دفتر امور حقوقي
ضرورت استقرار دفتر حقوقي دانشگاهها در حوزه رياست
بنا به داليل و مستنداتي كه ذيال تقديم حضور ميگردد امور حقوقي دانشگاه ها مي بايست زيرمجموعه باالترين مقام اجرائي (رياست دانشگاه)
باشد و الحاق آن به ساير واحدها و يا معاونتهاي تابعه فاقد وجاهت قانوني بوده و در اجراء باعث بروز مشكالت و تبعاتي در آينده خواهد بود .
الف ) نمايندگي حقوقي
بموجب بند الف ماده  4وهمچنين بندهاي  1و  5شق هـ ماده  4آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ؛ پژوهشي و فن
آوري مصوب جلسه  484مورخ  1881/11/11شوراي عالي انقالب فرهنگي در قسمت وظايف رئيس دانشگاه يكي از وظايف ايشان نمايندگي
حقوقي موسسه نزد مراجع ذيصالح و استيفاي منافع و حقوق موسسه در مراجع قانوني ( اعم از قضائي ؛ اجرائي؛ اداري و  )...ميباشد و چنانچه
مقرر گردد كه دفاتر حقوقي دانشگاهها زير مجموعه ساير واحدها ويا معاونت ها پيش بيني گردد ،اين امر مستلزم اصالح مقررات مشروحه فوق
و الحاق وظايف نمايندگي حقوقي به وظايف ساير معاونت ها مي باشد .
همچنين بر اساس ماده  81قانون آئين دادرسي مدني ارائه معرفي نامه ( نمايندگي حقوقي ) به مراجع قضائي و نيز تشخيص احراز شرايط
نماينده حقوقي بر عهده باالترين مقام اجرائي سازمان يا قائم مقام قانوني وي مي باشد لذا مراجع قضائي از پذيرش معرفي نامه هاي صادره
(نمايندگي حقوقي) توسط ساير مسئولين دانشگاه خودداري نموده و اين امر باعث ا ختالل در روند پيگيري پرونده ها و بعضا تضييع حقوق
دانشگاه خواهد گرديد .
ب) حمايت قضائي
بموجب ماده  88قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  54آئين نامه اداري ؛ استخدامي و تشكيالتي كارمندان غير هيات علمي دانشگاه ها؛
كارمندان دانشگاه از جهت اتهامات ناشي از انجام و ظايف و مسئوليتهاي قانوني مورد حمايت قضائي ميباشند و دانشگاه موظف است براي رفع
اتهام آنان با استفاده از كارشناسان حقوقي يا گرفتن وكيل طبق قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت مصوب  1834حمايت قضائي نمايند .
كه وفق ماده  4آئين نامه اجرائي قانون مذكور مرجع تشخيص ارتباط دعوي با وظايف شخص براي انجام حمايت قضائي باالترين مقام دستگاه
متبوع متقاضي ميباشد.
ج) نظارت
بر اساس بند  8ضوابط تشكيالتي وزارتخانه ها موضوع بند  4مصوبه شماره 118/181ط مورخ 1881/8/11شوراي عالي اداري  ،دفتر حقوقي در
حوزه نظارت رئيس سازمان ميباشد.
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دفتر امور حقوقي
د) تقويت دفاتر حقوقي
با توجه به بخشنامه شماره  44158/15188مورخ  1881/1/15معاون محترم اول رئيس جمهور موضوع تقويت بخشهاي حقوقي دستگاههاي
اجرائي كشور در جهت بهبود و تسهيل حسن اجراي مصوبات قانوني و كمك به تعامل مفيد دستگاههاي اجرائي كه در بند  5بخشنامه نظارت
بر ا جراي مفاد بخشنامه را بر عهده وزراء و باالترين مقام اجرائي دستگاهها محول گرديده است معاونت محترم رياست جمهوري نظر به تقويت
حوزه هاي حقوقي دستگاههاي دولتي در جهت تسهيل كار مجريان و جلوگيري از اختالفات در دستگاههاي اجرائي و ممانعت از سوء استفاده
از برخي از ق وانين و مقررات داشته كه با الحاق دفتر حقوقي به ساير معاونت ها هدف مذكور محقق نخواهد گرديد.
ه ) استحکام دفاتر حقوقي
با توجه به ضوابط و مقررات موجود مبني بر رعايت سلسله مراتب اداري ؛ در صورت پيش بيني دفاتر امور حقوقي در زيرمجموعه ساير معاونت
هاي تابعه نه تن ها به استحكام دفاتر حقوقي خدشه وارد خواهد شد بلكه لزوم مكاتبات متعدد ؛ با واسطه غير ضرور (معاونت توسعه ) با رئيس
دانشگاه خواهد شد كه اين امر باعث اطاله فرايند پاسخگوئي و حصول نتيجه گرديده كه مغاير با روحيات دولت خدمتگزار در پاسخگوئي سريع
و به موقع و قانوني با حذف فرايند غير ضرور مي باشد.
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