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 چکیده

هرای رسریدگی بره تخلفرات اعضرای هیرأت علمری در این مقاله به بدرسی و نقد دادرسی اداری در هیأت

ها و موسسات آمو ش عالی کشور خواهیم پدداخت. اهمیت این پژوهش ا  آن جهت اسرت کره برا دانشگا 

سالت واالی نظام آمو ش عالی کشور در تدبیت نیردوی متخصرص بردای جامعره، ضردورت دارد توجه به ر

اعمال نفوذ نماینرد. امرا ا  طردل دیگرد، ها  حفظ گددد و مقامات سیاسی نتوانند بد آنها  استقالل عمل آن

ارآمرد وجود قوانین و مقدراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اسراتید ناک

ای های رسیدگی به تخلفات اعضرای هیرأت علمری اهمیرت ویرژ ضدورت دارد. بنابداین دادرسی در هیأت

ها و مؤسسرات آمرو ش عرالی و تحقیقراتی کشرور علمی دانشگا دارد. مطابق قانون مقدرات انتظامی هیأت

، بره 8714حات همدا  با اصرال 8761ین نامه اجدایی آن مصوب ورای اسالمی و آئمجلس م 8764مصوب 

هرای بردوی و تخلفات اعضای هیرأت علمری بره اسرتثنای اعضرای هیرأت علمری دانشرگا  آ اد در هیرأت

گددد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقدرات در خصروص اسرتقالل نظد رسیدگی میتجدید

تناسرب تخلرف  ها، عدم ضدورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجا ات مضاعف، عدمقضات هیأت

 .  های اصلی این قانون استبینی امکان اعاد  دادرسی ا  نقصبا مجا ات در بدخی ا  موارد و عدم پیش

ین نامره اجدایری، علمی، آئر اعضای هیأت علمی، قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت واژگان کلیدی:

 .اصول دادرسی منصفانه

                                                      
 alaee1364@yahoo.com  استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شیراز )نویسنده مسئول( -1

 jafarbarati136270@yahoo.comدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران  -2
 21/83/1930تاریخ پذیرش  – 11/80/1930تاریخ دریافت: 

mailto:alaee1364@yahoo.com
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 مقدمه

نقض قوانین و مقدرات، مسئولیت کیفردی، مردنی و انتظرامی  مستخدمین دولت نیز ممکن است به دلیل 

آید که کارمند دولت مدتکب فعرل یرا تردک فعلری مرود کره در یابند. مسئولیت کیفدی هنگامی پیش می

بینی مد  بامد، بردای مثرال کارمنرد دولرت مدتکرب اخرتالس قوانین جزایی عنوان کیفدی بدای آن پیش

ست به سبب ایداد خسارت، مسئولیت مدنی دامرته بامرد و ملرزم گددد. مستخدم دولت همچنین ممکن ا

(. رسریدگی دعراوی 8778مردنی مصروب  ئولیتقانون مس 88ماد  به جبدان خسارت امخاص دیگد مود)

هرای دادگسرتدی و کیفدی و حقوقی مطدوحه بد علیه کارکنان دولرت، ماننرد امرخاص عرادی در دادگرا 

 د بود.ین دادرسی مدنی و کیفدی خواهمطابق آئ

عالو  بد دو مسئولیت مذکور، کارکنان دولت ممکن است به دلیل انجام فعرل یرا تردک فعلری، مسرئولیت 

قرانون نحرو  رسریدگی بره تخلفرات اداری  1اداری یعنی مسئولیت انتظامی یا اداری دامته بامد. در ماد  

فرات اداری بردین سال به طور آ مایشی بره تصرویب رسرید  برود تخل پنجکه بدای  71/87/8761مصوب 

کره  تخلفات اداری مامل تخلفات انضباطی و اعمال خرالل عمرومی اعرم ا  ایرن»صورت تعدیف مد  بود: 

طبق همین ماد  تقصرید عبرارت اسرت ا : نقرض عمردی مقردرات  «می ا  تقصید یا قصور متخلف بامد.نا

ون رسریدگی بره تخلفرات عمدی در اجدای وظایف اداری. در قرانقصور عبارت است ا : کوتاهی غید اداری،

ها و موسسات عالی تخلفرات اداری تعدیرف اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگا 

 (.17، 8786سنگدی، استوارامامی و نشد  و تنها مصادیق آن ذکد مد  است)

درات قرانون مقر»هرا و موسسرات عرالی کشرور بره موجرب به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی دانشرگا 

مجلرس  8764مصروب « 1ها و مؤسسات آمرو ش عرالی و تحقیقراتی کشرورانتظامی هیأت علمی دانشگا 

هرا و مؤسسرات آمرو ش علمری دانشرگا ین نامه اجدایی قانون مقدرات انتظامی هیأتئآ»مورای اسالمی و 

 مود.هیأت و یدان و اصالحات بعدی رسیدگی می 8761مصوب « رعالی و تحقیقاتی کشو

کلیره اعضراه هیرأت »ین نامه اجدایی قانون رسیدگی به تخلفات اعضرای هیرأت علمری: آئ 71ماد   مطابق

ها و مؤسسات آمو ش عالی و تحقیقاتی کشرور ی رسمی قطعی و آ مایشی، پیمانی و قداردادی دانشگا معل

ن قرانون برد توان گفت حو   مرمول ایربا توجه به این ماد  می« .بامندمشمول مقدرات این آئین نامه می

بامد خوا  تحت نظارت و ارت علوم و و ارت بهدامرت قردار دامرته بامرند و کلیه اعضای هیأت علمی می

های پاکسرا ی و هایی که در هیأتها عضو هیأت علمی بامند. همچنین به پدوند خانهخوا  در ساید و ارت

                                                      
 از این به بعد به اختصار قانون مقررات انتظامی هیات علمی. -1
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هرای تجدیردنظد یدگی با هیرأترس ،با سا ی گذمته مطدح بود  و منتهی به صدور رمی قطعی نشد  است

هرا و ین نامه اجدایی قانون مقدرات انتظامی اعضای هیأت علمری دانشرگا ئآ 71ماد  این قانون خواهد بود)

 8(.1/1/8761مصوب  موسسات آمو ش عالی

مد و در دادرسی اداری رعایرت اصرول در ابتدا دادرسی منصفانه تنها محدود به دعاوی کیفدی و مدنی می

کدد. تحوالت بنیادین در روابط مختلرف افرداد و جامعره و نصفانه ضدورت و موضوعیت پیدا نمیدادرسی م

همچنین کارکددهای دولت مدرن یا دولت رفا  ا  یک سو و ظهور مفاهیم جدید حقوق بشردی و ضردورت 

 های فددی ا  سوی دیگد مد های سنتی بین حقوق عمومی و خصوصری رارعایت و دفاع ا  حقوق و آ ادی

مناور نمود  است و انحصرار اصرول دادرسری منصرفانه بره دعراوی مردنی و کیفردی را نیرز ا  برین بردد  

دارنرد کره حرق برد دادرسری مدیکایی حقوق بشد اظهار مریدادگا  اروپایی و آ(. 764 ،8717است)یاوری، 

-یهرای قضرایی بلکره همچنرین برد دادرسری اداری نیرز قابرل اعمرال مرمنصفانه نره تنهرا برد دادرسری

   (.Doebbler,2006,108بامد)

های رسیدگی به تخلفرات اعضرای هیرأت علمری ا  اهمیرت براالیی نقد و بدرسی دادرسی اداری در هیأت

رویه سیاسری مصرون ها و مدارس عالی به دلیل مقام مامخ علم باید ا  نفوذ بیبدخوردار است،  یدا دانشگا 

و نیز ایجاد محاکم مسرتقل و متبحرد  7خودمختاری اداریها ا  طدیق اعطای نوعی بامند. استقالل دانشگا 

گرددد. بنرابداین ایرن پدسرش ها تضرمین مریعلمی دانشگا بدای رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت

هرای رسریدگی بره تخلفرات اعضرای هیرأت گددد که آیا اصول دادرسی اداری در هیأتاساسی مطدح می

هرای رو نخست، جدیان دادرسی در هیأتفانه مطابقت دارد؟ ا  اینطدفانه و منصعلمی با اصول دادرسی بی

ها و موسسأت آمو ش عالی در مداحرل علمی دانشگا بدوی و تجدیدنظد رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت

مرود تحقیقات مقدماتی و تشکیل پدوند  تخلف، رسیدگی و صدور حکم و مدحله بعد ا  دادرسی بحث می

ین نامره رسریدگی ه مقایسه تطبیقی آن با قانون و آئرصنفانه و عادالنه مطدح و بو سپس اصولی دادرسی م

 علمی خواهیم پدداخت.به تخلفات انتظامی اعضای هیأت

 حوزه شمول قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی -1

کلیره اعضراه »نامه اجدایی آن تصدیح مد  است. مطابق این مراد : ینآئ 71و   ممول این قانون در ماد  ح

ها و مؤسسات آمو ش عالی و تحقیقراتی هیأت علمی رسمی قطعی و آ مایشی، پیمانی و قداردادی دانشگا 

                                                      
 از این بعد اختصار آئین نامه. -1
 (.03،1938 طباطبایی، شود. ر.ک: )موتمنی می ر حقوق اداری به این شکل از استقالل و خودمختاری عدم تمرکز فنی گفتهد -2
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هرای هرایی کره در هیرأتهمچنین رسریدگی بره پدونرد  .«بامندنامه میکشور مشمول مقدرات این آئین

های تجدیردنظد با هیأت پاکسا ی و با سا ی گذمته مطدح بود  و منتهی به صدور رمی قطعی نشد  است

 ین نامه(.آئ 71)ماد  این قانون خواهد بود

مرود، توان گفت حو   ممول این قانون کلیه اعضای هیأت علمی را مامل مریبا توجه مقدرات مذکور، می

هرا وابسرتگی دامرته خوا  تحت نظارت و ارت علوم و یا و ارت بهدامت بامند و خوا  بره سراید و ارتخانره

در رابطره برا رسریدگی بره نردارد.  هراقدارداد عضو هیأت علمی نیز تأثیدی در صالحیت هیرأتبامند. نوع 

نامه نحرو  تشرکیل ینآئ»عنوان نامه مستقل جدیدی تحت ینآ اد، آئتخلفات اعضای هیأت علمی دانشگا  

 77ا بر« هرای سرماو رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگا  آ اد اسرالمی و آمو مرکد 

 تدوین گددید  است. 8781تبصد  در مهدما   77ماد  و 

ها و های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاهموارد رسیدگی در هیأت -2

 مؤسسات عالی کشور

های رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیأت علمی در دو مورد صالحیت رسیدگی دارند؛ نخسرت، هیأت  

و دوم در حالتی که عضو هیأت علمی غیدمفید اعالم گددد. ایرن دو مرورد، در در خصوص تخلفات انتظامی 

 مود. این قسمت بحث و بدرسی می

 ها و مؤسسات عالی کشورهای اعضای هیأت علمی دانشگاهتخلفات و مجازات -2-1

اتی ها و موسسات آمرو ش عرالی و تحقیقرقانون و مقدرات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگا  7در ماد  

بند تخلفات اعضای هیأت علمی بدمرمدد  مرد   86مجلس مورای اسالمی در قالب  8764کشور مصوب 

هرای اداری مجرا اتاین قانون پیش بینی مد  است.  1های اداری به تدتیب اهمیت در ماد  مجا اتاست. 

ود و در نهایرت مرهای سبک یعنی احضار و اخطار کتبی مدوع میبینی مد  در این قانون ا  مجا اتپیش

 مود. به مدیدتدین مجا ات یعنی انفصال دائم ا  خدمات دولتی ختم می

هرا در ایرن قرانون، نکاتی که ال م است در رابطه با این ماد  خاطدنشان گددد این است کره نظرام مجرا ات

ن و هرای معریبامد. نظام تعیین مجا ات برد دو نروع اسرت: نظرام مجرا اتهای غیدمعین مینظام مجا ات

گذار در هد ماد  بعد ا  تعدیف جدایم و مدایط ارتکراب، مجرا ات آن معین. در نظام مجا ات معین قانونغید

کند و در ماد  دیگرد گذار جدایم را ذکد میمعین، در یک ماد  قانونت غیدکند. اما در نظام مجا ارا ذکد می

بنرد ذکرد مرد  و  86تخلفرات اداری در  7د  کند. به این معنی که، در مابینی میهای آن را پیشمجا ات
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معین دست قاضی برا  اسرت غیدهای بینی مد  است. در واقع در نظام مجا اتپیش 1مجا ات آن در ماد  

 (.71 ،8711ها را اعمال کند)رستمی، که یکی ا  مجا ات

 7 یردا در مراد   بامد،که این نوع سیستم تعیین مجا ات خالل اصول دادرسی منصفانه می نکته دیگد این

ها ذکد مد  است، اما مشخص نشرد  کره مرثال بردای مجا ات 1تخلفات اداری آورد  مد  است و در ماد  

یک تخلف اداری )بدای مثال رعایت نکددن حجاب اسالمی( چه نوع مجا اتی در نظرد گدفتره مرود و چره 

جردم و مجرا ات را ا  برین  بسا بدای یک تخلف سبک مجا ات مدیدی تعیین مود و این امد تناسب میان

این قرانون بدطردل  87البته این نقص تا حدود کمی در ماد   (.768 ،8786سنگدی، استواربدد)امامی و می

ایرن قرانون، انفصرال دائرم ا   7ماد   86و  81و  84و  87های بندهای مد  است. مطابق این ماد  مجا ات

 بامد.خدمات دولتی می

 فیدمعلمی غیر اعضای هیأت -2-2

قانون مقدرات انتظامی اعضای هیأت علمی، به و ارت فدهن  و آمرو ش عرالی اجرا   داد   84مطابق ماد  

هرا و مؤسسرات آمرو ش عرالی کشرور را مد  است در صورتی که عضوی ا  اعضای هیأت علمی دانشرگا 

تی و یرا موسسرات غیدمفید تشخیص دهد، مطابق این قانون با نشسته، با خدید و یا با موافقت سا مان دول

مفیرد، تبصرد  علمری غید در رابطه با تشخیص اعضای هیأت ها منتقل نماید.تحقیقاتی به این گونه سا مان

عرالی بره وسریله غیدمفید با معدفی و ید فدهن  و آمو ش افداد تشخیص»دارد که همین ماد  مقدر می 8

و ارت علروم، فدهنر  و آمرو ش عرالی )بنابداین مطابق این تبصرد  بره و یرد .« بامدهای بدوی میهیأت

دهرد بردای مفید تشریخص مریعلمی را که غید اجا   داد  است عضو هیأت تحقیقات و فناوری اطالعات(

 ها معدفی نماید.های بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگا به هیأت 84اعمال ماد  

این قانون تعدیف مرد  اسرت. مطرابق ایرن مراد :  نامه اجداییینآئ 78علمی در ماد   عضو غیدمفید هیأت

کسرانی کره فاقرد  قرانون مقردرات انتظرامی هیرأت علمری عبارتنرد ا : 84افداد غیدمفید مندرج در ماد  »

 کره صرالحیت عمرومی ندارنرد. افردادی د.انرمایستگی علمی هستند و یا مایستگی مزبور را ا  دست داد 

فاقرد . بامردآمو ش عالی و تحقیقراتی دانشرکد  مسرتقل نمری تخصص آنان مورد نیا  دانشگا  یا موسسه

 «با دهی علمی هستند.

 در رابطه با میو  معدفی عضو هیأت علمی غیدمفید به هیأت بدوی رسریدگی بره تخلفرات اعضرای هیرأت

های آمو ش عالی و تحقیقراتی و دانشرکد  مسرتقل ها یا مؤسسهین نامه اجدایی، دانشگا آئ 40علمی، ماد  

لزم کدد  است که کمیته پنج نفد  که حداقل سه نفد آنان هیأت علمی با مدتبه اسرتادیاری و یرا براالتد را م
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بامند تشکیل دهند. همچنین مطابق تبصد  ماد  فوق الذکد، کمیته پنج نفد  نظد خود را در رابطه با عضرو 

د و این مقامات باید مداترب کنهیأت علمی به رئیس دانشگا  یا موسسه آمو ش عالی و تحقیقاتی اعالم می

را به و ارت علوم و آمو ش عالی و و ید بهدامت درمان و آمو ش پزمکی گزارش دهند. و ید مدبوطه پرس 

ا  وصول گزارش، در صورت تأیید، مداتب را به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اعرالم 

 ین نامه اجدایی(.آئ 48)ماد  داردمی

ه مدجع معدفی اعضای هیرأت علمری غیدمفیرد هیرأت پرنج نفرد  ا  اعضرای هیرأت علمری ک با وجود این

تواند ضامن ارائه یک گزارش غیدمیدضانه بامد، اما در ادامه در ایرن مراد  اختیرارات ها است که میدانشگا 

ع مد  است کره بره طرور قطر ههای پنج نفد اعطاوسیعی به و رای مدبوطه جهت تأیید و یا رد نظد کمیته

عاع قردار دهرد. عضرو هیرأت علمری مفید را تحرت الشرطدفی در معدفی عضو هیأت علمی غیدتواند بیمی

نامره ینآئر 47ض دامته بامد مطرابق مراد  تواند در صورتی که به رمی هیأت بدوی اعتدامفید تنها میغید

 نظد نماید. یدی اعضای هیأت علمی، درخوست تجدقانون و مقدرات انتظام 84ماد   7اجدایی و تبصد  

 سازمان و صالحیت مراجع رسیدگی کننده -3

ایرن  8ها و مؤسسات آمو ش عرالی، مطرابق مراد  مداجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگا 

دانشرگا  یرا  در هردمکران تشرکیل هیرأت بردوی موند. های بدوی و تجدیدنظد تقسیم میقانون به هیأت

دارای سه نفد عضو اصرلی و حرداکثد  و استقاتی یا دانشکد  مستقل مؤسسه آمو ش عالی و مؤسسه تحقی

االمکران ا  هرای کشرور و حتریهیأت علمری دانشرگا  البدل خواهد بود که ا  بین اعضایدو نفد عضو علی

که به وسیله رئیس دانشگا  یا موسسه یا دانشکد  بدای مردت مستقل  همان دانشگا  یا مؤسسه یا دانشکد 

 ین نامه اجدایی(.آئ 7)ماد  موندمی انتخابدو سال 

هرای ها، مداکز آمو ش و پژوهشی کشور و همچنین اعضای هیرأتبه تخلفات اعضای هیأت رئیسه دانشگا 

بامرند و اعضرای هیرأت علمری رسیدگی به تخلفات انتظامی و مدیدان ستادی که عضو هیأت علمری مری

های بردوی هدامت، درمان و آمو ش پزمکی در هیأتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بماغل در و ارتخانه

اصرالحی،  78مراد  مرود )و تجدیدنظد انتظامی مستقد در ستاد هد یک ا  و ارتخانه یاد مد  رسیدگی می

هرا و مؤسسرات آمرو ش عرالی و علمری دانشرگا نامه اجدایی قرانون مقردرات انتظرامی هیرأتیناصالح آئ

ب مجدد اعضای هیأت بدوی، تبصد  دو همرین مراد ، انتخراب مجردد در رابطه با انتخا 8تحقیقاتی کشور(.

 داند.را بالمانع میها  آن

                                                      
 نامهاز این به بعد به اختصار اصالح آئین -1
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هرای ، نحرو  انتخراب و مکران تشرکیل هیرأتهقانون مقدرات انتظامی هیأت علمی تعداد اعضرا 7در ماد  

توانرد در یرک نظد به صرالحدید و یرد علروم مریمد  است. مکان تشکیل هیأت تجدید نظد تعیینتجدید

طور مشتدک در چنرد دانشرگا  یرا چنرد مدکرز آمرو ش عرالی بامرد. انشگا  یا مدکز آمو ش عالی و یا بهد

هرای بردوی ا  سره های تجدیدنظد مشابه هیأتها ا  سوی و ید علوم است. هیأتانتخاب اعضای این هیأت

و ات علروم  گددد. در رابطه با ساید مؤسسات آمرو ش عرالی کره ترابععضو بدای مدت دو سال تشکیل می

 نامه اجدایی(.یناصالح آئ 7تبصد  ماد  ) نیستند، انتخاب اعضا با باالتدین مقام آن دستگا  خواهد بود

رات قرانون در خصوص صالحیت محلی بدای رسیدگی به تخلفرات اعضرای هیرأت علمری مطرابق برا مقرد

ه آمرو ش عرالی محرل نامه اجدایی آن اصل بد صرالحیت دانشرگا  یرا مؤسسرینانتظامی هیأت علمی و آئ

علمری، دسرتگا  محرل مأموریرت  علمی است، امرا در فردض مأموریرت عضرو هیرات استخدام عضو هیأت

اجدایی(. فدض اخید در صورتی اسرت  ین نامهاصالح آئ 76تبصد  الحاقی به ماد  ) صالحیت رسیدگی دارد

-نبامد که در این فدض هیرات ها و مداکز پژوهشیعلمی خارج ا  دانشگا  که محل مأموریت اعضای هیأت

اصرالح  76تبصد  الحاقی بره مراد  ) های بدوی و تجدیدنظد دستگا  محل مأموریت دهند  صالحیت دارد

ف در چند محرل مطرابق اجدایی(. در فدض تعدد محل مأموریت عضو هیأت علمی و ارتکاب تخل ین نامهآئ

 الحیت رسیدگی به تخلف او را دارد. ین نامه اجدایی، آخدین دانشگا  محل خدمت صآئ 77با ماد  

نظد رسریدگی بره تخلفرات اعضرای را بدای اعضای هیأت بدوی و تجدیداین قانون مدایط مشابهی  1ماد  

بینی کدد  است که ا  این جهت قابل انتقاد است  یدا به طور معمرول مردایط عضرویت هیأت علمی پیش

در قانون رسیدگی به تخلفات هیرأت علمری در مد. تصدی قضات تجدیدنظد باید متفاوت ا  قضات بدوی با

های بدوی و تجدیدنظد، به افداد یا نهادهای خاصی نیز حق رسیدگی بره تخلرف اداری و صردور کنار هیأت

تواننرد ها و یا مؤسسات آمو ش عالی و تحقیقراتی مریرئیس دانشگا  1رمی داد  است. مطابق تبصد  ماد  

 7، 8 هایهای مندرج در بنردی به تخلفات اعضای هیأت علمی، مجا اتهای رسیدگبدون مداجعه به هیأت

 را در مورد اعضای متخلف هیأت علمی اجدا کنند. 7و 

در مداجرع  86و  84، 87، 80این قانون ثبروت تخلرف و جردایم مرذکور در بنردهای  7مطابق تبصد  ماد  

یرک ا  مصرادیق بنردهای مرذکور  گیدد. بنابداین در صورتی که تخلف عضو هیأت علمیقضایی صورت می

علمری ترا صردور رمی ا   بامد، اثبات تخلف و جدم تنها در صالحیت مداجع قضرایی اسرت و عضرو هیرأت

-مود. ماید علت این بامد که بندهای مذکور هم عنراوین کیفردی هسرتند و هرممداجع قضایی تعلیق می

مدجرع قضرایی اسرت و هیرأت جهرت اعمرال  مان عنوان تخلف اداری را نیز دارند، اما تنها مدجع ثبروت، 

مجا ات اداری باید منتظد نتیجه دادرسری کیفردی بامرد. بردای مثرال در رابطره برا حیرف و میرل امروال 
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ها همزمران مجرا ات اداری کند و بعد ا  ثبوت جدم، هیأت(، ابتدا مدجع کیفدی رسیدگی می80دولتی)بند

ن هدگا  تخلف اداری عنوان کیفدی نیز دامرته بامرد، رمی کنند. بنابدایمناسب نیز در این رابطه اعمال می

 اثبات تخلف اداری نیز معیار است.محکومیت و یا بدائت محاکم کیفدی بدای 

 ها و مؤسسات آموزش عالیین رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاهآئ -4

هرای ی رسریدگی در هیرأتنحو  طدح پدوند  در هیأت رسیدگی به تخلفات، میو  تشرکیل پدونرد  بردا  

 ین رسیدگی به پدوند  به مدح ذیل است.رسیدگی به تخلفات و همچنین آئ

 های رسیدگینحوه طرح پرونده در هیأت -4-1

ین نامره اجدایری قروانین و مقردرات آئر 88ا  سوی مقامراتی کره در مراد   های بدوی با اعالم تخلفهیأت

-سات آمو ش عالی مشخص مد  به پدوند  رسیدگی مریهای و مؤسانتظامی اعضای هیأت علمی دانشگا 

نامه اجدایی، مقاماتی که حق اعالم تخلف به هیرأت بردوی را دارنرد عبارتنرد ا : ینآئ 88کنند. مطابق ماد  

و ید علوم و تحقیقات یا و ید بهدامت، درمان و آمو ش پزمکی یا باالتدین مقام مسرئول دسرتگا  اجدایری. 

ا موسسه آمو ش عالی و تحقیقاتی یرا دانشرکد  مسرتقل، امرخاص حقیقری یرا همچنین رئیس دانشگا  ی

تد امار  مرد حقوقی حق اعالم تخلف را دارند. در خصوص عضو هیأت علمی غیدمفید همان طور که پیش

نفد مطدح و سرپس ا  طدیرق و یرد بره هیرأت بردوی جهرت رسریدگی  پنجنخست موضوع در یک هیأت 

 یابد. انعکاس می

 تشکیل پروندهنحوه  -4-2

ین نامه اجدایی این قرانون اعرالم مرد، نوبرت بره آئ 88ف ا  طدل مقامات موضوع ماد  که تخل بعد ا  این 

 تروان ایرنرسد. نحو  تشکیل پدوند  را به اختصار مریمدحله تشکیل پدوند  بدای طدح در هیأت بدوی می

 88ا  سروی مداجرع منردرج در مراد  رئیس هیأت با وصول اعالم تخلف  ارجاع موضوع: گونه تقسیم کدد:

ین نامه موضوع را به یکی ا  اعضای هیأت علمی یرا یکری ا  کارکنران آئ 87آئین نامه اجدایی، مطابق ماد  

الیه مکلف است که کلیه دالیل و مردارک نماید و مقام مدجوعدانشگا  غید ا  اعضای هیأت علمی ارجاع می

نضمام گزارش خود مشدوح و مستدل بره صرورت کتبری حرداکثد نمود  به او مستنداتی را که جمع آوری 

همچنین فدد محقق در گزارش خود باید به صرورت اختصرار گرددش  ظدل یک ما  به هیأت تسلیم نماید.

)ماد  کار، مشخصات کامل متخلف و مدتبه علمی، سنوات و محل خدمت، دالیل و مستندات را ذکد نمایرد

همیت مدحله تحقیقات، اما  در رابطه با حضور عضو هیأت علمی یا وکیرل ین نامه اجدایی(؛ با وجود اآئ 87

ین آئر 84: مطرابق مراد  ابالغ تخلف به عضو هیأت علمری بینی نشد  است.در فدآیند انجام تحقیقات پیش
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ین ارگزینی به متخلف مطابق مقردرات آئرنامه اجدایی، پس ا  وصول گزارش، رونومت آن به وسیله ادار  ک

توانرد دفراع مناسرب و کرافی را بردای خرود مود. با آگاهی عضو هیأت علمی او مینی ابالغ میدادرسی مد

بعد ا  ابالغ اتهام به عضو هیأت علمی مرتهم، او موظرف اسرت : پاسخ عضو هیأت علمی متهمتدارک نماید. 

رگزینی ظدل د  رو  پس ا  رویت گزارش الیحه دفاعیه خود را همدا  با مدارک و مسرتندات خرود بره کرا

ها بره صرورت که دادرسی در هیأت ین نامه اجدایی(. با توجه به اینآئ 84)ماد  تسلیم و رسید دریافت کند

 حضوری است، بنابدین عضو هیأت علمی تنها در این مدحله فدصت دارد، دفاعیات خود را ارائه نماید.غید

 ین رسیدگی به پرونده  آئ -4-3

انقضای مهلت مقدر هیأت بدوی جلسره خرود را ظردل یرک هفتره پس ا  وصول الیحه دفاعیه متخلف یا 

ین نامره اجدایری ایرن قرانون، تشرکیل آئر 86مطابق مراد  ین نامه اجدایی(. آئ 81)ماد  تشکیل خواهد داد

جلسه حضوری ال م نیست و هیأت پس ا  قدائت گزارش محقق و الیحه دفاعیه متخلف چنانچه نیا ی بره 

کند. بنابداین قواعد دادرسری در هی ا  او نبامد مبادرت به صدور رمی میحضور متخلف و اخذ توضیح مفا

االمکران، برا توجره بره مردافعات کتبری های بدوی به نحوی تدوین مد  است که هیأت بدوی، حتیهیأت

اصحاب دعوا اقدام به صدور رمی نماید و ا  تعیین جلسه، جز در مواردی که نیا  به حضور متخلرف و اخرذ 

او بامد و همچنین در صورتی که حضور مخص متخلرف را بردای ادای توضریحات و تحقیقرات توضیح ا  

ین نامه اجدایری، رسریدگی آئ 81مطابق ماد  ین نامه اجدایی( خودداری کند. آئ 86)تبصد  ماد  ال م بداند 

 گیدد. در هیأت بدوی با اکثدیت آراه صورت می

کره دادرسری  های بدوی، ذکد دو نکته ال م است. نخست اینین رسیدگی به پدوند  در هیأتدر رابطه با آئ

های بدوی بره صرورت گددد  یدا اصوالً دادرسی در هیأتعلنی بدگزار میهای بدوی به صورت غیددر هیأت

علمری و  کره در قرانون مقردرات انتظرامی هیرأت حضوری و ا  طدیق تبادل لوایح است. نکته دیگد اینغید

نیادین دادرسی منصفانه یعنی؛ لرزوم مسرتدل و مسرتند برودن آرای صرادر  توسرط نامه آن به اصل بینآئ

 هیأت بدوی امار  نشد  است. 

 خواهی از آنآراء صادره و تجدیدنظر -5

خواهی و همچنرین مداجرع تجدیردنظد ا  احکرام صرادر  در رابطره برا نظدین تجدیردآئ ها بدوی،آرا هیأت

 بامد. تخلفات اعضای هیأت علمی به مدح ذیل می
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 های بدویآراء هیأت -5-1

جرز در مرورد ه قانون مقدرات انتظامی اعضای هیأت علمی ب 8های بدوی مطابق با ماد  آراه صادر  ا  هیأت

نظد برود  و   که قابرل تجدیردنظد است. آراه صادرتجدید قابل تجدیدنظد در هیأت 1ماد   7و 7، 8بندهای 

بامند و به موقرع نشد  است، بعد ا  انقضای مدت، قطعی می خواهینظددر مهلت مقدر نسبت به آن تجدید

 موند.اجدا گذامته می

ه نامه اجدایی، رئیس دانشگا  یا موسسره آمرو ش عرالی و تحقیقراتی رمی هیرأت را برینآئ 70ماد   مطابق

-ین دادرسری مردنی صرورت مریابالغ آرای مطابق با مقدرات آئ کند.وسیله کارگزینی به متخلف ابالغ می

هرای ین نامه اجدایری(. آرای هیرأتآئ 78ت انتظامی هیأت علمی و ماد  قانون مقدرا 4ماد   8گیدد)تبصد  

قانون مقدرات انتظامی هیرأت  8ماد  بد اساس بدوی در صورتی قابلیت اجدا را دارند که قطعی مد  بامند. 

 نظد هستند. های بدوی قابل تجدیدساید آرای هیأت 7و  7، 8علمی، به استثنای بندهای 

علمی مدتکب تخلفی نشرد  بامرد، امرا در طور که قبالً امار  مد، در مواردی ممکن است عضو هیأتهمان

قانون مقدرات انتظامی هیأت علمی، ا  طدل و یرد علروم غیدمفیرد تشرخیص داد   84راستای اعمال ماد  

توانرد بره ت اعترداض، مریعلمی که غیدمفید مناخته مد  اسرت، در صرورمود. در این فدض، عضو هیأت

 بدوی مکایت نماید.  هیأت

 خواهی از آراءتجدیدنظرین موارد و آئ -5-2

قابرل  و غری قابرل تجدیردنظد تروان بره احکراممروند مریصرادر مری هرای بردویهیأتحکامی را که ا  ا

هرای برردوی و خواهی ا  آرایری کرره ا  سروی هیرأتنظدبنرردی کردد. تجدیردقطعری( تقسریم) تجدیردنظد

بردوی در هیرأت هرای گیدد: اعتداض به رمی هیاتگددد به سه مکل انجام میخواهی صادر میدنظدتجدی

خواهی مرکلی ا  طدیرق دیروان عردالت نظدخواهی ا  طدیق محاکم قضایی و تجدیدتجدیدنظد، تجدیدنظد

 اداری. 

علمری ی هیأتهای بدوی در هیأت تجدیدنظد موضوع قانون مقدرات انتظامخواهی ا  آراه هیأتنظدتجدید 

این قرانون ا  تراریخ ابرالغ بره وسریله کرارگزینی  1به بعد ماد   4گیدد. مجا ات مقدر در بندهای انجام می

ما  بردای امرخاص مقریم خرارج قابرل  دورو  بدای امخاص مقیم ایدان و نیز ظدل مدت  سیظدل مدت 

-تجدیردنظدخواهی ا  آراه هیرأتبامد این اسرت ای که ال م به توضیح میبامد. نکتهخواهی مینظدتجدید

 مود.های بدوی مانع اجدای حکم می
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های رسیدگی به تخلفات هیأت علمی، ا  طدیق محراکم قضرایی میو  دیگد تجدیدنظدخواهی ا  آراه هیأت

 4مراد   7گیردد. مطرابق تبصرد  قانون مقدرات انتظامی هیأت علمی، انجام می 4ماد   7و مطابق با تبصد  

مطابق ایرن تبصرد   .«علمی به مداجع قضایی نخواهد بود دنظد مانع ا  رجوع عضو هیأترمی هیأت تجدی»

حتی در صورت قطعیت رمی، با  عضو هیأت علمی حق مکایت به محاکم قضایی دارد. پدسش قابرل تأمرل 

-که رسیدگی به مکل ماهوی انجام مری بامد و یا ایناین است، که آیا رسیدگی محاکم قضایی مکلی می

کند؟ در قانون دیروان عردالت و در صورت نقض رمی، خود محکمه قضایی حکم مقتضی را صادر  میگیدد 

قضرایی تصدیح مد  که رسیدگی دیوان بره آرای صرادر  ا  محراکم مربه 80ماد   7، در بند 8787اداری 

جرع مکلی است، اما قانون و مقدرات انتظامی اعضای هیرأت عملری در رابطره برا مرکل رمی صرادر  ا  مدا

رسرد رسریدگی قضایی که در نتیجه اعتداض عضو هیأت علمی باید صادر گددد، ساکت است. به نظرد مری

محاکم قضایی ماهوی است  یدا تجدیدنظد مکلی ا  آراه محاکم اداری در حقوق ایدان تنهرا خراص دیروان 

 بامد. عدالت اداری می

قرانون دیروان عردالت اداری مصروب  80ماد   7سدانجام، نوعی تجدیدنظدخواهی مکلی که به موجب بند 

های اداری اختصاصی قابلیت تجدیردنظد مقدر مد  است. مطابق این ماد  آرای قطعی بدخی دادگا  8787

هرای رسریدگی بره تخلفرات اعضرای مکلی در دیوان عدالت اداری را دارند، اما در این بند امار  به هیرأت

هرا قابلیرت گددد که آیا آراه قطعی این هیأتی مطدح میعلمی نشد  است. بنابداین این پدسش اساسهیأت

رسد که با توجه به صالحیت عام دیروان عردالت تجدیدنظد مکلی در دیوان عدالت اداری دارند؟ به نظد می

اداری به عنوان مدجع عام رسیدگی به مکایات اداری، ماید بتوان استدالل کدد که دیوان در خصروص آراه 

علمی صالحیت تجدیردنظدخواهی مرکلی را دارد و مصرادیق تخلفات اعضای هیأتهای رسیدگی به هیأت

8قانون دیوان جنبه تمثیلی دارد. 80ماد   7مذکور در ماد  بند 
 

                                                      
کنند که دیوان عدالت اداری تنها در خصوص آن دسته از محاکم اداری دانان حقوق اداری استدالل میبرخی حقوق -1
تصریح شده است. بنابراین دیوان صالحیت  1932قانون دیوان عدالت اداری مصوب  18ماده  2حیت دارد که در بند صال

 طباطبایی، موتمنی)علمی ندارد. ر.ک: های رسیدگی به تخلفات هیأت تجدیدنظر شکلی را نسبت به آرای صادره از هیأت
309،1938.) 
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علمی  بررسی اصول دادرسی منصفانه در قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت -6

 ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشوردانشگاه

، مجمرع عمرومی سرا مان ملرل 8841ی حقوق بشدی )اعالمیه جهانی حقوق بشد مصروب المللاسناد بین

ای، در رابطره برا دادرسری بره ( و نیز اسناد منطقره8876المللی حقوق مدنی و سیاسی متحد و میثاق بین

انرد کره تحرت عنروان طور کلی، خوا  دادرسی اداری و خوا  قضایی، اصول و استانداردهایی را مقدر دامته

های مختلفی ا  این اصول صرورت گدفتره اسرت. در موند. تقسیم بندیول دادرسی منصفانه نامید  میاص

توان این اصرول را بره اصرول کلری، اصرول قبرل ا  مردوع دادرسری، در جدیران بندی کلی مییک تقسیم

یرأت های رسریدگی بره تخلفرات هکه هیأت دادرسی و پس ا  خاتمه دادرسی تقسیم کدد. با توجه به این

رو باید ا  این اصول در جدیران رسریدگی تبعیرت نماینرد. در گددد، ا اینعلمی نوعی محکمه محسوب می

 این قسمت به مقایسه تطبیقی این اصول با قوانین مقدرات انتظامی هیأت علمی خواهیم پدداخت. 

 اصول کلی دادرسی منصفانه   -6-1

گددد که در تفسید ساید اصرول بایرد معیرار تلقی می اصول کلی دادرسی منصفانه به عنوان اصول راهنما  

 الزامی است. ها  قدار گیدند و در همه مداحله دادرسی رعایت آن

 اصل برائت -6-1-1

مود که مقام تعقیب، به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بز  انتسابی مکلف مرود. گناهی موجب میحق بد بی

ناهی خود ندارد. همچنین دادسدا به نمایندگی ا  سروی جامعره گبه عبارت دیگد متهم تکلیفی بد اثبات بی

مراد   (.77 ،8776رساند)آموری، و یا ماکی خصوصی است که نقض مقدرات ا  سوی متهم را به اثبات می

هد کس که متهم به جدم کیفدی مود این حرق را دارد کره » :دارداعالمیه جهانی حقوق بشد مقدر می 88

کره در آن او تمرام تضرمینات -که جدم او مطابق قانون، در یک دادرسری علنری  نگنا  فدض مود تا ایبی

 «اثبات مود. -  خود را دامته بامدال مه بدای دفاع ا

هرا و مؤسسرات این حق هد چند به صداحت در قانون و مقدرات انتظامی اعضرای هیرأت علمری دانشرگا  

تروان ایرن ین رسیدگی به تخلفات مریکم بد آئاآمو ش عالی ذکد نشد  است، اما ا  مجموع روح مقدرات ح

بامد که مقام تعقیب کنند  بایرد جردم یرا حق را بددامت کدد. ا  آن جهت که ا  نتایج اصل بدائت این می

تخلف را اثبات کند، در این قانون نیز وظیفه اثبات و جمع آوری ادله بد عهد  مقام تعقیب کننرد  اسرت. ا  

 سری و هفرتم بامد  یردا بره موجرب اصرلنظام حقوقی کشورمان حاکم می طدل دیگد روح اصل بدائت بد
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جردم او در دادگرا  کره  مرود، مگرد ایرناصل، بدائت است و هیچ کس مجدم مناخته نمی»قانون اساسی، 

 «صالح ثابت مود.

 حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر   -6-1-2

ها و رفتار بدابرد در قرانون. در جدیران اجردا، ایرن ه دادگا اصل بدابدی دو پایه اساسی دارد: دستدسی بدابد ب

نظد ا  هویت مرذهبی، جنسریت، گردو  و طبقره اجتمراعی، هرد مرهدوند حق به این معنی است که صدل

مرود ای که در آن قانون اعمال مرییند دادرسی یا میو دادگا  این حق را دارد که در فدآ هنگام حضور در

کنوانسریون اروپرایی  84المللی حقوق سیاسی و مدنی، مراد  میثاق بین 76ماد  مورد تبعیض قدار نگیدد. 

این حرق را  8868کنوانسیون آمدیکایی حقوق بشد  8ماد   8و بند  8818های اساسی حقوق بشد و آ ادی

 اند. مقدر دامته

تبعریض برد  ها و مؤسسات آمو می، مرواردی ا در قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگا 

هرا و مبنای جنسیت،  بان، مذهب و قومیت در فدایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیرأت علمری دانشرگا 

تدین سند حقروقی، در آید. ا  طدل دیگد قانون اساسی به عنوانی عالیمؤسسات آمو ش عالی به چشم نمی

ابد همه افداد جامعه برد دستدسری اصل نو دهم، به بدابدی در بدابد قانون و در اصل سی و چهارم، به حق بد

 خواهی امار  کدد  است.ها و تظلمبه دادگا 

 حق بر سکوت   -6-1-3

ارچوب دادرسری کیفردی، حرق همود. در چهای متعددی را مامل میها و مصونیتحمایت8حق بد سکوت

تعقیرب بد سکوت امار  به حق متهم بره خرودداری ا  پاسرخ بره سرؤاالت و یرا ارائره اطالعرات بره مقرام 

(. این حق هم در جدیان دادرسی )متهم این حق را دارد که اجبار به ادای مرهادت، Daly,2014,60دارد)

توان اجبار به صحبت در نرزد یا اقدار به جدم نگددد( و هم در طی تحقیقات مقدماتی )متهم به جدم را نمی

م بره ممانعرت ا  اجبرار بره میثاق حقوق مدنی و سیاسری حرق مرته 84ماد  گددد. پلیس کدد( اعمال می

-کند. این تضمینات را در اساسرنامه دادگرا  کیفردی برینمهادت علیه خود یا اقدار به جدم را تضمین می

 (.8881الملل کیفدی اساسنامه دیوان بین 10ماد  توان یافت)نیز می المللی

اسرت. قرانون  در قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی حق بد سرکوت بره صرداحت ذکرد نشرد 

 ، هدگونه مکنجه متهم را به منظور اقدار یا کسب اطالع ا  او ممنوع کدد  است.و هشتماساسی در اصل 

                                                      
1- The right to remain silence 
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 اصل عطف به ماسبق نشدن قانون -6-1-4

عطف به ماسبق نشدن به این معناست که اثد قانون نسبت بره آینرد  اسرت و قرانون برد اتفاقراتی کره در  

 4و مراد   8787اسالمی مصروب  قانون مجا ات 88مود. این اصل در ماد  گذمته روی داد  است بار نمی

قانون مدنی بیان مد  است. البته این اصل استثنائاتی نیز دارد و آن هنگام است که قانون جدیرد مجرا ات 

 دارد.دهد و یا عنوان مجدمانه را ا  آن بد میجدمی را تخفیف می

 7کنوانسریون آمدیکرایی حقروق بشرد و مراد   8سیاسی، مراد  میثاق بین المللی حقوق مدنی و  81ماد  

المللی کیفدی رم نیرز ایرن حرق را اساسنامه دیوان بین 77ماد  کنوانسیون اروپایی حقوق بشد و همچنین 

 اند.به صداحت مقدر دامته

 هرایعلمی، در نحو  تعیین تخلرف انتظرامی و حکرم بره مجرا اتدر قانون مقدرات انتظامی اعضای هیأت

اداری اصل عطف به ماسبق نشدن رعایت مد  است. البته این قرانون تدتیبراتی را در رابطره برا اسرتثنائات 

مدن مقدر نکدد  است، بدای مثال، در صورتی که قانون جدیرد در رابطره برا تخلرف  قاصل عطف به ماسب

ل موقرت کنرد، اعضای هیأت علمی تصویب مود و مجا ات انفصال دائم را بدای جدمری تبردیل بره انفصرا

 که چگونه باید بدان عمل مود به میان نیامد  است.  ذکدی ا  این

 مرحله تحقیقات و دادرسی -6-2

این مدحله ا   مان انجام تحقیقات مقدماتی مدوع و تا مدحله رمی قطعی در هیأت تجدیردنظد رسریدگی   

 گددد.به تخلفات اعضای هیأت علمی را مامل می

 یم خصوصی اشخاص  حق احترام به حر -6-2-1

بامد کره مقامرات تعقیرب بردون مجرو  قرانونی حرق ورود و حق احتدام به حدیم مخصی به این معنا می

کند، بدای مثرال کشرف دخالت در حدیم مخصی امخاص را ندارند. البته در مواردی که ضدورت اقتضا می

ایرن حرق در میثراق  ت گیردد.جدم، ورود مقامات رسمی باید با مجو  قانونی و طی تشدیفات قانونی صرور

 (1های اساسی )مراد  کنوانسیون اروپایی حقوق بشد و آ ادی(، 87المللی حقوق مدنی و سیاسی )ماد  بین

 .تضمین مد  است (84و  88 موادمدیکایی حقوق بشد )آکنوانسیون و 

قردماتی، در رابطه با حق به احتدام به حدیم خصوصی عضو هیأت علمری متخلرف، در مدحلره تحقیقرات م

حکم صدیحی در قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ذکد نشد  است، برا وجرود ایرن بره نظرد 

ین دادرسی کیفدی در رابطه با تحقیقات مقردماتی ذکرد کردد  اسرت، در اتی را که آئرسد همان تشدیفمی

انجرام گرددد و در مروارد اینجا نیز باید رعایت مود. بنابداین، تحقیقات مقدماتی باید برا رعایرت ایرن حرق 
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قانون اساسی تعردض نسربت  بیست و دوم ا  سویی دیگد، اصل ضدوری رعایت تشدیفات قانونی ال م است.

های امخاص را جز در مواردی کره قرانون اجرا   داد  اسرت ممنروع به جان، مال، حقوق، مسکن و آ ادی

 داند. می

 طرفحق بر محاکمه در دادگاه مستقل و بی -6-2-2

گددد. استقالل به ایرن طدفی نهاد قضایی مسلماً یکی ا  اصول دادرسی منصفانه محسوب میقالل و بیاست

طدفری نیرز بره ایرن معناست که دادگا  در صدور رمی تحت تأثید ساید نهادهرا و یرا امرخاص نبامرد. بری

آمد  است توجره کنرد معناست که دادگا  در رسیدگی به دعاوی تنها به آنچه اتفاق افتاد  و آنچه در قانون 

طدفی تا حدودی ال م و ملرزوم همردیگد و ا  در نظد قدار دادن ساید مسائل دوری گزیند. لذا استقالل و بی

همچنین طبق این اصل بایستی بستدی مناسب بدای استماع دعوی ایجراد مرود کره طری آن، ا   هستند.

ثرال وجرود قدابرت نسربی و سرببی برین صدور آرایی که آمکارا جانبدارانه هستند جلوگیدی مود. بدای م

 تواند نتیجه دعوی را تحت تأثید قدار دهد. قاضی و طدل دعوی می

-نظد را نگا  کنیم متوجه مریهای بدوی و تجدیداگد به دقت مقدرات مدبوط به نحو  انتخاب اعضای هیأت

وی دارای سره عضرو ها کامالً آمکار است چون هیأت بردطدفی در این هیأتمویم که نقض استقالل و بی

البدل است که ا  بین اعضای هیأت علمی همران دانشرگا  بره وسریله رئریس اصلی و حداکثد دو عضو علی

گددند. هیأت تجدیدنظد نیرز دارای سره نفرد دانشگا  یا مؤسسه یا دانشکد  بدای مدت دو سال منصوب می

أت علمی بردای مردت دو سرال بره البدل است که ا  بین اعضای هیعضو اصلی و حداکثد دو نفد عضو علی

هرا ا  سروی نهادهرایی مود. واضح است که تعیین اعضای این هیأتوسیله و ید علوم تعیین و منصوب می

طدفری بامرد. تواند ضامن اسرتقالل و بریکه بیشتد مواقع خود علیه اعضای هیأت علمی مدعی است، نمی

بره  8761ین نامره اجدایری آن مصروب نه در آئرو  8764نه در قانون مصوب که  همچنین با عنایت به این

 ها نقض مد  است. امار  نشد  است و ا  این حیث نیز استقالل هیأت همسئله امنیت میلی اعضا

 حق بر محاکمه علنی   -6-2-3

حق بد دادرسی علنی مستلزم امکان حضور عموم مددم در جلسره دادرسری و مشراهد  جدیران محاکمره  

ند که عموم مددم ا  چگونگی رسیدگی قضایی در محاکم و تصمیماتی کره بره کاست. این حق تضمین می

گددد آگاهی یابند. حق برد محاکمره علنری همچنرین تضرمیناتی را بردای وسیله سیستم قضایی اتخاذ می

ینرد رسریدگی را مرورد برا بینی قردار توانند قانونمندی فدآکند،  یدا عموم مددم میطدفین دعوا ایجاد می



  

 

 

 

24 

بامد، که در نتیجره اعتمراد طدفی و انصال در محاکم میرسی علنی تأیید رسمی بد استقالل، بیدهند. داد

 (.  What is a fair Trail,2000,5یابد)عمومی مددم به سیستم قضایی افزایش می

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هد کس باید استحقاق دادرسری منصرفانه و علنری را  84ماد   8 مطابق بند

نمایرد، اظهرار . میثاق در قسمت دوم این بند، استثنائاتی را بد حق بد دادرسری علنری وارد مریدامته بامد

یرا   حسنه  اخالق  جهات  به  خوا   ا  دادرسی  یا قسمتی  در تمام  جلسات  بودن غیدعلنی  به  تصمیم»دارد: می

  خصوصری   نردگی  مصرلحت  کره  یدر صرورت  و خوا   دموکداتیک  جامعه  در یک  ملی  یا امنیت  عمومی  نظم

  مضرد بره  جلسرات  برودن  علنری  خراص  کیفیات  ا  لحاظ  که  در مواردی  اقتضاه کند و خوا   دعوی  اصحاب

یرا   صرادر  در امرور کیفردی  حکرم  دارد، لیکن  بداند امکان  ال م  دادگا   که  بامد تا حدی  دادگستدی  مصالح

  اختالفرات  به  مدبوط  اقتضاه نماید یا دادرسی  صیار طور دیگدی  مصلحت  هک خواهد بود مگد آن  علنی  مدنی

 1کنوانسیون اروپایی حقروق بشرد، بنرد  6ماد   8 مقدرات مشابهی در بند «.بامد  اطفال  یا والیت   ناموئی

قرانون اساسری  یکصدومصرت و پرنجمکنوانسیون آمدیکایی حقوق بشد مقردر مرد  اسرت. اصرل  1ماد  

 اسالمی ایدان نیز اصل را بد علنی بودن محاکم قدار داد  است. جمهوری 

بامرد. علنری مریتخلفات به طور غیدهای رسیدگی به ین نامه اجدایی، دادرسی در هیأتآئ 86د  مطابق ما

-در واقع، دادرسی در هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ا  طدیرق تبرادل لروایح صرورت مری

ر موارد ضدوری که هیأت تشخیص دهد و یا نیا  به توضیح عضو متخلف بامرد، اصروالً رو جز دگیدد، ا  این

 گددد. دادرسی به صورت غیدحضوری و غیدعلنی بدگزار می

 حق داشتن وکیل در قانون رسیدگی به تخلفات -6-2-4

ن آ دبر به صرداحتیکی ا  تضمینات حقوقی دفاعی متهم است که در اسناد حقوق بشد 8حق دامتن وکیل

ترد ا  را که در واقرع مهرم «امنیت قضایی»جا که مبانی و اصول  دانان آنتأکید مد  است. در ایدان حقوق

نماینرد ا  جملره: منرع ممدند اصول متعددی را احصاه مریامنیت اجتماعی فددی و اقتصادی است بد می

اما یکی ا  جمله اصرول مهرم  . با دامت افداد به صورت غیدقانونی، تفهیم اتهام، گدفتن آخدین دفاعیات و...

(؛ وکیرل مرتهم 787 ،8، ج 8784)هامرمی، ممدندهرا مریرا حق دامتن وکیل بردای مرتهم در دادرسری

همچنین نباید به او تحمیل مود و او باید با آ ادی کامل وکیل خود را انتخراب کنرد. اصرل سری و پرنجم 

ین دادرسری قانون آئر 1ماد   کند.تأکید میقانون اساسی، بد حق به دامتن وکیل در تمام مداحل دادرسی 

   نیز این حق را به صداحت مقدر دامته است. 8787 مصوب کیفدی

                                                      
1- Right to access to lawyer 



  

 

 

 

25 

- ین نامه اجدایی آن در مورد حق عضرو هیرأتعلمی و آئقانون مقدرات رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت

سره دادرسری و علمی به دامتن وکیل در طی فدآیند رسیدگی به تخلف)تحقیقرات مقردماتی، در طری جل

-که این حق یکی ا  حقوق بنیادین دادرسری مری مدحله تجدیدنظد( سکوت کدد  است اما با توجه به این

بره نظرد  بامد و همچنین با توجه به روح قانون اساسی)علی الخصوص اصل سی و پنجم( و اصول حقروقی

   کیل( بایستی بدخوردار بامد.هیأت علمی ا  این حق)حق دامتن و رسد عضومی

 حق بر تفهیم اتهام   -6-2-5

هدل ا  تضمین این حق این است که متهم آگاهی کافی ا  مستنداتی دامته بامرد کره برد علیره او مرورد 

یند دادرسری مرورد تبعریض قردار نگیردد. همچنرین ایرن حرق که در طی فدآ گیدد تا ایناستفاد  قدار می

که چره اتهامراتی منتسرب بره  حق اطالع ا  این که دادرسی منصفانه و عادالنه بامد. تضمینی است بد این

که مبنای این اتهامات چیست، جهرت فرداهم مردن فدصرت بردای مرتهم بردای  مخص متهم است و این

ای اسرت سا ماندهی یک دفراع مناسرب و کامرل حیراتی اسرت و ال مره یرک دادرسری منصرفانه و پایره

(IFES,2001,12).   مرتهم بره انجرام عمرل د مخصری کره میثاق حقوق مدنی و سیاسی بدای ه 84ماد

بامرد بره کند که فوری ا  ماهیت و دالیل اتهام کره علیره او مریبامد این حق را تضمین میقانونی میغید

کنوانسیون اروپایی حقروق بشرد، ایرن حرق را برا  1ماد   7فهمد به تفصیل آگاهی یابد. بند  بانی که او می

 کند.بیان می« قابل فهم بودن»و « مکنتدین  مان مدر کوتا »لحاظ دو ویژگی مهم 

در مدحلره دادسردا  8787 مصروب ین دادرسی کیفردیقانون آئ 881و ماد   قانون اساسی سی و دوماصل 

 84ای در مراد  این حق ترا انردا   پیش ا  هد گونه تحقیقی ا  متهم، تفهیم اتهام به او را مقدر دامته است.

ین نامره اجدایری ایرن قرانون، پرس ا  آئ 84 مد  است. مطابق ماد  بینیین نامه اجدایی این قانون پیشآئ

علمری، طبرق  وسیله ادار  کارگزینی به عضرو متخلرف هیرأته پایان تحقیقات مقدماتی، رونومتی ا  آن ب

 مود.ین دادرسی مدنی ابالغ میمقدرات آئ

 حق بر قضاوت مستند و مستدل   -6-2-6

دهرد و بره عنروان ، اعتماد به دستگا  قضرایی را افرزایش مریقضاوت مستدل که به طور علنی انجام گیدد

بخش ضدوری بدای ادار  منصفانه سیستم قضایی و پارامتدی مهم بدای یک عملکدد دمکداتیرک محسروب 

مود. حق به قضاوت مستدل به عنوان بخش مهمی ا  اجزا تشرکیل دهنرد  عردالت طبیعری محسروب می

بایرد برد آرای قضرات آورد.  مینه یک تجدیدنظد مؤثد را فداهم مریگددد و نیز عنصد بنیادینی است که می

کنند، معتبد بامرد. توجیره رمی بایرد برد اساس قانون اساسی و قوانین دیگدی که آن تصمیم را توجیه می
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ور ی توانرد نتیجره عقایرد مخصری و غردض)رای مستند به قانون بامد( و نمی مبنای قانون صورت گیدد

 .(Cumaraswamy,1998,8قاضی بامد)

تواند تمامی تمهیداتی را که جهت بدگزاری یک دادرسی منصفانه صورت گدفته اسرت خودسدی قضات می

تواند کرل که استداللی بیاورد، می ثمد کند. دادگا  خودسد بدون توجه به حکم قانون و بدون آنعقیم و بی

کدد مبهم خود ا  برین ببردد. اسرتناد و نظام دادرسی را به چالش بکشاند و حقوق دو طدل دعوی را با عمل

های مختلف نسربت استدالل دو پایه اساسی بدای جلوگیدی ا  خودسدی دادگا  است که در اسناد و نومته

به آن تأکید مد  است. استناد عبارت است ا  یافتن حکم قانون و اسرتدالل عبرارت ا  تحلیلری اسرت کره 

 کند. ع معین بیان میقاضی در خصوص علت اعمال حکم قانون بد موضو

ها به صداحت در قرانون رسریدگی بره تخلفرات اعضرای که مستدل و مستند بودن آراه هیأت با وجود این

توان لرزوم مسرتند برودن آراه این قانون و تبصد  آن می 87بینی نشد  است، اما ا  ماد  هیأت علمی پیش

و  81و  84و  87ی تخلفرات موضروع بنردهای بردا 87نظد را استنباط کدد. ماد  های بدوی و تجدیدهیأت

حکم به انفصال دائم ا  خدمات دولتی داد  است و در تبصرد  همرین مراد ، تعیرین مجرا ات را  7ماد   86

مود که هیأت بایرد رمی خرود بدای ساید بندها به تشخیص هیأت واگذار کدد  است. پس نتیجه گدفته می

 صادر کند و در حکم خود مستند آن را ذکد کند. 7  را مستند به یکی ا  تخلفات مندرج در ماد

 ممنوعیت اعمال مجازات مجدد )مضاعف( -6-2-7

برار مرورد فقرط یرک ،کند که مخص به دلیل ارتکاب رفتار با وصف مجدمانه واحدعدالت کیفدی اقتضا می

ور محرل وقروع و با خواست وی به خاطد همان وصف مجدمانه رفتار قبلی که یا در کشر گیدد مجا ات قدار

المللری، دور ا  عردل و انصرال و خرارج ا  جدم مورد رسیدگی و مجا ات واقع مد  یا در محاکم صالح برین

-اصول دادرسی منصفانه است. بدخی بد این نظدند که قاعد  منع محاکمه مضاعف متعلرق بره همره ملرت

یل ارتکاب یرک عمرل ممول، تعقیب و محکومیت متهم در چندین کشور به دلهاست و حقی است جهان

 مرود و مرورد انزجرار نروع انسرانمرناخته مری واحد غیدمنصفانه بود  و بدخالل عدالت متصور در اذهان،

هیچ کرس نبایرد بردای »دارد: میثاق حقوق مدنی و سیاسی اظهار می84ماد   7بند (. 8780)خالقی، است

به موجرب حکرم نهرایی محکروم مرد  یرا  اتهامی دوبار  محاکمه یا مجا ات مود که او بدای آن اتهام قبالً

 1مراد   4همچنرین در بنرد  «شور حکم بدائت او صادر مرد  بامرد.مطابق قانون و فدآیند دادرسی یک ک

کنوانسیون اروپایی حقوق بشد این حق تضمین مرد   7کنوانسیون آمدیکایی حقوق بشد و پدوتکل ممار  

 است. 
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ی، هم اعمرال مجرا ات کیفردی و هرم مجرا ات اداری در در قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علم

الجمرع ارتباط با تخلف انتظامی مقدر مد  است. به عبارت دیگد، مجا ات اداری برا مجرا ات کیفردی مرانع

قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمری، در صرورتی کره تخلرف عضرو  87بامند. مطابق ماد  نمی

دی را نیز دامته بامد هیأت باید پدوند  را بدای رسریدگی بره دادگرا  هیأت علمی عنوان یکی ا  جدایم کیف

گرددد کیفدی صالح بفدستد. با این وجود اعمال مجا ات کیفدی در صورتی مانع اجدای مجا ات اداری مری

که حکم صادر  ا  مداجع اداری همان مجا اتی بامد که توسط محراکم کیفردی صرادر مرد  اسرت. بردای 

های رسیدگی بره تخلفرات ه کیفدی حکم به انفصال موقت عضو هیأت علمی و هیأتمثال، چنانچه محکم

مرود، امرا در صرورتی کره نیز حکم به انفصال موقت بدهند، در این حالت تنها مجا ات کیفردی اجردا مری

هرای مجا ات اداری و کیفدی متفاوت بامند، بدای مثال دادگرا  کیفردی حکرم بره انفصرال دائرم و هیرأت

این امد به این دلیرل اسرت  گددد.تخلفات حکم به کسد حقوق بدهند، هد دو مجا ات اجدا میرسیدگی به 

بامرد. برا وجرود ایرن تعردادی ا  که مبانی، فلسفه و هدل مجا ات اداری با مجا ات کیفردی متفراوت مری

های اداری که در قانون رسیدگی بره تخلفرات اعضرای هیرأت علمری آمرد  اسرت)مانند اخرداج ا  مجا ات

بامرد. بنرابداین مراید های کیفدی مریمؤسسه مدبوطه و یا اخداج دائم ا  موسسات دولتی( مشابه مجا ات

 خالل اصل مذکور است.کیفدی بدبتوان گفت در این موارد اعمال همزمان مجا ات اداری و 

 حقوق پس از دادرسی -6-3

دان غدامرت در مروارد امرتبا  پس ا  خاتمه دادرسی اداری دو حق دیگد تجدیدنظدخواهی و حق برد جبر  

 .  موددستگا  قضایی مطدح می

 خواهی  تجدیدنظر حق بر -6-3-1

 برار مجرا ات محکومران بری ماید بتوان دربار  آثار مثبت مجا ات مجدمان تددید کدد، اما دربار  آثار  یران

هرای پیشرگیدی ا  مل کدد. تجدیدنظد در احکام جزایری یکری ا  را أتوان تددید یا تگنا  به هیچ وجه نمی

بار آن است. حتی در مردایطی کره صرالحیت، اسرتقالل و  گنا  و آثار  یان تحمیل مجا ات به متهمان بی

طدفی دادگا  محد  است و دیگد تدابید و معیارهای مدبوط به یک محاکمره عادالنره نیرز رعایرت مرد ،  بی

قضائی یا قانونی دادگا  همیشره ممکرن توان ضدورت تجدیدنظد در احکام را نفی نمود؛ چدا که امتبا  نمی

 .(77 ،8714)منصرورآبادی، است و همین امکان امتبا  به تنهایی بدای توجیه چنین ضدورتی کرافی است

بامرد بایرد هد کس که متهم به جدمری » :دارد کهمیثاق حقوق مدنی و سیاسی اظهار می 84ماد    1 بند

 7بنرد « نظد کنرد.مجا ات خود در دادگا  باالتد تجدید حق دامته بامد مطابق قانون ا  حکم محکومیت و
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کنرد امرا کنوانسریون نظدخواهی را تضرمین مریحرق برد تجدیردکنوانسیون آمدیکایی حقوق بشد  1ماد  

 اروپایی حقوق بشد به صداحت این حق را مقدر ندامته است.

، 1و بندهای بعدی مراد   4های بند قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، مجا ات 8مطابق ماد  

 یرکبامد. در این مورد، مهلت تجدیدنظد بدای امخاص مقریم ایردان قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظد می

بامد. در این رابطه ذکرد دو نکتره ما  ا  تاریخ ابالغ رای هیأت بدوی می دوما  و بدای امخاص مقیم خارج 

در صورتی که رمی هیأت بردوی بره وسریله هیرأت  ،4ماد   7که، مطابق تبصد   ضدورت دارد. نخست این

کره،  گرددد. دوم ایرنتجدیدنظد تأیید مود، این امد مانع رجوع عضو هیأت علمی به مداجرع قضرایی نمری

قانون دیوان عدالت اداری، آراه هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی که قطعیرت  80مطابق ماد  

 بامد. ان عدالت اداری مییافته است قابل تجدیدنظد مکلی در دیو

 حق بر غرامت ناشی از اشتباه دستگاه قضایی   -6-3-2

امرتباهات قضرایی المللری مطالبره خسرارت نامری ا  در قوانین و مقدرات داخلی و خارجی و اسرناد برین

این حق را مقردر دامرته اسرت.  المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 8ماد   8بند پذیدفته مد  است. 

 و 8، 1، 7،8مرواد  قانون اساسی، اصل نودوسومو  یکصدوهفتادویکموانین و مقدرات ما با توجه به اصل در ق

ین دادرسری ئرقرانون آ 781و تبصرد  مراد   768تا  777مواد  و 8778مصوب  مسئولیت مدنیقانون  80

 خسارات نامی ا  امتبا  قضایی قابل جبدان است.  8787مصوب کیفدی 

بینی نشد  است. بره ایرن معنری کره اگرد یدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی پیشاین حق در قانون رس

بینی مد  در قانون رسریدگی های پیشبعدها معلوم مود که عضو هیأت علمی به ناحق به یکی ا  مجا ات

بینری نشرد  گونه مکانیسم جبدان غدامت در ایرن قرانون پریشبه تخلفات هیأت علمی محکوم گددد، هیچ

قانون رسیدگی به تخلفات اعضرای هیرأت علمری، رمی صرادر  ا   4ماد   7ی مثال مطابق تبصد  است. بدا

هیأت تجدیدنظد مانع رجوع عضو هیأت علمی به مداجع قضایی نخواهد بود. حال اگد عضرو هیرأت علمری 

 محکوم، به مداجع قضایی رجوع نماید ولی حکم صادر  ا  هیأت رسیدگی به تخلفرات علیره او اجردا مرد 

تواند جبردان غدامرت وارد  برد بامد و مدجع قضایی حکم به بدائت عضو هیأت علمی صادر نماید، آیا او می

یکم قرانون اساسری را بره قضرات هیرأت اید بتوان حکم کلری اصرل یکصردوهفتادوخود را تقاضا نماید؟ م

قاضری بره  8صریدرسیدگی به تخلفات کارمندان دولت نیز تسدی داد. مطابق ایرن اصرل، هدگرا  در اثرد تق

بامرد. امرا هدگرا  ایرن ضردر در اثرد مخص محکوم ضدری وارد مود، قاضی مکلف به پدداخت غدامت مری

                                                      
   .(183 ،1909)کاتوزیان، : برای تحلیل معنای تقصیر، ر.ک -1
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همچنین در صورت حکم به بدائت حقوق ایام تعلیرق نیرز 8امتبا  قاضی بامد دولت باید خسارت را بپددا د.

 باید به عضو هیأت علمی پدداخت مود. 

 اعاده دادرسی   -6-3-3

حکرم، اعراد  دادرسری   مد  توسرط دادگرا  صرادرکنند   وتبه بدرسی ماهوی یک دعوای قضا در اصطالح

مرود همروار  نقرض در اعاد  دادرسی، آنچره خواسرته مری (.741،8714)انصاری و طاهدی، مود گفته می

حکمی است که به امتبا  صادر مد  اسرت. ایرن امرتبا  ممکرن اسرت نامری ا  دادگرا  بامرد یرا طردل 

(. در قوانین مقدرات انتظامی رسیدگی به تخلفات هیأت علمی، چنین حرق مهمری 88،8717، دعوا)حیاتی

 رو قانون در این مورد با اصول دادرسی منصفانه میایدت دارد. بینی نشد  است. ا  اینپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .(311و318 ،2، ج 1931ک: )هاشمی، .یلی در این مورد رصبرای بحث تف -1
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 گیری  نتیجه

و کیفدی الزامری های مدنی مد که رعایت اصول دادرسی منصفانه تنها در رسیدگیدر گذمته احساس می

بامد و در دادرسی اداری لزومی به رعایت آن نیسرت. امرا امردو   محراکم اداری ا  صرالحیت و اقتردار می

 کنند که بد حقوق افداد تأثیدگذار است. بامند و تصمیمات مهمی اتخاذ میای بدخوردار میگستدد 

های رسیدگی بره تخلفرات، ر هیأترعایت اصول دادرسی منصفانه در سه مدحله: پیش ا  مدوع دادرسی د

ها و در مدحله بعد ا  خاتمه دادرسی ضدورت دارد. اهمیت این موضروع در در مدحله دادرسی در این هیأت

چندان است  یدا عدم استقالل این محاکم و فقدان یک دادرسری منصرفانه ساید محاکم اداری دو مقایسه با

طور که مطردح مرد، اسرتقالل مود که همان  سیاست میمنجد به تأثیدپذیدی جدیان نظام آمو ش عالی ا

سا د. بنابداین این محاکم نبایرد بره ابرزاری بردای مقاصرد دار میها و مداکز آمو ش عالی را خدمهدانشگا 

 سیاسی، یعنی تصفیه اساتید تبدیل گددد. 

ن محاکم به هریچ که قضات ای دهد. نخست اینبدرسی دادرسی در این محاکم نتایج مهمی را به دست می

و فنراوری تحقیقرات صروب و یرد علروم، طدفی بدخوردار نیستند  یردا اعضرای آن منوجه ا  استقالل و بی

نامه آن به حق عضو هیأت علمی به بدخورداری ا  وکیل امار  نشد  اسرت. در ینو آئ هستند. در این قانون

بینری نشرد  اسرت و تنهرا بعرد ا   مدحله تحقیقات مقدماتی حضور عضو هیأت علمی و یا وکیرل او پریش

مرود ترا مسرتندات و ای ا  آن بدای عضو هیأت علمی فدسرتاد  مریتکمیل تحقیقات مقدر مد  که نسخه

-دالیل خود را در قالب الیحه ارسال نماید. در مدحله دادرسی نیز حق بد محاکمه علنی و حضروری پریش

ی هیأت تجدیدنظد، مشرابه هیرأت بردوی اسرت بینی نشد  است. همچنین تعداد و مدایط ال م بدای اعضا

که این خود یک ایداد اساسی است،  یدا تعداد قضات و مدایط قضراوت در مدحلره بردوی بایرد برا مدحلره 

علمری کره بره طرور قطعری محکروم تجدیدنظد متفاوت بامد. این قانون در یک اقدام مثبت به عضو هیأت

ها مکایت نمایرد کره رسریدگی بره ایرن مرکایت هیأت است که به محاکم قضایی ا  آرای مد ، حق داد 

طور که استدالل مد  به مکل ماهوی است. در مدحله بعد ا  دادرسی نیز ایداد اساسی این است کره همان

 بینی نشد  است. حق بد اعاد  دادرسی به عنوان یک حق بنیادین پیش

طدفی این محاکم بردای مثرال انتصراب بیتضمین استقالل و  گددد:در این راستا پیشنهادات ذیل ارائه می

امکران حضرور عضرو  تصدیح به حرق برد بدخرورداری ا  وکیرل؛  قضات ا  طدیق خود اعضای هیأت علمی؛

هرای تعداد و مردایط قضرات هیرأت علمی در جدیان تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دالیل علیه او؛هیأت

گزاری دادرسی به صورت علنی و امکان حضور عضرو امکان بد تجدیدنظد باید متفاوت ا  قضات بدوی بامد؛



  

 

 

 

31 

هرا بینی لزوم مسرتدل و مسرتند بردون آرای هیرأتپیش هیأت علمی در جلسه دادرسی در صورت تقاضا؛

ممنوعیت مجا ات مضاعف به این مکل که در مرواردی کره مجرا ات کیفردی مشرابه  بدوی و تجدیدنظد؛

بینی امکان اعراد  پیش کیفدی قابلیت اجدا دامته بامد؛ مجا ات انتظامی است، در این صورت تنها مجا ات

 دادرسی. 
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