
 

 پژوهشی( -فصلنامه حقوق اداری )علمی 

 4931بهار ، 41  ، شمارهپنجمسال 

 

بررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و كرامت انسانی افراد در حقوق 

 اداری ایران و فرانسه

 9زاده سعید خانی والی

 

 چکیده

باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و  اصل کرامت انسانی يکی از اصول بنیادين بشر می

رسمیت شناخته شده که در اين ای، از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر درج شده و بهطقهمن

است. اصل حقوق اسناد بر اهمیت اين اصل و همچنین ضرورت رعايت آن تأکید گرديده 

ويژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته دفاعی نیز يکی از اصول بسیار مهمی است که به

در حمايت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از  ای را است و نقش ويژه

تصمیمات مقامات اداری هستند. بايد توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی 

است. در اين مقاله تالش های حقوقی جمهوری اسالمی ايران و فرانسه پذيرفته شده نظام

نسانی و حقوق دفاعی در حقوق اداری جمهوری شود که ضمن بیان جايگاه اصول کرامت ا می

اسالمی ايران و فرانسه، میزان ارتباط اصل کرامت انسانی و حقوق دفاعی در خصوص 

 حمايت از حقوق اداره شوندگان نیز مشخص گردد.

 کرامت انسانی، حقوق دفاعی، شورای دولتی، حقوق اداری. واژگان كلیدی:

                                                 

 ؛ مسئول( فرانسه، مدرس دانشگاه )نويسنده  سوربن، -ی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه پاريس يک پانتئون . دانش آموخته 8
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 مقدمه

افراد در برابر مقامات اداری،  9منظور حفاظت از حقوق انسانیکه به توان عنوان داشتدر ابتدا می

و نقش اين اصل در اتخاذ تصمیمات اداری  2ناگزير از شناختن اهمیت قابل توجه اصل حقوق دفاعی

های ادارات عمومی و تأثیر ناگزير اين باشیم. در عصر کنونی، با توجه به افزايش روزافزون فعالیتمی

ی قرن بیستم بر اين حقیقت تأکید ورزيده که هم  افراد، کمیسر دولت فرانسه در نیمه ها برفعالیت

از  (.wiener, 1975 : 27)اکنون بیش از يک قرن است که ما مردمی، تحت حکومت ادارات هستیم 

باشند که  چنان قابل توجه میبیش از حد خدمات عمومی آن  اين پس، افزايش دخالت دولت و توسعه

امپراتوری ادارات بگريزد   توان يافت که قادر باشد از سیطره الیت انسانی را میکمتر فع

(Bonnefous, 1958: 3; Rivero, 1986: 17 .)که بازگشت به دولت حداقلی از سوی ديگر، از آنجايی

ر های افراد مورد تهديد قراظهور رسیده و آزادی  به منصه» 3گردولت مداخله«باشد، نیز ناممکن می

 (.Grewe et Ruiz Fabri, 1995: 32)گیرند می

منظور به حداقل حمايتی، به  بنابراين، در اين قسمتِ بحث است که ضرورت برقراری تدابیر ويژه

گیر افراد گردند، اهمیتی هايی که ممکن است از سوی تصمیمات اداری نامطلوب گريبان رساندن زيان

منظور حمايت از حقوق و منافع ی از اصول اصلی که امروزه بهيابد. بايد عنوان داشت که يکويژه می

اند، اصل رعايت حقوق دفاعی افراد در برابر تصمیمات افراد در حقوق اداری مورد توجه قرار گرفته

ناپذير بر هايی جبران گونه تصمیمات قادر هستند تا در بعضی اوقات، لطمهباشد؛ چرا که ايناداری می

 اد وارد آورند.حقوق و منافع افر

عنوان يکی از اصولی که از ديرباز مورد توجه از سوی ديگر، اصل رعايت کرامت انسانی به

علمای حقوق قرار داشته، نقشی ارزنده و بسیار قابل توجه را در رعايت حقوق انسانی شهروندان 

نی و اصل رعايت همین دلیل بررسی ارتباط اصل رعايت کرامت انساکند. بهدنیای امروزين ايفا می

 باشد.حقوق دفاعی افراد در برابر تصمیمات مقامات اداری، حائز اهمیت می

                                                 

1. Droits humains / Human rights 

2. Les droits de la défense / Rights of defense 

3. État interventionniste 
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

هايی که تاکنون انجام گرفته، توجه چندانی به نقش کرامت انسانی و در  در ايران و در پژوهش

راستای رعايت حقوق دفاعی شهروندان در برابر مأموران اداری و اهمیت آن، صورت نگرفته و اغلب 

های انجام شده تنها به اهمیت رعايت حقوق دفاعی افراد و يا میزان رعايت آنها در نظام ژوهشپ

 اند)رضايی زاده وحقوق اداری پرداخته و يا اين که مبنای اين اصل را عدالت آيینی در نظر گرفته

ا با گردد ت(. بنابراين در اين پژوهش تالش می8090 ؛ رضايی زاده و درويشوند،8090عطريان، 

ای و منابع موجود به سؤال اصلی نوشتار حاضر، يعنی چگونگی ارتباط میان استفاده از روش کتابخانه

رعايت کرامت انسانی و حقوق دفاعی افراد در حقوق اداری ايران و فرانسه پاسخ دهیم و در اين 

مفهومی دارد؟ رهگذر به اين سؤاالت هم بپردازيم که کرامت انسانی در حقوق ايران و فرانسه چه 

کرامت انسانی در حقوق اساسی ايران و فرانسه چه جايگاهی را در اختیار دارند؟ جايگاه کرامت 

باشد؟ اصل حقوق دفاعی در حقوق اداری ايران و انسانی در حقوق اداری ايران و فرانسه چه می

مت انسانی در آرای فرانسه چه جايگاهی را در اختیار دارند؟ و اين که آيا اصول حقوق دفاعی و کرا

 اند؟ديوان عدالت اداری ايران و شورای دولتی فرانسه مورد توجه قرار گرفته

در نوشتار حاضر و در بخش نخست، به بررسی مختصر مفهوم کرامت انسانی در حقوق ايران و 

 است. در قسمت بعد، به جايگاه حقوق دفاعی در حقوق اداری ايران و فرانسهفرانسه پرداخته شده 

 ارتباط اين دو اصل مهم  بررسی خواهند گرديد. ،شود و در پايان اشاره می

 عنوان مبنای حقوق انسانیبه 1. كرامت انسانی7

باشد که رعايت حقوق دفاعی با رعايت شخصیت انسانی فرد پیوندی ذکر اين نکته دارای اهمیت می

می است عمیقاً متافیزيکی، اخالقی عمیق دارد. بايد توجه داشت که اصل رعايت کرامت انسانی مفهو

 «کرامت انسانی در حقوق»در نوشتار خود با عنوان  2و همچنین فلسفی و مذهبی. چنان که موتو

حقوق قرار بگیرد. از   کرامت، خارج از حوزه بیان داشته است که ديگر اين امکان وجود ندارد تا مسأله

دريافته شده و پذيرفته  3حقوق وسیلهاز يک سو بهگونه عنوان داشت که کرامت بعد بايد ايناين به

                                                 

1. Dignité humaine / Human dignity 

2. Moutouh 

3. Droit / Law 
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شده است و از سوی ديگر، بررسی کرامت بدون در نظر گرفتن حقوق و بررسی حقوق بدون رعايت 

توان در اينجا می   .(Moutouh, 1999: 163-166)باشد الزامی کرامت انسانی، در حقیقت ناممکن می

نظر نظران، در مورد کرامت اختالف نظر وجود دارد. به احببه اين مسأله اشاره داشت که در میان ص

نظر برخی ديگر که بهاست که به فرد تعلق دارد، در حالی 9شخصی برخی، کرامت يک حق ساده

گونه از تعاريف قرار دارد. از نظر اين دسته، هرچند میان حقوق و کرامت هیچ کرامت فراتر از اين

 ,de Villiers et Le Divellec)؛ اما اين دو از نظر ماهیت متفاوتندتفاوتی از نظر درجه وجود ندارد

عنوان داشت که کرامت  2نظر برخی نويسندگانتوان با توجه بهدر واقع، می .  (126 -125 :2013

شود که خود اصلی است بشر بنا نهاده میحقوق  آن، فلسفه  دهد که بر پايهستونی را تشکیل می

-که کرامت بهين نکته اشاره گردد که از آنجايی. در اين قسمت بحث مناسب است تا به ا3فرااساسی

اين اصل  ،(Mathieu, 1996: 282)صراحت در هیچ متن مرتب  با قانون اساسی فرانسه ذکر نشده 

 . (Saint-James, 1997: 61)است زمان بسیاری را صرف تبلور خود کرده و معلق باقی مانده

  عنوان پايهطور قطع بهباشد که بههمیت میچنان دارای ادر حقیقت رعايت کرامت انسانی آن

ها و که اين اصل در اعالمیهشود. از آنجايیاساسی بسیاری از حقوق انسانی در نظر گرفته می

المللی متعددی نیز ذکر شده است؛ در حال حاضر کرامت انسانی عالوه بر اين که به  معاهدات بین

  عنوان يک ستون و پايهناپذير در نظر گرفته شده، به های جدايیای از حقعنوان يک حق يا مجموعه

در غیر اين  ؛نمايدای، رعايت آن را طلب میپايدار هر جامعه  حقوق بشر در نظر گرفته شده و توسعه

 کافی دارای مفهوم نبوده و رنگ خواهند  اندازه هايی همانند آزادی و برابری، ديگر به صورت، ارزش

باشد که در نظر جا میبعد(. اهمیت اصل کرامت تا بدانبه 11: 8017نژاد،  میزاده و رحی باخت )حبیب

  عنوان شرط ادامهبه «آزادی توأم با مسئولیت افراد ملت در برابر خداوند»برخی، اين اصل در کنار 

عبارت ديگر، اعتقاد (. به834: 8011است )هاشمی، حیات نظام جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده 

حفظ مشروعیت نظام جمهوری   ترين تضمیناتی است که الزمه طور حتم يکی از مهماين اصل به به

                                                 

1. Subjectif 

2 . (Mathieu, 1996: 285 ; Rials, 1986: 57 ; Mathieu, 1995: 12 ; Cornavin, 1985: 100) 

3. Supraconstitutionnel 
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

ای مختصر به مفهوم کرامت انسانی، در قسمت بعد به بررسی بعد از اشاره باشد.اسالمی ايران می

ه در ادام پردازيم.جايگاه کرامت انسانی در حقوق اساسی ايران و سپس در حقوق اساسی فرانسه می

نیز به بررسی کرامت انسانی در حقوق اداری ايران و فرانسه و جايگاه آن در آرای ديوان عدالت 

 پردازيم.اداری ايران و شورای دولتی فرانسه می

 . جایگاه كرامت انسانی در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران7-7 

عايت حقوق انسانی از در نظام حقوق جمهوری اسالمی ايران، مفهوم کرامت و همچنین ضرورت ر

های اساسی موضوعات بسیار مهمی هستند که در ارتباط با عدالت، آزادی و توجه به حقوق و آزادی

 . 9باشندافراد مطرح می

)مؤذن  2بايد توجه داشت که اين مفاهیم در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

 . 3اندگرديده آن ذکر   ( و همچنین در مقدمه801: 8077زادگان، 

                                                 

عنوان پايه و اساس حقوق و کرامت به ،کانت  دارند: مطابق با فلسفهکه دکتر قاری سید فاطمی بیان می طور . همان 8
است )قاری سید فاطمی، گذاری شده بر انتخاب انسان دانا و انتخابگر، توصیف گرديده  ها و در چارچوب يک قرارداد پايه آزادی
گونه که با چنان رفتار کن که همراه انسانیت باشد، آن آن» باشد:ل توجه می(. در اين خصوص اين تعبیر کانت قاب837: 8011

اسالمی )ر.ك: کمیته علمی  در همین ارتباط و در خصوص مفهوم کرامت در فلسفه  «.هر فرد ديگری همانند خود رفتار کنی
 (.8011؛ بهشتی و باهنر، 8016همايش، 

کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با . 6)...(   ايمان به: پايهجمهوری اسالمی، نظامی است بر : »اصل دوم.  1
اهداف مذکور در اصل دوم، دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است برای نیل به: »اصل سوم «دا )...( ولیت او در برابر خئمس
از   صحیح  با استفاده  ها زمینه  در همه  عمومی  های آگاهی  سطح  باال بردن . 1      د: )...(کار برامکانات خود را برای امور زير به همه

 و  ، اجتماعی ، اقتصادی سیاسی  سرنوشت  در تعیین  مردم  عامه  مشارکت. 1       .ديگر  و وسايل  گروهی  های و رسانه  مطبوعات
  ايجاد نظام. 83. و معنوی  مادی  های زمینه  ، در تمام همه  برای  عادالنه  ناروا و ايجاد امکانات  رفع تبعیضات. 9        . خويش  فرهنگی
  برای  عادالنه  قضايی  و مرد و ايجاد امنیت  افراد از زن  جانبه  همه  حقوق  تأمین. 84       .غیر ضرور  تشکیالت  و حذف  صحیح  اداری
و از  قرار دارند  قانون  در حمايت  و مرد يکسان  از زن  عما  افراد ملت  همه»اصل بیستم:  «. در برابر قانون  عموم  و تساوی  همه
،  حیثیت»بیست و دوم:   اصل «.برخوردارند  اسالم  موازين  با رعايت  و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی انسانی  حقوق  همه
 «.تجويز کند  قانون  که  مگر در مواردی  است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال جان
قانون   خوبی در مقدمه باشد که مفهوم کرامت عالوه بر اصول مذکور در قانون اساسی، به. ذکر اين نکته قابل اهمیت می 0

بشر  یپیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنا: » است اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز مورد توجه قرار گرفته
در حقیقت، با توجه به ذکر «. گشايد بر عهده همگان است و راه رشد و تکامل انسان را می ف خود دانستهرا سرلوحه اهدا

گذاری ساير اصول مقرر در متن قانون اساسی بوده و از سوی ديگر، منظور ارزشکرامت انسانی در مقدمه، از يک سو به
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های نظام حکومتی جديد برای نمونه، اصل دوم قانون اساسی در بیان مبانی و زيرساخت

صراحت بر کرامت انسانی تأکید جمهوری اسالمی، شش مبنا را بیان داشته و در مبنای ششم به

وری ( و در نتیجه، اين اصل همچون شرطی الزم برای تکوين نظام جمه11: 8011ورزيده )مهرپور، 

 ( در نظر گرفته شده814: 8091زاده،  و مبنای حاکمیت نظام )حبیب  (830: 8011اسالمی )هاشمی، 

 است.

گونه عنوان گردد که ذکر کرامت تواند اينبا توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می

  للی موجود در زمینهالم انسانی در میان مبانی نظام جمهوری اسالمی ايران، تنها متأثر از مباحث بین

المللی حقوق مدنی،  های بینجهانی حقوق بشر و میثاق  حقوق بشر و در منشور ملل متحد، اعالمیه

در واقع با اين ديدگاه (. 19: 8011باشد )مهرپور، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی

تن اهمیت رعايت کرامت انسانی مؤسس به لزوم حمايت از حقوق ملت، با در نظر گرف  که نگاه قوه

نظر  البته به 9توان برشمرد.خصوص در فصل حقوق ملت میاصول بسیاری به ،در نتیجه ؛است بوده

                                                                                                                   

عنوان طريقی باشد. بنابراين، کرامت انسانی بهقوقی ايران میسازی جايگاه کرامت انسانی در نظام حمنظور تبیین و روشن به
باشد که ديگر هیچ هدف گردد. اين امر بیانگر اين حقیقت میبررسی میمامی اهداف مقرر در قانون اساسی برای دستیابی به ت

را در راه دستیابی به منافع ديگر توان کرامت انسانی عبارت ديگر، نمیباشد. بهو همچنین منفعتی باالتر از کرامت انسانی نمی
 ؛ها و کرامت ايرانیانمنظور عینیت بخشیدن به آزادیفدا نمود. قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران عالجی است ناگزير به

 باشد تا با ايجاد شراي  الزم، از يکخصوص قوه مقننه میبنابراين قانون اساسی تعهدی تعیین کننده برای تمامی افراد و به
سو عدالت، آزادی، برابری، برادری و پیشرفت توأمان فرد و اجتماع از طريق رعايت کرامت انسانی، و از سوی ديگر مقتضیات 

 (.68: 8017آن و نتايج آن تحقق يابند )حبیب زاده و رحیمی نژاد، 
عنوان يکی از آيت اهلل بهشتی بهباشد. اين موارد می  همچنین، بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نیز تأيید کننده

عنوان اصلی حقوقی های قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، در مقام دفاع از پیشنهاد قرار دادن اصل کرامت بهتئوريسین
های انسانی توجه که جمهوری اسالمی به کرامت و ارزشدر قانون اساسی برآمده بود. در نظر مدافعان اين اصل، هنگامی

باشد )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی قانونگذار نیز موظف به رعايت کرامت انسانی می ورزد، می
باشد که کرامت انسانی يک اصل (. در حقیقت، اين امر بیانگر اين مسأله می137- 131: 8064جمهوری اسالمی ايران، 

به دور از تبعیضات ناروا و بدون توجه به هرگونه وابستگی قومی و  ای برای دستیابی به حقوق و منافع تمام اقشار ملت و پايه
 باشد. مذهبی آنها می

باشد که رياست محترم جمهوری اسالمی ايران، دکتر حسن روحانی در ابتدای ارديبهشت ماه سال اين نکته نیز قابل ذکر می
جايگاه و کرامت مردم است. کرامت انسانی را خدا به احترام به شخصیت و  ،ما در قبال مردم  اولین وظیفه » فرمودند: 8091
 « .دها داده و اين کرامت مقدم بر دين است. کرامت همه بايد حفظ شوانسان
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.  48و  09، 01، 07، 06، 04، 01، 03، 11، 10، 89،84. بنگريد به اصول  8
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

بايد  .بعد(به 18: 8017خورد )حبیب زاده و رحیمی نژاد،چشم میبرخی، در اين مفهوم تناقضاتی نیز به

ز حقوق بنیادين افراد، رعايت کرامت انسانی توجه داشت که با در نظر گرفتن اينکه حمايت کامل ا

گیرد، قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران عالوه بر اينکه حقوق افراد را آنها را هم در بر می

است. در ارتباط با  بینی کرده، حمايت خود را نیز اعالم داشتهخصوص در فصل حقوق ملت پیش به

باشند، الزم به يادآوری است که ماعی افراد میگر حقوق فردی و اجتحقوق بنیادينی که تضمین

هايی که علیه آنها آغاز گرديده، از حقوق دفاعی برخوردار شوندگان نیز در برابر اداره و در دادرسی اداره

 (.801: 8077باشند )مؤذن زادگان، می

 . رعایت كرامت انسانی در حقوق اساسی فرانسه2-7

 و در مورد پرونده 8994ژويیه  17تصمیم خود در تاريخ در فرانسه، شورای قانون اساسی در 

است. بايد توجه داشت که اين اصل  رسمیت شناختهصراحت بهاصل کرامت انسانی را به ،9بیواِتیک

 89463قانون اساسی   که بر مبانی مقدمه (Mathieu, 1995: 211) »2 اصل مطلق «عنوان يک به

قانون   است. شورای قانون اساسی فرانسه در اين تصمیم از مقدمه ورزد، در نظر گرفته شدهتکیه می

حفظ کرامت فرد انسانی در برابر هر شکلی از انقیاد و زيان، يک » اساسی چنین استنتاج نموده که

کرامت، شورای  4. با توجه به اصل مبتنی بر قانون اساسیِ «باشداصل دارای ارزش قانون اساسی می

گونه ارزيابی نموده که در اين اصل، يک اين 8991ژانويه  89خود در تاريخ قانون اساسی در تصمیم 

است. در همین رابطه تصمیم شورای قانون غايت و هدف دارای ارزش قانون اساسی وجود داشته 

در  .Mathieu, 1996: 283, 285)ر.ك: (باشد نیز قابل اشاره می 8999ژانويه  11اساسی در تاريخ 

                                                 

1. Bioéthique 

2. Principe absolu 

هايی که بر مردم آزاد بر رژيم  وسیلهدست آمده بهدر فردای پیروزی به «  فرانسه: 8946قانون اساسی  شی از مقدمه. بخ 0
ناپذير دارد که هر موجود انسانی ... دارای حقوقی جدايیاند، ملت فرانسه بار ديگر اعالم میانقیاد و تخريب فرد انسانی کوشیده

 .» باشدو مقدس می
4. Principe constitutionnel 
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و در مورد  1383ژويیه  03رعايت اين اصل در تصمیم شورای قانون اساسی در تاريخ اخیر نیز،   دهه

2استمورد توجه قرار گرفته 9تحت نظر  پرونده
(Cassia, 2016: 98) . 

 . جایگاه كرامت انسانی در حقوق اداری ایران 9-7 

قوق اداری، بسیاری از ح  در هر صورت، بايد توجه داشت که در میان قوانین و مقررات مربوط به حوزه

پنجم   هاى کلى برنامهسیاستاند. برای نمونه، مواد قانونی به ذکر اهمیت کرامت انسانی پرداخته

، قانون مديريت خدمات 80173 مصوب اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران  توسعه

شده توس  مقام معظم ابالغ های کلی نظام اداری  سیاست، 80164کشوری مصوب هشتم مهرماه 

  باشند.قابل ذکر می 80191تحول نظام اداری مصوب   برنامه 83و  80195رهبری در سال

                                                 

1. Garde à vue 

شورای قانون اساسی اعالم داشته که قواعد حاکم بر يک تصمیم مبنی بر تحت نظر قرار دادن يک فرد،  ،. در تصمیم مزبور 1
باشند. اين قواعد به يک جز در قضايای مربوط به مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم، مطابق با قانون اساسی نمی

ساعت که قابل تمديد  14مدت دهند تا در چهارچوب يک تحقیق و بهسر پلیس قضايی )ژاندارم يا کارمند پلیس( اجازه میاف
باشد، شخصی را که علیه وی داليلی مبنی بر اين ظن وجود دارد که تخلفی را انجام داده و يا اينکه سعی نموده انجام  هم می

 دهد را بازداشت نمايد.
رسانى به مردم، تأمین کرامت و  اصالح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و کارآيى، بهبود خدمت : »84. بند  0

 « )...(معیشت کارکنان، 
وری  های انجام کار خود را با هدف افزايش بهرهی موظفند فرآيندهای مورد عمل و روشيهای اجرا دستگاه : »06. ماده 4

مین رضايت و کرامت مردم أسرعت، دقت، هزينه، کیفیت، سالمت و صحت امور و ت :ها نظیرمدی فعالیتانیروی انسانی و کار
 )...(«.مورد اجراء گذارند العمل سازمان تهیه و به و بر اساس دستور

های  منظور ايجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیالتی و نظامبه» :884ماده  
های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و  مديريت منابع انسانی، روش ، میاستخدا

ساالر، شورای عالی  گرا و مردم بخش، نتیجهفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثرور و ارزش افزا، پاسخگو، ش مديريتی کارا، بهره
 « .گردد ل میاداری با ترکیب و اختیارات زير تشکی

های انسانی و  های اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمايهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش نهادينه. 8  . » 1
گیری از نظرات و تجارب مفید  حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره. 1؛ )...( اجتماعی

گويی و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و پذيری اداری و اجتماعی، پاسخ گرايی، اشاعه فرهنگ مسئولیتقانون.13؛  )...( آنها
 .«هاای و فردی در کلیه فعالیت اجتناب از برخورد سلیقه

 « .ها آن  گرايی و پاسخگويی يکسان به عموم مراجعین و تکريمتقويت قانون.6-8 :  سالمت اداری. 6  . »6
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

انداز جمهوری ترين قوانینی که در اين مورد تصويب شده، سند چشم مهم بدون ترديد يکی از

بری از سوی مقام معظم ره 8011باشد که در سال  هجری شمسی می 8434اسالمی ايران در افق 

است. مطابق اين سند که يکی از اسناد باالدستی بسیار مهم در سلسله مراتب نظام  ابالغ گرديده

 ی خواهديها چنین ويژگی بیست ساله انداز ايرانی در افق اين چشم  همعجا »باشد، حقوقی ايران می

 اصول بر ی و تاريخی خود و متکیييافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیاتوسعه :داشت

اجتماعی،  ساالری دينی، عدالت های اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر: مردم اخالقی و ارزش

 «.یيو قضا مند از امنیت اجتماعی ها و بهره های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان آزادی

موجود توان از تأثیرات قابل توجه يکی از مصوبات  با توجه به اهمیت اصل کرامت انسانی، نمی

 در  رجوع  ارباب  رضايت  جلب  و  تکريم مردم  طرح   پوشی نمود. مصوبه در حقوق اداری ايران چشم

به تصويب رسیده، در بر  8018فروردين سال  11که توس  شورای عالی اداری در  «نظام اداری 

ستقیم در شکل م باشد؛ چرا که اين مصوبه بهای در خصوص بحث حاضر مینکات ارزنده  گیرنده

مورد اصل کرامت افراد تصويب شده است و در خصوص حقوق آنها و رواب  میان اداره و افراد بحث 

خورد، چشم میدر هر حال و با وجود نواقصی که در نظام اداری جمهوری اسالمی ايران به کند. می

شوندگان رهآنچه غیرقابل بحث است، تصويب اين مصوبه و صرف لزوم پرداختن به بحث کرامت ادا

باشد که اهمیت لزوم رعايت کرامت شهروندان را در حقوق اداری اداری می  رتبه توس  مقامات عالی

تدريج، چنین رسد اين است که به نظر میسازد. در نتیجه، آنچه بديهی بهايران بیش از پیش عیان می

توجه ین اين نکته قابلهمچن .9ای به پويايی و پیشرفت ادارات عمومی منجر خواهد گرديدمصوبه

با در نظر گرفتن جايگاه واالی کرامت انسانی، بر لزوم رعايت  دانان نیزباشد که برخی از حقوقمی

؛  809: 8090مهر،  اند )بابايی افراد تأکید ورزيده 2کرامت افراد و نقش آن در اجرای حقوق بنیادينِ

 (.014: 8016؛ کاتوزيان، 149-113: 8019هداوند، آقايی طوق، 

                                                 

بر موارد   مشتمل  متبوع  سازمان  منشور اخالقی  تدوين و  تهیه  به  موظفند نسبت  مصوبه  اين  مشمول  های دستگاه » : 4  مادة. 8
  مردم  به  و احترام  نهادن  ارج  مورد انتظار جهت  شغلی  مناسب  رفتارهای  تثبیت  برای  و اخالقی  اعتقادی  مبانی  به  با توجه  ذيل
 .(. «).. :نمايند  اقدام

2. Droits fondamentaux / Fundamental rights 
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 . جایگاه كرامت انسانی در آرای دیوان عدالت اداری  4-7

با وجود توجه بسیار قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به اصل کرامت انسانی، شاهد آن هستیم 

طور دقیق به اين اصل اشاره نکرده است. صراحت و بهخود به  که ديوان عدالت اداری در آرای صادره

هايی مبنی  يابیم که نشانهمیی صادره در ديوان عدالت اداری درتر آراعمیق  لعهبا اين وجود و با مطا

اصل کرامت   برگیرندهکارگیری اصول قانون اساسیِ دربهبر رعايت ضمنی اين اصل، در ضمن 

و در  8011دی ماه  11در تاريخ  401توان به دادنامه خورند. برای نمونه میچشم میانسانی، به

 قوه قضائیه 8013تیرماه  16مصوب  ،ی سازمان زندانهاياجرا  نامه آيین 869ماده  4ند ابطال بخصوص 

طور ضمنی بر لزوم رعايت اصل کرامت اشاره کرد، که طی آن هیأت عمومی ديوان عدالت اداری به

خصوص در  8093 ماه اسفندبه تاريخ اول  101. در همین رابطه، دادنامه 9است انسانی تأکید نموده

کمیسیون بررسی مسائل سیاسی  جلسه 84/83/8014-031/م/1118ال بند يک مصوبه شماره ابط

 2اداره تعاون روستايی استان مرکزی 14/83/8014-/م819اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 

                                                 

از طريق  آن بايد تنها یقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران حکم به مجازات و اجرا 06طبق اصل  : »رأی هیأت عمومی.  8
هر ه حیثیت محکومان به زندان ب قانون مزبور هتک حرمت و 09صراحت اصل ه موجب قانون باشد و به دادگاه صالح و ب

قانون مجازات اسالمی نیز مفهم عدم جواز  179مقرر در ماده  ممنوع و مستوجب مجازات اعالم گرديده است و حکم صورت
اينکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات ه نظر ب .حد متعارف است از تر محکومان بنحو سخت اعمال مجازات مقرر درباره

آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با ساير زندانیان و تألمات  صورت انفرادی انشاء نشده و اجرایه حبس ب
 .)...(«باشد،  مجازات حبس می تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای روحی و

اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون نظر به اين : »رأی هیأت عمومی.  1
مرد يکسان و در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسالم 
برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز 

تواند با مالحظه خصوصیات جرم، مجرم قانون مجازات اسالمی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می 711ماده  کند و مطابق
های تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم در صورت لزوم از مجازات

بررسی مسايل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که  بنابراين اطالق بند يک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون ؛کند
باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختیارات  متضمن ايجاد محدوديت در ارائه هر گونه خدمات به زارعان روستای مرزيجران می

 .« )...( کمیسیون موصوف است
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  10  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

صورت جلسه شماره  1و  0، 1ابطال بندهای  و در خصوص 8091مهرماه  1به تاريخ  448و دادنامه 

 باشند.قابل اشاره می 9د استانداری تهران/1470/48

 . رعایت اصل كرامت در آرای شورای دولتی فرانسه 5-7

ی خود در أبیواِتیک، شورای دولتی نیز در ر يک سال بعد از رأی شورای قانون اساسی در پرونده

خصوص  ورزد. قابل ذکر است که اين رأی دربر رعايت اصل کرامت تأکید می 8991اکتبر  17تاريخ 

بود، صادر ممنوع گشته  3که توس  شهردار ُمرسان سور اُرژ» 2پرتاب فرد کوتوله «انسانی بازی غیر

در مورد   1381دسامبر  11. در همین خصوص رأی شورای دولتی فرانسه در تاريخ 4است گرديده

خصوص پرونده در  1384نوامبر  1و همچینن رأی  5المللی زندانها بخش فرانسوی نظارت بین  پرونده

 .(Cassia, 2016: 98 ; Saint-James, 1997: 61)باشد مورد توجه می 1کارلتی

 . ضرورت رعایت حقوق دفاعی اداره شوندگان2

برد  بايد به اين نکته توجه داشت که در حقوق عمومی، ادارات عمومی از نوعی اقتدار عمومی بهره می

(. پس با 147: 8019)زولر،  باشد ده تابع اين تصمیم میگیرد و اداره شون و در واقع اداره تصمیم می

توجه به اين مطلب، ضرورت الزام مقامات اداری به رعايت اصول حمايتی در مورد افراد، اهمیتی دو 

                                                 

ی اسالمی ايران موظف به رفع تبعیضات ناروا و قانون اساسی، دولت جمهور 0اصل  9مطابق بند  : »رأی هیأت عمومی.  8
حیثیت، جان، مال،  ؛قانون اساسی 11موجب اصل های مادی و معنوی است و بهايجاد امکانات عادله برای همه در تمام زمینه

و  1. نظر به اين که بندهای )...( مگر در مواردی که قانون تجويز کند ؛حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است
 به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدوديت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شدهسبب تعرض )...(  1و  0

  )...(.« شود است، خالف قانون تشخیص می
2  . Lancer de nain 

3. Commune de Morsang-sur-Orge 

منظور جلب مشتری بیشتر، بازی قع گرديده بهی پاريس وا . در اين قضیه، صاحب يک ديسکوتک در اِسون که در حومه 4
يی يا استرالیايی دارد، هر کسی که بتواند کوتوله را آمريکاای اندازد که طبق اين بازی که ريشهپرتاب فرد کوتوله را به راه می

 شود.های قرار داده شده پرتاب نمايد، برنده میای دورتر و بر روی تشکدر فاصله
5. Section française de l'observation internationale des prisons 

6. Carletti 
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باشد که در اين قسمت به يابد. يکی از اين اصول حمايتی، اصل رعايت حقوق دفاعی میچندان می

 پردازيم.حقوق اداری ايران و سپس در فرانسه می مفهوم و اهمیت آن در اختصار به

 . اصل حقوق دفاعی در حقوق اداری ایران7-2

های کیفری و در نظام حقوقی ايران، ضرورت رعايت حقوق دفاعی برای نخستین بار در دادرسی

ع ها از حقوق خود دفامدنی در نظر گرفته شده و طبق آن افراد قادر گرديدند که در طی اين دادرسی

تبع آن اصل حقوق دفاعی در میان نمايند. در واقع در ابتدای قرن بیستم بود که حقوق شکلی و به

دانان، دفاع حقی طبیعی، اصول حقوقی نظام حقوقی ايران جای گرفتند. مطابق نظر برخی حقوق

ز اين کامالً مجاز، ضروری و بديهی در خصوص رعايت حقوق افراد بوده و منطقی نیست که افراد را ا

(. اگرچه اصل حقوق دفاعی مترادف با اصل تناظر 43: 8078حق طبیعی محروم داشت )گلدوزيان، 

باشد )شمس، تری میوسیع  دانان اصل حقوق دفاعی دارای دامنه نظر برخی حقوقرسد، بهنظر میبه

ل در (. پس با توجه به منشأ و مبانی رعايت اصل حقوق دفاعی، ضرورت رعايت اين اص68: 8018

 (.61: 8018باشد )شمس، تمامی مراجع قضايی و اداری مسلم می

شدن نظريات گیرد: ضرورت شنیدهمیی در حقوق اداری مواردی را دربرامروزه اصل حقوق دفاع

فرد، لزوم مستدل بودن تصمیمات اداری و امکان دسترسی به اسناد اداری. در همین راستا، برای 

تخاذ در راستای هدف اداره، همچنین بتواند از مشروعیت نیز برخوردار آنکه تصمیم اداری عالوه بر ا

شوندگان از حقوق دفاعی خود برخوردار باشند. بدين ترتیب امکان بررسی باشد، الزم است که اداره

توأمان کیفیت تصمیمات اداری و چگونگی اعمال اختیارات اعطا شده به مقامات اداری میسر خواهد 

حقوق   قوانین و مقررات مرتب  با حوزه  امروزه با مطالعه (.886-887: 8090نجبر، گرديد )رستمی و ر

گردد که در موارد بسیاری، اصول مرتب  با حقوق دفاعی مورد توجه قانونگذار اداری مشخص می

 اند. ايرانی قرار گرفته
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

قانون رسیدگی به نامه اجرايی  آيین 81، ماده 9های مستقیم قانون مالیات 101برای نمونه، ماده 

 80و ماده  80713دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری  89ماده  8تبصره  80702تخلفات اداری 

باشند. از سوی ديگر، ديوان عدالت اداری نیز در آرای خود بر قابل اشاره می 80644قانون مطبوعات 

 889رويه شماره است. در اين خصوص رأی وحدت لزوم رعايت اصل حقوق دفاعی تأکید کرده 

 .5باشدقابل ذکر می 8061اسفند  14ديوان عدالت اداری در تاريخ 

  

                                                 

تواند  آن معترض باشد میدی نسبت بهؤشود، چنانچه م دی ابالغ میؤدر مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به م. » 8
جعه و با ارائه داليل و اسناد و االختیار خود به اداره امور مالیاتی مرا وسیله وکیل تاميا به ظرف سی روز از تاريخ ابالغ شخصاً

دی در دفتر مربوط و ظرف ؤتقاضای رسیدگی مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست م مدارك کتباً
مهلتی که بیش از سی روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که داليل و اسناد و مدارك ابراز شده را 

در صورتی که  ات برگ تشخیص کافی دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نمايد وبرای رد مندرج
دی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ ؤثر در تعديل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤداليل و اسناد و مدارك ابرازی را م

دی را برای رد برگ ؤداليل و اسناد و مدارك ابرازی م دی خواهد رسید و هرگاهؤتشخیص منعکس و به امضای مسئول و م
در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای  ثر تشخیص ندهد، بايد مراتب را مستدالًؤتشخیص يا تعديل درآمد م

 «.ت حل اختالف ارجاع نمايدأرسیدگی به هی
جواب کتبی و مدارکی را که  ،ت تعیین شده از سوی هیأتتواند پس از اطالع از موارد اتهام و در مهلمتهم می: »81 ماده . 1

  د.تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی الزم را صادرکنهیأت می ،در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نمايد، در غیر اين صورت
مهلت کند. در اين مورد، منظور ارائه مدارك دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمديد تواند بهکارمند متهم می تبصره ـ

  «د.روز نبايد تجاوز کن 1اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 
نامه ازدفاتر اسناد  نماينده او )با در دست داشتن وکالت صورت تقاضای کارمند يا کننده در هیأت رسیدگی» :8تبصره  . 0

  .«دهد اختیار وی قرار در رسمی( بايد مدارك الزم را
هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتیاز به يک نشريه درباره صالحیت » :80ماده .  4

های الزم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با  با رعايت شراي  مقرر در اين قانون رسیدگی  متقاضی و مدير مسئول
نمايد، و وزارت ارشاد اسالمی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ  ء به وزير ارشاد گزارشذکر دالئل و شواهد جهت اجرا

 .«موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند
متقن و معتبر و  القاعده بايد مبتنی بر داليل های رسیدگی به تخلفات اداری علی صادره از هیأت یآرا: »رأی وحدت رويه.  1
باشد موافق مقررات و  که از اصول بديهی داوری می الذکر رعايت قاعده فوق  قانونی باشد و صدور رأی بدون اب  شرعی وضو

 «موازين قانونی نیست.
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 . اصل حقوق دفاعی در حقوق اداری فرانسه2-2  

شوندگان، در شناخت حقوق دفاعی برای اداره  در حقوق اداری فرانسه نخستین تحول عظیم در زمینه

در  8944می  1ی دولتی در رأی خود در تاريخ اول قرن بیستم روی داد. شورا های پايانی نیمهسال

برای اولین بار ضرورت رعايت حقوق دفاعی را بدون وجود  9گراويه-مورد پرونده بانوی بیوه ترومپیه

 .2متنی قانونی در اين مورد، اعالم داشت

شکلی صريح به 8941اکتبر  16در تاريخ  3کمتر از دو سال بعد، شورای دولتی با صدور رأی آرامو

. از اين تاريخ به بعد شاهد آن هستیم که شورای دولتی در آرای 4به بیان اصل حقوق دفاعی پرداخت

. برای نمونه (Mourgeon, 1967:  467)است بسیاری بر اين اصل و لزوم رعايت آن تأکید ورزيده 

 8947يیه ژو 4، رأی 5ی مايودر مورد پرونده 8946می  11توان به رأی شورای دولتی در تاريخ می

  اشاره کرد. 7میشلیه در مورد پرونده 8911و رأی اول آوريل  1ی دونادر مورد پرونده

اين اصل در حقوق اداری فرانسه و  در همین راستا و در حدود سه دهه بعد، با گسترش دامنه

سی روشن گشتن تأثیرات قابل توجه اين اصل در حمايت از حقوق و منافع افراد، شورای قانون اسا

اصل حقوق دفاعی را دارای ارزش قانون اساسی  8976دسامبر  1فرانسه در تصمیم خود در تاريخ 

اصل مذکور،  در اين خصوص و با توجه به اهمیت روزافزون. (Zeghbib, 1998: 477)خواند 

                                                 

1. Dame veuve Trompier-Gravier 

د را در کیوسکی در فروش جراي گراويه يک مجوز اداری در اختیار داشت که به وی اجازه-. در اين قضیه بانوی بیوه ترومپیه 1
عنوان شد اين مجوز را بهکرد؛ اما فرماندار پاريس که در آن زمان فرماندار سِن نامیده میبلوار سن دُنی پاريس، اعطا می

زور از مدير خود بگیرد. بدين ترتیب بانوی مذکور در مورد خواسته مبلغی پول را بهمجازات وی سلب نمود، چرا که اين بانو می
م فرماندار به شورای دولتی مراجعه کرد. وی عنوان داشت که تصمیم فرمانداری بدون اينکه قبل از صدور تصمیم از اين تصمی

عمل آيد و به وی فرصتی برای دفاع و بیان اظهارات وی داده شود، گرفته شده است. پس اين تصمیم در شراي  وی دعوت به
 ل تجاوز از اختیار را تقديم نمود.دلیغیر قانونی گرفته شده و تقاضای ابطال آن به

3. Aramu 

ای از شغل خود معلق گونه غرامت و يا کمک هزينهبدون دريافت هیچ ؛. در اين قضیه آقای آرامو که کمیسر سابق پلیس بود4
ظهارات خود را وی اطالع داده نشده و در نتیجه وی نتوانسته بود ابودند بهگرديد. همچنین اقداماتی که علیه وی انجام گرفته 

 در نزد مقام صالح اظهار نمايد.
5. Maillou 

6. Donnat 

7. Michelier 
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

قانونگذار نیز در مواد قانونی بسیاری به لزوم رعايت اصل حقوق دفاعی افراد در برابر تصمیمات 

شود که  بود. امروزه در حقوق اداری فرانسه، اين امر در نظر گرفته می بار اداری اشاره کردهيانز

منظور رفع نواقص موجود در رواب  میان ادارات عمومی و افراد، رعايت قاطعانه اصل حقوق دفاعی  به

  . (Ferrier, 1974: 673)باشد  ضروری می

 امت انسانی. بررسی ارتباط میان حقوق دفاعی و كر9

ماند که در نظام حقوقی فرانسه، اصلِ دارای ارزش بايد عنوان داشت که هیچ ترديدی باقی نمی

  خودی خود دارای يک الزام حقوقی کافی، در داشتن همان دامنهقانون اساسی کرامت انسانی به

ی تأيید اين مطلب باشند. براباشد که ساير قواعد يا اصول مبتنی بر قانون اساسی دارا می مؤثری می

که از سوی شعبه اجتماعی اين ديوان صادر شده،  1386فوريه  87فرانسه در تاريخ  9رأی ديوان تمیز

 (.Cassia, 2016: 91)باشد قابل ذکر می

اکنون ، آنچه که هم(Jorion, 1999: 217) تعريفی از مفهوم کرامت انسانی مشکل است  هرچند ارائه

نمايد. کرامت ست که کرامت انسانی نقشی اساسی در پويايی حقوق بشر ايفا میبديهی است، اين مسأله ا

 عنوان يک پیکره و در عین حال بهطور همزمان از يک سو بهدر حقیقت حمايتی از انسان است که به

گیرد. بنابراين، در اين خصوص برای کاهش موارد نقض میيک موضوع و يک شخص، او را دربر عنوان

  .(Moutouh, 1999: 166) باشیمير از الزامی ساختن رعايت آن میکرامت، ناگز

در ارتباط با حقوق دفاعی افراد در برابر اداره، با توجه به اين حقیقت که يک تصمیم اداری 

عنوان افراد انسانی تهديد کند، چنانچه شخص  شوندگان را بهتواند حقوق و منافع ادارهنامطلوب می

 عنوان موجودی تسلیم در برابر اوامر اداره در نظر گرفته دفاع از خود نبوده و تنها بهمورد نظر قادر به 

طور قابل توجهی در معرض خطر باشد که بهشوندگان میشود، اين در حقیقت کرامت انسانی اداره

ر شود که اصل کرامت، طبق نظمی گونه نتیجه گرفته است؛ بنابراين، از اين امر اين قرار گرفته

                                                 

1. Cour de cassation 
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باشد که اصول ارزشمند ديگری همچون اصل حقوق می 2يکی از اصول ماتريسی 9پروفسور ماتیو

 گردند.دفاعی از آن منتج می

دهند تا  بر عبارت ديگر، اصول ماتريسی همچون اصل کرامت به قاضی اساسی اجازه میبه

حت در متن قانون صرارعايت اصولی همچون حقوق دفاعی، که در حقیقت بنیادين هستند؛ اما به

اند، نظارت نمايد. بدين ترتیب قانونگذار نیز با تکیه بر اصل اساسی اساسی مورد تأيید قرار نگرفته

شود، با رجوع به قواعدی که يا  از اصل کرامت ناشی کرامت و اصل حقوق دفاعی که از آن ناشی می

روند، دارای قدرت عمل مهمی کار میعنوان تضمینات ضروری رعايت اين اصل بهاند و يا بهشده

 (.Mathieu, 1995: 211-212 ; Mathieu, 1996: 285) گرددمی

در حقیقت، طبق نظر برخی نويسندگان فرانسه، اعطای امکان به فردی که منافعش در اثر يک 

ع تصمیم اداری نامطلوب در معرض خطر از بین رفتن قرار دارند، از اين امر که فرد در برابر اداره خل

ذکر است که رعايت اجتناب کرده و او را قادر به دفاع از خود خواهد ساخت. الزم به ؛سالح باشد

باشد. بنابراين در اين بخش است که حقوق دفاعی، گامی مهم برای حمايت اساسی از حقوق افراد می

گردد  هر میمبنای اخالقی حقوق که در ارتباطی نزديک با حقوق بنیادين يک فرد قرار دارند نیز ظا

(Braibant et al,1974: 236). باشد که  دوباره بر اين نکته ضروری می در اين قسمت بحث، تأکید

باشد شوندگان می مبانی اصلی يک آيین اداری، در واقع نگرانی از تأمین تضمینات الزم در مورد اداره

 های مقامات اداری حمايت کنندتا که اين تضمینات بتوانند از حقوق و منافع افراد در برابر خودسری

(Isaac, 1968: 178).  

عنوان سرآغاز تضمین حقوق ماهوی در خوبی بهدر حقوق اداری ايران، هرچند حقوق دفاعی به

اند؛ اما نبايد از خاطر برد که اين حقوق از سوی ديگر، به طور تنگاتنگی با کرامت نظر گرفته شده

که فرد انسانی کرامت انسانی را در اختیار عبارت ديگر، از آنجايیبهاند. انسانی نیز در هم تنیده شده

منظور تضمین حقوق ذاتی خود دارد، حق دارد تا از حقوق دفاعی و همچنین ساير حقوق انسانی و به

                                                 

1. Mathieu 

2. Principe matriciel 
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

مند گردد. در حقیقت، نقش اصلی حقوق دفاعی، دستیابی به تضمین عدالت در طی دادرسی  بهره

 (.138: 8011باشد )قاری سیدفاطمی،صمیم و هنگام رويارويی فرد با اداره میاداری، فرايند اتخاذ ت

ها و همچنین ماهیت قدرت، بديهی است که ادارات عمومی همواره در با در نظر گرفتن ويژگی

پذيری قرار دارند. اين نگرانی هنگامی  خودکامگی و اجتناب از پاسخگويی و مسئولیت  معرض وسوسه

يابد که فرد با ادارات عمومی که تمامی ابزارهای ِاعمال نیات خود را در اختیار بیشتر افزايش می

باشد که شهروندان کمترين امکانی گردد. از طرف ديگر، اين مسأله حائز اهمیت میدارند، روبرو می

بدين ترتیب موضوعیت ضرورت  ؛منظور اجبار اداره بر پاسخگويی و نظارت بر آن در اختیار ندارندبه

طلبد )هداوند و مايت از فرد در برابر اداره نه تنها کاهش نیافته بلکه توجه بیشتری را نیز میح

 (18: 8019همکاران، 

که اداره شونده از حقوق دفاعی خود محروم گشته باشد، اين در بايد توجه داشت که هنگامی

شد. در هرحال بايد بر باباشد که همواره متعهد به تضمین رعايت حقوق افراد میحقیقت دولت می

 های افراد و همچنین شیوهاين نکته تأکید داشت که دولت تعهدی جدی را با بررسی درخواست

که حقوق دفاعی عبارت ديگر، هنگامیگیرد. بهتعامل با آنان، در طی يک دادرسی اداری برعهده می

شوند؛ از يک ن ناديده گرفته میاين امر، حقوق شکلی آنا  گردند و در نتیجهافراد مورد نقض واقع می

  سو، تأمین و تضمین اين حقوق از وظايف دولت است و از سوی ديگر، اين حقوق تعهدی بر عهده

باشد، اين است که دولت هستند که بايد به طور فوری تحقق يابند. آنچه دارای اهمیت بیشتری می

جود يک دولت حداکثری ناشی عنوان ضامن اساسی حقوق دفاعی، از ضرورت واين نقش دولت به

  (131: 8011گردد )قاری سیدفاطمی، نمی

نقش مؤثری  ،شوندگانو حقوق اداره 9ذکر است که يکی از رواب  میان حاکمیت قانونالزم به

های ادارات عمومی های الزمه بر قدرتاست که حاکمیت قانون در برقراری تضمینات و محدوديت

ناسايی حقوق دفاعی برای افراد امری است اساسی که يکی از عناصر باشد. بنابراين، شدارا می

. 2(91-91: 8011دهد )مرکز مالمیری، مرتب  با رعايت کرامت ذاتی انسان را نیز تشکیل می برجسته

                                                 

1. État de droit / Rule of law 

 (.837-814: 8017 ،گرجی . برای توضیحات بیشتر در مورد حاکمیت قانون )ر.ك: 1
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در نتیجه مقامات اداری موظفند تا به اتخاذ تصمیماتی بپردازند که از نظر ماهیت موجه هستند و 

رهای عمومی اصل حاکمیت قانون، نمايند. با بررسی عمیق معیا ا رعايت میحقوق دفاعی افراد ر

طور حتم از طريق بهبود رواب  میان باشد، به يابیم که اگر اين اصل در يک جامعه عینیت يافتهمیدر

های ايجاد کننده تضمینات رعايت حقوق افراد، تحولی اداره و افراد، قادر خواهد بود تا در تمامی جنبه

 (. 16-17: 8019یادين و عمیق ايجاد کند )هداوند و همکاران، بن

 گیری نتیجه 

های حقوقی ايران و فرانسه عنوان يکی از اصول پايه در نظاماينکه اصل کرامت انسانی به با توجه به

رسمیت شناخته شده و رعايت آن منجر به حمايت از حقوق و منافع افراد خواهد گشت، لذا هدف از به

تواند حفظ کرامت و شخصیت انسانی اداره شوندگان در نظر ت رعايت اصل حقوق دفاعی میضرور

ای جز پذيرش نداشته و حتی از  گرفته شود؛ چرا که اگر افراد در برابر اِعمال نیات مقامات اداری چاره

 گیری و چرايی تصمیم نیز محروم باشند، ترين حقوق خود همچون آگاهی از زمان تصمیمابتدايی

دار می شود و ديگر صحبت از رعايت حقوق گونه موارد کرامتِ افراد خدشهبديهی است که در اين

لذا اين امر پذيرفته شده که ضرورت رعايت اصل حقوق  ؛انسانی محلی از اعراب نخواهد داشت

 است. پس يکی از لوازم افزايش میزان دفاعی، در حقیقت در دامن اصل کرامت انسانی پرورش يافته

 ی اصل حقوق دفاعی دانست. توان در گسترش دامنهرعايت اصل کرامت را می

با توجه به موارد طرح شده، پیشنهادهای زير در جهت تقويت حقوق دفاعی افراد در برابر اداره و 

 باشند:بر مبنای اهمیت کرامت انسانی آنها در حقوق اداری ايران قابل ذکر می

ها را در بر تر که در صورت امکان تمامی حوزه قواعدی جامعنخست بايد اصول و   . در وهله8

بگیرد، درخصوص حمايت از حقوق و منافع شهروندان در برابر اقدامات مقامات اداری ايجاد گردد. در 

قوانین عامی که در   واسطهکشور فرانسه اين امر تا حد بسیار زيادی در حقوق اداری اين کشور و به

اند،  خصوص چند سال اخیر تصويب گشتهدی، ابتدای قرن بیست و يکم و بههفتاد میال  اواخر دهه

است. در نظام حقوق اداری ايران نیز هرچند از سالیانی دور در قوانین و مقررات متعددی  تحقق يافته

اند؛ اما رعايت اصل حقوق دفاعی و لوازم آن موادی تصويب گشته شاهد آن هستیم که در زمینه
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  11  و فرانسه رانيا یافراد در حقوق ادار یو کرامت انسان یحقوق دفاع تيارتباط رعا یبررس. 1مقاله 

ساز تشتت در اعمال اين موارد حمايتی گشته است و به اين ترتیب ام عام و واحد، زمینهفقدان يک الز

 گردند.های مقامات اداری روبرو میشهروندان در اعمال اين اصل با اعمال سلیقه

شايسته است تا با ايجاد يک قانون عام اداری، موجبات رعايت اصل حقوق دفاعی در تمامی 

هروندان در راستای تصمیمات مقامات اداری متعارض با حقوق خود، دچار ها فراهم شود و شزمینه

گردد مگر با توجهی ويژه به اهمیت رعايت کرامت های کمتری گردند. اين امر محقق نمیزيان

 گذارد. انسانی شهروندان و تأثیری که يکی بر ديگری می

تب اداری و چه توس  مراجع گیری از اصل سلسله مرا بعد، بايستی چه با بهره  . در مرحله1

عمل آيد. اين اداری، بر رعايت اصول مربوط به حقوق دفاعی افراد نظارت کافی و شايسته به مربوطه

شکلی روز افزون هم شاهد اعمال آن هستیم، توس  ديوان عدالت  شکلی ويژه که به نظارت بايد به

لیه اداره صورت پذيرد. نبايد فراموش نمود عنوان مرجع نهايی رسیدگی به شکايات افراد عاداری و به

های حمايت از حقوق شهروندان در دادرسیطور خاص بهکه در حقیقت، يکی از اصول حمايتی که به

  روز بر دامنهباشد که روز بهپردازد، اصل حقوق دفاعی میاداری و فرايند اتخاذ تصمیمات اداری می

 شود.آن نیز افزوده می

توان از حقوق دفاعی افراد به بهترين شکل در برابر مقامات اداری )که اغلب از . برای اينکه ب0

اختیارات زيادی نیز برخوردارند(، حمايت نمود؛ ضروری است تا موارد الزام اداره به رعايت اين حقوق 

باشد که  صراحت و بدون هرگونه ابهام بیان شوند. از طرف ديگر، اين مسأله هم حائز اهمیت میبه

روشنی در متن قوانین و مقررات اردی که قرار است از رعايت اين اصل مستثنی گردند نیز بهمو

های اداره و تفاسیری که مانع حمايت از حقوق شهروندان سریربوطه ذکر شوند تا راه را بر خودم

 گردد، ببندند.  می

رت عدم تصريح در حقوق اداری فرانسه نیز اگر در ابتدای قرن بیستم، مقامات اداری در صو

صورت قابل قانون ملزم به اعالم داليل تصمیمات خود نبودند، امروزه اصل لزوم اعالم داليل به

گیری اداری راه يافته و موارد استثنای بر اصل محدود  های تصمیمتوجهی در بسیاری از حوزه

 اند. گشته
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ونی بر رعايت لوازم اصل گیری حقوق اداری در ايران، هرچند برخی مواد قان . در ابتدای شکل4

بودند؛ اما در هر صورت بايد عنوان داشت که عدم تشکیل شورای دولتی حقوق دفاعی تأکید ورزيده 

الزم در   گیری رويه گیری نظام جمهوری اسالمی ايران، مانع شکل های پیش از شکلدر تمامی دوره

  ديوان عدالت اداری از ابتدای دههگیری  بود. اکنون و با شکلمورد لزوم رعايت اين اصل گرديده 

دهه از رأی تاريخی ديوان مبنی بر لزوم مستند و مستدل بودن شصت، امروزه قريب به سه 

گذرد. با اين وجود، بديهی است که بايد آرای های رسیدگی به تخلفات اداری میتصمیمات هیأت

مذکور صادر گردند تا بیشتری از سوی قضات ديوان عدالت اداری و در خصوص رعايت اصول 

شکلی فزاينده شاهد اعمال اين بعد و بهچنان قوی شکل گیرد که باعث شود از اين به ای آن رويه

 اصل و رعايت حقوق شهروندان در مراجع اداری باشیم.

گرفتن اهمیت رعايت نظردرتر قضات ديوان به گردد مگر با توجه ويژهاين امر حاصل نمی 

قانون اساسی به اين امر و همچنین ظرفیت غیر قابل  د و با توجه به نگاه ويژهکرامت انسانی افرا

های مختلف تاريخی از سوی نگارندگان قانون گردد و در برهه انکاری که در اين اصول مشاهده می

 است.اساسی نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته 

 فهرست منابع

 الف. فارسی: 

 .مجمع علمی و فرهنگی مجد، جلد اول، تهران:  1اداری(؛ حقوق 8090مهر، علی ) بابايی .8

 (؛ فلسفه اسالمی، قم: دارالتفسیر.8011بهشتی سیدمحمد و محمدجواد باهنر ) .1

کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و »(؛ 8091اصغر فرج پور اصل مرندی ) زاده، توکل و علی حبیب .0

، 46، مطالعات حقوق عمومی، دوره «ر آنشهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ب

 .881-807، صص 8شماره

کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری »(؛ 8091) نژاد رحیمی اسماعیل و محمدجعفر، زاده حبیب .4

    .11-11 ص(، ص14)پیاپی  4 ، شماره88دوره ، بیقیهای حقوق تطپژوهش، «اسالمی ايران

، دانش «دالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادیع»(، 8090رستمی، ولی و احمد رنجبر ) .1

 . 881-806، 7شماره  ،، سال سومحقوق عمومی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            20 / 24

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1061815/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c--%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1061815/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c--%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/58254
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 اداری در تصمیمات داليل ی ارائه به الزام اصل»(؛ 8090عطريان ) فرامرز زاده، محمدجواد و رضايی .6

 دانش فصلنامه ،» اروپا ی و اتحاديه ايران حقوقی نظام تطبیقی ی مطالعه :خوب ی اداره مفهوم وپرت

 . 83سوم، شماره  ، سال میعمو حقوق

اداری  گیری تصمیم هایبايسته از برخی بر تأملی »(؛ 8090درويشوند ) محمدجواد و ابوالفضلاده، ز رضايی .7

 .1سوم، شماره  ، سال میعمو حقوق دانش  فصلنامه ،« اداری عدالت ديوان شعب آرای پرتو در شخصی

 .جاودانه، تهران: مجتبی واعظی، چاپ اول ترجمه سیددرآمدی بر حقوق عمومی،  (؛8019زولر، الیزابت ) .1

 .19-16، صص 06و  01، تحقیقات حقوقی، شماره «اصل تناظر»(؛ 8018شمس، عبداهلل ) .9

،  8(؛ ج8064ن اساسی جمهوری اسالمی ايران، )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانو .83

 .مجلس شورای اسالمیچاپ اول، تهران: 

انتشارات ، چاپ اول، تهران: 8، ج حقوق بشر در جهان معاصر(؛ 8011قاری سیدفاطمی، محمد ) .88

 .دانشگاه شهید بهشتى

 . 0، شماره 07دوره ، مطالعات حقوق خصوصی، «عدالت و حقوق بشر» (؛8016) ناصر، کاتوزيان .81

، «همايش امام خمینی و قلمرو دين» (؛ اصول و مبانی کرامت انسان8016)  کمیته علمی همايش .80

 تهران: نشر عروج.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران: امکان سنجی يک  »(؛ 8017) علی اکبر ،گرجی .84

 .837-814ص  ،41  شماره ،مجله تحقیقات حقوقی، « هنظري

 .0، حقوق، شماره«حق دفاع در مراجع قضايی»(؛ 8078وزيان، ايرج )گلد .81

مرکز ، چاپ اول، تهران: هاحاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت(؛ 8011مرکز مالمیری، احمد ) .86

 .های مجلس شورای اسالمیپژوهش

، «ی آنو پیامدها کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران»(؛ 8011مهرپور، حسین ) .87

 .11-01 ، صص8حقوق عمومی، شماره

حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری »(؛ 8077) علی زادگان، حسن ذنؤم  .81

 .808 -841 صص، 9شماره  ،های حقوق قضايیديدگاه، «ايران اسالمی 

 (؛ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: میزان.8011هاشمی، محمد ) .89

 رسندی.گیری در حقوق اداری،چاپ اول، تهران: خ های تصمیم(؛ آيین8019هداوند، مهدی و همکاران ) .13

های های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آيین(؛ دادگاه8019هداوند، مهدی و مسلم آقايی طوق ) .18

 چاپ اول، تهران: خرسندی.دادرسی منصفانه، 
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