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 هاي هيأتو اصول دادرسي منصفانه در محاكم اداري 

   انتظامي پزشكي
  صادق تاري وردي
  محمود عباسي

  چكيده
اي از اصول و دارنده مجموعهخورداري از دادرسي منصفانه در برامروزه حق بر

-فين در رسيدگي به دعواي آنان پيشقواعدي است كه جهت رعايت حقوق طر

المللي حقوق بشر به عنوان يكي از  اسناد بينبيني گرديده و تضميناتي كه در
گرفته محور و مبناي متحدالشكل شده مورد اشاره قرارحقوق به رسميت شناخته

  .باشدهاي مختلف مينمودن آيين دادرسي در حوزه
هاي  انتظامي پزشكي به عنوان بخشي از هيأتهاي مورد مطالعه، يكي از حوزه

 به تخلفات پزشكي از ساز و كار و تشريفات محاكم اداري است كه در رسيدگي
هاي  انتظامي پزشكي هيأتهر چند دادرسي در . باشددادرسي خاص برخوردار مي

ليل باشد اما به دانتظامي مي  با اصول دادرسي منصفانه در محاكم اداري واكثراً
ي در مواردي نحوه دادرسي متفاوت است ماهيت خاص موضوعات مورد رسيدگ

  .  پردازدن مقاله به تشريح آن ميكه در اي
   

؛ محاكم هاي انتظامي پزشكيهيأت؛ دادرسي منصفانهاصول: واژگان كليدي
  .اداري
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

  قدمهم
هاي مدني و كيفري است در  تقسيم بندييارآيين دادرسي كه به طور سنتي دا

دهة اخير با برخي تحوالت بنيادين، حركت به سمت ايجاد اصول و قواعد واحد و 
، كيفري و اداري آغاز نموده سي را در كليه دعاوي اعم از مدنيلي آيين دادرك

بس از آيين دادرسي مدني بوده ، در ابتدا مقتهر چند مقررات دادرسي اداري. است
 در محاكم اداري دادرسي، آيين  عنايت به ويژگي خاص دعاوي اداري، اما بااست

 يك استقالل نسبي  به سمت سيستم حقوق نوشته به تدريجياردر كشورهاي دا
تواند در واقع آيين دادرسي با رعايت برخي تصميمات مي. حركت نموده است

  .آيدهاي افراد شمار جهت حمايت قضايي از حقوق و آزادي ثر درؤابزاري م
- دادرسيهاي انتظامي نظام پزشكي و هيأتتعميم اصول دادرسي منصفانه به 

قلمرو كيفري عالوه بر دادرسي  كيفري ت كه هاي اداري مبتني بر اين انديشه اس
 6توجه به ماده  گردد، ديوان اروپايي حقوق بشر باهاي اداري نيز ميشامل دادرسي

تبعه  - 1استورك در جريان شكايت، 1950و روح كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 
 آلمان اعالم داشت كه كليه تضميناتي كه زير عنوان محاكمه عادالنه ومقيم ترك 

ي بيني شده قابل تسري به كليه دادرسي كيفري پيشياررسيدگي منصفانه ب
به عبارت ديگر ديوان .  تنبيهي هستنديار نوعي ضمانت اجياردعاويي است كه دا
 شامل 6ماده  در 2دارد كه اصطالح محاكمه منصفانه اعالم ميييحقوق بشر اروپا

شود و لذا كليه تضمينات مي...  نظامي و،ضمانت اجراهاي اداري، انضباطي، مالياتي
هاي ديگري كه منجر به صدور معمول در دادرسي كيفري را بايد در رسيدگي

  .به مورد اجرا گذاشتشود ضمانت اجرا مي
 يارب) 1950(دانيم مفاد كنوانسيون اروپايي حقوق بشر  كه ميگونههمان

. جرا شده استاال الزم1953هاي بنيادين در سال حقوق بشر و آزادي حمايت از
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

تصميمات دادگاه اروپايي حقوق بشر تنها در قبال كشورهاي عضو كنوانسيون 
االجرا است و ساير كشورها الزامي به رعايت مفاد اين كنوانسيون و  اروپايي الزم

 استفاده كشورهاي ديگر در ياراما اين امر نبايد مانعي ب. تصميمات دادگاه ندارند
هاي مطلوب دادگاه تصميمات و رويه از مفاد كنوانسيون وتدوين قوانين با استفاده 

چرا كه امروزه . اروپايي حقوق بشر در زمينه رعايت اصول دادرسي منصفانه گردد
شدن و به هماهنگي و المللي حقوق بشر، به سمت جهاني اسناد بينتأثيرتحت 
-بينم همچنين ظهور نظا.  داريمميشدن مرزهاي حقوقي كشورها گام برنزديك

نسبي ها مقولههاي كيفري و ديگر مؤلفهبشر سبب شد كه مرز ميان حقوقالمللي 
  . ستد ايجاد گردد در ميان آنها يك حالت داد و شوند و
 هاي انتظامي پزشكي را باهيأتن بررسي اصول دادرسي منصفانه در ياربناب

 زمينهوجود در اين هاي مالمللي وكنوانسيونتوجه به منابع حقوقي داخلي، منابع بين
ايي كه مجازات آنها و اين اصل بنيادين كه قلمرو كيفري شامل كليه رفتاره

   .دهيممورد بررسي قرار مي، انضباطي و مالياتي است، ، اداريمجازات كيفري
  

   تضمينات منحصر به دادرسي كيفري -1
 اصول عامي كه حاكم بر نحوه رسيدگي بر  شد عالوه براشارههمانگونه كه 

شده و انتظامي است، برخي از اصول يادكليه دعاوي اعم از كيفري، مدني و اداري 
اين اصول منحصر به دعاوي . باشد در دعاوي كيفري ميويژهمربوط به دادرسي 

آن به عنوان آيين دادرسي  حقوق داخلي از آنچه كه در مفهوم مضيق و كيفري در
  .باشد، ميشودكيفري نام برده مي

-نوعيت شكنجه و اخذ اقرار از متهم، بازداشت غيرمم: عبارتند ازن اصول اي

، حق دسترسي به داشت شده به محيط بيرون از زندان، حق دسترسي افراد بازموجه
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

محاكمه در زمان آزادي از ، حق  افراد بازداشت شدهيار خانواده بپزشك و
  ....وحق عدم اجبار به شهادت يا اقرار به گناه  ،بازداشت
ن بايد توجه داشت كه اعمال برخي اصول مربوط و مختص به آيين ياربناب

انجام امور  ، فني و يا لزوم سرعت درهاي علميدادرسي كيفري با لحاظ ضرورت
 اتوماتيك و ويژه در مواردي كه اعمال يك مجازات به شكل تقريباًهب(اداري 

س عدم رعايت بر همين اسا. رسدنامناسب به نظر مي) شودسيستماتيك انجام مي
 وجود كنترل قضايي بر چنين تصميماتي مطابق با هبرخي از اصول مشروط ب

- ربوط به دادرسي منصفانه تلقي نميط دادرسي منصفانه، مغاير با مقررات ميارش

  . گردد
الرعايه و حاكم بر كليه دعاوي اعم ن برخي اصول دادرسي منصفانه الزمياربناب

مي بوده و برخي اصول دادرسي منحصر به دادرسي انتظا  وياراز كيفري، مدني، اد
  .باشدكيفري مي

  
   اصل برائت  -2

هاي حقوقي جهان اصل شده در تمام نظاميكي از اصول ثابت و مسلم پذيرفته
است كه هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته معني  اصل برائت بدين .برائت است

 37اصل . طرف ثابت شود بيدارشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالحيتنمي
 نيز اعالميه جهاني حقوق بشر11 ماده 1 وبند 3قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  .يد اين معنا استؤم
در همه امور از حقوق جزا بلكه  نه تنها در ،اصل برائت يك حكم كلي است

در هرجا كه ابهامي در متون  . و مالياتي جاري استريا، ادجمله مسائل حقوقي
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

نوني باشد بايد موضوع به نفع متهم تعبير و تفسير شود و از تفسير موسع قا
  .خودداري گردد

كيد أهاي انتظامي پزشكي مورد تهيأتاصل برائت به كرات در آيين رسيدگي 
 آيين دادرسي انتظامي پزشكي در 79ماده » د«بند كه بطورياست گرفتهقرار

عليه به علت ارتكاب آن لي كه محكوماگر عم«: داردراستاي اصل مذكور بيان مي
محكوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد يا به لحاظ ساير جهات قانوني قابل 

 تجديد نظر برائت محكوم عليه را هيأتعليه نباشد و تعقيب نبوده يا متوجه محكوم
  . كند بدوي را نقض و برائت او را صادر ميرأياحراز كند، 

  با عبارتي مشابه به اصل برائت نظام پزشكيانتظامينامه  آيين53ماده » ه«بند 
با عنوان يك  (يار وحدت رويه ديوان عدالت اديارآهمچنين از  .دارد اشاره

 عمومي ديوان عدم محكوميت و هيأتشود كه چنين مستفاد مي) دادگاه عام اداري
د به اصل ن با استنايار، بناب استتفسير كرده» برائت«عدم اثبات اتهام را به مفهوم 

كه  در صورتي.باشدميبرائت محكوميت متهم منوط به احراز و اثبات اتهامات وي 
اتهامات فرد اثبات نشود اصل برائت همچنان به قوت خود باقي است يعني اين 

  .اصل تا زمان محكوميت متهم همچنان استوار و پابرجا است
  

  طرف   حق دسترسي به دادگاه مستقل و بي-3   
ي به دادگاه مستقل و بي طرف جهت اقامه دعوي در زمينه موضوع حق دسترس
، يكي حق  را در دو قسمتهاي  انتظامي پزشكيهيأت در ارتباط با مورد بحث و 

طرفي اين ديگري استقالل و بي هاي انتظامي پزشكي وهيأتدسترسي شاكي به 
  .دهيمميها مورد بررسي قرار هيأت
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

   اقامه دعوايارهاي  انتظامي پزشكي بأتهيحق دسترسي اشخاص به -الف 
 ياربكند مرجعي دادخواهي افراد به عنوان يكي ازحقوق بنيادي ايجاب مي

چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي  اصل سي و .احقاق حقوق وجود داشته باشد
تواند به دادخوهي حق مسلم هر فرد است و هركسي مي«: داردايران مقرر مي
همه افراد ملت حق دارند اينگونه . لح رجوع نمايدا به دادگاه صمنظور دادخواهي

توان از دادگاهي كه به كس را نميباشند و هيچها را در دسترس داشتهدادگاه
 ن حق دادخواهي وياربناب» .موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد

ط رأيبا ش، يكي از حقوقي است كه بدون تبعيض و مطابق دسترسي به محاكم
 و اردبه نظر كلمه دادگاه در اصل مذكور حالت اطالق د. الرعايه استقانوني الزم

با اين تفسير همه افراد حق دارند در كنار . گرددشامل محاكم قضايي و اداري مي
 از خود، در ظلم دادخواهي و رفع يارهاي اداري بعمومي، به دادگاه هاي دادگاه

  .باشدبيانگر اهميت اين اصل ميامر دسترس داشته باشند و اين 
 14 اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده 10 و 8الملل مواد در نظام حقوق بين

  . سياسي به اين اصل اختصاص يافته است المللي حقوق مدني وميثاق بين
 ارتكاب در ارتباط با تخلفات انتظامي پزشكي از ناحيه اعضاي جامعه پزشكي

تجديد نظر  ،هاي بدويهيأت، ن تشكيل سازمان نظام پزشكي قانو28، ماده يابدمي
فات انتظامي پزشكي قرار ول رسيدگي به تخلئو عالي انتظامي نظام پزشكي را مس

  . داده است
نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات با مطالعه قانون سازمان نظام پزشكي و آيين

نچه مد نظر بوده، هاي انتظامي، آهيأت صادره از يارحرف پزشكي و بررسي آ
 قانون 30باشد كه اين اشخاص در ماده مطلق اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي مي

  .  بند مورد اشاره قرارگرفته است6 در  مزبورسازمان
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

هايي كه در آن نظام شهرستاننظام پزشكي سازمان قانون  10ماده بر اساس 
. ي خواهند بود بدوي انتظامهيأت يار دا28گردد وفق ماده  ميپزشكي تشكيل

 نسبت به تخلفات انتظامي جامعه توانندميحقوقي ذينفع  ن اشخاص حقيقي وياربناب
هاي هيأتتخلف صورت پذيرفته را به دادسرا و گزارش پزشكي شكوائيه يا 

. باشند انتظامي نيز مكلف به رسيدگي ميهايهيأتدادسرا و  . نمايندانتظامي تقديم
منابع معتبر فقهي و  ون اساسي و ساير مواد قانوني ون با بررسي اصول قانياربناب

الرعايه و در حال حاضر توان گفت اصل مذكور الزمالمللي ميهاي بينكنوانسيون
توان مطرح كرد تشريفات پيچيده آيين تنها ايرادي كه شايد مي. قابل اجرا است
   .يدهاي باالي آن ممكن است به اصل زير خدشه وارد نمادادرسي و هزينه

  
  هاي انتظامي پزشكيهيأت استقالل و بي طرفي -ب 

 .توان از دو بعد مورد بررسي قرار دادهاي انتظامي پزشكي را ميهيأتاستقالل 
و ) استقالل شخصي(كننده يكي استقالل شخص يا اشخاص حقيقي رسيدگي

  ). استقالل سازماني( ديگري استقالل مرجع رسيدگي از حيث ساختار و سازمان
هاي انتظامي هيأتعضويت در توان گفت مي ارتباط با استقالل شخصي در

اي به استقالل اعضا نداشته و ساز و كارهاي الزم افتخاري بوده و قانونگذار اشاره
  . بيني ننموده است استقالل را پيشتأمين يارب

،  بدويهايهيأتهاي  انتظامي با قدري اختالف در تركيب هيأتاعضاي 
 مدت چهار سال منصوب يارو عالي با حكم رييس كل سازمان بتجديد نظر 
- ار سال  با رييس كل سازمان خواهدعزل آنها قبل از انقضاي مدت چه گرديده و

هاي هيأت استقالل هر چه بيشتر اعضاي تأمين ياربود قانونگذار ببود شايسته
 عالي رأي عالي انتظامي را منوط به تصويب آن در شوهيأت، عزل اعضاي انتظامي
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

تجديدنظر را برابر با منطوق ماده  هاي بدوي وهيأتعزل اعضاي  نظام پزشكي و
هاي بدوي هيأت عالي انتظامي كه نظارت عاليه بر كار هيأتعهده   سازمان بر38

اين كه عزل يكي از اعضا به وسيله يك . دادنظر انتظامي دارد قرار ميو تجديد
 تا بوسيله يك نفر با مقوله استقالل اعضاء مجمع مركب از چند نفر صورت پذيرد

 چون هيأتاز طرفي از آنجا كه هر يك از اعضاي . سنخيت بيشتري خواهد داشت
باشند ممكن است از ها دولتي يا خصوصي ميخود فردي شاغل در يكي از سازمان

 با بررسي ،به عنوان مثال. طرف سازمان متبوع خود در معرض فشار قرارگيرند
عالي در شهر تهران، بيشتر اعضاي اين  هاي بدوي، تجديد نظر وأتهيتركيب 
آموزش پزشكي بوده و يا در  و درمان، ها افراد شاغل در وزارت بهداشتهيأت

واسطه واسطه يا با بياست كهن طبيعي رأي بناب.ساير مشاغل مهم دولتي حضور دارند
شدن موجب كم رنگند كه اين امر گير قرارتأثيراز اداره متبوع خود تحت 

  . هاي انتظامي خواهد شدرعايت اصول دادرسي منصفانه در دادرسي
پزشكي بايد گفت نظام هاي  انتظامي هيأتاما در ارتباط با استقالل سازماني 

 قانون سازمان از اركان سازمان نظام 5هاي انتظامي پزشكي وفق ماده هيأتكه 
هاي عمومي محسوب في جز سازماناي يا صنهاي حرفه نظامباشند وميپزشكي 

 تنظيم امور حرفه به آنها اختيارات قدرت عمومي اعطا يارشوند و قانونگذار بمي
  .نمايدمي

سازمان نظام « :دارد ميدر اين زمينه مقررماده يك سازمان نظام پزشكي 
شود سازماني ناميده مي» سازمان«اين قانون  پزشكي جمهوري اسالمي ايران كه در

 شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام يارمستقل دااست 
  » .گرددوظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي

 يار و دااستاي حرفه ن سازمان نظام پزشكي يك نظام صنفي وياربناب
 انجام يارهمچنين بودجه و اعتبارات الزم ب. باشدشخصيت حقوقي مستقل مي
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هايي موجود در سازمان، ييار سازمان از اعتبارات و دا43 و 14هاي ماده فعاليت
سسات و افراد ؤهاي اختياري دولت و محق عضويت ساالنه اعضا و كمك

هاي موضوع اين قانون و يا  اعتبار از منابعي كه بر اثر فعاليتتأمينداوطلب و 
ودجه ن از لحاظ بيار بناب.گرددمي تأمين عالي سازمان نظام پزشكي، يارمصوب شو

مالحظه . باشدمي اعتبار وابستگي مالي نداشته و از استقالل كافي برخوردار تأمينو 
ها هيأت، اين  انتظامي پزشكيهايهيأتشود عليرغم استقالل كم رنگ اعضاي مي

  .باشندمي  خوبي برخوردارتاً نسب سازمانياز استقالل
مي پزشكي وابستگي هاي انتظاهيأتن هرچند در محاكم اداري از جمله ياربناب

نسبي به اداره و سازمان وجود داشته و اين امر يكي از انتقادهاي وارده بر محاكم 
هاي هيأتكند كه اعضاي باشد اما اين وابستگي زماني خطرناك جلوه مياداري مي

حالي  اين در .از استقالل كافي برخوردار نباشند خود يارانتظامي در اظهار نظر و آ
هاي شبه قضايي خود هاي انتظامي پزشكي در تصميم گيريهيأتاست كه اعضاي 

نسبت به سازمان و مقامات آن از جمله رييس كل سازمان استقالل داشته و رياست 
هاي انتظامي هيأترييس كل سازمان بر مجموعه و اركان سازمان ازجمله دادسرا و

  . هاي اين اعضا نداردگيريصرفا اداري است و دخالتي در تصميم
 عالي انتظامي هيأتسازمان نظام پزشكي در كل رييسطبق روال گذشته معموالً

 اختيارات رأين رييس سازمان هم مقامي است اداري و هم داياربناب .عضويت دارد
  . شبه قضايي

از طرفي رييس كل سازمان پس از انتخاب از طرف مجمع عمومي جهت 
د اين امر جنبه تشريفاتي دارد شود هر چنصدور حكم به رييس جمهور معرفي مي

تنها ) 1374مصوب(ولي در هر حال شايسته بود قانونگذار مانند قانوني قبلي 
انتخاب وي را مانند قانون تشكيل سازمان نظام پرستاري منوط به انتخاب از طرف 

  .آمداي بر استقالل سازمان وارد نمينمود تا خدشهمجمع مي
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طرفي شخصي و فردي و يا عيني و بيبه توان مينيز طرفي در ارتباط با اصل بي
  .عملي اشاره كرد

گيرد طرفي عيني يا عملي آنچه بيشتر مالك عمل قرار ميدر خصوص بي
ظواهر و قرائني است كه ناظر بر وجود يا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل 
قضايي مراجع رسيدگي است كه به تفصيل اين موضوع در رابطه با استقالل 

بررسي  هاي انتظامي پزشكي در قسمت قبل مورد بحث وهيأتازماني س
  .قرارگرفت

طرفي شخصي ، درواقع فرض وجود بيطرفي شخصي يا فردياما در ارتباط با بي
يا فردي اصلي است كه فقط در صورت وجود دليل مخالف قابل خدشه يا رد 

باشد كه  ميطرفي شخصي، قاعده رد دادرسيكي از قواعد ضامن اصل بي. است
 قانون آيين دادرسي مدني و 91قانونگذار داخلي در موارد مختلف از جمله ماده 

اما در ارتباط . بيني كرده است قانون آيين دادرسي كيفري را پيش50 الي46مواد 
  آيين رسيدگي دادسرا و39هاي انتظامي پزشكي ماده هيأتبا قاعده رد دادرس در 

 عالي نظامي پزشكي اين قاعده را يار شو1384وب هاي انتظامي پزشكي مصهيأت
  .استمورد توجه قرار داده 

 قرابت عنهمشتكييا همسر ايشان با شاكي يا ) عضو دادسرا (هيأت عضو - الف
  . درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند نسبي يا سببي تا

عواي عنه د يا همسر ايشان با شاكي يا مشتكي) عضو دادسرا(هيأت عضو ) ب
  . وقي يا جزايي داشته باشندحق

  .در دعواي طرح شده ذينفع باشند) عضو دادسرا (هيأتعضو ) ج 
  .  در پرونده اظهار نظر انتظامي نموده باشند يا عضو دادسرا قبالًهيأتعضو ) د

توانند اظهار  هر پرونده فقط در يك مرحله مييار كارشناسان انتظامي ب- تبصره
 كه در آيين دادرسي انتظامي به شودمالحظه مين ياربناب. نظر تخصصي نمايند
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- اصل استقالل و بييارينات الزم بتضم توجه ويژه شده و» قاعده رد دادرس«

  . طرفي شخصي پيش بيني گرديده است
، تجديد نظر و هيأت بدويهاي  انتظامي، هر يك از اعضاي هيأتدر ارتباط با 

، ول پزشكي قانونيئمس، ك نفر قاضيي: تركيب مشابه  باعالي از سيزده نفر تقريباً
 يك نفر از متخصصين ، يك دكتر دارو ساز، يك دندانپزشك، پزشكانزپنج نفر ا
  علوم آزمايشگاهي  ياريا دكت

 يك نفر از ، يك نفر پرستار،دار گروه پزشكييك نفر از كارشناسان پروانه
  .شودتشكيل ميهاي گروه مامايي ليسانسيه

كرد كه وجود  قاضي توان بيانهاي انتظامي ميهيأتبا بررسي تركيب اعضاي 
باشند ول پزشكي قانوني كه هر دو زير مجموعه قوه قضاييه ميئدادگستري و مس

 ،ها حضور دارد اوالًهيأتاز استقالل  الزم برخوردارند و شخص قاضي كه در اين 
 ل حقوقي است وبه عنوان نماينده قوه قضاييه ثانياً به عنوان فردي كه آشنا به مسائ

بعضاً ديده . رسدپذيرد موجه به نظر مي به وسيله وي صورت ميرأياغلب انشا 
هاي  انتظامي شركت نداشته و اغلب پس از هيأتجلسات  كه قضات درشود مي

 -  به هرعلت- ررسد و اين عدم حضو امضا به نظر آنها مييارها بجلسه، صورتجلسه
كه حضور آنها منجر به هدايت درست مسير باشد چرا نقض دادرسي منصفانه مي

همچنين در . دادرسي خواهد شد و احقاق حق بدرستي صورت خواهد پذيرفت
 يك وجه اينكه خود .وجهي دارد ول پزشكي قانوني وي شخصيتي دوئارتباط با مس

در اين جلسات هم پزشك است و بالطبع، به عنوان عضوي از جامعه پزشكي 
 است كه سازمان مبتوع يهيقضاقوه  اينكه از خانواده  و وجه ديگركندشركت مي
م يار رسمي قوه قضاييه در ارتباط با جيول اظهار نظر و كارشناسئ مسوي معموالً

ساير بندها . رسدلذا  حضور وي موجه به نظر مي. باشدپزشكي و تخلفات آنها مي
ازمان نظام  قانون س35 ماده 3از هر عضو جامعه پزشكي تقريبا به استثناي بند 
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علت حضور و شركت يك نماينده از . توان گفت يك نفر حضور داردپزشكي مي
شود و هاي انتظامي بهتر تضمين ميهيأتهر حرفه اين است كه منافع متهم در 

ترين نتيجه آن اين است كه در صورت محكوميت متخلف انتظامي چون مهم
دادرسي  بت به وجودنماينده وي در صدور حكم نقش داشته، اعتماد وي نس

حكم را به راحتي و با اطمينان از وجود يك  نماينده متهم باال رفته و منصفانه با
-همانند كميته. دادرسي منصفانه كه به تخلف وي رسيدگي كرده اجرا خواهد كرد

 4»الي«بايست يك نفر پزشكي كه ميعلوم هاي دانشگاه  هاي اخالق در پژوهش
  5. عمومي حضور داشته باشدي افكاربه عنوان نماينده

 اما آنچه ممكن است محل ايراد باشد اين است آيا شايسته نبود كه شاكي 
 داشته هيأتاي در اين دهند نمايندهانتظامي كه اغلب آن را عامه مردم تشكيل مي

شامل يك نفر نماينده كه هاي حل اختالف مالياتي هيأت تركيب مانندباشد؟ 
، يك نفر قاضي بازنشسته و يك نفر نمايند )ماينده ادارهن(سازمان امور مالياتي 

  . باشدمي) نماينده ذينفع(دي ؤم
هاي حل اختالف مالياتي حضور داشته هيأتن نماينده ذينفع در تركيب ياربناب

  . ثر باشدؤم  منافع طرف دعوا يا ذينفع بسيار مفيد وتأمينتواند در مي كه اين امر
نفع درتخلفات انتظامي كه شاكي آنها اشخاصي غير ي ذين جاي نمايندهياربناب

 ن عدم حضور ذينفع ياياربناب. رسدباشد خالي به نظر ميمي از جامعه پزشكي
هاي انتظامي ممكن است، نقض دادرسي هيأتنماينده وي در تركيب اعضاي 

  .باشدمنصفانه را در پي داشته
امي پزشكي به دنبال داشته هاي انتظهيأتنكته ديگري كه بيشترين انتقاد را در 

دار نسبت به تركيب اعضاي مامايي و كارشناسان پروانه انتقادهاي جامعه پرستاري،
عنه يك فرد پرستار باشد، با  اگر متهم انتظامي يا مشتكيمثالً. ها استهيأتاين 

كه جزء (ول پزشك قانوني ئمس نگاه به تركيب اعضا بدون احتساب فرد قاضي و
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عنه كه يك توان گفت كه نماينده مشتكيمي) شوندمحسوب نميجامعه پزشكي 
        عضو را تشكيل نه باشد در كنار هشت پزشك كه مجموعاًنفر پرستار مي

باشد رسيدگي خواهند مي عنه كه پرستاردهند به تخلف انتظامي شخص مشتكيمي
اي كه در آن هاي انتظامي در پروندههيأتبرانگيز است كه كرد و اين زماني بحث

عنه دركارهاي تيمي قرار داشته به پزشك و پرستار يا ماما به عنوان مشتكي
م ارتكابي از ناحيه يارتخلفات انتظامي آنها رسيدگي كرده يا اين كه در ارتباط با ج

ن در اين مواقع است كه ياربناب. 6آنها اعالم نظر كارشناسي و تخصصي بنمايد
آيد كه  رسيدگي به نظر ميياردل در تركيب اعضا بي جانبداري و عدم تعاشائبه

اما مخالفين اين طور . باشدتواند نقض دادرسي منصفانه را به دنبال داشتهاين امر مي
ن يارگردد بنابمييشتر شكايات مطروحه به پزشكان بركنند كه چون باستدالل مي

 قانون در 35ماده  2اگر چه طبق تبصره . بايد تعداد پزشكان در تركيب بيشتر باشد
ساز و دندانپزشك و هاي مربوط به تخلفات پزشكان اعم از پزشك، داروپرونده

دار حضور نخواهند علوم آزمايشگاهي اعضاي پرستار، ماما و كارشناسان پروانه
پرستار، ماما و ( مذكور گذار تشخيص حضور افراد قانون اينكهمضافاً. داشت

 مديره نظام پزشكي هيأت به تشخيص رييس را منوط) دار كارشناسان پروانه
. انطباق ندارد دادرسي منصفانه بانيز به نوعي امر شهرستان مربوطه نموده، كه اين 

گذار در اصالح صورت نرسد اين انتقاد وارد است و شايسته بود قانو مي  به نظر
گذار در اگر چه قانون. داد اين نكته را مد نظر قرار مي1383شده در سال پذيرفته

نظام پرستاري به داليل فوق اختيار و صالحيت رسيدگي به قانون تشكيل سازمان
مستقالً به اين سازمان واگذار نكرده اما به  تخلفات انتظامي جامعه پرستاري را

هاي نظام پرستاري  مديرههيأتهاي كارشناسي مستقر در سازمان و هيأت
ان مشاور سازمان نظامي پزشكي به ها به عنوهيأتصالحيت مشورتي داده و اين 

  7.تخلفات انتظامي جامعه پرستاري عمل خواهند كرد
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وارد انتقادهايي هاي انتظامي پزشكي هيأتن در ارتباط با تركيب اعضاي ياربناب
دهد كه  و كفه قضاوت را به سمت عدم رعايت دادرسي منصفانه سوق مياست

  .بينديشد اين معضل يارالزم است قانونگذار راه حلي ب
  

  اصول مربوط به حق دفاع و داشتن وكيل  -4
اصحاب ( احياي حقوق فردي ياراري تالش بمراحل  مختلف دادرسي اد در
 باشد و در اين صورت است كه دفاع از مواضع وواجتماعي مد نظر مي) دعوا

  .رسد منطقي به نظر ميي هر يك از مدعيان، امريارحقوق ب
ها طرفين حق دارند در همه دادگاه«: ن اساسيپنجم قانو براساس اصل سي و

 يار خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد بيارب
رسد در صدر اصل مذكور به نظر مي» .آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد

 هاي انتظامي پزشكيهيأتشامل محاكم اداري از جمله » هاهمه دادگاه«عبارت 
 و 314، 187 الي 185همچنين در قانون آيين دادرسي كيفري مواد . گرددنيز  مي

 امروزه انجام امور به . مقرراتي را در اين زمينه بيان نموده است112تبصره ماده 
.  نيستجدارود و مسائل حقوقي نيز از اين مقوله شدن پيش ميسوي تخصصي

ها از ساير رشته ر دعاوي همانندامروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته وكال د
مثال در دعاوي تجاري، وكالي تجاري، در . نمايندجمله پزشكان تخصصي عمل مي

  .زمينه مالياتي، وكالي مالياتي و در دعاوي حقوقي، وكالي حقوقي فعاليت دارند
م پزشكي نيز الزم است وكاليي تحت عنوان يار در ارتباط با تخلفات و ج

 دفاع از يارهاي انتظامي پزشكي بهيأت اكم جزايي ووكالي پزشكي در مح
سفانه در كشور ما هنوز دفاع از دعاوي أمت. متهم حضور داشته باشد حقوق شاكي و
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يافته صورت نپذيرفته و نبود به صورت تخصصي همانند ساير كشورهاي توسعه
  8.آيدوكالي تخصصي در امور پزشكي يك نقص به حساب مي

 به  كه داردرا هاي انتظامي پزشكي اين اختيارهيأت  وهمانگونه كه دادسرا
دهند و ، افراد متخلف را تحت تعقيب انتظامي قرارنمايندگي از سوي جامعه پزشكي

از حقوق جامعه پزشكي دفاع با تشخيص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسي 
 .ارا باشنديز چنين حقي را دن بجاست كه متهمين انتظامي پزشكي نيار، بنابنمايند

و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمايند، تا تعادل ميان طرفين «
  »9.اين دعواي عمومي حفظ شود

هاي انتظامي پزشكي در هيأتبا بررسي و مطالعه آيين رسيدگي دادسراها و 
  : توان اشاره نمودارتباط با حق دفاع به موارد ذيل مي

 تدارك دفاع يا تهيه مدارك، استمهال رأيكي عنه بدر صورتيكه مشت«: هتبصر
  . »تواند حداكثر دو هفته مهلت به او اعطا كندنمايد دادسرا مي

 با عباراتي مشابه به 101 بند الف ماده  و79بند الف ماده ، 53بند الف ماده 
  .ارندها اشاره دهيأتحضور طرفين در صورت نياز به اخذ توضيح از طريق 

توان بيان داشت كه حق دفاع متهم الذكر ميهاي مواد فوقبررسين با ياربناب
هاي انتظامي تضمين هيأتحد ممكن در آيين دادرسي دادسراها و  انتظامي تا

  .گرديده است
 قانون و آيين دادرسي  اما در ارتباط با حق انتخاب وكيل در هيچ جايي از

 رسد به نظر مي. استامي به اين امر اشاره نشدههاي انتظهيأت دادسراها و
نظام پزشكي سازمانعاليياروالن سازمان نظام پزشكي از جمله شوئقانونگذار و مس

شايد دليل آنها اين باشد كه . هاي انتظامي ندارندهيأت اعتمادي به حضور وكال در
هاي  انتظامي پزشكي به نوعي نماينده آن حرفه در اين هيأتهر يك از اعضاي 
هاي  هيأتن حضور وكال در جلسات دادرسي يارآيند بنابميمحاكم به حساب 
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باشد و چون از طرفي وكال به مفهوم تخصصي خود در انتظامي، تحصيل حاصل مي
اما با . باشد اين امر در جهت تقويت اين ايده مي،نياركشور فعاليت ندارند بناب

ام برداشته الزم شدن گتوجه به اينكه حقوق نيز مانند ساير مقوالت به سوي جهاني
در محاكم قضايي به محاكم اداري نيز تسري يافته » حق داشتن وكيل«است اصل 

  10.تا بدين وسيله حقوق متهم انتظامي تا حد ممكن در محاكم انتظامي رعايت گردد
 كنوانسيون 6 ماده 3 بند ،المللي حقوق مدني وسياسي ميثاق بين14 ماده 3بند 

  عبارتي مشابه به حق دفاع اب 1948ه جهاني حقوق بشر اعالمي11ي مادهو اروپايي 
 چند  هركنوانسيون اروپايي حقوق بشردرهمچنين . نداهداشتن وكيل اشاره نمود و

با است، اما ديوان اروپايي حقوق بشر اشاره صريحي به حقوق مربوط به دفاع نشده
 دفاع را مورد اصول و قواعد كلي مربوط به حق» به طور منصفانه«اشاره به عبارت 

  .شناسايي قرار داده است
  

  بودن محاكمه  اصل علني -5  
عمومي مترتب  وجمعي و)  طرفين دعوييارب(باتوجه به وجود منافع شخصي 
تواند ، خود مي اداري و اين امر كه رسيدگي علنيبر آگاهي عموم از امر دادرسي

عام و رعايت يد و نشانگر و جلوه اعمال عدالت، رعايت انصاف به طور ؤم
مجموعه تضمينات مربوط به حق بر دادرسي منصفانه به طور خاص باشد؛ شايد 

، حق بر دادرسي  را يكي از عناصر بنيادين عدالتبودن دادرسي بتوان تضمين علني
  . آورد منصفانه به شمار

، عملكرد آنها بودن محاكماتبا علني«انند ساير محاكم در محاكم اداري نيز هم
ش به انحراف يارگيرد و از گ مستقيم مردم و افكار عمومي قرار ميتحت نظارت



  
  

129 

ري
ق تا

صاد
ي،
ورد

 
 عب
مود

مح
ا

ي 
س

   

  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

علني محاكم موجبات بدبيني  و برعكس جلسات سري و غير11»ماند مصون خواهند
  . آورد و توسعه شايعات عليه محاكم را فراهم مي

 قانون 188ماده و پنجم قانون اساسي وشصتوحقوق داخلي اصل يكصد در
مورد توجه بودن محاكمات و استثنائات آن را  اصل علنيآيين دادرسي كيفري،

  .قرار داده است
 كنوانسيون 6ي  ماده1و بند   ميثاق14 ماده 1 براساس بند نيزالمللينظام بين در

  . اروپايي حقوق بشر اين اصل مورد توجه قرار گرفته است
، از صلداشتن اين اكيد بر اهميتأ تيارهمچنين ديوان اروپايي حقوق بشر ب

به اعتبار اين كه احقاق حق تنها مربوط به ( دادگاه رأيسيدگي علني و اعالن ر
 رسيدگي به دعوا نيست  بلكه الزم است هر كس بتواند از آن آگاهي يابد و آن را

  .كندبه عنوان اصل بنيادين ياد مي) مشاهده نمايد
سيدگي  آيين ر22ماده هاي انتظامي پزشكيهيأتدر ارتباط با محاكم و 

به . داردعلني اعالم مي تحقيقات در دادسرا را غير،هاي انتظاميهيأتدادسرها و 
نامه مذكور با الهام و پيروي از آيين دادرسي كنندگان آيينرسد تنظيمنظر مي

هاي نظام مختلط كه تلفيقي از نظام نامه از ويژگيكنندگان آيينكيفري تنظيم
هاي نظام برده و ويژگيبهره) يين دادرسي كيفريهمانند آ(بوده تفتيشي و اتهامي

  .اند قرار دادهتوجههاي انتظامي پزشكي مورد هيأتمختلط را در دادرسي 
 رسيدگي در دادگاه از يكديگر در نظام مختلط مرحله تحقيقات مقدماتي و

در مرحله تحقيقات . ست و مقررات حاكم بر آنها با يكديگر تفاوت داردجدا
هاي وجه به ضرورت كسب اطالعات الزم از متهم، حقوق و آزاديمقدماتي با ت

-شده ارگاني به نام دادسرا نهادهيوي تا حدودي محدود و تعقيب متهم بر عهده

  .است
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تفتيشي، پذيري از نظام با الگو تحقيقات مقدماتي از متهم  انتظاميياردر دادس
در مرحله رسيدگي و اما . پذيردتدافعي صورت مي غيرعلني، سري و غير،كتبي

مذاكرات در دادگاه به صورت ترافعي و علني «.  تابع نظام اتهامي استرأيصدور 
گيرد و متهم حق دارد از معاضدت يك يا چند وكيل مدافع استفاده صورت مي

- هاي گروهي مينمايندگان رسانه حضور شهروندان در دادگاه مجاز است و. كند

، ديگران را از ماوقع آگاه  ارائه گزارشضور خود در دادگاه وتوانند با ح
   12»...كنند

ظامي پزشكي  نامه دادرسي انت آيين22ن همانطور كه اشاره شد ماده ياربناب
، اما  انتظامي پزشكي را غيرعلني دانستهياردر دادس، تحقيقات مطابق با نظام مختلط

ا خير، آيين هاي انتظامي علني است يهيأتدر ارتباط با اين كه آيا دادرسي در 
رسد به دليل اينكه در  به نظر مي.اي نكرده استدادرسي انتظامي به اين امر اشاره

اشته و شامل محاكمات و پنجم كلمه محاكمات اطالق دصدر اصل يكصدو شصت
 در ابهام كيفري از جمله محاكمات اداري گرديده و در صورت كيفري و غير

عمل  دررسد به نظر ميكرد  اساسي مراجعه به اصول قانون بايدارتباط با اين امر
والن امر اجازه ئشود مس كشور مشاهده مي پزشكيهاي انتظاميهيأتآن چه در 

 اصول امر محل تأمل و با دهند كه اين هاي انتظامي را نميهيأتبودن تشكيل علني
  .انطباقي نداردقانون اساسي 

  
   رعايت مهلت منطقي رسيدگي-6   

ثر مربوط ؤر خصوص حق دسترسي به دادگاه و ساير عناصر مهمانند آن چه د
، دم رعايت اين حق در اين مورد نيزشد، عبه حق يك دادرسي منصفانه گفته

-پيچيدگي سيستم. مناسب خواهد نمودي دادرسي را فاقد اثر الزم در زمان نتيجه
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بودن برخي دعاوي، عدم سازماندهي صحيح و مناسب تكنيكي هاي حقوقي و
مراجع قضايي يا اداري متعدد در جريان رسيدگي و  كم اداري، لزوم دخالتمحا

توان از عواملي بر را مي) از نظر كمي وكيفي(عدم وجود نيروي تخصصي مناسب 
  .گردندشدن جريان دادرسي ميشمرد كه سبب كند

كه در ارتباط با (مطالعه قسمت سوم اصل سي و دوم  با بررسي قانون اساسي و
حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت «: داردمقرر مي) باشدفري ميمحاكم كي

، در اسرع وقت ايي صالحه ارسال و مقدمات محاكمهپرونده مقدماتي به مراجع قض
گرفته و الزم است كيد قرارأضرورت رعايت اصل مذكور مورد ت» گرددفراهم مي

خوشبختانه زمان . اين مهلت قانوني در محاكم اداري و انتظامي نيز رعايت گردد
- با محاكم قضايي از اطاله كمتري برخوردارمقايسهدادرسي در محاكم اداري در 

هاي محاكم اداري در  يكي از عوامل آن تشريفات و پيچيدگي كمتر سيستم.است
باشد به طوري كه اين ويژگي يكي از  با محاكم قضايي و دادگستري ميهيساقم

  ».باشدم اداري و انتظامي ميمباني و فلسفه وجودي تشكيل محاك
نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و آيين

هاي زماني سه اي جامعه پزشكي با محصور نمودن و تعيين فرجهصنفي و حرفه
ضرورت رعايت اين اصل ... ، يك ماه وروز، يك هفته، پانزده روز، بيست روز

اشاره  35 ماده 3تبصره  :توان بهاز جمله اين موارد مي .گرفته است قرارتوجهمورد 
هاي  اعالم نظريه كارشناس كميسيونيار قانونگذار مهلت پانزده روزه را بكرد كه

هاي بدوي شهرستان مربوطه هيأته به يارتخصصي نظام پزشكي شهرستان جهت ا
  . استمقرر داشته جلوگيري از اطاله دادرسي و

 يارآيين دادرسي انتظامي پزشكي، حداكثر مدت دو هفته را ب13 تبصره ماده
  .استگرفتهعنه، در نظرتدارك دفاع يا تهيه مدارك در صورت درخواست مشتكي
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فاصله بين ابالغ احضاريه «: دارد ميمقرر آيين دادرسي انتظامي 23تبصره ماده
باشد ه فوريت داشتهدر مواردي كه جنب. تا تاريخ حضور نبايد كمتر از سه روز باشد

  ».توان مشتكي عنه را زودتر احضار كردمي
رسيدگي و اقدامات مراجع «: دارد آيين نامه مذكور اعالم مي37تبصره ماده 

اي متخلفان در دادسرا و قضايي در هر حال مانع رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه
  ».باشدهاي انتظامي نميهيأت

 قانون سازمان  نظام پزشكي 33ظامي و ماده آيين دادرسي انت 97 و32درموارد
 مهلت يك ماه را جهت تجديد نظر از آراء 105يك مهلت بيست روزه و ماده 
، 6همچنين ماده . استدادههاي انتظامي قرارهيأتصادره از دادسراها و محاكم و 

 عدم حضور 103 و ماده 101، بند الف ماده 79، بند الف ماده 53بند الف ماده 
هاي انتظامي و همچنين عدم حضور هيأت اخذ توضيح به دعوت يارن بطرفي

 و 78، 51در تبصره مواد .  ندانسته استرأيدادستان را مانع از رسيدگي و صدور 
، پرونده را هيأتموارد ضرورت به تشخيص رييس  دارند كه در نيز بيان مي100
  . ردهاي انتظامي پزشكي مطرح كهيأتتوان خارج از نوبت در مي

م و رعايت مقررات أ آيين دادرسي انتظامي رسيدگي تو84 و 58، 21مواد 
هاي تخلفات مربوط به يكي از صاحبان حرف پزشكي كه تعدد، در مورد پرونده

اي كه باشد به شعبههاي انتظامي مطرح ميهيأتدر شعب مختلف دادياري و يا 
  .دهد ميتاريخ ارجاع آن مقدم است جهت تسريع در رسيدگي ارجاع

نامه انتظامي كه تفصيل ساير مواد مندرج در آيين ن با بررسي مواد باال وياربناب
يابيم كه گرديد، به خوبي در ميو اشاره به آنها در اين جا منجر به اطاله خواهد

ند دادرسي يار اغلب مراحل و فيارنامه انتظامي، بكنندگان آيينتنظيم قانونگذار و
گرفته تا از اطاله دادرسي جلوگيري و به اين هدف ر نظرمدت زماني خاص را د

  .نايل گردنداست سيس محاكم اداري أتكه مهم 
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هاي انتظامي روز افزون اشخاص از جامعه پزشكي سفانه به علت شكايتأ مت
هاي انتظامي روند روبه افزايش داشته كه به تبع آن زمان رسيدگي نيز تعداد پرونده

 با مقايسهاما در هر صورت زمان رسيدگي در . استتر شدهنسبت به گذشته طوالني
 كه قوه قضائيه اخيراً مبادرت به تدوين ايگونهبه . باشدمي كمترمحاكم قضايي 
 نموده تا شايد بتواند با اين برنامه زمان هاپرونده رسيدگي به يارجدول زماني ب

  . ها را كاهش و از اطاله دادرسي بكاهدرسيدگي به پرونده
اين معضل همچنين در ساير كشورها ازجمله كشورهاي عضو كنوانسيون 

 ياربه طوري كه بسياري از آ. حد قابل توجهي وجود دارد اروپايي حقوق بشر تا
 كنوانسيون اروپايي حقوق 6كميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر در حوزه ماده 

ت منطقي بوده مربوط به عدم رعايت اين مهل بشر و محكوميت كشورهاي عضو،
 كنوانسيون به لزوم رعايت مهلت منطقي در 6برهمين اساس در ماده . است

ال كه ؤهمچنين ديوان در پاسخ به اين س. رسيدگي به دعوي تصريح گرديده است
هايي از  خود به مالكيار؛ در آ رسيدگي چه مدت زماني استيارقي بمهلت منط

 خواهان در تحصيل يارت زمان ب، اهميل ميزان پيچيدگي و يا سادگي دعويقبي
رفتار خواهان و در طرف )  در اخراج يا تعليق يك مستخدممثًال(يك تصميم 

- و محاكم صالح اشاره نمودهمقابل نحوه برخورد و رسيدگي دعوا به وسيلة مراجع 

  .است
  

  انتظامي هاي هيأت يار آدر قابليت اعتراض و تجديد نظر -7
االصول سه مرحله همانند محاكم قضايي، عليرسيدگي دعاوي در محاكم اداري 

دعاوي اداري در سه مرحله بدوي، پژوهشي و فرجامي قابل  به عبارت ديگر،. است
مرحله بدوي و پژوهش در حيطه فعاليت محاكم اداري و انتظامي . رسيدگي است



  
 

134 

 و 
ري

 ادا
كم
حا
ر م

ه د
صفان

ي من
رس
داد

ول 
اص

... 

  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

  مرجع بدوي و مرجع عالي هستند وياركه عمدتاً مراجع مذكور دااست به طوري
توانند به اعتراضات و شكايات نسبت به آرا غيرقطعي صادره داري تالي ميمحاكم ا

بدين صورت كه  .از مراجع بدوي رسيدگي نموده و رسيدگي آنان ماهوي است
 را بر خالف موازين قانوني و رأيمراجع عالي در مقام تجديد نظر، در صورتي كه 

 رأي نسبت به صدور ساًأمحتويات پرونده و مستندات دعوي، تشخيص دهند خود ر
، اما كنند مرجع نخستين را نقض ميرأينمايند و بدين ترتيب مجدد اقدام مي

رسيدگي در مرحلة فرجامي نسبت به آرا قطعي محاكم اداري از حيطه و محدودة 
فعاليت مراجع مذكور خارج و اين وظيفه در صالحيت محاكم قضايي قرار گرفته 

  .است
، قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و ظامي پزشكي انتهايهيأتدر ارتباط با 

 به عنوان  راخواهينامه انتظامي در چند ماده اصل قابليت پژوهش و فرجامآيين
   .استيكي از اصول دادرسي منصفانه در محاكم اداري مد نظر قرار داده 

هاي تجديد نظر انتظامي به عنوان مرجع عالي رسيدگي به هيأتدر ارتباط با 
به منظور رسيدگي مجدد به «: دارد قانون سازمان مقرر مي36ت انتظامي ماده تخلفا

 بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از هيأت رأيهايي كه پس از صدور  پرونده
 تجديد نظر استان با تركيب زير در محل هيأتي به نام هيأتگيرد طرفين قرار مي

مقام احصا آرا   در65ماده » ...گردد نظام پزشكي شهرستان محل استان تشكيل مي
 قابل تجديد  نظر يارآ« :داردمقرر مي هاي تجديد نظر انتظامي برآمده وهيأت
  : هاي بدوي انتظامي عبارتند ازهيأت

  »قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب) احكام برائت يا محكوميت ب) الف
 نظر خواهي مرجع تجديدنظام پزشكي سازمان تشكيل  قانون 36و در ادامه ماده 

 تجديد نظر مركز همان استان هيأت  راهاي بدوي هر حوزه انتظاميهيأت ياراز آ
  .نمايدمعرفي مي
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هاي عالي انتظامي را، هيأت قانون سازمان يكي از وظايف 38همچنين ماده 
ه هاي تجديد نظر انتظامي به حساب آوردهيأتنظر از احكام صادره از سوي تجديد
 هيأتتظامي در راستاي تفسير و احصاي آرا قابل تجديد نظر در نامه انآيين .است

 اين آرا اشاره  به آيين نامه،95هاي ماده عالي برآمده و در بند الف و ب و تبصره
  .استشده

  : عالي به شرح ذيل استهيأتصالحيت و حدود وظايف  «- 95مادهبه موجب 
تبصره ) ز(و ) و(، )ه( ،)د( موضوع بندهاي يارر نسبت به آتجديد نظ) الف

  . قانون28يك ماده 
 محكوميت يا برائت يار قابل تجديد نظر اعم است از آيارمنظور از آ:  تبصره

  .هاي پزشكي و وابسته در مورد محروميت از اشتغالصاحبان حرفه
 قطعي بدوي يا تجديد نظر كه خالف قانون ياررسيدگي مجدد نسبت به آ) ب

  .س كل سازمانصادر شده است به درخواست ريي
- كه يا در مهلت مقرر از آن تجديدي استيار قطعي آيارمنظور از آ: تبصره

  . تجديد نظر انتظامي صادر شده باشدهيأتي كه از يارخواهي نشده يا آنظر
، در ارتباط با  قانون سازمان40 الحاقي به ماده در اينجا الزم است به تبصره

. ها اشاره نماييمسيدگي مجدد به پرونده درخواست ررأيسازمان بكلاختيار رييس
نامه انتظامي رييس كل  آيين124 الي 121مواد  تبصره آن و  و40به موجب ماده 

هاي بدوي و تجديد نظر را خالف قانون هيأت قطعي ياركه آسازمان در صورتي
- عالي انتظامي ميهيأت يك بار از يارنسبت به هر پرونده فقط ب دهد،تشخيص

  .خواست رسيدگي مجدد نسبت به آن پرونده را داشته باشدتواند در
 از چنين نظام پزشكيرييس كل سازمان) 1374مصوب (در قانون قبلي سازمان 

  .اختياري برخوردار نبود
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 بدوي انتظامي به عنوان يك مرجع بدوي و ابتدايي كه وظيفه هيأتن ياربناب
دار نظر نيز عهدهع تجديدرسيدگي به تخلفات را برعهده داشته، تحت عنوان مرج

رسيدگي به اعتراض شاكي يا مرجع اعالم از قرارهاي موقوفي و منع تعقيب دادسرا 
 آيين دادرسي انتظامي، رسيدگي به اين اعتراض 53باشد كه وفق بند ز ماده نيز مي

 مقتضي را رأي انتظامي، خود يارماهيتي بوده و در صورت فسخ قرارهاي دادس
ها به عنوان هيأت، اين هاي تجديدنظرهيأتهمچنين در ارتباط با . نمايدصادر مي

يك مرجع تالي وظيفه رسيدگي به اعتراضات و تجديد نظر از احكام برائت يا 
  .هاي بدوي را برعهده داردهيأتمحكوميت يا قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب 

نظر ماهيتي هاي تجديد توان گفت رسيدگي مي ظاهرا81ً الي 78در مورد مواد 
هاي تجديدنظر هيأت يار آ،سازمانتشكيل  قانون 37همچنين طبق ماده . باشدمي

هاي  يعني مجازات28هاي بندهاي الف، ب و ج و تبصره يك ماده تا حد مجازات
 يارآ خواهي ازضمناً مهلت تجديد نظر .تذكر، اخطار و توبيخ كتبي قطعي است

  .ريخ ابالغ است روز از تا20 بدوي و تجديد نظر هيأت
سيس در قانون أ تجديدنظر انتظامي پزشكي، به عنوان يك نهاد تازه تهيأت

 تجديد نظر هيأتذكر گرديده كه در قانون قبلي ) 1383مصوب (جديد سازمان 
خواهي،  عالي نيز به عنوان مرجع تجديد نظر و پژوهشهيأت .بيني نشده بودپيش

 محكوميت يا برائت صاحبان حرف ياروظيفه رسيدگي به اعتراضات نسبت به آ
مورد مجازات محروميت از اشتغال به حرف پزشكي و نيز  پزشكي و وابسته در

 بدوي يا تجديد نظر به درخواست هيأت قطعي ياررسيدگي مجدد نسبت به آ
ف قانون صادر شده را ها خالهيأت اين ياررييس كل سازمان از حيث اينكه آ

  .برعهده دارد
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 به صورت ماهوي هيأت، رسيدگي توان گفت مي102 الي 96رسي مواد با بر
كه در صورتيرا  تجديد نظر هيأت يارتواند  عالي ميهيأتكه باشد بطوريمي

  . مقتضي صادر نمايدرأيمخدوش يا غيرموجه باشد نقض و خود 
، تجديد هاي بدويهيأتخواهي از آراء قطعي اما نكته  مهم اينكه مرجع فرجام

با توجه به « :دارد آيين دادرسي انتظامي اعالم مي105باشد؟ ماده نظر كجا مي
هاي بدوي، هيأت قطعي يار قانون، اشخاصي كه به آ40تبصره الحاقي به ماده 

بايست ظرف مدت يك ماه از باشند ميعالي انتظامي اعتراض داشته تجديدنظر و
 قطعي تسليم و رأيكننده  صادرهيأت، اعتراض خود را به دفتر رأيتاريخ ابالغ 

 مكلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماري، هيأتدفتر . رسيد دريافت نمايند
هاي تجديدنظر دادگستري استان مربوطه ظرف مدت يك هفته به دفتر كل دادگاه

  . ارسال نمايند
، هاي انتظاميهيأت قطعي يارقانونگذار مرجع رسيدگي فرجامي را نسبت به آ

رسد اين درحالي است كه به نظر مي .تان قرار داده استدادگاه تجديد نظر اس
خواهي از  قانون مربوط به آن مرجع فرجام13 ماده 2ديوان عدالت اداري وفق بند 

  . باشد- هاي  انتظامي پزشكيهيأت  مانند - قطعي محاكم ادارييارآ
 در 10/9/65- 76 عمومي ديوان عدالت اداري هيأت در پاسخ به اين شبهه،

نظر به اينكه مراجع انتظامي مقرر در قانون « : اعالم داشته56/19 كالسه پرونده
باشند نتيجتاً  ديوان عدالت اداري مي11 ماده 2نظام پزشكي خارج از مصاديق بند 

- ميييد أ شعبه پانزدهم مبني بر عدم صالحيت منطبق با قانون صادر و ترأي

  »13.گردد
 10/8/1375 مورخ 5115/7ماره همچنين اداره حقوقي دادگستري در نظريه ش

 يارآ[ال كه ايا آراء قطعي كانون وكال و كانون كارشناسان ؤدر پاسخ به اين س
 قابل رسيدگي است يا]  مستقر دركانون وكال و كارشناسانانتظامي محاكم اداري
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كانون وكالي دادگستري و كانون كارشناسان دادگستري « :داردخير، بيان مي
حكومت ديوان عدالت  ولتي نيستند كه بتوان صالحيت وهيچكدام جز مراجع د

 ياراداري را بر مقررات داخلي آنها تسري داد و به همين جهت حسب مقررات، آ
 دادگاه انتظامي بدوي يارآ مربوط به كانون وكال در دادگاه انتظامي قضات و

   14».تاسخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات كانون كارشناسان، قابل تجديد نظر
هاي مشورتي اداره ، نظريههاي ديوان عدالت ادارين براساس رويهياربناب

سوم قانون  و حقوقي و فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري در اصل يكصد و هفتاد
و اعتراضات مردم نسبت به تظلمات  ظيفه ديوان رسيدگي به شكايات واساسي و

اي را به ه و نهادهاي صنفي وحرفههاي دولتي بود، يا واحدها يا آيين نامهمورينأم
 2ق بند وهر چند اين نظر خالف منط .گيردنبوده، در بر نمي» دولتي«علت اينكه 

، تمثيلي بوده و »مانند« با بكار بردن كلمه 2بند چرا كه . باشد ديوان مي13ماده 
از طرفي مجلس در نظريه استفساري خود رسيدگي به  .ظاهراً حصري نباشد

 دولتي را در صالحيت ديوان عدالت اداريه موسسات عمومي غيرشكايات علي
در اصل يكصدوهفتاد و » واحدهاي دولتي«دانسته كه خالف نص صريح عبارت 

، وظيفه  آنچه مد نظر قانونگذار بودهرسدبه نظر مي. باشدسوم قانون اساسي مي
نهادهايي است كه به نحوي قدرت  ديوان رسيدگي به شكايت از واحدها و

گيرند و استفاده از قدرت حاكميتي حاكميتي خود را در برخورد با مردم بكار مي
هاي  واحدها و سازمان، مثاليارب. باشد ها محدود به نهادهاي دولتي و غيردولتيتن

 - نظام حقوقي مختلط عموميياراي مانند سازمان نظام پزشكي داصنفي و حرفه

ظامي پزشكي مانند محروميت دايم هاي انتهيأت يارخصوصي بوده و در صدور آ
برند هر چند تشكيالت داخلي از مشاغل پزشكي از قدرت حاكميتي بهره مي

از طرفي با توجه به وسعت . دگردنسازمان تحت لواي حقوق خصوصي اداره مي
 نسبت به اغلب محاكم اداري و ريافعاليت و فراگيري صالحيت ديوان عدالت اد
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كم اداري و انتظامي ديوان بنا به داليل فوق تمايلي سيس روز افزون محاأرشد و ت
از طرفي صالحيت ديوان . به توسعه صالحيت خود نسبت به اين محاكم ندارد

 قطعي محاكم اختصاصي اداري عام يار در رسيدگي به تصميمات و آرياعدالت اد
مگر اينكه نص قانوني معتبري رسيدگي به آن را از صالحيت ديوان خارج  .است
هاي انتظامي پزشكي صالحيت ديوان عدالت اداري هيأتيد كه در ارتباط با نما
 40ها براساس تبصره الحاقي به ماده هيأت رسيدگي فرجامي نسبت به اين يارب

نظر ن رسيدگي فرجامي به دادگاه تجديدقانون سازمان نظام پزشكي تخصيص و اي
والن سازمان نظام ئرخي از مسرفي بنا به اظهارات باز ط. استگرديدهاستان واگذار

 اين يارشده ببيني پيشجديدهاي تجديد نظر استان كه در قانون پزشكي دادگاه
كنند تا بدين وسيله هم سرعت ها برگزاراست كه جلسات دادگاه را در خود استان
توجه به بررسي مسايل در سطح استان،  بيشتري در رسيدگي اعمال شود و هم با

  15.در مورد آنها اعمال گردددقت نظر بيشتري 
 كه در حال حاضر در 26ماده  3تبصره ،ر قانون قبلي سازمان نظام پزشكيد

 انتظامي عالي هيأت رأيداشت كه اگر كسي از قانون جديد حذف شده بيان مي
  16.تواند به دادگاه صالح شكايت كندمي پزشكي شاكي باشد

 ياررجع عالي و فرجامي از آن دادگاه تجديدنظر دادگستري هر استان مياربناب
از .  انتظامي پزشكي بوده كه به صورت شكلي رسيدگي مي نمايدهايهيأتقطعي 

رييس شعبه و عضو (اي تجديدنظر توسط مقامات قضايي ه دادگاهيارطرفي چون آ
، رسيدگي به اعتراض  عمومي ديوانهيأت رأي، لذا طبق گرددصادر مي) مستشار

 مراجع قضايي از صالحيت ديوان عدالت اداري خارج يارنسبت به تصميمات و آ
   17.است

هاي  هيأت محاكم اداري از جمله يارهمچنين يكي ديگر از اصول حاكم بر آ
در مواردي ممكن است آرا  .ي صادره استابودن آر پزشكي، اصل قطعي انتظامي
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يز در  عمومي ديوان عدالت اداري نهيأت .خواهي باشدطبق قانون قابل تجديد نظر
نمودن احكام به با توجه به اينكه مقيد... « : صادر كردرأياين خصوص چنين 

 صادره مطابق قانون قطعي باشد حقي رأيبودن در مواردي كه تجديد نظرقابلغير
  18»...كندعليه از اين حيث  ايجاد نمي محكوميارب

بودن عي عمومي بر اصل قطهيأتييد أكيد و تأ داللت بر ترأيمستفاد از اين 
هاي انتظامي پزشكي داشته و هيأتهاي دادگستري و محاكم اداري و  دادگاهيارآ

ن ياربناب. گرددخواهي نقضنظرتواند به صرف درج عبارت قابل تجديدقانون نمي
هاي انتظامي پزشكي در قانون هيأت ياراصل قابليت تجديد نظر و پژوهش از آ

  .امي به خوبي پيش بيني گرديده استنامه انتظسازمان نظام پزشكي و آيين
  

   انتظامي  هايهيĤت يار مستند و مستدل بودن آ-8   
بودن تخلفات و ها و به تبع آن قانونيم و مجازاتياراصل قانوني بودن ج

عدالت  هاي انتظامي به عنوان يكي از تضمينات اساسي امنيت قضايي ومجازات
 المللي وجربه موفق تاريخي در نظام بينرود كه به عنوان يك تكيفري به شمار مي

  .حقوق داخلي مورد استقبال قرارگرفته است
- شدهدر منابع اسالمي از جمله قرآن كريم طي يك قاعده كلي اينگونه تصريح 

كند مگر آنكه آن  كه خداوند هيچ كس را به امتثال حكمي تكليف نمياست
كرد ي را مجازات نخواهدو هرگز شخصي يا قوم19حكم را به آنان رسانيده باشد

  20.باشد بيان وظايفشان مبعوث گردانيدهيارمگر اينكه پيامبري را ب
 براساس اصل يكصد و .استكيد فراواني شدهأدر متون داخلي بر اين اصل ت

هيچ فعل يا ترك فعل به استناد قانوني كه بعد از آن  « قانون اساسيشصت و نهم
ششم كه  ي بودن جرم در اصل سي وشود و قانونوضع شده جرم محسوب نمي



  
  

141 

ري
ق تا

صاد
ي،
ورد

 
 عب
مود

مح
ا

ي 
س

   

  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

 آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به يارحكم به مجازات و اج«: دارد ميمقرر
توان رسد مينجا به نظر ميي ارد. كيد قرار گرفته استأمورد ت» موجب قانون باشد

هاي انتظامي هيأتالذكر، فوق وحدت مالك از اصل  با استفاده از تفسير موسع و
هاي انتظامي بايد به داد كه مجازاتدر قالب محاكم از نوع اداري قراركي را پزش

  . صادر گردديارهاي ادموجب قانون و از طريق دادگاه
- هيأت هاي انتظامي توسط محاكم و اصل قانوني بودن تخلفات ومجازاتييراج

ل آوردن اصوهاي  انتظامي در رسيدگي به تخلفات انتظامي پزشكي موجبات فراهم
  . گرديددادرسي منصفانه خواهد

كه وارد نظام حقوقي گرديده است » بيانقبح عقاب بال«همچنين قاعده فقهي 
داللت بر ها و به طور كلي م و مجازاتياربودن ج است بر اصل قانونييكيدأت

  . نمايدمي لزوم اصل حاكميت قانون
 15 ماده 1بند ، حقوق بشر اعالميه جهاني 11 ماده 2 نيز، بند يالمللدر اسناد بين

 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 7ماده 1 بند ،المللي حقوق مدني و سياسيبين ميثاق
الزم .  حقوق بشر اسالمي با عباراتي مشابه به اين اصل اشاره دارند19مادهد  بند و

 ي اعالميه حقوق بشر و شهروند5ماده  به ذكر است اصل مذكور اولين بار در
  21. آورده شده است فرانسه 1789

هاي انتظامي در ارتباط با حال به بررسي اصل قانوني بودن تخلفات و مجازات
  .  خواهيم پرداختيارهاي انتظامي به عنوان مصاديقي از محاكم ادهيأت

 به صورتي بسيار واضح اصل مذكور را  قانون سازمان نظام پزشكي62ي ماده
- ميمقررهاي انتظامي ور در دادرسيكيد بر رعايت اصل مذكأ تيارپذيرفته و ب

هاي بدوي بايد مستدل و موجه بوده و مستند به قانون يا هيأت يارآ« :دارد
 ها والعملمصوبات و دستور ، تصويب نامه ونامهمقررات مربوط اعم از آيين

 ، تخطي و نقض يكي از اصول علمي ومعين باشد و چنانچه تخلف انتسابينظامات 
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

 مكلف است هيأته و درمقررات پزشكي فاقد عنوان صريح باشد، موازين فني بود
اين اصل ظاهراً برگرفته از »  خود ذكر نمايدرأيمرجع آن را در  مستند علمي

ز در اينجا كلمه قانون اعم ا .باشد قانون آيين دادرسي كيفري مي214اده م
 ها والعملمصوبات و دستور نامه و، تصويبنامهن آييي،مصوبات مجلس قانونگذار

  . نظامات معين مي باشد
رسد منطقي  درمعناي موسع خود به كار رفته به نظر مي كهن كلمه قانونياربناب

مقررات اداري بر خالف ساير مقررات پراكنده و بسيار گسترده «هم باشد چرا كه 
     22».شودو روز به روز بر دامنه آن افزوده مي

: دارد ميمقرركه  است  قانون اساسي  اصل سي و ششمازمذكور برگرفته  مواد
 آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون ياراج حكم به مجازات و«

  ».باشد
ي و تنبيهي بوده و مرجع  ويژگي ترهيبيارهاي انتظامي دااز آنجا كه مجازات

-هاي انتظامي پزشكي ميهيأتي رسيدگي به تخلفات انتظامي، دادسرا و صالح برا

ن با وحدت مالك از اصل مزبور، حكم به مجازات انتظامي بايد به ياراشد بنابب
  . العمل و نظامات معين باشد، دستورنامهقانون و مقررات اعم از آيينموجب 

 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي به احصا 28 ماده 1قانونگذار در تبصره 
مصاديق تخلفات مذكور و  ترين تخلفات انتظامي پزشكي پرداخته وبرخي از مهم

ضعف عمل  هاي آن را در هر مورد با توجه به شدت ونوع و ميزان مجازات
يكي آيين انتظامي ، نامهارتكابي و تعدد و تكرر تخلفات انتظامي در دو آيين

 30/4/78اي شاغلين حرف پزشكي مصوب حرفه رسيدگي به تخلفات صنفي و
هاي انتظامي سازمان هيأتدسراها و رسيدگي دايين انتظامي آ وزيران و هيأت
به تفصيل پزشكي نظام عالي سازمان يار مصوب شو4/12/84پزشكي مصوب نظام
ي مترتب بر تخلفات را ها مجازات28همچنين تبصره يك ماده  .استگرديدهبيان
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

و محروميت دايم از اشتغال ها ترين مجازاتتذكر يا توبيخ شفاهي به عنوان خفيف
ي در تمام كشور را در نهايت به عنوان شديدترين مجازات انتظامي به حرف پزشك

  . 23در نظر گرفته است
   :توان گفت ميدر ارتباط با اصل مذكور

 مصاديق نداده و صرفاًگذار تعريفي از تخلف انتظامي به دستهر چند قانون« -1
ضوع است ولي اين بدان معني نيست كه هر فعلي از سوي افراد موشمردهآنرا بر

كننده به تخلفات هاي رسيدگيهيأت به تشخيص صرفاً قانون مذكور ارتكاب يابد
انتظامي قابل مجازات باشد، چون در اين صورت ساليق شخصي جايگزين مقررات 

  »24.اندازدده و امنيت شغلي را به مخاطره ميش
اي شاغلين نامه انتظامي، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهدرفصل دوم آيين -2

و  قانون سازمان 29ماده  ،هاي انتظاميف پزشكي و وابسته در باب مجازاتحر
اين ماده رابطه مستقيم ميان نوع تخلف و ميزان مجازات  مربوط به بندهاي تبصره

 اصول ياراستحقاقي آن مشخص گرديده كه اين امر عالوه بر اينكه تضميني ب
 شخصي و نقض ساليقباشد مانع تفاسير مختلف و اعمال دادرسي منصفانه مي

، دالنه و نامناسب با تخلف ارتكابيعاهاي غيرحقوق مستخدمين و اعمال  مجازات
خالف اين قضيه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب . آوردفراهم مي

الذكر جهت خورد كه الزم است اصالحات الزم در قانون فوق به چشم مي7/9/72
 برقراري يك دادرسي يار مجازات مربوطه ببرقراري تناسب ميان تخلف و ميزان

  25. منصفانه صورت پذيرد
ها اقتضا دارد محاكم قضايي نيز در م و مجازاتياراصل قانوني بودن ج« -3

در حدود را ها ، اين نوع از مجازاتهاي اداريكردن مستخدمين به مجازاتمحكوم
 قانون 19انند ماده توانند با استناد موادي منصوص قانوني اعمال نمايند و نمي

، مستخدميني كه مرتكب ه عنوان مجازات تكميلي يا تتميميمجازات اسالمي ب
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

شده هاي اداري خارج از آنچه در قوانين ذكرشوند را به مجازاتمي مييارج
 درحالي كه در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، ، مثاليارب» 26.محكوم نمايند

 ، از بيش از يك سال تاغال به حرف پزشكيميت موقت از اشتحداكثر مدت محرو
 19توانند به استناد ماده ، محاكم قضايي نميپنج سال در تمام كشور تعيين شده

، به هفت سال  مستخدم را به علت ارتكاب يك بزهقانون مجازات اسالمي
محروميت موقت از اشغال به حرف پزشكي محكوم نمايند به عالوه اگر تخلفي 

 رسيدگي به اين تخلف ياراري در پي دارد، اساساً مرجع قضايي ب مجازات ادصرفاً
كرده  صادررأي عمومي ديوان نيز اين چنين هيأتباره  در اين.باشدصالح نمي

القاعده بايد متكي  علييارهاي رسيدگي به تخلفات ادهيأت صادره از يارآ«: است
 بدون رعايت رأيور بر داليل متقن و معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشد و صد

افق مقررات و موازين باشد موالذكر كه از اصول بديهي دادرسي ميقاعده فوق
  ».قانوني نيست

ها و اصل م و مجازاتياربا عنايت به اين موارد و اصل قانوني بودن ج
هاي انتظامي پزشكي نيز هيأت يارشود كه آگيري ميحاكميت قانون چينن نتيجه

اساس داليل   خود را بريارها مكلفند آهيأتنا نبوده واين از اصول مذكور مستث
  .موجه صادر كنند متقن و

  
  رعايت ارزش آنها   ضرورت توجه به داليل و مستندات و-9   

اصل ضرورت توجه به داليل و مستندات و رعايت ارزش و اعتبار آنها در 
-  آيين62ه ماد. ز جمله اصول رسيدگي و دادرسي است صادره ايارتصميمات و آ

 بدوي بايد مستدل و موجه هيأت يارآ«: داردنامه انتظامي در اين باره مقرر مي
مصوبات  نامه ونامه، تصويببوده و مستند به قانون يا مقررات مربوط اعم از آيين
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

توان گفت اين ماده ميمفاد عنايت به  با» ها و نظامات معين باشدو دستور العمل
ها در هيأتمستند باشد و   مدلل، موجه و بايد انتظامي متخلف وارده بهاتهامات

مدارك غير مستند و فاقد ارزش را مستند  توانند اسناد وبررسي و صدور آرا نمي
  . قرار داده و مبناي صدور آرا خويش قرار دهند

توانند تصوير يا رونوشت انتظامي نمي هايهيأتتوان گفت مي بر اين اساس 
د نظر قرار دهند يا اينكه يك گزارش فاقد امضا، شماره و يك سند يا مدرك را م

 17 قسمت ذيل ماده ، مثالعنوانبه . تاريخ را مبناي صدور حكم خود قرار دهند
 امضاي مستعار ياربه شكايات بدون امضا يا دا«: داردمينامه انتظامي مقررآيين

كه شاكي يا تي انتظامي، در صوريارهمچنين در دادس» شودترتيب اثر داده نمي
مالحظه اسناد و سوابق  عنه به داليلي اعم از نظر كارشناس يا مطالبه ومشتكي

، دادسرا در صورتي تحقيقات الزم را در اين و ديگر مدارك استناد نمايدپزشكي 
ماده ( .ثر در احراز واقع باشدؤدهد كه رسيدگي به آن داليل مخصوص انجام مي

  ) نامه انتظامي آيين13
كرده  صادررأي عمومي ديوان عدالت اداري نيز چنين هيأتين راستا در ا

اصل ضرورت توجه به مستندات و رعايت ارزش و اعتبار آنها در تصميم «: ستا
 صادره از طرف مراجع مختلف قضايي و اداري از جمله اصول بديهي يارو آ

 رسيدگي و دادرسي است كه مصرحات قانوني جديد نيز در هريك از مواضع
  ».27باشديد آن ميؤمربوط م
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

  نتيجه
-هيأتپس از بررسي اصول دادرسي منصفانه و تطبيق آنها در روند دادرسي 

توان بيان داشت كه تحول و پيشرفت به سوي حمايت هاي انتظامي پزشكي مي
ثر از حقوق بشر با استفاده از يك آيين دادرسي مناسب و منصفانه در ؤقضايي م

بسيار چشمگير » حق برخورداري از دادرسي منصفانه«نات، ي تضميقالب مجموعه
توان در اصالحات صورت پذيرفته در قانون تشكيل است كه اين تحول را ميبوده

 و آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي مصوب 1383سازمان نظام پزشكي مصوب 
-امي انتظنامه با قانون و آيينهيساقم عالي سازمان نظام پزشكي در يار شو1384

نمود هر چند در اين ارتباط تنگناها و انتقادها بعضاً هاي قبل به وضوح مشاهده
نامه انتظامي در قانون و آيين) گرفتكه به تفصيل مورد بررسي قرار(مل أقابل ت

سيس أكه سابقه پيدايش و ت خورد اما بايد گفت از آنجاييپزشكي به چشم مي
مي پزشكي در ايران از قدمت چنداني انتظا هايهيأتمحاكم اداري و از جمله 

نبوده و تكامل روند دادرسي در آنها به گذر زمان نياز دارد اما با اين برخوردار
 دادرسي در ، با روند دادرسي در ساير محاكم اداري در كشورهسيقاموجود در 

هاي انتظامي پزشكي از تضمينات اصول دادرسي منصفانه بيشتر برخوردار هيأت
هاي انتظامي پزشكي اكثراً منطبق با اصول هيأتند رسيدگي در يارن فياربناب. ستا

معهذا به دليل ماهيت خاص موضوعات . باشددادرسي منصفانه در محاكم اداري مي
  .مورد رسيدگي در مواردي نحوه دادرسي متفاوت است

شويم كه امروزه حقوق نيز همچون ساير موضوعات به ميآوردر پايان ياد
برداشته و كشورهايي در اين زمينه موفق هستند كه بتوانند شدن گامنيسوي جها

ييد جامعه جهاني تطبيق و خود را أنظام حقوقي خود را با معيارهاي منطقي مورد ت
  .با نظام حقوق بشر جهاني هماهنگ نمايند
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

اهپي نوشت  
1- Sturk 
2- Fair trial/ process equitable. 

 :  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر مي دارد37اصل  -3
4- Lay  

   .1388، ق در پژوهش، موسسه فرهنگي حقوقي سينا، چاپ سوم عباسي، محمود، مجموعه كدهاي اخال-5
  . قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي35 تبصره ماده -6
  . قانون سازمان نظام پرستاري23 ماده -7
 با بررسي هاي بعمل آمده در حال حاضر تنها يك نفر متخصص حقوق پزشكي تجربه كار قضايي در -8

 پزشكي و دارويي، در چارچوب موسسه حقوق پزشكي سينا به مشاوره و وكالت يارمحكمه و دادس
  .  تخصصي در اين زمينه مي پردازد

 .28، ص 1345، ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران بوشهري، جعفر، حقوق اساسي-9
 با توجه به تصويب و راه اندازي دوره كارشناسي ارشد حقوق پزشكي در كشور به نظر مي رسد اين -10

 . ن و دست اندركاران امر قرار گيردمهم از اين پس بايد مورد توجه مسولي
 .308، ص 1384، پاييز  اول، نشر ميزانهاي اساسي، چاپسيد محمد هاشمي، حقوق بشر و آزادي -11
 .1383، محمد آشوري، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات سمت -12
وان عدالت اداري، انتشارات ، آيين دادرسي و مقررات دي بدريان، فخرالدين مجموعه كامل قانون-13

 .92ص  ،1383، آريان، چاپ دوم
 .185 همان، ص -14
ص  ،1384چاپ اول  ،گري، افزايش خدمات،كاهش تصدي دولت، بهداشت ودرماننايب ، نوربخش-15

222. 
 .96، ص 1379، چاپ سوم ، و مقررات پزشكي، انتشارات حقوقي محمود عباسي، مجموعه قوانين-16
 .94ص  ،يا هيأت عمومي ديوان عدالت ادر3/6/71 – 92 شماره رأي ،فخرالدين بدريان، پيشين -17
 .3/3/1365 مورخ 5/64/49 شماره رأي -18
  ).7/ طالق .... (  االما اتيهااليكلف اهللا نفساً ... -19
  ).15/اسراء  (ما كنا معذبين حتي نبعث رسوالً ... -20
 .97ص  ،1383،  قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني، انشارات مجد،  امير ساعد وكيل و پوريا عسگر-21
:  هم چنين تك79، ص 1384، پاييز ي، نشر ميزان، چاپ ششم، كليات حقوق ادار... انصاري، ولي ا-22

حقوق و تخلفات اداري، چاپ سوم، مؤسسه فرهنگي حقوقي ) محمود(عباسي ) سيد حسن(ميرحسيني 
 .1388سينا، 

 .، بخش سوم1388، مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي، حقوق جزاي پزشكي،  عباسي، محمود-23
  59.  ص82، تابستان نتظامي پزشكي، انتشارات حقوقي، چاپ اولوليت ائ، مس عباسي، محمود-24
ها و آراء ها و دستورالعمل عباسي، محمود، قانون رسيدگي به تخلفات اداري به انضمام آيين نامه-25

 .1382 ،عدالت اداري، انتشارات حقوقي وحدت رويه ديوان
 

ها و آراء ها و دستورالعملم آيين نامه، قانون رسيدگي به تخلفات اداري به انضما عباسي، محمود-26
  .1382عدالت اداري، انتشارات حقوقي،  وحدت رويه ديوان
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  1388نهم، تابستان ، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

 ، ص86، بهار نشر ميزان، چاپ اول ، حقوق اداري، جلد اول ،، كورش استوار سنگريمد امامي مح-27
259. 
  .16 – 68 شماره رأي -28
  .8/2/69 مورخ 685/64 دادنامه شماره -29
 

 منابع فهرست 
 .1384پاييز  ،م، نشر ميزان چاپ شش،كليات حقوق اداري...، ولي اانصاري

، انتشارات آريان،  و مقررات ديوان عدالت اداري، آيين دادرسيعه كامل قانونبدريان، فخرالدين، مجمو
  .1383چاپ دوم، 

  .1345 ،بوشهري، جعفر، حقوق اساسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران 
  .1379، ي، انتشارات حقوقي چاپ سوممجموعه قوانين و مقررات پزشكي و داروي، عباسي، محمود

 .1382، تابستان ئوليت انتظامي پزشكي، انتشارات حقوقي چاپ اولعباسي، محمود، مس 
  .عباسي، محمود، حقوق جزاي پزشكي، مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي

ها و آراء وحدت ها، دستورالعمل انضمام آيين نامهعباسي، محمود، قانون رسيدگي به تخلفات اداري به 
  .1382عدالت اداري، انتشارات حقوقي  روبه ديوان

رت بهداشت و درمان و آموزش ، ناشر وزاگري، افزايش خدمات، كاهش تصديبهداشت و درمان 
 .1384، پزشكي، چاپ اول

 .1388حقوقي ، انتشارات ، چاپ سومحقوق و تخلفات اداري) محمود(اسي عب) سيدحسن(ميرحسيني  
  .1375 هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد دوم، چاپ دانشگاه تهران،

  .1383،  قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني، انتشارات مجد:وكيل امير ساعد، عسگري، پوريا
  

  انفؤليادداشت شناسه م
كارشناس ارشد حقوق عمومي و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي  ؛صادق تاري وردي

 .دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
رييس مركز تحقيقات اخالق و ت علمي و عضو هيأمدير گروه حقوق پزشكي و  ؛دكتر محمود عباسي

  .حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  
 


