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ــای  ــی نیروه ــع انضباط ــی در مراج ــی دادرس آسیب شناس
مســلح در پرتــو معیارهــای عــام دادرســی منصفانــه

مهدی غفوری زاد*
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چکیده
امــروزه دادرســی اداری بــه عنــوان نوع جدیدی از دادرســی ها شناســایی شــده اســت. اهمیت   
رعایــت اصــول و معیارهــای دادرســی عادالنــه در ایــن نــوع دادرســی ها دوچنــدان اســت؛ چــون در این 
نــوع دادرســی ها، یــک طــرف رابطــه، دولــت اســت کــه در جایگاهــی فراتــر از طــرف دیگــر قــرار دارد. 
در  آیینــی  انصــاف  معیارهــای  و  موازیــن  رعایــت  بــرای  قانونــی  ســازوکارهای  پیش بینــی 
می شــود  ســبب  اداری  دادرســی  فرآینــد  در  درگیــر  اشــخاص  حقــوق  از  صیانــت  جهــت 
دادرســی در ســطح اداره بــه شــکل مطلــوب تحقــق پیــدا کنــد. بــر ایــن مبنــا، در قانــون 
ــلح،  ــای مس ــان نیروه ــات کارکن ــکایات و تخلف ــه ش ــیدگی ب ــی رس ــای انضباط ــکیل هیئت ه تش
دفــاع  وزارت  و  انتظامــی  نیــروی  ارتــش،  ســپاه،  در  نظــر  تجدیــد  و  بــدوی  هیئت هــای 
بــرای رســیدگی بــه تخلفــات کارکنــان اعضــای نیروهــای مســلح پیش بینــی شــده اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد معیارهــای عام دادرســی عادالنــه هم چــون رســیدگی دو درجه ای، 
اصــل اســتقالل و بی طرفــی مرجــع دادرســی، اصــل رســیدگی در مهلت معقــول و تــدارک فرصت کافی 
دفــاع و حــق بــر برخــورداری از وکیل در این مراجع با خدشــه جــّدی روبه روســت. روش تحقیق در این 
پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و درگــردآوری منابــع از روش کتاب خانه ای اســتفاده شــده اســت. 
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مقدمه
امــروزه حــق بــر دادرســی عادالنــه بــه عنــوان یکــی از حق هــای بشــری شناســایی شــده اســت. 
دادرســی عادالنــه یــا رعایــت تضمینــات شــکلی در مراحــل دادرســی اعــم از دادرســی کیفــری، مدنــی 
و اداری اهمیــت بســزایی دارد. بــه دلیــل نوپــا بــودن دادرســی اداری در حقــوق داخلــی، معمــواًل ایــن 

ــی همــراه اســت. ــا چالش های حــق در مراجــع شــبه قضایی ب
ــوان مطــرح کــرد. میــان  همیــن موضــوع را در خصــوص اصــل برائــت و تضمینــات دیگــر نیــز می ت
مفهــوم و قلمــرو و کــم   ّو  کیــف اعمــال هــر یــک از تضمینــات ســنتی بــا معــادل آن در مجموعــه دادرســی 
منصفانــه تفاوت هــای قابــل توجهــی وجــود دارد. ایــن تفاوت هــا را می تــوان ناشــی از لــزوم واقع گرایــی و 
عینیت گرایــی در حمایــت مؤثــر از حق هــای بشــری ماهــوی از طریــق حق هــای آیینــی، مجتمــع در »حــق 
بــر دادرســی منصفانــه« دانســت.1 ارزیابــی عادالنــه بودن دادرســی تنهــا از طریق تعریــف اســتانداردهایی به 

عنــوان حداقل هــای الزم بــرای عادالنــه شــمرده شــدن رونــد آن دادرســی امکان پذیــر اســت.2
در نظــام حقوقــی ایــران، بــا وجــود نهادهــای قضایــی ماننــد دیــوان عدالــت اداری و نیــز دادگاه های 
ــس از  ــش و پ ــت. پی ــده اس ــایی نش ــی شناس ــورت قانون ــه ص ــی ب ــی داخل ــای نظارت ــی، نهاده عموم
ــی را تشــکیل داده  ــن نهادهای ــف، چنی ــن مختل ــادی در قوانی ــذار ع ــون اساســی، قانون گ ــب قان تصوی

ــه »مراجــع اختصاصــی اداری« تعبیــر می شــود.3 اســت کــه از آن هــا ب
ــب اعمــال شــبه قضایی صــورت  ــه و در قال ــوه مجری معمــواًل بخشــی از دادرســی اداری توســط ق
ــات اداری، انتظامــی  ــد دادگاه کیفــری، تخلف ــرد.4 دســته ای از مراجــع اختصاصــی اداری همانن می گی
و انضباطــی و دیگــر تخلفــات انضباطــی را بررســی و در صــورت وقــوع تخلــف، بــرای کیفــر یــا تنبیــه 
شــخص متخلــف بــه صورت هــای مختلــف رأی صــادر می کننــد.5 از جملــه ایــن مراجــع، هیئت هــای 

رســیدگی بــه تخلفــات کارکنــان نیروهــای مســلح اســت.

1. یــاوری، اســدالله، »از دادرســی تــا دادرســی منصفانــه: تحــول در مفهــوم و قلمــرو کالســیک دادرســی و 

ــه تحقیقــات حقوقــی، دوره هفدهــم، 1393، شــماره 65، ص 65. ــات آن«، مجل تضمین

2. مهرعلیــان، اردشــیر، »بررســی تطبیقــی دادرســی منصفانــه و عادالنــه طبــق اســتانداردهای بین المللــی و 

ملــی«، دومیــن همایــش ملــی عدالــت، اخــالق، فقــه و حقــوق، میبــد، 1394.

و  »آسیب شناســی ســاختار  موســوی زاده،  شــهاب الدین  ســید  و  افشــاری  فاطمــه  مرتضــی،  نجابت خــواه،   .3

ــی،  ــوق قضای ــای حق ــه دیدگاه ه ــران«، دوفصل نام ــوق اداری ای ــی اداری در حق ــع اختصاص ــای مراج صالحیت ه

1396، شــماره 77 و 78، ص200.

ــه  ــران و س ــی ای ــوا در دادرس ــک ق ــا تفکی ــدت ی ــل وح ــی اص ــی تطبیق ــام، »بررس ــوادکوهی فر، س 4. س

سیســتم حقوقــی خارجــی آلمــان، فرانســه و انگلیــس«، فصل نامــه حقــوق اساســی، 1384، شــماره 5، ص 118.

ــه،  ــو اصــول دادرســی منصفان 5. رســتمی، ولــی، مســلم آقایــی طــوق و حســن لطفــی، دیوان هــای اداری در پرت

تهــران: گرایــش، 1388، ص 52.

آسیب شناســی دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای 
عــام دادرســی منصفانــه پرتــو معیارهــای  مســلح در 
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ــی  ــت افتراق ــان دول ــر کارکن ــه دیگ ــای مســلح نســبت ب ــان نیروه ــات کارکن ــه تخلف ــیدگی ب رس
بــوده و تابــع مقــررات خــاص قانــون تشــکیل هیئت هــای انضباطــی رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات 
کارکنــان نیروهــای مســلح )مصــوب ســال 1395( و دســتورالعمل اجرایــی آن اســت. قبــل از تصویــب 
ــر اســاس  ــک از ســازمان های نیروهــای مســلح ب ــورد اشــاره، هیئت هــای انضباطــی هــر ی ــررات م مق
ــیدگی  ــان رس ــی کارکن ــات انضباط ــه تخلف ــود ب ــتخدامی خ ــن اس ــدرج در قوانی ــاص من ــررات خ مق
ــوق  ــت، حق ــق عدال ــر تحق ــلح ب ــای مس ــطح نیروه ــی در س ــاوت دادرس ــیوه های متف ــد. ش می کردن

ــت. ــی می گذاش ــر منف ــه تأثی ــیدگی منصفان ــان و رس ــی متهم دفاع
فرآینــد دادرســی نظامــی از سیســتم های فرعــی دادرســی در نظــام حقوقــی بــه شــمار مــی رود.1 در 
تمــام نظام هــای حقوقــی، رســیدگی بــه جرایــم اشــخاص نظامــی در قالــب دادگاه هــای خــاص صــورت 
ــه تخلفــات  می گیــرد و در خصــوص تخلفــات اداری نیــز اصــواًل مراجــع خاصــی، وظیفــه رســیدگی ب
انضباطــی کارکنــان ایــن مراجــع را بــر عهــده دارنــد. البتــه ایــن مــوارد، نافــی رعایــت اصــول دادرســی 

منصفانــه در دادگاه هــای اختصاصــی اداری نیســت.
ــه اصــول مهــم  ــن حــال، ب ــا ای ــون اساســی نیامــده اســت. ب ــه« در قان ــارت »دادرســی منصفان عب
آن ماننــد تســاوی افــراد در برابــر قانــون، صالــح بــودن دادگاه، قانونــی بــودن جــرم و مجــازات، اصــل 
برائــت، علنــی بــودن دادرســی، حــق تفهیــم اتهــام بــه متهــم، حــق دسترســی بــه دادگاه صالــح، حــق 

برخــورداری از وکیــل و مســتدل و مســتند بــودن آرا اشــاره شــده اســت.2
ــه در  ــی منصفان ــای دادرس ــول و معیاره ــت اص ــی وضعی ــش، بررس ــن پژوه ــی در ای ــش اصل پرس
ــیدگی  ــی رس ــای انضباط ــون تشــکیل هیئت ه ــه قان ــه ب ــا توج ــلح ب ــای مس ــی نیروه ــع انضباط مراج
بــه شــکایات و تخلفــات کارکنــان نیروهــای مســلح اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، توصیفــی ـ 
تحلیلــی اســت و در گــردآوری منابــع از روش کتاب خانــه ای اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش 
ــه  ــت نشــده و رســیدن ب ــن مراجــع رعای ــه در ای ــای دادرســی عادالن ــد برخــی معیاره نشــان می ده

الگــوی مطلــوب دادرســی در ایــن مراجــع، نیازمنــد اصــالح دســتورالعمل اجرایــی قانــون اســت.

ــای  ــم نیروه ــه جرای ــیدگی ب ــه در رس ــی منصفان ــوری، »دادرس ــی ن ــدی و بزرگ عل ــی پور، مه ــی موس 1. وحدت

مســلح بــا تأکیــد بــر نقــش پلیــس جمهــوری اســالمی ایــران«، مجلــه مطالعــات فرهنگــی پلیــس، دوره پنجــم، 

ــماره 4، ص 91. 1397، ش

ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــری در رس ــرو کیف ــای قلم ــان، »چالش ه ــا یزدانی ــن علی و محمدرض ــؤذن زادگان، حس 2. م

ــر هیئت هــای انضباطــی پلیــس«، نشــریه علمــی پژوهش هــای دانــش  ــد ب ــا تأکی ــان نیروهــای مســلح ب کارکن

ــی 86(.  ــی، دوره بیســت و دوم، 1399، شــماره 1 )پیاپ انتظام
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گفتــار اول. بررســی اصــول دادرســی منصفانــه بــا نگرشــی بــر 
دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای مســلح

امــروزه اصــل بــر رعایــت معیارهــای انصــاف آیینــی در رســیدگی مراجــع شــبه قضایی یــا دادگاه های 
ــده  ــن قاع ــز از ای ــلح نی ــای مس ــی نیروه ــع انضباط ــاس، مراج ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اداری اس اختصاص

مســتثنا نیســتند و مکلفنــد موازیــن دادرســی عادالنــه را رعایــت کننــد.

بند اول. علنی بودن رسیدگی
دادرســی علنــی متضمــن فوایــد و مصالحــی بــرای جامعــه اســت. بنابرایــن، »حــق فــردی متهــم« و 
»مصلحــت عمومــی جامعــه« را بــه صــورت هم زمــان بایــد بــه عنــوان مبانــی و موجهــات نظــری علنــی 
بــودن دادرســی کیفــری تعریــف و تبییــن کــرد.1 دادرســی علنــی، وضعیتــی اســت کــه در آن، جلســات 
رســیدگی بــه اتهــام متهــم بــدون ایجــاد مانــع بــر ســر راه حضــور افــراد عــادی و رســانه های عمومــی 

تشــکیل و اداره می شــود.2
در دادرســی تخلفــات نیروهــای مســلح و در موضــوع رســیدگی به تخلفــات کارکنــان، مــواد 6 و 7 قانون 
تشــکیل هیئت هــای انضباطــی و مــواد 16 و 25 دســتورالعمل اجرایــی آن بــر رســیدگی حضــوری داللــت 
دارد. اگــر رســیدگی غیابــی بــه خواســت خــود متهــم و ناشــی از حضــور نداشــتن وی در فرآینــد دادرســی 
ــه شــرط رعایــت حقــوق متهــم و بهره منــدی از  ــا وجــود امــکان رســیدگی حضــوری باشــد، ب کیفــری ب
ــا  ــن، »اصــل حضــوری ی ــدارد. اگــر در قوانی ــی ن ــه مغایرت ــا اصــول دادرســی منصفان تضمین هــای الزم، ب
تناظــری بــودن دادرســی« خدشــه بــردارد، رســیدگی، نامنصفانــه خواهــد بــود و اصــول یادشــده و اصــل 

ــری ســالح ها و حــق برخــورداری از فرصــت و تســهیالت دفاعــی متهــم نقــض می شــود.3 براب
برابــر مقــررات مــاده 30 قانــون یادشــده، هیئــت عــالوه بــر رســیدگی بــه مــدارک و ادلــه شــاکی، در 
صــورت ضــرورت، از شــاکی، مشــتکٌی عنــه و دیگــر اشــخاص بــرای حضــور در جلســه و ادای توضیحــات 
دعــوت می کنــد. مفــاد ایــن مــاده در مــاده 52 دســتورالعمل اجرایــی نیز آمــده، اما مــاده 51 دســتورالعمل 
بــه صراحــت، بــر اصــل غیــر حضــوری بــودن رســیدگی بــه شــکایات حکــم داده اســت.4 بنابرایــن، در ایــن 
قانــون، در مــواردی، اصــل بــر رســیدگی غیــر حضــوری اســت کــه فرصــت دفــاع کافــی را از متهــم ســلب 

ــای  ــانی، پژوهش ه ــوم انس ــدرس عل ــری«، م ــی کیف ــودن دادرس ــی ب ــی علن ــف و مبان ــل، »تعری ــدی، جلی 1. امی

ــی 58(. ــماره 3 )پیاپ ــی، 1387، ش ــوق تطبیق حق

ــری«، پژوهش هــای حقــوق  ــی کیف ــودن دادرس ــی ب ــی علن ــف و مبان ــی، »تعری 2. امیــدی، جلیــل و ســمیه نیکوی

ــماره 58، ص24. ــی، 1387، ش تطبیق

3. مؤذن زادگان و یزدانیان، پیشین، ص 72.

4. همان.

آسیب شناســی دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای 
عــام دادرســی منصفانــه پرتــو معیارهــای  مســلح در 
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می کنــد. از قضــا، نــوع تخلفــات ارتــکاب یافتــه در مــوارد رســیدگی غیــر حضــوری بــه نوعــی اســت کــه 
ــرای ادای توضیحــات ضــرورت دارد. هم چنیــن مشــخص نیســت  حضــور متهــم در جلســه رســیدگی ب
ــر در  ــد نظ ــدوی و تجدی ــای ب ــوری در هیئت ه ــر حض ــیدگی غی ــرش رس ــرای پذی ــذار ب ــار قانون گ معی

برخــی مــوارد چیســت و رســیدگی غیــر حضــوری را بــر چــه مبنایــی اصــل و مبنــا قــرار داده اســت.

ــادره از  ــی آرای ص ــه تمام ــه ای ب ــردن دومرحل ــیدگی نک ــد دوم. رس بن
ــدوی ــت ب هیئ

شــکل دهی فرآینــد دومرحلــه ای رســیدگی، از جملــه در مــورد مراجعــی ماننــد کمیســیون مــاده 77 قانــون 

ــون  ــد؛ چ ــش ده ــی اداری کاه ــع اختصاص ــای مراج ــا را در تصمیم گیری ه ــب خط ــد ضری ــهرداری می توان ش

ــال  ــی اعم ــی، بازبین ــه نوع ــده و ب ــاوت ش ــدواً قض ــه ب ــت ک ــری اس ــردن ام ــاوت ک ــاره قض ــر، دوب ــد نظ تجدی

ــه رعایــت حــق  ــوط ب ــر نظام هــای حقوقــی، الزامــات مرب ــه نظــر می رســد در بیش ت نخســتین دادگاه اســت.1 ب
دسترســی بــه دادگاه، بــه مرحلــه تجدیــد نظــر نیــز تســّری خواهــد یافــت.2

در خصــوص هیئت هــای انضباطــی رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات کارکنــان مســلح، بــر اســاس 
ــت،  ــت از خدم ــراج و معافی ــوارد اخ ــز در م ــدوی، ج ــای ب ــون، »آرای صــادره از هیئت ه ــاده 10 قان م
قطعــی و ایــن آرا از تاریــخ ابــالغ الزم االجراســت.« بــر ایــن اســاس، یکــی از الزامــات تحقــق کامــل حــق 
تجدیــد نظرخواهــی، پذیــرش ایــن حــق در مــورد تمامــی مجازات هــای اعمال شــده در مرحلــه بــدوی 
اســت کــه در خصــوص ایــن هیئت هــا، اطــالق و عمــوم حــق بــر تجدیــد نظرخواهــی بــا چالــش جــّدی 
ــا  ــوع مجازات ه ــنگین ترین ن ــوص س ــا در خص ــی را تنه ــد نظرخواه ــذار، تجدی ــت. قانون گ ــه اس مواج
پذیرفتــه کــه از دیــد معیارهــای انصــاف آیینــی قابــل نقــد اســت و شایســته اســت همــه اعضــای دیگــر، 

مجازات هــای انضباطــی را بــار دیگــر در مرجــع باالتــر بررســی کننــد.

بند سوم. اصل بی طرفی و استقالل
ــه، اســتقالل آن از  ــوه قضایی ــم ق ــاى مه ــورى اســالمی، یکــی از ویژگی ه ــون اساســی جمه در قان
قــواى دیگــر اســت و اهمیــت ایــن امــر از صالحیــت و جایــگاه ارزشــمند آن در نظــام اســالمی ناشــی 
ــتقالل در  ــامل اس ــود ش ــن شــکل خ ــرای رســیدگی در کامل تری ــی ب ــر مرجع ــتقالل ه ــود.3 اس می ش

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی )جلد 1(، تهران: دراک، چاپ یازدهم، 1385، ص 158.

2. یــاوری، اســدالله، »حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و آییــن دادرســی نویــن«، نشــریه حقــوق اساســی، 

1383، شــماره 2، ص 152.

ــران ، تهــران: نهــاد نمایندگــی مقــام  ــون اساســی جمهــورى اســالمی ای ــا قان 3. مجیــدى ، محمدرضــا، آشــنایی ب

ــص 253-252. ــالمی، 1389 ، ص ــارف اس ــگاه مع ــی دانش ــت پژوهش ــگاه ها، معاون ــرى در دانش ــم رهب معظ
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ســاختار، تشــکیالت، ترکیــب مرجــع و شــعب آن، مناســبات اداری و مالــی آن بــا دولــت و هم چنیــن 
اســتقالل در اعمــال صالحیــت اســت.1

بی طرفانــه بــودن دادرســی کــه در اصــل برائــت و حرمــت نهــادن بــه کرامــت ذاتــی انســان ریشــه 
دارد، بــه ایــن معناســت کــه در رســیدگی های اداری و حقوقــی، مقامــات قضایــی مبســوط الید 
ــه ادعــای دفــاع از منافــع عمومــی، هــر طــور کــه تشــخیص دهنــد، اقــدام  نیســتند و نمــی تواننــد ب
کننــد. روابــط میــان قاضــی و متهــم در دایــره ای بــه نــام »دادرســی منصفانــه« ترســیم شــده اســت.2 
ــوری  ــد و ص ــادار باش ــد معن ــد، بای ــاوت می کن ــه قض ــی ک ــر مرجع ــای اداری و ه ــتقالل دیوان ه اس
نباشــد. در راســتای تأمیــن اســتقالل ایــن مراجــع بایــد بــه اســتقالل نهــادی ایــن دیوان هــا در کنــار 
ــرف  ــا بی ط ــتقل ی ــع مس ــور از مرج ــود.3 منظ ــه ش ــیدگی کننده توج ــای رس ــخصی اعض ــتقالل ش اس
ایــن اســت کــه دادگاه و قاضــی در صــدور رأی، تنهــا قانــون و وجــدان را حاکــم بــر اعمــال خــود قــرار 
دهنــد و بــه دســتورها، نظرهــا و خواســته های دیگــران توجهــی نکننــد و زیــر فشــار قــوای بیرونــی و 

درونــی نباشــند.4
ــب(  ــام تعقی ــه )مق ــام پیشــنهاددهنده تنبی ــت مق ــای مســلح، عضوی ــات نیروه ــی تخلف در دادرس
در ترکیــب هیئت هــای انضباطــی ناقــض ایــن اصــل اســت. در دادرســی منصفانــه قاضــی بایــد دارای 
ــد  ــا تخلــف نمی توان ــا گزارش دهنــده جــرم ی معیارهــای عینــی و شــخصی بی طرفــی باشــد. مدعــی ی

ــت داشــته باشــد.5 ــه عنــوان دادرس هــم دخال هم زمــان در فرآینــد محاکمــه و صــدور رأی ب
ــه اســتناد بندهــای »ث« مــواد  ــر مقام هــای پیشــنهاددهنده تنبیــه، ب در نیــروی انتظامــی، بیش ت
ــورد،  ــب م ــی آن، حس ــتورالعمل اجرای ــاده 6 دس ــی و م ــای انضباط ــکیل هیئت ه ــون تش 4 و 15 قان
عضــو هیئت هــای بــدوی یــا تجدیــد نظــر هســتند. هم چنیــن بــه اســتناد تبصــره بنــد »ث« مــاده 4 
قانــون یادشــده و مقــررات مشــابه تبصــره 1 بنــد »ث« مــاده 6 دســتورالعمل اجرایــی آن، فرماندهــان 
انتظامــی اســتان ها در صورتــی کــه بنــا بــه ضــرورت و بــا تصویــب هیئــت تجدیــد نظــر، هیئــت بــدوی 

ــود. در اســتان ها تشــکیل شــود، عضــو هیئــت موصــوف خواهنــد ب

1. خســروی، احمــد و ولــی رســتمی، »امکان ســنجی تدویــن قانــون آییــن دادرســی اداری«، فصل نامــه 

دیدگاه هــای حقــوق قضایــی، دوره هجدهــم، 1392، شــماره 64، ص 327.

ــی«،  ــم بین الملل ــران و محاک ــوق ای ــی در حق ــل بی طرف ــات اص ــی تضمین ــین، »بررس ــدر، حس ــی ص 2. جنت

کنفرانــس ملــی دســتاوردهای نویــن جهــان در تعلیــم و تربیت، روان شناســی، حقــوق و مطالعات فرهنگــی و اجتماعــی، 1397.

ــران«،  ــی اداری در ای ــوب دادرس ــام مطل ــی فخــر، »نظ ــم وهیب ــر شــفیعی سردشــت و مری ــس، جعف 3. فتحــی، یون

فصل نامــه پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، ســال اول، 1398، شــماره 1، ص 82.

4. آخوندی، محمد، آیین دادرسی کیفری )جلد 4(، تهران: اشراق، چاپ دوم، 1381، ص 292.

ــول  ــو اص ــلح در پرت ــای مس ــی نیروه ــیون های انضباط ــیدگی در کمیس ــد، »رس ــی، حام ــی اردکان 5. بهجت

ــتی، 1396، ص 75. ــهید بهش ــگاه ش ــی، دانش ــوق عموم ــد حق ــی ارش ــه کارشناس ــه«، پایان نام ــی منصفان دادرس

آسیب شناســی دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای 
عــام دادرســی منصفانــه پرتــو معیارهــای  مســلح در 
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عــالوه بــر عضویــت مقام هــا و فرماندهــان برجســته و اثرگــذار نیروهــای مســلح در هیئت هــای انضباطی 
کــه هم زمــان اعالم کننــده تخلــف و پیشــنهاددهنده تنبیــه )مقــام تعقیــب( هــم هســتند، مســئوالن برخــی 
از ارکان و ســتاد فرماندهــی نیــز عضــو هیئت هــای انضباطــی هســتند کــه رابطــه سلســله مراتب فرماندهــی 
و فرمان پذیــری نیــز اصــل بی طرفــی و اســتقالل دادرســان هیئت هــای انضباطــی نیروهــای مســلح را زیــر 
ســؤال می بــرد. در هیئت هــای انضباطــی نیــروی انتظامــی، جانشــین فرمانــده ناجــا، معــاون نیــروی انســانی 
و رئیــس بازرســی یــا جانشــین آنــان، حســب مــورد، عضــو هیئت هــای انضباطــی بــدوی یــا تجدیــد نظــر 
نیــروی انتظامــی هســتند کــه ایــن عضویــت، منافــی اصــل بی طرفــی اســت. اســتقالل شــخصی و فــردی 

قاضــی نیــز در فرآینــد دادرســی عادالنــه و منصفانــه تأثیــری بســزا دارد.1
بــا توجــه بــه مراتــب یادشــده، ســاختار، ســازمان و ترکیــب اعضــای هیئت هــای انضباطــی نیروهــای 
ــا  ــو معیاره مســلح، یکــی از چالش هــای مهــم ســاختاری دادرســی تخلفــات نیروهــای مســلح در پرت
ــت اصــل  ــاختاری و رعای ــش س ــع چال ــرای رف ــود. ب ــه محســوب می ش ــات دادرســی منصفان و تضمین
ــام  ــوط، مق ــررات مرب ــالح مق ــا اص ــود ب ــنهاد می ش ــی، پیش ــای انضباط ــان هیئت ه ــی دادرس بی طرف
پیشــنهاددهنده تنبیــه، حــق شــرکت در جلســه رســیدگی هیئــت انضباطــی را نداشــته باشــد و ایــن 

مــورد، از جهــات رد دادرس محســوب شــود. 

بند چهارم. رسیدگی در مهلت معقول
یکــی از اصــول مهــم دادرســی منصفانــه، داشــتن مهلــت کافــی جهــت مهیــا شــدن بــرای دفــاع 
اســت. بــه موجــب اصــل تســاوی در ســالح، طرفیــن بایــد از حداقل هــای حقوقــی برخــوردار باشــند.2 
ــه دسترســی و حــق دادخواهــی در مراجــع،  رعایــت یــک ســری اصــول و تضمینــات نهــادی، از جمل
اصــل حاکمیــت قانــون، آییــن دادرســی روشــن و مطلــوب در راســتای رســیدن بــه راه  حلــی عادالنــه 
در آن مرجــع الزم اســت.3 دسترســی بــه معنــای در دســترس بــودن فیزیکــی چنــدان اهمیــت نــدارد. 
البتــه بــرای کارمنــد بایــد امــکان حضــور، دفــاع از خــود و داشــتن آگاهــی و اطالعــات الزم بــرای دفــاع 

قانونــی و حقوقــی و دسترســی بــه ایــن مــوارد فراهــم باشــد.4

1. آقایی جنت مکان، حسین، حقوق دادرسی عادالنه و منصفانه، تهران: جنگل، 1396، ص 87.

2. قــاری ســید فاطمــی، ســید محمــد، حقــوق بشــر در جهــان معاصــر )جلــد 1(، تهــران: مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای 

حقوقــی شــهر دانــش، 1390، ص 29.

3. نکویــی، محمــد، »آسیب شناســی آرای هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان از منظــر اصــول دادرســی 

عادالنــه )بــا تأکیــد بــر آرای دیــوان عدالــت اداری(«، فصل نامــه پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، 1400، شــماره 9، ص 195.

ــیدگی  ــای رس ــی در هیئت ه ــد دادرس ــی فرآین ــس فتحــی، »آسیب شناس ــر و یون ــی، علی اکب ــی ازندریان 4. گرج

بــه تخلفــات اداری: تأملــی پیرامــون یــک الگــوی مطلــوب«، فصل نامــه حقــوق اداری، ســال ســوم، 1394، شــماره 

9، ص 115.
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ــل  ــت، حداق ــر هیئ ــون، »دبی ــاده 7 قان ــاس م ــر اس ــه، ب ــکیل جلس ــس از تش ــاس، پ ــن اس ــر ای ب
ــه شــخص دارای  ــان تشــکیل جلســه را ب ــف و زم ــل از تشــکیل جلســه، موضــوع تخل ــه قب ــک هفت ی
ــاده 9،  ــاس م ــر اس ــن ب ــد.« هم چنی ــالغ می کن ــف اب ــه تخل ــم ب ــا مته ــی ی ــی قضای ــت قطع محکومی
هیئــت بــدوی پــس از اتمــام رســیدگی و بــا توجــه بــه اســناد، مــدارک و دالیــل و دفاعیــات شــخص 
متهــم، ظــرف مــدت یــک هفتــه، مکلــف بــه صــدور رأی اســت.« بنابرایــن، ابــالغ جلســه رســیدگی و 
ــک  ــا ی ــرد و وی تنه ــه متهــم صــورت می گی ــل از تشــکیل جلســه ب ــه قب ــک هفت ــف، ی موضــوع تخل
ــژه در  ــه وی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت دارد ک ــه فرص ــع آوری ادّل ــاع و جم ــدارک دف ــرای ت ــه  ب هفت
مــواردی کــه تخلــف ســنگین باشــد، فرصتــی محــدود اســت. از ایــن رو، اصــل تــدارک فرصــت دفــاع 

ــت. ــّدی روبه روس ــه ج ــا خدش ــلح ب ــای مس ــی نیروه ــای انضباط در هیئت ه

بند پنجم. حق داشتن وکیل
امــروزه یکــی از مهم تریــن اجــزای حــق دفــاع متهــم، حــق بهره منــدی از خدمــات وکیــل اســت. 
ــت و  ــودن وق ــم ب ــت و انصــاف« در دادرســی می شــود. فراه ــت اوصــاف »عدال ــث تقوی ــن حــق باع ای
تســهیالت کافــی بــرای دفــاع متهــم و ارتبــاط وی بــا وکیــل منتخــب خــود، از جملــه حقوقــی اســت 
کــه مراجــع قضایــی بایــد در راســتای پاســداری از حــق دفــاع متهــم رعایــت کننــد.1 یکــی از خألهــای 
ــی  ــاوره حقوق ــی و مش ــل معاضدت ــدن وکی ــی نش ــران، پیش بین ــی اداری ای ــوزه دادرس ــی در ح اساس
ــر کار و عملکــرد آن هــا  رایــگان در ایــن حــوزه اســت. پــس پیش بینــی وکالی معاضدتــی و نظــارت ب

در ایــن حــوزه از لــوازم اساســی دادرســی منصفانــه اســت.2
برابــر مقــررات مــاده 24 قانــون تشــکیل هیئت هــای انضباطــی، متهــم بــه تخلــف و شــاکی موضــوع 
ایــن قانــون می توانــد بــرای دفــاع از اتهــام انتســابی یــا شــکایت مطرح شــده، وکیــل یــا نماینــده ای از بیــن 
کارکنــان حقوقــی شــاغل و بازنشســته نیروهــای مســلح، بــه هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات انضباطــی 
نیروهــای مســلح معرفــی کنــد. هم چنیــن برابــر مــاده 18 دســتورالعمل اجرایــی قانــون موصــوف، وکیــل 
بایــد از بازنشســتگان و نماینــده نیــز بایــد از بیــن کارکنــان شــاغل یــا بازنشســته ســازمان متبــوع متهــم 
بــه تخلــف یــا شــاکی باشــد. بــه رســمیت شــناختن یکــی از اصــول بنیادیــن دادرســی منصفانــه یعنــی 
حــق بهره منــدی از وکیــل در دادرســی تخلفــات نیروهــای مســلح کــه در قوانیــن قبلــی رســیدگی بــه 
تخلفــات انضباطــی کارکنــان ســابقه نداشــته اســت، از نقــاط قــوت و از تحــوالت مثبــت و نوآوری هــای 

1. بهمنــی قاجــار، محمدعلــی، »دادرســی عادالنــه بــر پایــه قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقوق 

شــهروندی«، نشــریه اطالعــات سیاســیـ  اقتصــادی، ســال بیســت و یکــم، 1386، شــماره 11ـ12 )پیاپــی 240(، ص 127.

2. همتــی، مجتبــی، »تحلیــل قانــون دیــوان عدالــت اداری از منظر اســتانداردهای خاص دادرســی منصفانــه اداری: 

بــا نگاهــی بــه رویــه دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر«، فصل نامــه پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال نوزدهــم، 1399، شــماره 

55، ص 295.

آسیب شناســی دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای 
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مهــم قانــون تشــکیل هیئت هــای انضباطــی نیروهــای مســلح محســوب می شــود. بــا ایــن وصــف، ایجــاد 
محدودیــت در دسترســی بــه وکیــل منتخــب، تعییــن شــرایط خــاص بــرای وکیــل و نماینــده یــا محــدود 

کــردن تســهیالت دفاعــی بــا موازیــن دادرســی منصفانــه ســازگاری نــدارد. 

بند ششم. وجود آیین دادرسی شفاف و روشن
ــه  ــده ک ــن دادرســی آم ــف آیی ــدی دارد.1 در تعری ــک دادرســی، حضــور قاضــی اهمیــت کلی در ی
مجموعــه تشــریفاتی اســت کــه وقتــی مشــکل حقوقــی بــرای رســیدن بــه راه  حــل حقوقــی در مرجــع 
قضاوتــی پدیــد می آیــد، بــه کار مــی رود. اگــر مشــکل حقوقــی، مدنــی، کیفــری یــا اداری باشــد، آییــن 
دادرســی نیــز بــه تناســب آن، مدنــی، کیفــری یــا اداری خواهــد بــود. در کنــار ایــن تشــریفات، اصولــی 
ــودن و اصــل  ــودن، اصــل شــفاهی ب ــودن، اصــل کتبــی ب ــودن، اصــل علنــی ب ماننــد اصــل ترافعــی ب
آزادی دفــاع نیــز پایــه دوم آییــن دادرســی را تشــکیل می دهنــد. بنابرایــن، آییــن دادرســی، آمیــزه ای 

از اصــول و تشــریفات اســت.2
بــر ایــن اســاس، در نظــام دادرســی اداری ایــران در مــورد برخــی مراجــع و دادگاه هــای اختصاصــی 
اداری، آییــن دادرســی خــاص پیش بینــی شــده اســت. بــرای نمونــه، بــه مقــررات »آییــن دادرســی کار« 
می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه شــکل دقیــق و منســجم، مقــررات دادرســی کار را تنظیــم کــرده اســت. 
ــتورالعمل و در  ــلح، در دس ــای مس ــی نیروه ــای انضباط ــه هیئت ه ــع از جمل ــر مراج ــوص دیگ در خص
متــن قانــون، آییــن دادرســی شــفاف و روشــنی پیش بینــی نشــده اســت. شایســته بــود قانون گــذار در 
بخشــی از قانــون یــا دســتورالعمل اجرایــی، بــه تفکیــک مقــررات ماهــوی و شــکلی توجــه می کــرد تــا 

از پراکندگــی موجــود کاســته می شــد.

بنــد هفتــم. لــزوم مســتدل و مســتند بــودن آرای صادرشــده از مراجــع 
انضباطــی نیروهــای مســلح

امــروزه اصــل الــزام مقامــات اداری بــه ارائــه دلیــل، یکــی از مبانــی مهــم »اداره خــوب« بــه شــمار 
مــی رود. یکــی از مبانــی ایــن اصــل، حــق دفــاع اســت. بــر ایــن اســاس، قبــل از قطعــی شــدن تصمیــم 
اداری بایــد نظرهــای ذی نفــع یــا مخاطــب تصمیــم را شــنید تــا وی بتوانــد از حقــوق و منافــع خویــش 

دفــاع کنــد. در ایــن زمینــه، بیــان دالیــل تصمیــم از لــوازم حــق دفــاع اســت.3

1. شمس، پیشین، ص 139.

2. مرادخانــی، فردیــن و آیــت موالیــی، »عــدم اســتقالل آییــن دادرســی اداری در چارچــوب قانــون دیــوان عدالــت 

اداری«، نشــریه فقــه و حقــوق اســالمی، 1396، شــماره 15، ص 137.

3. رضایــی زاده، محمدجــواد و فرامــرز عطریــان، »اصــل الــزام بــه ارائــه دالیــل تصمیمــات اداری در پرتــو مفهــوم »اداره 

خــوب«: مطالعــه تطبیقــی نظــام حقوقــی ایــران و اتحادیــه اروپــا«، فصل نامــه دانــش حقــوق عمومــی، ســال ســوم، 

1393، شــماره 10، ص 95.
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بــر ایــن اســاس، در مرحلــه دادرســی های اداری نیــز آرای صادرشــده از ایــن مراجــع بایــد مســتدل 
ــب  ــوق دان در ترکی ــو حق ــور عض ــد حض ــتند، نیازمن ــتدل و مس ــدور آرای مس ــد. ص ــتند باش و مس
ــای  ــکیل هیئت ه ــون تش ــواد 4 و 15 قان ــب م ــه موج ــت. ب ــر اس ــد نظ ــدوی و تجدی ــای ب هیئت ه
انضباطــی، در ترکیــب هیئت هــا، گاهــی از مدیــر حقوقــی یــا معاونــت حقوقــی اســتفاده شــده اســت، 
امــا اثــر عضــو حقــوق دان در ترکیــب هیئت هــا کم رنــگ اســت. در ترکیــب هیئت هــا، وجــود اعضایــی 
ماننــد »رییــس حفاظــت اطالعــات«، »رییــس اداره عقیدتــی سیاســی« و »مدیــر قضایــی و انضباطــی« 
ــون   ــه ضــرر متهــم اســت. هم چنیــن در متــن قان ــر ب از لحــاظ ســاختاری، ترکیبــی اســت کــه بیش ت
بــه لــزوم اصــل مســتدل و مســتند بــودن آرای صادرشــده توســط هیئت هــا اشــاره نشــده کــه از نظــر 
موازیــن دادرســی عادالنــه، قیــد نشــدن چنیــن اصلــی قابــل نقــد اســت و بــا حقــوق متهــم مغایــرت 

دارد.

آسیب شناســی دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای 
عــام دادرســی منصفانــه پرتــو معیارهــای  مســلح در 
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نتیجه گیری
کثــرت مراجــع اداری در ســطح نظــام اداری کشــور و نبــود آییــن دادرســی مشــخص در خصــوص 
مراجــع اختصاصــی اداری ســبب شــده اســت برخــی عملکــرد ایــن مراجــع از نظــر رعایــت معیارهــای 
ــود آییــن دادرســی مشــخص ســبب شــده  ــه نقــد شــود. نب انصــاف آیینــی و اصــول دادرســی عادالن
اســت در برخــی مــوارد، حقــوق دفاعــی کارکنــان نیروهــای مســلح در هیئت هــای انضباطــی نیروهــای 

مســلح زیــر ســؤال بــرود. 
در زمینــه علنــی بــودن دادرســی، در دادرســی تخلفــات نیروهــای مســلح و در موضــوع رســیدگی 
ــر رســیدگی  ــون و مــواد 16 و 25 دســتورالعمل اجرایــی آن ب ــه تخلفــات کارکنــان، مــواد 6 و 7 قان ب
حضــوری داللــت دارد. اگــر رســیدگی غیابــی بــه خواســت خــود متهــم و ناشــی از حضــور نداشــتن وی 
در فرآینــد دادرســی کیفــری بــا وجــود امــکان رســیدگی حضــوری باشــد، بــه شــرط رعایــت حقــوق 

ــدارد.  ــی ن ــه مغایرت ــا اصــول دادرســی منصفان ــای الزم، ب ــدی از تضمین ه ــم و بهره من مته
ــیدگی،  ــرود، رس ــؤال ب ــر س ــودن دادرســی« زی ــری ب ــا تناظ ــوری ی ــن، »اصــل حض ــر در قوانی اگ
ــورداری  ــق برخ ــالح ها و ح ــری س ــل براب ــن اص ــده و هم چنی ــول یادش ــود و اص ــد ب ــه خواه نامنصفان
ــای  ــات نیروه ــی تخلف ــن در دادرس ــود. هم چنی ــض می ش ــم نق ــی مته ــهیالت دفاع ــت و تس از فرص
ــای  ــب هیئت ه ــاختار و ترکی ــه در س ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ــت نش ــی رعای ــل بی طرف ــلح، اص مس
انضباطــی، مقــام پیشــنهاددهنده تنبیــه نیــز بــه عنــوان یکــی از اعضــای هیئــت دادرســان حضــور دارد. 
ــواد 4  ــای »ث« م ــتناد بنده ــه اس ــه ب ــنهاددهنده تنبی ــای پیش ــر مقام ه ــی، بیش ت ــروی انتظام در نی
و 15 قانــون تشــکیل هیئت هــای انضباطــی و مــاده 6 دســتورالعمل اجرایــی آن، حســب مــورد، عضــو 
هیئت هــای بــدوی یــا تجدیــد نظــر هســتند. بــر اســاس مــاده 121 قانــون اســتخدام ناجــا، »رســیدگی 
بــه تخلفــات کارکنــان کــه فرمانــده انتظامــی اســتان یــا رؤســا و مســئولین رده هــای هم تــراز و باالتــر، 
بــرای آنــان، پیشــنهاد محرومیــت از ترفیــع، تنزیــل درجــه یــا رتبــه، معافیــت از خدمــت و یــا اخــراج 
می دهنــد، در هیئت هایــی مرکــب از اعضــای مشــروحه زیــر بــه عمــل می آیــد: الــف( معــاون نیــروی 
انســانی نیــروی انتظامــی یــا جانشــین وی؛ ب( رئیــس بازرســی کل نیــروی انتظامــی یــا جانشــین وی؛ 
ج( معــاون ذی ربــط ســازمان عقیدتــیـ  سیاســی نیــروی انتظامــی یــا جانشــین وی؛ د( معــاون ذی ربــط 
ســازمان حفاظــت اطالعــات نیــروی انتظامــی یــا جانشــین وی؛ هـــ( نماینــده ســازمان قضایــی نیروهای 

مســلح«.
دربــاره حــق داشــتن وکیــل، برابــر مقــررات مــاده 24 قانــون، متهــم بــه تخلــف و شــاکی موضــوع 
ایــن قانــون می توانــد بــرای دفــاع از اتهــام انتســابی یــا شــکایت مطرح شــده، وکیــل یــا نماینــده ای از 
بیــن کارکنــان حقوقــی شــاغل و بازنشســته نیروهــای مســلح، بــه هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات 
انضباطــی نیروهــای مســلح معرفــی کنــد کــه بــه نوعــی، ســبب محدودیــت اصــل دسترســی بــه وکیــل 
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و محــدود شــدن دایــره انتخــاب متهمــان در مراجــع انضباطــی نیروهــای مســلح شــده اســت. 
در خصــوص اصــول و معیارهــای دیگــری ماننــد رســیدگی دودرجــه ای، تــدارک فرصــت مناســب 
دفــاع بــرای متهمــان و نیــز لــزوم مســتدل و مســتند بــودن آرای صادرشــده از ایــن مراجــع، مقــررات 
موجــود قابــل نقــد اســت. رســیدگی دومرحلــه ای صرفــًا بــرای مجــازات اخــراج و معافیــت از خدمــت 
ــود  ــه نب ــه ب ــا توج ــز ب ــودن آرا نی ــتند ب ــتدل و مس ــزوم مس ــوص ل ــده و در خص ــه ش ــر گرفت در نظ
تصریــح قانونــی و وجــود صرفــًا یــک عضــو حقــوق دان در ترکیــب هیئــت، ایــن اصــل بــا چالــش جــّدی 

روبه روســت. 
ــا  ــن مورده ــلح، ای ــای مس ــی نیروه ــای انضباط ــی در هیئت ه ــیوه دادرس ــازی ش ــرای مطلوب س ب
پیشــنهاد می شــود: تدویــن و تصویــب آییــن دادرســی شــفاف و روشــن، لــزوم رســیدگی دودرجــه ای 
ــی  ــودن تمام ــر ب ــد نظ ــل تجدی ــر، قاب ــارت دیگ ــه عب ــدوی و ب ــای ب ــای هیئت ه ــه تصمیم ه ــه هم ب
ــت  ــی و اســتفاده از ظرفی ــرار دادن عضــو حقوق ــب اعضــا از نظــر ق ــت ترکی ــای اداری، تقوی مجازات ه

ــای مســلح. ــی نیروه ــای تخلفات ــه پرونده ه ــاد کارشناســی در رســیدگی ب نه

آسیب شناســی دادرســی در مراجــع انضباطــی نیروهــای 
عــام دادرســی منصفانــه پرتــو معیارهــای  مســلح در 
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Pathology of proceedings in the disciplinary authorities 
of the Armed Forces in the light of the general criteria of 

a fair trial
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Abstract:
Today, administrative litigation is recognized as a new type of litigation. The impor-
tance of observing the principles and standards of fair trial in this type of trial is two-
fold, because in this type of trial, one side of the relationship is the government, which 
is in a position beyond. Anticipation of legal mechanisms to comply with the standards 
and criteria of ritual fairness in order to protect the rights of persons involved in the 
administrative proceedings, causes the proceedings to be carried out in an appropriate 
manner at the administrative level. Accordingly, the Law on the Establishment of Dis-
ciplinary Boards to Investigate Complaints and Violations of Armed Forces Employ-
ees provides for primary and review boards in the IRGC, the army, the police, and the 
Ministry of Defense to investigate violations by members of the Armed Forces. Is. The 
results of this study show that the general criteria of a fair trial such as two-level trial, 
the principle of independence and impartiality of the judicial authority, the principle of 
trial within a reasonable time and providing sufficient opportunity for defense and the 
right to a lawyer in these authorities are violated. Seriously faced. The research method 
in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting 
resources.

Keywords: administrative proceedings, disciplinary authorities, armed forces, gen-
eral criteria of fair trial.
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