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آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان از منظر اصول دادرسی عادالنه )با تأکید بر آراء 
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چکیده

ــی  ــی دارد ول ــری و مدن ــاوی کیف ــه دع ــاص ب ــه اختص ــی عادالن ــول دادرس ــی اص ــه بعض ــود اینک ــا وج ب
اصــول عــام دادرســی عادالنــه بــا توجــه بــه عــدم برخــورداری کارمنــد متهــم از امکاناتــی مشــابه دســتگاه 
ــدان  ــات اداری کارمن ــه تخلف ــیدگی ب ــوزه رس ــه ح ــوق او، ب ــن حق ــور تضمی ــه منظ ــود و ب ــوع خ متب
ــروری  ــات اداری ض ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــول، در هیئت ه ــن اص ــت از ای ــد و تبعی ــری می یاب ــز تس نی
اســت؛ بنابرایــن، بررســی و آسیب شناســی آراء هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری از منظــر 
ــت  ــدور رأی درس ــی در ص ــش مهم ــد نق ــت اداری، می توان ــوان عدال ــه در آراء دی ــی عادالن ــول دادرس اص
ــت  ــوان عدال ــا در دی ــض آراء هیئت ه ــد و نق ــوق کارمن ــع حق ــگیری از تضیی ــون، پیش ــا قان ــق ب و منطب
اداری داشــته باشــد. در نوشــته حاضــر، پاســخ ایــن پرســش کــه رعایــت نشــدن کــدام اصــول دادرســی 
ــت اداری در  ــوان عدال ــدان را در دی ــات اداری کارمن ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــض آراء هیئت ه ــه، نق عادالن
پــی داشــته، بیــان شــده اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای و اســنادی و 
ــد  ــه در فرآین ــی عادالن ــت نشــدن اصــول دادرس ــه رعای ــد ک ــی نشــان می ده ــی - تحلیل ــا روش توصیف ب
ــا در  ــم و نقــض آراء هیئت ه ــدان مته ــوق کارمن ــع حق ــه تضیی ــای اداری ب ــن مجازات ه رســیدگی و تعیی
دیــوان عدالــت اداری منجــر شــده اســت کــه ایــن موضــوع در نوشــته حاضــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
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مقدمه
ــات اداری در  ــه تخلف ــیدگی ب ــرای رس ــات اداری، ب ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده 1 قان ــق م   طب
ــات اداری  ــه تخلف ــیدگی ب ــر رس ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــون، هیئت ه ــن قان ــوع ای ــتگاه های موض دس
کارمنــدان تشــکیل می شــود. هیئــت تجدیدنظــر در مرکــز وزارتخانــه یــا ســازمان مســتقل دولتــی و 
ــران  ــب هیئت وزی ــه تصوی ــا ب ــه فهرســت آن ه ــون ک ــن قان ــدادی از دســتگاه های مشــمول ای ــز تع نی
ــورت  ــود.1 در ص ــد ب ــعبه هایی خواه ــزوم دارای ش ــورت ل ــود و در ص ــکیل می ش ــید، تش ــد رس خواه
تشــخیص هیئــت عالــی نظــارت یــک هیئــت تجدیدنظــر در مرکــز برخــی از اســتان ها کــه ضــرورت 
ــرای  ــر، ب ــدوی و تجدیدنظ ــم از ب ــا اع ــردد.2 انتصــاب اعضــای هیئت ه ــد، تشــکیل می گ ایجــاب نمای
ــایر  ــوط و س ــی مرب ــتقل دولت ــازمان مس ــام س ــن مق ــا باالتری ــر ی ــم وزی ــا حک ــال و ب ــه س ــدت س م

ــت.3 ــع اس ــان بالمان ــدد آن ــاب مج ــرد و انتص ــورت می گی ــاده 1 ص ــره م ــوع تبص ــتگاه های موض دس

ــی در  ــت اختصاص ــاد دارای صالحی ــک نه ــوان ی ــه عن ــات اداری ب ــه تخلف ــیدگی ب ــع رس مراج
ــد. اصــول  ــروی کنن ــه4 پی ــد از اصــول دادرســی عادالن ــدان، بای ــات اداری کارمن ــه تخلف ــیدگی ب رس
ــوع  ــدام ن ــه ک ــر ک ــن ام ــارغ از ای ــه، ف ــخاص و جامع ــوق اش ــن حق ــرای تضمی ــه، ب ــی عادالن دادرس
مراجــع و دعــاوی جهــت رســیدگی ها مطــرح هســتند، اعمــال می شــوند. اصولــی کــه رعایــت آن هــا 
در راســتای نیــل بــه مقصــود یعنــی رســیدگی عادالنــه بــر هــر مرجــع قضاوتــی و ترافعــی از جملــه 
ــوان  ــا نمی ت ــود آن ه ــورت نب ــت و در ص ــه اس ــات اداری الزم الرعای ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس هیئت ه
امیــدی بــه رســیدن بــه مقصــود داشــت.5 لــذا تســری اصــول دادرســی عادالنــه بــه قوانیــن و مقــررات 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری اجتناب ناپذیــر اســت؛6 زیــرا صــدور حکــم اخــراج و بعضــًا انفصــال دائــم 
از خدمــات دولتــی از نمونــه آرائــی اســت کــه معمــواًل از ســوی مراجــع انتظامــی ماننــد هیئت هــای 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری صــادر می گــردد و بیشــترین تأثیــر را در سرنوشــت خدمتــی، موقعیــت 
ــری از خودســری  ــرای جلوگی ــس ب ــد داشــته باشــد. پ ــت می توان ــان دول ــی کارکن ــگاه اجتماع و جای

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  

1. تبصره 1 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

2. تبصره 2 ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

3. ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

4-Fair Trial.  

ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــی در هیئت ه ــد دادرس ــی فراین ــی، آسیب شناس ــس فتح ــر و یون ــی، علی اکب 5. گرج

اداری: تأملــی پیرامــون یــک الگــوی مطلــوب، فصلنامــه حقــوق اداری، پاییــز و زمســتان 1394، ســال 3، شــماره 9، ص 28.

6.  ابراهیمــی، فتــاح، اصــول دادرســی عادالنــه در رســیدگی بــه تخلفــات اداری، چــاپ اول، تهــران: موسســه مطالعــات 

و پژوهش هــای حقوقــی، 1393، ص 116.
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دادگاه هــای اختصاصــی، رســیدگی در ایــن دادگاه هــا بایســتی بــا رعایــت اصــول و آیین هــای دادرســی 
ــد.1 ــه حســاب می آی ــه انجــام شــود کــه نوعــی از کنتــرل درونی-شــکلی ب منصفان

هم چنیــن، حــق دادرســی عادالنــه مبنــای پشــتیبانی از حقــوق بشــر بــه شــمار مــی رود و بــدون 
ایــن حــق، ســایر حقــوق در معــرض خطــر قــرار می گیرنــد و یــک دادرســی ناعادالنــه آثــار زیان بــاری 
ــان در پــی دارد؛2  ــه ســلب آزادی، هتــک حیثیــت و حتــی ســلب حیــات آن ــرای متهمــان از جمل را ب
ــی دارد  ــری و مدن ــاوی کیف ــه دع ــه اختصــاص ب ــد برخــی اصــول دادرســی عادالن ــر چن ــن، ه بنابرای
ولــی رعایــت آن هــا، از آنجــا کــه برخــی ضمانــت اجراهــای مربــوط بــه مراجــع غیرقضایــی نیــز دارای 
جوهــره ی کیفــری بــوده و پیامدهــای مجــازات را بــر شــخص بــار می کننــد،3 عــالوه بــر دادرســی های 
ــی  ــم از تضییــع حقــوق احتمال ــه جهــت بی ــی، در دادرســی های شــبه قضایی و اداری ب کیفــری و مدن
افــراد در مقــام دفــاع، انجــام دادرســی عادالنــه الزامــی اســت و رعایــت نشــدن اصــول دادرســی عادالنــه 
ــارز  ــه اعمــال مجــازات نادرســت و بعضــًا شــدیدتر شــده و مصــداق ب در رســیدگی هیئت هــا منجــر ب

ــرای اعضــای هیئت هــا اســت. تضییــع حــق متهــم و موجــب مســئولیت قانونــی ب

ــه تخلفــات اداری، ایــن اســت کــه جهــات نقــض  یکــی از ســؤاالت مهــم در حــوزه ی رســیدگی ب
ــه  ــخ ب ــد؟ پاس ــه کدم ان ــی عادالن ــول دادرس ــدن اص ــت نش ــر رعای ــوان از منظ ــت در دی ــکام هیئ اح
ــود.  ــی ش ــوان آسیب شناس ــا در دی ــکام هیئت ه ــض اح ــات نق ــه جه ــد ک ــاب می کن ــؤال ایج ــن س ای
ــات اداری،  ــه تخلف ــیدگی ب ــام رس ــه در نظ ــی عادالن ــول دادرس ــه اص ــوع ک ــن موض ــه ای ــن ب پرداخت
چگونــه و بــه چــه میــزان رعایــت می شــود، ضــرورت بحــث حاضــر را بیــان می کنــد. اهمیــت موضــوع 
در آن اســت کــه نادیــده گرفتــن اصــول دادرســی عادالنــه، هیئــت را بــا چالــش مواجــه و نقــض احــکام 
ــا در آراء  ــی آراء هیئت ه ــا و آسیب شناس ــاء چالش ه ــا احص ــذا ب ــی دارد؛ ل ــوان در پ ــا را در دی آن ه
ــون و جلوگیــری از نقــض آراء  ــا قان ــرای رســیدگی منطبــق ب ــوان ســازوکار مناســب را ب ــوان، می ت دی

ــرد. ــیم ک ــی و ترس ــا پیش بین ــه در آن ه ــی عادالن ــول دادرس ــت اص ــوان و رعای ــا در دی هیئت ه

1. هداونــد، مهــدی و مســلم آقایــی طــوق، دادگاه هــای اختصاصــی اداری، چــاپ ســوم، تهــران: انتشــارات خرســندی، 1396، 

ص 14، 19 و 23.

 2-Clooney, Amal, and Webb Philippa, The Right to a Fair Trial in International Law, first Edition, Oxford University  

Press, 2021: 1

 3-Zhang, J. and Xiaohua Liang, “The Scope of Application of Fair Trial Rights in Criminal Matters-Comparing ICCPR  

with Chinese Law,” Arts and Social Sciences Journal (5), 2010
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ــوان  ــترس دی ــه آراء در دس ــتناد ب ــا اس ــه و ب ــی عادالن ــول دادرس ــدگاه اص ــته، از دی ــن نوش در ای
ــی  ــا روش توصیف ــوان ب ــا در دی ــض آراء هیئت ه ــل نق ــات اداری، عل ــوزه ی تخلف ــت اداری در ح عدال
ــدن  ــت نش ــه رعای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد. ب ــرار می گی ــی ق ــی و آسیب شناس ــورد بررس ــی م و تحلیل
ــوط  ــول مرب ــدن اص ــت نش ــروه رعای ــوان در دو گ ــا را می ت ــط هیئت ه ــه توس ــی عادالن ــول دادرس اص
ــته بندی  ــای اداری دس ــال مجازات ه ــه اعم ــوط ب ــت نشــدن اصــول مرب ــیدگی و رعای ــد رس ــه فرآین ب
ــا فرآینــد  ــه در رابطــه ب ــار اول رعایــت نشــدن اصــول دادرســی عادالن و آسیب شناســی کــرد، در گفت
رســیدگی و در گفتــار دوم رعایــت نشــدن اصــول دادرســی عادالنــه در رابطــه بــا اعمــال مجازات هــای 
ــول  ــدگاه اص ــت اداری از دی ــوان عدال ــا در دی ــض آراء هیئت ه ــل نق ــیب ها و عل ــوان آس ــه عن اداری ب
ــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه و در پایــان نیــز نتیجــه بحــث و راه کارهــای پیشــنهادی  دادرســی عادالن

ــود. ــه می ش ارائ

ــه در  ــی عادالن ــول دادرس ــدن اص ــت نش ــم. رعای ــار یک گفت
ــیدگی ــد رس فرآین

ــت اداری نشــان  ــوان عدال ــه ی هیئــت عمومــی و برخــی شــعب دی ــی و روی بررســی رویکــرد عمل
می دهــد کــه در آراء صــادره بــر رعایــت اصول دادرســی عادالنــه در فرآیند رســیدگی در مراجــع مختلف 
ــورخ 1393/12/10  ــماره 9309970905602396 م ــه در رأی ش ــت. از جمل ــده اس ــد ش اداری تأکی
شــعبه یــک تجدیدنظــر دیــوان، رأی شــعبه بــدوی در رد شــکایت تبدیــل وضعیــت اســتخدامی بــه دلیل 
ــزام  ــت و ســرمایه انســانی رئیس جمهــوری و ال ــت توســعه مدیری ــرار نگرفتــن معاون طــرف شــکایت ق
شــاکی بــه طــرح توأمــًا شــکایت بــه  طرفیــت معاونــت مذکــور و دســتگاه متبــوع مســتخدم، برخــالف 

اصــل دادرســی عادالنــه و بی طرفــی قضایــی تشــخیص و نقــض شــده اســت.

این گونــه آراء اصــداری از شــعب، ضمــن تقویــت و اعتــالی جایــگاه دیــوان، در عمــل نیــز موجــب 
حمایــت بهتــر از حقــوق شــهروندان در مقابــل اداره، بــه خصــوص در زمینــه صالحیت هــای گزینشــی 
و اختیــاری اداره می شــود و تأکیــد رویــه ی قضایــی دیــوان عدالــت اداری در شناســایی اصــول دادرســی 
ــمیت  ــه رس ــب ب ــد موج ــی اداری می توان ــع اختصاص ــول در مراج ــن اص ــت ای ــن تثبی ــه ضم منصفان

شــناختن آن هــا در رویــه قضایــی نیــز گــردد.1

1. آقایی طوق، مســلم و ســجاد مردانی، استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهش های 

نوین حقوق اداری، بهار 1400، سال 3، شماره 6، ص 179.

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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1. ر.ک: بند 2 ماده 9 و بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 ماده 5 و بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق 

بشر، بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اصل 32 قانون اساسی و مواد 5، 46، 195 و 396 قانون آیین دادرسی کیفری. 

2. ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ــد، 1374، ص 107. ــارات مج ــران: انتش ــم آن، ته ــات اداری و ضمای ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــود، قان ــی، محم 3. عباس

ــر  ــوان و برخــی شــعب در تأکیــد ب آنچــه در مــورد رویکــرد عملــی و رویــه ی هیئــت عمومــی دی
ــر  ــد، ب ــان ش ــف اداری بی ــع مختل ــیدگی در مراج ــد رس ــه در فرآین ــی عادالن ــول دادرس ــت اص رعای
ــد  ــا در فرآین ــدن آن ه ــت نش ــد و رعای ــری می یاب ــز تس ــات اداری نی ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس هیئت ه
رســیدگی از ســوی هیئت هــا بــه عنــوان یــک آســیب، تضییــع حقــوق کارمنــد متهــم و نقــض آراء را 

ــود. ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــاًل ب ــه ذی ــی دارد ک ــت اداری در پ ــوان عدال در دی

بند یکم. رعایت نشدن تشریفات مربوط به ابالغ اتهام

ــدن  ــت نش ــود و رعای ــوب می ش ــه محس ــی عادالن ــن ارکان دادرس ــی از مهم تری ــام یک ــالغ اته اب
صحیــح تشــریفات آن موجــب تضییــع حقــوق افــراد در دادرســی می شــود. رعایــت تشــریفات مربــوط 
بــه ابــالغ اتهــام الزامــی و در اســناد بین المللــی، منطقــه ای و داخلــی ناظــر بــر دادرســی منصفانــه از 
جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت.1 بــر ایــن اســاس، رعایــت نشــدن تشــریفات مربــوط بــه ابــالغ اتهــام 

ــود. ــوب می ش ــوان محس ــا در دی ــض آراء هیئت ه ــل نق ــیب ها و دالی ــی از آس ــر یک ــرح زی ــه ش ب

1. ابالغ اتهام بدون انجام تحقیقات الزم
هیئــت رســیدگی کننده پیــش از ابــالغ اتهــام، مکلــف بــه بررســی و انجــام تحقیقــات الزم اســت2 و 
بــدواً بایســتی در خصــوص توجــه اتهــام بــه کارمنــد یــا تخلــف بــودن عمــل انتســابی بررســی های الزم 
را انجــام داده و در صــورت توجــه اتهــام یــا تخلــف بــودن عمــل انتســابی، اقدامــات بعــدی را معمــول 
دارد و هیئــت نبایــد بــدون انجــام بررســی ها و تحقیقــات الزم و پیش بینی شــده در ایــن مــاده، اتهــام 
یــا اتهامــات را بــه کارمنــد ابــالغ نمایــد و از ایــن طریــق باعــث خدشــه دار شــدن حیثیــت کارمند گــردد.3

ــات الزم  ــام تحقیق ــس از انج ــام پ ــالغ اته ــزوم اب ــه ل ــز ب ــت اداری نی ــوان عدال ــی آراء دی در برخ
ــه  ــا ب ــض آراء هیئت ه ــل نق ــف از عوام ــن تکلی ــت ای ــدم رعای ــده و ع ــه ش ــح توج ــورت صری ــه ص ب
شــمار مــی رود. مطابــق رأی شــماره 203 مــورخ 1369/09/13 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، 
هیئت هــا موظف انــد پــس از انجــام تحقیقــات الزم مــوارد اتهامــی را بــا منظــور نمــودن مهلــت ده روز 
بــرای تــدارک دفــاع و تســلیم مــدارک بــه اطــالع متهــم برســانند. علی هــذا صــرف انجــام تحقیقاتــی از 
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 1. تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

2. کریم زاده، سیف اله، شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، قم: انتشارات دارالفکر، 1378، ص 332 

3. نکوئی، محمد، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 1399، ص 78

متهــم توســط هیئت هــای رســیدگی رافــع تکلیــف قانونــی آن هــا در اعمــال مقــررات مذکــور نیســت. 
ــت اداری،  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1378/02/29 هیئ ــه شــماره 83 م ــن، حســب دادنام هم چنی
احــکام مراجــع کیفــری در مــورد کارمنــد نیــز نافــی تکالیــف خــاص هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری در بررســی و انجــام تحقیقــات و رســیدگی بــه دالیــل و مــدارك مربــوط بــه خطــای منتســب بــه 
کارمنــد نخواهــد بــود. بــه ایــن دلیــل طبــق رأی 587 مــورخ 1392/03/19 شــعبه 21 دیــوان، در اثــر 
رعایــت نشــدن تکلیــف خــاص هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری در بررســی و انجــام تحقیقــات الزم، 

پیــش از ابــالغ اتهــام، رأی هیئــت نقــض شــده اســت.

ــات الزم توســط  ــدون انجــام تحقیق ــام ب ــالغ اته ــوان، اب ــی دی ــه ی قضای ــر اســاس روی ــن، ب بنابرای
هیئت هــا می توانــد مبنایــی جهــت نقــض آراء آن هــا قــرار گیــرد و شناســایی و تأکیــد بــه ایــن مســئله 
در رویــه ی قضایــی دیــوان، نقــش مهمــی در تضمیــن رعایــت تشــریفات مربــوط بــه ابــالغ اتهــام توســط 

ــد. ــا می کن ــا ایف هیئت ه

2. ابالغ غیرکتبی اتهام
ــالغ  ــی اب ــه چگونگ ــالغ رأی،1 ب ــوه اب ــورد نح ــات اداری در م ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــه قان  ضابط
اتهــام بــه کارمنــد نیــز قابــل تســری اســت؛ چــون بــرگ ابــالغ اتهــام کــه در زمــره اوراق دعــوی اســت، 
ــا  ــتفاده در هیئت ه ــورد اس ــالغ اوراق م ــذا اب ــد.2 ل ــی باش ــی مدن ــن دادرس ــاس آیی ــر اس ــد ب می توان
ــروی  ــترک پی ــده مش ــالغ رأی از قاع ــیدگی و اب ــت رس ــالغ وق ــرگ اب ــام، ب ــالغ اته ــرگ اب ــامل ب ش
ــام  ــی انج ــورت کتب ــه ص ــتی ب ــد بایس ــه کارمن ــام ب ــالغ اته ــه اب ــت ک ــن اس ــده ای ــد3 و قاع می نماین
ــه  ــالغ کتبــی اتهــام ب ــزوم اب ــع مســئولیت هیئت هــا در مــورد ل ــد راف ــالغ شــفاهی نمی توان شــود و اب
کارمنــد باشــد و هیئت هــا مکلف انــد در فــرم مخصوصــی کــه » بــرگ ابــالغ اتهــام« نامیــده می شــود، 
ــا  ــه در آن ه ــود دارد ک ــوان وج ــی از آرای دی ــد. نمونه های ــالغ نماین ــه او اب ــًا ب ــد را کتب ــام کارمن اته
ــاًل در  ــه اســت؛ مث ــرار گرفت ــا ق ــض آراء هیئت ه ــت نق ــی جه ــام، مبنای ــی اته ــالغ غیرکتب ــًا، اب صریح
رأی 9109970902102232 مــورخ 1391/08/30 شــعبه 21، رعایــت نشــدن الــزام بــه ابــالغ کتبــی 
ــن  ــر ای ــراض شــده اســت. ب ــورد اعت ــه نقــض رأی م ــد، منجــر ب ــه کارمن ــام ب ــوارد اته ــا م ــورد و ی م
اســاس، حســب دادنامــه 900479 مــورخ 1391/07/29 شــعبه 1 تشــخیص دیــوان عدالــت اداری، ابالغ 
ــن، هیئــت  ــی و نقــض رأی هیئــت رســیدگی کننده را در پــی دارد؛ بنابرای تلفنــی اتهــام نیــز غیرقانون

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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رســیدگی کننده مکلــف اســت، اوراق هیئــت را برابــر ضوابــط قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه متهــم 
ابــالغ نمایــد و بــا ابــالغ کتبــی، ایــن تکلیــف عملــی می شــود و در آراء دیــوان توجــه بــه ایــن تکلیــف 

ــود. ــی می ش ــا تلق ــیدگی هیئت ه ــی رس ــه و بدیه ــول اولی ــزء اص ج

3. نقص در مندرجات برگ ابالغ اتهام
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده 8 از قان ــف م ــای مختل ــات اداری در بند ه ــی تخلف ــن قانون عناوی
ــتناد  ــه اس ــام، ب ــالغ اته ــرگ اب ــد در ب ــیدگی کننده  بای ــای رس ــت و هیئت ه ــده اس ــاء ش اداری احص
مــاده 8 قانــون مزبــور، مصادیــق تخلفــات انتســابی را بــه تفکیــک و بــا ذکــر جزئیــات کتبــًا ابــالغ کنند؛ 
زیــرا متهــم زمانــی می توانــد از خــود بــه نحــو کامــل دفــاع نمایــد کــه از مصادیــق تخلفــات انتســابی 
کامــاًل اطــالع داشــته باشــد و اگــر متهــم از مصادیــق تخلفــات انتســابی کامــاًل اطــالع نداشــته باشــد و 
صرفــًا مصادیــق کلــی تخلفــات انتســابی بــه وی ابــالغ شــود، در واقــع حــق دفــاع بــه عنــوان یکــی از 

ــه تخلــف، نادیــده گرفتــه شــده اســت. ــرای متهــم ب ــه ب بنیادی تریــن مصادیــق دادرســی عادالن

ــات  ــر جزئی ــا ذک ــم ب ــه مته ــات انتســابی ب ــق تخلف ــی مصادی ــالغ کتب ــزوم اب ــه ل ــوان ب در آراء دی
تأکیــد شــده اســت؛ مثــاًل بــه موجــب رأی 9109970902102661 مــورخ 1391/10/19 شــعبه 21 
ــات اداری،  ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده 8 از قان ــتناد م ــه اس ــام، ب ــالغ اته ــرگ اب ــوان در ب ــدوی دی ب
ــق رأی  ــا طب ــی ی ــل ارتکاب ــوان عم ــه عن ــود، ن ــم   ش ــد تفهی ــه کارمن ــف ب ــی تخل ــوان قانون ــد عن بای
ــی  ــل ارتکاب ــوان صــرف درج عم ــدوی دی ــعبه 21 ب ــورخ 1392/03/19 ش 9209970902100587 م
متهــم بــه تخلــف اداری در بــرگ ابــالغ اتهــام کافــی نیســت و عنــوان قانونــی تخلــف اداری بایســتی 
توســط هیئــت بــه کارمنــد تفهیــم گــردد و نادیــده گرفتــن ایــن تکلیــف، ســبب نقــض رأی هیئت هــا 
در دیــوان عدالــت اداری اســت و نیــز در رأی 9309970905600355 مــورخ 1393/03/26 شــعبه اول 
تجدیدنظــر دیــوان تأکیــد شــده اســت کــه در مــواردی ماننــد اتهــام کارمنــد نقــض قوانیــن و مقــررات، 
ــاره  ــام اش ــالغ اته ــرگ اب ــده در ب ــررات نقض ش ــن و مق ــه قوانی ــام، الزم اســت ب ــالغ اته ــه اب در مرحل

شــود.

پــس طبــق آراء دیــوان، ذکــر مصادیــق اتهــام در بــرگ ابــالغ اتهــام بــه صــورت صریــح و شــفاف 
بــه عنــوان یکــی از لــوازم رعایــت حــق دفــاع متهــم و مقتضیــات دادرســی عادالنــه مطــرح اســت و در 
تفهیــم اتهــام، ذکــر کلــی مصادیــق تخلفــات انتســابی صحیــح نیســت و رعایــت شــرایط مربــوط بــه 
مندرجــات بــرگ ابــالغ اتهــام توســط هیئــت رســیدگی کننده ضــروری اســت و بــرای تأمیــن امــکان 
ــد شــود و  ــًا قی ــام صراحت ــام، موضــوع اته ــالغ اته ــرگ اب ــم، بایســتی در ب ــاع مناســب جهــت مته دف



196

 1. کردنائیج، کورش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ اول، تهران: انتشارات آرون، 1384، 

132

2. محمدی لویه، قدیر، راهنمایی رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، تهران: آثار اندیشه، 1386، ص 32  

  3-Bassiouni, M.C., Introduction to International Criminal Law, NY: Transnational Publishers, 2003: 614.

4. نکوئی، محمد، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 1399، ص 91  

 5. دادنامه های 9109970902201766-1391/08/30 و 9109970902301286-1391/08/03 شعبه 22 بدوی دیوان  

عدالت اداری

مــواردی هم چــون  اعمــال و رفتــار خــالف شــئون شــغلی یــا اداری یــا نقــض قوانیــن و مقــررات کــه 
همگــی کلــی هســتند و چنانچــه کارمنــد متهــم ندانــد، بــه چــه دلیــل و در خصــوص چــه موضوعــی 
ــد.1 در  ــام نمای ــع ابه ــا رف ــد و ی ــاع کن ــد دف ــررات شــده اســت، نمی توان ــن و مق مرتکــب نقــض قوانی
همیــن راســتا هــر یــک از بندهــای مــاده 8 قانــون کــه بــه عنــوان اتهــام ابــالغ می شــود، بایــد بــا ذکــر 
ــا شــرح دقیق تــری از موضــوع اتهــام، مــکان، زمــان و کیفیــت  شــماره بنــد از مــاده 8، عنــوان بنــد ب

موضــوع قیــد گــردد.2

بند دوم. عدم استماع دفاعیات حضوری متهم

حضــور متهــم در دادرســی، رکنــی مهــم در حــق دفــاع شــخص اســت و از طرفــی توانایــی روبــرو 
شــدن بــا قاضــی و مدعــی، ســبب افزایــش اعتبــار دادرســی بــوده و بــه یافتــن حقیقــت کمــک می کند.3 
ــه تخلفــات اداری و تبصــره آن، اصــل  ــون رســیدگی ب ــه مــاده 19 آیین نامــه اجرایــی قان ــا عنایــت ب ب
بــر رســیدگی هیئت هــا بــدون حضــور متهــم اســت و هیئــت می توانــد پــس از ارائــه مــدارک دفاعــی 
الزم از ســوی کارمنــد متخلــف، اقــدام بــه رســیدگی نمــوده و مبــادرت بــه صــدور رأی مقتضــی نمایــد. 
امــا در دو مــورد رســیدگی بــا حضــور متهــم ضــروری اســت؛ اول این کــه هیئــت حضــور متهــم را در 
جلســه رســیدگی ضــروری تشــخیص دهــد. دوم این کــه متهــم بــرای دفــاع حضــوری، کتبــًا حضــور در 
جلســه رســیدگی را درخواســت نمایــد. در ایــن دو صــورت، هیئــت موظــف اســت یک بــار وی را بــرای 
حضــور در جلســه دعــوت کنــد؛ بنابرایــن در مــوارد مذکــور، حضــور متهــم در جلســه رســیدگی ضروری 
اســت4 و رأی هیئت هــا بایــد پــس از اســتماع دفاعیــات حضــوری متهــم صــادر شــود و عــدم توجــه بــه 
درخواســت کتبــی متهــم بــرای حضــور در جلســه ی رســیدگی از دالیــل نقــض آراء هیئت هــا در دیــوان 
ــد رســیدگی،  ــه در فرآین ــد ک ــزم می نمای ــا را مل ــوان، هیئت ه ــه ی دی ــن روی ــت اداری اســت.5 ای عدال
دفاعیــات حضــوری متهــم را اســتماع نماینــد و عــدم توجــه بــه ایــن مســئله می توانــد مبنایــی جهــت 

نقــض آراء آن هــا قــرار گیــرد.

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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5. رأی 101 - 1368/10/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  
6. ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بند سوم. مستند و مستدل نبودن آراء

یکــی از الزامــات مراجــع اداری در مــورد تصمیمــات اداری لــزوم بیــان مبانــی تصمیمــی اســت کــه 
توســط اداره گرفتــه شــده اســت1 تــا مخاطبــان تصمیــم از دالیــل اتخــاذ آن اطــالع یابنــد. ایــن امــر 
ــن  ــات اداری و همچنی ــدن تصمیم ــی ش ــل ارزیاب ــری و قاب ــام اداری در تصمیم گی ــت مق ــب دق موج
ــراد  ــکان دارد اف ــان نشــده باشــد، ام ــل رأی بی ــر دلی ــرد نظــام اداری می شــود.2 اگ ــه عملک ــاد ب اعتم
ــا یــک رأی خودســرانه مواجــه شــده اند. فایــده مســتند و  متضــرر ایــن ذهنیــت را پیــدا کننــد کــه ب
مســتدل بــودن رأی، ایــن اســت کــه افــراد متضــرر از رأی را قــادر می ســازد کــه در صــورت صــدور رأی 
اشــتباه، بــه آن اعتــراض کننــد. منصــف بــودن مراجــع ایجــاب می کنــد کــه آراءشــان مســتند باشــد.3 
مســتند و مســتدل بــودن آراء هیئت هــا، هــم دالیــل و مســتندات حکــم محکومیــت را بــرای کارمنــد 

ــد.4 ــم می نمای ــا را فراه ــر آراء هیئت ه ــارت ب ــر نظ ــکان بهت ــم ام ــد و ه روشــن می کن

مصرحــات قانونــی عدیــده در هــر یــك از مواضــع مربــوط، ضــرورت توجــه بــه دالیــل و مســتندات و 
رعایــت ارزش و اعتبــار آن هــا را در تصمیمــات و آراء صــادره از طــرف مراجــع مختلــف قضایــی و اداری 
ــه  ــرار داده اســت.5 از جمل ــد ق ــورد تأکی ــوان یکــی از اصــول بدیهــی رســیدگی و دادرســی، م ــه عن ب
ــد  ــا بای ــت اداری، »رأی هیئت ه ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1368/12/24 هیئ ــب رأی 119 م حس
مســتدل و مســتند بــه قانــون و مقــررات«6 و مبتنــی بــر دالیــل متقــن و معتبــر و ضوابــط شــرعی و 
قانونــی باشــد. برابــر دادنامــه 101 مــورخ 1368/10/28 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، صــدور 
رأی بــدون رعایــت قاعــده ی مذکــور بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه داوری، خــالف مقــررات و موازیــن 
قانونــی اســت و مراعــات نکــردن آن از مصادیــق بــارز تخطــی از اصــول و قواعــد آمــره تلقــی و موجــب 

ــود. ــا می ش ــض آراء هیئت ه نق
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ــتدل و  ــدار رأی مس ــوان، اص ــی دی ــت عموم ــورخ 1378/30/29 هیئ ــق رأی 83 م ــن، طب بنابرای
مســتند بــا رعایــت تشــریفات و ضوابــط منــدرج در مــاده )21( آیین نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه 
تخلفــات اداری بــرای هیئــت رســیدگی کننده ضــروری اســت و طبــق رأی 92099709011401136 
ــف  ــدون احــراز تخل ــت اداری، محکومیــت متهــم ب ــوان عدال ــارده دی ــورخ 1392/06/12 شــعبه چه م
ــتنباط  ــر و اس ــارات اشــخاص دیگ ــا اظه ــًا ب ــکار و صرف ــن و غیرقابل ان ــدارک متق ــل و م ــدون دالی و ب
ــه در آراء  ــود ک ــه می ش ــرت دارد. مالحظ ــه مغای ــی عادالن ــن دادرس ــا موازی ــی، ب ــخصی و همگان ش
دیــوان، توجــه بــه ایــن اصــل را جــزء اصــول اولیــه و بدیهــی دادرســی و رســیدگی اداری اعــالم و در 
آراء مــورد اشــاره، مســتند و مســتدل بــودن آراء هیئت هــا صراحتــًا بــه عنــوان یکــی از اصــول دادرســی 
ــه تضمیــن بیشــتر  ــد ب ــاره می توان ــن ب ــوان در ای ــه اســت و آراء دی ــرار گرفت ــه مــورد اســتناد ق عادالن

ــا منجــر شــود. ــن اصــل در رســیدگی هیئت ه ــت ای رعای

ــد  ــات جدی ــه اتهام ــیدگی ب ــد رس ــدن قواع ــت نش ــارم. رعای ــد چه بن
ــر ــت تجدیدنظ ــط هیئ توس

ــه اعتــراض  ــا زمــان رســیدگی ب ــدوی ت ــی صــدور رأی هیئــت ب ــه زمان چنانچــه کارمنــد در فاصل
مرتکــب تخلــف جدیــدی شــود، رســیدگی بــه تخلــف یــا تخلفــات جدیــد کارمنــد، در صالحیــت هیئــت 
بــدوی ذی ربــط می باشــد ولــی در صورتــی کــه در مرحلــه رســیدگی هیئــت بــدوی و قبــل از صــدور 
ــف  ــه تخل ــد ب ــدوی می توان ــت ب ــزارش گــردد، هیئ ــدی از متهــم گ ــف جدی ــور، تخل رأی هیئــت  مذک
جدیــد هم زمــان بــا تخلــف یــا تخلفــات قبلــی و بــا رعایــت ســیر مراحــل رســیدگی، در یــک پرونــده 
رســیدگی نمایــد؛1 بنابرایــن، تخلفــات جدیــد، قابــل رســیدگی در هیئــت تجدیدنظــر نیســت2 و هیئــت 
تجدیدنظــر نمی توانــد از مرحلــه رســیدگی بــدوی فراتــر رفتــه و بیــش از آن چــه کــه در مرحلــه بــدوی 
مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت، وارد رســیدگی شــود.3 بــر ایــن اســاس، طبــق رأی اصــداری شــعبه 
22 بــدوی دیــوان عدالــت اداری بــه شــماره 751 مــورخ 1392/04/23 هیئــت تجدیدنظــر اساســاً  حــق 
رســیدگی اولیــه بــه موضــوع را نــدارد و صرفــاً  بایــد در خصــوص اتهــام منــدرج در رأی بــدوی رســیدگی 
مقتضــی را بــه عمــل آورده و رســیدگی بــه اتهامــات جدیــد را بــه هیئــت بــدوی مربوطــه محــول نمایــد، 

مگــر آن کــه قبــالً  بــه مصــداق تخلــف مــورد نظــر رســیدگی بــدوی صــورت پذیرفتــه باشــد.

1. تبصره ماده 17 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری.

 2. صادقی مقدم، محمدحسن و نادر میرزاده کوهشاهی، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، چاپ اول،  

تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392، ص 210

3. نکوئی، محمد، آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 1399، ص 185 . 

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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ایــن رأی از آن جهــت اهمیــت دارد کــه در آن صراحتــًا بــه عــدم صالحیــت هیئــت تجدیدنظــر در 
رســیدگی بــه تخلــف یــا تخلفــات جدیــد و ارتکابــی کارمنــد، بــدون رســیدگی اولیــه در هیئــت بــدوی 
ــه  ــدوی مبــادرت ب ــدون رســیدگی اولیــه در هیئــت ب اســتناد شــده اســت. اگــر هیئــت تجدیدنظــر ب
ــه ی رســیدگی هیئت هــا حــذف و  ــه از مراحــل دوگان ــا چنیــن اقدامــی یــک مرحل ــد، ب رســیدگی کن
بــه تبــع آن حــق دفــاع متهــم در مرحلــه تجدیدنظــر از بیــن مــی رود؛ زیــرا آراء مربــوط بــه مرحلــه ی 
تجدیدنظــر، قطعــی و غیرقابل رســیدگی مجــدد اســت. در حالــی کــه بــه دلیــل قابل تجدیدنظرخواهــی 
بــودن برخــی از آراء هیئــت بــدوی، رســیدگی هیئــت تجدیدنظــر بــه موضوعــی کــه در هیئــت بــدوی 
مــورد رســیدگی قــرار نگرفتــه اســت، مغایــر اصــول دادرســی منصفانــه و ســلب حقــوق دفاعــی کارمنــد 
متهــم از حیــث عــدم امــکان تجدیدنظرخواهــی و از بیــن بــردن امــکان کافــی بــرای دفــاع او از خــود 

اســت.

بند پنجم. عدم رسیدگی در مدت معقول و منطقی

یکــی از شــرایط دادرســی عادالنــه، ایــن اســت کــه حتی االمــکان ســریع باشــد و بهره منــدی متهــم 
ــت  ــا مجرمی ــی ی ــت بی گناه ــرع وق ــکان و در اس ــه حتی االم ــی اســت ک ــی منطق ــت، زمان از اصــل برائ
وی روشــن شــود.1 اهمیــت ایــن امــر از آن جهــت اســت کــه اطالــه دادرســی و تأخیــر بــدون دلیــل در 
ــه را از هــدف اصلــی آن کــه تضمیــن حقــوق اشــخاص و  ــه و منصفان محاکمــه متهــم، دادرســی عادالن
جامعــه اســت، منحــرف می ســازد. تأخیــر بــدون دلیــل در محاکمــه و مجــازات متهــم، هــم قربانــی جــرم 
ــی  ــوق دفاع ــا حق ــم ب ــد و ه ــب می کن ــود بی نصی ــوق ازدســت رفته خ ــه حق ــع ب ــه موق ــیدن ب را از رس
جامعــه مغایــر اســت، عــالوه بــر ایــن امنیــت زندگــی اجتماعــی، شــغلی و خانوادگــی و حتــی روانــی متهم 
ــه  ــردم نســبت ب ــن اعتمــاد م ــت موجــب از دســت رفت ــا مخاطــره مواجــه می ســازد و در نهای ــز ب را نی

دســتگاه عدالــت کیفــری عمومــی شــده و عدالــت کیفــری خصوصــی را جایگزیــن آن می ســازد.2

بــا ایــن حــال در رســیدگی های اداری، مــالک و معیــار واحــدی بــرای رســیدگی در مهلــت منطقــی 
ــر  ــوال ه ــب اوضاع واح ــیدگی حس ــان رس ــودن زم ــول نب ــخیص معق ــرد3 و تش ــوان ک ــوان عن نمی ت
ــا  ــه ی ــده متفــاوت اســت و معمــواًل عناصــر مــورد توجــه در نقــض ایــن حــق و تشــخیص عادالن پرون

1-Cassese، A. International Law, oxford، 2003: 685.

ــت  ــا کرام ــر ب ــای مغای ــب: مجازات ه ــای نامتناس ــب زاده، مجازات ه ــر حبی ــمعیل و محمدجعف ــژاد، اس 2. رحیمی ن

ــماره 2، ص 23. ــران، تابســتان 1387، دوره 38، ش ــوق دانشــگاه ته ــه حق ــانی، فصلنام انس

ــه حقــوق اساســی،  ــن، فصلنام ــی نوی ــن دادرس ــه و آیی ــی منصفان ــورداری از دادرس ــق برخ ــاوری، اســدالله، ح 3. ی

ــماره 2، ص 285. ــتان 1383، ش تابس
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1-Leach, P. Taking case to the European Court of Human convention on Human Rights, Second Edition, Oxford Univer-

sity Press, 2005: 398

ــده شــامل مقــررات قانون گــذاری ملــی، پیچیدگی هــای  ــه پرون ــودن مهلــت رســیدگی ب ــه ب غیرعادالن
نظام هــای حقوقــی، پیچیدگی هــای هــر پرونــده و فنــی بــودن برخــی دعــاوی، ســازمان دهی نادرســت 
ــان رســیدگی و  ــا اداری متعــدد در جری و نامناســب دادگســتری، ضــرورت مداخلــه مراجــع قضایــی ی

فقــدان نیــروی تخصصــی مناســب، رفتــار متهــم و مقامــات ذی صــالح می باشــند.1

در ایــن رابطــه در رأی شــماره 204 مــورخ 1380/6/25 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، بــر 
ــن  ــق ای ــده اســت. طب ــد ش ــا تأکی ــر در رســیدگی هیئت ه ــت تأخی ــت اصــل ســرعت و ممنوعی رعای
رأی، هرچنــد اساســًا وضــع قاعــده آمــره در خصــوص لــزوم رســیدگی بــه تخلفــات اداری و دادن رأی 
ــا  ــذار و ی ــاص قانون گ ــارات خ ــی از آن، از اختی ــر تخط ــب ب ــار مترت ــدود و آث ــن و مح ــدت معی در م
ــوده و از حــدود اختیــارات هیئــت عالــی نظــارت خــارج اســت و بــه همیــن  مــأذون از قبــل مقنــن ب
علــت مــاده 33 و تبصره هــای 1 و 2 آن و بنــد )ز( مــاده 46 دســتورالعمل رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
ــات اداری  ــه تخلف ــد ب ــر موظف ان ــدوی و تجدیدنظ ــای ب ــال هیئت ه ــن ح ــا ای ــت، ب ــده اس ــال ش ابط
مســتخدمین دولــت و تعییــن تکلیــف آنــان بــه فوریــت و در حداقــل زمــان ممکــن رســیدگی و رأی 

مقتضــی صــادر کننــد.

ــون و مقــررات  ایــن رأی از آن جهــت اهمیــت پیــدا می کنــد کــه علیرغــم نبــودن حکمــی در قان
ــول و  ــدت معق ــوری و در م ــیدگی ف ــزوم رس ــورد ل ــات اداری، در م ــه تخلف ــیدگی ب ــه رس ــوط ب مرب
ــول و منطقــی اســتناد شــده اســت  ــه اصــل رســیدگی در مــدت معق ــه صراحــت ب منطقــی، در آن ب
ــی  ــول دادرس ــق اص ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــل ب ــن اص ــت ای ــه رعای ــا ب ــف هیئت ه ــزام و تکلی و ال

ــر اســت. ــم مؤث ــوق مســتخدم مته ــن حق ــه در تضمی ــه و عادالن منصفان

گفتــار دوم. رعایــت نشــدن اصــول دادرســی عادالنــه در رابطــه 
ــای اداری ــال مجازات ه ــا اعم ب

بررســی رویکــرد عملــی و رویــه ی هیئــت عمومــی و شــعب دیــوان عدالــت اداری نشــان می دهــد 
کــه در مــواردی الــزام هیئت هــا بــه رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه معطــوف بــه اعمــال مجازات هــای 
اداری در مراجــع مختلــف اداری اســت؛ بــه عنــوان مثــال، تصمیم گیــری و تجدیدنظر در مــورد صالحیت 
دارنــدگان پروانــه تأســیس یــا مســئول فنــی توســط کمیســیون موضــوع مــاده 20 قانــون مربــوط بــه 

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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مقــررات امــور پزشــکی و دارویــی و مــواد خوردنــی و آشــامیدنی، بــر رعایــت اصــول دادرســی منصفانــه 
ــت رســیدگی و  ــال و کفای ــث کم ــرر از حی ــردن تشــریفات مق ــت ک ــا رعای ــف ب ــراز تخل ــس از اح و پ

تناســب تخلــف انتســابی بــا مجــازات تعیین شــده منــوط شــده اســت.1

ــی  ــت عموم ــادره از هیئ ــر رأی ص ــخصًا، براب ــز مش ــات اداری نی ــه تخلف ــیدگی ب ــوع رس در موض
ــر  ــد ب ــای اداری بای ــال مجازات ه ــورخ 1399/11/07 اعم ــماره 1725 م ــه ش ــت اداری ب ــوان عدال دی
مبنــای اصــول مرتبــط قانــون اساســی از جملــه اصــول 36، 37 و 156 و بــا تبعیــت از اصــول دادرســی 
عادالنــه و تفکیــک قــوا، بایســتی بــا حکــم و یــا اذن قانون گــذار صــورت پذیــرد. در رابطــه بــا اعمــال 
مجازات هــای اداری، رعایــت نشــدن اصــل تناســب بیــن تخلــف و مجــازات، تشــدید مجــازات پــس از 
رســیدگی مجــدد و اعمــال بیــش از یــک مجــازات، بــه عنــوان آســیب هایی شــناخته می شــوند کــه بــا 

موازیــن دادرســی عادالنــه منافــات دارنــد کــه ذیــاًل بــه آن هــا اشــاره می شــود.

بند یکم. عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات

در حقــوق کیفــری، میــزان مجــازات هــر جرمــی مطابــق اصــل تناســب جــرم و مجــازات، بــه شــدت 
ــار آن، مجــازات شــدیدتر  ــج زیان ب ــار آن بســتگی دارد. در صــورت شــدت جــرم و نتای ــج زیان ب و نتای
و در غیــر ایــن صــورت، مجــازات ســبک تر خواهــد بــود. لــذا در تعییــن کیفــر مناســب، شــدت جــرم 
ــد بیانگــر  ــه عبــارت دیگــر، شــدت مجــازات بای ــر اســت؛1 ب ــکاب آن مؤث ــر در ارت و اوضاع واحــوال مؤث
ــدازه  ــر ان ــد و ه ــش یاب ــا آن افزای ــب ب ــوده و متناس ــه ب ــار مجرمان ــد رفت ــا عدم تأیی ــح ی ــزان تقبی می
جــرم شــدیدتر باشــد، مجــازات نیــز شــدیدتر باشــد و بایــد بیــن شــدت جــرم و مجــازات معین شــده، 

ســنخیت و همبســتگی وجــود داشــته باشــد.3

برخــالف حقــوق کیفــری در خــود قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری در مــورد تناســب تخلــف 
بیــن مجــازات حکمــی پیش بینــی نشــده اســت. بــا ایــن حــال از مــاده 21 آیین نامــه اجرایــی قانــون 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری،4 لــزوم رعایــت تناســب بیــن تخلــف ارتکابــی از ســوی کارمنــد و مجــازات 

1. مطابق رأی شماره 9109970900304051 مورخ 1391/12/26 شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
2. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: نشر میزان، 1377، ص 315.

3. رحمدل، منصور، تناسب جرم و مجازات، تهران: انتشارات سمت، 1389، ص 50  
 4. ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری  

 هیئــت پــس از اتمــام رســیدگی و مالحظــه اســناد و مــدارك موجــود در پرونــده و توجه کامل بــه مدافعات متهــم و مــواردی از جمله میزان
 زیــان واردشــده )اعــم از مــادی و معنــوی( بــه دولت یا اشــخاص حقیقی یــا حقوقی، آثار ســوء اجتماعــی و اداری، موقعیت و ســوابق کارمند
 و وجــود یــا فقــدان ســوءنیت وی اقــدام بــه صــدور رأی و اتخــاذ تصمیم می کنــد. رأی هیئت ها باید مســتدل و مســتند به قانــون و مقررات
مربــوط بــوده و حــاوی تخلفــات منتســب بــه متهــم، نــام و نــام خانوادگــی و امضــای اعضــای رأی دهنــده در زیــر رأی صــادر شــده باشــد
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اعمال شــده از ســوی هیئت هــا قابــل اســتنباط اســت.1 عــالوه بــر ایــن هیئت هــا بــه تبعیــت از اصــل 
تناســب جــرم و مجــازات، بــه عنــوان یکــی از اصــول حاکــم بــر تعییــن مجازات هــا در حقــوق کیفــری 
و قابــل تســری بــه مجازات هــای اداری، بایــد در تعییــن میــزان مجــازات کارمنــدان متخلــف، تناســب 
بیــن تخلــف و مجــازات را رعایــت کننــد. لــذا بــه اســتناد ایــن اصــل، بایــد گفــت کــه میــزان مجــازات 
اداری کارمنــدان متخلــف بــه شــدید و خفیــف بــودن تخلــف ارتکابــی بســتگی دارد و هــر انــدازه تخلــف 
شــدیدتر باشــد، مجــازات نیــز شــدیدتر باشــد و بایــد بیــن شــدت تخلــف و میــزان مجــازات، ســنخیت 

و هماهنگــی موجــود باشــد.

ــه  ــات اداری مســتنداً ب ــه تخلف ــای رســیدگی ب ــز هیئت ه ــت اداری2 نی ــوان عدال  در برخــی آراء دی
مــاده مــورد اشــاره آیین نامــه اجرایــی قانــون، مکلــف هســتند کــه در تعییــن نــوع و میــزان مجازات هــای 
اداری، تناســب بیــن تخلــف و مجــازات را لحــاظ کننــد و رعایــت نشــدن ایــن اصــل، یکــی از عوامــل اصلی 

نقــض آرای هیئت هــا در دیــوان عدالــت اداری و هیئــت عالــی نظــارت شــمار مــی رود.3

ــه  ــیدگی ب ــای رس ــف هیئت ه ــره تکالی ــازات در زم ــال مج ــب در اعم ــت تناس ــه رعای در نتیج
تخلفــات اداری بــوده و هیئت هــای مذکــور مکلــف بــه رعایــت تمامــی جهــات منــدرج در مــاده مــورد 
ــی و اداری  ــار اجتماع ــان وارده، آث ــزان زی ــم، می ــات مته ــه مدافع ــور از جمل ــه مزب ــاره در آیین نام اش
ــه  ــاًل ب ــدم ســوءنیت وی می باشــند.4 ذی ــا ع ــد، وجــود ی ــت و ســوابق کارمن ــی، موقعی ــات ارتکاب تخلف
برخــی مصادیــق رعایــت نشــدن تناســب بیــن تخلــف و مجــازات بــه عنــوان یکــی از عوامــل نقــض آراء 

ــود. ــاره می ش ــوان اش ــا در دی هیئت ه

1. عدم تناسب مجازات اخراج با تخلف غیبت غیرموجه کمتر از یک ماه
طبــق دادنامــه 9209970902100618 مــورخ 1392/03/20 شــعبه 21 دیــوان عدالــت اداری، در 
تخلــف غیبــت غیرموجــه کمتــر از یــک مــاه، حکــم اخــراج کارمنــد غایــب، حاکــی از عــدم رعایــت 
آیین نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری )مــاده 21(، راجــع بــه تناســب میــزان مجــازات 

1. صادقی مقــدم، محمدحســن و نــادر میــرزاده کوهشــاهی، آییــن رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان دولــت، چــاپ 

اول، تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران، 1392، ص 182. 

2. رأی شماره 9809970906010335 مورخ 98/07/10 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری.

3. نکوئــی، محمــد، اصــل تناســب جــرم و مجــازات در قلمــرو تخلفــات اداری، فصلنامــه حقــوق اداری، زمســتان 1399، 

ســال هشــتم، شــماره 25، ص 258.

4. رأی شماره 9209970902201066-1392/06/03 شعبه 22 دیوان عدالت اداری.

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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تعیین شــده بــا میــزان تخلفــات ارتکابــی می باشــد و بــا عنایــت بــه الــزام هیئت هــا بــه رعایــت اصــل 
ــا  ــد تناســب ب ــی، مجــازات اخــراج فاق ــف ارتکاب ــوع تخل ــزان و ن ــا می تناســب مجــازات تعیین شــده ب

تخلــف غیبــت غیرموجــه کمتــر از یــک مــاه بــوده و رأی مــورد اعتــراض نقــض شــده اســت.

 میــزان و نــوع تخلــف ارتکابــی کارمنــد، از موضوعاتــی اســت کــه شــعبه 21 دیــوان بــا لحــاظ ایــن 
ــت.  ــرده اس ــض ک ــه را نق ــف، رأی معترض عن ــا تخل ــازات ب ــب مج ــدان تناس ــل فق ــه دلی ــوع و ب موض
ــش از 2  ــت غیرموجــه بی ــا غیب ــاه در مقایســه ب ــک م ــر از ی ــت غیرموجــه کمت ــن رأی، غیب ــق ای طب
مــاه متوالــی یــا 4 مــاه متنــاوب در ســال، موضــوع مــاده 17 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کــه 
حکــم اخــراج را بــرای کارمنــدان غایــب تجویــز نمــوده اســت، در حــدی نیســـت کــه منجـــر بــه تعیین 
مجــازات اخــراج گــردد. لــذا در دادنامــه شــعبه 21 دیــوان، بــر رعایــت تناســب بیــن تخلــف و مجــازات 
ــده  ــد ش ــای اداری تأکی ــال مجازات ه ــه در خصــوص اعم ــی از اصــول دادرســی عادالن ــوان یک ــه عن ب

اســت.

2. عدم تناسب مجازات بازخرید خدمت با تخلف تأخیر ورود به محل خدمت
در رأی 9209970902100587 مــورخ 1392/03/19 شــعبه 21 دیــوان، ضمــن تأکیــد بــر لــزوم 
رعایــت اصــل تناســب مجــازات تعیین شــده بــا میــزان و نــوع تخلــف ارتکابــی، اســتدالل شــده اســت 
کــه مجــازات بازخریــد خدمــت فاقــد تناســب الزم بــا تخلــف تأخیــر ورود بــه محــل خدمــت اســت و 
ــه تعییــن مجــازات بازخریــد خدمــت  تأخیــر در ورود بــه محــل کار در حــدی نیســـت کــه منجـــر ب
محکــوم گــردد. عــالوه بــر آن، بــا عنایــت بــه اینکــه هیئــت بــه هنــگام رســیدگی و صــدور رأی بعضــی 
ــد  ــاده 21(، همانن ــات اداری )م ــه تخلف ــون رســیدگی ب ــی قان ــه اجرای ــات آیین نام ــا و مندرج از بنده
موقعیــت و ســوابق کارمنــد و تناســب میــزان و نــوع تخلفــات انتســابی بــا مجــازات تعیین شــده را در 

نظــر نگرفتــه، رأی مــورد شــکایت نقــض شــده اســت.

در مــاده 21 آیین نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری، موقعیــت و ســوابق کارمنــد از 
جملــه عوامــل مؤثــر در تعییــن نــوع و میــزان مجازات هــای اداری احصــاء شــده اســت. بــر اســاس رأی 
ــه  ــوان، رعایــت تناســب بیــن مجــازات و موقعیــت و ســابقه کارمنــد در آراء هیئت هــا ب شــعبه 21 دی
عنــوان یکــی از لــوازم و مقتضیــات دادرســی عادالنــه الزامــی بــوده و عــدم رعایــت آن، یکــی از علــل 

ــت اداری اســت. ــوان عدال نقــض آراء هیئت هــا در دی
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3. توجه نکردن به وضعیت فردی متهم در تعیین مجازات
اصــل فــردی کــردن مجــازات بــه معنــای اعمــال مجــازات و هرگونــه واکنــش متناســب با شــخصیت 
ــی  ــات قضائ ــذار و مقام ــراد، توســط قانون گ ــی اف ــی و اجتماع ــات جســمانی، روحــی و روان و خصوصی
ــف  ــب تخفی ــن اســت موج ــه ممک ــرد ک ــرار می گی ــم ق ــورد حک ــرر و م ــم مق ــرای حک ــات اج و مقام
ــری شــخص  ــب کیف ــدم تعقی ــی ع ــدم اجــرای مجــازات و حت و تشــدید مجــازات و بعضــًا موجــب ع
ــیت،  ــخصیت، جنس ــون ش ــی همچ ــن، عوامل ــن اصــل بنیادی ــال ای ــتای اعم ــن، در راس ــردد؛ بنابرای گ
ســن، خصوصیــات، انگیــزه و داعــی مرتکــب، شــرایط وقــوع جــرم نظیــر رفتــار و گفتــار تحریک کننــده 

ــرد.1 ــرار می گی ــرد مدنظــر ق ــاک در ف ــت خطرن ــکاب جــرم و وجــود حال ــه، شــدت ارت مجنی علی

ــه  ــه ب ــزوم توج ــه ل ــی، ب ــا ضمن ــح ی ــور صری ــه ط ــت اداری، ب ــوان عدال ــعب دی ــی آراء ش در برخ
وضعیــت فــردی متهــم در تعییــن مجــازات و در اجــرای اصــل تناســب بیــن تخلــف و مجــازات اســتناد 
شــده اســت. مثــاًل طبــق دادنامــه 3418 مــورخ 1391/07/29 شــعبه 21 دیــوان، در تعییــن مجــازات 
ــن  ــت و در تعیی ــی اس ــازات الزام ــودن مج ــردی ب ــده ف ــه قاع ــه ب ــز توج ــا نی ــط هیئت ه اداری توس
مجــازات اداری، بــا فــرض درســتی انتســاب تخلــف، بایســتی حالــت متهــم یــا همــان تناســب میــان 
تخلــف و مجــازات در نظــر گرفتــه شــود و عــدم رعایــت ایــن امــر در تعییــن مجــازات موجــب نقــض 
رأی می باشــد یــا در دادنامــه شــماره 9109970902201971 مــورخ 1391/08/30 شــعبه 22 دیــوان 
ــودن مجــازات شــامل تناســب  ــردی ب ــه ســبب لحــاظ نکــردن قاعــده ف ــت اداری، رأی هیئــت ب عدال
ــه  ــدم توجــه ب ــز ع ــت و نی ــابقه خدم ــه 19 ســال س ــد از جمل ــابقه کارمن ــت و س ــا موقعی مجــازات ب
ــه هیئــت  ادعــای معذوریت هــای پزشــکی متهــم در خصــوص غیبــت او، نقــض و رســیدگی مجــدد ب

ــت. ــده اس ــاع ش ــرض ارج هم ع

در ایــن آراء، شــعب دیــوان عدالــت اداری، بــا اســتدالل صریــح، توجــه نکــردن بــه وضعیــت فــردی 
ــا  متهــم در تعییــن مجــازات مناســب را ناقــض اصــل تناســب بیــن تخلــف و مجــازات دانســته اند و ب
اســتناد بــه آن و بــه منظــور ضمانــت رعایــت کــردن اصــول دادرســی عادالنــه در اعمــال مجــازات اداری 
بــر توجــه بــه آن تأکیــد شــده اســت و لــذا اگــر هیئت هــا در آراء خــود، وضعیــت فــردی متهــم را در 

تعییــن مجــازات مناســب بــا تخلــف لحــاظ نکننــد، آراء آن هــا در دیــوان نقــض می شــود.

 1. مقدســی، مهدی و ســید رضا فقیهی، اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات های نیروهای مســلح، چاپ اول، تهران:  

انتشارات چتر دانش، 1394، ص 25

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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4. نادیده گرفتن سوءنیت متهم
 اگــر هیئــت پــس از بررســی ادلــه بــه ایــن نتیجــه برســد کــه کارمنــد آگاهانــه مرتکــب تخلــف 
شــده اســت، در ایــن صــورت ســوء نیت او محــرز اســت و هیئــت می توانــد میــزان مجــازات اداری او را 
تشــدید نمایــد و چنانچــه متهــم در ارتــکاب تخلــف ســوء نیتی نداشــته باشــد، میــزان مجــازات اداری او 
خفیــف خواهــد بــود و عــدم توجــه بــه وجــود یــا فقــدان ســوءنیت کارمنــد و در نتیجــه رعایــت نشــدن 
ــر  ــال دارد.1 ب ــه دنب ــف و مجــازات در صــدور رأی توســط هیئت هــا نقــض رأی را ب تناســب بیــن تخل
ایــن مبنــا، در برخــی از آراء شــعب دیــوان عدالــت اداری صریحــًا بــه لــزوم توجــه بــه وجــود یــا عــدم 

وجــود ســوءنیت متهــم در تعییــن مجــازات متناســب بــا تخلــف تأکیــد شــده اســت.2

ــوء نیت در  ــدان س ــا فق ــود ی ــا وج ــه در آن ه ــد ک ــت دارن ــر اهمی ــن نظ ــتناد از ای ــورد اس آراء م
تعییــن میــزان مجــازات و اعمــال کیفیــت مخففــه یــا مشــدده در آن مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت و 
هیئت هــا در صــدور رأی می بایســت بــه احــراز ســوءنیت بــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر در تعییــن 

مجــازات مناســب بــا تخلــف انتســابی توجــه نماینــد.

بند دوم. تشدید مجازات در رسیدگی مجدد

ــده  ــا آراء نقض ش ــدوی ی ــای ب ــی هیئت ه ــه آرای غیرقطع ــبت ب ــدیدتر نس ــازات ش ــال مج  اعم
توســط دیــوان عدالــت اداری بــا توجــه بــه مســتندات جدیــد پــس از رســیدگی مجــدد بــا توجــه بــه 
کلیــه جوانــب امــر بالمانــع اســت.3 در نتیجــه، منــع تشــدید مجــازات کارمنــد در رســیدگی های بعــدی 
بــه عنــوان یــک اصــل مطــرح اســت؛ زیــرا بــا تشــدید مجــازات وضعیــت کارمنــد بدتــر می شــود. بــا 
تعییــن مجــازات خفیــف بــرای متهــم، نوعــی حــق مکتســبه بــرای او ایجــاد و تجویــز تعییــن مجــازات 
ــون آن  ــه قان ــود ک ــام می ش ــم تم ــه ضــرر مته ــن حــق و ب ــی ای ــدی ناف ــدید در رســیدگی های بع ش
ــراد از  ــوان، م ــی دی ــت عموم ــورخ 1368/11/05 هیئ ــق رأی 104 م ــذا طب ــت.4 ل ــرده اس ــع ک را من

 1. نکوئی، محمد، اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداری، فصلنامه حقوق اداری، زمستان 1399، سال هشتم،.

شماره 2، ص 269؛ عباسی، محمود، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ضمایم آن، تتهران: انتشارات مجد، 1374، ص 121

 2. دادنامه شــماره 9109970902102994-1391/11/21 شــعبه 21 دیوان عدالت اداری و دادنامه شــماره 3276 مورخ 

1391/07/9 شــعبه 22 دیوان عدالت اداری

3. ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 4.  نکوئی، محمد، اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداری، فصلنامه حقوق اداری، زمستان 1399، سال هشتم،  

شماره 2، ص 187
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تجدیدنظرخواهــی نســبت بــه آراء بــدوی، منحصــراً رســیدگی بــه اعتراضــات شــاکی از حیــث تضییــع 
حــق او بــوده و ایــن آراء بــه فــرض عــدم انطبــاق بــا مقــررات، در صــورت عــدم اعتــراض شــاکی قطعــی 
و الزم االجــرا اســت. لــذا تشــدید مجــازات شــاکی در صــورت تجدیدنظرخواهــی او از رأی یــا در هنــگام 
رســیدگی پــس از نقــض آراء توســط دیــوان عدالــت اداری یــا هیئــت عالــی نظــارت، حســب مــورد بــه 

وســیله هیئــت بــدوی یــا تجدیدنظــر موقعیــت قانونــی نــدارد.

بــر ایــن اســاس، تشــدید مجــازات آراء غیرقطعــی هیئت هــای بــدوی در هیئت هــای تجدیدنظــر و 
یــا آراء منقــوض در دیــوان عدالــت اداری یــا هیئــت عالــی نظــارت، در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه 
مســتندات و مــدارک جدیــد مربــوط بــه تخلــف قبلــی متهــم باشــد کــه مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه و 
رأی مقتضــی در آن بــاره صــادر شــده اســت و چنانچــه مســتندات و مــدارک جدیــد مربــوط بــه تخلــف 
ــا صــدور رأی  ــدوی ی ــت ب ــالغ رأی غیرقطعــی هیئ ــی اب ــه زمان ــد در فاصل ــه کارمن ــدی باشــد ک جدی
قطعــی از ســوی هیئــت تجدیدنظــر یــا پــس از نقــض آن بــه وســیله دیــوان عدالــت اداری یــا هیئــت 
عالــی نظــارت مرتکــب شــده اســت، بــه عنــوان مســتندات یــا مــدارک جدیــد مربــوط بــه تخلفــی کــه 
ــه آن مســتلزم طــی  رســیدگی شــده، تلقــی نمی شــود؛ بلکــه اتهــام جدیــدی اســت کــه رســیدگی ب

تشــریفات و مراحــل قانونــی شــروع بــه رســیدگی توســط هیئــت بــدوی می باشــد.1

بنابرایــن، مفهــوم مخالــف مــاده 23 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری، حاکــی از عــدم 
ــال  ــن، اعم ــد.2 هم چنی ــد می باش ــتندات جدی ــدم مس ــورت ع ــازات در ص ــدید مج ــال تش ــواز اعم ج
مجازات هــای بازنشســتگی و پــس از آن بازخریــد خدمــت بــا در نظــر گرفتــن اینکــه مجــازات اولیــه، 
محرومیــت از انتصــاب بــه پســت های حســاس و مدیریتــی بــوده، تطابقــی بــا مــاده 23 قانــون مذکــور 

ــی اســت.3 ــد جــواز قانون ــن خصــوص فاق نداشــته و اساســًا اعمــال تشــدید مجــازات در ای

 در ایــن راســتا اتهــام غیبتــی کــه در هیئــت بــدوی مــورد رســیدگی قبلــی قــرار نگرفتــه، بــرای 
هیئــت، مســتند جدیــد تلقــی نمی گــردد و در نتیجــه اقــدام هیئــت تجدیدنظــر در تشــدید مجــازات 

انفصــال موقــت 6 ماهــه متهــم بــه مجــازات اخــراج بــه اتهــام غیبــت، فاقــد مبنــای قانونــی اســت.4

 1. نکوئی، محمد، اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداری، فصلنامه حقوق اداری، زمستان 1399، سال هشتم،

شماره 2، ص 188

2. رأی شماره 6 -1374/02/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  .

3. رأی شماره 9209970902201066-1392/06/03 شعبه 22 دیوان عدالت اداری  .

4. رأی شماره 9109970902202401-1391/10/07 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری  .

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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آراء مــورد اســتناد از ایــن نظــر اهمیــت دارنــد کــه در آن هــا منــع تشــدید مجــازات مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا اگــر متهــم احتمــال دهــد کــه در رســیدگی مجــدد، مجــازات وی تشــدید 
خواهــد شــد، ممکــن اســت از حــق شــکایت و تجدیدنظرخواهــی خــود منصــرف شــود کــه ایــن امــر 

خــالف عدالــت و مغایــر بــا اصــول دادرســی عادالنــه اســت.

بند سوم. اعمال بیش از یک مجازات

در برخــی قوانیــن کیفــری، ماننــد قانــون صــدور چــک، محکومیــت صادرکننــده چــک بالمحــل بــه 
ترکیبــی از مجــازات حبــس و ممنوعیــت از داشــتن دســته چک مــورد پیش بینــی قــرار گرفتــه اســت. در 
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری، محکومیــت متخلــف بــه بیــش از یــک مجازات ممنوع شــده اســت 
و هیئت هــا در صــورت احــراز تخلــف یــا تخلفــات، در مــورد هــر پرونــده، صرفــًا یکــی از مجازات هــای 
موضــوع ایــن قانــون را اعمــال خواهنــد نمــود؛1 بــه ایــن دلیــل در رأی 9209970902200204 مــورخ 
1392/02/17 شــعبه 22 بــدوی دیــوان عدالــت اداری، بــه بنــد »و« مــاده 9 قانــون، بــه عنــوان مصــداق 
ــی(  ــاس و مدیریت ــت های حس ــه پس ــاب ب ــت از انتص ــام و محرومی ــزل مق ــه )تن ــازات جداگان دو مج
ــاده  ــد »و« م ــواب از بن ــت ناص ــا برداش ــد ب ــا نمی توانن ــه هیئت ه ــت ک ــده اس ــتدالل ش ــاره و اس اش
ــر خــالف  ــور ب ــه مزب ــا ادغــام مجازات هــای دوگان قانونــی اخیرالذکــر، عمــالً  دو مجــازات را اعمــال و ب

تکلیــف قانونــی خــود اقــدام و بــه صــورت هم زمــان بــه هــر دو مجــازات حکــم دهنــد.

ــون  ــاده 9 در قان ــوع م ــای موض ــازات از مجازات ه ــال دو مج ــه اعم ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
ــز  ــور و نی ــه مزب ــای دوگان ــام مجازات ه ــا ادغ ــان ی ــورت هم زم ــه ص ــات اداری ب ــه تخلف ــیدگی ب رس
محاکمــه دوم و اعمــال دو مجــازات توســط مراجــع رســیدگی کننده، در صورتــی کــه تخلــف ارتکابــی، 
ــا اصــول دادرســی  ــم موضــوع قوانیــن کیفــری را نیــز داشــته باشــد، ب هم زمــان عنــوان یکــی از جرائ
ــه خاطــر مســئله ای  ــه نظــر نمی رســد؛ زیــرا هیــچ کــس را نمی تــوان ب ــه ســازگار ب ــه و منصفان عادالن
ــا  ــدام از دولت ه ــر ک ــن ه ــاس قوانی ــر اس ــت وی ب ــا برائ ــده ی ــی ش ــوم نهای ــار محک ــاًل یک ب ــه قب ک
ــروع  ــت، ش ــوارد الزم اس ــه م ــرد.2 در این گون ــازات ک ــا مج ــه ی ــاره محاکم ــت، دوب ــده اس ــل ش حاص
ــی متوقــف گــردد. قاعــده  ــده در مراجــع قضای ــان تعییــن تکلیــف پرون ــا زم رســیدگی در هیئت هــا ت
ــار مجــازات شــود، بعضــًا در  ــد دو ب ــت یــک جــرم نبای ــه عل ــه موجــب آن هیچ کــس ب ــی کــه ب جزای
حقــوق کیفــری و انتظامــی اجــرا نمی شــود؛ زیــرا کارمنــد خاطــی در صورتــی کــه اتهــام منتســب بــه 

1. تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

2.  هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه های اختصاصی اداری، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی، 1396، ص 253.
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او هــم از لحــاظ جزایــی و هــم از لحــاظ اداری جــرم و تخلــف محســوب شــود، او را می تــوان بــرای هــر 
دو تحــت تعقیــب و کیفــر قــرار داد. ایــن امــر نتیجــه اختــالف ماهیتــی موجــود بیــن حقــوق انتظامــی 
ــه  ــه طــور مســتقل و ب ــور در مــورد کیفرهــای انتظامــی ب و حقــوق کیفــری اســت، لکــن قاعــده مزب
تنهایــی قابل اجــرا اســت.1 در ایــن زمینــه، تبصــره )1( مــاده 124 قانــون اســتخدام نیــروی انتظامــی 

ــون موجــود اســت.2 ــاد قان ــه مف ــری نســبت ب ــن مناســب و عادالنه ت مصــوب 1382 جایگزی

1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، 1378، ص 187 . 

 2. تبصره )1( ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382

ــی ــع قضائ ــط مرج ــرم توس ــوان ج ــه عن ــدا ب ــد،  ابت ــز باش ــه نی ــوان مجرمان ــان دارای عن ــی کارکن ــف انضباط ــه تخل ــواردی ک  در م

ــدور ــورت، ص ــن ص ــر ای ــد در غی ــد ش ــی خواه ــی منتف ــف انضباط ــوان تخل ــه عن ــیدگی ب ــت، رس ــورت محکومی ــیدگی و در ص  رس

ــد ــی  نخواه ــوان انضباط ــت عن ــوع تح ــه موض ــیدگی ب ــع از رس ــی، مان ــع قضائ ــوی مرج ــت از س ــا  رأی برائ ــب ی ــع تعقی ــرار من  ق

ــت ــوع اس ــان ممن ــور هم زم ــی به ط ــف انضباط ــرم و تخل ــوان ج ــت دو عن ــف تح ــک تخل ــه ی ــیدگی ب ــال رس ــر ح ــه ه ــود. ب ب

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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  نتیجه گیری
رعایــت کــردن اصــول دادرســی عادالنــه عــالوه بر دادرســی های کیفــری و مدنــی، در رســیدگی های 
اداری نیــز بــرای تضمیــن حقــوق کارمنــدان الزامــی اســت. عــالوه بــر الــزام بــه پیــروی از اصــول عــام 
ــه تخلفــات  ــه قوانیــن و مقــررات رســیدگی ب ــوط ب ــه، رعایــت اصــول اختصاصــی مرب دادرســی عادالن
اداری ماننــد ممنوعیــت اعمــال بیــش از یــک مجــازات نیــز جهــت تأمیــن رســیدگی عادالنــه و تضمیــن 

حقــوق کارمنــدان الزامــی اســت.

ــه  ــوزه رســیدگی ب ــه در ح ــه و عادالن ــت اصــول دادرســی منصفان ــژه  رعای ــگاه وی ــود جای ــا وج  ب
ــات اداری در  ــه تخلف ــه هیئت هــای رســیدگی ب ــوط ب ــل نقــض آراء مرب ــات اداری، بررســی عوام تخلف
ــا  ــا محدودیت ه ــواردی ب ــوف در م ــول موص ــت اص ــه رعای ــت ک ــر آن اس ــت اداری بیانگ ــوان عدال دی
ــررات  ــن و مق ــت و در قوانی ــه اس ــات اداری مواج ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــی در هیئت ه و چالش های

ــت. ــده اس ــی نش ــول پیش بین ــن اص ــت ای ــرای رعای ــب ب ــات مناس ــه تضمین مربوط

 نتیجــه پژوهــش حاضــر از منظــر آسیب شناســی و بــه منظــور شناســایی و احصــاء اســباب نقــض 
ــوان، مبیــن آن  ــر آراء دی ــا تأکیــد ب ــن اصــول ب آراء هیئت هــا از حیــث میــزان و چگونگــی رعایــت ای
اســت کــه در فرآینــد رســیدگی، رعایــت نشــدن اصــول دادرســی عادالنــه از ســوی هیئت هــا شــامل 
رعایــت نشــدن تشــریفات مربــوط بــه ابــالغ اتهــام، عــدم اســتماع دفاعیــات حضــوری متهــم، مســتند و 
مســتدل نبــودن آراء، رعایــت نشــدن قواعــد رســیدگی بــه اتهامــات جدیــد توســط هیئــت تجدیدنظــر 
و عــدم رســیدگی در مــدت معقــول و منطقــی بــه عنــوان یــک آســیب، تضییــع حقــوق کارمنــد متهــم 

و نقــض آراء هیئت هــا را در دیــوان عدالــت اداری بــه دنبــال داشــته اســت.

بــه عــالوه نتیجــه ی پژوهــش نشــان می دهــد کــه رعایــت نشــدن اصــول مربــوط بــه مجازات هــای 
اداری، از حیــث عــدم تناســب مابیــن تخلــف و مجــازات و نیــز تشــدید و اعمــال بیــش از یــک مجــازات، 

از آســیب ها و علــل دیگــر نقــض آراء هیئت هــا در دیــوان بــه شــمار مــی رود.

ــا  ــکیالت هیئت ه ــاختار و تش ــه س ــوط ب ــیب ها، مرب ــی آس ــه برخ ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم
ــجم و  ــون منس ــک قان ــاختار ی ــتن س ــر نداش ــات اداری از نظ ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــص قان و نواق
نپرداختــن بــه آییــن رســیدگی در هیئت هــا و برخــی دیگــر، ماننــد عــدم اســتماع دفاعیــات حضــوری 
متهــم و مســتند و مســتدل نبــودن آراء، ناظــر بــر عملکــرد آن هــا اســت کــه آراء صــادره را در دیــوان 

ــود: ــنهاد می ش ــذا پیش ــد. ل ــه می کن ــش مواج ــا چال ــت اداری ب عدال
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ــه لحــاظ  ــات دارای و اهمیــت آن ب ــه تخلف ــون رســیدگی ب ــه اشــکاالت جــدی قان ــا توجــه ب 1. ب
حاکمیــت بــر رفتــار قشــر عظیمــی از افــراد جامعــه بــه عنــوان کارمنــدان دولــت در حــوزه تخلفــات 
اداری، ســاختار قانــون فعلــی رســیدگی بــه تخلفــات اداری اصــالح و آییــن رســیدگی بــه تخلفــات اداری 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد پیش بین ــا م در هیئت ه
2. توانمندســازی اعضــای هیئت هــا بــا طراحــی و اجــرای برنامه هــای آموزشــی مناســب و 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــح نظ ــی مطم تخصص
ــات و  ــواع تخلف ــدی ان ــه طبقه بن ــش از جمل ــن پژوه ــث در ای ــورد بح ــات م ــی موضوع  3. برخ
ــق تخلفــات اداری و احصــاء شــرایط پیشــنهادی  مجازات هــای اداری، تبییــن و تفســیر برخــی مصادی
ــر  ــدی دیگ ــات بع ــرای تحقیق ــث ب ــل بح ــات قاب ــوان موضوع ــه عن ــا، ب ــت در هیئت ه ــرای عضوی ب

ــد.   ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــا را م ــود آن ه ــات خ ــا در تحقیق ــود ت ــنهاد می ش ــگران پیش پژوهش

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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پ. قوانین
20. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.

21. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
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28. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

آسیب شناسی آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از
 منظر اصول دادرســی عادالنه )با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(  
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ت. پرونده ها
29. دادنامه 9109970902301286-1391/08/03 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری.

30. دادنامه شماره 3276 مورخ 1391/07/9 شعبه 22 دیوان عدالت اداری.
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34. رأی شماره 6 -1374/02/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

35. رأی شماره 9109970900304051 مورخ 1391/12/26 شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
36. رأی شماره 9109970902202401-1391/10/07 شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری.
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39. رأی شــماره 9809970906010335 مــورخ 98/07/10 هیئــت تخصصــی اداری و امــور 

ــت اداری. ــوان عدال ــی دی عموم
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Pathology of the rulings of the Administrative offenses 
trial Boards of Employees from the Perspective of the 
Principles of Fair Trial (with Emphasis on the Rulings of 

Administrative Justice Court)
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Abstract:
Although some principles of fair trial apply to criminal and civil cases, but the gener-
al principles of fair trial, due to the lack of facilities such as the relevant organization 
and to guarantee employee rights, extends to the field of administrative offenses of 
employees and their observance in Administrative offenses trial boards is necessary. 
Therefore, reviewing and pathology of the decisions of the Administrative offenses 
trial boards from the perspective of the principles of fair trial in the rulings of the 
Administrative Justice Court can play an important role in issuing correct and lawful 
rulings, Prevent the violation of employee rights and cancel of the rulings of the Ad-
ministrative offenses trial Boards in the Administrative Justice Court. In the present 
article, the answer to the question of which non-observance of the principles of fair 
trial has led to the Cancel [of] the rulings of the administrative offenses trial Boards 
in Administrative Justice Court. Findings of this study using library and documenta-
ry sources and descriptive-analytical method show that non-observance of the prin-
ciples of fair trial in the proceedings and determining administrative penalties has 
led to the violation of the rights of the accused employees and the violation of the 
rulings of the administrative offenses trial Boards in the Administrative Justice Court 
and this issue is examined in the present article.

Keywords: Administrative offenses, Fair trial, Administrative Justice Court, Admin-
istrative offenses trial boards.
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