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ویژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

حقوق افراد در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

اين قانون در سال  ۱۳۸۳برای حفظ حقوق متهم ،جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران قضايی و رعايت
موازين قانونی در بازجويیها ،قرارهای بازداشت ،توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده است.
اين قانون برخی از مصاديق اين نوع رفتارها را برشمرده و دادگاهها ،دادسراها و ضابطان قضايی را مکلف به رعايت و اجرای
دقیق مواد اين قانون میکند و هیأتی را مامور نظارت بر حسن اجرای آن می نمايد .مهمترين وظیفه هیأت مذکور اين است
که در صورت مشاهده تخلف از قوانین ،عالوه بر مساعی در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات ،با متخلفان نیز از طريق
مراجع صالح برخورد جدی نموده و در نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نمايد.
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اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:
۱ـ اداره شايسته امور کشور بر پايهی قانون مداری ،کارآمدی ،پاسخگويی ،شفافیت ،عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و
کارکنان دستگاههای اجرايی الزامی است.
۲ـ رعايت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بیطرفی و پرهیز از هرگونه پیشداوری ،منفعتجويی يا غرضورزی
شخصی بدون در نظر گرفتن گرايشهای سیاسی ،قومی و رابطه خويشاوندی ،توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای
اجرايی الزامی است.
۳ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بیطرف قضايی ،اداری و نظارتی ،بهمنظوردادخواهی
آزادانه برای شهروندانی که ،تصمیمات نهادهای اداری و يا کارکنان را خالف قوانین و مقررات بدانند.
۴ـ الزام به اطالعرسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرايی ،که به نوعی حقوق و منافع
مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهند.
 ۵ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مديران و کارکنان دستگاههای اجرايی برای پاسخگويی و ارائه راهنمايیهای
الزم در چارچوب وظايف محوله.
 ۶ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غیرطبقهبندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاههای اجرايی.
 ۷ـ امکان دسترسی شهروندان به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی جمعآوری
و نگهداری میشود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به ديگران ،بدون وجود قانون الزامآور يا رضايت خود فرد.
 ۸ـ امکان بهرهگیری غیرتبعیضآمیز شهروندان از مزايای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی ،فرصتهای آموزشی و
توانمندسازی کاربران در نظام اداری.
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۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهرهگیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزايای برابر زنان و مردان در قبال
کار يکسان و اجتناب از رويکردهای سلیقهای ،جناحی ،تبعیضآمیز و روشهای ناقض حريم خصوصی در فرآيند جذب و
گزينش.

 حق برخورداري از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی
۱ـ دستگاههای اجرايی در تمامی فعالیتهای اطالعرسانی ،دعوتنامهها ،آگهیها ،ابالغها و هشدارها بايد از ادبیات محترمانه
و غیرتحکم آمیز استفاده نمايند.
۲ـ دستگاههای اجرايی مکلفند محیط ارائه خدمت ،امکانات و تسهیالت مناسب و شرايط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم
نمايند.
۳ـ در مکانهای ورودی و خروجی دستگاههای اجرايی ،رعايت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی
مراجعین ضرورت داشته باشد بايد تا حد ممکن بهجای بازرسی بدنی ،از وسايل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی
استفاده شود.
۴ـ دستگاههای اجرايی موظفند داليل منع همراه داشتن وسايلی نظیر گوشی تلفن همراه و  ...به هنگام ورود به دستگاه را
حسب ضرورتهای قانونی اطالعرسانی نمايند و برای امانتسپاری وسايل همراه مراجعین ،مکان مطمئنی در نظر بگیرند به
نحوی که دسترسی به آن نبايد مراجعین را دچار مشقت کند يا هزينهای را متوجه آنان نمايد.
 ۵ـ مديران و کارکنان دستگاههای اجرائی بايد در گفتار ،رفتار و مکاتبات خود با مراجعین ،ادب و نزاکت را رعايت و از به کار
بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانتآمیز و غیرمحترمانه و يا انتساب هرگونه اتهام يا عناوين مجرمانه به آنها احتراز نمايند.
 ۶ـ رفتار توأم با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرايطی بايد رعايت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.
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