق دعاوی سپردن وجودی یهفلسف»

 امر انجام در قانون حاکمی  تأمین و عمومی مقامات و اداری نهادهای تکالیف و هاصتتتالحی  و

 در شتتتهروندان حقوق از حمای  دیگر طرف از و اداری و عمومی مصتتتال  و منافع تأمین و عمومی

س . اداری نهادهای و مردم رواب   علیه شکای  طرح امکان و دول  بر نظارت بحث زاویه، این از 3«ا

 در یادار حقوق محور یبه منزله یادار اعمال یحقوق کنترل و ییقضتتتا نظارت» و آیدمی پیش آن

                                                   

سی در دعوا نظام اثبات ا محستتن زاده، ،آزیت و زارعی، محمد حستتین .1  حقوق یهادگاهیدی ، فصتتلنامهاداری دادر

 .67، ص 1394، 72ی قضایی، شماره

سی در دعوا نظام اثبات، آزیتا محستتن زاده،  زارعی، محمد حستتین و .2  حقوق یهادگاهیدی ، فصتتلنامهاداری دادر

 .68، ص 1394، 72ی قضایی، شماره

ستانداردهای منظر از اداری عدالت دیوان قانون لتحلی ،همتی، مجتبی .3 صفانه خاص ا سی من  اداری؛ یدادر

شر حقوق اروپایی دادگاه یرویه به نگاهی با صلنامه ،ب شماره19 سال عمومی، پژوهش حقوق ف ، ص 1395 ،55 ، 

257. 
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مات احترام نیتضتتتم و قانون  یحاکم تحقق جه  قا  نیادیبن هایآزادی و حقوق به یادار م

سناد یتمام در منظر نیهم از 1«.شودمی شناخته شهروندان  یدادخواه حق یجهان هایاعالمیه و ا

  یرستتتم به نیادیبن هایحق از یکی عنوان به ،استتت  اداره از یدادخواه آن هایجلوه از یکی که

س  شده شناخته ساس» و ا سی ،المللبین حقوق بر ا ستر ستی دیوان یا دادگاه به د  صورت به بای

 جمله از دادخواهی حق از شخصی هیچ ایرویه نظر از که شود حاصل اطمینان تا شود تضمین ثرمؤ

 2«.نشود محروم اداری دعاوی

 تجاوز مورد اشاساسی حقوق که هرکس که شده مقرر بشر حقوق یجهان یهیاعالم 8 یهماد در

 به یو یبرا نیقوان ریستتا ای یاستتاستت قانون یبه وستتیله حقوق نیا و ردیگ قرار گرانید دستتتبرد و

 به زین 10 یهماد در و دارد را یدادخواه یبرا محاکم به رجوع حق باشتتد، شتتده شتتناخته  یرستتم

شاره هادادگاه در یدادخواه یبرا افراد مطروحه یدعاو به یرسبر در یبرابر س شده ا  توجه با که  ا

 به دعوا طرح ملشتتتا را آن نتوامی خواهیتظلم و دادرستتتی باب در ماده این عبارات بودن کلی به

 دانس . نیز اداره علیه حق احقاق منظور

 که یافراد یبرا تا اندشده مکلف هادول  یههم 3 یهماد در و یاسیس و یمدن حقوق ثاقیم در

 احقاق و یدادخواه امکان ،استت  گرفته قرار تجاوز مورد ثاقیم نیا در هاآن یشتتدهشتتناخته حقوق

 انیب چراکه ؛استتت  نموده توجه یادار یدادرستتت به ماده نیا آخر بخش رد و آورند فراهم را حق

 مشاغل یاجرا در و خود فیوظا یاجرا یراستا در که باشد یمقامات توس  نقض نیا اگر که کندمی

 احقاق یهفیوظ هادول  ،اندشتده مردم حقوق گرفتن دهیناد و خستارات ورود به منجر خود یرستم

 حقوق نقض از خواهیتظلم کردن اضتتافه با 3 یهماد الف بند واقع در .رنددا زین را موارد نیا در حق

                                                   

جستارهای  یهفصلنام ،یدیوان عدالت ادار اءدر آر هایصیانت از آزاد ، ،شاکری و حمید کوروش استوارسنگری، .1

 .100. ص 1396 .1 یه، شمار1حقوق عمومی، سال 

ستانداردهای منظر از اداری عدالت دیوان قانون تحلیل ،همتی، مجتبی .2 صفانه خاص ا سی من  اداری؛ یدادر

شر حقوق اروپایی دادگاه یرویه به نگاهی با صلنامه ،ب شماره19 سال عمومی، پژوهش حقوق یف ، 1395 ،55 ی، 

 .249ص 
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س  افراد شخاص تو شاغل احراز به ملزم ا سم م س حق ،یر  هیعل یدعو طرح امکان و یادار یدادر

 بردن نیب از و گرفتن دهیناد چراکه ؛استت  شتتناخته رستتمی  به وکرده  مشتتخ  یخوب به را اداره

شخ توس  فق  افراد حقوق صر دوران در و پذیردنمی تصور یقیحق و یعاد اصا  گسترده با و معا

ئه یادار مختلف هایدستتتتگاه ظهور و مردم و اداره رواب  شتتتدن  و یعموم خدمات یدهندهارا

 از دفاع ازمندین که شده داریپد اداره و شهروندان رواب  در یدیجد نظم ،یعموم نظم یبرقرارکننده

س  اداره برابر در تقدر یکم لیدل به شهروندان سی قیطر از مهم نیا و ا  یخوب به یادار هایدادر

 صتتال  مقامات و مراجع وجود نیتضتتم به متعهد هادول  زین ماده نیهم 3 بند در .شتتودمی محقق

ضا سیاری نتیجه در .اندشده یدادخواه و یدعاو رشیپذ یبرا مقننه ای یادار و ییق سناد از ب  مهم ا

شری حقوق  آن یهسلط تح  شهروندان برای حق یک عنوان به را دول  از شکای  طرح امکان ب

 اداری، دادرسی» چراکه نمایند؛می تضمین را اداری دادرسی بر حق و شناسدمی رسمی  به دول 

 و مقررات و قوانین رعای  عدم حیث از اداری و دولتی هایدستتتگاه از افراد شتتکایات به رستتیدگی

 تضتتمین در لذا استت ، شتتهروند و اداره میان دعوایی و باشتتدمی اصاشتتخ هایآزادی و حقوق نقض

 ایویژه جایگاه اداری مقامات و هادستتتگاه خودستتری از جلوگیری و شتتهروندان هایآزادی و هاحق

 1«.دارد

 اروپا یاتحادیه در یادار یدادرس بر حق دوم. گفتار

 به اروپا یاتحادیه متعدد تونم و استتتناد در بنیادین حق یک عنوان به اداری دادرستتتی بر حق

سمی  ستقیم صورت به و شده شناخته ر ستقیم یا و م  اتحادیه این گذارانقانون مداقه مورد غیرم

س  گرفته قرار سی بر حق» و ا ستم در عادالنه دادر سیون سی شر حقوق اروپایی کنوان  جایگاهی ب

                                                   

 حقوق یهادگاهیدی ، فصتتلنامهاداری دادرسییی در دعوا نظام اثباتمحستتن زاده، آزیتا،  زارعی، محمد حستتین، .1

 .66، ص 1394، 72ی قضایی، شماره
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 ییاروپا ونیکنوانستت 6 یهماد در 1«استت . قانون حاکمی  مفهوم بنیادین عناصتتر از و دارد استتاستتی

شر حقوق س بر حق ب صفانه یدادر سم به و گرفته قرار گذارقانون توجه مورد کلی صورت به من   یر

س  شده شناخته  نقض و شیخو یمدن حقوق از  یمحروم خاطر به یفرد هر که کندمی انیب و ا

 معقول مدت کی در و فطربی و مستقل دادگاه کی در یدعو استماع حق گرانید جانب از او حقوق

 .شودمی نیز اداری مقامات و اداره شامل آن بودن وسیع و حق این گستردگی که دارد را یمنطق و

 اختهشتتن  یرستتم به یادار یدعو استتتماع بر حق ،خوب یادار رفتار ییروپاا کد 16 یهماد در

 دیبا اداره اس ، لیدخ اشخاص منافع ای حقوق که هاییپرونده در که شده انیب آن در و اس  شده

ضم س از مرحله هر در که دینما نیت صمیم یهپرو س . ماحترا مورد افراد دفاع حق ،گیریت  بند در ا

صم که یموارد در دارند حق همه که داردمی ظهارا زین 2 شان ای و هاآن هایحق بر اداره میت  منافع

س  اثرگذار ص اتخاذ از قبل شفاهاً ضرورت صورت در ای کتباً ،ا  انیب را ودخ نظر ،اداره یینها میمت

  یرستتتم به افراد یبرا ییاروپا آمبودزمان در  یشتتتکا بر حق نیز کد نیا 26 یهماد در .ندینما

 مقامات ای اداره عمل در  نق و بیع و یکوتاه و یینارسا هرگونه آن بر اساس و اس  شده شناخته

سم ساس که یر س  شده مقرر کد نیا بر ا ضوع تواندمی ،ا  ییاروپا آمبودزمان در  یشکا طرح مو

 گردد.

 نیدکتر اساستت و هیپا عنوان به آن از که اروپا یاتحادیه نیادیبن حقوق منشتتور 41 یهماد در

 و دفاع بر حق به خوب یهادار تحقق  یشتتترا انیب در ،شتتتودمی ادی زین هیاتحاد در خوب یهدارا

 اتخاذ از بلق دارد حق یشخص هر که شده انیب 41 یهماد 1 بند در .شودمی اشاره یادار یدادرس

  یرستتم به را یادار ماتیتصتتم مقابل در دفاع بر حق و کند دفاع خود از شیخو هیعل یمیتصتتم

س  شناخته سارات جبران تا دارند حق همه که شده مقرر 41 یهماد 3 بند در و ا  خود به وارده خ

 د.نبخواه ،شده جادیا آنان کارکنان ای اروپا هیاتحاد ینهادها توس  کهرا 

                                                   

سی بر حق ستیروس، متوستل، ممتاز، جمشتید، .1 سیون در دادر شر حقوق اروپایی کنوان  مطالعات ی، فصتلنامهب

 .856، ص 1395، 4ی اره، شم46ی دوره عمومی، حقوق
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 یمبنا بر و اس  شده افراد اتیشکا حق از صحب  زین اروپا یاتحادیه نیادیبن حقوق منشور در 

 و دارد ار ییاروپا پارلمان به  یشتتکا حق یحقوق ای یقیحق از اعم هیاتحاد شتتهروندان از کی هر آن

سارات جبران یبرا تواندمی شو نیا 6 صلف در شود. عمل وارد قیطر نیا از خود خ  ییجا در و رمن

 و ثرؤم خستتارت جبران از یبرخوردار حق از صتتحب  47 یهماد در ،شتتودمی عدال  از ستتخن که

 هیاتحاد حقوق در دهشتتنیتضتتم هایآزادی و حقوق که یافراد یههم و شتتودمی عادالنه یهمحاکم

 در را مستقل و طرفبی ،یعموم یهادادگاه به یدادخواه حق ،گرفته قرار نقض مورد هاآن به نسب 

 د.ندار معقول مدت

 زین 2004 دستتامبر 15 خیتار به اروپا یشتتورا رانیوز یهتیکم 909 یهجلستت ینامهتوصتتیه در

 6 یهماد بر استتتاس که استتت  گرفته قرار توجه مورد یادار یدادرستتت به مربو  اصتتتول ترینمهم

 یدادرس دستورالعمل نیا در اس . افتهی نیتدو نیادیبن هایآزادی و بشر حقوق ییاروپا ونیکنوانس

 عنوان به اشتتخاص منافع و حقوق از حفاظ  یبرا یادار مقامات ماتیتصتتم و اقدامات هیعل یادار

 نظارت انیب در دستورالعمل نیا اس . شده یمعرف شهروندان نیادیبن حقوق از  یحما یاصل عنصر

 موضوع را یادار اعمال یههم نظارت نیا قلمرو انیب در دوم بخش در و اس  یادار اعمال بر ییقضا

ضا نظارت ضا محاکم که کندمی اعالم گرید بند در و داندمی ییق  هرگونه بر نظارت به قادر دیبا ییق

 قدرت از استفادهءسو نیهمچن و یادار عمل بودن ستهیناشا ،یرقانونیغ اعمال ن،یقوان نقض و تخلف

 قرار قبول مورد یادار اعمال بر ییقضتتا نظارت هب یدستتترستت بر حق بخش نیهم 2 بند در باشتتند.

 یحقوق و یقیحق اشتخاص یههم اریاخت در دیبا هانظارت گونهاین که شتودمی انیب و است  گرفته

 نیا گرید بند بر استتاس .استت  نموده وارد ایخدشتته آنان منافع و حقوق بر یادار اعمال که باشتتد

 در شود. داده شهروندان یههم به هادرخواس  گونهاین یبرا یمنطق و معقول مهل  دیبا نامهتوصیه

ستماع بر حق از نامهتوصیه نیا 4 بند س  آمده انیم به سخن ا  هر که یزمان که نمایدمی اظهار و ا

شته وجود پرونده هر یبرا یمنطق و معقول زمان کی دیبا نمایدمی میتصم اخذ دادگاه  به و باشد دا

 موجود اطالعات و استتتناد یههم استتت ، کرده ءاستتتتثنا ورهاکشتتت یداخل حقوق که یموارد جز
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س  س  دیبا محاکم نیا طرف زا شدهدرخوا سیدگی و ردیگ قرار مرجع آن اریاخت در اداره تو  هایر

 نموده منع قانون که یموارد در مگر شود برگزار یعلن دیبا نامهتوصیه نیا گرید بند بر اساس ییقضا

 اس .

 ابلق دیبا یادار اعمال بر محاکم ماتیتصتتتم که شتتتده انیب زین نامهتوصتتتیه نیا گرید بند در

شند. باالتر محاکم در نظردیتجد و خواهیپژوهش سارت جبران بخش در با  (نامهصیهتو 5 )بخش خ

 یقانونریغ عمل مرتکب و تخلف دچار اداره که ندینما احراز ییقضتتتا محاکم اگر که شتتتده مقرر زین

س  دهیگرد شته خسارت جبران ننمود مقرر یبرا را اریاخت و قدرت نیا دیبا ا شند دا  نیمچنه و با

 اخذ هب الزام نیهمچن و یادار مقامات ماتیتصتتم کردن باطل یبرا الزم  یصتتالح دیبا محاکم نیا

 باشند. داشته را دادگاه أیر بر اساس دیجد میتصم

صیه در ستر 2007 خیتار به اروپا یشورا رانیوز یهتیکم 999 ینامهتو سبوا  یهماد در و رگا

س  گرفته قرار توجه مورد یادار اعمال از خواهیپژوهش 22  افراد که شده نایب آن اول بند در و ا

 و ندیمان یدادخواه استت  رگذاریثأت آنان یفرد منافع ای حقوق بر که یادار ماتیتصتتم از دارند حق

 از یاشن خسارات پرداخ  و خسارت جبران طرق دیبا یادار مقامات که شده مقرر یبعد یهماد در

بر  خسارت جبران نیا که ندینما مقرر و بینیپیش را شهروندان به اداره اعمال ای و یادار ماتیتصم

 دبن رد شود. اخذ مناسب و معقول زمان مدت در ییقضا محاکم توس  دیبا ماده همان 3 بند اساس

 مقرر نیز 1987 برسپتام 17 مصوب 410 یهشمار به اروپا یشورا رانیوز یهتیکم ینامهتوصیه 6

 کنترل وعن نیا و رندیگ قرار مستتتتقل مقامات ای و دادگاه کنترل تح  دیبا یادار اعمال که دهیگرد

 و مهم کارستتتازو دو فوق موارد به توجه با باشتتتد. مافوق یادار مقام کنترل مانع دینبا یادار مقام

 ادگاهد دارد؛ وجود اروپا یاتحادیه وقیحق نظام در اداری دادرستتی بر حق تضتتمین برای استتاستتی

 یی.اروپا آمبودزمان و بشر حقوق ییاروپا
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 بشر حقوق ییاروپا دادگاه .یکم بند

 بشتتر حقوق ییاروپا دادگاه و 1استت  قدرت اعمال بر مستتتمر رتنظا قانون  یحاکم یهدیا تمام

 نقش شتتده لیتشتتک نیادیبن هایآزادی و بشتتر حقوق ییاروپا ونیکنوانستت 19 یهماد بر استتاس که

ساس نیا بر و دارد اروپا یاتحادیه سط  در قانون  یحاکم تحقق در یمهم  حقوق ییاروپا دادگاه ا

 به نیادیبن هایآزادی و بشتتر حقوق ییاروپا ونیکنوانستت ژهیو به نیقوان  یرعا نیتضتتم یبرا بشتتر

 اس . آمده وجود

ساس س نیا 20 یهماد بر ا شر قحقو ییاروپا دادگاه ونیکنوان شکل ب ضات از مت ش از یق  یورهاک

 هایلیست  انیم از یپارلمان مجمع توست  قضتات 22 یهماد بر استاس و است  ونیکنوانست عضتو

ضا که اینفرهسه  نیا 32 یهماد یمبنا بر .گرددمی انتخاب سال 6 مدت یبرا ،نمایدمی یمعرف اع

 آن هایتکلپرو و ونیکنوانس اعمال و ریتفس به مربو  امور یههم دادگاه نیا  یصالح ون،یکنوانس

 که یردولتیغ هایسازمان ای اشخاص شخ ، ونیکنوانس نیا 34 یهماد بر اساس و گیردمیبر در را

 ارندد یعموم مقامات توستتت  شیخو مورد در را ونیکنوانستتت نیا در مندرج حقوق نقض یادعا

 اداره هیعل یدعو رحط امکان گرانیب امر نیا که ندینما مطرح دادگاه نیا در را خود یدعو ندتوانمی

س  دادگاه نیا در س .ا شر قوقح  یرعا به توجه و ریاخ هایسال در دادگاه نیا یهیرو یبرر  در ب

 ستتط  در افراد حقوق از  یحما یقو بانیپشتتت و یحام کی به را دادگاه نیا ،هیاتحاد ارکان یتمام

 اس . نموده تبدیل آن از فراتر و هیاتحاد

                                                   
1.  Bard, P. Carrera, S. Guild, G. Kochenov, D (2016) An EU mechanism on Democracy, 

the Rule of Law and Fundamental Rights with thematic contribution by Wim Marneffe No. 91 
/ April 2016: 3. 
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 ییاروپا آمبودزمان دوم. بند

ظام در پا یاتحادیه یادار حقوق ن هاد ارو  195 یهماد بر استتتاس آمبودزمان عنوان تح  ین

 خاص یهژیکارو یدارا ینهادها ترینمهم از و استت  شتتده جادیا اروپا یهجامع تأستتیس یهمعاهد

 عملکرد بر یدولت و یقانون کنترل و نظارت یمعن به آمبودزمان» استتت . هیاتحاد ستتتط  در یادار

 هدف با اداری اناتیجر ءستتو مقابل در افراد حقوق از  یحما و کشتتور اداری و ییاجرا یهادستتتگاه

 یکشتتورها یادار هایستتن  در شتتهیر اگرچه نهاد نیا 1«استت . مزبور هایدستتتگاه در عدال  جادیا

سکاند یحوزه شورها اکثر در تنها نه امروزه اما دارد یناویا شورها زا یاریسب در که ییاروپا یک  یک

 در نهاد نیا استتت . ایویژه گاهیجا یدارا زین اروپا یاتحادیه در و دهیگرد تأستتتیس زین ایدن گرید

 ادامه در اما دیگرد جادیا یمردم اتیشتتکا به یدگیرستت و خستتارت جبران یبرا ابتدا اروپا یاتحادیه

 یکار پالن در زین را هیاتحاد ستتتط  در وجوپرس و قیتحق ،تفح  ی،ریگشتتتیپ یبرا هاییشتتتیوه

شت و یحام آمبودزمان داد. قرار شیخو سن یبرا یمهم بانیپ  به هیاتحاد سط  در نیقوان یاجرا ح

 اس . خوب یادار رفتار ییاروپا کد ژهیو

 از مردم اتیشکا به و آمده وجود به (یعاد ای ی)اساس قانون بر اساس که اس  ینهاد آمبودزمان

س یدولت ینهادها ضاً و کندمی یدگیر  هایسازمان از نظارت منظور به زین  یشکا به ازین بدون بع

 ای ینظارت یانهاده اریاخت در گزارش صورت به را خود عملکرد یهجینت و شودمی عمل وارد مذکور

نه و مردم عموم هدمی قرار یعموم هایرستتتا یه در .د حاد پا یات عا یبرا ارو  نیادیبن قوقح  یر

 یادار ررفتا ییاروپا کد بیتصتتو و نگارش به اقدام 2001 ستتال در هیحادات نیا پارلمان شتتهروندان

 یاجرا یراب یحیضتتتتو کد نیا و بود کرده هیته ییاروپا آمبودزمان را آن نویسپیش که نمود خوب

 قانون نویسپیش دوم بخش خود )که اروپا یاتحادیه نیادیبن حقوق منشتور 41 یهماد بهتر چه هر

 .باشدمی بود( شده ییشناسا خوب یهادار بر حق آن بر اساس و اس  پاارو یاتحادیه یاساس

                                                   

ی پژوهش حقوق ، فصلنامهیساالرمردما در توسعه و ارتقای هنقش آمبودزمان ،ییایضمحمد، رضوان،  ،یجالل .1

 .133، ص 1392، 39ی ، شماره15عمومی، سال 
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 ایران در یادار یدادرس بر حق سوم. گفتار

 هایحکوم  در بنیادین اصتتتول از یکی امروزه کشتتتور بر حاکم قوای اعمال بر نظارت اصتتتل»

س  مردمی صل یک عنوان به دنیا حقوقی هاینظام تمامی در و 1«ا س  شده پذیرفته ا  یهنحو که ا

 آنکه نخس  ؛دارد مختلف یهگون سه اداره بر نظارت باشد. ناظران بینذره زیر باید حاکمان عملکرد

قام ندمی یادار مافوق م قام تخلف یهمالحظ صتتتورت در توا ظارت اصتتتل بر استتتاس مادون م  ن

 رانجب پرداخ  و دینما مجازات را یو مقررات حستتب و داده تذکر یخاط فرد به ،یمراتبستتلستته

 ،اداره بر نظارت دوم یشتتیوه بخواهد. را یادار میتصتتم ضیتعو و دهیدانیز فرد به وارده خستتارات

 کارمندان انیم از غالباً که استت  یادار تخلفات به یدگیرستت هایهیئ  و یبازرستت ینهادها نظارت

قه مان یباستتتتاب خاب اداره ه نان عملکرد بر و انت ظارت کارک ند. ن ظارت دو نیا دار  لیلد به ن

 کارکنان از یجانبدار با گهگاه و ندارد یادیز اعتبار ناظران بودن اداره خود از و بودن یستتازماندرون

شد رانیمد ژهیو به اداره  در منظر نیا از .شوندمی شهروندان بر ظلم و انگارینادیده سبب ،یادار ار

 یهانظارت اصتتواب،ن یادار عمل از یدادخواه بر حق ییشتتناستتا از پس مختلف یحقوق هاینظام

  ینقا و تخلفات طرفبی مرجع و نهاد کی تا اس  شده بینیپیش نیقوان در اداره بر یسازمانبرون

 .دینما صادر یمقتض حکم و یبررس را اداره

ظام در ظارت نوع دو هر ایران اداری حقوق ن نان عملکرد و اداره بر ن بر  دارد. وجود اداری کارک

 و اداره سرپرس  معاون، مدیرکل، عنوان با افرادی دولتی، ادارات و هاسازمان سازمانی چارت اساس

بر  را خود مدیری  تح  بخش عملکرد یهنحو و خود یهزیرمجموع کارکنان تمامی بر نظارت ...

 و حفاظ  همچنین و بازرستتتی و نظارت عنوان تح  دیگری هایبخش آن بر عالوه و دارند عهده

 یهزیرمجموع کارکنان و اداره عملکرد یهنحو بر که دارد وجود ارزیابی و نظارت واحد یا و اطالعات

                                                   
سی قوانین به ینگاهمین ،ی، ستتیدعلیآبادنجف . میرداماد1 ی ، فصتتلنامهآن تحوالت سیر و ایران در اداری دادر
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 وجود اداره بر نظارت برای دیگری ستتازوکار ،یستتازماندرون نظارت این کنار در .کنندمی نظارت آن

 هایسازمان عملکرد صح  و سالم  ضامن تا اس  مستقل نهادهای توس  بیرونی نظارت که دارد

 اداری تصمیمات انکارناپذیر تأثیر به توجه با» باشند. اداره برابر در شهروندان حقوق تضمین و دولتی

ندگی بر ی  مردم، ز عا فاع حق ر های در د ند ندمی اداری فرای  حقوق حفظ در بستتتزایی نقش توا

 رضتتایتمندی افزایش آن، پی در و اداری کارمندان اشتتتباهات و هاخودستتری کاهش شتتهروندی،

شته هاآن رواب  بهبود و ولتید نهادهای از شهروندان  اسالمی انقالب وقوع با منظر این از 1«باشد. دا

 قانون این در متعددی اصول جایگذاری با اساسی گذارقانون جدید، اساسی قانون تصویب و تدوین و

 اسالمی دول  کلی هایسیاس  بیان در سوم اصل 14 بند اس . داشته نظر دادرسی و دفاع حق به

 برای عادالنه یقضتتتای امنی  ایجاد و مرد و زن از اعم افراد یجانبههمه حقوق تأمین» آن وظایف و

 قانون چهارم و ستتی اصتتل در و استت  داده قرار مداقه مورد را «قانون برابر در عموم تستتاوی و همه

 یهادادگاه به دادخواهی منظور به تواندمی هرکس و دانسته فرد هر مسلم حق را دادخواهی اساسی

 را اداری دادرسی بر حق دادرسی، و دادخواهی عام حق شناسایی این کنار در اما نماید. رجوع ل صا

 به ایران استتالمی جمهوری استتاستتی قانون ستتوم و هفتاد و صتتدیک اصتتل در و داشتتته مدنظر نیز

 دیوان و پرداخته دادخواهی بر حق نمودهای از یکی عنوان به اداری دادرستتتی بر حق شتتتناستتتایی

 یهزیرمجموع هایسازمان و دول  علیه شهروندان خواهیتظلم عام مرجع عنوان به را داریا عدال 

 آرای همچون نیز اداری تصمیمات» چراکه ؛اس  نموده تأسیس را حکوم  عمومی ارکان سایر و آن

 فع نذی افراد به آن اتخاذ هنگام باید رو این از دارند. افراد منافع و حقوق در بستتزایی تأثیر قضتتایی

 2«.شود داده خویش حقوق از دفاع فرص 

                                                   

یان، فرامرز، 1 فاع حق تحقق. عطر عه یاداره مفهوم پرتو در د طال ظام تطبیقی یخوب؛ م  و ایران حقوقی ن

 .273، ص 1395، 1 یشماره ،7 یتطبیقی، دوره حقوق ، مطالعاتاروپا یاتحادیه

یان، فرامرز2 فاع حق تحقق، . عطر عه یاداره مفهوم پرتو در د طال ظام تطبیقی یخوب؛ م  و ایران حقوقی ن

 .274، ص 1395، 1 یشماره ،7 یتطبیقی، دوره حقوق ، مطالعاتاروپا یاتحادیه
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 یادار عدالت وانید .یکم بند

 اس  شده لیتشک رانیا یاساس قانون سوم و هفتاد و صدیک اصل بر اساس اداری عدال  دیوان

 یادار عدال  وانید تأسیس از هدف» .باشدمی یادار مراجع و نهادها در شهروندان حقوق پاسدار و

 ی،ادار عدال  وانید 1«استتت . قدرت اتیتعد برابر در شتتتهروندان هاییآزاد و حقوق از حراستتت 

 یبرا شیخو خاص قانون یدارا که اس  رانیا یادار حقوق نظام در یادار یدادرس مرجع ترینعالی

 بر استتاس آن قضتتات و هیقضتتائ یهقو سیرئ منتصتتب آن سیرئ استت . یادار یدعاو به یدگیرستت

 لستتا پنج حداقل یدارا و گردندمی منصتتوب هیقضتتائ یهوق سیرئ حکم و وانید سیرئ شتتنهادیپ

 بر اساس و هستند یکارشناس مدرک با ییقضا کار سال ده ای یلیتکم التیتحص با ییقضا یهسابق

صل س قانون سوم و هفتاد و صدیک ا سا  یدعاو یتمام یادار عدال  وانید قانون 10 یهماد و یا

صم به مربو  شک ،یاجتماع نیمأت سازمان ،هاشهرداری ،یتدول یواحدها اقدامات و ماتیت  و التیت

سال انقالب ینهادها صم و یما  و مراجع از صادره یآرا و مذکور یواحدها مورانأم اقدامات و ماتیت

 حقوق از تا نموده یدگیرستتت گونهاین از یموارد و یادار تخلفات به کنندهرستتتیدگی هایهیئ 

 .نماید  یحما اداره برابر در شهروندان

 کهاین نخست  است ؛ اهمی  دارای منظر دو از ایران حقوقی نظام در اداری عدال  دیوان وجود

 وجود یدهندهنشتتان کهآن دیگر و گشتتایدمی را حاکمیتی قوای از دادخواهی باب مرجع این وجود

 حکومتگران از شهروندان خواهیپاسخ امکان و عام( معنای )به دول  عملکرد بر نظارت سازوکارهای

ستم و سالمی جمهوری حکوم  در موجود اجرایی و اداری سی س  ایران ا  عدال  دیوان» چراکه ؛ا

 عدال  دیوان وجود 2«استت . آمده پدید حکوم  و مردم بین رواب  در عدال  تحقق منظور به اداری

                                                   
سنگری، .1 ستوار صلنام ،دیوان عدالت اداری اءدر آر هایصیانت از آزاد ،شاکری کورش و حمید ا ستارهای  یهف ج

 .90. ص 1396 .1 یه، شمار1حقوق عمومی، سال 
سی قوانین به ینگاهمین ی، ستتیدعلی،آبادنجف . میرداماد2 ی ، فصتتلنامهآن تحوالت سیر و ایران در اداری دادر

 .71ص  ،1390، 2ی شماره ،1 معرف  حقوقی، سال
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سیل اداری س  ایبالقوه پتان  و ایانفرمانرو خواهیزیادت مقابل در فرمانبران مدافع تواندمی هم که ا

 جامعه در قانون حاکمی  نمودن مستولی نهای  در و پاسخگویی شفافی ، به رسیدن برای پلی هم

 باشد.

 یراستتتا در نواید کردیرو که شتتودمی مشتتاهده ریاخ هایستتال در وانید یهیرو یهظمالح با

صول و بوده شهروندان حقوق از شتریب هرچه  یحما شر حقوق نیمواز و ا  مودن دیوان ءآرا در یب

 کرام  ،یبرابر ،یآزاد مانند آن مجموعهریز هایحق و بشتتتر حقوق به توجه استتت . افتهی یبهتر

 یواردم و کار یآزاد و استخدام بر حق ،یشهروند حقوق  یرعا سالم، س یز  یحم بر حق ،یانسان

س  نیا از شان د شر حقوق  یاهم یدهندهن ستن آورالزام و اداره در ب  وانید دنز در آن نیمواز دان

 قوقح موازین و بشتتتر حقوق تا گردیده ستتتبب اخیر یهده در اداری عدال  دیوان یهروی .استتت 

شر حقوق هایاعالمیه از شهروندی سیون و یب س انونق متن و المللیبین هایکنوان سا  یهیرو به یا

 و اداری ل داع دیوان وجود .برسد عمل یهعرص به نظر یهعرص از و دوش وارد رانیا یادار و ییقضا

 بر حق یدهایجادکنن ،دول  علیه مردم دعاوی به کنندهرستتیدگی نهاد یک عنوان به آن شتتناستتایی

 چه هر فاظ ح برای متقن و محکم تضمینی تواندمی و اس  ایرانی شهروندان برای اداری دادرسی

 باشد. حاکمان برابر در شهروندان حقوق از بیشتر

 یاساس نقانو نودم اصل ونیسیکم دوم. بند

س گذارقانون سا س قانون در یا سا سالم یجمهور یا  در عام خواهیتظلم امکان بر عالوه رانیا یا

 یراهکارها نهاد، نیا توستتت  عدال  یاجرا و یبرقرار در عامه حقوق یایاح و یادار عدال  وانید

شخاص از  یحما یبرا یگرید س  ودهنم بینیپیش یدولت هایارگان و نهاد و اداره برابر در ا  از تا ا

 در و آورد عمل به یریجلوگ یعموم مقامات یرقانونیغ هایپیشتتتروی و یخودکامگ از قیطر نیا

س گذارقانون جهینت سا ضایغ یشیوه یا صل در را یادار نظارت ییرق س قانون نودم ا سا  بینیپیش یا

س  نموده شک که ناپارلم از بتوانند مردم همگان تا ا س  مردم خود ندگانینما از شدهلیت  هیعل ،ا

 نیهم یبرا .ندینما شکای  طرح به اقدام کشور یادار ینهادها یقانونریغ اعمال و موجود یهقو سه

 هیمجر یهقو ای مجلس کار طرز از یتیشکا هرکس که داردمی مقرر یاساس قانون نودم اصل منظور
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ضائ ای شته هیق شد دا س یشورا جلسم به کتباً را خود  یشکا تواندمی ،با  مجلس کند. عرضه یالما

 یهقو به  یشتتکا که یموارد در و دهد یکاف پاستتخ و کند یدگیرستت اتیشتتکا نیا به استت  موظف

ضائ یهقو ای هیمجر س  مربو  هیق س ،ا سخ و یدگیر سب مدت در و بخواهد هاآن از یکاف پا  متنا

شد عموم به مربو  که یمورد در و دینما اعالم را جهینت ستا در ند.برسا مهعا اطالع به با  یاجرا یرا

 اتیشکا اف یدر با تا اس  شده لیتشک نام نیهم به یاسالم یشورا مجلس در یونیسیکم اصل نیا

 نیا .دیبرآ آنان از خواهیپاستتخ درصتتدد  ،یشتتکا مورد هایستتازمان و نهادها به آن اعالم و یمردم

 اداری نهادهای گوییخپاس هب منجر تواندمی که اس  ییرقضایغ یشیوه کی یدادرس حق از وهیش

 هیعل اشتتتخاص نظارت به تواندمی ونیستتتیکم» این و گردد یمنته مردم حقوق احقاق به و شتتتود

س گانهسه یقوا کار طرز در عملکردءسو ای  یریمدءسو  تح  هایسازمان و نهادها و کند یدگیر

 1«.کند گوییپاسخ به مجبور را خود  یصالح

 اداری قضایی شبه مراجع سوم. بند

 نودم اصل کمیسیون و اداری عدال  دیوان طریق از اداره رفتار بر نظارت عام سازوکارهای کنار در

 مردم شکایات به که دارند وجود بسیاری قضایی شبه مراجع ایران اداری حقوق نظام در اساسی، قانون

 خواهیتظلم دارها قانون خالف عملکرد از و رسیدگی اداری عدال  دیوان در دعوی طرح از قبل اداره از

 در و نهایی و بدوی دادگاه موارد برخی در قانون موجب به اداری عدال  دیوان» چون ؛نمایندمی

 هاسازمان در که اس  مراجعی و هاکمیسیون اداری شکایات و دعاوی تجدیدنظر دادگاه دیگر برخی

 کمک اداری قضایی یهروی وحدت و نظر وحدت ایجاد به راه این از و دارد وجود اداری یهادستگاه و

                                                   

حقوق  یهادگاهید یه، فصتتلناماصیل نود و نهاد آمبودزمان ونیسییکم یقیتطب یبررسیبراهیم، زاده، ا یموستت .1

 .165، ص 1391، 57 یره، شما17 یهدور ،ییقضا
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 در هاآن آراء به اعتراض که دارد وجود قضایی شبه تخصصی مرجع 55 حدود» ایران در 1«.کندمی

 غالباً  و دارند فراوانی تعداد اداری قضایی شبه مراجع این 2«.گیردمی صورت اداری عدال  دیوان

 تشخی  هیئ  عنوان تح  و هستند مجریه یهقو یهزیرمجموع و نبوده قضاییه یهقو یهزیرمجموع

 ترکیب .نمایندمی فعالی  تجدیدنظر( رسیدگی )مرجع اختالف حل هیئ  و بدوی( رسیدگی )مرجع

 و هاسازمان سرپرس  مدیرکل، وزیر، مانند غیرحقوقدان اعضای غالباً و اس  متفاوت مراجع این

 دو یا یک و دارند عضوی  آن در ... و هاسازمان حقوقی هایمدیرکل و کارشناسان عمومی، نهادهای

 همه این با قاضی. نه اس  اکثری  نظر رأی صدور مالک و هستند عضو هاآن در نیز قاضی نفر

 در کنندمی صادر افراد یهدربار که رأیی و اس  توجه قابل و وسیع نسبتاً مراجع این اختیارات»

 بودن غیرحقوقی خاطر به قضایی شبه مراجع این که داش  در نظر باید 3«.اس  مؤثر هاآن حقوق

 اخذ مقررات و قانون خالف گهگاه و جانبدارانه هایتصمیم غالباً هاآن بودن سازمان عضو و اعضا

 با اس . خواهیتظلم برای اداری عدال  دیوان به شهروندان یهمراجع سبب امر همین و نمایندمی

 این صادره آرای از مردم شکای  کثرت توانمی اخیر یهده در اداری عدال  دیوان عملکرد به نگاهی

 دلیل اداری تصمیمات صدور در مراجع این اعضای نابلدی و دقتیبی که نمود مشاهده را مراجع

 در قضایی شبه مراجع این ایجاد که نمود توجه باید البته نهادهاس . این از مردمی شکایات کثرت

 مرتب  فرد و اس  بوده خواهیتظلم مرجع به نشهروندا دسترسی سهول  جه  مختلف هایسازمان

 عدم از بعد و نمایدمی مراجعه دستگاه خود به اول یهوهل در کشور اجرایی و اداری هایدستگاه با

 استقرار به توجه با امر این که شودمی متوسل اداری عدال  دیوان در دعوی طرح به نتیجه، حصول

 اس . یهتوج قابل تهران در اداری عدال  دیوان

                                                   
سی قوانین به ینگاهمین ی، ستتیدعلی،آبادنجف میرداماد .1 ی فصتتلنامه ،آن تحوالت سیر و ایران در اداری دادر

 .71ص  ،1390 ،2 یهشمار ،1 معرف  حقوقی، سال

سنگری، کوروش،  .2 ستوار ستیا سی چی سی ایران؛ در اداری دادر سی در اداره دادر صلنامهاداره بر یا دادر ی ، ف

 .146، ص 1399، 4، شماره 2ی نوین حقوق اداری، سال هاپژوهش

سی قوانین به ینگاهمین ی، ستتیدعلی،آبادنجف . میرداماد3 ی ، فصتتلنامهآن تحوالت سیر و ایران در اداری دادر

 .83ص  ،1390 ،2ی شماره ،1 معرف  حقوقی، سال
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 گیرینتیجه
س حق ستر س به ید ضا نظارت و یادار یدادر  و انریا یحقوق نظام هردو در یادار اعمال بر ییق

 ظامن دو هر در و استت  شتتده شتتناخته  یرستتم به شتتهروندان حقوق از دفاع جه  اروپا یاتحادیه

 بر یسازمانبرون تنظار یبرا یمتعدد ینهادها و مراجع ،یسازماندرون یهانظارت بر عالوه یحقوق

 و ایران رد یاساس قانون نودم اصل ونیسیکم ،یادار عدال  وانید که اس  شده گرفته در نظر اداره

 انداداره بر نظارت یسازمانبرون ینهادها ترینمهم از ییاروپا آمبودزمان و بشر حقوق ییاروپا دادگاه

 در که دهدمی نشتتتان بررستتتی این نتایج گردیدند. واقع یواکاو مورد تحقیق این در مختصتتتراً و

 دیکأت مورد هیاتحاد نیا ینهادها توس  یبشر حقوق نیمواز و نیادیبن حقوق  یرعا اروپا یاتحادیه

 یکردیرو ،اداره در اروپا یاتحادیه کردیرو که نمود انیب طور نیا توانمی و استت  گرفته قرار فراوان

 درستتیدا بر حق  یرعا یبرا یاریبستت قواعد هیداتحا نیا یادار نیقوان در استت . محور-بشتتر حقوق

 .اس  آمده دیپد اداری

سیون و اداری عدال  دیوان نهاد دو نیز ایران اداری قوانین در صل کمی سی قانون نودم ا سا  که ا

 دیوان و نمایندمی سازیپیاده را اداری دادرسی بر حق اس  شده تشکیل اسالمی شورای مجلس در

ضایی مرجع یک عنوان به سیون و نمایدمی اداری دعاوی در رأی صدور به اقدام ق صل کمی  نودم ا

 علیه افراد شتتکای  طرح و بررستتی به اقدام غیرقضتتایی نهاد یک عنوان به استتالمی شتتورای مجلس

 در .دهدمی قرار عموم دسترس در و کرده منتشر را آن نتایج و نمایدمی دولتی نهادهای و هاسازمان

 به دادگاه و دارند را رویکرد همین ییاروپا آمبودزمان و بشر حقوق ییاروپا دادگاه نیز اروپا یاتحادیه

 و نمایدمی اروپا یاتحادیه عضتتو یهادول  علیه دعاوی رستتیدگی به اقدام قضتتایی مرجعی عنوان

سیدگی با اروپایی آمبودزمان ضایی ر سل و غیرق شار و اداری تخلفات از گزارش یهتهی به تو  آن انت

 در دارد. اداره برابر در شتتتهروندان از حمای  و اداری مراجع عملکرد اصتتتالح در ستتتعی مومع برای

سایی در حقوقی نظام دو ناینتیجه سی بر حق سازیپیاده و شنا  با فراوانی هایشباه  اداری دادر

 و روپاا یاتحادیه اداری حقوق از گرفتن الهام با تواندمی ایران اداری دادرستتتی نظام و دارند یکدیگر
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 در گامی اتحادیه این غیرقضتتایی و قضتتایی مراجع مختلف مصتتوبات و قوانین ستتازیبومی و ترجمه

 برابر در شتتتهروند حقوق از دفاع و اداری دادرستتتی بر حق نمودن تضتتتمین بهتر چه هر راستتتتای

 بردارد. ایرانی شهروندان برای اداری هایسازمان
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