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 کاظمی  1
خانواده و بهداشت

 بررسی اصول حاکم بر سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران

 3ایرج حسینی صدرآبادی 2، *عبدالرضا برزگر  ،1آرش کاظمی

 چکیده: 

را در برمی گیرد که شامل تعدادیمقدمه:   ای  پیچیده  اداری مجموعه  اشخاص حقوقی است که دارای مشخصات    سازمان های 

متنوعی هستند. دولت نه تنها یک نهاد سیاسی است و از این لحاظ موضوع مطالعه حقوق اساسی است، بلکه در رأس سازمان های  

مطالعه حقوق گیرد. وظایف و حدود اختیارات مقامات عالی اداری که در رأس سازمان های اداری قرار دارند موضوع    اداری نیز قرار می

اساسی است، در حقوق اداری، تشکیالت اداری زیر مجموعه دولت بعنوان قوه مجریه و وظایف اداری مقامات اداری مورد بررسی قرار 

ان یافته حقوقی و فنی  می گیرد. رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی براساس اصول سام

 اصول حاکم بر سازمان های اداری به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.  اًت سهولت مطالعه بدوو جه استوار است

 این پژوهش از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای گردآوری گردیده استروش پژوهش:  

این موضوع به ویژه  تئوری اصول کلی حقوق اداری در مدل های حقوق اداری در این فضا شکل گرفت و توسعه پیدا نمود.افته ها:  ی

 . پیدا نموده استبا طرح و گسترش دکترین حکمرانی خوب و حق بر اداره مطلوب در حقوق اداری مدرن اهمیت ویژه ای 

 اصول حقوقی ،مهمترین اصول حاکم بر سازمان های ادارینتیجه ای را که می توانیم به آن اشاره کنیم این است که نتیجه گیری:  

اصل سلسله مراتب اداری،اصل شخصیت حقوقی سازمان های اداری و ایجاد و سازمان دهی دستگاه های    اصل قانونی بودن، شامل  

 می باشند. تمرکز اداری و عدم تمرکز اداری ، شامل اداری و اصول فنی 

 اداری سازمان، حاکم، ،ایران اصول، : واژگان کلیدی
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 ررسی اصول حاکم بر سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران ب

  4/1400/ 2تاریخ پذیرش نهایی:                    1400/ 27/1خ دریافت:   تاری

 

 مقدمه: 

که زیر مجموعه دولت به حساب می آیند پرداخته می شود. سازمان های اداری زیر مجموعه دولت،  در حقوق اداری به نهادهای دیگر  

مرکب است از نهادهای ملی و واحدهای محلی و اشخاص حقوقی که انجام وظایف خاصی به موجب قانون به آنها محول شده است،  

لی از نظر ساختاری هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی را  همچنین تعدادی نهادهای تخصصی که مأموریت خاصی را برعهده دارند، و

اشخاص حقوق خصوصی به حساب می آیند و وصف حقوق خصوصی دارند ولی به موجب   می گیرد و هم اشخاص که ماهیتاً   در بر

آنها را می توان   قانون انجام وظایف عمومی را بر عهده دارند و از این لحاظ پاره ای اعمال حاکمیتی به آنها تفویض شده است که همه

 عنوان نهادهای تخصصی گرد آورد. ت تح

 روش پژوهش: 

تهیه و تنظیم این پژوهش از طریق فیش برداری از کتب و منابع مختلف صورت گرفته است و لذا سوال و فرضیه خود را ضمن 

اکم بر سازمان  مهمترین اصول حاکم بر سازمان های اداری کدامند؟به نظر می رسد مهمترین اصول حپژوهش حاضر بیان می کنیم: 

های اداری اصول حقوقی و اصول فنی هستند.در اصول حقوقی،اصل قانونی بودن،اصل سلسله مراتب اداری،اصل شخصیت حقوقی 

سازمان های اداری و ایجاد و سازمان دهی دستگاه های اداری جای دارد و در اصول فنی بحث تمرکز اداری و عدم تمرکز اداری قرار 

 به تحلیل هر کدام از موارد فوق خواهیم پرداخت.داد.در ادامه پژوهش 

 

 مفاهیم -1

 مفهوم مادی اداره-1-1

اداره به معنی یک فعالیت یا در جنبه مادی آن به همه کارهایی اطالق می شود که به وسیله دولت و یا به راهنمایی او به منظور 

 حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی انجام می گیرد. 

از کارهای همگانی یا به تعبیری دیگر امور عمومی کارهایی است که به وسیله مقامات عمومی انجام می گیرد. مقام عمومی  منظور  

حقوق عمومی از قبیل   )قدرت عمومی( اعم از دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی عمومی در کشور و دیگر اشخاص حقوقی

و منظور از اعمال عمومی یا کارهای همگانی، کارهای قوه    (vedel,1980:20)دلی، مؤسسات عمومی و غیره می باشنهادهای مح

مجریه است. وظایف و اختیارات دولت به سه دسته تقسیم شده که هرکدام به ارگان های ویژه ای محول گردیده است. طبق اصل 

 ند از: پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قوای حاکم در جمهوری اسالمی عبارت

، ، خانواده و بهداشتبررسی اصول حاکم بر سازمان های اداری در نظام حقوقی ایرانکاظمی ا، برزگر عبدالرضا، حسینی صدرآبادی ا.    استناد: 

   149- 159(: 2) 12؛  1401
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 کاظمی  3
خانواده و بهداشت

به وسیله دادگاه های   قوه قضاییه  اعمال  از طریق مجلس شورای اسالمی؛  اعمال قوه مقننه  قوه قضاییه:  قوه مقننه، قوه مجریه و 

 رئیس جمهور و وزرا انجام می گیرد.  ،دادگستری و اعمال قوه مجریه از طریق

 اعمال عمومی دارای دو هدف می باشد: 

وع شرایط عمومی و کلی اطالق می شود که برای ایجاد امنیت، آسایش و بهداشت عمومی  حفظ نظم عمومی: نظم عمومی به مجم

ضروری می باشد. در حقوق اداری وظایف مزبور بر عهده پلیس اداری است. اصطالح پلیس اداری در مقابل پلیس قضایی بکار می  

از سازمان های قوه قضاییه می باشد. در حالی    رود. وظیفه پلیس قضایی عبارت است از تعقیب مجرمان و کشف جرم، پلیس قضایی 

 که وظیفه پلیس اداری ایجاد و حفظ نظم عمومی است و اعمال آن جنبه پیشگیری دارد و زیر مجموعه قوه مجریه است.

دازه  تأمین خدمات عمومی: بسیاری از نیازهای همگانی به وسیله اشخاص خصوصی اداره می شوند ولی بعضی از نیازهای عمومی به ان

خدمات مزبور   . ای مهم می باشند که دخالت دولت را ایجاب می نمایند. مثل آموزش و پرورش، توزیع آب و برق، بهداشت همگانی

ا زیر نظر آن برای برآوردن نیازمندی ی به خدمات عمومی تعبیر می شوند. خدمات فوق خدماتی می باشند که به وسیله خود دولت  

 گیرد.   ها و منافع عمومی انجام می

نظریه یا تئوری خدمات عمومی از مفاهیم اساسی حقوق اداری است، زیرا اختیارات حکومت کنندگان محدود به انجام خدمات عمومی  

حکومت کنندگان است و از طرف دیگر    است. موضوع خدمات عمومی به نظر بعضی از عالمان حقوق اداری مبنا و اساس اختیارات

برای تأمین   سئولیت آنها را معلوم می سازد. اختیاراتی که حکومت کنندگان از آن برخوردارند صرفاًحدود این اختیارات و میزان م

 عامل توجیه کننده محدودیت آزادی های فردی می شوند.  بهتر خدمات عمومی است تأمین خدمات عمومی بعضاً 

ید همیشه موجود و پیوسته و دائمی باشد. بر  خدمات عمومی برای محافظت از هیأت اجتماع بقدری ضرورت دارد که سازمان آن با

حکومت کنندگان است که نیرو و قدرت خود را برای دوام و حسن انجام این خدمات بکار گیرند و نگذارند در جریان آنها تعطیل و  

رد. به همین دود خدمات عمومی متغیر است و بستگی به میزان مداخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی داحوقفه حاصل شود. 

جهت در جوار خدمات عمومی اداری، خدمات عمومی تجاری و صنعتی نیز وجود دارد که نتیجه گسترش ملی کردن صنایع و معادن  

 می باشد. 

به طور خالصه در مفهوم مادی؛ اداره عبارت است از مجموع فعالیت های مربوط به ایجاد نظم عمومی و تأمین خدمات عمومی است  

 ( 22:1389)امامی و استوارسنگری،ولت یا زیر نظر او انجام می گیرد.که به وسیله د

 مفهوم سازمانی اداره -1-2

ها عنصر    انسان.  است(  وظیفه)ی است که هر یک به سود بقیه، عهده دار کارکردی معین  یسازمان یک مجموعه واحد و مرکب از اجزا

 . گروههای مرتبط به هم به اعتبار انتظام جمعی و ذاتی، سازمان نامیده می شودروابط استوار دورنی افراد و  . اصلی سازمان اند 
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:  هر سازمان دو وجه دارد.و کل فراتر از اجزاء بهم پیوسته است که از عناصری تشکیل می یابد(  مجموعه یگانه)سازمان یک سیستم  

و دیگری وجه مادی که شامل عناصر مادی و  (  ل آنهاهای انسانی و روابط متقاب  ها بصورت افراد و گروه   انسان)یک وجه اجتماعی  

تعبیر دیگر از سازمان آن است که بگوییم  . فیزیکی غیرانسانی است مانند مکان، ابزار، وسایل، مقررات و قواعد، ساخت و ترکیب و غیره

شود مانند سازمان آب تهران   قالب سازمان به وسیله نمودار نمایش داده می.  و یک کارکرد است(  قالب) هر سازمان دارای یک ساخت  

که دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیر عامل و همکاران مدیر عامل از معاون گرفته تا یک کنتورنویس و از یک حسابدار گرفته 

 ( 36:1383.)انصاری،تا یک مشاور حقوقی و یا مدیران اجرایی در سطوح مثلثی شکل اجرایی

هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه، اجرای فعالیت های متعدد    است از مجموع تشکیالت و سازماندر جنبه سازمانی اداره عبارت  

 را بر عهده دارند. بنابراین سازمان های قضایی و تشکیالت قانونگذاری از این تعریف مستثنا هستند. 

افراد باشند، نمی توانند وظایفی را که به    هدف اداره برآوردن نیازهای همگانی است. چنانچه سازمان های اداری در شرایطی برابر با

ارات ویژه ای برخوردار شده  یآنها محول شده است به انجام برسانند. لذا برای حفظ نظم و تأمین نیازمندی های عمومی، ادارات از اخت

منافع    تی فقط در جهتاند که به اختیارات قدرت حاکمه تعبیر می شود.اختیاراتی که مقامات عمومی از آن برخوردار هستند بایس

از منافع   از مالحظات خارج  نه در جهت منافع شخصی. در صورتی که تصمیمات مقامات عمومی برگرفته  استفاده گردد  عمومی 

عمومی باشد حسب شکایت شاکی، توسط مرجع صالح باطل می گردد. و در صورتی که اداره در اتخاذ تصمیمات مزبور از حدود  

 ( 23:1389)امامی و استوارسنگری،و از این رهگذر خساراتی متوجه افراد گردد، مسئول می باشد. اختیارات خود تجاوز کند

 اصول حقوق اداری  مبانی-2

 مبانی اخالقی  -2-1

  قضایی  رویه  در  اصولی  طرح  و  گیری  شکل  به  منجر  انسانی  و  اخالقی  اصول  به  اداری  مقامات  به  احترام  لزوم  و  اخالق   و  اداره  ارتباط

 حقوق   اصول  از  ای  عمده   بخش  سبب  بدین   نهیم  نام  اخالقی  محتوای  با   حقوقی  اصول  عنوان  تحت  را  آنها   توانیم  می   ما   که  گردید  اداری

  .نمود جستجو اخالقی مبانی در توان می را اداری

 اصول   برخی  به  پایبندی  لزوم  است  نموده  پیدا  اشخاص  روزمره  زندگی  از  مهمی  بخش  عنوان  به  اداره  امروزه  که  اهمیتی  بخاطر  واقع  در

  توان  می  الاقل   یا   و   هستند   اخالقی  ذاتاً   و   ماهیتاً   یا  اصول  این  از  برخی .  گردید   اخالقی  محتوای  با   اصولی  طرح  به  منجر  پایه  اخالقی

  به  تکلیف  خصوصی،  حریم  به  احترام  اصل  طرفی،  بی  اصل  برابری،  اصل  چون  اصولی.  نمود  مشاهده  آنها   در  را  اخالق   از  ی های  رگه

 پیش   ممنوعیت(  چک اداری  قانون  4  ماده  1  بند)  مودبانه  رفتار  ،(آلبانی اداری  قانون)  داری  راز  اصل  ،(ایسلند  اداری  قانون)  راهنمایی

  .شمرد بر توان می  را آن نظایر و داوری

 گویی که ای بگونه اداری های دادگاه آراء از برخی در حتی و ها کشور  از برخی اداری قوانین در اداری اخالق  به مربوط مسائل پیوند

  می  دشوار   را  حقوق   و  اخالق   میان  مرز  تفکیک  موارد  برخی  در  که  ای  بگونه.  اند  پرداخته  اخالقی  اصولی  تدوین  و  بیان  به  صرفاً  اینان

  .نماید
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 کاظمی  5
خانواده و بهداشت

 می   توجه  اداری  اقدام  یا  تصمیم  اخذ  در  اداری  مقام  هدف  و  نیت  و  قصد  انگیزه،  به  اداری  اعمال  قضایی  کنترل  در  اداری  قاضی  اینکه

  باید   سبب  بدین   ندارند   چندانی  عینی   نمود  موضوعه  حقوق   در  که   دارد  می  وا  اصولی  از  یکسری  از  تبعیت  به   را  اداره  واقع  در  نماید 

  اگر  اداری  حقوق   کلی   اصول  واقع در.  است  برقرار  اداری  حقوق  کلی  اصول  تئوری  در   اخالق  و  حقوق  بین  عمیقی   پیوند  که  نمود   اذعان

 (50:1393)هداوند،زنند. می موضوعه حقوق  نمودن اخالقی به  دست بنوعی  ننماییم اغراق 

 مبانی مذهبی -2-2

 کلی  اصول  از  برخی  ی  ریشه  سبب  بدین.  دارد  قرار  مذهبی  و  دینی  های  آموزه  تأثیر  تحت  ناخواه،  یا  خواه  حقوق   مذهبی؛  جوامع  در

 که   فرانسه   نظیر  کشورهایی  خالف   بر  ویژه  به  وضعیت  این.  نمود  جستجو  دینی   و  مذهبی   های  آموزه  در  توان  می  را  اداری  حقوق 

  .است قوی بسیار است، نیفتاده  اتفاق  هنوز  مذهب از اداره یا   دولت از مذهب جدایی

  قابل  غیر  دهند می قرار تأثیر تحت را انسانی روابط که اصولی وجود دور خاور و شرق  ادیان مسیحی، یهودی، اسالمی، های آموزه در

  اصول   جمله  از.  نمایند  می   تعیین  را  هم  با   ها  انسان  بین  روابط  که  هستند  دقیقی   قوانین  و  مقررات  از  آکنده   ادیان  این.  است  انکار

 ( 42:1376.)لوی برول،برد نام  توان می  را آن نظایر و حکومت  و  تعهدات ارث، خانواده، به مربوط

  تأثیر و  تأیید مورد نیز هستند اثر منشاء اداری حقوق  در که اصولی از برخی. نیستند جدا وضعیت این  از نیز اداری حقوق  کلی اصول

  اصل   آزادی،  اصل  خصوصی،  حریم  به  احترام،  اصل  برابری،  اصل  به   توان  می  را  اصول  این  مهمترین جمله  از.  دارند  قرار  مذهبی  اصول

  بویژه  اسالمی  متون و  اسالمی  روایات و  آیات در و  مسیحیان و  یهودیان مقدس   کتاب  در. نمود اشاره... و  استماع اصل جانبداری؛  منع

  از  بخشی  به  صرفا  اینجا  در  که.  داد  قرار  تحقیق  و  مطالعه  مورد  را  مردم  با   زمامداران  رفتار  به  مربوط  اصول  توان  می  البالغه  نهج  در

 ( 125:1387.)دشتی،نماییم  می منوط جداگانه تحقیقی به را زمینه این در تفصیلی بحث و نموده اشاره البالغه نهج در اعالمی اصول

 اصول   با   بسیاری  نزدیکی  آنها  از  برخی  که  است  رفتهگ  قرار  تأکید  مورد  مردم  با  زمامداران  رفتار  اصول  البالغه  نهج  59  و  53  نامه  در

  سامان   به  نسبت  حاکمان  اینکه  جمله  از  (59:1383)شیروانی،.دارد  شهروندان  با   اداری  مقامات   برخورد  زمینه  در   اداری  حقوق   نوین

  حاکم   یک  برای  الزم  ویژگی  مهمترین  و  بزرگترین.  دارند  مسئولیت  آنان  معنوی  اصالح  و  مردم  اجتماعی  و  مادی  زندگی  امور  دهی

  محبت  و  رحمت  حاکمان،  سوی  از  نفس   هوای  بر  تسلط   لزوم  وی،  رفتار  به  نسبت  مردم  نهایی  قضاوت  از  حاکم   نگرانی   می تواناسالمی،

  از  پرهیز  خشونت،  از  پرهیز  مردم،  خطای   برابر  در  گذشت  و  عفو  رعایت  و   روش  مسلمانان،   غیر  و   همکیشان  به  نسبت  حتی   مردم  به

  کارآمدی،   اصل  خصوصی،  حریم  به  احترام  و  رازداری  اصل  تناسب،  اصل  رفتار،  در  برابری  اصل  نظیر  مدرنی  اصول  و  غرور،  و  خودبینی

 .شمرد  بر  را  آن  نظایر  و  رجوع  ارباب  به  پاسخگویی  زمانی  محدودیت  و  جانبداری  نفی   شفافیت،  اصل  بنیادین،  حقوق   به  احترام

 ( 126:1387)دشتی،

 مبانی عرفی -2-3

  اعمال،  وجود  آن  حداقلی   معنای  ولی   دارد   وجود  نظر  اختالف   حقوقی  های   نظام  بر  آن  تأثیر  و   عرف  مفهوم  معنا،   خصوص  در   چند  هر

  خاص  رسوم  عقاید،   عادات،   زیست،  های  شیوه  از   برآمده  بیشتر  و  نکرده   وضع  را   آنها  قانون  که  است  ای  نانوشته  قواعد   و   رسم  عادات، 
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.)لوی است  حقوقی   نهادهای   حیاتی   نیروی  برول   لوی  هانری  گفته  به  عرف  وجود.  شود  می   جماعت   یک  یا   طبقه،   گروه،   مردم،   ملت،   یک

 (57:1376برول،

  ژنی، .بخشند  می  انسجام  افراد  رفتار  کردن  مند  قاعده  با  را  اجتماعی  گروه   که  میکنند  عمل  معیارهایی  صورت  به  عرفها  سامنر  نظر  از

  آنچه  تعریف،  این  در.  دهد  می  نشان  مردم  بین  را  حقوقی  حس  یک  وجود  که  داند  می  وقایعی  مجموع  را  عرف  فرانسوی،  دان  حقوق 

  .است آن بودن اجباری سازد می  جدا رسوم و عادات سایر از را عرف

  شده   مرسوم  آور  الزام  ای  قاعده  عنوان  به  آنان  از  گروهی  یا   مردم  همه  میان  خود  به  خود  و  تدریج  به  که  است  ای  قاعده   عرف  واقع  در

.  داشت  وجود  عرفی  حقوق   نوعی  بود  مسیح  دین  های  آموزه  از  برآمده  که  کلیسایی  حقوق   بجز  فئودالی  اروپای  و  وسطی  قرون  در  .است

  نموده  اعالم  پارلمان  یا  پادشاه  را  نهاد   این  بلکه  نبوده  پارلمان  یا  پادشاه   واضع  یافتند؛  رواج  نیز  انگلیس  حقوق   در  که  عرفی  قوانین  این

 (ulman,1975:151). دادند  می قرار موردشناسایی  و

 

 اصول حاکم بر سازمان های اداری -3

 حقوقیاصول -3-1

 اصل حاکمیت قانون بر اداره-3-1-1

اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و ریشه ای حقوق عمومی است. در نهضت حقوق اساسی )دستورگرایی( یکی از اهداف اصلی این 

اعمال و رفتار زمامداران براساس معیار  (77:1361)قاضی،بوده است که قدرت دولت در یک کانال یا چارچوب مشخصی اعمال گردد.

و موازین خاصی که مردم در یک نهاد منطقی و منظم آن را تنظیم کنند صورت گیرد و زمامدارن براساس همان معیارها به اداره امور 

پردازند و اداره امور کشور بر مبنای خودخواهی و سلیقه های شخصی نباشد. نیز اصل   در حقوق اداری  (257:1377)هاشمی،می 

قانونی بودن بدین مفهوم است که سازمان های اداری و مقامات آن باید به ضابطه های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات 

خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند. دولت های خودکامه خود را مقید به هیچ قاعده و مقررات و ضوابط قانونی  

کراسی جدید  وکراسی در جهان شکل گرفت. در دموتعیین شده نمی دانستند، اما این اصل )اصل قانونی بودن( با رشد دم  از پیش

مفهوم دولت قانونی و اصل قانونی بودن بر اداره پذیرفته شده است، دولت قانونی یعنی وجود یک جامعه سازمان یافته تحت نظارت  

امات و اشخاص تابع قواعد عمومی و کلی غیر فردی و از قبل مستقر )قانون( می باشند و  قواعد حقوقی. در دولت قانونی تمام مق

 ( 13:1388)امیرارجمند،مفهوم دولت قانونی متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است.

 اصل سلسله مراتب اداری -3-1-2

اداری شناخته شده است، سلسله مراتب اداری   رابطه فرمانبری و فرماندهی در علوم اداری و حقوق اداری با اصطالح سلسله مراتب

 ( 114:1379)ابوالحمد،.یکی از گونه های سازمان یافته روابط اجتماعی است که نمونه کهن و روشن آن سازمان های نظامی است

اوامر مافوق خود   از  )موسی  هست.طبق این اصل هر مأموری که تحت نظر مأمور دیگری انجام وظیفه می کند، مکلف به اطاعت 

به همین ترتیب هر مأموری بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد. در    (93:1377زاده،
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 کاظمی  7
خانواده و بهداشت

باالترین نهاد یا مقام است که از کسی یا نهادی دستور نمی گیرد و پایین ترین الیه های نظام اداری کشور  نظام اداری کشور معموالً

ن و مأمورین دون پایه هستند، که فرمانبر و مأمور یا مستخدمی تحت امر خود ندارند. هر چند نظام سلسله مراتب تنها مستخدمی

اداری که از آن تحت عنوان نظام تبعیت یا پله ای نیز یاد می کنند، نخست ناظر بر حاکمان و مأمورین آنها بود اما این اصل در حقوق  

شور نیز هست، یعنی سازمان مرکزی بر کلیه اعمال حقوقی و اجرای واحدهای نظام متمرکز،  اداری ناظر بر سازمان های اداری ک

ریاست و نظارت دارد. برای مثال اداره کل در استان تابع نهاد وزارتخانه در مرکز است دولت نیز به عنوان باالترین واحد سازمان اداری 

دارد و این مقتضای حاکمیت دولت است که هدف سلسله مراتب اداری را کشور بر کلیه اجزاء خود نظارت و حاکمیت سلسله مراتبی  

برقراری برتری مقامات سیاسی نسبت به اداره یا قوه مجریه بیان کرده اند. بنابراین در باالترین سطح نظام سلسله مراتب اداری کشور،  

 ( 668:1379)ابوالحمد، ت دولت و وزراء قرار دارند.أ رئیس کشور، رئیس دولت، هی

برای سلسله مراتب اداری محاسنی مانند هماهنگی و یگانگی تصمیمات اداری، ساده شدن فرماندهی و اجرای تصمیمات آنها و معایبی  

 (116:1379)ابوالحمد، مافوق، کم شدن احساس مسئولیت و عدم استقالل کارمندان می توان نام برد. مانند اطاعت کورکورانه از

 ای اداریشخصیت حقوقی سازمان ه-3-1-3

اشخاص به دو نوع حقیقی )طبیعی( و حقوقی تقسیم می شوند. در حقوق عمومی به ویژه در حقوق اداری، اشخاص حقوقی بیشتر 

موضوع بحث هستند چون مقامات عمومی و دستگاه های اداری به اعتبار داشتن شخصیت حقوقی موضوع حق و تکلیف قرار می  

ران به اعتبار شخصیت حقوقی این نهاد موضوع بحث قرار می گیرد. در حقوق عمومی شخصیت گیرند. به عنوان مثال رئیس جمهور ای

حقیقی مسئوالن در تفکیک مسئولیت میان متصدیان و مسئولیت دستگاه اداری دارای اهمیت است و در صورتی که مفهوم شخصیت 

  11وعیت پیدا می کند. به همین لحاظ در ماده  حقوقی وجود داشته باشد، تفکیک مسئولیت بین دستگاه اداری و کارمندان موض

ق.م.م. مسئولیت مدنی مستخدم از مسئولیت مدنی دولت تفکیک شده است، دولت به عنوان شخص حقوقی و مستخدم به عنوان 

شخص حقیقی عهده دار وظیفه اداری است.در حقوق ایران مفهوم شخصیت حقوقی از حقوق غرب الهام گرفته شده و در حقوق  

می مفهوم شخصیت حقوقی مورد بحث قرار نگرفته بود و این موضوع مورد توجه فقها قرار نگرفته است هر چند که به صورت اسال

 (47:1389)امامی و استوارسنگری،عملی در قالب نهادی مانند وقف مفهوم شخصیت حقوقی پذیرفته شده است.

 ایجاد و سازماندهی دستگاه های اداری-3-1-4

ایجاد شخصیت های حقوقی، حقوق عمومی و دستگاه های اداری نیاز به وضع قانون یا مجوز قانونگذار دارد. اما این سؤال مطرح    اصوالً

ایجاد پیشنهاد  توانند به صورت طرح    است که  نمایندگان مجلس می  آیا  اداری جدید در صالحیت چه دستگاهی است؟  سازمان 

پیشنهاد ایجاد تشکیالت جدید حتی در غیر   ور ایجاد کنند؟ در این مورد باید گفت اصوالًتشکیالتی جدید در دستگاه های اداری کش

ایجاد تشکیالت جدید در دادگستری( که نیاز به وضع قانون دارند باید به تصویب نهادهای مربوط در قوه مجریه   از قوه مجریه )مثالً

تهیه و پیشنهاد و اجرای بودجه   کارشناسی قوه مجریه و اینکه اصوالً  برسد. لزوم تأیید موضوع از طرف قوه مجریه به دلیل توانایی 

برعهده قوه مجریه است بارزتر می شود. قوانین عادی نیز ناظر بر این امر است که از جمله می توان به مقررات مربوطه به اختیارات  

ری اشاره کرد. و لذا نمایندگان مجلس نمی توانند  و شورای عالی ادا  (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)سازمان امور استخدامی سابق  
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  به وسیله ارائه طرح، وزارتخانه و یا تشکیالت جدیدی را ایجاد کنند. عالوه بر نکات مذکور مانع دیگری نیز در مورد اختیارات نمایندگان

از دستگاه و امکانات موجود منعی    قانون اساسی است. البته شکل گیری سازمانی با عنوانی جدید با استفاده  75در این مورد اصل  

کنند.   تبدیل  بدنی  تربیت  وزارت  به  را  بدنی  تربیت  سازمان  طرحی  ارائه  با  توانند  می  نمایندگان  مثال  برای  و  .ندارد.  )امامی 

 ( 51:1389استوارسنگری،

 اصول فنی-3-2

 تمرکز اداری-3-2-1

  و   نهادها   یعنی .  است  مرکزی  دولت  انحصار  در   محلی   و   ملی   امور  اداره   و   گیری  تصمیم   حق  آن  در  که  است  سیستمی  اداری  تمرکز

  در   دولتی  اقتدارهای  همه  دیگر  بیان  به.  هستند  کشور  محلی  و  ملی  امور  دار  عهده  هستند  مستقر  مرکز  در  که  کشور  عالی  مقامات

  مرکز  در  تصمیمات.  شود  می  اعمال   مرکزی  دولت  وسیله  به  متمرکز  صورت  به  دولتی   وظایف  و  اختیارات  کلیه  و   است  متمرکز  پایتخت

  ( 243:1368)قاضی،  .است  حاکم   سیستم  این  بر  اداری  مراتب  سلسله  و   شود  می   صادر  پایین  به  باال   از  اجرایی  دستورات  و   شود  می   اتخاذ

  شده   داده   اند   گرفته   قرار  سازمانی   سطح  باالترین   در  که  کسانی   به  اداره   و   گیری  تصمیم  اختیارات  سیستم  این  در

 ( 131:1374.)انصاری،است

 عدم تمرکز اداری-3-2-2

  مستقل  که نهادهایی و مقامات  به   عمومی امر  چند   یا   یک   اداره  و گیری  تصمیم   صالحیت  آن  در  که  است  سیستمی  اداری  تمرکز  عدم 

  نهادهای  و  مقامات  از  غیر  به  کشور  امور  درباره  گیری  تصمیم  قدرت  سیاسی  نظر  از  دیگر  بیان  به.  است  شده  واگذار  هستند  مرکز  از

  از  غیر  دیگری  جغرافیایی  یا  و  سازمانی  اداری،  سیاسی،  مختلف  سطوح  در  قدرت  و  است  شده  داده  نیز   دیگر  مقامات  و  نهاد  به  مرکزی

 (141:1374)انصاری، .است شده توزیع مرکز

 از جمله شرایط عدم تمرکز اداری:

 حقوقی شخصیت داشتن-1

  از  مستقل  ویژه   به  دیگران  از  مستقل  حقوقی  شخصیت  دارای  متمرکز غیر  نهاد   که   شود  می   محقق  زمانی   اداری  حقوق   در  تمرکز  عدم  

 و  بودجه  دارایی،  اموال،  داشتن جمله از  حقوقی  آثار  حقوقی،  شخصیت  داشتن  طبیعی  طور  به.  باشد  مرکزی  دولت  نهادهای  و  مقامات

 اداری  مراتب  سلسله  تابع  است  مستقل  حقوقی  شخصیت  دارای  متمرکز   غیر  نهاد  چون  و  داشت  خواهد  دیگران  از  مستقل  اختیارات

 . نیست مرکزی نهادهای و  مقامات

 مرکزی  مقامات توسط آن مقامات انتصاب عدم و متمرکز غیر  نهادهای مقامات  بودن انتخابی-2

  یا   و  عمومی  انتخابات  طریق  از  مثال  برای)  مرکزی  مقامات  از  غیر  مرجعی  توسط  بایستی  آن  مقامات  و  متمرکز  غیر  نهادهای  اصوالً 

  غیر  نهاد  عنوان  به  را  نهادهایی  مرکزی   مقامات  اگر  و  کند  پیدا  معنی  مرکزی  قوه  از  آنها  استقالل  تا   شوند  برگزیده(  واسطه  نهادهای

  بنابراین.  دارد  بستگی   مرکزی  مقامات  اراده  به  آنها  عملکرد  و   حیات  چون  نیست  متمرکز  غیر  ماهیتاً  نهادی  چنین  برگزینند  متمرکز
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 کاظمی  9
خانواده و بهداشت

 غیر  نهادهای  بودن  انتخابی  البته  شوند  انتخاب  مرکزی  نهادهای  و مقامات  از  غیر  نهادی  توسط  باید   آن  مقامات  و  متمرکز  غیر  نهادهای

 . ندارد  آنها بر مرکزی مقامات  نظارت حق با  تعارضی مرکزی قوه از آنها استقالل و متمرکز

 امور اداره و گیری  تصمیم صالحیت داشتن-3

  که  نحوی  به  باشد   داشته  را  آنها  اداره  و   عمومی   امر  چند   یا   یک  درباره  گیری  تصمیم  اختیار  و   صالحیت  بایستی  غیرمتمرکز  نهاد  

  .)امامی باشد  خارج  مرکزی  قوه  نهادهای   و  مقامات  اختیار  و  صالحیت  از  و  باشد  نهاد  این  صالحیت  در  صرفاً   امور  این  درباره  گیری  تصمیم

 ( 54:1389،و استوارسنگری

 : نتیجه گیری بحث و  

این موضوع به ویژه با طرح و   تئوری اصول کلی حقوق اداری در مدل های حقوق اداری در این فضا شکل گرفت و توسعه پیدا نمود.

 پیدا نموده است.گسترش دکترین حکمرانی خوب و حق بر اداره مطلوب در حقوق اداری مدرن اهمیت ویژه ای 

و کامل،اصول کلی حقوق اداری از اهمیت مضاعفی در فضای امروزین حقوق اداری و با توجه به عدم تدوین قوانین و مقررات جامع  

برای دادگاه های اداری در کنترل فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری برخوردارند.بدین سان اصول حاکم بر سازمان های اداری از آن جا  

راهنمای قضات،دولت و شهروندان قرار بگیرند.  که هرکدام اصول  عنوان  به  تواند  این  مبین فلسفه و مبنای خاصی هستند می  در 

مهمترین اصول حاکم بر سازمان های اداری اصول حقوقی و اصول پژوهش ما فرضیه ارائه شده خود را مورد تایید قرار می دهیم زیرا  

دن،اصل سلسله مراتب اداری،اصل شخصیت حقوقی سازمان های اداری و ایجاد و سازمان  فنی هستند.در اصول حقوقی،اصل قانونی بو

 دهی دستگاه های اداری جای دارد و در اصول فنی بحث تمرکز اداری و عدم تمرکز اداری قرار داد.

 پیشنهادات:

   .اداری توجه به اصول کلی حقوقی موجود در دنیا و استفاده از آنها در هنگام تصمیم گیری -1

کیفی سطح این تصمیم گیری ها.  فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های اداری به جهت ارتقا -2  
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 انتشارات میزان. (،کلیات حقوق اداری،تهران:1374ولی اهلل) انصاری،-3
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-14 Vedel,(1980)droit administrative, themis. 
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