
 

پژوهشی( -دو فصلنامه حقوق اداری )علمی   

 9304پاییز و زمستان  ،0  سال سوم، شماره

 

های رسیدگی به تخلفات  شناسی فرایند  دادرسی در هیات آسیب

 تاملی پیرامون یک الگوی مطلوب اداری:

 1اکبر گرجی ازندريانی علی

 2يونس فتحی
 39/33/3196دريافت:  

 31/39/3196ش:  پذير

 چکیده

به مردم را بر  یانجام و ارائه خدمات عموم فهیاز شهروندان جامعه هستند که وظ یمیکارمندان دولت بخش عظ

 یفراوان تیساالر و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهم ستهيشا ینظام استخدام کيعهده دارند. در 

 شهیهم کنیاست، ل یفراوان تیاهم یالفات کارکنان دولت داراز فساد و تخ یریگ شیهر چند پ برخوردار است.

از  یکارکنان دولت بخش یبه تخلفات ادار یدگیاست. رس کارمندان قابل تصور یارتکاب تخلف از طرف برخ

کارکنان دولت در  یبه تخلفات ادار یدگیرس رانيا یاسالم یدر کشور جمهور است. یاختصاص یادار یدادرس

آن صورت  يینامه اجرا نيیو آ یبه تخلفات ادار یدگی، مطابق با قانون رس یره تخلفات اداب یدگیرس یها تیأه

نقاط  يیو شناسا یبه تخلفات ادار یدگیرس یها تیأدر ه یدادرس نديفرا یشناس بیآس ،مقاله ني. هدف اردیگ یم

مراجع   نيا رد یادرسبه تخلفات کارکنان دولت است تا ما را به اصول مطلوب د یدگیمراجع در رس نيضعف ا

ها را  تیأه نيدر ا یمطلوب دادرس یالگو کي ارهایاصول و مع نينمود با اعمال ا میخواه یسع .ديرهنمون نما

 .ميینما یمعرف

دادرسی  های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت تخلفات کارکنان دولت، دادرسی اداری، واژگان کلیدی:

 .الگوی مطلوب دادرسی منصفانه،

                                                 

 Gorgi110@yahoo.fr ؛. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 3

  fathi3320@gmail.com )نويسنده مسئول(؛ . دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی 1
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 9سوم، شماره سال  –پژوهشی(  –فصلنامه حقوق اداری )علمی دو     11

 مقدمه

های حقوقی  رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان دولت، بخشی از دادرسی اداری است. در نظام

اند؛ در روش اول  طور کلی از دو روش و سیستم برای حل و فصل اختالفات اداری بهره گرفته به

طور خاص که از آن به  يعنی در کشورهای آنگلوساکسون به طور عام و نظام حقوقی انگلیس به

های اداری و دعاوی اداری هم از  شود، دستگاه های قضايی و اداری ياد می وحدت دادگاهسیستم 

های عمومی  دعاوی، دادگاه  قواعد و مقررات ساير دعاوی تبعیت کرده و مرجع رسیدگی به همه

(. در 68-69: 3189از اين لحاظ تفاوتی بین دولت و افراد وجود ندارد )طباطبايی مؤتمنی،  هستند؛

ژرمنی به طور عام و نظام حقوقی فرانسه به طور خاص، از نظام  -های رومی  وم يعنی سیستمروش د

های اداری با نظم و سلسله  شود. در اين سیستم برای دعاوی اداری دادگاه ها تبعیت می ثنويت دادگاه

شور (. در اين ک367-343: 3181های عمومی وجود دارد )الیوت و ورنون،  مراتب مستقل از دادگاه

های اداری با  های اداری بدوی، تجديدنظر و شورای دولتی وجود دارد و در کنار اين دادگاه دادگاه

های اختصاصی اداری وجود دارد که به برخی از  صالحیت عام رسیدگی به دعاوی اداری، دادگاه

 .(Simon, Boyron & Whittakar; 1998: 41)  کنند دعاوی خاص اداری رسیدگی می

الذکر، امروزه به دلیل گستردگی دخالت دولت و به تبع آن افزايش وظايف  تفکیک فوقبا وجود 

دولت، اختالفات و شکايات اداری افزايش پیدا کرده است. به لحاظ تنوع و تعدد اين دعاوی، مراجع 

های دادگستری تخصص الزم در دعاوی اداری را  قضايی ديگر پاسخگوی اين دعاوی نیستند، دادگاه

، به لحاظ رعايت تشريفات قضايی و آيین دادرسی مفصل پاسخگوی اصل سرعت در امور ندارند

ها،  های دوگانگی دادگاه ها و چه در نظام های وحدت رسیدگی اداری نیستند؛ بنابراين چه در نظام

های اختصاصی اداری برای رسیدگی به دعاوی خاص اداری  های اداری و دادگاه ها و ديوان کمیسیون

جا را مهد  های حقوقی با ثنويت و فرانسه که به نوعی آن رشد و افزايش است. در نظام در حال

های اداری در دل قوه مجريه شکل گرفته و متحول  دانند، از همان ابتدا دادگاه های اداری می  دادگاه

در اين شده و رشد پیدا کردند. در اين نظام به دنبال استقالل، انسجام و اصول آيین دادرسی اداری 

 اند. مراجع بوده و در راستای مطلوبیت رسیدگی اداری حرکت کرده و نقايص را برطرف کرده

های اداری )ر.ک:  در نظام حقوقی انگلیس نیز به دنبال رشد، افزايش، تعدد و تکثر ديوان

بینی کارهای مختلفی برای رسیدن به نقطه مطلوب رسیدگی در اين مراجع پیش (، راه3191 خسروی،
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 10   های رسیدگی به تخلفات اداری  شناسی فرايند دادرسی در هیات آسیب. 1مقاله 

هايی برای  تشکیل و در راستای ارائه راه حل 4و لگیت 3دونگمور 2های فرانکس، کمیته 1رديد،گ

با  1337بینی و ارائه گرديد و در سال  اصالح و انسجام و مطلوبیت رسیدگی در اين مراجع پیش

های اداری به دو سطح يک و دو  ديوان 5،«ها و اجرائیات محاکم اداری، دادگاه»تصويب قانون 

 بندی شدند. یمتقس

در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران، از يک طرف يک مرجع اداری عام به نام ديوان عدالت 

نمايد، لیکن اين ديوان زير  اداری وجود دارد و اين امر بیشتر نظام حقوقی فرانسه را به ذهن متبادر می

ها، شوراهايی برای  تها، هیأ نظر قوه قضائیه است و از اين لحاظ که در دل ادارات کمیسیون

رسیدگی به اختالفات و شکايات اداری وجود دارد، شبیه نظام حقوقی انگلیس است؛ بنابراين گفته 

های حقوقی فرانسه و انگلیس است، بدون  شده است، نظام رسیدگی اداری ايران تلفیقی از نظام

ئل بومی کشور مورد توجه قرار که مسا که مزايای هیچ کدام از دو نظام را داشته باشد و بدون اين اين

 (.17-43: 3191گیرد )ر.ک: مرادخانی، 

کند، مراجع  يکی از مراجع اختصاصی اداری که به تخلفات و شکايات اداری رسیدگی می

گیرد به  رسیدگی به تخلفات اداری است. اين مراجع که طیف وسیعی از کارمندان اداری را در برمی

لذا در اين مقاله ابتدا رسیدگی به  نمايند؛ اعمال مجازات می رسیدگی وتخلفات کارکنان دولت 

شناسی  های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی و مورد آسیب تخلفات کارکنان دولت در هیأت

گیرد و سپس با استفاده از تجارب مطالعات تطبیقی و در جهت رفع اين  ساختاری و هنجاری قرار می

ها در کتب  گردد. هر چند اين هیأت ی در اين مراجع معرفی میها الگويی مطلوب برای رسیدگ آسیب

اند، لیکن در يک نگاه کلی مورد  هايی مورد بررسی قرار گرفته نامه و مقاالت و حتی پايان

 ها ارائه نشده است. شناسی قرار نگرفته و الگويی برای رسیدگی مطلوب در اين هیأت آسیب

                                                 

1. Administrative Tribunals 

2.Franks Committee 

3. Donoghmoure Committee 

4.Leggatt Committee 

5. Tribunals,Courts and Enforcement Act 
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 9سوم، شماره سال  –پژوهشی(  –فصلنامه حقوق اداری )علمی دو     11

رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری . جایگاه حقوقی مراجع اختصاصی اداری 1

 اسالمی ایران

مراجعی اختصاصی اداری با »های مختلف  در راستای رسیدگی به اختالفات و تخلفات اداری در حوزه

صالحیت ترافعی، به موجب قانون، خارج از سازمان قضايی و محاکم دادگستری و نهادهايی کم و 

ها صرفاً  دهای متبوع خود تشکیل شده و صالحیت آنبیش مستقل اما در ارتباط با سازمان و نها

)هداوند « گیرد رسیدگی به اختالفات خاص و يا تخلفات يک گروه خاص يا موضوع خاص را در برمی

(. به لحاظ نوع دعاوی تحت صالحیت اين مراجع که به اختالفات رسیدگی 43: 3189طوق،  و آقايی

کنند: الف. مراجعی که به  بندی می  دسته عمده تقسیمکنند و يا تخلفات، اين مراجع را به دو  می

کنند؛  اختالفات و نه تخلفات ناشی از اجرای قانون بین اداره مجری و افراد متأثر از اجرا رسیدگی می

که به اختالف بین مؤدی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی « های حل اختالف مالیاتی هیأت»مانند: 

گويند؛ ب. مراجع اختصاصی  حقوقی می اجع، مراجع اختصاصی اداری شبهکنند، به اين مر رسیدگی می

کیفری؛ به تخلفات اداری و انتظامی يک گروه شغلی خاص در تخطی از انتظامات داخلی  اداری شبه

کنند، مصداق بارز  های اجرايی، مجامع صنفی و مؤسسات عمومی غیر دولتی رسیدگی می  دستگاه

(. مراجع رسیدگی 11: 3188باشد )رستمی،  فات اداری کارکنان دولت میها مراجع رسیدگی به تخل آن

گیرد و مخاطبان  ها تمامی کارکنان و کارمندان دولت را در برمی به تخلفات اداری که دايره شمول آن

آن بسیار زياد هستند، بعضاً احکام بسیار مهم و تأثیرگذار در حقوق شهروندی همچون اخراج، انفصال 

کنند، بنابراين شايسته توجه و بررسی  م از سازمان متبوع و يا خدمات دولتی صادر میموقت و دائ

 باشند. بیشتری می

 . مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت1 -1

های بروز تخلفات در ادارات و پیشگیری از   های صورت گرفته و شناسايی زمینه  چند طبق نظارتهر

اهتمام نظام اداری در راستای عدم وقوع تخلفات در ادارات است، لیکن با آنها، سالمت نظام اداری و 

های انسانی، ارتکاب درصدی از تخلفات گريزناپذير است؛  توجه به نیروی انسانی و احتمال خطا

 نظر دور داشت که برای ارتقای نظام اداری، ابتدا بايد به امور اداری نظم بخشید و بنابراين نبايد از
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 11   دگی به تخلفات اداری های رسی شناسی فرايند دادرسی در هیات . آسیب1مقاله 

ها،  ای داشته باشد که يکی از اين اهرم های آماده ور است که برای برقراری اين نظم، اهرمدولت مجب

 (.7-34: 3189زاده،  قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان است )کريم

نظر در مورد مراجع  در خصوص تعريف مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، با توجه به اختالف

اداری و حتی اختالف نظر در خصوص عنوان اين مراجع در نظام حقوقی ايران تعريف  اختصاصی

ها و مؤسسات دولتی و وابسته به  در قانون بازسازی نیروهای انسانی وزارتخانه 1واحدی وجود ندارد.

های اداری استفاده شده بود، لیکن پس از اين قانون در قوانین  از عنوان دادگاه 41دولت در ماده 

(. 11: 3191عدی و فعلی از عنوان هیأت استفاده شده است )صادقی مقدم و میرزاده کوهشاهی، ب

های رسیدگی به تخلفات ادرای نوعی مرجع اختصاصی اداری هستند، صالحیت ترافعی دارند،  هیأت

های عمومی و نسبتاً مستقل اما زير  به موجب قانون مصوب مجلس خارج از چهارچوب دادگاه

ها انحصاراً رسیدگی به تخلفات  زمان و نهاد متبوع خود تشکیل شده و صالحیت آنمجموعه سا

ها هر چند  (. اين هیأت13-19: صص 3178باشد )هداوند،  اداری کارکنان سازمان متبوع خود می

های عمومی صالحیت ترافعی دارند و در خصوص موضوع تحت رسیدگی حکم صادر  مانند دادگاه

های عمومی از جمله: رسیدگی ساده، سريع و بدون  های متمايز از دادگاه ويژگیکنند، لیکن دارای  می

ها، تعدد اعضای  ها، مجانی بودن رسیدگی تشريفات قضايی، غیرعلنی و غیرحضوری بودن رسیدگی

شود  ها از شیوه اثبات باز استفاده می  تر اينکه در اين هیأت رسیدگی کننده و قاضی نبودن اعضا و مهم

ها ملتزم به رعايت و بررسی داليل ارائه شده از سوی طرفین نبوده و به هر طريق ممکن و با  و هیأت

 (.91: 3191استفاده از کلیه ابزارها درصدد کشف حقیقت هستند )ابراهیمی، 

ها و در اکثر مراجع اختصاصی اداری يک طرف دعوی و اختالف، دولت با مقامات  در اين هیأت

و طرف ديگر کارمندان و شهروندان هستند که در سطح نابرابری قرار دارند عمومی و امکانات دولتی 

های  رود؛ بنابراين مطلوبیت دادرسی در اين مراجع تضمین و هر آن احتمال سوء استفاده از قدرت می

الزم از حقوق کارکنان و برقراری تعادل بین اصول دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری است 

 (.3199)ر.ک: فتحی، 

                                                 

؛ خسروی، 3178؛ هداوند، 3199. در خصوص تعريف، مفهوم و مبانی نظری مراجع اختصاصی اداری بنگريد به: )فتحی، 1

3191) 
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های  هیأت 1باشند. های بدوی و تجديدنظر می  های رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیأت  هیأت

قانون  38های موضوع ماده  ی کارمندان در هر يک از دستگاه 2بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

 های تجديدنظر در  شوند. هیأت نامه تشکیل می رسیدگی به تخلفات اداری با رعايت قانون و آيین

ها به تأيید هیأت وزيران  ها که نام آن  مرکز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتی و تعدادی از دستگاه

های  هر يک از هیأت 3گردد. ها تشکیل می  خواهد رسید و در صورت لزوم در مراکز تعدادی از استان

کم وزير با البدل هستند که با ح بدوی و تجديدنظر دارای سه عضو اصلی و يک يا دو عضو علی

سال انتخاب  1های مشمول قانون برای مدت  باالترين مقام مستقل دولتی مربوط و ساير دستگاه

کننده و تأيید هیأت  ها با پیشنهاد مقام منصوب شوند. انتخاب مجدد اعضا بالمانع بوده و عزل آن می

تجديدنظر در مورد  توانند هم در مرحله بدوی و هم عالی نظارت خواهد بود. هیچ يک از اعضا نمی

ها بايد از کارکنان سازمان بوده و يک نفر به   دو نفر از اعضای هیأت 4يک موضوع اظهارنظر کنند.

 6قانون تصريح شده است. 4و شراي  عضويت نیز در ماده  5مسائل حقوقی آشنا باشد

ت عالی ها، هیأ ها و نظارت بر احسن اجرای قانون در هیأت به منظور هماهنگی در کار هیأت

نظارت به رياست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضويت يک نفر نماينده رئیس 

های مستقل دولتی به پیشنهاد   نفر از بین نمايندگان وزرا و يا باالترين مقام سازمان 1قوه قضائیه و 

شود )نکوئی،  یدبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصويب هیأت وزيران تشکیل م

3193 :619.) 

 های مراجع رسیدگی به تخلفات اداری . سازمان، ساختار و صالحیت1 -9

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هـر يـک »قانون رسیدگی به تخلفات اداری،  3برابر با ماده 

                                                 

 مجلس شورای اسالمی 3171قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1و  3. ماده 1

 نامه اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آيین 3. ماده 2

 3قانون مذکور  3، تبصره ماده 38.  ماده  قانون رسیدگی به تخلفات اداری 3

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1ماده  1. تبصره 4

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 4ماده  1ره . تبص5

های بدوی و تجديد نظر عالوه بر تدين به دين مبین اسالم و ....  قانون رسیدگی به تخلفات اداری: اعضای هیأت 4. ماده 6

 . حداقل سی سال سن و .....1. تأهل3 بايد دارای شراي  زير باشند:
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 11   دگی به تخلفات اداری های رسی شناسی فرايند دادرسی در هیات . آسیب1مقاله 

اری های رسیدگی بـه تخلفـات اد هیأت»هايی تحت عنوان  های مشمول اين قانون هیأت از دستگاه

ها،  ها، سـازمان کلیـه وزارتخانـه»قـانون مـذکور  38و بر اساس ماده « کارمندان تشکیل خواهد شد

هـا و  ها و بانک های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری های دولتی، شرکت مؤسسات و شرکت

ام ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تم که شمول قانون بر آن 3های دولتی مؤسسات و شرکت

شود و نیز کارکنان مجلس شـورای اسـالمی و  ها از بودجه عمومی تأمین می يا قسمتی از بودجه آن

 1مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند.« نهادهای انقالب اسالمی

ها در تمام   هیأت 3نامه اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آيین 3به موجب ماده 

نامه مذکور، محدوديتی در  آيین 9قانون تشکیل و به موجب ماده  38صا شده در ماده های اح  دستگاه

های بدوی در واحدهای استانی مشمول قانون وجود نداشته و در صورت عدم تشکیل   تشکیل هیأت

هیأت بدوی در استان مربوطه، پس از کسب نظر وزير يا باالترين مقام اجرايی دستگاه متبوع در 

نامه، افزايش و کاهش تعداد  آيین 19ماده  9گیرد. به موجب قانون و بند  صورت میاستان ديگر 

ها، از اختیارات وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايی مربوط است.   های بدوی در مرکز و استان هیأت

ی شوند و حقوق و مزايا سال انتخاب می 1اعضا با حکم وزير و يا باالترين مقام اجرايی برای مدت 

ها  شود. به لحاظ سازمانی هیأت ها از محل بودجه سازمان متبوع تأمین می  اعضا و بودجه هیأت

مشمول اصل سلسله مراتب نیستند، لیکن به لحاظ ساختاری و سازمانی در اداره و دستگاه متبوع خود 

أت عالی کننده نیاز به تصويب هی گردند. برکناری اعضا عالوه بر پیشنهاد مقام منصوب تشکیل می

ها بايد استقالل داشته باشند   چرا که اين مراجع، مراجعی ترافعی بوده و در رسیدگی 4نظارت نیز دارد؛

                                                 

های  شرکت 39/1/77مورخ  11-11و  4/33/74مورخ  368دت رويه شماره . هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در آرای وح1

 وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را هم مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است.

اران مصوب مکرر الحاقی به قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرد 81. برابر ماده 2

نامه رسیدگی به تخلفات اداری صورت  ، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها نیز طبق قانون و آيین3179
الحاقی به قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات  81ماده  1نامه اجرای قانون و تبصره  آيین 9گیرد. همچنین به تبصره ماده  می

قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، مصوب  11و ماده  3179شوراهای اسالمی مصوب 
 و اصالحات بعدی مراجعه شود. 7/9/71

نامه اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که در اين  آيین 3. ماده 3

 شود. قانون تشکیل می 38های موضوع ماده  در هر يک از دستگاه -دشو نامه هیأت بدوی نامیده می آيین

 3191قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1. ماده 4
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های   کننده نبايد وجود داشته باشد. هیأت ها از سوی مقام منصوب و هر لحظه بیم برکناری آن

هايی خواهند   ای شعبهتجديدنظر در مرکز و وزارتخانه و سازمان مستقل تشکیل و در صورت لزوم دار

 2پذير نیست. ها امکان  های تجديدنظر در تمامی استان  تشکیل هیأت 1بود.

 3های بدوی و تجديدنظر يکسان است، های اعضا در جهت عضويت در هیأت شراي  و شايستگی

 گیرند. تری را در نظر می حال آنکه اغلب برای مراجع عالی و تجديدنظر شراي  عالی

رسیدگی به تخلفات اداری، صالحیتی خاص و اختصاصی است، به عبارت ديگر صالحیت مراجع 

را دارند و در چهارچوب آن قانون  4اين مرجع فق  و فق  حق رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون

های بدوی که صالحیت اختصاصی در رسیدگی به تخلفات کارکنان  کنند. عاله بر هیأت رسیدگی می

بعضی از مقامات اداری نیز حق  5قانون رسیدگی به تخلفات اداری 37ماده  اداری را دارند، برابر

ها در صورت ارجاع اين مقامات حق  ها را دارند و طبق تبصره اين ماده، هیأت اعمال برخی مجازات

گونه سوء استفاده از قدرت مقامات را باال برده و منافی واهند داشت که اين امر احتمال هررسیدگی خ

 (.63-63: 3188ی و قضايی کارمند است )خسروی و همکاران، حقوق دفاع

های   بنابراين مراجع رسیدگی به تخلفات اداری به لحاظ ساختار و سازمان وابسته به دستگاه

ها اقداماتی صورت گرفته، لیکن در بودجه و  باشند، هر چند در راستای استقالل آن متبوع خود می

اده باالترين مقام اجرايی دستگاه متبوع خود بوده و به لحاظ محل تشکیل و انتصاب اعضا تابع ار

 صالحیتی نیز دارای صالحیت اختصاصی در مقابل صالحیت عام هستند.

                                                 

 3171نامه اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  آيین 1قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده  3ماده  3. تبصره 1

 هیأت وزيران با اصالحات بعدی.

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. 3ماده  1ره . تبص2

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 4. ماده 3

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 8. ماده 4

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 37. ماده 5
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 11   دگی به تخلفات اداری های رسی شناسی فرايند دادرسی در هیات . آسیب1مقاله 

 شناسی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری . آسیب9

برای رسیدن به نقطه مطلوب رسیدگی در اين مراجع، ناچاريم ابتدا، مشکالت و معضالت اين مراجع 

ها درصدد ارائه راهکار و مطلوبیت رسیدگی در  و تحلیل نمايیم، تا با شناسايی اين آسیب را بررسی

کارهای مناسب برای حل اين مشکالت را ارائه داد. لذا در اين قسمت  اين مراجع گام برداشته و راه

 دهیم. شناسی اين مراجع را انجام می مقاله در چند جنبه، آسیب

 ی مراجع رسیدگی به تخلفات اداریطرف . عدم استقالل و بی9 -1

ها تخلفی  کنند، مراجعی هستند يا در آن دهند و رأی صادر می مراجعی که رسیدگی ترافعی انجام می

طرف  گیرد، اين مراجع برای قضاوت صحیح بايد مستقل و بی احراز و يا فصل خصومتی صورت می

کننده در  مرجع و هم اعضای رسیدگی طرفی طرفی هم شامل استقالل و بی باشند. اين استقالل و بی

های رسیدگی به تخلفات اداری به لحاظ سازمان، تشکیالت و بودجه، محل  شود. هیأت مرجع می

تواند ناقض  تشکیل جلسه و نیروی انسانی وابسته به سازمان متبوع خود هستند و اين امر می

توانند  ها و تأمین بودجه، می هیأت گیری طرفی اين مراجع باشد. مقامات اداری در شکل استقالل و بی

ها صرفاً در اختیار وزير و يا  طرفی مراجع تأثیرگذار باشند. انتخاب اعضای هیأت بر استقالل و بی

که بهتر بود انتخاب اعضا با نهادی مستقل و  باشد، در حالی ها می باالترين مقام سازمان متبوع هیأت

در کشف، اعالم و مراحل کشف تخلف مشارکت داشته  کننده، نبايد طرف باشد. اعضای رسیدگی بی

باشند، حال آنکه عضو هیأت مدعی تخلف از شرکت در جلسه رسیدگی منع نشده است. البته در 

بینی نموده است؛ از جمله:  کارهايی را پیش ها قانونگذار راه طرفی هیأت راستای حفظ استقالل و بی

ده نیست و نظر هیأت عالی نظارت هم الزم است، در ماده کنن عزل اعضا صرفاً به اختیار مقام منصوب

طرفی و استقالل  تواند متضمن حفظ بی کننده ذکر شده است، می موارد منع اعضای رسیدگی 7

اعضای رسیدگی کننده باشد؛ چرا که داشتن قرابت، دعوای حقوقی يا کیفری بین متهم و عضو 

طرفی  ل عضو و يا حداقل شائبه نقض استقالل و بیطرفی و استقال تواند ناقض بی کننده می رسیدگی

 را موجب گردد.

نکته مهم ديگر در خصوص نظارت هیأت عالی نظارت و اختیار اين هیأت در انحالل، برکناری و 

تواند استقالل و  های رسیدگی است، با توجه به ترکیب اين هیأت می  حتی منحل کردن هیأت
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ديگر با توجه به نظريه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه،  ها نقض شود و نکته مهم  طرفی آن بی

باشد، که  ها می صالحیت و توان هیأت عالی نظارت در اتخاذ تصمیم پس از انحالل تصمیمات هیأت

 .(391: 3188)گرجی ازندريانی، کند  دار می طرفی اين مراجع را خدشه اين امر استقالل و بی

های رسیدگی به تخلفات  قبل از جلسه رسیدگی در هیأت . نبود اصول و تضمینات مطلوب9 -9

 اداری

در هر مرجع رسیدگی، قبل از تضمین اصول دادرسی مطلوب و عادالنه و قبل از شروع فرآيند 

رسیدگی، يکسری اصول و تضمینات نهادی، از جمله دسترسی و حق دادخواهی در مراجع، اصل 

حل عادالنه در  مطلوب در راستای رسیدن به يک راه حاکمیت قانون به مراجع، آيین دادرسی روشن و

(. در خصوص دسترسی به مراجع و حق دادخواهی، 637-638: 3193آن مرجع الزم است )نکويی، 

در اين مراجع شاکی دولت و اداره متبوع بوده و کارمند مجبور به مراجعه به محل تشکیل اين 

عنای در دسترس بودن فیزيکی خیلی اهمیت ندارد. باشد، دسترسی به م ها برای دفاع از خود می هیأت

البته بايد برای کارمند امکان حضور، دفاع از خود و آگاهی و اطالعات الزم برای دفاع قانونی و 

ها  ها، شعب تجديدنظر در استان حقوقی و دسترسی به اين موارد فراهم باشد. نبود شعب در شهرستان

ن مراجع باشد. آسیب ديگر نبود قواعد و قوانین آيین دادرسی تواند ناقض اصل دسترسی به اي خود می

نامه صرفاً به بیان کلیات و  باشد. قانونگذار در قانون و آيین روشن و مشخص در اين مراجع می

ها پرداخته و قواعد آيین دادرسی، حق انتخاب وکیل و حضوری بودن دادرسی  های هیأت صالحیت

که اقتضای اصل حاکمیت قانون بیان اين اصول و قواعد در قانون  یو... را بیان نکرده است؛ در حال

 باشد. اين مراجع می

 ها در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری علنی بودن رسیدگی. غیرحضوری و غیر9 -5

رسیدگی حضوری يکی از اصول دادرسی منصفانه است و يکی ديگر از اصول دادرسی منصفانه که 

باشد. علنی بودن رسیدگی  هاست، اصل علنی بودن رسیدگی می درسیخود مستلزم حضوری بودن دا

و (Sara, 2005: p. 423) به معنای گشودن مرجع رسیدگی و فرآيند قضايی به روی مردم است 

باشد. رعايت مطلوب اين  موجب نظارت و اعتماد مخاطبان و مردم به فرآيند رسیدگی در مراجع می

ی امکان شرکت در جلسات و فرصت دفاع که خود يکی از اصل منجر به رعايت اصل ديگری يعن
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. در قانون رسیدگی به تخلفات (136-139: 3191)فضائلی، اصول دادرسی منصفانه هست خواهد شد 

ها به رسمیت شناخته نشده است و هرچند بايد  نامه آن اصل حضوری بودن رسیدگی اداری و آيین

تواند تقاضای شرکت در جلسه را داشته و هیأت نیز  ند میموارد اتهامی به اطالع کارمند برسد و کارم

تواند کارمند را دعوت نمايد، لیکن اين امر آسیب اصل حضوری نبودن را  در موارد ضروری می

تواند پاسخ خود را ارسال و حتی تقاضای مهلت  کند، به تبع اين امر هر چند کارمند می برطرف نمی

وری و علنی نیست و اين امر امکان شرکت و دفاع کارمند را کند، لیکن دادرسی در اين مراجع حض

امر ديگری که آسیبی در اين مراجع  1رساند و ناقض حقوق دفاعی متهم است. به حداقل ممکن می

شود، به تبع علنی و حضوری نبودن رسیدگی، عدم تعیین مهلت و زمان معقول اطالع از  محسوب می

چند ممکن است اين امور موجب دگی و صدور رأی است. هر، ختم رسیاتهام، تعیین جلسه رسیدگی

های منطقی منجر به تسريع در دادرسی و   ها و چهارچوب  تشريفاتی شدن شود؛ اما تعیین اين مهلت

 .(169: 3191)خسروی،شود  رسیدگی در مهلت معقول و منطقی می

 ها . ضعف در مستدل و مستند بودن احکام هیأت9 -4

قانون رسیدگی به  4ماده  1ها طبق تبصره  ا به مسائل حقوقی در هیأتچند حضور عضو آشنهر

مورد تصريح قرار  3نامه قانون مذکور آيین 13و صدور آرای مستند و مستدل در ماده  2تخلفات اداری

کند.  دان در اين مراجع را برطرف نمی گرفته است؛ اما اين امر نقايص عدم حضور عضو حقوق

ها الزامی   التحصیل رشته حقوق را در اين هیأت دان و فارغ يک نفر حقوققانونگذار بايد عضويت 

دان را هم در  يک عبارت مبهم است، که افراد غیر حقوق« آشنا به مسائل حقوقی»نمود، عبارت  می

ها  گیرد. نکته ديگر اين است که صرفاً عضويت يک نفر آشنا به مسائل حقوقی در هیأت برمی

ور و شرکت الزامی عضو در تمام جلسات رسیدگی و صدور رأی، در نتیجه بینی شده و نه حض پیش

                                                 

 مجلس شورای اسالمی 3171نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  آيین 38و  37. ماده 3
عضويت داشته باشد و  قانون رسیدگی به تخلفات اداری: در هر هیأت بايد يک نفر آشنا به مسائل حقوقی، 4ده ما 1. تبصره 1

های بدوی و تجديد نظر بايد از بین کارکنان همان سازمان يا وزارتخانه که حداقل پنج سال  حداقل دو نفر از اعضای هیأت
 سابقه کار دولتی دارند، به اين سمت منصوب شوند.

های الزم، موارد اتهام را به طور  نامه اجرايی قانون: هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از بررسی آيین 37ماده  .1
ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک الزم  کتبی به کارمند ابالغ و پس از آن ده روز برای دفاع کارمند منظور کنند. اين هیأت

 دهند. را در اختیار وی قرار می
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ها تأثیرگذار نیست )صادقی مقدم و میرزاده  بینی عضويت چنین شخصی خیلی در رسیدگی پیش

ها است؛  (. يکی از الزامات دادرسی منصفانه، مستند و مستدل بودن آرای هیأت63: 3191کوهشاهی، 

ها هم داليل و مستندات حکم محکومیت را برای کارمند  آرای هیأت چرا که مستند و مستدل بودن

نمايد؛ بنابراين عدم تصريح اين  ها را فراهم می کند و هم امکان بهتر نظارت بر آرای هیأت روشن می

نامه نیاز بود  ها است و عالوه بر تصريح در آيین امر در قانون هم خود نقصی در رسیدگی اين هیأت

دان در صدور آرای مستند و مستدل نقش داشته باشد  الزم را ديده و عضو حقوق های اعضا آموزش

(. هیأت عمومی ديوان عدالت اداری هم در راستای تقويت مستند و مستدل بودن 119)همان، ص 

بر اين  77/198به شماره  13/8/78و  34/48و  17/9/49ها در آرايی از جمله رأی مورخ  آرای هیأت

 (. 339: 3173ه است )قربانی، موضوع تأکید کرد

 . نبود نظارت جامع، عام، فراگیر و منسجم بر این مراجع9 -3

جود دارد. مرجع اول که های رسیدگی به تخلفات اداری، دو مرجع و در خصوص نظارت بر هیأت

کند، هیأت عالی نظارت است که در راستای حسن اجرای قانون و  قضايی اعمال مینظارت غیر

تواند تمام يا بخشی از تصمیمات  ها تشکیل شده است. هیأت مزبور می کار هیأتهماهنگی در 

 1ها، هیأت مزبور را منحل نمايد. انگاری در کار هیأت ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل هیأت

در خصوص ترکیب اعضا،  2تواند در اين راستا ناظران و بازرسانی را نیز اعزام نمايد. هیأت مزبور می

ها شود،  گیری طرفی در تصمیم تواند منجر به استقالل و بی حضور يک نفر از قوه قضائیه می چندهر

طرف انتخاب و از وزارتخانه و مؤسسات دولتی نباشند و  بهتر بود ساير اعضا نیز توس  نهادی بی

ت هايی اس گیری در خصوص پرونده آسیب مهم ديگر که قبالً نیز اشاره گرديد، عدم توانايی تصمیم

طرفی اين مراجع را نقض و هر آن امکان نقض  شود، اين امر استقالل و بی ها ابطال می که آرای آن

                                                 

نامه اجرايی قانون: در صورت انحالل هیأتی توس  هیأت عالی نظارت مراتب به اطالع باالترين مقام دستگاه  آيین 63. ماده 3
های مربوط را  روز نسبت به تشکیل هیأت جديد اقدام و پرونده 13رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف  مربوط می

 جهت رسیدگی به هیأت مزبور ارجاع نمايد.
های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده  تواند بازرسانی را به دستگاه قانون: هیأت عالی نظارت می 11ماده  1. تبصره 1

 های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نمايند. موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأت
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؛ کردنائیج، 669-637:  3193تصمیمات اين مراجع توس  هیأت عالی نظارت وجود دارد )نکويی، 

3186 :346 .) 

قانون  33ه ماد 1های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند  نظارت قضايی بر آرای هیأت

در صالحیت شعب ديوان عدالت اداری است.  2نامه اجرايی قانون آيین 17و ماده  1ديوان عدالت اداری

هايی بر   علیه يک ماه فرصت اعتراض به ديوان عدالت اداری را دارد. ايرادات، ابهامات و آسیب محکوم

وان عدالت اداری بر آرای اين نظارت قضايی ديوان بر اين مراجع وجود دارد؛ اول اينکه نظارت دي

که با نبود آيین دادرسی دقیق، شفاف و منصفانه نظارت شکلی  مراجع شکلی و فرجامی است، در حالی

های رسیدگی به تخلفات اداری   فايده خواهد بود. دوم اينکه اگر ديوان مرجع فرجامی بر آرای هیأت بی

ای بوده  ن عدالت اداری اين رسیدگی دو مرحلهای است؛ اما در ديوا است، رسیدگی فرجامی يک مرحله

کشد، اين امر عالوه بر طوالنی کردن فرايند دادرسی و اطاله دادرسی، بر  و معموالً دو سال طول می

گیری اين مراجع يعنی اصل سرعت در رسیدگی است و کارمند را در  خالف يکی از علل شکل

های رسیدگی به تخلفات  داری گاهی به آرای هیأتدهد. سوم آنکه ديوان عدالت ا بالتکلیفی قرار می

اداری نظارت ماهوی دارد و برخی قضات معتقدند ديوان از نظارت ماهوی منع نشده است. شعبه ديوان 

دهد و اگر عدم رعايت شراي  قانونی اعم از شکلی  رأی صادره را با مقررات و قوانین شکلی تطبیق می

 (.49: 3191کند )موالبیگی،  يا ماهوی احراز کرد رأی را نقض می

 های رسیدگی به تخلفات اداری . نظام مطلوب دادرسی در هیأت5

های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام حقوقی  با توجه به تعريف، مبانی و جايگاه قانونی هیأت

نمايیم که در  شناسی اين مراجع، معیارها و اصولی را استخراج می جمهوری اسالمی ايران و آسیب

توان به مطلوبیت رسیدگی در اين مراجع  صورت اعمال اين اصول و معیارها و انجام اصالحات می

 امیدوار بود. 

                                                 

های ديوان را رسیدگی به آرای مراجع  درسی ديوان عدالت اداری يکی از صالحیتقانون تشکیالت و آيین دا 33ماده  1. بند 3
 های رسیدگی به تخلفات اداری و... داند، رسیدگی به اعتراضات و شکايات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت اختصاصی اداری می

ر شده، مهلت يک ماهه شکايت به ديوان ها مکلفند در متن آرای قطعی صاد نامه اجرايی قانون: کلیه هیأت آيین 17. ماده 1
 عدالت اداری را تصريح کنند.
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 های رسیدگی به تخلفات اداری . مبانی، دیدگاه و پشتوانه نظری تشکیل هیأت5 -1

حل اول سپردن  های متفاوتی وجود دارد. راه  حل برای رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت راه

باشد،  قاضی می -رسیدگی به تخلفات کارکنان هر بخشی به همان اداره و به عبارتی نظام وزير

طرفی و اين قاعده که  سپردن اين امر به وزارتخانه و اداره مربوطه به معنای ناديده گرفتن اصل بی

دوم  حل . راه(498: 3189)هداوند و همکاران، تواند قاضی دعوی و ادعای خود باشد  کس نمی هیچ

چون: عدم تخصص،  های عمومی و قوه قضائیه است که به داليلی هم سپردن اين امر به دادگاه

های مختلف   حل مناسبی نیست؛ بنابراين در نظام طوالنی بودن رسیدگی، تشريفات دادرسی و ... راه

شاره که قبالً نیز ا مراجعی خاص برای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت تأسیس شده است. چنان

های اداری در هر دو سیستم فرانسوی و انگلیسی محصول تفکرات و تاريخ  داشتیم، ايجاد دادگاه

ها بوده است. اما آنچه در ايران قابل توجه است، اين نکته است که اين  متفاوت هر کدام از آن

سفه وجودی های رسیدگی به تخلفات اداری نه پشتوانه نظری به عنوان فل ها و مراجع و هیأت دادگاه

ها شده است؛ لذا اولین قدم در راستای مطلوبیت  گیری آن دارند و نه حوادث تاريخی منجر به شکل

طور خاص و مراجع اختصاصی اداری به طور  های رسیدگی به تخلفات اداری به رسیدگی در هیأت

باشد.  راجع میعام، مبانی، ديدگاه و پشتوانه نظری روشن و شفاف از سوی قانونگذار نسبت به اين م

های خود، بايد بدين امر توجه کند که علل و فلسفه وجودی اين مراجع  نظام حقوقی با توجه به داشته

هايی قضاوت کردن در خصوص تخلفات کارکنان دولت را از حیطه  چیست؟ و اساساً به چه علت

کارهای  ودی، راههای قوه قضائیه خارج نموده است، سپس با توجه به اين علل و فلسفه وج صالحیت

ای که در عین در نظر داشتن اصول سرعت در رسیدگی،  بینی نمايد. مبانی تحقق اين اهداف را پیش

های قضازدايی، اصول حداقلی دادرسی منصفانه و استقالل و  حذف تشريفات و حفظ سیاست

ی و منافع و ها را در نظر گرفته و به نحو مطلوبی بین منفعت عموم ها و اعضای آن طرفی هیأت بی

 حقوق شهروندی کارمندان تعادل برقرار نمايد.

های رسیدگی به تخلفات اداری، انسجام و   نکته مهم بعدی در قسمت پشتوانه نظری هیأت

باشد.  ها می  گیری اين هیأت بندی و دسترسی آسان به اين مراجع با توجه به علل شکل تقسیم

اشد، يعنی مرحله بدوی و تجديدنظر، مقامات اگر حق ای ب ها بايد دو مرحله رسیدگی در اين هیأت
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ها باشد و هیأت عالی نظارت خود حق صدور رأی   اعمال مجازات دارند، قابل اعتراض در اين هیأت

 ها امیدوار بود. گیری و رسیدگی اين هیأت توان به مطلوبیت شکل نداشته باشد. در اين صورت می

 طرفی . استقالل و بی5 -9

طرف، امروزه به يکی از حقوق اساسی شهروندان و مردم  وس  يک مرجع مستقل و بیحق رسیدگی ت

  .(Antonio Casses, 200: p. 213) المللی درج گرديده است  تبديل شده و در اسناد داخلی و بین

ترديد يکی از اصول کلی حقوق را تشکیل داده، يک اصل اساسی حکومت قانون تلقی و از  حق بی اين

 (. 19-13: 3189شود )ايزدپناهی،  ای مهم و اساسی حق بر دادرسی منصفانه محسوب میه شرط پیش

منظور از مرجع يا دادگاه مستقل نیز اين است که دادگاه و قاضی در صدور رأی تنها قانون و وجدان 

از  های ديگران نداشته باشند، را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته

هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل شغل نداشته باشند. تحت فشار 

داوری و  طرفی نیز نبود پیش (. مراد از بی199-133: 3183قوای بیرونی و درونی نباشند )آخوندی، 

باشد،  کننده نسبت به طرفین دعوی، يک عقیده يا رويکرد می جانبداری مرجع و اعضای رسیدگی

بنابراين دومین قدم پس از  ؛کننده بايد در معرض و شايسته جانبداری نباشد مرجع و مقام رسیدگی

های رسیدگی به تخلفات اداری منسجم و با پشتوانه نظری روشن، تأمین  تأسیس و تشکیل هیأت

به  های رسیدگی طرف بودن هیأت باشد. برای مستقل و بی ها می طرفی اين هیأت استقالل و بی

تخلفات اداری نکاتی چند قابل طرح و اصالحاتی در اين راستا الزم است، اول به لحاظ اينکه 

های مشمول قانون هستند،  های بدوی و تجديدنظر، نماينده دولت در هر يک از دستگاه هیأت

ن ها از همان دستگاه تأمی ها هستند، بودجه و امکانات آن ها از کارمندان همان دستگاه اعضای آن

تواند باشد. دوم اينکه اعضای اين مراجع توس  حکم  طرف نمی شود، يک مرجع مستقل و بی می

باالترين مقام دستگاه اجرايی انتخاب و به پیشنهاد همان مقام و تأيید هیأت عالی نظارت قابل عزل 

ستقالل بینی نشده است که اين امر قطعاً ا هستند و هیچ معیاری هم برای پیشنهاد و علل عزل پیش

های رسیدگی  دهد. سوم اينکه اعضای هیأت الشعاع قرار می ها را تحت طرفی اعضای اين هیأت و بی

ها قرار  های دستگاه ها و دستورات مقامات مافوق و برنامه الشعاع برنامه توانند تحت به راحتی می

اری بايد رديف های رسیدگی به تخلفات اد طرفی هیأت گیرند، بنابراين برای حفظ استقالل و بی
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ها در نظر گرفت، اعضای  های متبوع برای هیأت بودجه مستقل و شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه

طرف انتخاب شده و  ساالری توس  نهاد و يا مقامی مستقل و بی ها با توجه به اصل شايسته هیأت

البته  ؛شدشراي  و ضواب  و داليل عزل و برکناری اين اعضا کامالً شفاف، روشن و مشخص با

طرفی باشد،  تواند در راستای تقويت رعايت اصل بی بینی شراي  منع عضو رسیدگی کننده می پیش

 لیکن کافی نیست.

 . اصل حاکمیت قانون5 -5

اصل حاکمیت قانون از نظر دايسی با سه تعريف و معنی کالسیک ارائه شده است: اول اينکه 

مطابق قواعد عام، عمل کند. دوم اينکه همه شهروندان حکومت نبايستی دلبخواهانه باشد، بلکه بايد 

در مقابل قانون برابرند. سوم اينکه با اصول قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضايی مربوط 

 به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است؛ 

اين اصل  1(.9-18: 3189قانون اساسی محصول قواعد سرزمینی است )مرکز مالمیری،  -

شمه تمام اصول مورد بررسی، اعم از اصول دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری است، اصلی که سرچ

شود و هم در حیطه قضا و در ابعاد مختلفی نیز قابل بحث است و  هم در حیطه حقوق اداری اعمال می

 .(397-398: 3191تنگاتنگی بین اين اصل و اصول دادرسی منصفانه برقرار است )خسروی،   رابطه

طرف در کنار اعمال اصل  داشتن مبانی و ديدگاه نظری قوی، دسترسی به مرجعی مستقل و بی

حاکمیت قانون معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد. با توجه به اين امر، رسیدگی به تخلفات اداری 

های رسیدگی به تخلفات اداری )اعم از  چون هیأت دار هم کارمندان دولت، توس  مراجعی صالحیت

و تجديدنظر( و مراحل بعدی يعنی نظارت هیأت عالی و ديوان عدالت اداری که همگی به  بدوی

گیرد و از طرفی بايستی مطابق با قانون عمل کنند. يعنی در  اند، صورت می موجب قانون تأسیس شده

های به عمل آمده تخلف  قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری در صورتی که با بررسی

اثبات گردد، طبیعتاً مجازات وی مطابق با قانون ضروری است و فرآيند اعمال مجازات نیز کارمندی 

ها در  (. بنابراين در راستای مطلوبیت رسیدگی317: 3191گیرد )ابراهیمی،  مطابق با قانون صورت می

ها و تحقق حاکمیت قانون در اين راستا اقداماتی الزم است، اصل قانونی بودن جرايم و  هیأت

                                                 

 ( 198-133: 3188. برای مطالعه در خصوص حاکمیت قانون بنگريد: )گرجی ازندريانی، 3
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ها، منع اعمال دو بار رسیدگی و مجازات همگی  ها، اصل برائت، تناسب بین جرايم و مجازات مجازات

ها، بايستی اعمال گردد. تأسیس،  اقداماتی است که برای تحقق اصل حاکمیت قانون در اين هیأت

چوب تشکیل، انتخاب و عزل اعضا، مراحل رسیدگی، اعمال مجازات و احراز تخلف همگی بايد در چار

ابتدا تخلفات و  9و  8اصول قانونی روشن و شفاف باشد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده 

ها و تخلفات و اينکه چه  بندی بین مجازات ها به تفصیل بیان شده، لیکن هیچ طبقه سپس مجازات

جازات و مجازاتی برای کدام تخلف اعمال شود، روشن نشده است و به عبارتی اصل تناسب بین م

مصاديق آن آورده  8تخلف در نظر گرفته نشده است. تخلف در قانون تعريف نشده و صرفاً در ماده 

شده است، حتی بندهای اين ماده حصری نبوده و برخی تخلفات بسیار قابل تفسیر و توسیع هستند و 

حقوقی و اصل ذکر رئوس تخلفات اداری بدون احصا کلیه موارد آن، برخالف موازين و قواعد مسلم 

 (.693: 3179حاکمیت قانون است )ابوالحمد، 

نکته پايانی در رعايت اصل حاکمیت قانون در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در 

قانون رسیدگی به تخلفات  9رغم اينکه ماده  راستای مطلوبیت رسیدگی در اين مراجع، اين است، علی

باشد،  های اتهامی کارمندان می ات مجدد در مورد پروندهدر راستای تحقق اصل منع مجاز 1اداری

ماده مذکور  6قانون مذکور مغاير با تبصره  9های اداری ماده   متأسفانه برخی تنبیهات و مجازات

(. بنابراين اصل منع مجازات مضاعف، عالوه بر محاکم قضايی در 341: 3191باشد )فتاحی،  می

نیز حاکمیت دارد، لیکن بايد نسبت بین تخلفات و جرايم هم های رسیدگی به تخلفات اداری  هیأت

ها صرفاً به تخلفات  شود، حال آنکه در هیأت روشن باشد. در محاکم قضايی به جرايم رسیدگی می

 (.133: 3193گردد  )امامی و استوار سنگری،  رسیدگی می

 . آیین دادرسی روشن و شفاف5 -4

های اخیر با   های مدنی و کیفری بوده است، در دهه  بندی سیمطور سنتی دارای تق دادرسی که بهآيین 

برخی تحوالت بنیادين و شناسايی آيین دادرسی اداری، حرکت به سوی ايجاد اصول و قواعد واحد و 

: 3184کلی آيین دادرسی در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری آغاز شده است )ياوری، 

                                                 

ها پس از رسیدگی به اتهام يا اتهامات منتسب به کارمند، در  قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیأت 9ماده  6. تبصره 3
 های موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود. از تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يکی از مجازاتصورت احر
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ها و خصوصیات خاص دعاوی اداری به طور عام و تخلفات کارکنان  ی(. امروزه با توجه به ويژگ196

طور خاص، اصول و قواعدی شکلی خاص اين دعاوی تحت عنوان آيین دادرسی اداری  دولت به

 1شود، ها شروع می شناسايی شده است. فرآيند رسیدگی به تخلفات اداری با اعالم تخلف به هیأت

کنند و پس  آوری داليل و تکمیل پرونده می ای مقرر، اقدام به جمعها با استفاده از ساز و کاره هیأت

(. به 398: 3191نمايند )صادقی مقدم و میرزاده کوهشاهی،  از آن اقدام به رسیدگی و صدور رأی می

ها ابهاماتی وجود دارد و در اين زمینه نیاز به  رسد در خصوص قواعد آيین دادرسی در هیأت نظر می

نامه رسیدگی به تخلفات  بندی مواد قانون و آيین اولین نکته در خصوص تقسیماصالحاتی داريم، 

دانیم که گروه تحقیق در مورد  قانون از گروه تحقیق نام برده است و می 9اداری است که در ماده 

های بدوی و تجديدنظر، بررسی وضع آنان به  توانند تحقیق کنند که از سوی هیأت هايی می پرونده

بندی دقیق از ابهامات فوق  رسد، بهتر بود قانونگذار با فصل ا ارجاع شده است. به نظر میه اين گروه

(. در قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت بايد 339-338: 3186کرد )کردنائیج،  اجتناب می

های  شد. از طرح شکايت و روش فصلی از قانون به بیان قواعد شکلی و آيین دادرسی پرداخته می

شکايت، تحقیق و تعقیب و بررسی تخلفات، تکمیل پرونده اتهامی و دعوت از کارمند متهم،  طرح

تشکیل جلسه و چگونگی تشکیل و روند رسیدگی، صدور حکم و به طور کلی فرآيند دادرسی تشريح 

 شد.  شد و از اين تشتت و پراکندگی جلوگیری می می

 . اصول دادرسی منصفانه5 -3

های رسیدگی به تخلفات اداری به  تشکیالت، سازمان و صالحیت هیأت پس از طراحی ساختار،

طرفی اين مراجع، طراحی آيین دادرسی روشن و  صورت منسجم و معقول و تضمین استقالل و بی

ها که ارتباط تنگاتنگی با کارمندان دارد، يعنی  ترين مرحله در هیأت ترين و اثربخش شفاف، وارد مهم

 شويم. عايت آيین دادرسی منصفانه میمرحله تشکیل جلسات و ر

های رسیدگی به تخلفات اداری در ايران، نبود آيین   های وارد بر هیأت ترين آسیب يکی از مهم

ها جهت مطلوبیت رسیدگی بايد   باشد؛ بنابراين در اين هیأت دادرسی روشن، منسجم و شفاف می

                                                 

های بدوی و تجديدنظر در صورت شکايت يا اعالم اشخاص، مديران، سرپرستان اداری يا  هیأت»نامه اجرايی  آيین 39. ماده 3
 «.ندکن های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می بازرس
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عین اعمال اين اصول به طوالنی و  يکسری اصول حداقلی دادرسی منصفانه را اعمال نمود، و در

ها نیز توجه داشت، به عبارت ديگر بايد تلفیقی از اصول دادرسی منصفانه و  تشريفاتی نشدن رسیدگی

(. يکسری اصول و قواعد در 184:  3191ها اعمال نمود )خسروی،   اصول حقوق اداری را در اين هیأت

گر يک دادرسی منصفانه هستند  دارند که تضمیننظام دادرسی اعم از حقوقی، کیفری و اداری وجود 

ها مطرح هستند،  و بدون توجه و ارتباط به اين امر که کدام نوع مراجع و دعاوی جهت رسیدگی

ها در راستای نیل به مقصود يعنی رسیدگی منصفانه و عادالنه  شوند. اصولی که رعايت آن اعمال می

الرعايه است و در  های رسیدگی به تخلفات اداری الزم  بر هر مرجع قضاوتی و ترافعی از جمله هیأت

توان امیدی به رسیدن به مقصود داشت. وقتی مرجع رسیدگی قصد دارد،  ها نمی صورت نبود آن

دعوی يا اختالف دو طرف يا تخلف شخصی را مورد ارزيابی و قضاوت قرار دهد، طرفین بايد بتوانند 

خود را مطرح کنند، رسیدگی به پرونده   اضر شوند، ادلةبا رعايت اصل تساوی در برابر آن مرجع ح

ها در مهلت معقول و اسرع وقت صورت گیرد، طرفین حق اعتراض به تصمیم آن مرجع را داشته  آن

باشند و مرجع رسیدگی در تصمیم خود داليل و مستندات خود را ارئه دهد، ذکر داليل و مستندات 

 .(18: 3196)گرجی و فتحی، ود ش پذيری تصمیمات می تصمیم موجب نظارت

ها بوده و حتماً جلسه  های رسیدگی به تخلفات اداری بايد اصل بر حضوری بودن رسیدگی  در هیأت

ها موجبات بهتر  ها و علنی بودن آن رسیدگی تشکیل شود، حضوری بودن رسیدگی در اين هیأت

ضوری و علنی در اين ها خواهد شد. برای تشکیل جلسات و رسیدگی ح قضاوت کردن اين هیأت

ها، در راستای رسیدگی در مهلت معقول و اسرع وقت، برای تشکیل جلسات، ختم رسیدگی  هیأت

-187:  3189)هداوند و آقايی طوقی، وصدور رأی، مهلت و مدت زمان منطقی در نظر گرفته شود 

ها را ساده، قابل  یها، همراه با تمهیداتی باشد که رسیدگ . اصل تسريع در رسیدگی در اين هیأت(184

فهم و بدون تشريفات کردن، امکان حضور کارمند، طرح داليل و فرصت کافی برای دفاع از خود 

های رسیدگی به تخلفات اداری اصولی همچون تفکیک  وجود داشته باشد. در کنار اين اصول در هیأت

ق و تعقیب از اعضای مرحله تعقیب از رسیدگی و داشتن مرحله تعقیب منسجم و جدايی مقامات تحقی

( و انسجام و 161: 3187کننده، اعمال اصل برائت در رسیدگی به تخلفات کارمندان )ياوری،  رسیدگی

ها الزم هستند. در اعمال تمام  ها و... اصولی هستند که در اين هیأت تناسب آيین تخلف و مجازات
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ای  ها را به گونه توجه داشت، آن های رسیدگی به تخلفات اداری بايد اصول دادرسی منصفانه در هیأت

 ها نشوند. دادرسی در اين هیأت  ها و اطاله اعمال کرد که موجبات تشريفاتی شدن رسیدگی

 . نظارت منسجم، عام و فراگیر5 -6

های رسیدگی به تخلفات  تمام اصول و معیارهايی که تاکنون در راستای مطلوبیت رسیدگی در هیأت

ها وجود خواهد داشت  زمانی کارگشا خواهد بود و اطمینان به تحقق آن کارکنان دولت معرفی کرديم،

ها صورت گیرد. نظارت بر مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان  که نظارت الزم بر اعمال آن

طرفی، اصول  ها شده و حاکمیت قانون، استقالل، بی دولت موجب تضمین عملکرد مطلوب آن

نمايد. نظارت مؤثر و فراگیر بر اين مراجع يکی ديگر از  جع تضمین میدادرسی منصفانه را در اين مرا

 باشد. اصول و معیارهای رسیدن به نظام مطلوب رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت می

های رسیدگی به تخلفات اداری هم بايد به  در راستای رسیدن به نقطه مطلوب نظارت بر هیأت

ها توجه نمود. هیأت  يعنی نظارت اداری و قضايی بر اين هیأت نظارت درونی و هم نظارت بیرونی

طرف انتخاب گردند و مسئول  عالی نظارت بايد ترکیبی غیر دولتی داشته و توس  نهادی مستقل و بی

ها و اعضا نظارت داشته  ها باشد. هیأت عالی نظارت بر عملکرد هیأت حسن اجرای قوانین در هیأت

نظارت بر امور اداری، بودجه، عملکرد اعضا بر  1دور رأی نداشته باشد.باشد، لیکن حق رسیدگی و ص

کننده به موجب  طرف باشد و جرايم و تخلفات اعضای رسیدگی عهده هیأت عالی نظارت مستقل و بی

 قانون مشخص باشد.

اعمال نظارت مؤثر ديوان عدالت  2 گیرد، نظارت قضايی هم توس  ديوان عدالت اداری صورت می

ها بهتر عمل  ها و اعضای آن شود که هیأت به عنوان يک مرجع قضايی مستقل هم موجب می اداری

ها در معرض نظارت مرجعی قضايی قرار خواهد گرفت و هم افراد را  دانند رأی آن کنند؛ چرا که می

هايی وجود دارد که در  کند. البته در اين زمینه آسیب های معقول و منطقی می مطمئن به رسیدگی

ای شود و  ستای مطلوبیت بايد اصالح گردد، رسیدگی فرجامی در ديوان عدالت اداری تک مرحلهرا

                                                 

ها بنگريد به:  طرفی هیأت . جهت مطالعه مخالف بودن توانايی صدور رأی توس  هیأت عالی نظارت با اصول استقالل و بی3
 (669-637: 3193)نکويی، 

  3191قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  33ماده  1. بند 1
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ها در مراکز  دادرسی کم شود، شعباتی از ديوان عدالت اداری در راستای نظارت بر هیأت  اطاله

 ها جهت سهولت دسترسی  تأسیس گردد. استان

 گیری نتیجه

نظام انگلیسی )وحدت رسیدگی( و هم فرانسوی )نظام در نظام حقوقی ايران که به نوعی هم از 

ثنويت رسیدگی( تأسی و الهام گرفته شده است، از همان دوران پس از مشروطه محاکمی انضباطی 

برای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شکل گرفت. پس از آن و حتی پس از انقالب قانونگذار 

ارکنان دولت شکل داده است که آخرين آن، همیشه مراجع خاصی را برای رسیدگی به تخلفات ک

 7/9/71االجراست، قانونی به نام قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که در تاريخ  اکنون نیز الزم

های بدوی و تجديدنظر مقرر در اين قانون، نوعی مراجع اختصاصی اداری  تصويب شده است. هیأت

قانون خاص رسیدگی به تخلفات اداری، خارج از با صالحیت ترافعی و قضاوتی هستند که به موجب 

های دولتی شکل گرفته و صالحیت اختصاصی و  های عمومی و زير نظر دستگاه چهارچوب دادگاه

ها در عین  های تحت شمول خود را دارند. اين هیأت انحصاری رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه

دهند و از اين  ا مورد ارزيابی و قضاوت قرار میاين که کار ترافعی انجام داده و تخلفات کارکنان ر

بدون تشريفات  چون: رسیدگی سريع، ساده و هايی هم های عمومی هستند، از جنبه جهت شبیه دادگاه

ها، تعدد مقامات  حضوری بودن در اغلب موارد، مجانی بودن رسیدگیدادرسی قضايی، غیرعلنی و غیر

ها از شیوه اثبات باز  تر اينکه در رسیدگی ها و مهم کننده، نبود عضو قاضی در رسیدگی رسیدگی

های عمومی هستند. اين مراجع حتی قدرت اخراج و منفصل کردن  کنند، متمايز از دادگاه استفاده می

های   تر و شديدتر از دادگاه ها گاهی بسیار با اهمیت کارمند از خدمات دولتی را داشته و احکام آن

ی به تخلفات اداری در نظام حقوقی ايران که مراجعی اختصاصی های رسیدگ عمومی است. هیأت

ها بر طیف  ها و تأثیر آرای آن های آن رغم اهمیت رسیدگی اداری با استقالل نسبی هستند و علی

هايی بوده و با رسیدگی مطلوب و منصفانه  گسترده کارکنان دولت مورد غفلت واقع شده و دچار آسیب

ه در مقاله حاضر مورد واکاوی و بررسی واقع شدند از جمله: عدم استقالل هايی ک فاصله دارند. آسیب

طرف و روشن  کننده، عدم انتخاب اعضا توس  نهادی بی ها و اعضای رسیدگی طرفی هیأت و بی

نبودن عوامل و شراي  عزل و برکناری اعضا، نداشتن شخصیت حقوقی مستقل و بودجه و امکانات 
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ها  علنی بودن رسیدگیغیر های تحت شمول خود، اصل غیرحضوری و مالی کافی مستقل از دستگاه

تواند فرصت دفاع و شرکت در جلسات  های رسیدگی به تخلفات اداری که در اکثر موارد می در هیأت

دان و مستند و مستدل نبودن  را از کارمند متهم بگیرد. آسیب ديگر، امکان عدم حضور عضو حقوق

د عدم نظارت صحیح و منطقی بر اين مراجع باشد. در حوزه نظارت عام توان احکام صادره است که می

هايی وجود دارد و اقدامات هیأت عالی نظارت در نقض  و فراگیر و منسجم بر اين مراجع نیز آسیب

طرفی  تواند منجر به نقض استقالل و بی ها و رسیدگی توس  خود مرجع نظارتی می آرای اين هیأت

 ها شود. اين هیأت

های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام حقوقی جمهوری  وجه به تعیین جايگاه حقوقی هیأتبا ت

ها، برای رسیدگی مطلوب در اين  شناسی اين مراجع و ذکر نقاط ضعف آن اسالمی ايران و آسیب

رب  عوامل و  های ذی مراجع و حفظ و لحاظ کردن حقوق کارکنان دولت و منفعت عمومی دستگاه

کار تعیین ديدگاه و  ها انجام داد. اولین راه بايد اعمال نموده و اصالحاتی در اين هیأت معیارهايی را

بینی  های رسیدگی به تخلفات اداری توس  مقنن و پیش مبانی نظری روشن در خصوص هیأت

ها از اصل سلسله  ها و خارج کردن اين هیأت کارهايی برای حفظ شخصیت حقوقی مستقل هیأت راه

طرف و مستقل و انتخاب  ها توس  نهادی بی باشد. گام بعدی انتخاب اعضای هیأت می مراتب اداری

باشد. پس از تأسیس  ساالری و معیارهای روشن و شفاف می ها با توجه به اصل شايسته و عزل آن

های  طرف و منسجم با مبانی نظری قوی، حاکمیت اصل قانونمداری در هیأت مراجعی مستقل و بی

باشد. در راستای حاکمیت اصل قانون، تعیین آيین دادرسی و اصول و  فات اداری میرسیدگی به تخل

قواعد روشن رسیدگی و تلفیق متعادالنه از اصول حداقلی دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری 

تواند منجر به رسیدگی مطلوب در اين مراجع گردد. در راستای نظارت منسجم، عام و فراگیر بر  می

عالی نظارت و چگونگی نظارت   رسیدگی به تخلفات اداری بايد اصالحاتی را در هیأتهای   هیأت

 ديوان عدالت اداری به عمل آورد.
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