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مصادیق حقوق شهروندي در نظام اداري(بخش هفتم)

 حق مصون بودن از شروط اجحافآمیز در توافقها ،معامالت و قراردادهاي اداري
۱ـ دستگاههای اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحافآمیز به مردم خودداری کنند .منظور از قرارداد اجحافآمیز قراردادی
است که بهموجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل ،شرایط غیرعادالنهای را به ایشان
تحمیل کند.
۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند ،اجحافآمیز تلقی میگردند:
الف ـ شرطی که بهموجب آن ،دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد میسازد که پیش از
انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.
ب ـ شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن ،بیماری ،ناتوانی ذهنی ،فشارهای روانی،
کمسوادی ،بیسوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط ،از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد.
ج ـ شرطی که بهموجب آن ،هیچ نسخهای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمیگیرد.
د ـ شرطی که بهموجب آن ،دستگاه اجرایی خود را مجاز میسازد تا در زمان تحویل کاال یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبالً
منعقد شده است ،به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش دهد.

شماره 15

 حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهاي اداري
۱ـ هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطالع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاههای
اجرایی ،موارد مشاهده یا اطالع خود را به مراجع نظارتی درونسازمانی و برونسازمانی گزارش کند.
۲ـ شهروندان حق دارند تا سیاستها ،فرآیندها ،تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود
را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
۳ـ دستگاههای اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی ،ارزیابیهای انتقادی و پیشنهادهای اصالحی مراجعین و رسانهها
احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند
۴ـ دستگاههای اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیطهای اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا
بترساند ،اجتناب کنند.
 ۵ـ دستگاههای اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین ،برگ نظرسنجی (بهصورت فیزیکی یا الکترونیکی) در اختیار آنها قرار
دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار ،تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطالعات اعالمشده قبلی ورفتار متصدیان
انجام کار جویا شوند و نتایج آن را بهطور منظم در اصالح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورداستفاده قرار دهند.
 ۶ـ دستگاههای اجرایی میبایست حسب شرایط ،نسبت به راهاندازی ،استقرار و یا روزآمد کردن سیستمهای ارتباط دوسویه
نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها ،پست صوتی و درگاه (پُرتال) سازمانی ،بهمنظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیتها و اخذ
دیدگاههای مردم اقدام نمایند.
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1442شرطی که بهموجب آن ،دستگاه اجرایی ،حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید.
هـ ـ
وـ شرطی که بهموجب آن ،دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یکطرفه قرارداد را فسخ کندبدون آنکه
خسارت عادالنهای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد.
ز ـ شرطی که بهموجب آن ،دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر ،از مسؤولیت معاف سازد.
ک ـ شرطی که بهموجب آن ،حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری ،بدون پرداخت بهای عادالنه به دستگاه اجرایی
منتقل شود.
ل ـ شرطی که بدون وجود هرگونه توجیه معقول ،استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمهای که بهموجب مقررات به
نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.
ث ـ واحدهای حقوقی ،امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاههای مشمول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این
ماده نسبت به بازبینی و اصالح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.

شماره 15

 حق اشخاص توانخواه در برخورداري از امتیازات خاص قانونی
۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق مفاد آییننامه اجرایی ماده ( )۲قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن (شماره /۱۴۲۷۷ت
 ۳۱۹۶۰هـ مورخ  ۹/۳/۱۳۸۴و اصالحیه آن به شماره /۴۵۵۱۵ت ۴۷۴۵۷ک مورخ  ،)۸/۳/۱۳۹۱به سرعت دسترسی اشخاص
توانخواه (معلول) به محیطهای ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل کنند.
۲ـ دستگاههای اجرایی باید در ساختمانها و محیط کاری خود ،عالئم و اشکالی را که برای اشخاص توانخواه به آسانی قابل
فهم و خواندن باشد نصب کنند.
۳ـ دستگاههای اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توانخواه ،آموزشهای کافی را به کارکنان خود درخصوص
نحوه رفتار با این مراجعهکنندگان ارائه دهند.
۴ـ دستگاههای اجرایی باید سامانهها و فناوریهای اطالعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقالنه اشخاص توانخواه
از خدمات آنها ارتقاء دهند.
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