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 يمشروع و حفظ حقوق شهروند هاييافراد در قانون احترام به آزاد حقوق

 يتو رعا يیاز انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران قضا یریجلوگ ،حفظ حقوق متهم یبرا ۱۳۸۳در سال  قانوناين 
 .ستشده اوضع متهم  در اموال اشخاص یجاو ضبط اموال و تصرف ب یفتوق ،بازداشت یقرارها ها،يیدر بازجو یقانون ينمواز

 یو اجرا يترا مکلف به رعا یيضابطان قضا دادسراها و ،هاو دادگاه رشمردهها را بنوع رفتارصاديق اين از م یقانون برخ ينا
ست ا ينمذکور ا یأته یفهوظ ينمهمتر .آن می نمايد یاجرا را مامور نظارت بر حسن یأتیو ه کندیقانون ماين مواد  یقدق

 يقاز طر یزمتخلفان ن ررات، باها با مقها و انطباق آندر اصالح روش عیعالوه بر مساین، که در صورت مشاهده تخلف از قوان
 يد.گزارش نما یهقوه قضائ یساقدامات خود را به رئ یجهو در نت نموده یمراجع صالح برخورد جد

 

 يدر نظام ادار يشهروند منشور حقوق

 

 عبارتند از: یمنبعث از منشور حقوق شهروند یدر نظام ادار یحقوق شهروند یاصول و مبان
و  نیعدالت و انصاف توسط همه مسئول یت،شفاف يی،پاسخگو ی،کارآمد ی،ی قانون مدارامور کشور بر پايه يستهـ اداره شا۱

 است. یالزام يیاجرا هایکارکنان دستگاه
ورزی غرض ياجويی منفعت ،داوریاز هرگونه پیش یزو پره طرفییبر اصل ب یمردم مبتن یقانون و انجام امور ادار يتـ رعا۲

 هایگاهو کارکنان دست ینتوسط همه مسئول يشاوندی،و رابطه خو یقوم یاسی،های سبدون در نظر گرفتن گرايش یشخص
 است. یالزام يیاجرا

 یاهمنظوردادخوبه ی،و نظارت یادار يی،طرف قضاشهروندان به مراجع صالح و بی یضسهل و بدون تبع یـ امکان دسترس۳
 و مقررات بدانند. ینکارکنان را خالف قوان ياو  یادار ینهادها یماتکه، تصم یشهروندان یآزادانه برا

منافع  و حقوق یکه به نوع يی،اجرا هایو کارکنان دستگاه ینهمه مسئول یو اقدامات ادار یماتتصم رسانیـ الزام به اطالع۴
 دهند.قرار می یرمشروع شهروندان را تحت تأث

 هایيیو ارائه راهنما يیپاسخگو یبرا يیاجرا هایو کارکنان دستگاه يرانمستمر شهروندان به مد یـ امکان دسترس ۵
 محوله. يفالزم در چارچوب وظا 
  .يیاجرا هایشهروندان توسط دستگاه یازشده و مورد ن یبندیرطبقهـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غ ۶
 آوریجمع یدهنده خدمات عمومخود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه یشهروندان به اطالعات شخص یـ امکان دسترس ۷

 رد.خود ف يترضا ياآور بدون وجود قانون الزام يگران،شهروندان به د یشود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصمی یو نگهدار
و  یوزشآم هایفرصت یکی،ونو خدمات الکتر یکدولت الکترون يایشهروندان از مزا آمیزیرتبعیضغ گیریـ امکان بهره ۸

 .یکاربران در نظام ادار یتوانمندساز

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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ال برابر زنان و مردان در قب يایمناسب و حقوق و مزا یشغل هایشهروندان از فرصت گیریبهره یقانون ینهـ فراهم کردن زم۹
و  جذبيند در فرآ یخصوص يمهای ناقض حرآمیز و روشتبعیض ی،جناح ،ایسلیقه يکردهایو اجتناب از رو يکسانکار 
 .ينشگز
 

 
 

 يدر نظام ادار يحقوق شهروند یقمصاد

 

 یو رفتار محترمانه و اسالم یاز کرامت انسان يحق برخوردار 
محترمانه  یاتاز ادب بايد هشدارها و ها، ابالغهاآگهی ،هانامهدعوت ،رسانیاطالع هاییتفعال یدر تمام يیاجرا هایـ دستگاه۱

 .ينداستفاده نما یزآم یرتحکمو غ
را فراهم  یناز احترام به مراجع یحاک يطمناسب و شرا یالتارائه خدمت، امکانات و تسه یطمکلفند مح يیاجرا هایـ دستگاه۲

 .يندنما
 یبازرس که یاست و در موارد خاص یضرور ینحرمت مراجع يترعا يی،اجرا هایدستگاه یو خروج یورود هایـ در مکان۳

 یکیننامحسوس و الکترو یبازرس یرو تداب يلاز وسا ی،بدن یجای بازرستا حد ممکن به يدضرورت داشته باشد با ینمراجع
 استفاده شود.

تلفن همراه و ... به هنگام ورود به دستگاه را  یگوش یرنظ يلیمنع همراه داشتن وسا يلموظفند دال يیاجرا هایـ دستگاه۴
به  رندیدر نظر بگ یمکان مطمئن ین،همراه مراجع يلوسا سپاریامانت یو برا يندنما رسانیطالعا یقانون هایحسب ضرورت

 .يدرا متوجه آنان نما ایينههز يادچار مشقت کند  ار ینمراجع يدبه آن نبا یکه دسترس ینحو
از به کار  و يتادب و نزاکت را رعا ین،در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجع يدبا یاجرائ هایو کارکنان دستگاه يرانـ مد ۵

 .دنماين احتراز هامجرمانه به آن ينعناو ياانتساب هرگونه اتهام  ياو  یرمحترمانهآمیز و غبردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت
 .آنان حفظ گردد یو کرامت انسان يترعا يدبا يطیشرادر هر  ینکارکنان و مراجع یانـ رفتار توأم با احترام متقابل م ۶


