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 دهیچک
ی افراد و سالمت هایآزادمنظور تضمین حقوق، اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به

که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این  اندشدهی نیبشیپه در قوانین کیفری فرایند دادرسی عادالن
ها ی کیفری کرد و در خصوص کارایی آنهایدادرسها را محدود به اثربخشی آن توانینماصول، 

تضمین کرامت  منظوربهی نیز المللنیبی اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد هایدادرسدر فرایند 
تا از این  انددهی کرنیبشیپافراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی  انسانی

حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این  نیترمهمیکی از  عنوانبهرهگذر اصل محاکمه منصفانه را 
ر را بر شخصیت بیشترین تأثی توانندیمی اداری هادادگاهزمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از 

 هاافتهی اداری اهمیت فراوانی دارد. یهایدادرسدر اصول  نیا تیرعااجتماعی کارمند بگذارند، 
رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این  گذارقانونحاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری 

حقوق کیفری که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی  صورتنیبداصول اتخاذ کرده است. 
ها توجهی نکرده که را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن

   کارمندان را فراهم ساخته است. انسانی بشری و کرامت حقوق به این امر، موجبات تعرض
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 مقدمه
منظور ایجاد و تقویت نظم و انضباط اداری به تصویب حقوق اداری قوانین مختلفی به در حوزه

، قانون ناظر 1332به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  توانیمرسیده است که در این میان 
 مؤسساتو  هااهدانشگو قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی 1392بر رفتار قضات مصوب 

اشاره کرد. قوانین مذکور نسبت به افراد تحت  1332آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 
 شغلی و اجتماعی موقعیت به توجه ، زیرا باکنندیمشمول جایگاهی همانند حقوق کیفری را ایفا 

اجع مورد حکم توسط مر ی که بر مبنای این قوانینمجازاتافراد و نرخ باالی بیکاری دنیای امروز، 
 زندگی شخصی و اجتماعی بر آن از شدیدتربسا چه و کیفری مجازات همانند آثاری ،رندیگیمقرار 
 . گذارندیمبرجای  افراد

ی اداری، قوانین مذکور باید متضمن قواعدی هادادگاهی احکام صادره از رگذاریتأثسبب اهمیت و به
یند دادرسی باشد. بخشی از این رسالت مهم را اصول منظور تأمین امنیت قضایی کارمندان در فرابه

کلی حقوق کیفری )اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب میان جرم و مجازات، اصل 
شخصی بودن مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل قضامندی مجازات( که ضامن صیانت از 

 .ندرداعهدهند، ای طرفین در فرایند دادرسیهایآزادحقوق و 
افرادند، در گستره  انسانی کرامت و شأن به احترام جهت در عادالنه دادرسی اصول که مقتضای این 

و تحت تأثیر الزامات  اندگرفتهی قرار المللنیبجنایی  گذاراستیسی مورد توجه المللنیبراهبردهای 
، حقوق انضباطی و اداریقلمرو حقوق از قلمرو حقوق کیفری به  هاآن فراتقنینی، ضرورت رعایت

سبب، با توجه به کارایی این اصول در تضمین دادرسی نیبدتسری یافته است.  نیز حقوق مدنی
کیفری در قلمرو  حقوق کلی اصول اعمال ضرورت اوالًکه  شودیممطرح  سؤاالتمنصفانه این 

تا چه حد این  اداری قوانین و مقررات در اًیثان؟ شودیمی اداری بر چه مبنایی توجیه هایدادرس
منظور، در این نوشتار ابتدا مبانی اعمال اصول کلی حقوق ؟ بدیناندشده اعمال و رعایت اصول

قوانین و مقررات  در اصول این تبلورکیفیت کیفری در قلمرو رسیدگی به تخلفات اداری و سپس 
 شود. اداری بررسی می

 فات اداری. مبانی اعمال اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخل1
، بسیاری از قواعد المللنیبتحت تأثیر اصول فراتقنینی حقوق اساسی و مبانی خاص کیفری حقوق 

 جیتدربههمچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل شخصی بودن مجازات و غیره 
وار حقوق کیفری ی همجهامقولهی اداری و انضباطی تسری پیدا کردند، زیرا امروزه اجراها ضمانتبه 
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ی در خصوص کارمندان متخلف همان نقش حقوق کیفری را اجرا دادرسمانند حقوق اداری، در 
 کرده است. ریناپذاجتنابو این امر ضرورت رعایت این اصول در این حوزه را نیز  کنندیم

 مبنای حقوق بشری .1-1
ی از امجموعهسی عادالنه . دادراندتضمینات دادرسی عادالنه نیترمهماصول کلی حقوق کیفری از 

 عنوانبهی افراد در فرایند دادرسی هایآزادحمایت از حقوق و  منظوربهاصول و مقررات است که 
ی و داخلی بر آن تأکید شده است. حق بر دادرسی المللنیبیکی از حقوق بشری افراد در عرصه 

واقعی  سازنهیزمحقق عملی آن، منصفانه از آنچنان اهمیتی در قلمرو حقوق بشر برخوردار است که ت
 نیترعادالنه(، زیرا بهترین و 12: 1393ی اساسی او خواهد بود )ابراهیمی، هایآزادحقوق بشر و 

)یاوری،  استدر دعوا، از مسیر دادرسی منصفانه و با لحاظ تضمینات الزم برای طرفین دعو حلراه
که مراجع صدور رأی در  شودیماصل ( و اعتماد طرفین و عموم جامعه نیز زمانی ح253: 1382

 (. 2: 1391دادرسی منصفانه را مالک عمل قرار دهند )خولیا،  دعاوی وفصلحل
و کنوانسیون اروپایی حقوق  2ی حقوق مدنی و سیاسیالمللنیب، میثاق 1در اعالمیه جهانی حقوق بشر

 11د شده است. به موجب ماده ی بر رعایت تضمینات دادرسی عادالنه تأکیالمللنیبو دیگر اسناد  3بشر
هر کس حق دارد در تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهام »اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 طرفیبی عادالنه و علنی در دادگاه مستقل و امحاکمهبا تساوی کامل از  شودیمجزایی که به او وارد 
هر کس که متهم به بزهکاری است، »ح شده است که این اعالمیه نیز تصری 11در ماده «. برخوردار باشد

ی علنی و با تسری به کلیه تضمینات امحاکمهتا آن زمان که مطابق قانون، از  شودیممحسوب  گناهیب
میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را به  12ماده «. الزم برای دفاع از خود مقصر شناخته شود

شخصی حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح،  : هرداردیمرسمیت شناخته و مقرر 
لزوم تسری اصول دادرسی عادالنه به مراجع غیرقضایی در «. و قانونی برخوردار باشد طرفیبمستقل و 

 .نیز تصریح شده است 2کنوانسیون حقوق کودک
 قلمرو مفهوم در ی اداری و انضباطی،هایدگیرسبه  کیفری حقوق کلی اصول در حقیقت، تعمیم 

 اجراهای ضمانت آن، به توجه با که یاآستانه از است عبارت کیفری قلمرو». ریشه دارد کیفری
 کیفری مقوله با مشابه کیفری، دادرسی آیین در متهم برای معمول یهانیتضم نظر از غیرکیفری

منظور به بار ننخستی برای بشر حقوق اروپایی دیوان (.51: 1381)دلماس مارتی،  «شودیم تلقی
 ماده به توجه با و تأسیس را کیفری قلمرو مفهوم انسانی، کرامت به احترام و بشر حقوق از حمایت

 ینیبشیپ کیفری یهایدادرس برای محاکمه عادالنه عنوان تحت که تضمیناتی تمامی کرد اعالم 3
 . (3: 1392)یاوری،  استند، اتنبیهی اجرای ضمانت دارای که دعاوی کلیه به تسری قابل است، شده
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 ،3 ماده در منصفانه محاکمه اصطالح که کندیم اعالم بشر حقوق اروپایی دیوان دیگر، عبارتبه
. هدف دشویم نیز انضباطی و اداری اجراهای ضمانت شامل کیفری اجراهای ضمانت برعالوه

 هادولترا از سوی  دیوان از صدور این تصمیم این بوده است که هر نوع تقلبی نسبت به قانون
ممکن است تمایل داشته باشند که با زدودن وصف بزه کیفری آن را  هادولتسازد، زیرا  رممکنیغ

ی هاتیحمابه یک تخلف اداری تبدیل کنند تا از این طریق مشمول اصول راهبردی و در نتیجه 
 (.11: 1392کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشوند )محمدی کنگ سفلی، 

 و بشر حقوق اروپایی کنوانسیون و سیاسی -مدنی حقوق یالمللنیب اسناد طبق نکهآ توضیح
 در آن علت و است ضروری کیفری محاکمات در دادرسی اصول رعایت اساسی، یهایآزاد

 سوی از صادره اجراهای ضمانت برخی اما ازآنجا که. است این مراجع از صادره اجراهای ضمانت
 :5 ) کنندیم بار شخص بر را مجازات آثار و دارند کیفری ماهیت نیز غیرقضایی مراجع

2010،Zhang،) که کیفری قلمرو مفهوم تحت تخلفات گونهنیا به عادالنه دادرسی اصول تسری 
 مانع ترتیببدین و سازدمند بهره عادالنه دادرسی تضمینات از را اداری تخلفات به مظنونان تواندیم

 است الزم شود، انضباطی و اداری یهایدگیرس جریان در نآنا سیاسی و مدنی حقوق عییتض
سرکوبگر  اجراهای ضمانت که آنجا در کیفری اداری حقوق ترتیب،بدین .(112: 1391)بابایی، 

 حقوق کلی اصول که دشویم موجب تشابه این. شودیم نزدیک کیفری حقوق به ،کندیم ینیبشیپ
در حقیقت، گسترش تضمینات  .(85: 1381ماس مارتی، شود )دل اعمال نیز اداری حقوق در کیفری

ی کیفری است و هامجازاتها با ی اداری بر مبنای ماهیت مشابه آنهایدگیرسدادرسی کیفری به 
 (. 331: 1388)یاوری،  دشویملزوم رعایت این تضمینات بر همین اساس توجیه 

ملزم و مکلف به رعایت اعمال  را هادولت صراحتبهبر این اساس، اسناد حقوق بشری مذکور 
مدار و در خصوص . خطاب این اسناد در خصوص افراد حقدانندیماصول دادرسی عادالنه 

مدار است. با این توضیح که متهم در فرایند دادرسی دارای حقوقی از جمله تکلیف هادولت
وق تکالیفی را در مقابل این حق هادولتکه  استحق برخورداری از تضمینات دادرسی عادالنه 

فراهم  هایدادرسامکان برخورداری افراد از این حق را در تمام  اندموظفبر عهده دارند و 
 (. 115: 1385، بخشفرحکنند )
باید در برابر اقدامات  هاانسان. هاستانسانی افراد از حق دادرسی عادالنه کرامت مندبهرهمبنای 

ها از رهگذر که اتهام آنبرخوردار باشند و تا زمانیخودسرانه مأموران حکومتی از حمایت کامل 
فرض شوند. در این  گناهیبدادرسی عادالنه و با رعایت تضمینات دادرسی به اثبات نرسیده است، 

ی رسیدگی به تخلفات اداری تأمین نظم در هاأتیهزمینه، با توجه به اینکه وظیفه اصلی 
وانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ضمن ی اداری مشمول این قانون است، قهادستگاه
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منافع عمومی اند، باید کرامت انسانی مستخدم و امنیت شغلی او نیز را تضمین  کنندهنیتضماینکه 
با مسائل شغلی، استخدامی و آبرو  ماًیمستقی مذکور هاأتیهکنند، زیرا نتیجه تصمیمات و اقدامات 
آثار سوئی بر زندگی شخصی، اجتماعی و خانوادگی  تواندیمو حیثیت کارمندان در ارتباط است و 

 (.19: 1393ها برجای گذارد )حسینی، آن
ند که در اسناد حقوق بشری برای افراد ابرخورداری از حقوقی کنندهنیتضمسبب، این اصول نیبد 
ز ها به مختل شدن روند دادرسی عادالنه اعم ای شده است و عدم رعایت و اعمال آننیبشیپ

 . شودیم ها منجرقضایی یا غیرقضایی، نقض حقوق افراد و حتی مرگ مدنی آن

 . مبنای حقوق اساسی1-2
ی گذارقانونقانون اساسی حاکم بر تمام قوانین عادی و ناظر بر تمام آحاد ملت است و پیکره نظام 

ضمین صریح و ضمنی در جهت ت طوربه. اصول کلی حقوق کیفری کندیمهر کشوری را تعیین 
اصول حاکم بر حقوق جزا،  نیتریاز مهم. اندشدهی نیبشیپدادرسی عادالنه در قانون اساسی نیز 

و  33 لواصقانون اساسی از رهگذر در  .استو اصل برائت  اصل قانونی بودن جرم و مجازات
پذیرفته  صراحتبهاصل برائت  333اصل   اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از رهگذر 1395
ه است. همچنین قانون مذکور با تأکید بر امنیت قضایی شهروندان در فرایند دادرسی بر سایر شد

  نیز تأکید کرده است. میرمستقیغ صورتبهی عادالنه دادرساصول 
 و اشخاص برابر در جامعه افراد اجتماعی و فردی حقوق حمایت از قضایی به معنای امنیت

در فرایند  عدالت صحیح اجرای برای مساعد و مناسب شرایط ایجاد و حاکم قانونی نهادهای
 کنندهنیتضم قضایی و اداری یهادستگاهکه  شودیمامنیت قضایی زمانی محقق . است دادرسی
در جریان  افراد که است حقوقی قضایی، حقوق از باشند و منظور هایدادرسافراد در  قضایی حقوق

به همین علت، با هدف حمایت قضایی مؤثر  .(8: 1391)ناصری،  شوندیم برخوردار آن دادرسی از
از حقوق شهروندان نیز بحث توسعه دامنه تضمینات دادرسی عادالنه به فراتر از حوزه نظام کیفری 

جریان دادرسی  تواندینممطرح شده است، زیرا حمایت قضایی مؤثر بدون وجود دادرسی منصفانه 
ی منصفانه در جریان صدور از دادرسحق برخورداری  رورا به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. ازاین

احقاق حقوق خود را مطالبه  تواندیمتصمیمی قضایی یا اداری ابزاری است که شخص از طریق آن 
 (. 253: 1382کند )یاوری، 

ی تضمیناتی را برای افراد دارد که این تضمینات نیبشیپدر واقع، لزوم تأمین امنیت قضایی، اقتضای 
ند، ای اشخاص در فرایند دادرسیهایآزادو  حقوقکننده نیتضمل کلی حقوق کیفری که همان اصو

و حمایت قضایی مؤثر از افراد در پی تحوالت حقوق بشری است که رعایت این تضمینات  ندهست
)رستمی و  کندیم، اعم از اینکه دعوای مدنی، کیفری یا اداری باشد، توجیه هایدادرسرا در تمام 
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(، زیرا مالک شمول تضمینات محاکمه عادالنه بر رسیدگی به اختالف میان 91: 1392خسروی، 
ی نتیجه رسیدگی بر حق رگذاریتأثنیست، بلکه مسئله مهم، میزان  کنندهیدگیرسطرفین، نوع مرجع 

(. بنابراین، ماهیت و 13: 1392آزادی و امنیت و تعهدات مدنی افراد است )محمدی کنگ سفلی، 
زیرا آثاری که مجازات کیفری  ،کندیماقتضا  را هاآن بودن الشمول عام و کلیت اصول، این کارایی

دلیل داشته باشد، مجازات اداری نیز به تواندیماز موقعیت او در جامعه  نظرصرفبر شخص عادی 
اثری شدیدتر بر زندگی وی بر جای بگذارد.  تواندیماهمیت موقعیت اجتماعی و شغلی کارمند، 

 مصادیق از و عدالت برخالفرو متمایز کردن کارمندان در برخورداری از این تضمینات، ازاین
 مشخص را کارمند با عادالنه رفتار برای الزم استانداردهای اصول ، زیرا اینستناروا تبعیض

ها در نظام رسیدگی به تخلفات اداری، از جمله . بر این اساس، شناسایی و اعمال آنکنندیم
 بدیهیاتی است که عدالت اقتضای آن را دارد.  ضروریات و

ی هااستیسدولت و تخصصی شدن امور از یک سو و اتخاذ  روزافزوندر حقیقت، رشد 
ی اداری از سوی دیگر، موجب گسترش اختیارات هامجازاتقضازدایی و کیفرزدایی به نفع 

ی که در اگونهبه. ی مهمی دارند، شده استهاتیصالحمراجع اختصاصی اداری و انضباطی که 
ی مواقع، ضمانت اجراهای صادره از این مراجع همسان و حتی شدیدتر از مراجع قضایی اپاره

(. این مهم 251: 1392)محمدی کنگ سفلی،  ندعمومی بوده و دارای خصیصه سرکوبگر
ضرورت اعمال اصول و تضمیناتی را در جهت حمایت قضایی از افراد در فرایند این 

. به همین سبب، کارکردی که این اصول در صیانت از حقوق و ندکیمایجاب  هایدادرس
، باید در فرایند دادرسی اداری نیز کنندیمی اشخاص در فرایند دادرسی کیفری اعمال هایآزاد

منظور تحقق این هدف صورت پذیرد. بر این اساس، مبنا و دلیلی برای تمایز قائل شدن میان به
حقوقی در جهت اعمال این اصول وجود ندارد و رعایت و اعمال این ی اداری و هایدادرس

نیز  دولت ایران ی اقتضای آن را دارد.اعادالنهاصول از جمله تضمیناتی است که هر دادرسی 
ی مانند میثاق المللنیبعضوی از جامعه جهانی و با توجه به الحاق آن به اسناد  عنوانبه
 انددهیرسکنوانسیون حقوق کودک که به تصویب قوه مقننه  سیاسی و -ی حقوق مدنی المللنیب

اند و همچنین براساس الزامات قانون قانون اساسی در حکم قانون داخلی 9و بنابر ماده 
 .استقضایی اساسی، ملزم به تسری اصول و تضمینات دادرسی عادالنه به مراجع شبه

 ررات اداریکیفیت تبلور اصول کلی حقوق کیفری در قوانین و مق. 2

ی هایآزادقوانین و مقررات اداری باید همانند قوانین کیفری منطبق با قواعدی باشند که حقوق و 
 کنند.ی را تضمین میدادرسافراد در فرایند 
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 رویکرد مقررات اداری به اصل قانونی بودن دادرسی. 2-1
، استراد در جامعه ی افهایآزاداصول حقوق کیفری که ضامن صیانت از حقوق و  نیترمهماز 

آن، اصل قانونی بودن تخلف و تنبیهات اداری است.  تبعبهاصل قانونی بودن جرم و مجازات و 
 ضرورت یاعادالنه دادرسی هر که است کیفری عدالت و قضایی امنیت تضمینات مذکور، از اصل

ی مجازات ضمن اینکه حکم به جرم و اجرا کندیماین اصل حکم  .ندکیم ایجاب را آن رعایت
باید مطابق با قانون باشد، الفاظ قانون نیز باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد تا شهروندان از 

 حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشند.
ی اداری و مقامات آن باید به هادادگاهمفهوم است که در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن بدین

احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند. طبق  مقررات قانونی
نتیجه عدم  شکیبتصمیماتی را اتخاذ کند که مغایر قانون باشد،  تواندینماین اصل، مراجع اداری 

ی هاأتیهرو اگر (. ازاین25: 1392رعایت این امر ابطال تصمیمات مذکور خواهد بود )امامی، 
سیدگی به تخلفات اداری تابع قانون نبوده و تابع نظر و دستور وزیر مربوط و عامل اجرای ر

و اصل حاکمیت قانون و حقوق و  دیآیموجود سیاست خاص او باشند، نوعی استبداد به
 (. 229: 1385ی افراد به خطر خواهد افتاد )طباطبائی، هایآزاد

صادره از  آرای اینکه به اشاره با ظاهر در گذارقانوناگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 
 را بودن قانونی اصل باشد، قانون به مستدل و مستند باید های رسیدگی به تخلفات اداریهیأت

 گذارقانوندر قانون مذکور،  .است کرده وارد خدشه اصل این به 9 و 8 مواد در اما داده، قرارمدنظر 
ست: ا زیر قرار به اداری تخلفات»ری را برشمرده و بیان کرده است: مصادیق تخلفات ادا 8 در ماده

 نارضایتی ایجاد. 3 مربوط مقررات و قوانین نقض. 2اداری  یا شغلی شئون خالف رفتار و اعمال .1

 9و در ماده ....« و  دلیل بدون هاآن قانونی امور انجام در تأخیر یا ندادن انجام یا رجوع ارباب در
 -از: الف اندعبارت زیر ترتیببه اداری تنبیهات»برای این تخلفات مقرر کرده است:  تنبیهاتی را

 -ج .استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ  -استخدامی. ب پرونده در درج بدون کتبی اخطار
ما ا«. و....... سال یک تا ماه یک از ،سومکی تا حداکثر مشابه عناوین یا شغل العادهفوق و حقوق کسر

قرار  کنندهیدگیرسبرای هر تخلف مجازات مشخصی مقرر نکرده و این اختیار را بر عهده مرجع 
 داده است تا به تشخیص خود مجازاتی را انتخاب و متخلف را به آن محکوم کند.

به تخلفات مذکور، منصوب سازمان و اداره مربوط  کنندهیدگیرساین در حالی ست که اعضای  
ی خاص هایریگجهتیگاه قضایی ندارند. به همین دلیل ممکن است تحت و شأن و جا ندهست

موضوع  در مغایر آرای صدور این امر به سیاسی سازمان متبوع خود اقدام به صدور حکم کنند که
سبب مخالف اصل قانونی نیبدو  شودیم ی اشخاص منجرهایآزادواحد و تعرض به حقوق و 
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قانون  8شده در ماده ینیبشیپه، بسیاری از مصادیق تخلفات بودن جرم و مجازات است. ضمن اینک
و این امر زمینه اعمال تفاسیر مغایر و به زیان متهم را  اندشدهکلی و مبهم بیان  صورتبهمذکور، 
این ماده، به اعمال و رفتار خالف شئون شغلی واداری اشاره کرده،  1رای مثال، بند ب. کندیمفراهم 
ی را در خصوص اینکه چه اعمال و رفتاری خالف شئون شغلی اضابطهریف و هیچ تع کهیدرحال

نیز به نقض قوانین و مقررات اشاره شده، اما  2، بیان نکرده است. در بند شوندیمو اداری تلقی 
 .رندیگیممشخص نشده است که نقض چه قوانین و مقرراتی مشمول این بند قرار 

آموزش عالی و تحقیقاتی  مؤسساتو  هادانشگاههیأت علمی مقررات انتظامی اعضای »در قانون  
تا حدودی این نقیصه مرتفع شده است. در این قانون همانند قانون رسیدگی به تخلفات « کشور

 11طی  8ی و در ماده نیبشیپی از تخلفات انتظامی و انضباطی ادستهبند  13در  3اداری، در ماده 
 گذارقانون، 11مقرر شده است. با این تفاوت که در ماده  یی برای این تخلفاتهامجازاتبند 

را اخراج تعیین کرده و در  ماه 2 از شیمتناوب ب یاماه  دو از شیب یمتوال مجازات غیبت غیرموجه
 التیتشک وساواک منحله  وفرق ضاله  از یکی در تیعضو»نیز مجازات تخلفات  12ماده 

 یالقای، الحاد یهاگروه وبه نفع احزاب  غیتبل ای تیفعال یا تیعضو، مشابه آن یفرماسونر
 یارتکاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوری و به مقدسات اسالم نیتوه و یالحاد یهاشهیاند

 در رمجازیطور غتظاهرات به واعتصاب، تحصن  وها کشاندن کالس لیبه تعط لیقب از یاسالم
سته و تا حدودی اختیارات قاضی را در را انفصال دائم از خدمات دولتی دان «دانشگاه محیط

است. اما در سایر موارد، به مانند قانون رسیدگی به تخلفات  محدود کردهی اقهیسلبرخوردهای 
هایی که متشکل از اعضای حقوقی اداری، تعیین مجازات برای تخلفات را به تشخیص هیأت

مندان و نقض اصل قانونی بودن است. ی کارهایآزادنیستند، واگذار کرده که این امر مغایر حقوق و 
به ارتکاب اعمال خالف شرع اشاره کرده، اما معیاری برای تشخیص  3ماده  12ضمن اینکه در بند 

 رفتار خالف شرع بیان نکرده است.
ی اصل قانونی بودن نمود بیشتری پیدا کرده است. در این هاجلوهدر قانون ناظر بر رفتار قضات، 

با توجه به  13-12ی انتظامی را برشمرده و سپس در مواد هامجازات، 13در ماده  گذارقانونقانون، 
ی و برای هر دسته از تخلفات مجازاتی را مقرر بندطبقهاهمیت و شرایط ارتکاب جرم، تخلفات را 

ی اشخاص هایآزادی و تعرض به حقوق و اقهیسلراه اعمال برخوردهای  گونهنیبدکرده است و 
از  رواضحیغبه عبارات مبهم و  توانیمی از میان برده است. البته در این قانون نیز نسب طوربهرا 

 که خالف اصل مذکور است، اشاره کرد. 15ماده  3جمله رفتار خارج از نزاکت در بند 
 دقتی و صراحت روشنی، چنان از در حقیقت، رفتار واجد وصف تخلف جزایی یا اداری باید

 آن بر را خود رفتار بتوانند و بدانند قانون برابر در را خود جایگاه انشهروند که باشد برخوردار
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 در شهروندان از را تضمینی هرگونه ،دوپهلو و مبهم مجرمانه وصف کنند، زیرا یک تنظیم اساس
 و صراحت. گذاردیم باز خودکامه و موسع ریتفس برای را قاضی دست و کندیم سلب قاضی مقابل

 اتهام علت و ماهیت از قاًیدق متخلف بتواند که باشد آنچنان تخلفات باید عناوین دقت در تعیین
دفاع کند؛ ضمن اینکه با رعایت این اصل قواعد  خود آن، از شود تا بتواند براساس مطلع خود علیه

 .(82: 1383) افتخار جهرمی،  ابندییمو قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری 

 در مقررات اداریو آثار آن  . اصل برائت2-2

از نظر قانون مجرم نیست، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت  کسچیهمطابق اصل برائت  
نتایج این اصل، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل با توسل به  نیترمهمشده باشد. از 

سراسر فرایند دادرسی  ی قانونی، تفهیم اتهام، تفسیر شک به سود متهم و حق دفاع متهم درهاوهیش
آن، صراحتی در  نامهنییآدر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و  .(,Mahoney :2004 107)است 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مقرر کرده  23و تنها ماده  شودینمخصوص این اصل دیده 
 طریق از باید باشد، گیرسید تحت هیأت در کارمند پرونده چنانچه بنابراین. است «برائت بر اصل»

 در. شود احراز وی بودن متخلف مربوط، مقررات رعایت و هاآن به رسیدگی و مستند دالیل اقامه
 شد  خواهد صادر کارمند برائت به حکم صورت این غیر

براساس شواهد و مدارک موجود در پرونده  کنندهیدگیرسکه مرجع ها نیز تا زمانیدر این هیأت
. شودیمفرض  گناهیبدارد و  قرار برائت اصل پناه در ثابت نکرده باشد، متخلف تخلف کارمند را

ی دالیل و مدارک علیه آورجمعی شده است که وظیفه نیبشیپی تحقیقی هاگروهمنظور، بدین
ها پس از بررسی مدارک موجود، های بدوی را بر عهده دارند. هیأتها به هیأتمتخلف و تقدیم آن

و ظرف مهلت ده روز فرصت دفاع را به متهم  کنندیمکتبی به کارمند ابالغ  صورتبهرا موارد اتهام 
و مدارک علیه خود را تقاضا کند، آن مدارک را در اختیار  لیدالمتخلف  کهیدرصورتو  دهندیم

. در قانون ناظر بر رفتار اعضای هیأت علمی دانشگاه و قانون ناظر بر رفتار دهندیممتخلف قرار 
 ضمنی ضوابط اصل مذکور حفظ شده و تعرضی به آن وارد نشده است. طوربهات نیز قض

 . متناسب بودن جرم و مجازات در قوانین اداری2-3
و ناعادالنه باید میان  نامتناسبی خشن، هامجازاتجلوگیری از اعمال  منظوربهطبق این اصل 

صدمه حاصل از آن و مجازات و تخلف ارتکابی براساس ماهیت و شدت تخلف، میزان 
خصوصیات شخصیتی و اجتماعی مجرم، تناسب منطقی برقرار شود. الزمه این ارتباط منطقی این 

براساس  هامجازاتی شوند و سپس بنددرجهشدت و ضعف  برحسباست که ابتدا تخلفات 
این ی شوند و در نهایت براساس معیارهای تناسب، رابطه منطقی میان بندطبقهها شدت و ضعف آن
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ی بنیادین هاهیپا(. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 123: 1383دو برقرار شود )یزدیان جعفری، 
تخلفات اداری را برشمرده و در  8در ماده  گذارقانوناین اصل متزلزل شده است. در قانون مذکور، 

نوع تخلف و مجازات  تناسبی میان گونهچیهها مقرر کرده است؛ اما یی را برای آنهامجازات 9ماده 
 استحقاقی آن، برقرار نکرده است.

 شود، زیرا بهیمی سبب صدمه به حقوق و امنیت قضایی و شغلی کارمندان گذارقانون گونهنیا 
تا  کندیمرا فراهم  ایو زمینه شودیم منجر کارمند نسبت به نامتناسب و خشن یهامجازات اعمال

به همین . خلفات، شدیدترین مجازات را تعیین و اعمال کنندت نیترکوچکبتوانند برای  هاأتیه
 ستیبایم گذارقانونو فراهم شدن جریان دادرسی عادالنه،  نامستخدمعلت، برای رعایت حقوق 

میان مجازات و تخلفات مذکور در این قانون ارتباط مستقیم و منطقی برقرار کند و برای هر تخلف 
ی مشخص هامجازاتنبیهاتی را مقرر کند. با توجه به مقرر کردن با توجه به شرایط حاکم بر آن، ت

 طوربهو پیامدهای این اصل را در قانون اعضای هیأت علمی  هاجلوهبرای برخی تخلفات اداری، 
مشاهده کرد. بنابراین، تضمین  توانیمی ترعادالنه صورتبهنسبی و در قانون ناظر بر رفتار قضات 

مختلف و اعمال سالیق شخصی و نقض حقوق مستخدمان و اعمال این اصل، مانع تفاسیر 
 .دشویمی غیرعادالنه و نامناسب هامجازات

نیز هویداست. در این  کامالًهای بدوی عدم پایبندی به الزامات این اصل در برخی از آرای هیأت
 در 8/3/32تاریخ  23به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  توانیمخصوص 

ت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی أهی دادنامه صادره از در خصوصشکایت مطروحه  مورد
دیوان  اشاره کرد. طبق این رأی بر اخراج مستخدم رسمی از خدمت دولت به لحاظ غیبت غیرموجه

ابل یا غیرق دنظریتجدمبنی بر قابل  دنظریتجدعدالت اداری در پی تعارض میان آرای شعب هیأت 
نظر دانسته دیتجد رقابلیغبودن حکم اخراج هیأت های بدوی، این حکم را قطعی و  دنظریتجد

، پایگاه اطالعاتی قوانین و مقررات کشور(. مالحظه 1332ی روزنامه رسمی سال هامجموعهاست )
که ضمن عدم رعایت تناسب میان تخلف غیبت غیرموجه و مجازات حکم اخراج، حتی  دشویم

 دنظریتجدمرگ مدنی فرد باشد، غیرقابل  منزلهبه تواندیمالت اداری این حکم را که دیوان عد
اصالح و بازدارندگی شخص  هامجازاتکه هدف و فلسفه اعمال  است یحالدانسته است. این در 

رو استفاده از مجازات اخراج با تبعات منفی اجتماعی آن . ازایناستو نه طرد وی از محیط اجتماع 
راه دیگری برای اصالح و بازداشتن کارمند از  کهیدرصورت هم آنآخرین راه ممکن و  عنوانهبتنها 

. رأی مذکور دال بر این امر است که حتی وجود ابدییمتکرار تخلف وجود نداشته باشد، ضرورت 
کلی  اصولی اداری رافع اعمال هادادگاهیک مرجع عالی نظارتی در خصوص احکام صادره از 

 یفری در مراجع اداری نیست. حقوق ک
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به الزامات این اصل متعهد  13/83/1131در رسیدگی به پرونده شماره در مقابل در رأی دیگری،  
را نقض کرده است.  دنظریتجدعلت عدم تناسب مجازات با تخلف کارمند رأی هیأت مانده و به

صادرشده از شعبه  8319938312811122اینکه در دادنامه با توجه به »متن رأی به این شرح است: 
قانون آیین دادرسی  133دادگاه عمومی جزایی اراک در خصوص اتهام شاکی مستنداً به ماده  118

دادگاه تجدیدنظر استان  دییکیفری قرار منع تعقیب صادر و اعالم شده است و دادنامه مزبور نیز به تأ
أت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مرکزی رسیده است. لذا رأی شماره مارالذکر صادرشده از هی

مبنی بر بازخرید  23/3/1383اداری شعبه سوم کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ 
قانون رسیدگی به  8ماده  13-2روز حقوق مبنای مربوط به استناد بندهای  25خدمت با پرداخت 

عنوان مجازات اداری مناسب و قانون مذکور به 9و بند ج ماده  3/9/1332تخلفات اداری مصوب 
 )آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(.« رسدینظر نمعادالنه به

 در مقررات اداری هامجازات. شخصی بودن 2-4
نحو مباشرت، مشارکت، معاونت یا به هر معناست که تنها کسی که بهشخصی بودن مجازات بدین

مجازات شود و خانواده، دوستان و سایر اقوام نحو دیگری در ارتکاب جرم نقش داشته است، باید 
(. 19: 1382دلیل جرم یا تخلفی که دیگری انجام داده است، مجازات شوند )رهامی، نباید به

بنابراین، اگر پس از فوت فردی که متصف به تخلف شده است، مجازات ادامه یابد، در حقیقت 
اشتند و این امر خالف اصول قضایی و که هیچ نقشی در موضوع حکم ند شوندیمافرادی مجازات 

(. به همین علت، فقط شخص متخلف است که در قبال 193: 1392اخالقی است )صادقی مقدم، 
و آثار و تبعات مجازات نیز باید فقط به او بازگردد.  دشویممستحق مجازات  هگرفتانجامتخلف 

 ریدامنگها ی است که آثار آناگونهبهاعم از اداری و کیفری  هامجازاتاگرچه ماهیت غالب 
 تا حد، باید تدابیری اتخاذ شود که دشویمنیز  اندنداشتهاشخاصی که در وقوع جرم یا تخلف نقشی 

 امکان دامنه این آثار و تبعات منفی به حداقل ممکن رسد. 
متخلف، بر ی شده است، آثار و تبعاتش عالوهنیبشیپیی که در قبال تخلفات اداری هامجازاتغالب  

. قانون کندیمو این امر، به اصل شخصی بودن مجازات خدشه وارد  شودیمخانواده او نیز  ریدامنگ
، دامنه تسری آثار و تبعات مجازات به سایر افراد را محدود 11رسیدگی به تخلفات اداری در ماده 

و بیش از  اندشدهدولتی کرده و برای خانواده کارمندانی که محکوم به اخراج و انفصال دائم از خدمات 
ی که از حداقل حقوق کارمند فراتر نرود، اماهانهسال سن دارند، مقرری  51سال سابقه خدمت و  15

قانون تخلفات اداری، مقررات مربوط به  نامهنییآ 23ی کرده است. در همین زمینه، ماده نیبشیپ
را مکلف به بررسی  دنظریتجدیأت برقراری مقرری ماهانه را به انفصال موقت نیز تسری داده و ه

 ساالنه وضعیت خانواده این کارمندان، جهت قطع، کاهش یا افزایش آن کرده است. 
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های رسیدگی به تخلفات مذکور نیز، فوت متهم را موجب توقف رسیدگی هیأت نامهنییآ 31ماده 
ل تحمل ها دانسته است و در مورد کارمندانی که در طواداری و صدور رأی از سوی آن

شغل و تنزل یک یا دو  العادهفوق کسر حقوقی انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، هامجازات
تا آثار این امر به  گردانندیبازمگروه یا اخراج هستند، حالت استخدامی کارمند را به قبل فوت او 

در قانون  تدابیری در جهت رعایت ضوابط اصل شخصی بودن نیچنخانواده او تسری پیدا نکند. 
ی نشده و این قانون به این اصل و الزامات ناشی از آن توجهی نیبشیپناظر بر اعضای هیأت علمی 

تنها فوت متخلف را موجبی برای  25ماده  3نکرده است. قانون ناظر بر رفتار قضات، در بند 
ری از موقوفی تعقیب دانسته است. اما در موارد اعمال مجازات، تدبیری را در خصوص جلوگی

ی نکرده است. این در حالی است که آرای نیبشیپسرایت آثار مجازات به خانواده کارمندان 
کارمند، بلکه خانواده او را در  تنهانهی اداری مبنی بر اخراج یا انفصال دائم یا موقت کارمند هادادگاه

ی هابیآس سازنهیمز تواندیمکه این امر  دهدیممضیقه اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی قرار 
ی هامجازاتآن اجتماع باشد. به همین علت استفاده از  تبعبهاجتماعی برای اعضای خانواده و 

 قرار گیرد. مدنظر حلراهآخرین  عنوانبهمزبور باید 

 ی اداری هامجازات. اصل تفرید کیفری در 2-5
ه به فاعل عمل مجرمانه و اصل فردی کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توج

ی شخصیتی، هایژگیوشخصیت اوست، بیانگر این معناست که واکنش اجتماعی باید متناسب با 
ی شود )یزدیان جعفری، نیبشیپخانوادگی و اجتماعی مجرم و با هدف اصالح و باز اجتماعی کردن او 

خلفات اداری، با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به ت نامهنییآ 21(. در خصوص این اصل، ماده 22: 1385
پس از اتمام رسیدگی باید با توجه به مدافعات متهم، میزان صدمه واردآمده، آثار سوء اجتماعی و  هاأتیه

مستدل و مستند صادر کنند،  طوربه، رأی را تیسوءناداری و موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان 
یکی از  عنوانبهاظر بر رفتار قضات، تنها به نهاد تعلیق تعقیب به اصل مزبور توجه کرده است. قانون ن

ابزارهای فردی کردن مجازات توجه داشته است. اما در قانون ناظر بر رفتار اعضای هیأت علمی به 
جایگاه این اصل در تعیین مجازات برای تخلف ارتکابی، توجهی نشده است. این امر موجب صدور 

 . ستین اثرگذارد بازاجتماعی کردن متخلف که در فراین شودیمآرایی 

 هامجازات. اصل قضامندی 2-6
قانونی در حکم به مجازات  دارتیصالح، به معنی لزوم مداخله مقام هامجازاتاصل قضامندی 

(. 35: 1392و اجرای آن و ممنوعیت مداخله افراد فاقد صالحیت قانونی الزم است )نوبهار، 
قاضی کیفری نیست، هرگاه براساس قانون رسیدگی به تخلفات  اماًالزقضایی  دارتیصالحمقام 
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 دارتیصالح مقام زیناداری، حکم به اجرای مجازات به فرد یا افرادی واگذار شده باشد، آنان 
(. مبنای این اصل برقراری نظم و انضباط و رعایت 21: 1392)نوبهار،  شوندیممحسوب 

رو اگر فرد فاقد صالحیت حاکمه عادالنه است. ازاینحقوق متهمان در زمینه برخورداری از م
 دانندیمی قانونی را در مورد کسانی که به تشخیص خود آنان را جرم هامجازاتقضایی بتواند 

اجرا کنند، دیگر هیچ تضمینی برای مراعات اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود نخواهد 
 (.123: 1393داشت )ابراهیمی، 

صورت گیرد؛  دارتیصالحین اصل، حکم به مجازات و اجرای آن باید توسط مقام بنابراین، طبق ا
فردی که شایستگی و توانایی الزم برای این امر، از لحاظ حقوقی را دارا باشد. این امر در خصوص 

های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی صادق ی رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهاأتیه
ها صالح به رسیدگی به تخلفات اداری هستند، اما اعضای وجب قانون، این هیأتبه م اگرچه. ستین

که  ندی شاغل در سازمان دولتی مربوطه هستافرادها حقوقدان نیستند و این هیأت دهندهلیتشک
 جرم قوانین مذکور، در شدهینیبشیپ تخلفات تخصص قضایی ندارند. این در حالی ست که برخی

 اعمال بر شدهینیبشیپ عناوین صدق وجرائم  این عناصر حال تشخیص ند.اجزایی جنبه واجد و
 است که شده گذاشته هیأتی عهده بر ،است قضایی و حقوقی متخصصانبر عهده که  گرفتهانجام
در صالحیت قانونی این افراد  توانیمرو دارد. ازاین آشنایی حقوقی مسائل بهها آن از نفر یک تنها

را  تخلفات اداری گذارقانونچنین تخلفاتی تردید کرد و بهتر این بود که حداقل  برای رسیدگی به
ند، در صالحیت محاکم قضایی صالح قرار دهد یا در ترکیب تشکیل این اکه دارای وصف مجرمانه

 ها تغییراتی را حاصل کند.هیأت
 

 گیری جهینت
ی اعم از کیفری یا اعادالنه ند که هر دادرسیااصول کلی حقوق کیفری تضمیناتی عام و کلی

اداری اقتضای آن را دارند. الزمه شناسایی این اصول در قلمرو قوانین رسیدگی به تخلفات 
ها در اداری، مبتنی بر ضرورت حمایت قضایی از کارمندان، احترام به حیثیت و کرامت ذاتی آن

خورداری از این تضمینات ی اداری، اجرای عدالت و حفظ برابری افراد در برهایدادرسفرایند 
ها تأکید شده است. بر آن  کنندهیدگیرساز مرجع  نظرصرفاست که در قوانین فراتقنینی 

 تالقی با توجه به تحوالت حقوق بشری، شاهد نیز جنایی سیاست حوزه در امروزه اینکه ضمن
 این میان ازنیتو باید روازاین. هستیم اداری در ضرورت اعمال این اصول و کیفری حقوق میان
 .شود فراهم نیز اداری حقوق به اصول این تسری امکان و ایجاد رشته دو
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 قانون در حقوق قلمرو قوانین اداری، این ضرورت تا حدودی نادیده انگاشته شده است. در
نسبی رعایت  طوربه ی اعمال این اصولهاجلوهدولت،  کارمندان اداری تخلفات به رسیدگی

ل مانند اصل شخصی بودن مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل شده است. برخی اصو
. اما در مقابل در خصوص اصولی مانند قانونی بودن جرم و اندکردهبرائت نمود بیشتری پیدا 

 آنقدر مجازات، رویکرد این قانون قضامندی اصل و مجازات و جرم میان مجازات، تناسب
این امر به سالمت دادرسی عادالنه  .کرده است همواج چالش با را آن یاثربخش که است جزئی

. هرچه از قانون تخلفات کندیمآن به موقعیت شغلی و اجتماعی کارمندان لطمه وارد  تبعبهو 
ی اعمال این اصول گاهاَ هاجلوه، میرویمی خاص اداری پیش هاصنفاداری به سمت قوانین 

ی اصول کلی حقوق کیفری در ریرپذیتأثیزان گفت م توانیمبنابراین،  نمود بیشتری یافته است.
قلمرو حقوق اداری نسبی است. این نسبی بودن هم به اعتبار قوانین و مقررات مختلف در 

به اصول مذکور  گذارقانونحقوق اداری است که از یک قانون به قانون دیگر میزان پایبندی 
ی است که در یک قانون فریکمتفاوت است و هم نسبی بودن به اعتبار خود اصول کلی حقوق 

. اندماندهی مغفول روشنبهمورد تأکید قرار گرفته است و برخی اصول  صراحتبهبرخی اصول 
و عدم اتخاذ راهبرد روشمند و هدفمند در تعیین مجازات  گذارقانوناین امر حاکی از سیاست 

حقوق کیفری در  باید در قلمرو حقوق اداری نیز مشابه گذارقانونسبب نیبد. استاداری 
راستای حفظ حقوق افراد در برخورداری از تضمینات دادرسی عادالنه، تمام اصول کلی حقوق 

در کیفری را در تمامی قوانین و مقررات اداری رعایت کند تا از این نظر حقوق بشری افراد 
به موارد  توانیمی اداری در معرض تعرض قرار نگیرد. از جمله این اقدامات هایدادرس فرایند

 ذیل اشاره کرد:
 های رسیدگی به تخلفات اداری؛ی از قضات متخصص در هیأتریگبهره -
 ی معین در قبال تخلفات اداری؛هامجازاتتعیین و تخصیص  -
ی اداری بر خانواده کارمندان هامجازاتمنفی  ریتأثمنظور کاهش ی تضمیناتی بهنیبشیپ -

 متخلف؛
با شدت تخلفات افراد با توجه به مقتضیات اقتصادی  هااتمجازرعایت تناسب میان شدت  -

 و اجتماعی جامعه.
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