اختیار چیست؟ و مبنای اختیارات رسمی کدامند؟

اختیاس ضکلی اص قذست است تِ ٍیظُ اختیاس سسوی یک قذست هطشٍع هی تاضذ ٍ .لی اغلة تا ایي ٍاطُ سا تِ صَستی
گستشدُ دس هَسد سایش اًَاع قذست ّن تِ کاس هی تشینٌّ .گاهی کِ هی گَیین یک ًفش دس یک حَصُ هطخص ( صاحة
اختیاس) است هقصَد ها ایي است کِ اٍ دستاسُ ایي هَضغ اعالػات صیادی داسد ٍ داسای قذست هثتٌی تش تخصص است.
اختیاس سسوی ًَػی اص قذست است کِ دس ساختاس ساصهاًی ٍ هذیشیت گٌجاًذُ ضذُ است ٍ تشاساع ایي ضٌاخت قشاس
داسد کِ هذیشیت حق اػوال ًفَر داسد .پٌذاضت ّوگاى تشایي استٍ ،اتستگاى افشاد یا گشٍُ ّایی کِ دس صذد اػوال
ًفَر تش هی آیٌذ دس دسٍى هشصّای ضٌاختِ ضذُ حق چٌیي کاسی سا داسًذ  .ایي حقی است کِ دس سایِ یک پست
سسوی دس یک ساصهاى تِ دست هی آیذ .هثٌای اختیاسات سسوی ّوَاسُ دستخَش تحث ّایی قشاس گشفتِ کِ دس
جاهؼِ سٍ اج داضتِ است .دس هَسد ایٌکِ اهکاى داسد ٌّگام استفادُ اص اختیاسات فشد تِ خغا سٍد ،تایذ دقت صیادی تِ
ػول آٍسد .تشای ضٌاسایی هشص یا حذ اختیاسات تایذ تسیاس دقت کشد.
" چِ کسی تِ ضوا ایي حق سا هی دّذ کِ تِ هي دستَس تذّیذ ٍ تگَییذ چِ تایذ تکٌن؟" ایي پشسص آضٌا تذاى
هؼٌی است کِ پیص اص اجشای دستَس ،تایذ قاًغ ضَین کِ فشدی کِ چٌیي دستَسی سا صادس هی کٌذ حق آى ساداسد.
تِ ًذست احتوال داسد کِ ها دس تشاتش هقام تاالتش دس ساصهاى خَد چٌیي پشسطی سا هغشح کٌین ،صیشا پزیشفتِ این کِ
یک هقام تاالتش حق صذٍس چٌیي دستَسی سا داسد ٍلی چشا ٍضغ چٌیي است؟
هذیشاى حق ًظاست ٍ دستَس دادى تِ صیش دستاى خَد سا اص کجا تِ دست هی آٍسًذ؟ دس هَسد اختیاسات سسوی دس
ساصهاى دٍ دیذگاُ ٍجَد داسد ،آًْا ػثاستٌذ اص دیذگاُ کالسیک ٍ دیذگاُ هثتٌی تش پزیشش.
دس دیذگاُ کالسیک چٌیي پٌذاضتِ هی ضَد کِ اختیاسات اص ًقغِ ای ( کِ دس تاالی سغح جاهؼِ قشاس داسد) ًطات
هی گیشًذ ،تِ صَست ًَػی قاًَى یا هقشسات دس هی آیٌذ ٍ هسیش خَد سا تِ عشف سغَح پاییي هی پیوایٌذ.
دٍهیي دیذگاُ کِ هٌطا اختیاسات سسوی است ،دیذگاُ پزیشش است .هٌطاء آى اختیاس فشدی است کِ هَسد اػوال
ًفَر قشاس هی گیشد یا ًفَ ر پزیش است ٍ ًِ کسی کِ اػوال ًفَر هی کٌذ .دیذگاُ هزتَس تشایي اساع قشاسداسد کِ ًثایذ
تِ ّوِ قَاًیي ضشػی یا دستَسات ،دس ّوِ ضشایظ ،گشدى ًْاد  .کسی کِ دستَسات سا هی گیشد تشخی سا هی پزیشد ٍ
تشخی سا ًوی پزیشد .کلیذ سهض دس ایي است کِ گیشًذُ دستَس تصوین هی گیشد ک ِ آیا ایي دستَسات سا تِ اجشا دس هی
آٍسد یا خیش  .چٌیي دیذگاّی سا ًثایذ تذاى گًَِ تؼثیش کشد کِ دس ساصهاى ّا ًافشهاًثشداسی ٍ تلثطش یک اهش ػادی
است ،دس ٍاقغ تیطتش اختیاسات سسوی تِ ٍسیلِ اػضای ساصهاى پزیشفتِ هی ضَد .یکی اص عشفذاساى ایي دیذگاُ،
ضشایغی کِ دس آى یک ضخص دستَسات هقام تاالتش سا هی پزیشد تذیي گًَِ تیاى کشدُ است:

تٌْا صهاًی یک ًفش دستَس هقام تاالتش سا هی پزیشد کِ چْاس ضشط تِ صَست ّوضهاى ٍجَد داضتِ تاضٌذ آًْا ػثاستٌذ
اص:
الف) اٍ دستَسات سا دسک هی کٌذ ٍ دس ٍاقغ قذست دسک آًْا سا داسد .
ب) تِ ٌّگام گشفتي چٌیي تصویوی اٍ تشایي تاٍس است کِ اقذام هزتَس تا ّذف ساصهاى هغایشت ًذاسد.
ج) تِ ٌّگام گشفتي ایي تصوین اٍ تش ایي تاٍس است کِ اجشای دستَس هٌافغ ٍی ٍ کل ساصهاى سا تاهیي هی کٌذ.
د) اص ًظش جسوی ٍ فکشی ،تَاًایی اجشای آى دستَس سا داسد.
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