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چکیده
کنوانسیون اروپـایی حمایـت   6اده قلمرو کیفري بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از م

در پرتو این نهاد، رسـیدگی بـه تخلفـاتی    . هاي بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده استاز آزادي
سـؤالی  . شـود که ضمانت اجراي ماهیتاً کیفري دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادالنه انجام مـی 

کنـان پلـیس کـه از نیروهـاي مسـلح      یـک از تخلفـات انضـباطی کار   شود اینکه کـدام که مطرح می
گیرد؟ آیا رسیدگی بـه ایـن تخلفـات در مراجـع شـبه      شوند، در قلمرو کیفري قرار میمحسوب می

شود؟قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادالنه انجام می
ر سـازمان  در این تحقیق ابتدا به مطالعۀ معیارهاي قلمرو کیفري و انـواع تنبیهـات انضـباطی موجـود د    

پـس از  . شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفـري را شناسـایی کـرد   پلیس پرداخته
گیرنـد، بـه مطالعـه فراینـد رسـیدگی بـه ایـن تخلفـات در         شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفري قرار مـی 

هـاي  وم تحقیق پاسخ داده و نقـص شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دهاي انضباطی ناجا پرداختهکمیسیون
در گـام بعـد، از طریـق شـناخت وضـع موجـود،       . هاي جاري را شناسایی کـرد موجود در مقررات و رویه

عنـوان از  10هاي تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه    یافته. شده استراهکارهاي نیل به وضع مطلوب بررسی
هـا بایـد بـا    گیرند و رسـیدگی بـه آن  ر میتخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفري قرا

طرفـی مرجـع   هـاي جـاري، اصـل بـی    در مقـررات و رویـه  . رعایت تشریفات دادرسی عادالنه انجام شـود 
بـراي نیـل بـه وضـع     . شـود شدت نقض میکننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان بهرسیدگی

قویت حقوق دفاعی افـراد مظنـون بـه تخلـف و     هاي اجرایی در راستاي تمطلوب، اصالح مقررات و رویه
.طرف براي رسیدگی به این تخلفات ضروري استایجاد مراجع بی

.تخلفات انضباطی، قلمرو کیفري، دادرسی عادالنه:واژگان کلیدي
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مقدمه
6میالدي، در مـاده  1950نوامبر 4هاي اساسی مصوب کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادي

مقررات این مـاده، کلیـۀ اشـخاص    «. شناسدرسمیت میدادرسی عادالنه را بهحق برخورداري از 
بـر  ). 65: 2004مـاهونی  (»کنـد متهم به ارتکاب جرم را از حـق دادرسـی عادالنـه برخـوردار مـی     

طـرف و علنـی   اساس آن، هر متهمی حق دارد در حداقل زمـان ممکـن نـزد دادگـاه مسـتقل، بـی      
مند شود، به زبـانی کـه بـراي    هاي فرض برائت بهرهضمینتا صدور حکم قطعی از ت1حاضر شود

فهم اسـت در حـداقل زمـان ممکـن از اتهـام وارده و دالیـل آن آگـاه شـود، فرصـت و          وي قابل
امکانات مناسب براي تدارك دالیل دفاعی در اختیار داشته باشد، بتوانـد وکیـل انتخـاب کنـد و     

و منـافع عـدالت مقتضـی آن اسـت از حـق      در مواردي که توان مالی براي گـرفتن وکیـل نـدارد   
صـورت  برخورداري از وکیل رایگان برخوردار باشد، دالیل و اظهارات شهود له و علیه مـتهم بـه  

که توان درك مباحـث مطروحـه در دادگـاه    برابر از جانب مقام قضایی استماع شود و درصورتی
.2ن برخوردار شودرا ندارد و یا از توان سخن گفتن محروم است، از معاضدت رایگا

شود، حقوق مندرج در آن براي افرادي اسـت  گونه که از مقررات این ماده استنباط میهمان
از همین رو، نسـبت بـه افـرادي کـه در مراجـع اداري،      . گیرندکه موضوع تعقیب کیفري قرار می

ی مبتنـی  شوند، قابلیت ایجاد حق و تکلیف براي برگزاري رسـیدگ انتظامی یا انضباطی تعقیب می
1950هـاي  هاي دهـه مقررات این ماده براي رسیدگی. بر استانداردهاي دادرسی عادالنه را ندارد

مناسب بود؛ چراکه جرایم و تخلفات داراي ضمانت اجراهاي کیفري در مراجع قضـایی  1960و 
هـۀ  ولـی از د . شـد شدند و در این مراجع نیز استانداردهاي دادرسی عادالنـه رعایـت مـی   اقامه می

هـا بـه مراجـع قضـایی، نظـام عـدالت کیفـري را بـا         به بعد، افـزایش میـزان ورودي پرونـده   1970
این نظام براي خروج از بحران مـذکور،  . اي تحت عنوان بحران سیاست جنایی مواجه کردپدیده

برخی عناوین مجرمانه را از قلمرو حقوق کیفري خارج کرده و به قلمرو حقوق اداري، انتظـامی،  
هـایی  اي که مراجع اداري صالحیت رسـیدگی بـه پرونـده   گونهبه. وارد کرد... ، انضباطی و مدنی

جامعـه  «یـا الزامـات نظـم عمـومی یـا امنیـت ملـی در        بر اساس مقررات ایـن مـاده، در صـورت وجـود مالحظـات اخالقـی      .1
که منـافع  همچنین درصورتی. ها در تمام یا برخی از جلسات دادگاه منع شودممکن است حضور مردم یا رسانه،»دموکراتیک

ع عـدالت  به نظر دادگاه، دادرسی علنی بـراي منـاف  که بنانوجوانان یا حمایت از خلوت طرفین پرونده ایجاب کند یا درصورتی
وجود اصـطالح جامعـه دموکراتیـک در ایـن     . ها به جرم مطروحه رسیدگی خواهد شدمضر باشد، بدون حضور مردم و رسانه

هـا و مـردم در جلسـات رسـیدگی نبایـد مبنـاي غیـر دموکراتیـک         اي که عدم حضور رسانهگونهبه. مقرره اهمیت اساسی دارد
نـه منـافع   (صـورت غیرعلنـی برگـزار کـرد کـه منـافع مـتهم یـا جامعـه         ها را بـه توان رسیدگییعنی در صورتی میداشته باشد؛

).261: 1386و نیز راسخ 1389نقیبی منفرد : براي آگاهی بیشتر بنگرید به(، درخطر باشد)حکومت
.35: 1388؛ و نیز حبیب زاده و توحیدي فرد 18: 1386براي آگاهی بیشتر بنگرید به پرادل و کورستنز .2
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هـاي  در برخی موارد نیز دولـت . دست آوردندرا بهشدندکه قبالً در مراجع قضایی رسیدگی می
هاي کیفري و تشـریفات موجـود در آن، برخـی    هاي اقتصادي رسیدگیعضو براي فرار از هزینه

این در حالی بود که ضمانت . انضباطی منتقل کردند-حقوق کیفري به حقوق اداريجرایم را از
هـاي  این تحـول موجـب شـد کـه پرونـده     . اجراي این جرایم همچنان داراي وصف مجازات بود

.مذکور بدون رعایت تشریفات دادرسی عادالنه، در مراجع اداري رسیدگی شوند
که دفاع از حقوق بشر و اجـراي ایـن کنوانسـیون    عنوان مرجعی دیوان اروپایی حقوق بشر، به

هـا نسـبت بـه    دار است، بـا آگـاهی از ایـن تحـول و تقلـب برخـی دولـت       در جامعه اروپا را عهده
»1قلمروهـاي کیفـري  «هاي کیفري، اصطالح رعایت استانداردهاي دادرسی عادالنه در رسیدگی

هـا  با عنایت بـه مسـئولیت دولـت   ). 94: 1393؛ مارتی 10: 2010زانگ (ابداع نمود80را در دهۀ 
توانست در امـور داخلـی کشـورها مداخلـه کنـد و از انتقـال       در برقراري نظم عمومی، دیوان نمی

توانسـت  انضباطی ممانعت کند، ولـی نمـی  -ها از حقوق کیفري به حقوق اداريرسیدگی پرونده
دگی بـه آنهـا از حقـوق    ها از گذر انتقال جـرایم و رسـی  توسط دولت6شاهد نقض مقررات ماده 

تواننـد رسـیدگی بـه تخلفـات داراي     ها میاز اینرو دولت. انضباطی باشد-کیفري به حقوق اداري
تواننـد معیارهـاي   انضـباطی وارد کننـد، ولـی نمـی    -ضمانت اجراي سرکوبگر را به حقوق اداري

تعـدد مقـرر   دیـوان در احکـام م  . کنوانسـیون را نادیـده بگیرنـد   6رسیدگی عادالنه موضوع مـاده  
داشت که استانداردهاي دادرسی عادالنـه موصـوف در ایـن کنوانسـیون، بـر قلمروهـاي کیفـري        

گیـرد،  یعنی رسیدگی بـه تخلفـات و جرایمـی کـه در قلمروهـاي کیفـري قـرار مـی        . حاکم است
دیـوان  . شودها، با رعایت تضمینات دادرسی عادالنه انجام مینظر از مرجع رسیدگی به آنصرف
شـدت و  «. رسـمیت شـناخت  ه و در قالب آراء متعدد معیارهـایی بـراي قلمـرو کیفـري بـه     در ادام

ماهیت ضـمانت اجـرا، ارزش موردحمایـت قاعـده حقـوقی و مخاطبـان قاعـده حقـوقی ازجملـه          
»ها براي شمول تخلـف در قلمـرو کیفـري کـافی اسـت     معیارهایی هستند که احراز هریک از آن

تفـاوت حقـوق کیفـري و قلمـرو کیفـري بـه       ). 123: 1391ي ؛ بابایی و مهدو51: 1390مهدوي (
هـاي منـدرج در قـانون    موضوع حقوق کیفري، جـرایم و مجـازات  . شودموضوع آنها مربوط می

گیـرد؛ ولـی موضـوع قلمـرو کیفـري،      هـا مـورد رسـیدگی قـرار مـی     کیفري است که در دادگـاه 
انضـباطی و  -حقـوق اداري تخلفات داراي ضمانت اجراي سرکوبگر ماهیتاً کیفري اسـت کـه در  

.گیرنددر مراجع شبه قضایی مورد رسیدگی قرار می
هـاي  طور خاص، به امکان شمول اسـتانداردهاي قلمـرو کیفـري بـر رسـیدگی     در این مقاله به

1. Criminal Mather's
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براي این منظور ابتدا تنبیهات انضـباطی موجـود در ایـن    . شودانضباطی سازمان پلیس پرداخته می
در این بخـش انـواع تنبیهـات انضـباطی بررسـی      ). بخش اول(گیرند یسازمان موردمطالعه قرار م

گیرند را شناسـایی کـرده و از   شوند تا بتوان آن دسته از تنبیهاتی که در قلمرو کیفري قرار میمی
در ادامه، به مطالعه مراجـع رسـیدگی بـه تنبیهـاتی کـه در قلمروهـاي       . بقیه موارد جداسازي نمود

در ایـن بخـش، مقـررات شـکلی حـاکم بـر       ). بخش دوم(شود اخته میگیرند پردکیفري قرار می
شـود تـا از گـذر آن    شیوه رسیدگی به تخلفات انضباطی مشمول قلمروهـاي کیفـري مطالعـه مـی    

هـاي  بتوان تبیین نمود آیا بر اساس مقررات جاري، استانداردهاي دادرسـی عادالنـه در رسـیدگی   
هاي شده در بخشش پایانی، در پرتو مطالعات انجامدر بخ. شوند یا خیرشده رعایت میشناسایی

در ). بخـش سـوم  (شـود  اول و دوم، راهکارهاي کاربردي براي نیل به وضعیت مطلوب ارائه مـی 
هـاي انضـباطی   توان شـاهد رسـیدگی  ها میشود که با اجراي آناین بخش، راهکارهایی ارائه می

.عادالنه بود

لمرو کیفريتنبیهات انضباطی مشمول ق:بخش اول
قـانون اساسـی یکـی از    110اصـل  4نیروي انتظامی سازمانی مستقل است که بـر اسـاس بنـد    

این سازمان بـر  . کندنیروهاي تابعه نیروهاي مسلح بوده و تحت فرماندهی معظم کل قوا اقدام می
عنـوان جانشـین فرمانـده   اساس قانون تشکیل ناجا به وزارت کشور وابسته است و وزیر کشور بـه 

از سوي دیگـر، ایـن سـازمان از حیـث     . شودکل قوا در نیروي انتظامی از سوي آن مقام تعیین می
وظیفـه اصـلی   . کنـد دهد، زیر نظر دادستان اقـدام مـی  عنوان ضابط قضایی انجام میوظایفی که به

اش بـه  این سازمان تأمین نظم عمومی در زمان صلح است و در زمان جنگ نیز به دلیل وابسـتگی 
وظایف این سازمان در زمـان  . کندوهاي مسلح، در صورت نیاز در عملیات جنگی شرکت مینیر

کنـد از وقـوع جـرم در    پلـیس اداري تـالش مـی   . شودصلح به دودسته اداري و قضایی تقسیم می
ناپـذیر  هاي ایـن پلـیس، وقـوع برخـی جـرایم اجتنـاب      رغم تالشولی علی. جامعه پیشگیري کند

... وظایف پلـیس قضـایی در راسـتاي کشـف جـرم، دسـتگیري مـتهم و        پس از وقوع جرم. است
شـود،  گونه که مالحظه میهمان. یابدشود و تا صدور حکم قطعی و اجراي آن ادامه میآغاز می

دار اسـت  هاي گوناگون، وظایف متعدد و متنوعی را عهـده این نیرو متناسب با شرایط و وضعیت
منظـور اجـراي   بـه . نگاتنگی با امنیت داخلی یـا خـارجی دارد  ها ارتباط تکه اجراي هر یک از آن

درست و دقیق این وظایف و پیشگیري از جرایم و تخلفات شغلی کارکنان ناجا، مقررات قانونی 
. هـا اسـت  مقررات تقنینی نـاظر بـه تعریـف جـرایم و مجـازات آن     . شده استاي تنظیمنامهیا آئین
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ناظر به تعریف انحرافات شـغلی کارکنـان پلـیس و تنبیهـات     نیز) اينامهآئین(مقررات فروتقنینی
در ایـن بخـش از تحقیـق، انـواع تنبیهـات انضـباطی موجـود در قــوانین و        . هـا اسـت  انضـباطی آن 

شوند تـا در ادامـه بتـوان آن دسـته از تنبیهـاتی کـه در قلمـرو کیفـري قـرار          ها مطالعه مینامهآئین
لعـه ایـن مقـررات، معیارهـاي حـاکم بـر قلمـرو کیفـري         قبـل از مطا . گیرند را شناسـایی کـرد  می

شوند تا در پرتو شناخت این معیارها بتوان تنبیهات انضباطی مشـمول قلمـرو کیفـري    شناسایی می
.را شناسایی نمود

معیارهاي قلمرو کیفري:مبحث اول
هـا  آنبنـدي  هایی را ایجاد کرده که بـا جمـع  دیوان اروپایی حقوق بشر در آراي متعدد، رویه

یک گـروه پژوهشـی   . دست آوردتوان معیارهایی براي شناخت قلمرو کیفري و آستانه آن بهمی
ایـن گـروه سـه معیـار را شناسـایی      . در دانشگاه پاریس، تالش کرده این معیارها را شناسایی کند

معیار اول به توصیف کیفري یا غیر کیفري که مربوط به تکنیک حقوق داخلی نظام . کرده است
بــر اســاس ایــن معیــار ). 50:1381دلمــاس مــارتی (شــود وقی هــر کشــور اســت، مربــوط مــیحقــ

شـده باشـد، در قلمـرو کیفـري قـرار خواهـد       که تخلف در یک مقرره تقنینـی تعریـف  درصورتی
در این معیار تاریخچه جرم انگاري تخلف موردنظر، آئین دادرسـی حـاکم بـر آن، مقـام     . گرفت
کـه ایـن تخلـف    درصـورتی . شوندکننده به آن تخلف بررسی میکننده و مراجع رسیدگیتعقیب

درگذشته توسط دادستان تعقیب، توسط مراجع قضائی رسیدگی و در چارچوب آئـین دادرسـی   
دومـین معیـار بـه ماهیـت     . گیـرد گرفته، در قلمرو کیفري قرار میکیفري مورد رسیدگی قرار می

اي کـه اگـر مصـالح عمـومی     گونـه بـه ). 50:1381دلماس مارتی (شودتخلف ارتکابی مربوط می
معیـار سـوم بـر    . گیـرد نقض شود و تخلف ارتکابی ماهیتاً شدید باشد، در قلمرو کیفري قرار مـی 

کـه ضـمانت اجـراي    درصـورتی ). 50:1381دلمـاس مـارتی   (شدت ضـمانت اجـرا نظـارت دارد   
اشـد، در قلمـرو   هـا ب شده در مقرره حقوقی شـدید باشـد یـا داراي وصـف تنبیهـی مجـازات      تعیین

برخـی محققـان   . گیـرد و بایـد از تضـمینات دادرسـی عادالنـه برخـوردار شـود       کیفري قـرار مـی  
مورد است و معیار دیگري تحت عنـوان هـدف ضـمانت    4معتقدند معیار شناسایی قلمرو کیفري 

اول . اما باید توجه داشت کـه ایـن رویکـرد بـا دو مشـکل مواجـه اسـت       «. انداجرا را اضافه نموده
دوم اینکـه شناسـایی ایـن معیـار بـه      . اینکه تفکیک هدف پیشگیرانه از سرکوبگري مشـکل اسـت  

ها است که بـا تحقـق اهـداف کنوانسـیون سـازگاري      معناي بازگشت به توصیف ملی از مجازات
توان هدف ضـمانت  رسد نمیبه نظر می). 268: 1383به نقل از یاوري 124: 1392بابایی (»ندارد
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وان یکی از معیارهاي قلمرو کیفـري محسـوب کـرد؛ چراکـه بازدارنـدگی عمـومی،       عناجرا را به
هـا در ایـن اسـت کـه     تنهـا تفـاوت آن  . صورت توأمان در مجازات و ضمانت اجرا وجـود دارد به

کـه بازدارنـدگی   درحـالی . شـود تـري را شـامل مـی   ها گسترة وسـیع بازدارندگی عمومی مجازات
.امعۀ شغلی و صنفی خاص استعمومی ضمانت اجراها، محدود به ج

تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفري:مبحث دوم
ــان نیــروي انتظــامی در مــاده    ــانون اســتخدام ناجــا مصــوب  120تنبیهــات انضــباطی کارکن ق

:شده استشرح ذیل بیانبند به15در 7/12/1382
-5مان توبیخ در سطح سـاز -4توبیخ در سطح قسمت -3توبیخ کتبی -2توبیخ شفاهی - 1

-7روزي در قسمت حداکثر بـه مـدت سـی روز    خدمت شبانه-6توبیخ در سطح نیروي انتظامی 
کسـر حقـوق حـداکثر بـه     -8بازداشت غیرقابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر به مـدت سـی روز   

-10انتظار خدمت حـداکثر بـه مـدت شـش مـاه      -9پنجم، حداکثر به مدت چهار ماه میزان یک
تنزیـل  -12محرومیت از ترفیع حداکثر به مـدت چهـار سـال    -11ثر تا سه ماه بدون کاري حداک

-14تنزیـل دایـم یـک درجـه یـا رتبـه       -13موقت یک درجه یا رتبه حداکثر بـه مـدت دو سـال    
.اخراج از خدمت-15معافیت از خدمت 

اي بـر . گانه فوق را بررسـی کـرد  15توان تنبیهات بر اساس آنچه در مبحث قبل بیان شد، می
این منظـور، تخلفـات انضـباطی مـذکور بـه ترتیـب معیارهـاي قلمـرو کیفـري موردبررسـی قـرار            

اي مربـوط  نامـه اولین معیار بررسی به تعریف قاعده حقوقی در مقـرره قـانونی یـا آئـین    . گیرندمی
انـد و  شـده تنبیهات انضباطی فوق از سویی در قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی بیان. شودمی

. انـد شـده نامه انضباطی نیروهـاي مسـلح تعریـف   آئین117دیگر، همین تخلفات در ماده از سوي
که تعریف قانون استخدامی نیروي انتظامی مبناي تحلیل قرار گیرد، تنبیهـات  رو، درصورتیازاین

هـا  اي مـالك بررسـی  نامـه ولی اگر مقررات آئـین . گیردمذکور در گستره قلمرو کیفري قرار می
در نگـاه نخسـت   . ، این تنبیهات بر اساس معیار اول از شمول قلمرو کیفري خارج استقرار گیرد

شود که این تنبیهات به دلیل تعریف تنبیهات در متن قانون، در قلمـرو کیفـري   چنین برداشت می
ولی باید توجه داشت قانونی که تنبیهـات انضـباطی را تشـریح کـرده، یـک قـانون       . گیردقرار می

. ي نیست که بتوان ضمانت اجراهاي مشروح در آن را در قلمرو کیفـري جـاي داد  انحصاراً کیفر
رسـد بـر مبنـاي معیـار     بـه نظـر مـی   . بلکه با توجه به عنوانی که دارد، یک قانون استخدامی اسـت 

هـاي  چراکـه ارزش . توان این تنبیهات را در قلمرو کیفـري جـاي داد  ارزش موردحمایت نیز نمی
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. هـا وصـف عمـومی ندارنـد    هات حفظ شئونات نظامی است و این ارزشموردحمایت در این تنبی
توان بـر مبنـاي آن تنبیهـات انضـباطی مـذکور را از حیـث شـمول در گسـترة         تنها موردي که می

حال بهتر است تنبیهـات  بااین. قلمرو کیفري موردمطالعه قرار داد، معیار شدت ضمانت اجرا است
گانه قلمرو کیفري موردبررسی قرار گیـرد  ي معیارهاي سهصورت موردي بر مبناگانه فوق به15

.گیرندیک از این تنبیهات در قلمرو کیفري قرار میتا مشخص شود کدام
تـوبیخ شـفاهی، تـوبیخ کتبـی، تـوبیخ در دسـتور       «، یعنـی  4الی 1تنبیهات مذکور در بندهاي 

؛ چراکـه اوالً در مـتن   انـد ، بدون شک از قلمرو کیفـري خـارج  »قسمت و توبیخ در دستور فرمان
ها را مشـمول قلمـرو کیفـري قلمـداد     اند که بتوان بر اساس معیار اول آنقانون کیفري ذکر نشده

رو، بـر اسـاس   ازاین. کرد و ارزش موردحمایت در این تنبیهات حائز وصف عمومی بودن نیست
یـث شـدت   از ح. توانـد مشـمول قلمـرو کیفـري قلمـداد شـود      معیار ارزش موردحمایت نیـز نمـی  

روزي در خـدمت شـبانه  . توانند در قلمـرو کیفـري قـرار گیرنـد    ضمانت اجرا نیز این تنبیهات نمی
این تنبیـه از دو  . بررسی استروز، از حیث شدت ضمانت اجرا، قابل30قسمت حداکثر به میزان 

روزي در خـدمت داراي وصـف سـالب آزادي    اول اینکه، خدمت شبانه. جهت باید بررسی شود
توانـد از اداره  شده بعـد از وقـت اداري نمـی   کند و فرد تنبیهچراکه آزادي فرد را سلب میاست؛ 

توانـد از یـک الـی    کننـده مـی  شود، مقام تنبیهگونه از این تنبیه استنباط میدوم، همان. خارج شود
توانـد  از همین رو باید بررسی شـود کـه چنـد روز بازداشـت در قسـمت مـی      . سی روز تنبیه نماید

روزي در قسمت، از حیث ماهیـت سـالب آزادي   خدمت شبانه. مول قلمرو کیفري قرار بگیردمش
. تواند مشمول قلمرو کیفري قرار گیرد، ولی از حیث تعداد روزها باید قائـل بـه تفکیـک شـد    می

.تواند مشمول قلمرو کیفري باشدروزي مییعنی باید بررسی شود که چند روز خدمت شبانه
یی دیوان اروپایی حقوق بشر درباره تنبیهات انضباطی نظامیـان حـاکی از آن   مطالعه رویه قضا

دلمـاس مـارتی   (روز توقیف در پادگـان، مشـمول قلمـرو کیفـري قرارگرفتـه اسـت       12است که 
ــی   ). 53:1381 ــه انضــباطی موضــوع بحــث، یعن روزي، روز خــدمت شــبانه30در خصــوص تنبی

تواننـد در قلمـرو کیفـري قـرار     روز نمـی 10ر از توان ادعا نمـود کـه تنبیهـات انضـباطی کمتـ     می
.گیردروزي به میزان ده روز و بیشتر از آن داخل این قلمرو قرار میولی، خدمت شبانه. بگیرند

بازداشت غیرقابل تمدید در بازداشتگاه حـداکثر بـه مـدت    «تنبیه انضباطی ردیف پنجم، یعنی 
توانـد مشـمول   ، نمـی )و ارزش موردحمایـت تعریف تخلف(، از منظر معیار اول و دوم »سی روز

این تنبیه ازلحـاظ  . تواند در این قلمرو قرار گیردولی، ازلحاظ شدت می. قلمرو کیفري قرار گیرد
رو، ازایـن . گیـرد اولـی در قلمـرو کیفـري قـرار مـی     طریـق شدت، شدیدتر از مورد قبلی است و به
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پـایی  ورر خصوص مدت بازداشـت دیـوان ا  د.آستانه قلمرو کیفري در این مورد نیز ده روز است
بازداشت به مـدت دو  «مقرر کرد ) 1979(حقوق بشر در پرونده انگل و دیگران علیه دولت هلند 

دانـد کـه   روز براي شمول در قلمرو کیفري کافی نیست و بازداشتی را مشمول قلمرو کیفري مـی 
.»مدت آن بیشتر است

پـنجم و حـداکثر بـه    حـداکثر بـه میـزان یـک    کسر حقـوق  «تنبیه انضباطی ردیف ششم، یعنی 
هـاي  عنـوان یکـی از مجـازات   قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح، بـه 15، در ماده »ماه4مدت 

یعنی، بر اساس این ماده، اعمال مجازات موضوع بحث جـاري، مسـتلزم   . تتمیمی تلقی شده است
. نجـر بـه صـدور حکـم شـود     آن است که جرم در دادگاه نظامی مـورد رسـیدگی قرارگرفتـه و م   

بـه عبـارت بهتـر، بـدون     . رسیدگی در دادگاه نظامی نیـز تـابع تشـریفات دادرسـی عادالنـه اسـت      
لـذا،  . رعایت تشریفات دادرسی عادالنه، احکام صادره از مراجع قضایی اعتبـار نخواهنـد داشـت   

یـا مجـازات،   رود که رسیدگی به تخلفات مستوجب ایـن تنبیـه  بر اساس آنچه بیان شد، انتظار می
چراکـه در غیـر ایـن   . در مراجع غیر قضـایی نیـز تـابع رعایـت تشـریفات دادرسـی عادالنـه باشـد        

هـاي متفـاوت مـورد    صورت، منطقی نخواهد بود که یک مجازات در مراجـع مختلـف بـه شـیوه    
کسر حقـوق حـداکثر بـه    «توان مدعی بود که بنابراین بر مبناي معیار اول می. رسیدگی قرار گیرد

ایـن تنبیـه از   همچنـین . گیرد، در قلمرو کیفري قرار می»ماه4پنجم و حداکثر به مدت ان یکمیز
شـده  هـا بیـان  شده که بعد از آننامه نیز شدیدتر از موارد قبل تصور میکنندگان آئینمنظر تدوین

بـه  تـوان بیـان داشـت کـه ایـن تنبیـه       شدت ضمانت اجرا نیز مـی از همین رو با امعان نظر به. است
.قلمرو کیفري تعلق دارد

پـنجم، حـداکثر بـه    کسر حقوق حداکثر بـه میـزان یـک   «، یعنی 13الی 9هاي تنبیهات ردیف
مدت چهار ماه؛ انتظار خدمت حداکثر بـه مـدت شـش مـاه؛ بـدون کـاري حـداکثر تـا سـه مـاه؛           

مـدت  محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت چهار سال؛ تنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به
بـه دالیلـی کـه در مـورد قبـل بیـان شـد، در قلمـرو         ، بنـا »دو سال و تنزیل دائم یک درجه یا رتبه

.گیرندکیفري قرار می
، از منظـر  »معافیت از خدمت و اخراج از خـدمت «، یعنی15و 14ها تنبیهات انضباطی ردیف

.گیرندمیراحتی در قلمرو کیفري قرارقدري شدیدند که بهشدت و آثار تنبیهی، به
نخسـت،  . توان تنبیهات انضـباطی را بـه دو بخـش تقسـیم کـرد     در جمع مطالب این بخش می

. انـد دوم، تنبیهـاتی کـه از قلمـرو کیفـري خـارج     . گیرندتنبیهاتی که داخل قلمرو کیفري قرار می
توان مدعی بـود، آن دسـته   بندي میفایده مباحث اخیر از این حیث است که با شناخت این دسته
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گیرنـد، بایـد از تضـمینات دادرسـی عادالنـه بهـره ببرنـد و        تنبیهاتی که در قلمرو کیفري قرار می
رونـد منطقـی و   تنبیهات خارج از این قلمرو بـدون رعایـت کامـل ایـن تضـمینات، ولـی در یـک       

در ادامه، به شناسایی مراجع صالح به رسیدگی تنبیهـات انضـباطی   . شوندمعقول اعمال و اجرا می
.شودها پرداخته مییفات حاکم بر آنو تشر

مراجع صالح براي اعمال تنبیهات انضباطی مشمول قلمروِ کیفري:بخش دوم
تنبیهاتی که ) الف. توان تنبیهات انضباطی را به دو قسم تقسیم کردمطابق مقررات جاري، می

ال و اجـراي  تنبیهـاتی کـه اعمـ   ) ب. شـود ها بدون تشریفات خاص انجـام مـی  اعمال و اجراي آن
تـوان مـدعی   قانون استخدام ناجا، می121و 120بر اساس مواد . ها تابع تشریفات خاص استآن

محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبـه، معافیـت از   «غیراز تنبیهات انضباطی چهارگانه بود که به
هـا پیشـنهاد تنبیـه    آنطراز یـا بـاالتر از  یا اخراج که فرمانده انتظامی استان یا مقامات همخدمت و

از همـین رو،  . شـود ، بقیه تنبیهات انضـباطی بـدون تشـریفات خـاص اعمـال و اجـرا مـی       »کنندمی
مطالب این بخش ذیل دو عنوان، به تنبیهـات داراي تشـریفات خـاص و تنبیهـات فاقـد تشـریفات       

.پردازدخاص، می

تنبیهات انضباطی داراي تشریفات خاص. مبحث اول
رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده انتظـامی  «ون استخدام ناجا مقرر کرده قان121ماده 

طراز و باالتر براي آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیـع، تنزیـل   هاي هماستان یا روسا و مسئولین رده
هـایی مرکـب از اعضـاي مشـروح     دهند در هیئتیا اخراج میدرجه یا رتبه، معافیت از خدمت و

:آیدذیل به عمل می
معاون نیروي انسانی نیروي انتظامی یا جانشین وي؛) الف

رئیس بازرسی کل نیروي انتظامی یا جانشین وي؛) ب
ربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروي انتظامی یا جانشین وي؛معاون ذي) ج
ربط سازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی یا جانشین وي؛معاون ذي) د
.نیروهاي مسلحنماینده سازمان قضایی) ه

مطابق صدر ماده مذکور براي اینکه تخلفات در ایـن کمیسـیون رسـیدگی شـوند، وجـود دو      
طراز یا باالتر درخواسـت تنبیـه   فرمانده انتظامی استان یا روسا و مسئولین هم-1: شرط الزم است

یـا رتبـه،   تنبیهات پیشنهادي یکی از چهار مورد محرومیت از ترفیع، تنزیل درجـه  -2کرده باشند 
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بنابراین اگر هریک از ایـن دو شـرط وجـود نداشـته     . یا اخراج از خدمت باشدمعافیت از خدمت
یعنی مواردي که ایـن دو شـرط را ندارنـد،    . باشد، تخلف در این کمیسیون رسیدگی نخواهد شد

در این مبحث تشریفات حاکم بر نحـوه رسـیدگی   . شوندبدون تشریفات خاص اعمال و اجرا می
شود تا مشخص شود آیا تشریفات جاري با معیارهاي دادرسی عادالنـه  ین تنبیهات بررسی میبه ا

اند و در مقدمه این مقالـه بـه ایـن    شدههاي اساسی بیانکنوانسیون حمایت از آزادي6که در ماده 
موارد پرداخته شد، سازگار است یا خیر؟

طـرف اسـت   مرجعی مستقل و بییکی از معیارهاي دادرسی عادالنه، رسیدگی به تخلف نزد
یعنی مرجع رسیدگی به تخلـف بایـد در موضـع    ). 35: 2000دانان براي حقوق بشر کمیتۀ حقوق(

طرف و مستقل قرار گیرد تا بتواند آزادانه بررسـی کـرده و در خصـوص صـحت اتهـام وارده      بی
کور در کننـده بـه ایـن معنـا اسـت کـه مرجـع مـذ        اسـتقالل مرجـع رسـیدگی   «. گیري کندتصمیم
گونـه دخالـت و   طرف و بر اساس حقایق و مطـابق قـانون، بـدون هـیچ    صورت بیگیري بهتصمیم

حال بر اساس این اصل، ). 129:1386طه و اشرفی (»فشار از جانب طرفین پرونده، رسیدگی کند
شـود تـا   به بررسی مرجع رسیدگی به تنبیهات موضوع بحث جاري در سازمان پلیس پرداخته مـی 

طرف است یا خیر؟د که آیا مرجع مذکور مستقل و بیمشخص شو
رسیدگی به تخلفات کارکنان کـه فرمانـده انتظـامی    «قانون استخدام ناجا، 121بر اساس ماده 

طراز و باالتر براي آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیـع، تنزیـل   هاي همردهاستان یا رؤسا و مسؤولین
اعضـاي مشـروحه   هایی مرکـب از  دهند در هیأتاخراج میمعافیت از خدمت و یا درجه یا رتبه،

:آیدزیر به عمل می
.معاون نیروي انسانی نیروي انتظامی یا جانشین وي–الف 

.رئیس بازرسی کل نیروي انتظامی یا جانشین وي–ب 
.يربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروي انتظامی یا جانشین ومعاون ذي–ج 
.يان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی یا جانشین وربط سازممعاون ذي–د 

.»سلحنماینده سازمان قضائی نیروهاي م–هـ 
بـه پیشـنهاد هیـأت موضـوع     ،درصورت تراکم کار یا ضرورتبر اساس تبصره یک این ماده 

هـایی بـا   در مقـاطع و درجـات خـاص هیـأت    ) 122(تصویب هیـأت موضـوع مـاده    و) 121(ماده 
ــب ــدگان ثاترکی ــاده    نماین ــذکور در م ــات م ــت مقام ــتقل    ) 121(ب ــاي مس ــا یگانه ــتانها ی در اس

)121(هـا بـه منزلـه رأي هیـأت موضـوع مـاده       شود و رأي صـادره توسـط ایـن هیـأت    میتشکیل
تصمیمات هیأتهاي رسیدگی با اکثریـت آراء معتبـر خواهـد    این ماده 9بر اساس تبصره . باشدمی
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در ایـن  . باشـد قطعـی مـی  ،، معافیـت و اخـراج از خـدمت   مورد تنزیل دائم درجهبود و به جز در
،چنانچه حداکثر ظرف مدت یک مـاه پـس از ابـالغ رأي مـورد اعتـراض قـرار نگیـرد       موارد نیز

شـود و  کمیسیون تجدیدنظر از آراي هیئت بدوي تشکیل مـی 122بر اساس ماده .گرددمیقطعی
:شدهیأت تجدیدنظر از اعضاء زیر تشکیل خواهد «

.جانشین فرمانده کل قوا یا نماینده ایشان در حد معاون–الف
.فرمانده نیروي انتظامی یا جانشین وي–ب 
.رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروي انتظامی یا جانشین وي–ج 
.رئیس سازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی یا جانشین وي–د 

.نشین ويرئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح یا جا–هـ 
بایسـت  مـی 121کارکنان معترض به تصـمیمات هیأتهـاي رسـیدگی موضـوع مـاده     –تبصره 

خود را با ذکـر ادلـه   حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ تصمیمات هیأت، اعتراض کتبی
. سفارشـی ارسـال نماینـد   و به انضمام مدارك الزم به دبیرخانه هیأت رسیدگی تسلیم و یا با پست

انقضاء مهلـت قـانونی اعتـراض    هاي رسیدگی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس ازهیأت
تصـمیمات ایـن هیـأت بـا رأي اکثریـت      .پرونده را به دبیرخانه هیأت تجدیـد نظـر ارسـال نماینـد    

. اعضاء معتبر و قطعی خواهد بود
تواننـد ظـرف  یکارکنان نسبت به آراء قابل اجراء هر یک از دو هیأت مـ «123بر اساس ماده 

صـورت  آراء قطعی محاکم مذکور در هر. یک ماه پس از ابالغ به محاکم صالحه شکایت نمایند
درصورت نقض آراء هـر یـک از هیأتهـا توسـط محـاکم، هیـأت       –تبصره . باشداالجراء میالزم
است با توجه بـه رأي محکمـه و بـا رعایـت سـایر مقـررات و تشـریفات قـانونی         ربط موظفذي

کارکنـان در مـدت بـین صـدور رأي قطعـی      . گیـري نمایـد  موضوع رسیدگی و تصـمیم مجدداً به
.تگیري مجدد هیأت در وضعیت انتساب قرار خواهند داشتصمیممحکمه و
غیـر از نماینـده سـازمان قضـایی     هشـود، بـ  مالحظـه مـی  121گونه که از مقـررات مـاده   همان

نیروهاي مسلح که متعلق به قوه قضائیه است، کلیه اعضاي کمیسیون مذکور، از کارکنان نیـروي  
نفع است، رسیدگی بر تخلـف  هاي انضباطی ذيیعنی نیروي انتظامی که در رسیدگی. اندانتظامی

شت که بر اسـاس مقـررات جـاري،    توان بیان دابه عبارت بهتر می. دار استانضباطی را نیز عهده
تـوان انتظـار داشـت کـه کمیسـیون      در این شرایط چگونه مـی . شاکی پرونده قاضی پرونده است

در حقـوق  . طرف و صرفاً بر اساس حقـایق پرونـده رأي دهـد   مذکور در یک موضع مستقل و بی
گانـه از  هوجود دارد که هدف از آن، استقالل قواي سـ »تفکیک قوا«عمومی، اصلی تحت عنوان 
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در پرتـو ایـن اصـل،    . طرف و معقول اسـت روند علمی، بییکدیگر و پیشبرد امور جاري در یک
الگلـین  (توانـد در آراي قـوه قضـائیه تأثیرگـذار باشـد      متولی نظم عمومی یعنی قوه مجریـه نمـی  

نفع در رسیدگی به تخلفـات انضـباطی   رود ذيدر موضوع بحث جاري نیز انتظار می). 84: 1391
اولـی  طریـق یعنـی بـه  . هـاي انضـباطی تأثیرگـذار باشـد    عنی نیروي انتظـامی، نتوانـد در رسـیدگی   ی

واگذاري فرایند رسیدگی به تخلفات انضباطی به کارکنانی که تعلقات سازمانی بـه ناجـا دارنـد،    
بنـابراین بـر اسـاس آنچـه بیـان      . کننده سازگار نیستعنوان با اصل استقالل مرجع رسیدگیهیچبه

طـرف  توان مدعی بود که کمیسیون رسیدگی به تخلفات مذکور، از حیث استقالل و بـی میشد،
ترکیب اعضاي کمیسیون تجدیدنظر نیـز بـا همـان نقـدهاي مـذکور مواجـه       . بودن قابل نقد است

. است
مـول و  (دومین معیار حاکم بر قلمـرو کیفـري، برخـورداري از الزامـات معیـار برائـت اسـت        

انـد بـه میـزان ممکـن از     کننـده مکلـف  در پرتو این اصل، مراجـع رسـیدگی  ).112: 2006هاربی 
بازداشت متهم اجتناب نمایند و زمان و امکانات مناسب براي تدارك دفاع را در اختیار وي قـرار  

قـانون  121مـاده  6مطـابق تبصـره   . توانـد از معاضـدت وکیـل برخـوردار شـود     دهند و مـتهم مـی  
ی مکلف اسـت مـتهم را بـه جلسـه رسـیدگی دعـوت کنـد و در        استخدام ناجا، کمیسیون رسیدگ

. شـود صورت عدم حضور بدون عـذر موجـه بعـد از دومرتبـه ابـالغ کتبـی، غیابـاً رسـیدگی مـی         
دانـد، بـا   مقررات این تبصره از این حیث که دعوت از متهم را براي رسمیت جلسات الزامـی مـی  

دهد که در جلسه حاضرشـده و از  را میتضمینات اصل برائت سازگار است و به متهم این امکان
ولی از این حیث که آیا متهم حق برخورداري از وکیل و اطالع از مفاد پرونـده  . 1خود دفاع کند

.اتهامی دارد یا خیر، باید بررسی شود

تنبیهات انضباطی فاقد تشریفات خاص:مبحث دوم
دوگانـه مـذکور در مبحـث    گونه که در مبحث قبل بیان شد، تنبیهات خـارج از شـروط   همان

کننـده خـود تنبیـه را    در این مـورد مقـام تنبیـه   . شوندقبل، بدون تشریفات خاص اعمال و اجرا می
بدون اینکه مرجع ثالث نسبت بـه صـحت اتهـام    . کندمعین کرده و دستور اجراي آن را صادر می

.شده نظر دهدوارده و عادالنه بودن تنبیه اعمال

اسـتفاده از اصـطالح متخلـف در ایـن مقـرره      . »الزامـی اسـت  ... دعوت از شـخص متخلـف   «شده است در این تبصره بیان-.1
کند، فقط متهم است و هنوز اتهام وارده اثبـات نشـده کـه بتـوان     چراکه فردي که در این کمیسیون شرکت می. نادرست است

.است از اصطالح متهم به تخلف استفاده شودرو، بهترازاین. وي را متخلف نامید
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محض اینکه دستور تنبیهی صادر شـد،  به«نامه انضباطی نیروهاي مسلح نآئی19بر اساس ماده 
یعنی اجـراي تنبیـه بایـد    . »مقام اعمال کننده تنبیه باید بدون تأخیر مراتب را به متخلف ابالغ نماید

در حـداقل زمـان ممکـن انجـام شـود تـا درنتیجـه حتمیـت، قطعیـت و سـرعت در اجـراي تنبیــه،            
1نامه انضباطی نیروهاي مسـلح آئین132بر اساس ماده . ات تضمین شودبازدارندگی عمومی تنبیه

انـد مجبورنـد شـکایت خـود را بـراي      هـا شـاکی  کارکنانی که از تنبیهـات اجراشـده بـر خـود آن    
رغم اینکه خود طـرف دعـوي اسـت،    عنه علیعنه ارائه نمایند و مشتکیرسیدگی به خود مشتکی
عنـوان قابـل توجیـه نیسـت و انتظـار      هـیچ اي بـه چنین رویهبینی پیش. کندبه شکایت رسیدگی می

مضـافاً اینکـه شـکایت از    . عنه باشـد کننده به شکایت، فردي غیر از مشتکیرود مقام رسیدگیمی
ایرادي که بر این مقـرره وارد اسـت از ایـن حیـث     . 2ساعت بعد از اجراي تنبیه باشد24تنبیه باید 
گنـاه باشـد،   توان تنبیه شخصی که ممکـن اسـت بـی   س میشود که چگونه و بر چه اسامطرح می

اي در پـیش گرفـت کـه بعـد از اثبـات      تـوان رویـه  آیـا نمـی  . را توجیه کردساعت24حتی براي 
شـده  ارتکاب تخلف تنبیه انضباطی اعمال شود یا اینکه از همـان ابتـداي اجـراي تنبیـه، فـرد تنبیـه      

کـس پوشـیده نیسـت کـه ممکـن اسـت تنبیـه        هـیچ بـر . گناهی خود را ارائه کنـد بتواند دالیل بی
شـده اصـالً مرتکـب تخلـف نشـده باشـد؛ چراکـه اگـر         شده غیرعادالنـه باشـد و فـرد تنبیـه    اعمال

آیـا تنبیـه غیرعادالنـه، حتـی     . شـد رسمیت شناخته نمـی غیرازاین بود امکان شکایت و اعتراض به
4بنـد  . هـا منفـی اسـت   این پرسشپذیرش است؟ مسلماً پاسخ به هر یک از ساعت، قابل24براي 

آن را 1979که مجلس قانونگذار ایران در 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب میثاق بین
االجـرا  قانون مدنی براي مراجع قضـایی و اداري ایـران الزم  9به تصویب رسانده و بر اساس ماده 

شود حـق  آزادي محروم میهرکس که بر اثر دستگیري یا بازداشت شدن از«دارد است مقرر می
دارد به دادگاه تظلم نماید به این منظور دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بـودن بازداشـت رأي   

بر اسـاس ایـن   . »کنددهد و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادي او را صادر میمی
دادگـاه نظـامی اعتـراض    توانـد بـه   حق مأمور پلیس بازداشت شده بر اساس تنبیهات انظباطی مـی 

همچنـین  . کند و اعتراض خود را به همراه دفاعیات و مستنداتش به دادگـاه مـذکور ارسـال کنـد    
هـا مقررشـده اول بـه مقـامی کـه تنبیـه را       ناحق، غیرقانونی دربـاره آن توانند نسبت به رفتار یا تنبیهاتی که بهشدگان میتنبیه-.1

. شـکایت نماینـد  باالتر از مقامی کـه تنبیـه را تعیـین نمـوده     تعیین کرده شکایت نمایند و در صورت عدم رسیدگی به یک رده
شکایت راجـع بـه تنبیهـات مـانع از     : تبصره. کننده ارسال گرددولی این شکایت باید انفرادي باشد و رونوشت آن به مقام تنبیه

.اجراي تنبیه مقرره نخواهد شد
کفایـت  نامه از اجراي تنبیه اجراي کامـل آن اسـت یـا شـروع بـه اجـرا       کنندگان این آئینمشخص نیست که منظور تدوین-.2

هـا  ناحق، غیرقانونی دربـاره آن توانند نسبت به رفتار یا تنبیهاتی که بهشدگان میتنبیه«با توجه به اینکه در صدر ماده از . کندمی
.رسد که شروع به اجرا کافی استشده است و از اجراي تنبیه بحث نشده، به نظر می، استفاده»مقررشده
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توانـد شـکایت   بعد از آزادي از بازداشت در صورتی که معتقد به بازداشت غیرمجـاز باشـد، مـی   
جنـایی  خود را به همراه مستندات به دادسراي نظامی محل خـدمت خـود تقـدیم کنـد و تعقیـب      

.درخواست کند1375قانون تعزیرات 570مقام مافوق خود را بر اساس مقررات ماده 
نامه انضباطی در ادامه بیان داشـته در صـورت عـدم رسـیدگی بـه شـکایت، از       آئین132ماده 

بـاالتر از مقـامی کـه تنبیـه را     توانـد بـه یـک رده   ، شاکی مـی )عنهمشتکی(جانب رئیس یا فرمانده 
ایـراد وارد بـر ایـن    . کننده ارسـال کنـد  و رونوشت آن را به مقام تنبیه... شکایت کند تعیین کرده 

.ماده همان ایراداتی است که در مبحث قبل بیان شد
ایـراد دیگــري کـه بــر رونــد رسـیدگی بــه شـکایات وارد اســت اینکــه ضـمانت اجــراي ایــن      

مشخص شـود کـه تنبیـه    آمده عملهاي بهاگر درنتیجه رسیدگی. ها مشخص نشده استرسیدگی
شـده جبـران   صـورت غیرعادالنـه تنبیـه   شده اشـتباه بـوده، آیـا الزم نیسـت از فـردي کـه بـه       اعمال

خسارت مادي، روحی و معنوي به عمل آید؟ آیا فردي که با اشتباه یا تقصیر، یکـی از کارکنـان   
رسـد  به نظر مـی صورت غیرعادالنه تنبیه کرده، مستحق تنبیه یا مجازات نیست؟ جمعی خود را به

.پاسخ به این سواالت مثبت باشد

تشریفات حاکم بـر تنبیهـات انضـباطی مشـمول قلمـرو کیفـري و       :سومبخش
نظام مطلوبراهکارهاي نیل به

نظم در نیروهـاي مسـلح داراي   . هاي نیروهاي مسلح استنیروي انتظامی یکی از زیرمجموعه
ی از جانب کارکنان نیروهـاي مسـلح، ضـمانت    نظماز همین رو، هرگونه بی. ارزش بنیادین است

انحراف در جامعـه  : تفاوت جامعه نظامی و جامعه مدنی نیز در همین است. اجراي انضباطی دارد
در جامعـه  ) نظمـی بـی (ولـی انحـراف   . هاي غیررسـمی جامعـه مـدنی را در پـی دارد    مدنی، پاسخ

نامـه  ر نیروهـاي مسـلح، آئـین   بـراي تضـمین نظـم د   . طلبـد نظامی، پاسخ رسمی و انضباطی را مـی 
هاي برقراري نظم در نیروهـاي مسـلح تشـریح    نامه شیوهدر این آئین. شده استانضباطی تصویب

فرماندهان، روسا و مـدیران واحـدهاي نظـامی، بـراي برقـراري نظـم در یگـان تحـت         . شده است
اسـتفاده  ... ه و ریزي، نظارت، تشـویق، آمـوزش، تنبیـ   هاي مختلف برنامهسرپرستی خود، از شیوه

هـاي نظـامی   تنبیه انضباطی کارکنان جمعی، آخرین راهکار براي برقراري نظم در یگان. کنندمی
شده و این دلیلی بر این مـدعا  نامه انضباطی نیز اعمال تنبیهات بعد از تشویقات بیاندر آئین. است

. ري نظـم اسـتفاده کننـد   هـاي مـدیریتی بـراي برقـرا    است که فرماندهان بایـد ابتـدا از سـایر روش   
نامه انضباطی را بر آن داشـته کـه سـرعت    کنندگان آئینضرورت نظم در نیروهاي مسلح، تدوین
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سـرعت در اعمـال تنبیـه موجـب شـده رعایـت تشـریفات        . رسمیت بشناسـند در اعمال تنبیه را به
را در قالـب  رسیدگی عادالنه نادیده گرفته شود؛ چراکه رعایت ایـن تشـریفات، اعمـال تنبیهـات     

.طلبددهد که اجراي این فرایند، وقت و امکانات بیشتري میفرایندي قرار می
از سـویی،  . اعمال تنبیهات انضباطی در نیروهاي مسلح با یـک چـالش دوسـویه مواجـه اسـت     

از سوي دیگر، برخـورد  . نظمی استبرقراري نظم و انضباط مستلزم برخورد سریع با تخلف و بی
اي که یـک فـرد   گونهبه. تواند در برخی موارد ناعادالنه باشدن متهم به تخلف میسریع با کارکنا

صـورت احساسـاتی و   کننـده، بـه  گناه که مرتکب تخلف نشده، تنبیه شود یا اینکه، مسئول تنبیهبی
تحت تأثیر جو موقتی، دستور تنبیهی را صادر کنـد کـه در شـرایط عـادي ممکـن بـود ایـن تنبیـه         

توان رونـدي در پـیش گرفـت کـه     شود اینکه، چگونه میحال سؤالی که مطرح می.اعمال نشود
در پرتو اجراي آن، هـم نظـم در نیروهـاي مسـلح حفـظ شـود و هـم اینکـه تشـریفات رسـیدگی           

عادالنه رعایت شود؟
، یعنـی خـدمت   15الـی  6هـاي  گونه که در بخش اول مقاله بیـان شـد، تنبیهـات ردیـف    همان

حــداکثر بــه مــدت ســی روز؛ بازداشــت غیرقابــل تمدیــد در بازداشــتگاه روزي در قســمتشــبانه
پنجم، حداکثر به مـدت چهـار مـاه؛    حداکثر به مدت سی روز؛ کسر حقوق حداکثر به میزان یک

انتظار خدمت حداکثر به مدت شش ماه؛ بدون کاري حـداکثر تـا سـه مـاه؛ محرومیـت از ترفیـع       
درجه یا رتبـه حـداکثر بـه مـدت دو سـال؛ تنزیـل       حداکثر به مدت چهار سال؛ تنزیل موقت یک 

عنـوان تنبیهـات انضـباطی    دائم یک درجه یـا رتبـه؛ معافیـت از خـدمت و اخـراج از خـدمت، بـه       
مباحث اول و دوم بخش دوم نیز تشریفات حاکم بـر اعمـال   . مشمول قلمرو کیفري شناخته شدند

تشـریفات خـاص و فاقـد تشـریفات     و اجراي تنبیهات انضباطی را ذیل دو عنـوان تنبیهـات داراي   
گانـه  15هاي این دو مبحث حاکی از آن بـود کـه از تنبیهـات    یافته. خاص، موردبررسی قرار داد

تنبیه، یعنی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یـا  4قانون استخدام ناجا، فقط 120مشروحه در ماده 
ت خـاص مـورد رسـیدگی قـرار     یا اخراج از خدمت، با رعایت تشریفارتبه، معافیت از خدمت و

بـر در ایـن بخـش   . شـوند گیرند و بقیه موارد بدون رسیدگی از سوي مرجع ثالث، اعمـال مـی  می
. آنیم تشریفات حاکم بر اعمال و اجراي تنبیهات مشمول قلمرو کیفري را موردمطالعه قرار دهـیم 

. انـد ی مشمول قلمرو کیفـري عنوان تنبیه انضباط10شود که شده، مالحظه میبا تلفیق مطالب بیان
ولـی  . یعنی اعمال و اجراي این تنبیهات باید با رعایت تضمینات دادرسی عادالنـه صـورت گیـرد   

گیرند، این تشریفات نیز ها با رعایت تشریفات خاص مورد رسیدگی قرار میعنوان از آن4فقط 
راکه طبق مقررات جـاري  گونه که بیان شد، با تضمینات دادرسی عادالنه سازگار نیست؛ چهمان
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رو ضـرورت  ازایـن . کننده و حقوق دفاعی مـتهم نقـض شـده اسـت    طرفی مقام رسیدگیاصل بی
عنوان تخلف انضباطی مشمول قلمـرو کیفـري بـا رعایـت تشـریفات رسـیدگی عادالنـه        10دارد 

اجـرا بـراي تضـمین تشـریفات دادرسـی      در ادامـه، راهکارهـاي قابـل   . مورد رسیدگی قرار گیرند
، )ده عنـوان تنبیـه انضـباطی   (دالنه در رسیدگی بـه تنبیهـات انضـباطی مشـمول قلمـرو کیفـري      عا

.شودمطالعه می

اصالح مقررات قانونی:مبحث اول
حکم به مجازات و اجراي آن بایـد  «قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 36بر اساس اصل 

دارد قـانون اساسـی مقـرر مـی    22اصـل  . »موجـب قـانون باشـد   تنها از طریـق دادگـاه صـالح و بـه    
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مـواردي کـه   «

هـاي انضـباطی نیروهـاي مسـلح داراي مبنـاي قـانونی اسـت، ولـی         رسـیدگی . »قانون تجویز کنـد 
شـبه  بنـابراین رسـیدگی اداري یـا   . کنـد، دادگـاه نیسـت   مرجعی که به این تخلفات رسیدگی مـی 

قـانون  36هـاي انظبـاطی بـا اصـل     قضایی به تخلفات داراي ضمانت اجراي کیفري در کمیسـیون 
.منطبق است22اساسی مغایرت دارد ولی با مقررات اصل 

موضوعی که از منظر این تحقیق اهمیت دارد اینکه رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجـراي  
باید با رعایت تشریفات دادرسی عادالنـه انجـام   گیرند، کیفري دارند و در قلمرو کیفري قرار می

هــاي اساســی در راســتاي رعایــت تشــریفات دادرســی عادالنــه در رو، یکــی از گــامازایــن. شــود
شـود در  پیشـنهاد مـی  . تخلفات انضباطی مشمول قلمرو کیفـري، اصـالح مقـررات قـانونی اسـت     

:اصالح مقررات قانونی موارد ذیل رعایت شود

هاهاي رسیدگی بر مبناي معیارهاي حاکم بر دادگاهگی کمیسیونبناي فرایند رسید-1
در . متهم، مدعی و مقام قضـاوت کننـده  : ها سه عنصر اساسی وجود دارددر رسیدگی دادگاه

طـرف و بـا   و در وضع مطلوب آن، مقام قضاوت کننده باید در موضع بی-اياین مدل سه گزینه
طرفـی مقـام صـدور    بی-دعوا، به صدور حکم اقدام کندشده از سوي طرفین توجه با دالیل ارائه

اگر به کشـور  «دان ایتالیایی از منظر ماریو پاگانو حقوق. حکم، از الزامات رسیدگی عادالنه است
شـود یـا خیـر، آیـین     هـاي مـدنی حمایـت مـی    اي وارد شـدید و خواسـتید بدانیـد آزادي   ناشناخته

هـاي  دیـدگاه وي در مـورد رسـیدگی   ). 164: 1376پـرادل  (» دادرسی کیفري آن را مطالعه کنید
هـا رعایـت معیارهـاي    شبه قضایی مشمول قلمـرو کیفـري نیـز صـادق اسـت و در ایـن رسـیدگی       
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در . طـرف اسـت ضـروري اسـت    رسیدگی عادالنه که از جمله آنها رسیدگی توسط مرجعـی بـی  
رود تظـار مـی  هاي رسیدگی به تخلفـات انضـباطی نیروهـاي مسـلح نیـز ان     هاي کمیسیونرسیدگی

ها مطلوب و عادالنه نیسـت؛ چراکـه از   در وضع کنونی، ساختار کمیسیون. چنین مدلی اجرا شود
طرفـی الزم برخـوردار نیسـتند و از سـوي دیگـر، مـتهم در ایـن        ها از بیسویی، اعضاي کمیسیون

هرچنـد کـه در  (ها حضور فعال و پررنگ ندارد و مقام معادلِ مدعی نیز مشخص نیست رسیدگی
).اندساختار موجود همۀ اعضاي کمیسیون درواقع مدعی دعواي مطروحه

هاي رسیدگی به تخلفاتامکان حضور وکیل یا نمایندة حقوقی متهم در کمیسیون-2
هــاي دادرســی عادالنــه، حــق برخــورداري مــتهم از وکیــل مــدافع در فراینــد  یکــی از جلــوه

برخورداري از وکیل از دو جهت اهمیـت  ). 40: 1389بابائی و افراسیابی (رسیدگی کیفري است 
شود حقوق متهم تضمین شـود؛ چراکـه مـتهم از دانـش     از سویی، حضور وکیل موجب می. دارد

از سـوي دیگـر،   . کنـد حقوقی برخوردار نیست و این امر امکان دفـاع مـؤثر مـتهم را تعـدیل مـی     
ه بـه اینکـه عمـوم    بـا توجـ  . توانـد بسـیاري از اشـتباهات قضـایی را تعـدیل کنـد      حضور وکیل می

انـد، ایـن احتمـال    هاي انضـباطی داراي مالحظـات محرمـانگی   هاي مطروحه در کمیسیونپرونده
از . وجود دارد که حضور وکالي دادگستري غیرسازمانی از منظر امنیتی بـا اشـکال مواجـه شـود    

شـوند  یها حاضر مـ شود وظیفۀ دفاع از حقوق متهمانی که در این کمیسیونهمین رو، پیشنهاد می
بر عهدة نمایندگان حقوقی سازمانی نهاده شود تا از گذر حضور معاضدتی این نماینـدگان بتـوان   

.خأل موجود را پر کرد

هاي اجراییاصالح رویه. مبحث دوم
هـاي اجرایـی مبنـاي قـانونی دارنـد، ولـی رویکـرد        مدار، رویـه هاي قانوناگرچه در حکومت

هـاي  هاي کمیسیونرسیدگی. اي دارداي قانون تأثیر فزایندهمجریان مقررات قانونی در نحوة اجر
هـا، تـأثیر   شود، ولی رویکرد اعضاي این کمیسیونانضباطی نیز بر مبناي مقررات قانونی انجام می

گـذار  هـاي قـانون  در علوم جنایی، خط و مشی. ها داردها و نتایج آنبه سزایی در نحوة رسیدگی
گیـرد و خـط و   سیاسـت جنـایی قـانونی موردبحـث قـرار مـی      در نحوة کنترل جرم تحـت عنـوان  

شـود  در این مبحث تالش می. 1شودهاي مجریان قانون، به سیاست جنایی اجرایی عنوان میمشی
ها بتوان سیاست جنایی اجرایی را به سمت رعایـت حقـوق   راهکارهایی ارائه شود که از گذر آن

.1381و نیز مارتی 1382رژ براي آگاهی بیشتر بنگرید به الز.1
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.وسو داددفاعی متهم سمت
ت حضـور آن    هاي رسـیدگی در کمیسیونامکان حضور متهمان  هـا،  کننـده و کیفیـت و کمیـ

حقوق دفاعی متهمـان ایجـاب   . ترین ابزارهاي دفاعی متهمان تخلفات انضباطی استیکی از مهم
صورت مؤثر در جلسۀ رسیدگی حاضرشده و در برابر ادعاهـاي مطروحـه از   کند که بتوانند بهمی

تـا حـد امکـان بایـد     یابـد ات دفاعی متهمان اختصـاص مـی  زمانی که به بیانمدت. خود دفاع کنند
هـاي  محـدود کـردن تعـداد پرونـده    . صورت آزادانه از خود دفـاع کننـد  مناسب باشد تا بتوانند به

ها، راهکار مناسبی براي افزایش مـدت حضـور متهمـان در جلسـات     هریک از جلسات کمیسیون
.رسیدگی است

هـا موردتوجـه قـرار گیـرد، بـه رویکـرد       میسـیون توانـد در جلسـات ک  دومین سیاستی که مـی 
کننـده دو  هـاي رسـیدگی  اعضـاي کمیسـیون  . شـود ، حفظ و بازپذیري پرسنل مربوط می1شمولی

نخست، رویکرد حذف، اخراج و طرد متخلفان انضـباطی و  : توانند در پیش گیرندرویکرد را می
ت متهمـان، ابـزار مناسـبی    بررسی شخصیت و سوابق خدم. هادوم، رویکرد بازپذیري و حفظ آن

همچنـین آشناسـازي اعضـاي    . هـا اسـت  گیري درست و عادالنـۀ اعضـاي کمیسـیون   براي تصمیم
تواند ترویج و انسجام این رویکرد در ایـن  ها با رویکرد بازپذیري، مبانی و نتایج آن میکمیسیون
.2ها را تقویت کندرسیدگی

تواند مورداستفاده قـرار گیـرد، اسـتفاده    یرویکرد دیگري که در پاسخ به تخلفات انضباطی م
در رویکرد پیشگیرانه بجاي پاسخ واکنشی بـه تخلفـات انضـباطی    . از راهکارهاي پیشگیرانه است

هـاي سـازمانی، ارتقـاي بـار     تمرکـز بـر آسـیب   . هاي کُنشی اسـتفاده شـود  شود از پاسختالش می
هـاي معنـوي و اخالقـی الزم،    معنوي سـازمان و انتصـاب فرمانـدهان شایسـته و داراي صـالحیت     

هاي سازمانی بسترسـاز تخلفـات انضـباطی، ازجملـه     هاي تشویقی و رفع آلودگیاستفاده از روش
.توانند مورداستفاده قرار گیرندراهکارهاي کُنشی است که می

گیرينتیجه
در این تحقیق از معیارهاي مسـتخرج از کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر و آراي رویـه سـاز        

یوان اروپایی حقوق بشر براي شـناخت قلمـرو کیفـري اسـتفاده شـد و بـر اسـاس ایـن معیارهـا،          د
از میـان  . شناسـایی شـد  گیرنـد، تنبیهات انضباطی نیروهاي مسلح که در قلمـرو کیفـري قـرار مـی    

1. inclusive
.1389براي آگاهی بیشتر بنگرید به افراسیابی .2
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رو ازایـن . گیرنـد هـا در قلمـرو کیفـري قـرار مـی     تنبیهات انضباطی مطالعه شـده، ده عنـوان از آن  
ایـن تنبیهـات ماهیتـاً بـا     . این تخلفات مستلزم رعایت معیارهاي دادرسی عادالنه استرسیدگی به 

هـا بـا رعایـت    کند که رسـیدگی بـه آن  از همین رو عدالت ایجاب می. ها تفاوتی ندارندمجازات
گناهی خـود  تضمینات دادرسی عادالنه انجام گیرد تا از این گذر، افراد متهم به تخلف بتوانند بی

.نمایندرا اثبات
هـاي اساسـی و   اگرچه به لحاظ حقوقی، مقـررات کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر و آزادي     

آراي دیوان اروپایی حقوق بشـر بـراي مراجـع قضـایی و شـبه قضـایی جمهـوري اسـالمی ایـران          
آور نیست، ولی باید توجه داشت که نهـاد قلمـرو کیفـري بـراي تضـمین کرامـت و حقـوق        الزام

رو، از منظـر حقـوق بشـري و اخالقـی، نـوعی الـزام       ازایـن . شده اسـت ت شناختهرسمیها بهانسان
معنوي وجود دارد که مراجع شبه قضایی را به رعایت تشریفات دادرسـی عادالنـه در قلمروهـاي    

ــزام مــی هرچنــد متولیــان سیاســت جنــایی جمهــوري اســالمی ایــران حتــی در   «. کنــدکیفــري ال
هـاي  به رعایت تضمینات دادرسی عادالنه ندارنـد و نمونـه  هاي کیفري نیز اقبال چندانیرسیدگی

ها قطعی اسـت  مالحظه است که آراي صادره در آنها در رسیدگی به جرایم مواد مخدر قابلآن
هاي شدیدي چون اعدام و حبس ابد، دادستان کل کشور که در این دعـاوي خـود   و در مجازات

مـوذن زادگـان   (»!نمایددر مقام تجدیدنظر میمدعی و به تعبیري شاکی است، اقدام به رسیدگی
1392.(

در جمهوري اسالمی ایران این امکان وجود دارد که در آیندة نزدیـک، در راسـتاي کـاهش    
هـاي نظـامی   هـا، برخـی از جرایمـی کـه قـبالً در دادسـراها و دادگـاه       ها به دادگاهورودي پرونده

رسـد کـه   رو، بـه نظـر مـی   ازایـن . ار شـوند هاي شبه قضایی واگذشدند، به کمیسیونرسیدگی می
توانـد بسـتر مناسـبی بـراي امکـان رسـیدگی بـه        هـاي اجرایـی جـاري مـی    اصالح مقررات و رویه

.ها فراهم نمایدتخلفات مشمول قلمرو کیفري در این کمیسیون
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