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مطلوبسازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به
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مســتند بــه بنــد  10اصــل  3قانــون اساســی ،ایجــاد نظــام اداری صحیــح ازجملــه موضوعــات مدنظر
نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت .بیتردیــد یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای نظــام اداری صحیــح،
جلوگیــری از بــروز ناهنجاریهــای قانونــی در دســتگاههای اجرایــی یــا برخــورد مناســب و کارآمــد بــا
آنهــا اســت کــه ســامت نظــام اداری را تضمیــن میکنــد .بهمنظــور تأمیــن ایــن هــدف ،در نظــام اداری
ایــران ،عالوهبــر تمهیــد نظارتهــای برونســازمانی ،شــیوهها و طــرق مختلــف نظــارت درونســازمانی
جهــت تضمیــن حســن اجــرای قوانیــن در دســتگاههای اجرایــی پیشبینــی شــده اســت .در قالــب
پژوهشــی توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا آسیبشناســی 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 اســتقالل 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
بــا آن داشــته باشــند .لــذا ،پیشــنهاد شــد تــا بــا بازطراحــی نظــام اداری کشــور ،واحدهــای حقوقــی
و رســیدگی بــه تخلفــات اداری از نظــر ســاختاری در ذیــل وزارت دادگســتری یــا معاونــت حقوقــی
ریاس ـتجمهوری و مســتقر در دســتگاههای مربوطــه باشــند تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــا اســتقالل
بیشــتری بــه ایفــای صحیــح صالحیــت خودشــان بپردازنــد .در ایــن راســتا ،بهرهگیــری از روشهایــی
همچــون منظــور كــردن پیشــنهاد باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی جهــت نصــب باالتریــن مقــام
واحدهــای حقوقــی یــا اعضــای هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در هــر دســتگاه ،میتوانــد
در عیــن حفــظ اســتقالل آنهــا ،بــه هماهنگــی بیشــتر آنهــا بــا دســتگاه اجرایــی کمــک كنــد.

کلیدواژهها:

اســتقالل ســازمانی ،دســتگاه اجرایــی ،نظــارت بــر اداره ،واحــد حقوقــی ،واحــد رســیدگی بــه
تخلفــات اداری.
* .استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)
** .دانشآموخته دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
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مقدمه

بنــا بــر تصریــح بنــد  10اصــل  3قانــون 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 دســتگاههای
اجرایــی نیــز در جهــت نیــل بــه ایــن مهــم مطلوبســازی شــود؛ لــذا ،بــه اســتناد اصــل مزبــور ،دولــت
جمهــوری اســامی ایــران مکلــف اســت از تمامــی ظرفیتهــا و امکانــات خــود در جهــت بهبــود
ســاختارها و ســازوکارهای نظــام اداری اســتفاده کنــد.
از جملــه مهمتریــن مزایــای اصالحــات ســاختاری و مطلوبســازی نظــام اداری ،جلوگیــری یــا
کاهــش زمینههــای بــروز «فســاد اداری» 1بهعنــوان یکــی از مشــکالت نظــام اداری ایــران اســت 2.از
ســوی دیگــر ،اصــاح ســاختار اداری میتوانــد کیفیــت بازخــورد نظــام اداری بــه متخلــف را افزایــش
دهــد .بــه عبارتــی ،اگــر نظــام اداری بتوانــد بــا انجــام اصالحــات ســاختاری از بروز تخلــف ،سوءاســتفاده
از قــدرت ،هنجارشــکنی یــا هنجارگریــزی جلوگیــری کنــد یــا در صــورت بــروز تخلــف بــا متخلــف
برخــورد مناســبی داشــته باشــد ،گام مهمــی در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری و بهبــود ســامت
اداری برداشــته خواهــد شــد .بهمنظــور تحقــق ایــن مهــم ،در کنــار شــیوهها و ســاختارهای درون
و برونســازمانی مختلفــی کــه جهــت مبــارزه بــا فســاد و ممانعــت از هنجارشــکنی و تخلــف عامدانــه
و غیرعامدانــه در دســتگاههای اجرایــی ،در قوانیــن تعبیــه و طراحــی شــده ،مطلوبســازی جایــگاه
واحدهــای «حقوقــی» و «رســیدگی بــه تخلفــات اداری» در ســاختار دســتگاههای اجرایــی میتوانــد
تأثیــر ویــژهای بــر بهبــود عملکــرد دســتگاهها و بهصــورت خــاص ،در زمینــۀ کاهــش فســاد اداری در
دســتگاههای اجرایــی داشــته باشــد.

 . 1مبتنی بر بند «الف» ماده « 1قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد» (مصوب  )1390فساد «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 سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ،ارتشاء ،اختالس ،تبانی،
سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی ،امکانات یا اطالعات ،دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و
انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» را میگویند.
 . 2کمالی ،یحیی ،بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سالمت اداری ،فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن،1393 ،
شماره پنجم ،صص  ،132 -111ص .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
«رســیدگی بــه تخلفــات اداری» ،منــوط بــه اســتقالل ایــن دو واحــد اداری از دســتگاههای اجرایــی
مربوطــه اســت .بنابرایــن الزم اســت تــا ایــن دو واحــد از بدنــه دســتگاههای اجرایــی منفــک و بــه
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
عدمکارآمــدی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در زمینــۀ تأمیــن ســامت اداری در
دســتگاههای 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 اصالحــات ســاختاری
جهــت تحقــق ســامت اداری 1یــا مزایــای اصــاح ســاختار اداری 2تاکنــون مطالعاتــی صــورت گرفتــه،
ولیکــن تاکنــون موضــوع ایــن تحقیــق در آثــار حقوقــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ لــذا ،ایــن
اثــر بدیــع محســوب میشــود.
مبتنــی بــر مقدمــات ذکرشــده بــه منظــور پاســخ بــه ســوال طرحشــده ،ابتــدا بــه معرفــی جایــگاه و
نقــش واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در دســتگاههای اجرایــی پرداختــه میشــود
(بنــد )1؛ در ادامــه ،آسیبشناســی جایــگاه ایــن واحدهــا در نظــام اداری کشــور انجــام میشــود (بنــد
)2؛ درنهایــت ،مبتنــی بــر آسیبشناســی ذکرشــده ،جایــگاه مطلــوب ایــن واحدهــا تبییــن میشــود
(بنــد .)3

گفتــار اول .جایــگاه و نقــش واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه
تخلفــات اداری در دســتگاههای اجرایــی
 . 1کمالی ،بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سالمت اداری ،همان ،صص .132 -111
 . 2یالغوز آقاجی ،رعنا ،و سید جمالالدین محسنی زنوری ،نقش دولت در تحول نظام اداری کشور ،مجله اقتصاد ،1393 ،شمارههای
 5و .6
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در یــک تقســیم کالن امــور و فعالیتهــای جــاری هــر دســتگاه بــه دو دســته امــور صــف (خــط یــا
اصلــی) و امــور ســتادی (مشــترک) تقســیم میشــوند .امــور صــف بــه فعالیتهایــی اطــاق میشــود
کــه هــدف اصلــی از ایجــاد دســتگاه مربوطــه را محقــق میکننــد و اساس ـاً نهــاد ذیربــط بــا هــدف
تحقــق ایــن امــور تأســیس میشــود .درمقابــل ،امــور ســتادی بــه مجموعــه فعالیتهایــی اطــاق
میشــود کــه اگرچــه وظیفــه و مســئولیت اصلــی دســتگاه محســوب نمیشــوند ،امــا زمینــۀ اجــرای
امــور صــف و اصلــی آن دســتگاه را فراهــم میکننــد 1.اگرچــه در نــگاه اول بــه یــک ســازمان ،امــور
صــف و وظایــف اصلــی آن دســتگاه مــورد توجــه قــرار میگیرنــد و عملکــرد یــک دســتگاه نیــز بــر
مبنــای میــزان و نحــوه پیشــرفت و پیشــبرد ایــن دســته از امــور ارزیابــی میشــود ،امــا انجــام صحیــح
و مطلــوب امــور صــف توســط هــر ســازمان منــوط بــه مطلوبســازی امــور ســتادی و پشــتیبانی آن
نهــاد اســت.
مبتنــی بــر مقدمــۀ فــوق ،در اغلــب دســتگاههای اجرایــی دو واحــد حقوقــی و رســیدگی بــه
تخلفــات اداری در زمــرۀ واحدهــای ســتادی محســوب میشــوند کــه درادامــه بــه تبییــن جایــگاه و
نقــش هریــک پرداختــه خواهــد شــد.

بند اول .جایگاه و نقش واحدهای حقوقی
پذیــرش اصــل تفکیــک و اســتقالل قــوا در نظامهــای حقوقــی ســبب تقســیم وظایــف و اختیــارات
قــوای عمومــی کشــور عمدتـاً بیــن ســه قــوه مجریــه ،قضاییــه و مقننــه گردیــد .ایــن امــر اقتضــا دارد
کــه هــر نهــاد ،ســازمان و قــوهای تنهــا بــه ایفــای وظایــف قانونــی خــود بپــردازد و از حــدود اختیــارات
تعــدی نکنــد 2.در ایــن فرآینــد،
خــود خــارج نشــود و از ســویی بــه حــوزه صالحیــت قــوای دیگــر ّ
قوانیــن اساســی بــه عنــوان مهمتریــن اســنادی هســتند کــه صالحیــت قــوا و نهادهــا را تحدیــد و در
مــورد تنظیــم ســاختار دولــت ،حــدود اختیــارات نهادهــای سیاســی و نحــوه اعمــال حاکمیــت بــه وضــع
قاعــده پرداختنــد 3.در اینگونــه نظامهــا ،تنظیــم روابــط و بهســامان شــدن امــور بایــد مبتنــی بــر
قوانیــن باشــد و همــۀ فعالیتهــا و اعمــال اشــخاص و نهادهــا بایــد بــر اســاس قانــون ،اجــرا و اعمــال
گردنــد 4.در چنیــن وضعیتــی «اصــل صالحیــت» ظهــور پیــدا کــرد کــه بــه معنــی «اختیــار قانونــی
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :انتشارات سمت ،1387 ،چاپ پانزدهم ،صص .48-47
 .2موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :نشر دادگستر ،1391 ،ص .152
 . 3عمید زنجانی ،عباسعلی ،مبانی حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :انتشارات مجد ،1387 ،ص .58
 .4پروین ،خیرالله ،مبانی حقوق عمومی ،تهران :انتشارات سمت ،1393 ،ص .382
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یــک مأمــور رســمی بــرای انجــام پــارهای از امــور» 1میباشــد و قانــون بــه عنــوان منبــع اعطــای
صالحیــت بــه حســاب میآیــد.
بــا اهمیــت یافتــن نقــش قانــون در نظــام سیاســی و اداری کشــورها و ضــرورت مراعــات اصــل
حاکمیــت قانــون توســط دســتگاههای اجرایــی ،نیــاز بــه آگاهــی و تســلط بــر قوانیــن و مقــررات
انکارناپذیــر اســت و از ایــن جهــت ،اجــرای صحیــح و دقیــق قوانیــن منــوط بــه حضــور کارشناســانی
قانونشــناس در دســتگاههای اجرایــی اســت .بــر ایــن اســاس ،از مهمتریــن راهکارهــای پیشــینی
شــده بــرای تحقــق اصــل «حاکمیــت قانــون» در دســتگاههای اجرایــی تمهیــد واحدهــای حقوقــی
بهمنظــور همــکاری در تصمیمگیریهــای اداری و پیشــگیری از خــروج از حــدود صالحیــت و بــه
تبــع آن وقــوع تخلفــات و احیانــاً سوءاســتفادههای اداری بــوده اســت؛ لــذا ،واحدهــای حقوقــی را
میتــوان بهعنــوان مرجــع هدایــت کننــده و ناظــر بــر عملکــرد دســتگاههای اجــرای جهــت ایفــای
صحیــح صالحیتهــا دانســت و طبیعــی اســت کــه ایفــای صحیــح ایــن صالحیـت منجــر بــه جلوگیــری
از هنجارشــکنی ،فســاد اداری و نقــض قوانیــن توســط دســتگاههای اجرایــی میشــود.
بررســی قوانیــن و مقــررات مربوطــه گویــای آن اســت کــه صالحیتهایــی 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 اشــخاص ، 2نظــارت بــر تدویــن ،تنظیــم و تصویــب مقــررات
دســتگاه 3و مــواردی نظیــر آن ازجملــه وظایــف مشــترک واحدهــای حقوقــی دســتگاههای اجرایــی
اســت .بــا عنایــت بــه وظایــف ذکرشــده بــرای ایــن قبیــل واحدهــا ،بررســی ســاختار دســتگاههای
اجرایــی گویــای آن اســت کــه در حــال حاضــر غالبــاً واحــد حقوقــی بــه یکــی از طــرق ذیــل در
دســتگاههای اجرایــی پیشبینــی شــده اســت:
 .1در قالــب معاونتــی مســتقل :در برخــی از دســتگاههای اجرایــی واحــد حقوقــی بــه عنــوان
معاونتــی مســتقل و در ذیــل رئیــس ســازمان تعریــف شــده اســت .ازجملــه ســازمانهایی کــه واحــد
حقوقــی در آنهــا بــه صــورت معاونــت تعریــف شــده میتــوان بــه ســازمان شــرکت آب منطقــهای
 .1جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :انتشارات گنج دانش ،1378 ،چاپ دهم ،ص .407
 .2برای مشاهده رجوع کنید به شرح وظایف دفتر حقوقی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،آبان  ،1399قابل 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
 .3برای مشاهده رجوع کنید به شرح وظایف دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان ،آبان  ،1399قابل مشاهده
در:

==http://www.ostan-hm.ir/fa/index.aspx?spi=MQ
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مطلوبسازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی
به تخلفات اداری» در ساختار دستگاههای اجرایی

اســتان تهــران (مدیریــت حقوقــی در ذیــل مدیرعامــل) ، 1ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران (معاونــت
توســعه مدیریــت و امــور حقوقــی و مجلــس) 2و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن (معاونــت امــاک و
حقوقــی) 3اشــاره کــرد.
 .2در قالــب اداره یــا دفتــری در ذیــل یکــی از معاونتهــا :در برخــی از ســازمانها
واحــد حقوقــی دســتگاه نــه بــه عنــوان معاونتــی مســتقل بلکــه بــه عنــوان اداره یــا دفتــری در ذیــل
معاونتهایــی چــون معاونــت اداری و مالــی یــا معاونــت توســعه مدیریــت دســتگاه تعریــف شــده
اســت .ازجملــه دســتگاههایی کــه در ســاختار ســازمانی آنهــا واحــد حقوقــی بهصــورت دفتــر یــا اداره
در ذیــل یــک معاونــت طراحــی شــده میتــوان بــه ســازمان بهزیســتی کشــور (ذیــل معاونــت توســعه
5
مدیریــت و منابــع) ، 4ســازمان تبلیغــات اســامی (ذیــل معاونــت توســعه مدیریــت و پشــتیبانی)
 ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت (ذیــل معاونــت توســعه مدیریــت ،حقوقــی و امــور مجلــس) 6و
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور (ذیــل معاونــت توســعه منابــع و پشــتیبانی) 7اشــاره
کــرد.
 . 1برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان شرکت آب منطقهای استان تهران ،آبان  ،1399قابل مشاهده در:

https://www.thrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=140

 . 2برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان ملی استاندارد ایران ،آبان  ،1399قابل 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

 . 3برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان ملی زمین و مسکن ،آبان  ،1399قابل مشاهده در:

https://www.nlho.ir/page-main/fa/0/form/pId1051

 . 4برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان بهزیستی کشور ،آبان  ،1399قابل 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%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 . 5برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان تبلیغات اسالمی ،آبان  ،1399قابل مشاهده درhttp://ido.ir/org/chart :
 . 6برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان حفاظت محیطزیست ،آبان  ،1399قابل 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

 . 7برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،آبان  ،1399قابل 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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بنــا بــر مطالــب ذکرشــده ،واحــد حقوقــی دســتگاههای اجرایــی بخشــی از بدنــۀ ســتادی ادارات
اســت کــه در زمینــۀ ارائــۀ رهنمــود حقوقــی بــه ارکان دســتگاه و هدایــت امــور حقوقــی آن دســتگاه
واجــد نقــش محــوری اســت و غالبـاً بــه عنــوان یــک معاونــت یــا اداره در ذیــل ســاختار اداری دســتگاه
اجرایــی قــرار دارد.

بند دوم .جایگاه و نقش واحدهای رسیدگی به تخلفات اداری
بــه یقیــن نظــارت پیشــگیرانه (پیشــینی) بهتنهایــی نمیتوانــد از بــروز تخلفــات ،سوءاســتفادهها
و قانونگریزیهــا در دســتگاههای اجرایــی جلوگیــری کنــد و بــا وجــود هــر ســطح از نظــارت
پیشــگیرانه ،بــروز تخلفــات اداری در دســتگاههای اجرایــی قطعــی اســت .بــر ایــن اســاس ،واحــد
رســیدگی بــه تخلفــات اداری را بایــد بهعنــوان مکمــل واحــد حقوقــی در دســتگاههای اجرایــی جهــت
تضمیــن قانونمــداری دانســت .بدینمنظــور ،معمــوالً در دســتگاههای اجرایــی واحدهایــی تحــت
عناوینــی همچــون هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری یــا هیئتهــای انتظامــی پیشبینــی
شــده تــا بــه تخلفــات کارمنــدان آن دســتگاه رســیدگی کننــد.
بررســی قوانیــن و مقــررات مربوطــه گویــای آن اســت کــه واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در
نظــام اداری ایــران از ماهیــت واحــدی برخــوردار نیســتند و پیشبینــی ایــن قبیــل واحدهــا در دســتگاههای
مختلــف از الگــوی واحــدی تبعیــت نکــرده اســت .توضیــح آنکــه ،گاهــی واحــدی قضایــی کــه از منظــر
ســازمانی در ذیــل ســاختار قــوه قضاییــه قــرار میگیــرد بــه ایفــای ایــن نقــش میپــردازد .بــه عنــوان نمونــه
میتــوان بــه واحــد رســیدگی بــه تخلفــات قضــات دادگســتری اشــاره کــرد کــه در «قانــون نظــارت بــر
ی قضــات» شــناخته میشــوند .امــا در
رفتــار قضــات» مصــوب  1392تحــت عنــوان «دادگاه عالــی انتظامـ 
اغلــب مــوارد ایــن هیأتهــا دارای ماهیــت شــبهقضایی هســتند و در ایــن دســته از هیأتهــا یــا شــوراها،
رســیدگی بــه تخلفــات کارمنــدان توســط غیرقضــات و خــود کارکنــان ادارات صــورت میگیــرد .نمونــه ایــن
دســته از هیأتهــا و شــوراها را میتــوان «هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان» دانســت
کــه بــه موجــب مــاده (« )2قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری» 1مصــوب  1372اعضــای آن بــا حکــم وزیر
یــا باالتریــن مقــام ســازمان مســتقل دولتــی منصــوب میشــوند.
 . 1ماده  -2هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای  3عضو اصلی و یک و یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا
باالترینمقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است .اعضای علیالبدل در
غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره -هیچ یک از اعضاء اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه
باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدیدنظر پروندههایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی دادهاند ،شرکت نمایند.
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فــارغ از ماهیــت ناهمگــون واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در دســتگاههای اجرایــی،
ایــن واحدهــا از قانــون واحــدی پیــروی نمیکننــد و بــر مبنــای ضرورتهــا و اقتضائــات شــغلی و
اداری ،قوانیــن و مقــررات مختلفــی بــرای ایــن منظــور تصویــب شــده اســت .از جملـهی ایــن قوانیــن و
مقــررات میتــوان بــهقانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب  ،1372قانــون تشــکیل هیأتهــای
انضباطــی رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات کارکنــان نیروهــای مســلح مصــوب  1395و قانــون نظارت
بــر رفتــار قضــات مصــوب  1390اشــاره کــرد.
راجــع بــه جایــگاه واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ســاختار دســتگاههای اجرایــی
بایــد گفــت کــه بــر طبــق بررســیهای انجــام شــده ،در اغلــب دســتگاهها ،ایــن واحدهــا همچــون
واحدهــای حقوقــی یــا بــه صــورت مســتقیم در ذیــل رئیــس اداره شناســایی شــدهاند ،یــا اینکــه بــه
صــورت ادار ه یــا دفتــری در ذیــل یکــی از معاونتهــا در دســتگاههای اجرایــی تعریــف شــدهاند.
بــه عنــوان نمونــه ،در ســاختار ســازمانی ســازمان تبلیغــات اســامی ، 1هیــأت رســیدگی بــه تخلفــات
اداری ذیــل رئیــس ســازمان شناســایی شــده اســت .همچنیــن ،در ســاختار ســازمانی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارکنــان و انتظامــی اعضــای هیــأت
علمــی مســتقیماً در ذیــل وزیــر قــرار دارنــد 2.در ســاختار ســازمانی وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز
3
دبیرخانــه هماهنگــی هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ذیــل وزیــر قــرار گرفتــه اســت.
از ســوی دیگــر ،در ســاختار ســازمانی برخــی از دســتگاههای اجرایــی همچــون وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،امــور هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری زیــر نظــر «نماینــده وزیــر و مســئول
هماهنگــی هیأتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری» انجــام میشــود کــه از نظــر ســازمانی در ذیــل
4
«معاونــت توســعه مدیریــت ،هماهنگــی و امــور پشــتیبانی» اســت.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری بهعنــوان بخشــی از بدنــه
 . 1برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای سازمان تبلیغات اسالمی ،آبان  ،1399قابل مشاهده در:
http://ido.ir/org/chart
 . 2برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،آبان  ،1399قابل 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
 . 3برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای وزارت جهاد کشاورزی ،آبان  ،1399قابل مشاهده در:
https://gozinesh.maj.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=Main&PageID=64
 . 4برای مشاهده رجوع کنید به تارنمای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،آبان  ،1399قابل 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%

64

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

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم  /شمـــــاره چهارم  /پاییز 1399

ســتادی دســتگاههای اجرایــی هســتند کــه در صــورت بــروز تخلــف توســط کارکنــان واحدهــای
اجرایــی ،مســئولیت رســیدگی بــه تخلفــات اداری را برعهــده دارد و از نظــر ســاختاری غالبـاً بــه عنــوان
یــک معاونــت یــا اداره در ذیــل ســاختار اداری دســتگاه اجرایــی قــرار دارد.

گفتــار دوم .آسیبشناســی جایــگاه ســازمانی واحدهــای
حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری
ازجملــه اقتضائــات اِعمــال صحیــح صالحیــت توســط واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات
اداری ،پیشبینــی و تنظیــم ســاختار ،ســازمان و نظــام حقوقــی مطلــوب بــرای ایــن واحدهــا در
ســاختار دســتگاههای اجرایــی اســت .مبتنــی بــر صالحیتهــای ذکــر شــده بــرای ایــن دو واحــد
اداری ،اجمــاالً میتــوان گفــت کــه ازجملــه مهمتریــن اصولــی کــه بــر حســن جریــان امــور در ایــن دو
واحــد اثرگــذار اســت ،تضمیــن اســتقالل و بیطرفــی ایــن دو واحــد در مقــام ایفــای صالحیتهایشــان
اســت کــه در شــرایط موجــود ،جایــگاه ســازمانی پیشبینــی شــده بــرای ایــن دو واحــد در ســاختار
فعلــی اداری ایــران میتوانــد ایــن ویژگ ـی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .بــر ایــن مبنــا ،در ادامــه بــه
آسیبشناســی جایــگاه کنونــی ایــن دو واحــد در ســاختار ســازمانی دســتگاههای اجرایــی پرداختــه
خواهــد شــد.

بند اول .آسیبشناسی جایگاه واحدهای حقوقی
امــروزه بــا توســعه و گســترش نظریــۀ دولــت تنظیمگــر ، 1دســتگاههای اجرایــی بــرای انجــام
مســئولیتها و پیشــبرد اهــدف خــود از دو ابــزار مقــرره و قــرارداد بیــش از ســایر ابزارهــای حقوقــی
اســتفاده میکننــد .عــاوه بــر ناهنجاریهایــی کــه در دســتگاههای اجرایــی در فرآینــد وضــع مقــررات
رخ میدهــد ،افزایــش اســتفاده دولتهــا از ابــزار قــرارداد موجــب شــده تــا در کنــار محققشــدن ســطح
وســیعی از نیازهــای دســتگاهها از طریــق انعقــاد قــرارداد ،طیــف گســتردهای از تخلفــات ،هنجارشــکنیها
و سوءاســتفادهها در دســتگاههای اجرایــی در فرآینــد و شــیوه انعقــاد قراردادهــا بــروز کنــد.
 . 1مبتنی بر سیر تحوالت نظریه دولت و گذر از دولت-ژاندارم و دولت-رفاه که اشکال سنتی دولت در جوامع بشری
محسوب میشوند دولتهای تنظیمگر و مقررهگذار پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشتند .مبتنی بر تحوالت ذکر شده ،دولت
تنظیمگر به معنای «تغییر شیوه حکمرانی از تأمین مستقیم خدمات عمومی است که وظیفه دولت رفاه بود و حرکت به
سمت سیاستگذاری و توسعه سازوکارهای نظارتی بر ارائه خدمات عمومی توسط دیگران است»( .گرجیازندریانی ،علیاکبر،
و جعفر شفیعی سردشت ،استقالل نهادهای مقرراتگذار با نگاهی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
قابل مشاهده در کتاب در تکاپوی حقوق عمومی ،تهران :انتشارات جنگل ،1393 ،جلد نخست ،صص  ،487-458ص ).460
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بــر مبنــای مقدمــۀ یادشــده ،واحــد حقوقــی دســتگاه اجرایــی بــه عنــوان مرجعــی کــه بــا آگاهــی
از قوانیــن و مقــررات مربوطــه میتوانــد شــیوه اعمــال صالحیــت و اقتــدار دســتگاه را تنظیــم و
تمشــیت کنــد و بــر اجــرای دقیــق قانــون نظــارت نمایــد ،بایســتی بتوانــد بــا حفــظ اســتقالل خــود
مانعــی جهــت قانونگریــزی و هنجارشــکنی در فرآینــد تنظیــم قراردادهــای دســتگاههای دولتــی و
همچنیــن تدویــن و تصویــب مقــررات در دســتگاهها باشــد یــا در صورتــی کــه امــکان مقاومــت در
برابــر بــروز تخلــف را نداشــت ،حداقــل بتوانــد اقدامــات الزم را جهــت گزارشگــری تخلــف و مقابلــه
بــا آن انجــام دهــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــا پیشبینــی واحدهــای حقوقــی در ذیــل رئیــس یــا
ت دســتگاه اجرایــی ،عمـ ً
ا ایــن واحــد در ذیــل نظــام سلســلهمراتب اداری و بهعنــوان بخشــی از
معاونـ 
ً
اداره در راســتای پیشــبرد اهــداف و اعمــال کارگــزاران اداره قلمــداد میشــود و عمـا امــکان مقاومــت
در مقابــل فشــارهای مقامــات مافــوق خــود را نــدارد.
بــه عبارتــی ،واحــد حقوقــی زمانــی میتوانــد صالحیتهــای موردانتظــار و قانونــی خــود را بــه
خوبــی ایفــا کننــد کــه اقتضائــات ســاختاری بــرای ایفــای عملکــردی مســتقل و الزماالتبــاع بــرای
ســایر ارکان دســتگاه اجرایــی را داشــته باشــد و در مقــام عمــل ،صرفـاً بــر مبنــای قواعــد و هنجارهــای
حقوقــی و قانونــی بــه ایفــای صالحیتهــای خــود بپــردازد؛ لــذا ،پیشبینــی واحــد حقوقــی در ذیــل
رئیــس دســتگاه اجرایــی یــا زیرمجموعــۀ معاونتهــای ســازمان اداری میتوانــد موجبــات ســلب
اســتقالل و بیطرفــی ایــن واحــد را فراهــم کنــد و در ایــن شــرایط نمیتــوان انتظــار داشــت کــه
واحــد حقوقــی همــواره بتوانــد بــه دور از اغــراض ســازمانی و یــا اعمــال فشــارهای اداری بــه بررســی
مقــررات و قراردادهــای اداره و اعالمنظــر در خصــوص آنهــا بپــردازد؛ بلکــه ،در چنیــن شــرایطی
میتــوان شــاهد پدیدههایــی همچــون «اغمــاض در ایفــای صالحیــت» یــا «عــدم ایفــای صحیــح
صالحیــت» در مراتــب مختلــف اداری بــود.

بنــد دوم .آسیبشناســی جایــگاه واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات
اداری
بهمنظــور تبییــن جامــع عواملــی كــه بــه موجــب ضوابــط موجــود میتواننــد موجبــات تضعیــف
اســتقالل واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ســاختار دســتگاههای اجرایــی را فراهــم كننــد،
درادامــه مبتنــی بــر ســه مــاك «وابســتگی ســاختاری بــه اداره»« ،امــكان عــزل اعضــا» و «امــكان
انحــال واحدهــا» بــه آسیبشناســی جایــگاه واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ســاختار
اداری ایــران پرداختــه خواهــد شــد.
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 .1وابستگی ساختاری به اداره
همچنانکــه پیشتــر گفتــه شــد ،آن دســته از واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کــه در درون
دســتگاههای اجرایــی پیشبینــی شــدهاند ،یــا بــه صــورت مســتقیم در ذیــل رئیــس اداره شناســایی
شــدهاند ،یــا اینکــه بــه صــورت اداره یــا دفتــری در ذیــل یکــی از معاونتهــا در دســتگاههای اجرایــی
قــرار دارنــد؛ بنابرایــن ایــن واحدهــا از منظــر بودج ـهای ،امکانــات و پشــتیبانی وابســته بــه دســتگاه
اجرایــی متبــوع خویــش میباشــند .ایــن عامــل موجــب شــده تــا برخــی حقوقدانــان قرارگرفتــن
ایــن واحدهــا در بدنــه دســتگاههای اجرایــی و وابســتگی ســاختاری و بودجــهای ایــن واحدهــا بــه
دســتگاههای اجرایــی را ناقــض اســتقالل و بیطرفــی ایــن واحدهــا در انجــام صالحیتهایشــان
1
بداننــد.
آنچــه ایــن اشــکال را تشــدید میکنــد آن اســت کــه بــه صراحــت تبصــره  3مــاده  9قانون رســیدگی
بــه تخلفــات اداری (مصــوب  )1372بــه عنــوان مهمتریــن قانــون در ایــن زمینــه« ،هیئتهــای بــدوی
و تجدیدنظــر ،نماینــده دولــت در هریــک از دســتگاههای مشــمول ایــن قانــون» دانســته شــدهاند.
ایــن در حالــی اســت كــه بــا عنایــت بــه جایــگاه مذكــور و نقــش ایــن قبیــل مراجــع در دســتگاههای
اجرایــی كــه ماهیت ـاً قضایــی محســوب میشــود ،اجمــاالً میتــوان گفــت كــه بیــن نقــش و جایــگاه
ایــن قبیــل هیئتهــا و شــوراها تناســب وجــود نــدارد.
توضیــح آنكــه ،بــر طبــق تعاریــف ذکــر شــده از عمــل قضایــی ،قضــا «صالحیــت و حــق بــر صــدور
حكــم» میباشــد 2.بهعبارتــی ،قاضــی كســی اســت كــه بــا آشــنایی از احــكام 3یــا جزئیــات قوانیــن
شــرعی 4بــه بررســی موضــوع میپــردازد و از طریــق صــدور حكــم ،بــه اســتیفا ء حــق و یــا فصــل
خصومــت میپــردازد 1.مبتنــی بــر ویژگیهــای ذكــر شــده بــرای عمــل قضایــی ،تردیــدی نیســت کــه
در هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری نیــز مشــابه مراجــع قضایــی بــه بررســی قضایــی موضوعــات
ارجاعــی پرداختــه میشــود و بــا تطبیــق مفــاد پروندههــا بــا قانــون ،اعضــای ایــن هیئتهــا اقــدام
 .1گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،و یونس فتحی ،آسیبشناسی فرآیند دادرسی در هیئتهای رسیدگی به تخلفات
اداری :تأملی پیرامون یک الگوی مطلوب ،دوفصلنامه حقوق اداری ،1394 ،شماره  ،9صص  ،51-29صص .37-36
 . 2البعلبكی ،روحی ،و همكاران ،القاموس القانونی الثالثی ،بیروت :منشورات الحلبی الحقوقیه2002 ،م ،ص .1325
محمدبنعلىبنبابویه ،ترجمه من ال یحضره الفقیه ،ترجمه علىاكبر غفارى ،تهران :نشر صدوق 1409 ،ه.ق ،جلد
 . 3صدوقّ ،
چهارم ،ص .3
 . 4شیخانصاری ،مرتضى ،القضاء و الشهادات ،قم :كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى 1415 ،ه.ق ،ص .25
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مطلوبسازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی
به تخلفات اداری» در ساختار دستگاههای اجرایی

بــه صــدور رأی در زمینــۀ تخلفــات کارمنــدان اداره میکننــد .بــه دلیــل همیــن مشــابهت در عملکــرد،
از مراجعــی همچــون هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــه عنــوان مراجــع شــبهقضایی یــاد
میشــود؛ لــذا ،بــا پذیــرش ایــن مطلــب کــه کارویــژۀ هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری
قضایــی اســت ،تأمیــن اصــول دادرســی منصفانــه در ایــن قبیــل مراجــع یــک ضــرورت انکارناپذیــر
اســت.
بــا توجــه بــه مقدمــه فــوق ،تضمیــن و حفــظ بیطرفــی و اســتقالل ایــن قبیــل هیئتهــا بــه
عنــوان بخشــی از اصــول دادرســی منصفانــه در جهــت ایفــای صحیــح عملکــرد آنهــا نقــش ویــژهای
دارد کــه تأمیــن آنهــا تــا حــدود زیــادی مســتلزم پیشبینــی اقتضائــات ســاختاری و ســازمانی اســت.
در ایــن زمینــه ،تضمیــن اســتقالل و بیطرفــی 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 صرفـاً بــر اســاس مبانــی قانونــی و منابــع حقوقــی بــه صــدور رأی بپردازنــد 2و ایــن مراجــع
بتواننــد بیطرفــی خودشــان را در دعــاوی مطروحــه حفــظ كننــد .ایــن در حالــی اســت كــه بنــا بــر
ویژگیهــای ذكــر شــده ،ایــن واحدهــا در ابعــاد مختلفــی فاقــد اســتقالل و بیطرفــی الزم بــرای
ایفــای مطلــوب صالحیتشــان هســتند.
 .2امكان عزل اعضا
از جملــه مؤلفههایــی کــه میتوانــد اســتحکامبخش یــا مخدوشکننــده اســتقالل یــک نهــاد
باشــد ،شــیوه انتخــاب و بــه خصــوص شــیوه برکنــاری یــا عــزل اعضــای آن نهــاد اســت .در ارتبــاط بــا
واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری ،اگرچــه قانونگــذار تــاش كــرده تــا بــا پیشبینــی مفــادی
همچــون مــاده  3قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری 3مبنــی بــر اینكــه عــزل و برکنــاری اعضــای
هیئتهــا بایــد بــا تأییــد هیئــت عالــی نظــارت باشــد ،تــا حــد امــكان از اســتقالل اعضــای ایــن
هیئتهــا صیانــت كنــد ،امــا در صــدر همیــن مــاده ،ابتــکار عمــل جهــت طــرح پیشــنهاد برکنــاری
اعضــا بــه باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی داده شــده كــه صــرف همیــن صالحیــت میتوانــد بهعنــوان
 . 1شهید ثانى ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیه 1413 ،ه.ق ،جلد سیزدهم ،ص
.325
 . 2پروین ،خیرالله ،و حسین آئینهنگینی ،تأملی بر آثار صالحیت قضایی رئیس قوه قضاییه در پرتو بازشناسی این
صالحیت در قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،1397 ،شماره ،22
ص .134
 . 3ماده  -3برکناری اعضای هیئتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر
دستگاههای موضوع تبصره  ۱ماده  ۱و تصویب هیئت عالی نظارت صورت میگیرد.
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ابــزاری در دســت باالتریــن مقامــات دســتگاههای اجرایــی جهــت اعمــال فشــار بــر عضــو هیئــت باشــد
و اســتقالل اعضــای هیئتهــا را مخــدوش کنــد .عالوهبرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه مســتند بــه صــدر
ن وزرا یــا باالتریــن مقــام
مــاده  22قانــون یادشــده 1اکثریــت اعضــای هیئــت عالــی نظــارت نماینــدگا 
ســازمانهای مســتقل دولتــی هســتند ،تمهیــد اندیشــیده شــده بــرای حراســت از اســتقالل اعضــای
واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ایــن قانــون تــا حــدودی بالاثــر اســت.
 .3امكان انحالل واحدها
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه میتوانــد بــه اســتقالل عمــل واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات
اداری لطمــه وارد كنــد ،امكانپذیــر بــودن انحــال ایــن واحدهــا و شــیوه اعمــال آن اســت .در شــرایط
حاضــر ،امكانپذیــر بــودن انحــال واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری توســط هیــأت عالــی
نظــارت و شــیوه اعمــال آن یكــی از عوامــل مخدوشکننــدۀ اســتقالل ایــن واحدهــا اســت .در ایــن
زمینــه ،عــاوه بــر ایراداتــی كــه بــه صالحیــت هیئــت عالــی نظــارت بــه موجــب مــاده  40آییننامــه
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری 2جهــت انحــال هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری وارد
اســت؛ پیشبینــی صالحیتهــای مختلــف جهــت اعمــال نظــارت و طــرح پیشــنهاد بــه منظــور انحــال
ایــن هیئتهــا بــرای نماینــدگان وزیــران و باالتریــن مقامهــای دســتگاههای اجرایــی در مــاده 35
آییننامــه مزبــور ،موجــب تأثیرپذیــری ایــن هیئتهــا از مقامــات دســتگاههای اجرایــی خواهــد بــود؛
لــذا ،ایــن عامــل موجــب خواهــد شــد كــه اســتقالل عمــل ایــن واحدهــا بــه شــدت مخــدوش گــردد.
3
بــه موجــب ترتیبــات مذكــور ،در حــال حاضــر و بــه موجــب بندهــای  2و  4مــاده  35ایــن آییننامــه
 ،بایســتی ابتــکار انحــال هیئــت را در صالحیــت نماینــده باالتریــن مقــام اداری دســتگاه مربوطــه
دانســت كــه ایــن عامــل موجــب خدشــه بــه اســتقالل عمــل ایــن واحدهــا اســت.
 .1ماده 22ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیئتهای
رسیدگی به تخلفات اداریهیئت 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 سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود.»... .
در این زمینه ،به موجب ماده ( )37اصالحیه آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1381مقرر شده
است :ماده ۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده ( )۲۲قانون ،مركب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ( )۳۴این آییننامه
به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و تصویب هیئت وزیران و یك نماینده از قوه قضاییه به ریاست رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور یا معاون وی تشكیل میشود.
 .2ماده 40ـ در صورت انحالل هیئتی توسط هیئت عالی نظارت ،مراتب به اطالع باالترین مقام دستگاه مربوط میرسد ....
 .3بند 2ـ بازرسی از چگونگی كار هیئتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش الزم برای وزیر یا باالترین مقام
دستگاه متبوع ،بهویژه در مواردی كه گزارشی از كمكاری و غرضورزی آنها دریافت میكنند و ارسال یك نسخه از آن به
هیئت عالی نظارت.
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مبتنــی بــر مطالــب ذكــر شــده در ایــن بنــد ،میتــوان ادعــا نمــود کــه نــه تنهــا جایــگاه ســازمانی
واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــا اقتضائــات اســتقالل عملکــردی ایــن واحدهــا در تعــارض
اســت ،بلکــه پیشبینــی امــكان عــزل اعضــای واحدهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری یــا انحــال ایــن
واحدهــا توســط یــا بــا ابتــکار مقامــات عالــی دســتگاهها ،موجبــات تضعیــف اســتقالل عملكــردی ایــن
واحدهــا را فراهــم كــرده اســت.

گفتــار ســوم .جایــگاه مطلــوب واحدهــای حقوقــی و رســیدگی
بــه تخلفــات اداری
مبتنــی بــر آسیبشناســی صــورت گرفتــه ،تقویــت جایــگاه و نقــش واحدهــای حقوقــی و رســیدگی
بــه تخلفــات اداری در دســتگاههای اجرایــی منــوط بــه ارتقــای بیــش از پیــش اســتقالل عمــل و
بیطرفــی ایــن واحدهاســت .در ایــن زمینــه ،مهمتریــن مانــع حصــول ایــن اســتقالل و بیطرفــی،
قــرار گرفتــن واحدهــای مــورد اشــاره در ذیــل سلســلهمراتب اداری در دســتگاههای اجرایــی و
درنتیجــه ،وابســتگی ســاختاری ،مالــی و  ...ایــن واحدهــا بــه دســتگاههای مربــوط دانســته شــد؛ لــذا،
طبیعــی اســت کــه پیشبینــی الگویــی کــه بتوانــد ایــن دو واحــد را از ذیــل سلســلهمراتب مرســوم
اداری خــارج کنــد و بــه آنهــا اســتقالل بخشــد ،میتوانــد تــا حــدود زیــادی آســیب مطــرح شــده را
ترمیــم کنــد و ارتقــای کارآمــدی ایــن واحدهــا در نظــام اداری کشــور را منتــج شــود .در ایــن راســتا،
مبتنــی بــر ظرفیتهــای موجــود و اینکــه نمیتــوان بــه طــور کامــل ،اقتضائــات نظــام تفکیــک قــوا
و ضــرورت هماهنگــی امــور در ذیــل قــوه مجریــه را نادیــده گرفــت ،بایــد الگویــی معرفــی شــود
کــه در عیــن اینکــه در ذیــل قــوه مجریــه قــرار دارد ،از آســیبهای قــرار گرفتــن ایــن واحدهــا در
سلســلهمراتب اداری همــان دســتگاه مصــون باشــد .بهعبارتــی ،بایســتی ایــن واحدهــا در ذیــل قــوه
مجریــه و در عــرض دســتگاههای مربوطــه باشــند تــا هــر دو هــدف ذکــر شــده محقــق شــوند .در ایــن
خصــوص دو راهــکار ذیــل را میتــوان مطــرح نمــود:

بنــد اول .پیشبینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری
در ذیــل وزارت دادگســتری

 . 1بند  4بررسی صالحیت اعضای هیئتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صالحیت به وزیر یا
باالترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیئت عالی نظارت.
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم  /شمـــــاره چهارم  /پاییز 1399

وزارت دادگســتری بهعنــوان یکــی از معــدود وزارتخانههایــی قلمــداد میشــود کــه ضــرورت
تشــکیل آن در قانــون اساســی (اصــل  )160مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .فــارغ از پیشــینه ایــن
وزارتخانــه در نظــام حقوقــی ایــران 1کــه خلــف قــوه قضاییــه در ایــران محســوب میشــود ،همچنانکــه
از عنــوان و کارویژههــای ایــن وزارتخانــه قابــل فهــم اســت ،ایــن وزارتخانــه بــه عنــوان یکــی از ارکان
دولــت محســوب میشــود کــه ظرفیــت و آشــنایی الزم را بــا امــور حقوقــی دارد .مبتنــی بر ایــن ظرفیت،
میتــوان بــا پیشبینــی صالحیتهــای مختلــف در زمینههــای حقوقــی بــرای ایــن وزارتخانــه ،تولیــت
امــور حقوقــی دولــت را بــه ایــن وزارتخانــه واگــذار کــرد و عمـ ً
ا ایــن وزارتخانــه را بــه عنــوان پشــتیبان
و متصــدی امــور حقوقــی دولــت و دســتگاههای اجرایــی شناســایی نمــود .بــر ایــن اســاس ،یکــی از
راههــای ارتقــای اســتقالل و بیطرفــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری آن اســت کــه
ایــن واحدهــا در ذیــل ســاختار وزارت دادگســتری و بــه نوعــی مســتقل از ســایر دســتگاههای اجرایــی
تعبیــه شــوند .البتــه ،ایــن اســتقالل بایــد تنهــا از نظــر ســاختاری و سلســلهمراتبی باشــد و بــا توجــه
بــه ضرورتهــا و اقتضائــات نظــام اداری صحیــح ،قطعــاً امــكان تشــكیل ایــن واحدهــا در هریــک از
دســتگاههای اجرایــی وجــود دارد .از طرفــی ،بــه منظــور تأمیــن هماهنگــی الزم ،حتــی میتــوان در
جهــت نصــب باالتریــن مقــام واحدهــای حقوقــی یــا اعضــای هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری
از پیشــنهاد باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی مربوطــه بهرهمنــد شــد.
بــا طــرح ایــن پیشــنهاد ممکــن اســت ایــن شــبهه مطــرح شــود کــه مســتند بــه اصــل 160
قانــون اساســی ،مســئولیت وزارت دادگســتری تنظیــم روابــط قــوه قضاییــه بــا قــوای مجریــه و مقننــه
اســت (صالحیــت اصلــی) و عــاوه بــر ایــن صالحیــت ،تنهــا رئیــس قــوه قضاییــه میتوانــد همــه
اختیــارات اداری و مالــی قــوه قضاییــه (بــه جــز اســتخدام قضــات) را بــه وزیــر دادگســتری واگــذار
نمایــد (صالحیــت تفویضــی) .بــر ایــن اســاس ،پیشبینــی صالحیتهــای جدیــدی ورای آنچــه در
قانــون اساســی بــرای ایــن وزارتخانــه در نظــر گرفتــه شــده (همچــون پیشبینــی اداره واحدهــای
حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری دســتگاههای اجرایــی) ،مغایــر بــا قانــون اساســی اســت.
در تأییــد ایــن شــبهه ممکــن اســت بــه نظــر تفســیری شــماره  421مــورخ  1359/9/11شــورای
نگهبــان و رویــه آن شــورا نیــز اســتناد شــود .بــه موجــب نظــر تفســیری مذکــور« ،وظیفــه وزیــر
دادگســتری برقــراری رابطــه بیــن قــوه قضاییــه بــا قــوه مجریــه و مقننــه اســت و عهــدهدار مســئولیت

 . 1برای مطالعه بیشتر در خصوص پیشینه وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران رجوع کنید به( :آئینهنگینی ،حسین،
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ایــن وظیفــه و وظایــف مشــترک بــا هیئتوزیــران میباشــد و در امــور تشــکیالتی دادگســتری ماننــد:
اداره امــور مالــی ،کارگزینــی ،خدمــات و پزشــکی قانونــی ،وظیفــه و مســئولیتی نــدارد و ایــن امــور
بــه عهــده شــورای عالــی قضایــی میباشــد ».همچنیــن ،در مقــام تطبیــق مصوبــات مجلــس شــورای
اســامی بــا قانــون اساســی نیــز معمــوالً شــورای نگهبــان پیشبینــی صالحیــت جدیــد بــرای وزارت
دادگســتری را مغایــر بــا اصــل  160قانــون اساســی میدانــد .بــه عنــوان نمونــه ،در نظــر شــماره
 3039مــورخ  1371/2/3راجــع بــه «طــرح اداره ســازمان ثبــت اســناد و امــاك كشــور زیــر نظــر وزیــر
دادگســترى» ، 1شــورای نگهبــان تعییــن وظایــف و صالحیتهایــی اضافــه بــر صالحیتهــای مقــرر
در قانــون اساســی بــرای وزیــر دادگســتری را مغایــر بــا اصــل  160دانســته اســت .بــه عبارتــی ،مبتنــی
بــر روی ـ ه غالــب شــورای نگهبــان ،بــا حصــری پنداشــتن صالحیتهــای وزیــر دادگســتری در اصــل
 160قانــون اساســی ،پیشبینــی صالحیــت جدیــد بــرای ایــن وزارتخانــه در قالــب قوانیــن عــادی
امکانپذیــر نیســت و از ایــن جهــت امــکان اجراییشــدن ایــن پیشــنهاد وجــود نــدارد.
در مقــام نقــد و رد شــبهه طــرح شــده بایــد توجــه نمــود کــه بــه تعبیــر اصولــی« ،اثبــات شــیء نفی
ماعــدا نمیکنــد» .لــذا ،اگرچــه اصــل  160قانــون اساســی بــرای وزیــر دادگســتری صالحیتهایــی
پیشبینــی کــرده ،ذکــر ایــن صالحیتهــا بــه معنــای نفــی امــکان پیشبینــی صالحیــت جدیــد
بــرای وزارت دادگســتری در قوانیــن عــادی نیســت؛ بلکــه تنهــا میتــوان مفــاد اصــل  160را بــه
معنــای نفــی پیشبینــی امــور مقــرر در اصــل مذکــور در صالحیــت نهادهــا و مقامــات دیگــر ازجملــه
رئیــس قــوه قضاییــه دانســت .مؤیــد ایــن رویکــرد را میتــوان در مشــروح مذاکــرات مجلــس بررســی
نهایــی قانــون اساســی نیــز یافــت .در ایــن زمینــه ،در مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی بــر ایــن مطلــب
2
تأکیــد شــده اســت کــه عــدم ذکــر موضوعــی در قانــون اساســی بــه معنــای نفــی آن نیســت.
از ســوی دیگــر ،بــا بررســی قوانیــن و مقــررات موجــود ایــن نکتــه مشــخص اســت کــه در نظــام
حقوقــی ایــران ،وظایــف و صالحیتهــای وزارت دادگســتری منحصــر در مــوارد منــدرج در اصــل
 160قانــون اساســی نیســت .توضیــح آنکــه ،بــرای نمونــه در حــال حاضــر ،ســازمان تعزیــرات حکومتــی
بــه عنــوان مرجعــی کــه تولیــت امــور بازرســی و نظــارت ،رســیدگی و صــدور حکــم قطعــی در
« . 1با توجه به اینكه اصل یكصد و شصتم قانون اساسى وظایف و حدود اختیار وزیر دادگسترى را تعیین نموده است ،و این
امر ،ظهور در انحصار دارد ،نمىتوان ،به موجب قانون عادى ،اختیار دیگرى به او اعطا نمود؛ بنابراین ،طرح فوق مغایر اصل
 160قانون اساسى شناخته شد».
 . 2برای نمونه بنگرید به سخنان شهید بهشتی مندرج در( :اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،1364 ،جلد  ،3ص .)1585
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امــور اقتصــادی و اجــرای آن را برعهــده دارد در ذیــل وزارت دادگســتری قــرار گرفتــه اســت؛ 1لــذا،
همچنانکــه نظــام حقوقــی کشــور توســعۀ صالحیتهــای وزارت دادگســتری را پذیرفتــه ،امــکان
توســعه ایــن صالحیتهــا 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 ،پیشبینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ذیــل
ســاختار وزارت دادگســتری و اســتقرار ایــن واحدهــا در دســتگاههای اجرایــی مختلــف میتوانــد یکــی
از راههــای تأمیــن و تضمیــن اســتقالل و بیطرفــی واحدهــای مذکــور باشــد و بــه تبــع آن ارتقــای
کارآمــدی ایــن واحدهــا باشــد.

بنــد دوم .پیشبینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری
در ذیــل معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور
اصــل  124قانــون اساســی بــا پیشبینــی ایــن عبــارت کــه «رئیسجمهــور میتوانــد بــرای انجــام
وظایــف قانونــی خــود معاونانــی داشــته باشــد» ،عمــ ً
ا امــکان تعییــن معــاون در امــور مختلــف را
بــرای رئیسجمهــور فراهــم کــرده اســت .در ایــن راســتا ،معمــوالً رؤســای جمهــور در کنــار ســایر
معاونتهــا اقــدام بــه معرفــی معــاون حقوقــی بــه منظــور تمرکــز امــور حقوقــی دولــت در آن معاونــت
مینماینــد .بــا ایــن مقدمــه ،معاونــت حقوقــی ریاس ـتجمهوری را بایــد بــه عنــوان مرجــع حقوقــی
وابســته بــه رئیسجمهــور کــه متصــدی امــور حقوقــی در دولــت اســت ،شــناخت .بــر همیــن اســاس،
مــاده  21آییننامــه داخلــی هیئــت دولــت تطبیــق پیشــنهاد تصویبنامههــا و لوایــح و ارائــه
مشــاوره حقوقــی بــه کمیســیونهای دولــت و نماینــده ویــژه موضــوع اصــل  127قانــون اساســی را
در صالحیــت کمیســیونی بــه عنــوان «کمیســیون حقوقــی» بــا مســئولیت معــاون حقوقــی و امــور
 . .1مستند به صدر ماده واحده قانون «اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  »1367/12/23مصوب  1373/7/19مجمع
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 میگردد .»...امور تعزیراتی به قوه مجریه
محول شد؛ عالوهبراین تبصره  2این ماده واحده تعیین «سازمان ،تشکیالت و عوامل نظارت و بازرسی ،رسیدگی ،صدور
حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و »...را به موجب آییننامه هیئت وزیران دانسته بود .بر همین اساس در
راستای اجرایی کردن این قانون هیئت وزیران در تاریخ  1373/7/23تصویب این آییننامه را به نماینده ویژه رئیسجمهور
واگذار کرد و در نهایت در تاریخ  1373/8/1آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط نماینده ویژه رئیسجمهور
تصویب شد و در ماده  1این مصوبه مقرر شد «در اجرای تبصره  2ماده واحده قانون «اصالح تعزیرات حکومتی مصوب
 »1373/12/23مصوب  1373/7/19مجمع تشخیص مصلحت نظام و « ...سازمان تعزیرات حکومتی»  ...زیر نظر وزیر
دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آییننامه انجام وظیفه مینماید».
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مطلوبسازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی
به تخلفات اداری» در ساختار دستگاههای اجرایی

مجلــس ریاســت جمهــوری قــرار داده اســت؛ عالوهبرایــن ،در مــواد مختلفــی ازجملــه مــواد  3و 4
آییننامــه چگونگــی رفــع اختــاف بیــن دســتگاههای اجرایــی از طریــق ســازوکارهای داخلــی قــوه
مجریــه مصــوب  1386/12/27هیئــت وزیــران ،صالحیــت حلوفصــل اختــاف بیــن دســتگاههای
دولتــی در صالحیــت ایــن معاونــت قــرار گرفتــه اســت.
مبتنــی بــر جایــگاه معاونــت حقوقــی ریاسـتجمهوری و اینکــه فلســفه ایجــاد ایــن معاونــت تمرکــز
امــور حقوقــی دولــت در یــک معاونــت خــاص و در ذیــل رئیسجمهــور بــوده ،میتــوان پیشبینــی
واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ذیــل ایــن معاونــت را تمهیــدی مناســب بــه
منظــور تمرکــز تمــام امــور حقوقــی در مرجعــی واحــد دانســت کــه در عیــن برخــورداری از تخصــص
الزم ،از دســتگاههای مختلــف مســتقل اســت .آنچــه موجــب برتــری ایــن پیشــنهاد نســبت بــه پیشــنهاد
تعبیــه واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات در ذیــل وزرات دادگســتری میشــود آن اســت کــه
برخــاف پیشبینــی واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در ذیــل وزارت دادگســتری
کــه در مرحلــۀ اعمــال میتوانــد بــا چالشهــای حقوقــی و قانونــی ذکــر شــده در بنــد قبــل روب ـهرو
باشــد ،پیشبینــی واحدهــای مذکــور در ذیــل معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور علیاالصــول بــا چنیــن
موانعــی روبـهرو نیســت و مصوبــۀ آن بــا قانــون اساســی مغایــر نخواهــد بــود.
از ســوی دیگــر ،بررســی احــکام انتصــاب معاونیــن حقوقــی رئیسجمهــور در ادوار مختلــف گویــای
آن اســت کــه در مــواردی «طراحــی ،تدویــن و بهکارگیــری ســازوکار و آییننامــه اجرایــی بــرای
تقویــت ،هماهنگــی ،نظــارت و کنتــرل معاونــت حقوقــی بــر واحدهــای حقوقــی دســتگاههای اجرایــی
بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و اصــل اســتقالل اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی» یکــی از اولویتهــای
آن معاونــت دانســته شــده اســت 1کــه قطعـاً بــا تمرکــز قانونــی امــور حقوقــی دســتگاههای اجرایــی در
معاونــت حقوقــی ریاس ـتجمهوری ،عــاوه بــر تأمیــن و تضمیــن اســتقالل مــورد نیــاز ایــن واحدهــا،
هــدف مذکــور در احــکام انتصــاب مــورد اشــاره بیشــتر و بهتــر تأمیــن خواهــد شــد.

 . 1جهت مشاهده این حکم رجوع شود به حکم رئیسجمهور در تاریخ  ،1398/7/21قابل مشاهده در:
http://www.president.ir/fa/103324
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نتیجه
در اجــرای بنــد  10اصــل  3قانــون اساســی و بــه منظــور «ایجــاد نظــام اداری صحیــح» ،یکــی از
مهمتریــن موضوعاتــی کــه اصــاح آن میتوانــد تأثیــر چشــمگیری در اصــاح نظــام اداری کشــور و
همچنیــن تضمیــن هرچــه بهتــر اصــل حاکمیــت قانــون در دســتگاههای اجــرای داشــته باشــد ،اصــاح
جایــگاه واحدهــای حقوقــی و رســیدگی بــه تخلفــات اداری در نظــام اداری کشــور اســت.
مبتنــی بــر بررســیهای ایــن تحقیــق ،بــا عنایــت بــه نقــش ویــژه ایــن دو واحــد در زمینــۀ
پیشــگیری از بــروز تخلــف در دســتگاههای اجرایــی و مقابلــه بــا ناهنجاریهــا و تخلفــات ایجــاد
شــده در دســتگاههای اجرایــی ،اصــاح جایــگاه ایــن دو واحــد در ســاختار دســتگاههای اجرایــی تــا
حــدود زیــادی میتوانــد بــه بهبــود کارآیــی نظــام اداری کشــور ،کاهــش تخلفــات اداری و تضمیــن
حاکمیــت قانــون در نظــام اداری کشــور کمــک کنــد؛ چراکــه ،در شــرایط حاضــر بــه جهــت وابســتگی
و نفوذپذیــری ایــن دو واحــد از دســتگاههای اجرایــی ،ایــن دو واحــد نمیتواننــد بــا اســتقالل کامــل
بــه ایفــای صالحیتهــای خودشــان بپردازنــد .بــه عبارتــی ،بــا توجــه بــه اینکــه دو واحــد حقوقــی
و رســیدگی بــه تخلفــات اداری معمــوالً مســتقیماً در ذیــل رئیــس دســتگاه اجرایــی قــرار دارنــد یــا
در ذیــل یکــی از معاونتهــای دســتگاهها تعریــف شــدهاند ،قطعــاً ایــن دو واحــد در مقــام ایفــای
صالحیتهــای خودشــان بــه دور از هرگونــه اعمــال فشــار و هجمــه نیســتند.
مبتنــی بــر آســیب ذکــر شــده ،بــه منظــور رفــع اشــکال عــدم اســتقالل 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 ریاسـتجمهوری تعریــف شــوند تــا
عــاوه بــر حفــظ اســتقالل عمــل آنهــا ،در آن واحــد بــه اســتقالل قــوا لطمــه وارد نشــود و کمــاکان ایــن
مراجــع در ذیــل قــوه مجریــه قــرار داشــته باشــند .البتــه ،ایــن بــدان معنــا نیســت کــه واحدهــای حقوقــی
و رســیدگی بــه تخلفــات اداری از نظــر فیزیکــی در ذیــل مراجــع مربوطــه قــرار گیرنــد و از ایــن جهــت
امــور اداری بــا مشــکالت جدیــد مواجــه شــود ،بلکــه ،قطع ـاً الزم اســت کــه واحدهــای مزبــور از حیــث
ســاختاری وابســته بــه وزارت دادگســتری یــا معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور باشــند و تنهــا نماینــدگان آنها
در دســتگاههای اجرایــی مختلــف مســتقر باشــند .همچنیــن ،بــه منظــور تضمیــن هرچــه بیشــتر هماهنگی
ایــن مراجــع بــا دســتگاههای اجرایــی میتــوان در جهــت نصــب باالتریــن مقــام واحدهــای حقوقــی یــا
اعضــای هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری توســط وزیــر دادگســتری یــا معــاون حقوقــی ریاســت
جمهــوری ،از پیشــنهاد باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی مربوطــه اســتفاده كــرد.
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فهرست منابع
الف .کتابها

 .1البعلبكــی ،روحــی و همــكاران (2002م) ،القامــوس القانونــی الثالثــی ،بیــروت :منشــورات الحلبــی
الحقوقیه.
 .2پروین ،خیرالله ( ،)1393مبانی حقوق عمومی ،تهران :انتشارات سمت.
 .3عمیــد زنجانــی ،عباســعلی ( ،)1387مبانــی حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران:
انتشــارات مجــد.
 .4اداره کل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی مجلــس شــورای اســامی ( ،)1364صــورت مشــروح
مذاکــرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی ،جلــد .3
 .5جعفــری لنگــرودی ،محمــد جعفــر ( ،)1378ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران :انتشــارات گنــج
دانــش ،چــاپ دهــم.
 .6شــهید ثانــى ( 1413هـ.ق) ،مســالك األفهــام إلــى تنقیــح شــرائع اإلســام ،قــم :مؤسســة المعــارف
اإلســامیه ،جلد ســیزدهم.
 .7شــیخانصاری ،مرتضــى ( 1415هــ.ق) ،القضــاء و الشــهادات ،قــم :كنگــره جهانــى بزرگداشــت
شــیخ اعظــم انصــارى.
محمدبنعلىبنبابویــه ( 1409هـ ـ ق) ،ترجمــه مــن ال یحضــره الفقیــه ،ترجمــه
 .8صــدوقّ ،
علىاكبــر غفــارى ،تهــران :نشــر صــدوق ،جلــد چهارم.طباطبایــی مؤتمنــی ،منوچهــر ( ،)1387حقــوق
اداری ،تهــران :انتشــارات ســمت ،چــاپ پانزدهــم.
 .9موسیزاده ،ابراهیم ( ،)1391حقوق اداری ،تهران :نشر دادگستر.
ب .مقالهها
 .10پرویــن ،خیراللــه و حســین آئینــه نگینــی (« ،)1397تأملــی بــر آثــار صالحیــت قضایــی رئیــس
قــوه قضاییــه در پرتــو بازشناســی ایــن صالحیــت در قانــون تشــکیالت و آییندادرســی دیــوان عدالــت
اداری» ،فصلنامــه دانــش حقــوق عمومــی ،شــماره .22
 .11کمالــی ،یحیــی (« ،)1393بررســی نقــش تمرکــز زدایــی در تحقــق ســامت اداری» ،فصلنامــه
سیاســتهای راهبــردی و کالن ،شــماره پنجــم ،صــص .132 -111
 .12گرجــی ازندریانــی ،علیاکبــر و یونــس فتحــی (« ،)1394آسیبشناســی فرآینــد دادرســی در
هیئتهــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری :تأملــی پیرامــون یــک الگــوی مطلــوب» ،دوفصلنامــه حقــوق
اداری ،شــماره  ،9صــص .51-29
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال دوم  /شمـــــاره چهارم  /پاییز 1399

مقرراتگــذار بــا نگاهــی بــه ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی» ،در تکاپــوی حقــوق
عمومــی ،تهــران :انتشــارات جنــگل ،جلــد نخســت ،صــص .487-458
 .14یالغــوز آقاجــی ،رعنــا و ســید جمالالدیــن محســنی زنــوری (« ،)1393نقــش دولــت در تحــول
نظــام اداری کشــور» ،مجلــه اقتصــاد ،شــمارههای  5و .6
ج .رساله دكتری
 .15آئینهنگینــی ،حســین ( ،)1398آسیبشناســی نظــام حقوقــی ریاســت قــوه قضاییــه در نظــام
حقوقــی ایــران و ارائــه الگــوی مطلــوب آن ،رســاله دکتــری ،دانشــگاه تهــران.
د .قوانین و مقررات
« .16قانــون ارتقــاء ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد» مصــوب  1390/2/29مجلــس شــورای
اسالمی.
« .17آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی» ابالغی  1373/8/1نماینده ویژه رئیس جمهور.
« .18قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب  1371/4/9مجلس شورای اسالمی.
« .19قانــون اصــاح قانــون تعزیــرات حکومتــی مصــوب  1367/12/23مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام» مصــوب .1373/7/19
« .20آییننامه داخلی هیأت دولت» مصوب  1368/9/8هیأت وزیران.
« .21آییننامــه چگونگــی رفــع اختــاف بیــن دســتگاههای اجرایــی از طریــق ســازوکار داخلــی
قــوه مجریــه» مصــوب  1386/12/26هیئــت وزیــران.
ه .تارنماهای اینترنتی
 .22پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،قابل مشاهده در:

http://www.president.ir

 .23تارنمای استانداری استان همدان ،قابل مشاهده در:
http://www.ostan-hm.ir/fa/index.aspx?spi=MQ
http://www.behzisti.ir
 .24تارنمای سازمان بهزیستی کشور ،قابل مشاهده در:
http://ido.ir/org
 .25تارنمای سازمان تبلیغات اسالمی ،قابل مشاهده در:
 .26تارنمای سازمان حفاظت محیطزیست ،قابل مشاهده در:
/https://www.doe.ir/portal/home
 .27تارنمای سازمان شرکت آب منطقهای استان تهران ،قابل مشاهده در:
https://www.thrw.ir
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 .29تارنمای سازمان ملی استاندارد ایران ،قابل مشاهده در:
 .30تارنمای سازمان ملی زمین و مسکن ،قابل مشاهده در:

http://www.isiri.gov.ir/portal/home

 .31تارنمای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،قابل مشاهده در:
 .32تارنمای وزارت جهاد کشاورزی ،قابل مشاهده در:
 .33تارنمای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،قابل مشاهده در:
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https://nlho.ir
https://www.ict.gov.ir
https://www.maj.ir
https://www.msrt.ir/fa

Improving the Status of “Legal” and “Investigation
of Administrative Offenses” Units in the Structure of
Executive Organs
Mohammad Amin Abrishami Rad *
Hosein Ayene Negini**
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 administrative 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 executive 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 agencies. 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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