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مطلوب سازی جایگاه واحدهای »حقوقی« و »رسیدگی به 
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چکیده
مســتند بــه بنــد 10 اصــل 3 قانــون اساســی، ایجــاد نظــام اداری صحیــح ازجملــه موضوعــات مدنظر 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت. بی تردیــد یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای نظــام اداری صحیــح، 
جلوگیــری از بــروز ناهنجاری هــای قانونــی در دســتگاه های اجرایــی یــا برخــورد مناســب و کارآمــد بــا 
آنهــا اســت کــه ســامت نظــام اداری را تضمیــن می کنــد. به منظــور تأمیــن ایــن هــدف، در نظــام اداری 
ــر تمهیــد نظارت هــای برون ســازمانی، شــیوه ها و طــرق مختلــف نظــارت درون ســازمانی  ایــران، عاوه ب
ــب  ــت. در قال ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــتگاه های اجرای ــن در دس ــرای قوانی ــن حســن اج ــت تضمی جه
پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا آسیب شناســی جایــگاه واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری بــه عنــوان دو مرجــع تأثیرگــذار در جهــت تضمیــن حاکمیــت قانــون در ادارات، ایــن نتیجــه بــه 
دســت آمــد کــه عــدم تأمیــن اســتقال ســازمانی و کارکــردی بــرای ایــن دو واحــد موجــب شــده تــا 
ایــن قبیــل واحدهــا نتواننــد کارآمــدی الزم را جهــت پیشــگیری از وقــوع تخلــف یــا برخــورد مناســب 
ــا بازطراحــی نظــام اداری کشــور، واحدهــای حقوقــی  ــا ب ــذا، پیشــنهاد شــد ت ــا آن داشــته باشــند. ل ب
ــی  ــت حقوق ــا معاون ــل وزارت دادگســتری ی ــات اداری از نظــر ســاختاری در ذی ــه تخلف و رســیدگی ب
ــا اســتقال  ــد ب ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ریاســت جمهوری و مســتقر در دســتگاه های مربوطــه باشــند ت
بیشــتری بــه ایفــای صحیــح صاحیــت خودشــان بپردازنــد. در ایــن راســتا، بهره گیــری از روش هایــی 
ــام  ــن مق ــب باالتری ــت نص ــی جه ــتگاه اجرای ــام دس ــن مق ــنهاد باالتری ــردن پیش ــور ک ــون منظ همچ
ــد  ــات اداری در هــر دســتگاه، می توان ــه تخلف ــا اعضــای هیئت هــای رســیدگی ب ــی ی واحدهــای حقوق

در عیــن حفــظ اســتقال آنهــا، بــه هماهنگــی بیشــتر آنهــا بــا دســتگاه اجرایــی کمــک کنــد.
کلیدواژه ها: 

ــه  ــیدگی ب ــد رس ــی، واح ــد حقوق ــر اداره، واح ــارت ب ــی، نظ ــتگاه اجرای ــازمانی، دس ــتقال س اس
تخلفــات اداری.
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مقدمه
بنــا بــر تصریــح بنــد 10 اصــل 3 قانــون اساســی، »ایجــاد نظــام اداری صحیــح« یکــی از وظایــف 
دولــت جمهــوری اســامی ایــران در جهــت نیــل بــه اهــداف نظــام سیاســی اســت. بــه منظــور تحقــق 
نظــام اداری صحیــح هرچنــد وضــع قواعــد و هنجارهــای مطلــوب الزم اســت، ولیکــن بایســتی در کنــار 
وضــع قواعــد و هنجارهــای مطلــوب، شــیوه اجــرای ایــن هنجارهــا و ســاختار ســازمانی دســتگاه های 
اجرایــی نیــز در جهــت نیــل بــه ایــن مهــم مطلوب ســازی شــود؛ لــذا، بــه اســتناد اصــل مزبــور، دولــت 
ــود  ــت بهب ــود در جه ــات خ ــا و امکان ــی ظرفیت ه ــت از تمام ــف اس ــران مکل ــامی ای ــوری اس جمه

ســاختارها و ســازوکارهای نظــام اداری اســتفاده کنــد.

ــا  ــری ی ــام اداری، جلوگی ــازی نظ ــاختاری و مطلوب س ــات س ــای اصاح ــن مزای ــه مهم تری از جمل
ــران اســت.2 از  ــوان یکــی از مشــکات نظــام اداری ای ــروز »فســاد اداری«1 به عن کاهــش زمینه  هــای ب
ســوی دیگــر، اصــاح ســاختار اداری می توانــد کیفیــت بازخــورد نظــام اداری بــه متخلــف را افزایــش 
دهــد. بــه عبارتــی، اگــر نظــام اداری بتوانــد بــا انجــام اصاحــات ســاختاری از بروز تخلــف، سوءاســتفاده 
ــف  ــا متخل ــف ب ــروز تخل ــا در صــورت ب ــد ی ــری کن ــزی جلوگی ــا هنجارگری ــدرت، هنجارشــکنی ی از ق
ــود ســامت  ــا فســاد اداری و بهب ــارزه ب برخــورد مناســبی داشــته باشــد، گام مهمــی در راســتای مب
ــاختارهای درون  ــیوه ها و س ــار ش ــم، در کن ــن مه ــق ای ــور تحق ــد. به منظ ــد ش ــته خواه اداری برداش
و برون ســازمانی مختلفــی کــه جهــت مبــارزه بــا فســاد و ممانعــت از هنجارشــکنی و تخلــف عامدانــه 
ــگاه  ــازی جای ــده، مطلوب س ــی ش ــه و طراح ــن تعبی ــی، در قوانی ــتگاه های اجرای ــه در دس و غیرعامدان
ــد  ــی می توان ــات اداری« در ســاختار دســتگاه های اجرای ــه تخلف ــی« و »رســیدگی ب واحدهــای »حقوق
تأثیــر ویــژه ای بــر بهبــود عملکــرد دســتگاه ها و به صــورت خــاص، در زمینــۀ کاهــش فســاد اداری در 

ــد.  ــته باش ــی داش ــتگاه های اجرای دس

1 . مبتنی بر بند »الف« ماده 1 »قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد« )مصوب 1390( فساد »هرگونه فعل 

یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب 

هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و 

زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختاس، تبانی، 

سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و 

انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی« را می گویند.

2 . کمالی، یحیی، بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سالمت اداری، فصلنامه سیاست های راهبردی و کان، 1393، 

شماره پنجم، صص 111- 132، ص 115.
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مبتنــی بــر مقدمــه فــوق، ایــن مقالــه بنــا دارد تــا بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــه ایــن ســؤال 
پاســخ دهــد کــه جایــگاه مطلــوب واحدهــای »حقوقــی« و »رســیدگی بــه تخلفــات اداری« در ســاختار 

نظــام اداری ایــران کجاســت؟

فرضیــۀ نویســندگان ایــن تحقیــق آن اســت کــه تحقــق جایــگاه مطلــوب واحدهــای »حقوقــی« و 
ــی  ــن دو واحــد اداری از دســتگاه های اجرای ــه اســتقال ای ــوط ب ــات اداری«، من ــه تخلف »رســیدگی ب
ــه  ــک و ب ــی منف ــتگاه های اجرای ــه دس ــد از بدن ــن دو واح ــا ای ــن الزم اســت ت ــه اســت. بنابرای مربوط

صــورت متمرکــز در ذیــل ســاختاری واحــد در دولــت اداره شــوند.

در مقــام اثبــات ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق ذکــر ایــن نکتــه کافــی اســت کــه یکــی از دالئــل 
عدم کارآمــدی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در زمینــۀ تأمیــن ســامت اداری در 
دســتگاه های اجرایــی، جایــگاه ســازمانی آنهــا اســت کــه بــر کیفیــت عملکردشــان اثرگــذار اســت؛ لــذا، 

بازطراحــی جایــگاه ایــن واحدهــا در ســاختار نظــام اداری ایــران امــری ضــروری اســت. 

در زمینــۀ پیشــینه ایــن تحقیــق بایــد توجــه نمــود کــه هرچنــد در خصــوص اصاحــات ســاختاری 
جهــت تحقــق ســامت اداری1 یــا مزایــای اصــاح ســاختار اداری2 تاکنــون مطالعاتــی صــورت گرفتــه، 
ولیکــن تاکنــون موضــوع ایــن تحقیــق در آثــار حقوقــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ لــذا، ایــن 

ــع محســوب می شــود. ــر بدی اث

مبتنــی بــر مقدمــات ذکرشــده بــه منظــور پاســخ بــه ســوال طرح شــده، ابتــدا بــه معرفــی جایــگاه و 
نقــش واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در دســتگاه های اجرایــی پرداختــه می شــود 
)بنــد 1(؛ در ادامــه، آسیب شناســی جایــگاه ایــن واحدهــا در نظــام اداری کشــور انجــام می شــود )بنــد 
ــن واحدهــا تبییــن می شــود  ــوب ای ــگاه مطل ــر آسیب شناســی ذکرشــده، جای ــت، مبتنــی ب 2(؛ درنهای

)بنــد 3(.

گفتــار اول. جایــگاه و نقــش واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه 
ــی ــتگاه های اجرای ــات اداری در دس تخلف

1 . کمالی، بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سالمت اداری، همان، صص 111- 132.

2 . یالغوز آقاجی، رعنا، و سید جمال الدین محسنی زنوری، نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، مجله اقتصاد، 1393، شماره های       

5 و 6.
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در یــک تقســیم کان امــور و فعالیت هــای جــاری هــر دســتگاه بــه دو دســته امــور صــف )خــط یــا 
ــه فعالیت هایــی اطــاق می شــود  اصلــی( و امــور ســتادی )مشــترک( تقســیم می شــوند. امــور صــف ب
ــا هــدف  ــط ب ــی از ایجــاد دســتگاه مربوطــه را محقــق می کننــد و اساســًا نهــاد ذی رب کــه هــدف اصل
ــاق  ــی اط ــه فعالیت های ــه مجموع ــتادی ب ــور س ــل، ام ــود. درمقاب ــیس می ش ــور تأس ــن ام ــق ای تحق
ــۀ اجــرای  ــا زمین ــی دســتگاه محســوب نمی شــوند، ام می شــود کــه اگرچــه وظیفــه و مســئولیت اصل
ــور  ــک ســازمان، ام ــه ی ــگاه اول ب ــد.1 اگرچــه در ن ــی آن دســتگاه را فراهــم می کنن ــور صــف و اصل ام
ــر  ــز ب ــک دســتگاه نی ــد و عملکــرد ی ــرار می گیرن ــورد توجــه ق ــی آن دســتگاه م ــف اصل صــف و وظای
مبنــای میــزان و نحــوه پیشــرفت و پیشــبرد ایــن دســته از امــور ارزیابــی می شــود، امــا انجــام صحیــح 
ــه مطلوب ســازی امــور ســتادی و پشــتیبانی آن  ــوب امــور صــف توســط هــر ســازمان منــوط ب و مطل

نهــاد اســت.

ــه  ــیدگی ب ــی و رس ــد حقوق ــی دو واح ــتگاه های اجرای ــب دس ــوق، در اغل ــۀ ف ــر مقدم ــی ب مبتن
ــگاه و  ــن جای ــه تبیی ــه ب ــه درادام ــای ســتادی محســوب می شــوند ک ــرۀ واحده ــات اداری در زم تخلف

ــد شــد. ــه خواه ــک پرداخت نقــش هری

بند اول. جایگاه و نقش واحدهای حقوقی

پذیــرش اصــل تفکیــک و اســتقال قــوا در نظام هــای حقوقــی ســبب تقســیم وظایــف و اختیــارات 
قــوای عمومــی کشــور عمدتــًا بیــن ســه قــوه مجریــه، قضاییــه و مقننــه گردیــد. ایــن امــر اقتضــا دارد 
کــه هــر نهــاد، ســازمان و قــوه ای تنهــا بــه ایفــای وظایــف قانونــی خــود بپــردازد و از حــدود اختیــارات 
ــد،  ــن فرآین ــد.2 در ای ــّدی نکن ــر تع ــوای دیگ ــت ق ــه حــوزه صاحی ــارج نشــود و از ســویی ب خــود خ
قوانیــن اساســی بــه عنــوان مهم تریــن اســنادی هســتند کــه صاحیــت قــوا و نهادهــا را تحدیــد و در 
مــورد تنظیــم ســاختار دولــت، حــدود اختیــارات نهادهــای سیاســی و نحــوه اعمــال حاکمیــت بــه وضــع 
ــر  ــی ب ــد مبتن ــور بای ــدن ام ــامان ش ــط و به س ــم رواب ــا، تنظی ــه نظام ه ــد.3 در این گون ــده پرداختن قاع
قوانیــن باشــد و همــۀ فعالیت هــا و اعمــال اشــخاص و نهادهــا بایــد بــر اســاس قانــون، اجــرا و اعمــال 
ــه معنــی »اختیــار قانونــی  ــد.4 در چنیــن وضعیتــی »اصــل صاحیــت« ظهــور پیــدا کــرد کــه ب گردن

1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، 1387، چاپ پانزدهم، صص 48-47.

2. موسی زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، 1391، ص 152.

3 . عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران: انتشارات مجد، 1387، ص 58.

4. پروین، خیرالله، مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات سمت، 1393، ص 382.
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ــای  ــع اعط ــوان منب ــه عن ــون ب ــد و قان ــور«1 می باش ــاره ای از ام ــام پ ــرای انج ــمی ب ــور رس ــک مأم ی
ــد.  ــه حســاب می آی ــت ب صاحی

ــات اصــل  ــام سیاســی و اداری کشــورها و ضــرورت مراع ــون در نظ ــش قان ــن نق ــت یافت ــا اهمی ب
ــررات  ــن و مق ــر قوانی ــلط ب ــی و تس ــه آگاه ــاز ب ــی، نی ــتگاه های اجرای ــط دس ــون توس ــت قان حاکمی
انکارناپذیــر اســت و از ایــن جهــت، اجــرای صحیــح و دقیــق قوانیــن منــوط بــه حضــور کارشناســانی 
ــینی  ــای پیش ــن راهکاره ــاس، از مهم تری ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــتگاه های اجرای ــناس در دس قانون ش
ــی  ــای حقوق ــد واحده ــی تمهی ــتگاه های اجرای ــون« در دس ــت قان ــق اصــل »حاکمی ــرای تحق ــده ب ش
ــه  ــت و ب ــدود صاحی ــروج از ح ــگیری از خ ــای اداری و پیش ــکاری در تصمیم گیری ه ــور هم به منظ
ــی را  ــای حقوق ــذا، واحده ــت؛ ل ــوده اس ــتفاده های اداری ب ــًا سوءاس ــات و احیان ــوع تخلف ــع آن وق تب
ــای  ــت ایف ــرای جه ــتگاه های اج ــرد دس ــر عملک ــر ب ــده و ناظ ــت کنن ــوان مرجــع هدای ــوان به عن می ت
صحیــح صاحیت هــا دانســت و طبیعــی اســت کــه ایفــای صحیــح ایــن صاحیــت  منجــر بــه جلوگیــری 

ــود. ــی می ش ــتگاه های اجرای ــط دس ــن توس ــض قوانی ــاد اداری و نق ــکنی، فس از هنجارش

بررســی قوانیــن و مقــررات مربوطــه گویــای آن اســت کــه صاحیت هایــی چــون دفــاع از حقــوق 
دســتگاه از طریــق طــرح دعــوا یــا دفــاع از دســتگاه در دعــاوی مطروحــه علیــه آن، تنظیــم و نظــارت 
بــر انعقــاد قراردادهــای دســتگاه بــا ســایر اشــخاص2 ، نظــارت بــر تدویــن، تنظیــم و تصویــب مقــررات 
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــای حقوق ــف مشــترک واحده ــه وظای ــر آن ازجمل ــواردی نظی ــتگاه3 و م دس
ــتگاه های  ــاختار دس ــا، بررســی س ــل واحده ــن قبی ــرای ای ــف ذکرشــده ب ــه وظای ــت ب ــا عنای اســت. ب
ــل در  ــرق ذی ــی از ط ــه یک ــی ب ــد حقوق ــًا واح ــر غالب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــای آن اس ــی گوی اجرای

ــت: ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــتگاه های اجرای دس

ــب معاونتــی مســتقل: در برخــی از دســتگاه های اجرایــی واحــد حقوقــی بــه عنــوان  1. در قال
معاونتــی مســتقل و در ذیــل رئیــس ســازمان تعریــف شــده اســت. ازجملــه ســازمان هایی کــه واحــد 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــازمان ش ــه س ــوان ب ــده می ت ــف ش ــت تعری ــورت معاون ــه ص ــا ب ــی در آنه حقوق

1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378، چاپ دهم، ص 407.

2. برای مشاهده رجوع کنید به شرح وظایف دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آبان 1399، قابل مشاهده در: 

81%8C%D9%DB%A7%D8%B8%D8%88%AD-%D9%D8%B1%D8%B4%D8%/135/https://hoghoghi.msrt.ir/fa/page

3. برای مشاهده رجوع کنید به شرح وظایف دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان، آبان 1399،  قابل مشاهده 

==http://www.ostan-hm.ir/fa/index.aspx?spi=MQ                                                                                               :در
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ــران )معاونــت  اســتان تهــران )مدیریــت حقوقــی در ذیــل مدیرعامــل(1 ، ســازمان ملــی اســتاندارد ای
ــت امــاک و  توســعه مدیریــت و امــور حقوقــی و مجلــس(2 و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن )معاون

حقوقــی(3  اشــاره کــرد.

ــازمان ها  ــی از س ــا: در برخ ــی از معاونت ه ــل یک ــری در ذی ــا دفت ــب اداره ی 2. در قال
واحــد حقوقــی دســتگاه نــه بــه عنــوان معاونتــی مســتقل بلکــه بــه عنــوان اداره یــا دفتــری در ذیــل 
ــده  ــف ش ــتگاه تعری ــت دس ــعه مدیری ــت توس ــا معاون ــی ی ــت اداری و مال ــون معاون ــی چ معاونت های
اســت. ازجملــه دســتگاه هایی کــه در ســاختار ســازمانی آنهــا واحــد حقوقــی به صــورت دفتــر یــا اداره 
در ذیــل یــک معاونــت طراحــی شــده می تــوان بــه ســازمان بهزیســتی کشــور )ذیــل معاونــت توســعه 
ــتیبانی(5  ــت و پش ــعه مدیری ــت توس ــل معاون ــامی )ذی ــات اس ــازمان تبلیغ ــع(4 ، س ــت و مناب مدیری
ــس(6 و  ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق ــعه مدیری ــت توس ــل معاون ــت )ذی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ، س
ــاره  ــتیبانی(7 اش ــع و پش ــعه مناب ــت توس ــل معاون ــور )ذی ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س

کــرد.

1 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان شرکت آب منطقه ای استان تهران، آبان 1399، قابل مشاهده در: 
 https://www.thrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=140

2 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان ملی استاندارد ایران، آبان 1399، قابل مشاهده در: 
http://isiri.gov.ir/portal/home/?135580/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8

 %A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

3 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان ملی زمین و مسکن، آبان 1399، قابل مشاهده در: 
https://www.nlho.ir/page-main/fa/0/form/pId1051

4 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان بهزیستی کشور، آبان 1399، قابل مشاهده در: 
http://www.behzisti.ir/news/3847/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%

AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D-

 B%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  http://ido.ir/org/chart      :5 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان تبلیغات اسامی، آبان 1399، قابل مشاهده در
6 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست، آبان 1399، قابل مشاهده در: 

https://eform.doe.ir/portal/home/?106690/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3

 %D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

7 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آبان 1399، قابل مشاهده در:
https://imo.org.ir/RContent/00062-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7

 %D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.aspx
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ــۀ ســتادی ادارات  ــی بخشــی از بدن ــب ذکرشــده، واحــد حقوقــی دســتگاه های اجرای ــر مطال ــا ب بن
اســت کــه در زمینــۀ ارائــۀ رهنمــود حقوقــی بــه ارکان دســتگاه و هدایــت امــور حقوقــی آن دســتگاه 
واجــد نقــش محــوری اســت و غالبــًا بــه عنــوان یــک معاونــت یــا اداره در ذیــل ســاختار اداری دســتگاه 

اجرایــی قــرار دارد.

بند دوم. جایگاه و نقش واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری

ــات، سوءاســتفاده ها  ــروز تخلف ــد از ب ــی نمی توان ــه یقیــن نظــارت پیشــگیرانه )پیشــینی( به تنهای ب
و قانون گریزی هــا در دســتگاه های اجرایــی جلوگیــری کنــد و بــا وجــود هــر ســطح از نظــارت 
ــد  ــاس، واح ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــی قطع ــتگاه های اجرای ــات اداری در دس ــروز تخلف ــگیرانه، ب پیش
رســیدگی بــه تخلفــات اداری را بایــد به عنــوان مکمــل واحــد حقوقــی در دســتگاه های اجرایــی جهــت 
ــت  ــی تح ــی واحدهای ــتگاه های اجرای ــواًل در دس ــور، معم ــت. بدین منظ ــداری دانس ــن قانون م تضمی
ــی  ــی پیش بین ــای انتظام ــا هیئت ه ــات اداری ی ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــون هیئت ه ــی همچ عناوین

ــه تخلفــات کارمنــدان آن دســتگاه رســیدگی کننــد.  ــا ب شــده ت

بررســی قوانیــن و مقــررات مربوطــه گویــای آن اســت کــه واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در 
نظــام اداری ایــران از ماهیــت واحــدی برخــوردار نیســتند و پیش بینــی ایــن قبیــل واحدهــا در دســتگاه های 
مختلــف از الگــوی واحــدی تبعیــت نکــرده اســت. توضیــح آنکــه، گاهــی واحــدی قضایــی کــه از منظــر 
ســازمانی در ذیــل ســاختار قــوه قضاییــه قــرار می گیــرد بــه ایفــای ایــن نقــش می پــردازد. بــه عنــوان نمونــه 
می تــوان بــه واحــد رســیدگی بــه تخلفــات قضــات دادگســتری اشــاره کــرد کــه در »قانــون نظــارت بــر 
رفتــار قضــات« مصــوب 1392 تحــت عنــوان »دادگاه عالــی انتظامــی  قضــات« شــناخته می شــوند. امــا در 
اغلــب مــوارد ایــن هیأت هــا دارای ماهیــت شــبه قضایی هســتند و در ایــن دســته از هیأت هــا یــا شــوراها، 
رســیدگی بــه تخلفــات کارمنــدان توســط غیرقضــات و خــود کارکنــان ادارات صــورت می گیــرد. نمونــه ایــن 
ــه تخلفــات اداری کارمنــدان« دانســت  ــوان »هیأت هــای رســیدگی ب دســته از هیأت هــا و شــوراها را می ت
کــه بــه موجــب مــاده )2( »قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری«1 مصــوب 1372 اعضــای آن بــا حکــم وزیر 

یــا باالتریــن مقــام ســازمان مســتقل دولتــی منصــوب می شــوند.

1 . ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی البدل می باشد که مستقیمًا با حکم وزیر یا 
باالترین  مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بامانع است. اعضای علی البدل در 

غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
 تبصره- هیچ یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند در همان زمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه 

باشند و  همچنین اعضاء مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده اند، شرکت نمایند.
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ــی،  ــتگاه های اجرای ــات اداری در دس ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــون واحده ــت ناهمگ ــارغ از ماهی ف
ــغلی و  ــات ش ــا و اقتضائ ــای ضرورت ه ــر مبن ــد و ب ــروی نمی کنن ــدی پی ــون واح ــا از قان ــن واحده ای
اداری، قوانیــن و مقــررات مختلفــی بــرای ایــن منظــور تصویــب شــده اســت. از جملــه ی ایــن قوانیــن و 
مقــررات می تــوان بــه  قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب 1372، قانــون تشــکیل هیأت هــای 
انضباطــی رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات کارکنــان نیروهــای مســلح مصــوب 1395 و قانــون نظارت 

بــر رفتــار قضــات مصــوب 1390 اشــاره کــرد.

ــی  ــتگاه های اجرای ــاختار دس ــات اداری در س ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــگاه واحده ــه جای ــع ب راج
ــا همچــون  ــن واحده ــب دســتگاه ها، ای ــق بررســی های انجــام شــده، در اغل ــر طب ــه ب ــت ک ــد گف بای
واحدهــای حقوقــی یــا بــه صــورت مســتقیم در ذیــل رئیــس اداره شناســایی شــده اند، یــا اینکــه بــه 
ــده اند.  ــف ش ــی تعری ــتگاه های اجرای ــا در دس ــی از معاونت ه ــل یک ــری در ذی ــا دفت ــورت اداره  ی ص
بــه عنــوان نمونــه، در ســاختار ســازمانی ســازمان تبلیغــات اســامی1 ، هیــأت رســیدگی بــه تخلفــات 
ــوم،  ــن، در ســاختار ســازمانی وزارت عل ــازمان شناســایی شــده اســت. همچنی ــس س ــل رئی اداری ذی
ــه تخلفــات اداری کارکنــان و انتظامــی اعضــای هیــأت  تحقیقــات و فنــاوری، هیأت هــای رســیدگی ب
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــازمانی وزارت جه ــاختار س ــد.2 در س ــرار دارن ــر ق ــل وزی ــتقیمًا در ذی ــی مس علم
ــه اســت.3  ــرار گرفت ــر ق ــل وزی ــات اداری در ذی ــه تخلف ــای رســیدگی ب ــی هیأت ه ــه هماهنگ دبیرخان
ــات و  ــون وزارت ارتباط ــی همچ ــتگاه های اجرای ــی از دس ــازمانی برخ ــاختار س ــر، در س ــوی دیگ از س
فنــاوری اطاعــات، امــور هیأت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری زیــر نظــر »نماینــده وزیــر و مســئول 
هماهنگــی هیأت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری« انجــام می شــود کــه از نظــر ســازمانی در ذیــل 

ــت توســعه مدیریــت، هماهنگــی و امــور پشــتیبانی« اســت.4 »معاون

ــه  ــی از بدن ــوان بخش ــات اداری به عن ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــد، واحده ــه ش ــه گفت ــر آنچ ــا ب بن

1 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان تبلیغات اسامی، آبان 1399، قابل مشاهده در: 

   http://ido.ir/org/chart

2 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آبان 1399،  قابل مشاهده در:

https://www.msrt.ir/fa/page/541/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%   

 D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

3 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، آبان 1399، قابل مشاهده در:

  https://gozinesh.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=Main&PageID=64

4 . برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، آبان 1399، قابل مشاهده در:

https://www.ict.gov.ir/fa/aboutus-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%

d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c

مطلوب سازی جایگاه واحدهای »حقوقی« و »رسیدگی  
 به تخلفات اداری« در ساختار دستگا ه های اجرایی
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ــای  ــان واحده ــط کارکن ــف توس ــروز تخل ــورت ب ــه در ص ــتند ک ــی هس ــتگاه های اجرای ــتادی دس س
اجرایــی، مســئولیت رســیدگی بــه تخلفــات اداری را برعهــده دارد و از نظــر ســاختاری غالبــًا بــه عنــوان 

ــرار دارد. ــی ق ــل ســاختار اداری دســتگاه اجرای ــا اداره در ذی ــت ی ــک معاون ی

واحدهــای  جایــگاه ســازمانی  آسیب شناســی  دوم.  گفتــار 
حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری

ازجملــه اقتضائــات اِعمــال صحیــح صاحیــت توســط واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات 
ــا در  ــن واحده ــرای ای ــوب ب ــی مطل ــام حقوق ــازمان و نظ ــاختار، س ــم س ــی و تنظی اداری، پیش بین
ــد  ــن دو واح ــرای ای ــده ب ــر ش ــای ذک ــر صاحیت ه ــی ب ــت. مبتن ــی اس ــتگاه های اجرای ــاختار دس س
اداری، اجمــااًل می تــوان گفــت کــه ازجملــه مهم تریــن اصولــی کــه بــر حســن جریــان امــور در ایــن دو 
واحــد اثرگــذار اســت، تضمیــن اســتقال و بی طرفــی ایــن دو واحــد در مقــام ایفــای صاحیت هایشــان 
ــرای ایــن دو واحــد در ســاختار  ــگاه ســازمانی پیش بینــی شــده ب اســت کــه در شــرایط موجــود، جای
ــه  ــه ب ــا، در ادام ــن مبن ــر ای ــد. ب ــرار ده ــر ق ــن ویژگــی  را تحــت تأثی ــد ای ــران می توان ــی اداری ای فعل
ــه  ــی پرداخت ــن دو واحــد در ســاختار ســازمانی دســتگاه های اجرای ــی ای ــگاه کنون آسیب شناســی جای

خواهــد شــد.

بند اول. آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی 

ــام  ــرای انج ــی ب ــتگاه های اجرای ــر1 ، دس ــت تنظیم گ ــۀ دول ــترش نظری ــعه و گس ــا توس ــروزه ب ام
ــی  ــای حقوق ــایر ابزاره ــش از س ــرارداد بی ــرره و ق ــزار مق ــود از دو اب ــدف خ  مســئولیت ها و پیشــبرد اه
اســتفاده می کننــد. عــاوه بــر ناهنجاری هایــی کــه در دســتگاه های اجرایــی در فرآینــد وضــع مقــررات 
رخ می دهــد،  افزایــش اســتفاده دولت هــا از ابــزار قــرارداد موجــب شــده تــا در کنــار محقق شــدن ســطح 
وســیعی از نیازهــای دســتگاه ها از طریــق انعقــاد قــرارداد، طیــف گســترده ای از تخلفــات، هنجارشــکنی ها 

ــد. ــروز کن ــا ب ــاد قرارداده ــیوه انعق ــد و ش ــی در فرآین ــتگاه های اجرای ــتفاده ها در دس و سوء اس

1 . مبتنی بر سیر تحوالت نظریه دولت و گذر از دولت-ژاندارم و دولت-رفاه که اشکال سنتی دولت در جوامع بشری 

محسوب می شوند دولت های تنظیم گر و مقرره گذار پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشتند. مبتنی بر تحوالت ذکر شده، دولت 

تنظیم گر به معنای »تغییر شیوه حکمرانی از تأمین مستقیم خدمات عمومی است که وظیفه دولت رفاه بود و حرکت به 

سمت سیاست گذاری و توسعه سازوکارهای نظارتی بر ارائه خدمات عمومی توسط دیگران است«. )گرجی ازندریانی، علی اکبر، 

و جعفر شفیعی سردشت، استقالل نهادهای مقررات گذار با نگاهی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

قابل مشاهده در کتاب در تکاپوی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل، 1393، جلد نخست، صص 458-487، ص 460.(
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بــر مبنــای مقدمــۀ یادشــده، واحــد حقوقــی دســتگاه اجرایــی بــه عنــوان مرجعــی کــه بــا آگاهــی 
ــم و  ــتگاه را تنظی ــدار دس ــت و اقت ــال صاحی ــیوه اعم ــد ش ــه می توان ــررات مربوط ــن و مق از قوانی
تمشــیت کنــد و بــر اجــرای دقیــق قانــون نظــارت نمایــد، بایســتی بتوانــد بــا حفــظ اســتقال خــود 
ــی و  ــتگاه های دولت ــای دس ــم قرارداده ــد تنظی ــزی و هنجارشــکنی در فرآین ــت قانون گری ــی جه مانع
ــت در  ــکان مقاوم ــه ام ــی ک ــا در صورت ــررات در دســتگاه ها باشــد ی ــب مق ــن و تصوی ــن تدوی همچنی
ــد اقدامــات الزم را جهــت گزارش گــری تخلــف و مقابلــه  ــروز تخلــف را نداشــت، حداقــل بتوان ــر ب براب
ــا پیش بینــی واحدهــای حقوقــی در ذیــل رئیــس یــا  ــا آن انجــام دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه ب ب
معاونــت  دســتگاه اجرایــی، عمــًا ایــن واحــد در ذیــل نظــام سلســله مراتب اداری و به عنــوان بخشــی از 
اداره در راســتای پیشــبرد اهــداف و اعمــال کارگــزاران اداره قلمــداد می شــود و عمــًا امــکان مقاومــت 

در مقابــل فشــارهای مقامــات مافــوق خــود را نــدارد. 

ــه  ــود را ب ــی خ ــار و قانون ــای موردانتظ ــد صاحیت ه ــی می توان ــی زمان ــد حقوق ــی، واح ــه عبارت ب
ــرای  ــاع ب ــای عملکــردی مســتقل و الزم االتب ــرای ایف ــات ســاختاری ب ــه اقتضائ ــد ک ــا کنن ــی ایف خوب
ســایر ارکان دســتگاه اجرایــی را داشــته باشــد و در مقــام عمــل، صرفــًا بــر مبنــای قواعــد و هنجارهــای 
حقوقــی و قانونــی بــه ایفــای صاحیت هــای خــود بپــردازد؛ لــذا، پیش بینــی واحــد حقوقــی در ذیــل 
ــلب  ــات س ــد موجب ــازمان اداری می توان ــای س ــۀ معاونت ه ــا زیرمجموع ــی ی ــتگاه اجرای ــس دس رئی
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــرایط نمی ت ــن ش ــد و در ای ــم کن ــد را فراه ــن واح ــی ای ــتقال و بی طرف اس
واحــد حقوقــی همــواره بتوانــد بــه دور از اغــراض ســازمانی و یــا اعمــال فشــارهای اداری بــه بررســی 
ــرایطی  ــن ش ــه، در چنی ــردازد؛ بلک ــا بپ ــوص آنه ــر در خص ــای اداره و اعام نظ ــررات و قرارداده مق
ــح  ــای صحی ــدم ایف ــا »ع ــت« ی ــای صاحی ــاض در ایف ــون »اغم ــی همچ ــاهد پدیده های ــوان ش می ت

ــود. ــف اداری ب ــب مختل ــت« در مرات صاحی

ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــگاه واحده ــی جای ــد دوم. آسیب شناس بن
اداری

ــط موجــود می تواننــد موجبــات تضعیــف  ــه موجــب ضواب به منظــور تبییــن جامــع عواملــی کــه ب
اســتقال واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ســاختار دســتگاه های اجرایــی را فراهــم کننــد، 
ــکان  ــزل اعضــا« و »ام ــکان ع ــه اداره«، »ام ــاك »وابســتگی ســاختاری ب ــر ســه م ــی ب ــه مبتن درادام
ــاختار  ــات اداری در س ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــگاه واحده ــی جای ــه آسیب شناس ــا« ب ــال واحده انح

اداری ایــران پرداختــه خواهــد شــد.

مطلوب سازی جایگاه واحدهای »حقوقی« و »رسیدگی  
 به تخلفات اداری« در ساختار دستگا ه های اجرایی
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1. وابستگی ساختاری به اداره

همچنان کــه پیش تــر گفتــه شــد، آن دســته از واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کــه در درون 
ــل رئیــس اداره شناســایی  ــه صــورت مســتقیم در ذی ــا ب ــی شــده اند، ی ــی پیش بین دســتگاه های اجرای
شــده اند، یــا اینکــه بــه صــورت اداره یــا دفتــری در ذیــل یکــی از معاونت هــا در دســتگاه های اجرایــی 
ــه دســتگاه  ــات و پشــتیبانی وابســته ب ــا از منظــر بودجــه ای، امکان ــن واحده ــن ای ــد؛ بنابرای ــرار دارن ق
ــن  ــان قرارگرفت ــی حقوقدان ــا برخ ــده ت ــب ش ــل موج ــن عام ــند. ای ــش می باش ــوع خوی ــی متب اجرای
ــه  ــا ب ــن واحده ــه ای ای ــاختاری و بودج ــتگی س ــی و وابس ــتگاه های اجرای ــه دس ــا در بدن ــن واحده ای
دســتگاه های اجرایــی را ناقــض اســتقال و بی طرفــی ایــن واحدهــا در انجــام صاحیت هایشــان 

بداننــد.1

آنچــه ایــن اشــکال را تشــدید می کنــد آن اســت کــه بــه صراحــت تبصــره 3 مــاده 9 قانون رســیدگی 
بــه تخلفــات اداری )مصــوب 1372( بــه عنــوان مهم تریــن قانــون در ایــن زمینــه، »هیئت هــای بــدوی 
ــده اند.  ــته ش ــون« دانس ــن قان ــمول ای ــتگاه های مش ــک از دس ــت در هری ــده دول ــر، نماین و تجدیدنظ
ایــن در حالــی اســت کــه بــا عنایــت بــه جایــگاه مذکــور و نقــش ایــن قبیــل مراجــع در دســتگاه های 
ــگاه  ــوان گفــت کــه بیــن نقــش و جای ــی محســوب می شــود، اجمــااًل می ت ــًا قضای ــی کــه ماهیت اجرای

ایــن قبیــل هیئت هــا و شــوراها تناســب وجــود نــدارد. 

توضیــح آنکــه، بــر طبــق تعاریــف ذکــر شــده از عمــل قضایــی، قضــا »صاحیــت و حــق بــر صــدور 
ــن  ــات قوانی ــا جزئی ــا آشــنایی از احــکام3 ی ــه ب ــی، قاضــی کســی اســت ک حکــم« می باشــد.2 به عبارت
ــل  ــا فص ــق و ی ــتیفاء  ح ــه اس ــم، ب ــدور حک ــق ص ــردازد و از طری ــوع می پ ــی موض ــه بررس ــرعی4 ب ش
خصومــت می پــردازد.1 مبتنــی بــر ویژگی هــای ذکــر شــده بــرای عمــل قضایــی، تردیــدی نیســت کــه 
در هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری نیــز مشــابه مراجــع قضایــی بــه بررســی قضایــی موضوعــات 
ــدام  ــا اق ــن هیئت ه ــون، اعضــای ای ــا قان ــا ب ــاد پرونده ه ــق مف ــا تطبی ــود و ب ــه می ش ــی پرداخت ارجاع

1. گرجی ازندریانی، علی اکبر، و یونس فتحی، آسیب شناسی فرآیند دادرسی در هیئت های رسیدگی به تخلفات 
اداری: تأملی پیرامون یک الگوی مطلوب، دوفصلنامه حقوق اداری، 1394، شماره 9، صص 29-51، صص 37-36.  

2 . البعلبکی، روحی، و همکاران، القاموس القانونی الثاثی، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2002م، ص 1325. 
3 . صدوق، محّمدبن علی بن بابویه، ترجمه من ال یحضره الفقیه، ترجمه علی اکبر غفارى، تهران: نشر صدوق، 1409 ه .ق، جلد 

چهارم، ص 3.
4 . شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415 ه  .ق، ص 25.
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بــه صــدور رأی در زمینــۀ تخلفــات کارمنــدان اداره می کننــد. بــه دلیــل همیــن مشــابهت در عملکــرد، 
ــاد  ــوان مراجــع شــبه قضایی ی ــه عن ــات اداری ب ــه تخلف از مراجعــی همچــون هیئت هــای رســیدگی ب
ــات اداری  ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــژۀ هیئت ه ــه کاروی ــب ک ــن مطل ــرش ای ــا پذی ــذا، ب ــود؛ ل می ش
ــر  ــک ضــرورت انکارناپذی ــل مراجــع ی ــن قبی ــه در ای ــن اصــول دادرســی منصفان ــی اســت، تأمی قضای

اســت. 

ــه  ــا ب ــل هیئت ه ــن قبی ــتقال ای ــی و اس ــظ بی طرف ــن و حف ــوق، تضمی ــه ف ــه مقدم ــه ب ــا توج ب
ــه در جهــت ایفــای صحیــح عملکــرد آنهــا نقــش ویــژه ای  عنــوان بخشــی از اصــول دادرســی منصفان
دارد کــه تأمیــن آنهــا تــا حــدود زیــادی مســتلزم پیش بینــی اقتضائــات ســاختاری و ســازمانی اســت. 
در ایــن زمینــه، تضمیــن اســتقال و بی طرفــی در ارتبــاط بــا واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
مســتلزم آن اســت کــه ایــن واحدهــا بــه دور از اِعمــال هرگونــه هجمــه، فشــار و نفــوذ دورن یــا بــرون 
ســازمانی و صرفــًا بــر اســاس مبانــی قانونــی و منابــع حقوقــی بــه صــدور رأی بپردازنــد2 و ایــن مراجــع 
بتواننــد بی طرفــی خودشــان را در دعــاوی مطروحــه حفــظ کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــر 
ــرای  ــی الزم ب ــتقال و بی طرف ــد اس ــی فاق ــاد مختلف ــا در ابع ــن واحده ــده، ای ــر ش ــای ذک ویژگی ه

ایفــای مطلــوب صاحیتشــان هســتند.

2. امکان عزل اعضا 

ــاد  ــک نه ــتقال ی ــده اس ــا مخدوش کنن ــتحکام بخش ی ــد اس ــه می توان ــی ک ــه مؤلفه های از جمل
باشــد، شــیوه انتخــاب و بــه خصــوص شــیوه برکنــاری یــا عــزل اعضــای آن نهــاد اســت. در ارتبــاط بــا 
ــا پیش بینــی مفــادی  ــا ب ــه تخلفــات اداری، اگرچــه قانونگــذار تــاش کــرده ت واحدهــای رســیدگی ب
ــاری اعضــای  ــر اینکــه عــزل و برکن ــات اداری3 مبنــی ب ــه تخلف ــون رســیدگی ب ــاده 3 قان همچــون م
ــن  ــای ای ــتقال اعض ــکان از اس ــد ام ــا ح ــد، ت ــارت باش ــی نظ ــت عال ــد هیئ ــا تأیی ــد ب ــا بای هیئت ه
هیئت هــا صیانــت کنــد، امــا در صــدر همیــن مــاده، ابتــکار عمــل جهــت طــرح پیشــنهاد برکنــاری 
اعضــا بــه باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی داده شــده کــه صــرف همیــن صاحیــت می توانــد به عنــوان 

 1 . شهید ثانی، مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسام، قم: مؤسسة المعارف اإلسامیه، 1413 ه .ق، جلد سیزدهم، ص 
.325

2 . پروین، خیرالله، و حسین آئینه نگینی، تأملی بر آثار صالحیت قضایی رئیس قوه قضاییه در پرتو بازشناسی این 
صالحیت در قانون تشکیالت و آیین  دادرسی دیوان عدالت اداری، فصلنامه دانش حقوق عمومی، 1397، شماره 22، 

ص 134.
3 . ماده 3- برکناری اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر 

دستگاه های موضوع تبصره 1  ماده 1 و تصویب هیئت عالی نظارت صورت می گیرد.
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ابــزاری در دســت باالتریــن مقامــات دســتگاه های اجرایــی جهــت اعمــال فشــار بــر عضــو هیئــت باشــد 
ــه اینکــه مســتند بــه صــدر  ــا توجــه ب و اســتقال اعضــای هیئت هــا را مخــدوش کنــد. عاوه برایــن، ب
مــاده 22 قانــون یادشــده1 اکثریــت اعضــای هیئــت عالــی نظــارت نماینــدگان  وزرا یــا باالتریــن مقــام 
ــرای حراســت از اســتقال اعضــای  ســازمان های مســتقل دولتــی هســتند، تمهیــد اندیشــیده شــده ب

واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ایــن قانــون تــا حــدودی بااثــر اســت.

3. امکان انحالل واحدها

ــات  ــه تخلف ــای رســیدگی ب ــه اســتقال عمــل واحده ــد ب ــه می توان ــی ک ــر از موضوعات یکــی دیگ
اداری لطمــه وارد کنــد، امکان پذیــر بــودن انحــال ایــن واحدهــا و شــیوه اعمــال آن اســت. در شــرایط 
ــی  ــأت عال ــط هی ــات اداری توس ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــال واحده ــودن انح ــر ب ــر، امکان پذی حاض
ــن  ــا اســت. در ای ــن واحده ــدۀ اســتقال ای ــل مخدوش کنن ــی از عوام ــال آن یک نظــارت و شــیوه اعم
زمینــه، عــاوه بــر ایراداتــی کــه بــه صاحیــت هیئــت عالــی نظــارت بــه موجــب مــاده 40 آیین نامــه 
ــات اداری وارد  ــه تخلف ــای رســیدگی ب ــت انحــال هیئت ه ــات اداری2 جه ــه تخلف ــون رســیدگی ب قان
اســت؛ پیش بینــی صاحیت هــای مختلــف جهــت اعمــال نظــارت و طــرح پیشــنهاد بــه منظــور انحــال 
ــاده 35  ــی در م ــتگاه های اجرای ــای دس ــن مقام ه ــران و باالتری ــدگان وزی ــرای نماین ــا ب ــن هیئت ه ای
ــود؛  ــور، موجــب تأثیرپذیــری ایــن هیئت هــا از مقامــات دســتگاه های اجرایــی خواهــد ب آیین نامــه مزب
لــذا، ایــن عامــل موجــب خواهــد شــد کــه اســتقال عمــل ایــن واحدهــا بــه شــدت مخــدوش گــردد. 
بــه موجــب ترتیبــات مذکــور، در حــال حاضــر و بــه موجــب بندهــای 2 و 4 مــاده 35 ایــن آیین نامــه3 
ــه  ــتگاه مربوط ــام اداری دس ــن مق ــده باالتری ــت نماین ــت را در صاحی ــال هیئ ــکار انح ــتی ابت ، بایس

دانســت کــه   ایــن عامــل موجــب خدشــه بــه اســتقال عمــل ایــن واحدهــا اســت. 

1. ماده 22ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری  هیئت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر 

نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان  وزرا و یا باالترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود. ...«.
در این زمینه، به موجب ماده )37( اصاحیه آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1381مقرر شده 

است: ماده 37 ـ  هیئت عالی نظارت موضوع ماده )22( قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده )34( این آیین نامه 
به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت و زیران و یك نماینده از قوه قضاییه به ریاست رئیس 

سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور یا معاو ن و ی تشکیل می شود.
2. ماده 40ـ در صورت انحال هیئتی توسط هیئت عالی نظارت، مراتب به اطاع باالترین مقام دستگاه مربوط می رسد .... 

3. بند 2ـ بازرسی از چگونگی کار هیئت های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش الزم برای وزیر یا باالترین مقام 
دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یك نسخه از آن به 

هیئت عالی نظارت.
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مبتنــی بــر مطالــب ذکــر شــده در ایــن بنــد، می تــوان ادعــا نمــود کــه نــه تنهــا جایــگاه ســازمانی 
ــا اقتضائــات اســتقال عملکــردی ایــن واحدهــا در تعــارض  واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری ب
اســت، بلکــه پیش بینــی امــکان عــزل اعضــای واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری یــا انحــال ایــن 
واحدهــا توســط یــا بــا ابتــکار مقامــات عالــی دســتگاه ها، موجبــات تضعیــف اســتقال عملکــردی ایــن 

واحدهــا را فراهــم کــرده اســت. 

گفتــار ســوم. جایــگاه مطلــوب واحدهــای حقوقــی و رســیدگی 
ــه تخلفــات اداری ب

مبتنــی بــر آسیب شناســی صــورت گرفتــه، تقویــت جایــگاه و نقــش واحدهــای حقوقــی و رســیدگی 
ــل و  ــتقال عم ــش اس ــش از پی ــای بی ــه ارتق ــوط ب ــی من ــتگاه های اجرای ــات اداری در دس ــه تخلف ب
ــی،  ــتقال و بی طرف ــن اس ــول ای ــع حص ــن مان ــه، مهم تری ــن زمین ــت. در ای ــن واحدهاس ــی ای بی طرف
قــرار گرفتــن واحدهــای مــورد اشــاره در ذیــل سلســله مراتب اداری در دســتگاه های اجرایــی و 
درنتیجــه، وابســتگی ســاختاری، مالــی و ... ایــن واحدهــا بــه دســتگاه های مربــوط دانســته شــد؛ لــذا، 
ــل سلســله مراتب مرســوم  ــن دو واحــد را از ذی ــد ای ــه بتوان ــی ک ــی الگوی ــه پیش بین ــی اســت ک طبیع
ــادی آســیب مطــرح شــده را  ــا حــدود زی ــد ت ــه آنهــا اســتقال بخشــد، می توان اداری خــارج کنــد و ب
ترمیــم کنــد و ارتقــای کارآمــدی ایــن واحدهــا در نظــام اداری کشــور را منتــج شــود. در ایــن راســتا، 
ــوا  ــات نظــام تفکیــک ق ــه طــور کامــل، اقتضائ ــوان ب ــر ظرفیت هــای موجــود و اینکــه نمی ت مبتنــی ب
ــود  ــی ش ــی معرف ــد الگوی ــت، بای ــده گرف ــه را نادی ــوه مجری ــل ق ــور در ذی ــی ام ــرورت هماهنگ و ض
ــا در  ــن واحده ــن ای ــرار گرفت ــرار دارد، از آســیب های ق ــه ق ــوه مجری ــل ق ــه در ذی ــن اینک ــه در عی ک
ــوه  ــل ق ــا در ذی ــن واحده ــی، بایســتی ای سلســله مراتب اداری همــان دســتگاه مصــون باشــد. به عبارت
مجریــه و در عــرض دســتگاه های مربوطــه باشــند تــا هــر دو هــدف ذکــر شــده محقــق شــوند. در ایــن 

ــود: ــرح نم ــوان مط ــل را می ت ــکار ذی خصــوص دو راه

ــه تخلفــات اداری  بنــد اول. پیش بینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی ب
در ذیــل وزارت دادگســتری 

1 . بند 4 بررسی صاحیت اعضای هیئت ها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صاحیت به وزیر یا 

باالترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیئت عالی نظارت.

مطلوب سازی جایگاه واحدهای »حقوقی« و »رسیدگی  
 به تخلفات اداری« در ساختار دستگا ه های اجرایی
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ــرورت  ــه ض ــود ک ــداد می ش ــی قلم ــدود وزارتخانه های ــی از مع ــوان یک ــتری به عن وزارت دادگس
ــارغ از پیشــینه ایــن  ــون اساســی )اصــل 160( مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ف تشــکیل آن در قان
وزارتخانــه در نظــام حقوقــی ایــران1 کــه خلــف قــوه قضاییــه در ایــران محســوب می شــود، همچنان کــه 
از عنــوان و کارویژه هــای ایــن وزارتخانــه قابــل فهــم اســت، ایــن وزارتخانــه بــه عنــوان یکــی از ارکان 
دولــت محســوب می شــود کــه ظرفیــت و آشــنایی الزم را بــا امــور حقوقــی دارد. مبتنــی بر ایــن ظرفیت، 
می تــوان بــا پیش بینــی صاحیت هــای مختلــف در زمینه هــای حقوقــی بــرای ایــن وزارتخانــه، تولیــت 
امــور حقوقــی دولــت را بــه ایــن وزارتخانــه واگــذار کــرد و عمــًا ایــن وزارتخانــه را بــه عنــوان پشــتیبان 
ــن اســاس، یکــی از  ــر ای ــی شناســایی نمــود. ب ــت و دســتگاه های اجرای و متصــدی امــور حقوقــی دول
راه هــای ارتقــای اســتقال و بی طرفــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری آن اســت کــه 
ایــن واحدهــا در ذیــل ســاختار وزارت دادگســتری و بــه نوعــی مســتقل از ســایر دســتگاه های اجرایــی 
تعبیــه شــوند. البتــه، ایــن اســتقال بایــد تنهــا از نظــر ســاختاری و سلســله مراتبی باشــد و بــا توجــه 
ــک از  ــا در هری ــن واحده ــکان تشــکیل ای ــًا ام ــح، قطع ــام اداری صحی ــات نظ ــا و اقتضائ ــه ضرورت ه ب
ــوان در  ــی می ت ــن هماهنگــی الزم، حت ــه منظــور تأمی ــی، ب ــی وجــود دارد. از طرف دســتگاه های اجرای
جهــت نصــب باالتریــن مقــام واحدهــای حقوقــی یــا اعضــای هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری 

از پیشــنهاد باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی مربوطــه بهره منــد شــد.

ــل 160  ــه اص ــتند ب ــه مس ــود ک ــرح ش ــبهه مط ــن ش ــت ای ــن اس ــنهاد ممک ــن پیش ــرح ای ــا ط ب
قانــون اساســی، مســئولیت وزارت دادگســتری تنظیــم روابــط قــوه قضاییــه بــا قــوای مجریــه و مقننــه 
ــه  ــد هم ــه می توان ــوه قضایی ــس ق ــا رئی ــت، تنه ــن صاحی ــر ای ــاوه ب ــی( و ع ــت اصل ــت )صاحی اس
ــذار  ــر دادگســتری واگ ــه وزی ــه جــز اســتخدام قضــات( را ب ــه )ب ــوه قضایی ــی ق ــارات اداری و مال اختی
ــه در  ــدی ورای آنچ ــای جدی ــی صاحیت ه ــاس، پیش بین ــن اس ــر ای ــی(. ب ــت تفویض ــد )صاحی نمای
ــای  ــی اداره واحده ــون پیش بین ــده )همچ ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن وزارتخان ــرای ای ــی ب ــون اساس قان
ــت.  ــی اس ــون اساس ــا قان ــر ب ــی(، مغای ــتگاه های اجرای ــات اداری دس ــه تخلف ــیدگی ب ــی و رس حقوق

در تأییــد ایــن شــبهه ممکــن اســت بــه نظــر تفســیری شــماره 421 مــورخ 1359/9/11 شــورای 
ــر  ــه وزی ــور، »وظیف ــیری مذک ــر تفس ــب نظ ــه موج ــود. ب ــتناد ش ــز اس ــورا نی ــه آن ش ــان و روی نگهب
دادگســتری برقــراری رابطــه بیــن قــوه قضاییــه بــا قــوه مجریــه و مقننــه اســت و عهــده دار مســئولیت 

1 . برای مطالعه بیشتر در خصوص پیشینه وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران رجوع کنید به: )آئینه نگینی، حسین، 
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ایــن وظیفــه و وظایــف مشــترک بــا هیئت وزیــران می باشــد و در امــور تشــکیاتی دادگســتری ماننــد: 
ــور  ــن ام ــدارد و ای ــه و مســئولیتی ن ــی، وظیف ــات و پزشــکی قانون ــی، خدم ــی، کارگزین ــور مال اداره ام
بــه عهــده شــورای عالــی قضایــی می باشــد.« همچنیــن، در مقــام تطبیــق مصوبــات مجلــس شــورای 
ــرای وزارت  ــون اساســی نیــز معمــواًل شــورای نگهبــان پیش بینــی صاحیــت جدیــد ب ــا قان اســامی ب
ــماره  ــر ش ــه، در نظ ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــی می دان ــون اساس ــل 160 قان ــا اص ــر ب ــتری را مغای دادگس
3039 مــورخ 1371/2/3 راجــع بــه »طــرح اداره ســازمان ثبــت اســناد و امــاك کشــور زیــر نظــر وزیــر 
ــرر  ــای مق ــر صاحیت ه ــه ب ــی اضاف ــف و صاحیت های ــن وظای ــان تعیی ــورای نگهب دادگســترى«1 ، ش
در قانــون اساســی بــرای وزیــر دادگســتری را مغایــر بــا اصــل 160 دانســته اســت. بــه عبارتــی، مبتنــی 
ــر دادگســتری در اصــل  ــای وزی ــا حصــری پنداشــتن صاحیت ه ــان، ب ــب شــورای نگهب ــه  غال ــر روی ب
ــادی  ــن ع ــب قوانی ــه در قال ــن وزارتخان ــرای ای ــد ب ــت جدی ــی صاحی ــی، پیش بین ــون اساس 160 قان

ــدارد. ــود ن ــنهاد وج ــن پیش ــدن ای ــکان اجرایی ش ــت ام ــن جه ــت و از ای ــر نیس امکان پذی

در مقــام نقــد و رد شــبهه طــرح شــده بایــد توجــه نمــود کــه بــه تعبیــر اصولــی، »اثبــات شــیء نفی 
ــی  ــر دادگســتری صاحیت های ــرای وزی ــون اساســی ب ــه اصــل 160 قان ــذا، اگرچ ــد«. ل ــدا نمی کن ماع
ــد  ــت جدی ــی صاحی ــکان پیش بین ــی ام ــای نف ــه معن ــا ب ــن صاحیت ه ــر ای ــرده، ذک ــی ک پیش بین
ــه  ــل 160 را ب ــاد اص ــوان مف ــا می ت ــه تنه ــت؛ بلک ــادی نیس ــن ع ــتری در قوانی ــرای وزارت دادگس ب
معنــای نفــی پیش بینــی امــور مقــرر در اصــل مذکــور در صاحیــت نهادهــا و مقامــات دیگــر ازجملــه 
رئیــس قــوه قضاییــه دانســت. مؤیــد ایــن رویکــرد را می تــوان در مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی 
نهایــی قانــون اساســی نیــز یافــت. در ایــن زمینــه، در مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی بــر ایــن مطلــب 

تأ کیــد شــده اســت کــه عــدم ذکــر موضوعــی در قانــون اساســی بــه معنــای نفــی آن نیســت.2

ــا بررســی قوانیــن و مقــررات موجــود ایــن نکتــه مشــخص اســت کــه در نظــام  از ســوی دیگــر، ب
ــل  ــدرج در اص ــوارد من ــر در م ــتری منحص ــای وزارت دادگس ــف و صاحیت ه ــران، وظای ــی ای حقوق
160 قانــون اساســی نیســت. توضیــح آنکــه، بــرای نمونــه در حــال حاضــر، ســازمان تعزیــرات حکومتــی 
ــی در  ــم قطع ــدور حک ــیدگی و ص ــارت، رس ــی و نظ ــور بازرس ــت ام ــه تولی ــی ک ــوان مرجع ــه عن ب

1 . »با توجه به اینکه اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وظایف و حدود اختیار وزیر دادگسترى را تعیین نموده است، و این 
امر، ظهور در انحصار دارد، نمی توان، به موجب قانون عادى، اختیار دیگرى به او اعطا نمود؛ بنابراین، طرح فوق مغایر اصل 

160 قانون اساسی شناخته شد.«
2 . برای نمونه بنگرید به سخنان شهید بهشتی مندرج در: )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسامی، 

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، جلد 3، ص 1585(.
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ــذا،  ــه اســت؛1 ل ــرار گرفت ــل وزارت دادگســتری ق ــده دارد در ذی ــور اقتصــادی و اجــرای آن را برعه ام
ــکان  ــه، ام ــتری را پذیرفت ــای وزارت دادگس ــعۀ صاحیت ه ــور توس ــی کش ــام حقوق ــه نظ همچنان ک
توســعه ایــن صاحیت هــا از طــرق عــادی تقنینــی و یــا از طریــق مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و 
در جهــت تمرکــز امــور حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در آن وزارتخانــه کمــاکان وجــود دارد.

بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد، پیش بینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ذیــل 
ســاختار وزارت دادگســتری و اســتقرار ایــن واحدهــا در دســتگاه های اجرایــی مختلــف می توانــد یکــی 
ــای  ــع آن ارتق ــه تب ــور باشــد و ب ــای مذک ــی واحده ــن اســتقال و بی طرف ــن و تضمی ــای تأمی از راه ه

کارآمــدی ایــن واحدهــا باشــد.

بنــد دوم. پیش بینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
ــور  ــی رئیس جمه ــت حقوق ــل معاون در ذی

اصــل 124 قانــون اساســی بــا پیش بینــی ایــن عبــارت کــه »رئیس جمهــور می توانــد بــرای انجــام 
ــف را  ــور مختل ــاون در ام ــن مع ــکان تعیی ــًا ام ــد«، عم ــته باش ــی داش ــود معاونان ــی خ ــف قانون وظای
ــایر  ــار س ــور در کن ــای جمه ــواًل رؤس ــتا، معم ــن راس ــرده اســت. در ای ــم ک ــور فراه ــرای رئیس جمه ب
معاونت هــا اقــدام بــه معرفــی معــاون حقوقــی بــه منظــور تمرکــز امــور حقوقــی دولــت در آن معاونــت 
ــی  ــوان مرجــع حقوق ــه عن ــد ب ــی ریاســت جمهوری را بای ــت حقوق ــه، معاون ــن مقدم ــا ای ــد. ب می نماین
وابســته بــه رئیس جمهــور کــه متصــدی امــور حقوقــی در دولــت اســت، شــناخت. بــر همیــن اســاس، 
مــاده 21 آیین نامــه داخلــی هیئــت دولــت تطبیــق پیشــنهاد تصویب نامه هــا و لوایــح و ارائــه 
ــون اساســی را  ــژه موضــوع اصــل 127 قان ــده وی ــت و نماین ــه کمیســیون های دول ــی ب مشــاوره حقوق
ــور  ــی و ام ــاون حقوق ــا مســئولیت مع ــی« ب ــوان »کمیســیون حقوق ــه عن ــت کمیســیونی ب در صاحی

 1.  . مستند به صدر ماده واحده قانون »اصاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23« مصوب 1373/7/19 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده بود »... کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و 

نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت )قوه مجریه( محول می گردد...«. امور تعزیراتی به قوه مجریه 
محول شد؛ عاوه براین تبصره 2 این ماده واحده تعیین »سازمان، تشکیات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور 

حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و...« را به موجب آیین نامه هیئت وزیران دانسته بود. بر همین اساس در 
راستای اجرایی کردن این قانون هیئت وزیران در تاریخ 1373/7/23 تصویب این آیین نامه را به نماینده ویژه رئیس جمهور 

واگذار کرد و در نهایت در تاریخ 1373/8/1 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط نماینده ویژه رئیس جمهور 
تصویب شد و در ماده 1 این مصوبه مقرر شد »در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون »اصاح تعزیرات حکومتی مصوب 
1373/12/23« مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... »سازمان تعزیرات حکومتی« ... زیر نظر وزیر 

دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه می نماید.«
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ــواد 3 و 4  ــه م ــی ازجمل ــواد مختلف ــن، در م ــت؛ عاوه برای ــرار داده اس ــوری ق ــت جمه ــس ریاس مجل
ــوه  ــی ق ــازوکارهای داخل ــق س ــی از طری ــتگاه های اجرای ــن دس ــاف بی ــع اخت ــی رف ــه چگونگ آیین نام
ــتگاه های  ــن دس ــاف بی ــل اخت ــت حل وفص ــران، صاحی ــت وزی ــوب 1386/12/27 هیئ ــه مص مجری

دولتــی در صاحیــت ایــن معاونــت قــرار گرفتــه اســت. 

مبتنــی بــر جایــگاه معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری و اینکــه فلســفه ایجــاد ایــن معاونــت تمرکــز 
ــی  ــوان پیش بین ــوده، می ت ــور ب ــل رئیس جمه ــاص و در ذی ــت خ ــک معاون ــت در ی ــی دول ــور حقوق ام
ــه  ــدی مناســب ب ــت را تمهی ــن معاون ــل ای ــات اداری در ذی ــه تخلف ــی و رســیدگی ب ــای حقوق واحده
منظــور تمرکــز تمــام امــور حقوقــی در مرجعــی واحــد دانســت کــه در عیــن برخــورداری از تخصــص 
الزم، از دســتگاه های مختلــف مســتقل اســت. آنچــه موجــب برتــری ایــن پیشــنهاد نســبت بــه پیشــنهاد 
تعبیــه واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات در ذیــل وزرات دادگســتری می شــود آن اســت کــه 
ــل وزارت دادگســتری  ــات اداری در ذی ــه تخلف ــی و رســیدگی ب ــای حقوق ــی واحده برخــاف پیش بین
ــه رو  ــی ذکــر شــده در بنــد قبــل روب ــا چالش هــای حقوقــی و قانون ــد ب ــۀ اعمــال می توان کــه در مرحل
باشــد، پیش بینــی واحدهــای مذکــور در ذیــل معاونــت حقوقــی رئیس جمهــور علی االصــول بــا چنیــن 

موانعــی روبــه رو نیســت و مصوبــۀ آن بــا قانــون اساســی مغایــر نخواهــد بــود.

از ســوی دیگــر، بررســی احــکام انتصــاب معاونیــن حقوقــی رئیس جمهــور در ادوار مختلــف گویــای 
ــرای  ــی ب ــه اجرای ــازوکار و آیین نام ــری س ــن و به کارگی ــی، تدوی ــواردی »طراح ــه در م ــت ک آن اس
تقویــت، هماهنگــی، نظــارت و کنتــرل معاونــت حقوقــی بــر واحدهــای حقوقــی دســتگاه های اجرایــی 
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و اصــل اســتقال اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی« یکــی از اولویت هــای 
آن معاونــت دانســته شــده اســت1 کــه قطعــًا بــا تمرکــز قانونــی امــور حقوقــی دســتگاه های اجرایــی در 
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری، عــاوه بــر تأمیــن و تضمیــن اســتقال مــورد نیــاز ایــن واحدهــا، 

هــدف مذکــور در احــکام انتصــاب مــورد اشــاره بیشــتر و بهتــر تأمیــن خواهــد شــد.

1 . جهت مشاهده این حکم رجوع شود به حکم رئیس جمهور در تاریخ 1398/7/21، قابل مشاهده در: 

  http://www.president.ir/fa/103324 
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نتیجه

در اجــرای بنــد 10 اصــل 3 قانــون اساســی و بــه منظــور »ایجــاد نظــام اداری صحیــح«، یکــی از 
ــر چشــم گیری در اصــاح نظــام اداری کشــور و  ــد تأثی ــه اصــاح آن می توان ــی ک ــن موضوعات مهم تری
همچنیــن تضمیــن هرچــه بهتــر اصــل حاکمیــت قانــون در دســتگاه های اجــرای داشــته باشــد، اصــاح 

جایــگاه واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در نظــام اداری کشــور اســت. 

ــۀ  ــد در زمین ــن دو واح ــژه ای ــش وی ــه نق ــت ب ــا عنای ــق، ب ــن تحقی ــی های ای ــر بررس ــی ب مبتن
ــاد  ــات ایج ــا و تخلف ــا ناهنجاری ه ــه ب ــی و مقابل ــتگاه های اجرای ــف در دس ــروز تخل ــگیری از ب پیش
ــا  ــی ت ــن دو واحــد در ســاختار دســتگاه های اجرای ــگاه ای ــی، اصــاح جای شــده در دســتگاه های اجرای
ــن  ــات اداری و تضمی ــی نظــام اداری کشــور، کاهــش تخلف ــود کارآی ــه بهب ــد ب ــادی می توان حــدود زی
حاکمیــت قانــون در نظــام اداری کشــور کمــک کنــد؛ چراکــه، در شــرایط حاضــر بــه جهــت وابســتگی 
ــا اســتقال کامــل  و نفوذپذیــری ایــن دو واحــد از دســتگاه های اجرایــی، ایــن دو واحــد نمی تواننــد ب
ــی  ــه دو واحــد حقوق ــه اینک ــا توجــه ب ــی، ب ــه عبارت ــد. ب ــای خودشــان بپردازن ــای صاحیت ه ــه ایف ب
ــا  ــد ی ــرار دارن ــی ق ــل رئیــس دســتگاه اجرای ــه تخلفــات اداری معمــواًل مســتقیمًا در ذی و رســیدگی ب
ــای  ــام ایف ــد در مق ــن دو واح ــًا ای ــده اند، قطع ــف ش ــتگاه ها تعری ــای دس ــی از معاونت ه ــل یک در ذی

ــتند.  ــه نیس ــار و هجم ــال فش ــه اعم ــه دور از هرگون ــان ب ــای خودش صاحیت ه

مبتنــی بــر آســیب ذکــر شــده، بــه منظــور رفــع اشــکال عــدم اســتقال ایــن دو واحــد و بهبــود کارآیی 
آنهــا، ایــن تحقیــق پیشــنهاد دارد کــه دو واحــد حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری از حیث ســاختاری 
بــه صــورت متمرکــز در ذیــل وزارت دادگســتری یــا معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری تعریــف شــوند تــا 
عــاوه بــر حفــظ اســتقال عمــل آنهــا، در آن واحــد بــه اســتقال قــوا لطمــه وارد نشــود و کمــاکان ایــن 
مراجــع در ذیــل قــوه مجریــه قــرار داشــته باشــند. البتــه، ایــن بــدان معنــا نیســت کــه واحدهــای حقوقــی 
ــد و از ایــن جهــت  ــه تخلفــات اداری از نظــر فیزیکــی در ذیــل مراجــع مربوطــه قــرار گیرن و رســیدگی ب
ــور از حیــث  ــد مواجــه شــود، بلکــه، قطعــًا الزم اســت کــه واحدهــای مزب ــا مشــکات جدی امــور اداری ب
ســاختاری وابســته بــه وزارت دادگســتری یــا معاونــت حقوقــی رئیس جمهــور باشــند و تنهــا نماینــدگان آنها 
در دســتگاه های اجرایــی مختلــف مســتقر باشــند. همچنیــن، بــه منظــور تضمیــن هرچــه بیشــتر هماهنگی 
ــا  ــوان در جهــت نصــب باالتریــن مقــام واحدهــای حقوقــی ی ــا دســتگاه های اجرایــی می ت ایــن مراجــع ب
اعضــای هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری توســط وزیــر دادگســتری یــا معــاون حقوقــی ریاســت 
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جمهــوری، از پیشــنهاد باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی مربوطــه اســتفاده کــرد.
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Improving the Status of “Legal” and “Investigation 
of Administrative Offenses” Units in the Structure of 

Executive Organs
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Abstract:Documented in paragraph 10 of article 3 of the Constitution, establishing 
a proper administrative system is one of the issues considered by the system of the 
Islamic Republic of Iran. Undoubtedly one of the most important components of a 
proper administrative system is preventing legal anomalies in the executive organs 
or appropriate and efficient approach with them that ensures the health of the admin-
istrative system. In order to achieve this goal, in the Iranian administrative system, 
in addition to preparing external monitoring, various inter-organizational monitoring 
methods have been proposed to ensure the proper implementation of laws in the ex-
ecutive organs. In the form of descriptive-analytical research and by pathologizing 
the status of “Legal” and “Investigation of Administrative Offenses” Units As two 
effective sources to ensure the rule of law in the organs, It was concluded that the 
lack of organizational and functional independence for these two units has made 
it impossible for such units to be effective in performing their duties. Therefore, it 
was suggested that by redesigning the administrative system of the country, “legal” 
and “investigation of administrative offenses” units be placed structurally under the 
Ministry of Justice or the Legal Vice President and be located in the relevant agen-
cies. Obese perspective, anticipating the possibility of proposing a legal deputy or 
members of administrative misconduct committees by the highest executive to the 
Minister of Justice or the legal vice president and appointing them can help them 
coordinate more closely with the executive.
Keywords:Legal Unit, Investigation of Administrative Offenses Unit, Office Monitoring, 
Executive Organ, Organizational Independence
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