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پیش گفتار

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ
لََقد أَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو أَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط...

) سوره حدید آیه 25(

مسـئوليت  ها در جامعـه متناسـب بـا پذیـرش نقش  هـا توزیـع می  گردنـد. بدین ترتيـب، 
اشـخاصی کـه در پسـت های سـازمانی و اداری قـرار می  گيرنـد متناسـب بـا آن نيـز بایـد 
مسـئوليت اعمـال و اقدامات خـود در انجام وظایف و تکاليف اداری را پذیرفته و پاسـخگوی 

آن در نـزد مراجـع ذی صـالح باشـند.
 در سـازمان تامين اجتماعـی مسـئوليت مدیـران و کارمنـدان آن، بنـا بـه وظيفـه  ای که در 
جامعـه ایفـاء می کننـد و اموالی کـه در اختيار دارد ملموس  تر اسـت. از یک طرف، سـازمان 
بـه عنـوان نهـادی که خدمـات عمومـی ارائه می کنـد در قبال بيمه شـدگان و آحـاد جامعه 
مسـئول اسـت و از طـرف دیگـر، اموال سـازمان جزو امـوال عمومی بوده کـه وظيفه صيانت 
و پاسداشـت آن از جملـه وظایـف مدیـران و کارمندان سـازمان اسـت و در صـورت هرگونه 

افـراط و تفریـط باید در برابر بيمه شـدگان و جامعه پاسـخگو باشـند. 
بـه طـور کلـی، مسـئوليت های مدیـران و کارمنـدان در سـه طيـف مسـئوليت  های مدنـی، 
کيفـری و اداری مـورد مطالعـه قـرار مي گيـرد که بـرای تحقق هر کـدام از این مسـئوليت ها 
بایـد شـرایط آن محقـق شـود. از آنجایـی کـه ماهيـت مسـئوليت  های کارمنـدان اعـم از 
مسـئوليت مدنی، مسـئوليت کيفری و مسـئوليت اداری متفاوت بوده و در قوانين و مقررات 
پراکنـده بدان هـا اشـاره شـده و چـه بسـا مدیـران و کارمنـدان از وجـود آنهـا بی اطـالع و 
یـا امـکان دسترسـی بـه آنهـا را نداشـته باشـند الزم بود تـا یک مجموعـه مـدون پيرامون 
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مسـئوليت  های کارمنـدان و مدیـران تاليـف گـردد. از ایـن رو، اداره کل حقوقـی و دعـاوی 
سـازمان اقدام به تاليف کتاب آشـنایی با مسـئوليت  های قانونی مدیران و کارکنان سـازمان 
تامين اجتماعـی نمـود. تاليـف ایـن مجموعه گام نخسـتين در آمـوزش مدیـران و کارمندان 
سـازمان بـا مسـئوليت  های قانونـی بـوده و در گام هـای بعدی می  بایسـتی زمينه هـای الزم 
جهـت برگـزاری دوره  هـای آموزشـی مسـئوليت های قانونـی بـرای مدیـران و کارمنـدان 

سـازمان فراهـم گردد.
اميـد اسـت ایـن مجموعـه آموزشـی و کاربـردی بتوانـد در ارتقـاء دانـش حقوقـی مدیـران و 
کارمنـدان سـازمان از یک طـرف و ارتقاء سـالمت اداری از طرف دیگر مفيد فایده واقع شـود. 
در پایـان اینجانـب بـر خـود الزم مي دانم از نویسـندگان این مجموعه تقدیـر و قدردانی نمایم.   

دکتر سیدتقی نوربخش
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی



مقدمه
سـالمت سـازمانی و اداری بـا افزایـش سـطح تخصصـی و حرف ه ـای مدیـران و کارمنـدان 
سـازمان ارتبـاط نزدیکـی دارد. در ایـن ميـان، آموزش  هـای حقوقـی مدیـران و کارمنـدان 
سـازمان از اهميـت ویـژه  ای برخـوردار اسـت زیـرا از یـک سـو، آموزش  هـای حقوقـی نقش 
مهمـی در پيشـگيری از جرایـم و تخلفـات دارد. بـه طور مثال مشـاهده می گـردد که مدیر 
یـا کارمنـدی تصميمـی )هـر چنـد با حسـن نيـت( در جریـان فراینـد اداری اتخـاذ مي کند 
ولـی از آنجایـی کـه ایـن تصميـم در تعـارض بـا قوانين و مقـررات قـرار می  گيرد بـرای وی 
مسـئوليت مدنـی، کيفـری و اداری بـه همراه دارد و چه بسـا در صورت آشـنایی با قوانين و 

مقـررات از اتخـاذ چنيـن تصميمـی خـودداری می  نمود. 
بدیـن  ترتيـب، آشـنایی با وظایـف و تکاليف قانونـی مدیـران و کارمندان مي توانـد راهنمای 
تصميم گيـری آنهـا در فرایندهـای اداری باشـد. اهميـت موضـوع جایـی اسـت کـه ماهيت 
عمومـی امـوال سـازمان و ضرورت صيانت و پاسداشـت آن و جلوگيـری از ورود ضرر و زیان 
نيازمنـد آگاهـی بـه قوانيـن و مقـررات اسـت. از سـوی دیگـر، آموزش  هـای حقوقی سـبب 
افزایـش قانونمـداری در سـازمان شـده و افزایـش اعتمـاد و رضایتمنـدی را در ارباب رجوع 

به همـراه دارد. 
افـزون بـر ایـن، پراکندگـی قوانيـن و مقـررات مسـئوليت  های حقوقـی و عدم دسترسـی به 
یـک منبـع منسـجم و در عيـن حـال سـاده و کاربردی بـرای مدیـران و کارمنـدان، تدوین 
ایـن مجموعـه را در حوزه  مسـئوليت های مدنی، کيفـری و اداری برای مدیـران و کارمندان 
سـازمان دوچنـدان نمـوده اسـت. در ایـن راسـتا، اداره کل حقوقـی و دعاوی سـازمان برای 
آمـوزش مسـئوليت  های قانونی در سـازمان تامين اجتماعی کتاب »آشـنایی مسـئوليت  های 

قانونـی مدیـران و کارکنـان سـازمان تامين اجتماعـی« را تدوین نموده اسـت. 



16  / آشنایی با مسئوليت های قانونی مدیران و کارکنان سازمان تامين اجتماعی

کتـاب مذکـور در سـه بخـش مسـئوليت  های مدنـی، کيفری و اداری تهيه شـده اسـت. در 
بخش نخسـت، سـعی شـده ضمن تبيين مفهوم مسـئوليت مدنی، شـرایط و ارکان تحقق 
آن از سـوی مدیـران و کارکنـان تبييـن گـردد. در بخـش دوم، ابتدا مفهوم مسـئوليت  های 
کيفـری و اشـخاص مسـئول و انـواع مجازات هـا بيان شـده و سـپس انـواع جرایـم ارتکابی 
در حـوزه مدیـران و کارکنان تحليل شـده اسـت. در بخش سـوم، مبانی مسـئوليت اداری، 
انـواع تخلفـات اداری ارتکابـی در حـوزه مدیـران و کارکنـان و مجازات هـای تعييـن شـده 
بـرای آنهـا مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. اميد اسـت این کتـاب در ارتقاء سـالمت اداری 
و آشـنایی همـکاران سـازمان بـا مسـئوليت  های قانونـی مرتبـط بـا وظایـف اداری خویش 

مفيـد فایده واقع شـود. 

دکتر عمران نعیمی
مدیرکل حقوقی و دعاوی

سرپرست دفتر قوانین و مقررات



ل بخش او
نی لیت مد مسئو  

عی جتما ا مین  ن تا در سازما





طرح بحث
بخـش اول ایـن کتـاب در خصوص مسـئوليت مدنـی سـازمان تامين اجتماعـی و کارکنان آن 
اسـت. مطالـب ایـن بخش به شـش گفتار تقسـيم شـده اسـت. در گفتـار اول، دوم و سـوم به 
کليات مسـئوليت مدنی از جمله مفهوم مسـئوليت مدنی، انواع آن و مقایسـه آن با مسـئوليت 
کيفری و اخالقی، مبانی مسـئوليت مدنی و شـرایط خسـارت قابل مطالبه پرداخته شده است. 
آشـنایی بـا مباحث مذکـور الزمه  فهم صحيـح از موضـوع و همچنين مباحث دیگر می باشـد. 
هـر چنـد مباحث مربوط به مسـئوليت مدنی بسـيار گسـترده اسـت اما سـعی بـر آن بوده که 
مطالـب مهـم و اساسـی در خصوص مسـئوليت مدنی در این سـه گفتار ذکر گـردد. پس از آن 
در گفتار چهارم، انواع مسـئوليت در سـه قسمت تحت عناوین مسئوليت ناشی از فعل شخص، 
مسـئوليت ناشـی از فعل دیگران و مسـئوليت ناشی از مالکيت، مورد بررسـی قرار گرفته است. 
در گفتـار پنجـم، مـوارد تخفيف یـا معافيت از مسـئوليت و در گفتار آخر نيز مرجع رسـيدگی 

به دعاوی حقوقی عليه سـازمان و مسـتخدمان آن مورد اشـاره واقع شـده اسـت.

گفتار اول:
مفهوم مسئولیت مدنی، انواع آن و مقایسه  آن با مسئولیت کیفری و اخالقی

مفهوم »مسـئوليت« گسـتره  وسـيعی دارد و صرفا به »مسـئوليت مدنی« محدود نمی شـود. از 
جمله مسـئوليت هایی که می توان بر شـمرد عبارتند از: مسـئوليت اخالقی، مسـئوليت اداری، 
مسـئوليت سياسـی، مسـئوليت کيفری و... مفاهيم فوق با یکدیگر متفاوت بوده و نباید آنها را 

به یک معنا تعبير کرد. 
انـواع مسـئوليت مدنـی و همچنيـن مقایسـه  آن بـا مسـئوليت کيفـری و اخالقـی از جملـه 

موضوعاتی است که در ذیل این گفتار مورد بررسی قرار  گرفته است. 
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بند اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انواع آن
»مسـئوليت« کلمه ای عربی اسـت و معادل فارسـی آن عبارت »پاسخگویی« است. در اصطالح 
حقوقـی نيـز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشـده  اسـت. بنابراین مسـئوليت مدنی عبارت 
اسـت از: »التـزام و تعهـد قانونی شـخص به جبـران ضرر و زیانی که در نتيجه  عمل مسـتند به 
او، بـه دیگـری وارد شـده اسـت.«1 به عبـارت دیگر، زمانی شـخص، متعهد به جبران خسـارت 
دیگـری اسـت کـه این خسـارت عرفا منسـوب بـه وی بوده و شـخص هيچ حق مشـروعی در 

اضرار به غير نداشته باشد.2	
مسـئوليت مدنی خود به دو دسـته  مسـئوليت مدنی قراردادی و غيرقراردادی )قهری( تقسـيم 
می شـود. بيـن علمـای حقـوق در مورد تفـاوت یا عـدم تفاوت مسـئوليت قهری و مسـئوليت 
قـراردادی اختالف نظـر وجـود دارد. کسـانی کـه منکـر تفـاوت ميـان مسـئوليت قـراردادی و 
غيرقـراردادی هسـتند معتقدنـد که این دو مسـئوليت از نظر ماهيت یکی بوده و هر دو ناشـی 
از تخلـف از یـک تعهـد موجـود )قبلـی( می باشـند؛ اعـم از اینکه این تعهد به وسـيله  قـرارداد 
ایجاد شـده و قانون آن را تکميل کرده یا تنها این تکليف توسـط قانون ایجاد شـده باشـد.3	اما 
برخـالف ایـن نظـر برخی معتقدنـد این اقدام هـر چند از لحاظ نظری نادرسـت نيسـت اما در 
عمل موجب دشـواری می شـود و همين که معيار تمييز »تقصير« در مسـئوليت مدنی تجاوز 
از عـرف و قانـون اسـت و در مسـئوليت قراردادی نقض عهد می باشـد، احـکام آن دو را متفاوت 
می سـازد.4 بـا وجـود اختالف نظری کـه در این زمينه وجود دارد، الزم اسـت عناصر مسـئوليت 

قراردادی مورد شناسایی قرار گيرد. شرایط مسئوليت قراردادی عبارتند از:  
1(  وجـود قـرارداد معتبـر: اختالف عمده  مسـئوليت قراردادی با مسـئوليت مدنـی در وجود و 
عـدم وجـود تعهد قراردادی اسـت. در مسـئوليت قـراردادی، وجود تعهد ناشـی از قـرارداد 
اسـت کـه شـخص را بـه انجام مـورد تعهد ملتـزم می نماید و در صـورت عدم انجـام آن در 
سررسـيد مقـرر، شـخص باید خسـارت ناشـی از عـدم اجـرای آن را کـه بر متعهدلـه وارد 
شـده بـه حکم قانـون جبران نمایـد ولی در مسـئوليت غير قراردادی، شـخص، قـراردادی 
بـا زیاندیـده منعقـد ننمـوده و قانـون تحـت شـرایطی او را بـه جبـران خسـارت وارده بـه 
دیگـری ملتـزم می نماید.5 لذا در مسـئوليت قراردادی الزم اسـت ميـان طرفين مورد بحث 

عليرضا باریکلو، مسئوليت مدنی، ص22  .1
عليرضا یزدانيان، حقوق مدنی قلمرو مسئوليت مدنی، ص27  .2

مهراب داراب پور، »مسئوليت خارج از قرارداد پرداخت خسارت استرداد عين و امتيازات«، ص28- عليرضا باریکلو، پيشين، صص24 و 25  .3
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص148  .4

عليرضا باریکلو، پيشين، صص 24 و 25  .5
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)زیاندیـده و عامـل زیـان( قـرارداد معتبری منعقد شـده و ضرورتی ندارد که قـرارداد نيز به 
صورت مکتوب باشد.1 

تخلـف از تمـام یا یکی از تعهدات ناشـی از قـرارداد: اگر از تمام یا برخی از تعهـدات قرارداد،    )2
تخلفـی صـورت گيـرد، منجر بـه ایجـاد مسـئوليت قـراردادی خواهد شـد. البتـه طرفين 
قـرارداد نه تنهـا ملـزم بـه اجرای مفـاد قرارداد و شـروط منـدرج در آن بوده بلکـه به اجرای 

کليه  نتایج ناشی از عرف و قانون نيز متعهد می باشند. 
3(  ورود ضـرر توسـط یکـی از طرفيـن قـرارداد به طرف مقابـل: در صورتی که خسـارت وارده 
از ناحيـه یکـی از طرفيـن قرارداد به طرف دیگر قرارداد وارد آید، مسـئوليت ایجاد شـده در 

زمره  مسئوليت قراردادی قرار خواهد گرفت. 
4(  وجـود رابطه  سـببيت بين نقض قرارداد و ضـرر وارده: در صورتـی دادگاه مبادرت به صدور 
رأی بـه پرداخـت خسـارت می کنـد که مدعی خسـارت ثابت نمایـد، ضررهـای وارده به او 
بالواسـطه از نقض قرارداد یا یکی از شـروط آن، تاخير در انجام و یا تاخير در عدم تسـليم 
موضـوع تعهـد بوده اسـت. ضرورتی نـدارد خسـارت وارده، ناشـی از تقصير2 ناقض قـرارداد 
باشـد. هميـن انـدازه کـه وی بـه تعهد خـود عمل ننمـوده برای مسـئوليت قـراردادی وی 
کفایـت می نمایـد، مشـروط بـر اینکـه نتواند ثابـت کند، عـدم انجـام تعهد به واسـطه  قوه 

قاهره بوده که نمی توان آن را مربوط به او نمود.3  

بند دوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری
مسـئوليت مدنـی بـا مسـئوليت کيفـری، هر چنـد از ایـن لحاظ کـه در هر دو نوع مسـئوليت 
شـخص در مقابـل دیگـری مؤاخذه می گردد، دارای وجه مشـترک می باشـند، امـا تفاوت هایی 
نيـز دارنـد.4 در ذیـل عمـده  وجوه تمایـز این دو نوع مسـئوليت مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
هدف از ایجاد مسـئوليت کيفری، غالبا دفاع و صيانت از حقوق جامعه اسـت، در حالی که   -
هدف از مسـئوليت مدنی، جبران خسـارت یا اسـترداد حقوق اشـخاص حقيقی یا حقوقی 

و گاه جامعه به عنوان یک مجموعه می باشد. 

سميه عبداللهی ویشکایی، مسئوليت مدنی ناشی از فعاليت های دارویی، ص18   .1
ماده 953 قانون مدنی: »تقصير اعم است از تفریط و تعدی«  .2

ماده 951 قانون مدنی: »تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری«  
ماده 952: »تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غيرالزم است«  

مهراب داراب پور، پيشين، صص39-42  .3
عليرضا باریکلو، پيشين، ص24  .4
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قانونگـذار در امـور مدنی به ویژه مسـئوليت مدنی به بيان احکام کلی مسـئوليت اشـخاص    -
اکتفـا می کنـد و از احصـاء و حصـر آن بـرای حفظ حقـوق افـراد و زیان دیدگان خـودداری 
مـی ورزد، در حالـی که در مسـئوليت کيفـری، خود را ملـزم به اصل قانونی بـودن جرایم و 

مجازات ها و انحصار مجازات به فرد مرتکب می داند. 
مسـئوليت کيفـری به معنـای اخص آن، صرفا متوجه شـخص مجرم اسـت. در صورتی که   -
گاهی مسـئوليت مدنی اشـخاص، ناشـی از عمل مسـتقيم آنها نبوده بلکه ناشـی از افعال و 
کـردار اشـخاص دیگر اسـت. در مسـئوليت مدنی برخـی مواقع قانونگذار اشـخاص دیگری 
را بجـز مرتکـب مسـئول قلمـداد می کند تا حقـوق مردم محفـوظ بماند. مثل مسـئوليت 
دولـت بـرای اقدامـات اشـتباه آميز قضـات )در اصـل 171قانون اساسـی ایران(، مسـئوليت 
سرپرسـتان صغيـر و مجنـون کـه در محافظت از آنهـا مرتکب تقصير شـده و دارای مالئت 
مالی می باشـند )ماده 7 قانون مسـئوليت مدنی( و مسـئوليت کارفرمایان در قبال خسارات 

وارده توسط کارگران آنها به اشخاص ثالث.  
در مسـئوليت های کيفـری معمـوال مجازات متناسـب با رفتـار ارتکابی اسـت، در حالی که   -
امـکان دارد در مسـئوليت مدنـی خطایـی ناچيز، ضـرر و زیان بسـيار زیادی را به بـار آورد، 

امـا در هـر حـال عامـل ورود ضـرر ملزم به جبـران کامل خسـارات خواهـد بود.
در حالـت عـادی معموال مسـئوليت کيفـری بدون تقصير، متصور نيسـت ولی مسـئوليت   -
مدنـی بـدون تقصيـر، امـری عـادی و طبيعـی محسـوب می شـود، با ایـن توضيـح که در 
مسـئوليت مدنی گاه ممکن اسـت شـخص بدون آن  که مرتکب تعدی، تفریط و یا خطایی 

شده باشد مسئول جبران خسارت شناخته شود. 
در مسـئوليت  مدنـی تأدیـه  خسـارت ضرورتا موجـب کاهـش دارایی شـخصی نمی گردد؛   -
چـون شـرکت بيمـه، اینگونـه مسـئوليت ها را تحـت پوشـش قـرار می دهـد، در حالی که 
شـرکت بيمـه بـرای محکوميت هـای جزایـی از قبيـل زنـدان، مجازات های بدنـی و جزای 

نقدی وجه و مبلغی را پرداخت نمی کند. 
در غالـب مسـئوليت های کيفـری، نماینـده جامعـه )دادسـتان یـا جانشـين او( موظف به    -
تعقيـب و صـدور قـرار متناسـب اسـت، در حالـی کـه چنين اجبـاری بـرای دادسـتان در 

مسئوليت مدنی وجود ندارد. 
در مسـئوليت مدنـی، ورود ضـرر یـا اسـتفاده از اموال دیگـران از طریق تسـلط بر اموال   -
آنهـا محقـق می گـردد، در صورتی که گاهـی برای ایجاد مسـئوليت کيفـری، ورود ضرر 
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و حتـی اسـتفاده از مال مطرح نيسـت، صـرف اینکه قانون عملی را جرم  شناسـد و برای 
آن مجـازات تعييـن  کنـد، انجـام یا تـرک آن عمل، جرم بـوده و قابليت اعمـال مجازات 

پيدا می کند.1	
در مسـئوليت کيفری به مرتکب و شـخصيت وی توجه شـده و مسـئوليت، فردی است اما   -
امـروزه در مسـئوليت مدنـی، خطا رنـگ اخالقی ضعيفی دارد و بيشـتر چهـره اجتماعی و 

نوعـی پيدا کرده اسـت.
مسـئوليت مدنـی قابل عفو نيسـت و نمی تـوان جریان دادرسـی را از طـرف مقامات مافوق   -
متوقـف سـاخت، در حالی که مسـئوليت کيفـری قابل عفو بـوده و گاهی جریان دادرسـی 

از طرف مقامات مافوق قابل توقيف می باشد.2	
انجـام تعهد ناشـی از مسـئوليت مدنـی منوط به شـکایت زیاندیـده و در صورت شـکایت،    -
منـوط بـه عـدم گذشـت او اسـت، در صورتـی که در مسـئوليت کيفـری، به صـرف انجام 
عمل مجرمانه، مجرم مسـئول اسـت و در اغلب موارد، عملی شـدن مسـئوليت او منوط به 

شکایت مجنی عليه یا عدم گذشت او نيست.3	

بند سوم: تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخالقی
مسـئوليت اخالقـی، مسـئوليت برای آن گونه اعمالی اسـت کـه مطلوب طبع انسـان  و جامعه 
نبـوده، امـا در عيـن حال ضمانت اجـرای قانونی و قضایی نيز ندارد. مثل تخلـف از وعده حضور 
در مهمانـی، نادیـده گرفتـن وعده یا انجـام کارهای نيک و عدم مسـاعدت به نيازمنـدان، عدم 

راسـتگویی و صداقت و صفا و صميميت و...4
علمـای حقـوق، تفاوت های زیادی ميان این دو مسـئوليت قائل شـده اند. عمده ترین تمایز بين 
مسـئوليت مدنی و مسـئوليت اخالقی در ضمانت اجرای قضایی اسـت. اگر کسـی مسـئوليت 
مدنـی داشـته باشـد، می تـوان وی را در دادگاه مورد تعقيـب قرار داده و او را مکلف به اسـترداد 
عيـن و یا پرداخت خسـارت نمود. در مسـئوليت مدنـی گفتار یا کردار شـخص، باید به صورت 
فعـل یـا تـرک فعـل به جایـگاه ظهور برسـد و آثـار زیانبار داشـته باشـد تا قابليـت تعقيب در 
دادگاه پيـدا کنـد، در حالـی که در مسـئوليت اخالقی، انسـان حتی برای ظن و گمان ناپسـند 

مهراب داراب پور، پيشين، صص 32-38  .1
عليرضا یزدانيان، پيشين، صص 33 و 34   .2

عليرضا باریکلو، پيشين، ص24  .3
ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری مسئوليت مدنی غصب و استيفاء، صص48 و 49  .4
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خویش نيز ممکن اسـت، مسـئول باشد.1	
در مسـئوليت اخالقی، بحث از تناسـب خسـارت و حتی پرداخت آن نيسـت، در حالی که در 
مسـئوليت مدنـی، جبران خسـارت و اسـترداد عين یا بدل و منافع مطرح اسـت. عـالوه بر آن، 
در مسـئوليت اخالقـی هيچکـس مسـئول اعمـال دیگـران نبـوده، در حالی که در مسـئوليت 

مدنـی، تحت شـرایط خاص، شـخص مسـئول اعمال دیگـران نيز خواهـد بود.2

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی 
در گفتـار مبانـی مسـئوليت مدنـی در دو بنـد تحـت عناویـن نظریه هـای حقوقـی و مبنـای 

مسـئوليت در قوانيـن، مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.

بند اول: نظریه های حقوقی
در خصـوص مبنای مسـئوليت مدنی نظریه هـای مختلفی مطرح گردیده کـه در ذیل مختصراً 

به برخی از آنها پرداخته شـده اسـت.

الف( نظریه تقصیر )مسئولیت بر اساس تعدی و تفریط(
بـر اسـاس ایـن نظریـه، هـر کس که در نتيجـه تعـدی و تفریط، ضرری بـه دیگـری وارد کند، 
مسـئول اسـت. معيـار فقـدان یـا عدم فقـدان مسـئوليت، وجـود یا عـدم وجود تقصير اسـت. 
در گذشـته، معيار تشـخيص مسـئوليت، ذهنـی، شـخصی و درون ذاتی بود. طرفـداران نظریه  
تقصيـر در بـدو امر عنوان می کردند که در ایجاد مسـئوليت برای افراد باید درون و ذات انسـان 

را مطمـح نظر قـرار داد.3	
در نظریـه  تقصيـر فعلـی، بـه جـای معيارهـای شـخصی و درونـی از معيارهای نوعـی و عينی 
اسـتفاده می شـود. بدیـن معنـا کـه بـرای درک تعـدی، تفریط و مسـئوليت خوانـدگان، قصد، 
اراده، عمـد، بی احتياطـی و ضميـر خـود زیان زننده را مـالک قرار نمی دهند بلکـه به این نکته 
توجـه دارنـد کـه یک فرد متعـارف هم ردیـف زیان زننـده در همـان وضعيت و زمـان و مکان، 
مبـادرت بـه چه اقدامـی می کرد؟ این تفسـير، مفاهيـم اجتماعی را جانشـين مفاهيم اخالقی 
کـرده و نيـل بـه حقـوق زیان دیدگان از حـوادث را تسـهيل می نماید. با وجود آنچه گفته شـد 

همان، صص30-31  .1
همان، صص32  .2

مهراب داراب پور، پيشين، صص 65-63- حسينقلی حسينی نژاد، مسئوليت مدنی، ص122  .3
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بایـد عنـوان کـرد که تقصيـر، یک مفهوم عرفی و اجتماعی دارد و امری نسـبی اسـت. عالوه بر 
آن، قابـل ذکـر اسـت کـه تقصير هـم می تواند عمدی باشـد و هـم غيرعمدی.1

از جملـه تعاریفـی کـه برای تقصير مطـرح شـده  عبارتنـد از: »کار غير قانونی قابل انتسـاب به 
مرتکـب«، »تجـاوز از تعهـد و تکليف«، »تجـاوز از وظيفه ای کـه فاعل قادر بـه درک و فهم آن 

بـوده و می توانسـته آن را بـه نحو شایسـته انجـام دهد و مراعـات کند«.2	

ب( نظریه  اماره تقصیر
مطابـق مـاده  1321 قانـون مدنی »اماره عبارتسـت از امر معلومی که وضـع مجهولی را معرفی 
می نمایـد« منظـور از امـاره دالیلـی می باشـد کـه مـورد تایيـد شـارع بـوده و نوعـا کاشـف از 
واقعيـت می باشـد اعـم از اینکـه واقع، حکـم یا موضوع باشـد.3 اماره  مزبـور، یک اماره  سـاده ای 

اسـت کـه ذی نفع هميشـه می تواند خـالف آن را ثابـت کند.4
در ایـن نظریـه، دادگاه هـا از قرائن، اوضاع و احوال کار برای اثبات تقصير سـود بـرده و زیاندیده 
را از آوردن دليـل بی نيـاز سـاخته اند. بـرای نمونه می توان به رأی شـعبه  اول اتـاق مدنی دیوان 
کشـور فرانسـه اشـاره کرد که در آن پيشه معمولی و تخصص شـرکت گاز، اماره اطالع شرکت 
از عيـوب فنـی کپسـول های آن شـناخته شـده و زیاندیـده نيـز از اثبات تقصير شـرکت معاف 

گردیده است.5 

ج( نظریه خطر
»اگـر شـخصی محيطی بـرای ایجـاد منفعت خصوصی ایجـاد کند کـه احتماال بـرای دیگران 
خطراتی در برداشـته باشـد، در صورت حدوث خسـارت مسـئول پرداخت می باشـد«.6 به این 
ترتيب، مبنای مسـئوليت مدنی، تقصير نيسـت بلکه عوض سـودی است که شـخص از فراهم 

آوردن وضعيـت خطرناک کسـب می کند. 
در اینگونـه مـوارد که شـخص بـه فعاليت مشـروعی اقدام نمـوده و بی آنکـه تقصيری مرتکب 
گـردد، از فعاليـت او بـه دیگـری خسـارت وارد شـده، زیاندیده و ایشـان هر دو بيگناه هسـتند، 
مهراب داراب پور، پيشــين، صص67-63- حسينقلی حسينی نژاد، پيشين، صص122 و 123- بختيار عباسلو، مسئوليت مدنی )با نگرش   .1

تطبيقی(، ص25 - عبداهلل احمدی، خسارات مادی قابل مطالبه، ص59
.مهراب داراب پور، پيشين، صص65-63- حسينقلی حسينی نژاد، پيشين، ص122  .2

مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، ص8- جالل الدین مدنی، آیين دادرسی مدنی، ج2، ص498  .3
ميشل لورراسا، مسئوليت مدنی، ص70  .4

مازو، دروس حقوق مدنی، ج3، به نقل از ناصر کاتوزیان، پيشين، ج1، صص66 و 67  .5
ناصر کاتوزیان، تحوالت حقوق خصوصی )مجموعه مقاالت(، ص17  .6
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امـا در عيـن حـال خسـارت به بار آمـده باید به نحـوی جبران گـردد. طبق این نظریه، کسـی 
کـه بـه ایـن فعاليت پرداخته تا از آن سـود ببرد، از کسـی کـه هيچ نکرده و نفعی نبرده اسـت 
بـرای تحمـل ضـرر شایسـته تر اسـت. عالوه بـر آن، با حـذف تقصيـر از زمره ارکان مسـئوليت 
مدنـی، دعـاوی جبـران خسـارت آسـان تر به مقصـود می رسـد و زیاندیـده از اشـکال راجع به 

اثبات تقصير معاف می شود.1	
در مسـئوليت مبتنـی بـر خطر، هيچ یـک از دو عنصر »تقصيـر« و »بدون مجـوز قانونی بودن 
عمـل« وجـود نـدارد و مسـئوليت منحصـراً مبتنـی بـر تحقـق رابطـه  سـببيت بيـن خطر و 
خسـارت اسـت. امـروزه در غالب کشـورهای اروپایی در مـورد مخاطرات ناشـی از بهره برداری 
از راه آهـن و شـبکه  بـرق و اتومبيـل و... بـه موجب قوانيـن خاص، مسـئوليت مدنی مبتنی بر 

خطر حکومت می کند.2	

بند دوم: مبنای مسئولیت مدنی در قوانین
قانـون مدنـی در بـاب اتـالف3 کـه مقصود از آن اتالف بالمباشـره یا مسـتقيم اسـت، بی شـک 
مسـئوليت نوعـی و بـدون تقصير را پذیرفته و تقصير را شـرط مسـئوليت قرار نداده  اسـت. اما 
در مـورد تسـبيب4 موضع قانون مدنی روشـن نيسـت. مـاده  331 قانون مدنی که نخسـتين و 
بنيادی تریـن مـاده در ایـن بـاب اسـت به تقصير اشـاره ای نکرده اسـت. بـا این وجـود، در مواد 
بعـدی )335-333( واژه تقصيـر بـه کار رفته یا به آن اشـاره شـده اسـت. درسـت اسـت که در 
برخـی از مـوارد راجـع بـه تسـبيب، از تقصيـر سـخن به ميـان آمده ولـی به نظر می رسـد که 
ایـن امـر از باب احراز رابطه  سـببيت اسـت، نه به عنوان اینکه در تسـبيب تقصيـر مبنا و رکن 
مسـئوليت باشـد. به هر حال، چه تقصير را مبنای مسـئوليت در تسـبيب بدانيم و چه آن را در 
احـراز رابطـه  سـببيت موثر تلقی کنيـم، تقصير به نحوی در تسـبيب مطرح می شـود و از این 

لحاظ می توان گفت بين اتالف و تسبيب تفاوت است.5	
قانون مسـئوليت مدنی مصوب 1339 که تحول چشـمگيری در حقوق مسـئوليت مدنی ایران 
ایجـاد کـرده به طور کلی تقصير را مبنای مسـئوليت قرار داده  اسـت. ماده  1 قانون مسـئوليت 

ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی مسئوليت مدنی، ص24  .1
عبدالحميد اميری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج1، ص186  .2

اتالف یا اتالف به مباشــرت، به مواردی اطالق می شــود که شخص بدون واسطه و به صورت مباشرتی و مستقيم به دیگری خسارتی وارد   .3
می نماید، مانند پرتاب سنگ به شيشه ای یا پاره کردن کتاب )عليرضا یزدانيان، حقوق مدنی قواعد عمومی مسئوليت مدنی، ج 1، ص124(

تسبيب یا اتالف به تسبيب، در مواردی است که شخص با واسطه یا تمهيد مقدمه ای باعث تلف مال یا ورود خسارت به دیگران می شود.   .4
)همان، ص124(

حسين صفایی، حقوق مدنی تعهدات و قراردادها، صص81-83  .5
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مدنـی بـا عبـارت »عمداً یا در نتيجـه بی احتياطی« به وضـوح مبنای تقصير را پذیرفته  اسـت. 
مـواد دیگـری از ایـن قانـون نيز به مبنای تقصيـر اشـاره دارد. حال باید دید مبنای مسـئوليت 

در حقوق کنونی ایران با توجه به قانون مسئوليت مدنی چيست؟1	
یـک نظر این اسـت کـه قانونگذار مبنای تقصير را بدون تفکيک بين اتالف و تسـبيب پذیرفته 
و بـه طـور کلـی در حقـوق کنونی ایران، مسـئوليت چه در اتـالف و چه در تسـبيب مبتنی بر 
تقصيـر اسـت.2	نظـر دیگـری که اقـوی می نمایـد و با فقه اسـالمی و مبنـای قانـون مدنی هم 
بيشـتر سـازگار اسـت و از جمـع بيـن قوانيـن موضوعـه به دسـت می آیـد و امروز ظاهـراً قول 
مشـهور حقوقدانان را تشـکيل می دهد، آن اسـت که ماده 1 قانون مسـئوليت مدنی که مبنای 
تقصيـر را پذیرفتـه، قاعـده ای  عام اسـت که بيشـتر موارد مسـئوليت مدنـی را در بـر می گيرد 
ولـی در مـواردی مسـئوليت نوعـی یـا بـدون تقصيـر در قوانين، پذیرفته شـده که اسـتثناء بر 
قاعـده  عـام مذکـور و در واقـع مخصـوص آن به شـمار می آیـد. از جمله  این موارد، مسـئوليت 
ناشـی از اتـالف موضـوع مـواد 328 تـا 330 قانون مدنـی3 و قانون بيمه اجباری خسـارات وارد 

شـده بـه شـخص ثالث در اثـر حوادث ناشـی از وسـایل نقليه مصوب 1395 اسـت.4

گفتار سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه
برای تحقق مسئوليت، وجود سه عنصر ضرورت دارد:

1- فعـل زیانبـار 2- وجـود ضـرر 3- رابطـه  سـببيت بين فعل شـخص و ضرری که وارد شـده 
است.5 در ذیل به توضيح هر یک از این عناصر پرداخته شده است. 

بند اول: فعل زیانبار
از مـاده 1 قانـون مسـئوليت مدنـی می توان ضـرورت وجود عمـل زیانبار در تحقق مسـئوليت 
مدنـی را اسـتنباط نمـود. ایـن مـاده مقرر مـی دارد: »هـر کس بدون مجـوز قانونی عمـداً یا در 

همان، صص83  .1
»سخنرانی درباره  قانون مسئوليت مدنی«، مجله  حقوقی دادگستری، ص78 به نقل از حسين صفایی و حبيب اهلل رحيمی، مسئوليت مدنی   .2

الزامات )خارج از قرارداد(، ص83
ماده 328 قانون مدنی: »هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قيمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده   .3
باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عين باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است .« ماده 329: »اگر 
کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده  قيمت برآید.« ماده 330: »اگر 
کسی حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قيمت زنده و کشته  آن را بدهد و اگر کشته  آن قيمت نداشته باشد، 

باید تمام قيمت حيوان را بدهد وليکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نيست.«
همان، ص84- ناصر کاتوزیان، پيشين، ص35- مرتضی قاسم زاده، الزام ها و مسئوليت مدنی بدون قرارداد، ص27  .4

اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، مجموعه مسئوليت مدنی رسانه های همگانی، ص156  .5
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نتيجـه  بی احتياطـی بـه جـان یا سـالمتی یا مال یـا آزادی یا حيثيـت یا شـهرت تجارتی یا به 
هـر حـق دیگر کـه به موجب قانـون برای افـراد ایجاد گردیده لطمـه ای وارد نمایـد که موجب 
ضـرر مـادی یا معنوی دیگری شـود مسـئول جبران خسـارت ناشـی از عمل خود می باشـد.« 

بنابرایـن نویسـندگان ایـن قانون بـا درج واژه  »عمـل« به لزوم فعل زیانبار اشـاره داشـته اند.1
صـرف انجـام کاری که منجر به ضرر غير شـود، موجب مسـئوليت مدنی نيسـت و الزم اسـت 
عمـل ارتکابـی، زیـان آور و بـدون مجـوز قانونی باشـد.2 امروزه ایـن واقعيت را همـه کم و بيش 
دریافته انـد کـه حقـوق هيـچ ملتـی را نمی تـوان در چارچـوب قوانيـن محـدود کـرد و همين 
انـدازه کافـی اسـت که حقوق کشـور )اعـم از مقررات قانون یـا اخالق و نظم عمومـی( کاری را 

نامشروع بداند.3		
بی شـک برای انتسـاب مسـئوليت مدنی به اشخاص بایستی فعلی که منشـاء ضرر بوده، تبيين 
گـردد. فعـل زیانبـار می توانـد بـه صورت مثبـت و منفی و همچنين مسـتقيم و غيرمسـتقيم 
 باشـد.4	لطمـه بـه حقوق دیگـران معموال از طریـق فعل یعنی انجـام کاری که تجلـی خارجی 
آن بـه سـهولت مشـهود و محسـوس اسـت، رخ می دهد. ترک فعـل نيز وقتـی می تواند عنصر 
مـادی مسـئوليت مدنی واقع شـود کـه خودداری کننده به موجـب قانون یا قـرارداد موظف به 
انجـام کاری باشـد واال مطلـق خـودداری از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شـود موجبی 

برای مسئوليت مدنی نيست.5	
هـرگاه مدیـران و کارکنـان دسـتگاه، وظایف و مسـئوليت های قانونی خود را برخـالف ضوابط، 
شـرایط و کيفيـات موردنظـر انجـام دهنـد و یا از انجـام تکاليف قانونی شـان خـودداری کنند، 
مرتکـب عمـل زیانبـار شـده اند. به عنـوان مثال، زمانی که پزشـک بـدون عذر موجـه از کمک 

به بيمار خودداری می کند، مرتکب عمل زیانبار شده است. 

بند دوم: ضرر
این بند از دو قسـمت تشـکيل شـده که در قسـمت اول مفهوم ضرر و در قسـمت دوم شـرایط 

ضـرر قابـل مطالبه مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
عليرضا یزدانيان، پيشين، ص122  .1

عباسعلی عميد زنجانی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئوليت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسالمی، ص61- حسين آقایی نيا، حقوق   .2
ورزشی، ص25

ناصر کاتوزیان، پيشين، ص58  .3
سميه عبداللهی ویشکایی، پيشين، ص111 )در مورد مستقيم و غيرمستقيم بودن فعل زیانبار در پاورقی مبحث »مبنای مسئوليت مدنی در   .4

قوانين« توضيح داده شده است.( 
حسين آقایی نيا، پيشين، ص23  .5
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الف( مفهوم ضرر
ضـرر دوميـن رکـن از ارکان مسـئوليت مدنـی به شـمار مـی رود. در تحقق مسـئوليت، صرف 
وجـود خطـا یـا تقصير کفایت نمی کنـد بلکه خطا یا تقصيری موجب مسـئوليت مدنی اسـت 

که موجب ضرر و خسارت شده باشد.1	
بـرای اینکـه کسـی بتوانـد از دیگری خسـارت بگيـرد، بایـد ورود ضرر به خـود را اثبـات کند. 
ضـرر قابـل مطالبـه انـواع گوناگونـی دارد. گاه ضـرر مادی اسـت، یعنـی ضرری که بـه راحتی 
و مسـتقيما قابـل تقویـم بـه مـال یا پـول اسـت و گاه نقـض تعهد موجـب ورود ضـرر معنوی 
می گردد. ضرر معنوی، زیانی اسـت که به شـهرت، حيثيت، اعتبار، احساسـات یا جسـم انسان 
وارد می شـود و بـه طـور متعـارف قابـل تقویم و ارزیابـی مالی و پولی نيسـت. همچنين ممکن 

است ضرر، ناشی از جلوگيری و محروم کردن کسی از منافع قابل حصول باشد.2	
در زندگـی اجتماعـی »ضـرر« و »منفعـت« ارتباطی نزدیک بـا یکدیگر دارند. بـه این معنا که 
در مـوارد عدیده نفع یک شـخص ضرر شـخص دیگر محسـوب می شـود، اما همـه  این زیان ها 
ایجـاد مسـئوليت نمی کننـد، زیـرا بسـياری از خسـارت ها الزمـه  زندگـی جمعـی اسـت. مثال 
هـرگاه در اثـر تبليغـات، مردم به سـوی محصولـی خاص گرایـش یابنـد و از خرید محصوالت 
مشـابه چشم پوشـی نماینـد، بـه صاحبان این محصـوالت خسـارت وارد آمـده اما عـرف آن را 
درخـور جبـران نمی شـمرد و از ایـن رو بـه »تقصيـر« بـه عنـوان یـک رکـن مسـئوليت مدنی 

نگریسته می شود.3		
الزم اسـت بدانيـم خسـارتی، ضـرر مـورد نظر در مسـئوليت مدنی اسـت که »حقـوق قانونی« 
افـراد را مـورد تعـرض قرار داده باشـد. این موضـوع در ماده 1 قانون مسـئوليت مدنی نيز مورد 
اشـاره قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو، عرفـاً ممکن اسـت ضرری که متوجه شـخص شـده ضرر 
مـورد نظـر در تحقـق مسـئوليت مدنـی تلقی نشـود. مانند حالتـی که به دليل مرگ شـخص 
زیاندیـده افـراد تحت حمایـت مالی وی دچار زیـان گردند، اما این افراد چـون به لحاظ قانونی، 
تحـت تکفـل و مسـتحق دریافـت نفقـه از وی نيسـتند، زیاندیـده به مفهـوم ماده یـک قانون 

مسئوليت مدنی به شمار نمی روند.4	

اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، پيشين، ص303  .1
حسن ره پيک، حقوق مدنی حقوق قراردادها، ص146- مرتضی قاسم زاده، پيشين، ص83- حسن جعفری تبار، مسئوليت مدنی سازندگان و   .2

فروشندگان کاال، ص138
اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، پيشين، صص306 و307- ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری مسئوليت مدنی غصب و   .3

استيفاء، ص311
اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، پيشين، ص305  .4
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از دسـت دادن فرصـت نيـز ضرری اسـت که در امـکان مطالبه  آن بحث و گفت وگو زیاد اسـت. 
تردیـدی کـه در قابـل جبـران بـودن ایـن نـوع زیـان  وجـود دارد از جهـت )رابطه  سـببيت( و 

)مسلم بودن ضرر( می باشد.1	
در حقـوق پـاره ای کشـورها از دسـت دادن فرصت، قطع نظـر از درجه  احتمال ورود خسـارت، 
ضـرر شـناخته شـده  اسـت. ولـی پذیرفتن ایـن نظر در حقوق ما دشـوار اسـت؛ زیـرا اگر قبول 
کنيـم کـه ورود خسـارت بایـد احـراز شـود یا قرینـه  معقولی بـر ورود آن وجود داشـته باشـد، 
نمی تـوان تخلـف، تعـدی و تفریـط را بدون توجـه به آثـار احتمالی آن باعث مسـئوليت مدنی 
شـمرد. بـه عنـوان مثـال اگـر کارشـناس حقوقـی در دعوایی کـه رأی بـر عليه سـازمان صادر 
گردیـده، اقـدام بـه تجدیدنظرخواهـی نکنـد نمی تـوان بـه صـرف تفریـط وی در تجدیدنظـر 
خواهـی او را ملـزم بـه جبران خسـارات حاصله از اجرای رأی توسـط سـازمان نمـود بلکه تنها 
در فرضـی کـه احتمـال نقـض رأی بدوی زیاد باشـد، وی مکلف به جبران خسـارت اسـت؛ هر 
چنـد کـه در هـر صـورت عمل وی تخلف به شـمار مـی رود. همين طور فرضی که جـراح بر اثر 

تقصير خود، فرصت درمان یا زنده ماندن بيمار را از او می گيرد.2	

ب( ویژگی های ضرر قابل مطالبه
ضـرر در صـورت دارا بـودن شـرایط ذیـل، عنصـر تحقق مسـئوليت به شـمار خواهد رفـت. از 

جمله  این شرایط عبارتند از: 
ضـرر بایـد مسـلم و قطعی باشـد. در صورتی که ضرر قطعـی نبوده و فقط خطـر بروز ضرر     -
وجـود داشـته باشـد، بایـد صبـر نمـود تا ضـرر ثابت گردد و سـپس بـه طرح دعـوی اقدام 
نمـود.3	مـراد از مسـلم بـودن ضرر این نيسـت که ضرر فعال وجـود داشـته و در ظرف زمان 
فعلـی در عالـم خـارج محقق شـده باشـد، بلکـه مراد این اسـت کـه عرف عقـال در تحقق 
ضـرر، ولـو در آینـده، شـک و شـبهه ای نداشـته و تحقـق ضـرر را مشـکوک و احتمالـی یا 

موهوم ارزیابی نکنند.4		
-   ضـرر می بایسـت مسـتقيم و بـدون واسـطه از فعـل زیانبـار ناشـی شـود. در صورتـی که 
ضـرر وارده ارتباط مسـتقيم سـببی با فعل زیانبار نداشـته باشـد، نمی تـوان جبران چنين 

محمود کاظمی، نظریه  از دست دادن فرصت در مسئوليت مدنی، ص185  .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، صص 47و 48- حسين صفایی و حبيب اهلل رحيمی، پيشين، ص101  .2
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عليرضا باریکلو، پيشين، ص75- احمد متين دفتری، آیين دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، ص339 به نقل از اداره کل پژوهش و اطالع رسانی،   .4

پيشين، ص540



بخش اول: مسئوليت مدنی در سازمان تامين اجتماعی  / 31

ضـرری را درخواسـت نمـود.1 در حقـوق ایـران در مـاده 728 قانـون آیين دادرسـی مدنی 
سـابق، مسـتقيم بـودن یا بالواسـطه بـودن ضرر یکی از شـرایط ضـرر قابل جبـران اعالم 
شـده  بـود. در مـاده 520 قانون آیين دادرسـی مدنی مصوب 1379 نيز در مـورد لزوم این 
شـرط، مقرر شـده اسـت: »در خصوص مطالبه  خسـارت وارده، خواهان باید این جهت را 
ثابـت نمایـد کـه زیـان وارده، بالواسـطه ناشـی از عـدم انجام تعهد یـا تاخيـر آن و یا عدم 
تسـليم خواسـته بـوده اسـت. در غيـر ایـن صـورت، دادگاه دعـوای مطالبه  خسـارت را رد 

خواهد کرد«.  
عبارت »بالواسـطه« که در این ماده اسـتعمال شـده اسـت، بيانگر لزوم شـرط مسـتقيم بودن 
ضـرر اسـت. هر چند که شـرط مسـتقيم بودن ضـرر در اکثـر تاليفات حقوقی، بـه عنوان یکی 
از شـرایط ضرر قابل جبران بيان شـده اسـت، لکن به نظر می رسـد این شـرط به نوعی بيانگر 

لـزوم رابطه  سـببيت بين زیـان وارده و فعل زیانبار اسـت. 2	
در مسـئوليت قـراردادی، الزم اسـت ضرر وارده در زمان انعقاد قـرارداد قابل پيش بينی بوده     -
و در مسـئوليت غيـر قراردادی نيز می بایسـت در زمـان انجام فعل زیانبار توسـط عامل آن 
یـا عرف قابل پيش بينی باشـد. در عرف، آنچه برحسـب سـير طبيعی و متعـارف از خطای 
شـخص ناشـی می شود، منسـوب به او اسـت و آنچه را حادثه ای نامنتظر با شـرایط ویژه ای 
کـه شـخص از آن آگاه نيسـت، ایجـاد می کنـد، منسـوب بـه فعـل مرتکـب نمی باشـد. به 
عبـارت دیگـر، رابطـه  عليـت بين فعل شـخص و ضرری کـه به گونـه ای دور از انتظـار وارد 

شـده اسـت، وجـود نـدارد لذا عامل فعل زیانبار مسـئول جبـران آن نخواهـد بود.3
از شـرط مذکـور در زمينـه  مسـئوليت قـراردادی در مـوردی که عدم اجـرای قرارداد ناشـی از 
سـوءنيت متعهـد بـوده و او تعمـداً از انجـام تعهدات خـود امتناع ورزیده باشـد عـدول گردیده 
اسـت. بـه طـوری کـه زیان زننده مکلـف به جبـران کامل خسـارت خواهد بود، حتـی اگر ضرر 
وارده قابـل پيش بينـی نباشـد. ایـن اسـتثناء که نياز به تفسـير نـدارد به همان انـدازه منطقی 

است که قاعده  کلی منطقی می نماید.4	
البتـه عـده ای از حقوقدانان نيز معتقدند ادله  اثبات کننده  مسـئوليت مدنـی، قاعده  لزوم جبران 
ضـرر نـاروا بـه غيـر اسـت که به اسـتناد ایـن ادله، بـه طور مطلـق، کليه ضررهـا، اعـم از قابل 

عليرضا باریکلو، پيشين، ص76- ناصر کاتوزیان، پيشين، ص249  .1
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پيش بينـی و غيرقابـل پيش بينـی، ضمـان آور اسـت. در نتيجـه، شـخص مسـئول بایـد تمـام 
پيامدهـای فعـل زیانبـار را تحمل نماید زیرا ضرر، خواه قابليت پيش بينی داشـته باشـد یا نه و 
در عين حال رابطه مسـتقيم با فعل زیانبار داشـته باشـد، به مسـئول مسـتند اسـت و باید آن 
را جبـران نمایـد ولـو اینکـه نتایج آن غيرقابـل پيش بينی باشـد. دليل این امر نيز سـيره  عقال 

و عرف است.1	
-   ضرر باید در زمان درخواسـت و مطالبه خسـارت، جبران نشـده باشـد.2 لزوم این شـرط به 
این جهت اسـت که موضوع مسـئوليت مدنی، جبران خسـارت وارده اسـت و اگر خسـارت 
و ضـرر وارده، بـه طریقـی جبـران گردد، ضـرری برای زیاندیـده باقی نمی ماند تا خواسـتار 
جبـران آن شـود. بـه عبارت دیگر، مقررات مسـئوليت مدنی برای سـودجویی نيسـت بلکه 

برای جبران خسارتی است که به زیاندیده وارد شده است.3	

بند سوم: رابطه  سببیت
اثبـات ورود ضـرر بـه زیاندیـده و همچنيـن ارتـکاب تقصيـر یا وقوع فعلـی از طـرف خوانده به 
تنهایـی دعوایـی را توجيـه نمی کنـد بلکه باید احراز شـود که بين دو عامل ضـرر و فعل زیانبار 

رابطه  سببيت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.  
در مواردی که مسـئوليت ناشـی از فعل شخص اسـت، باید رابطه  سببيت بين تقصير خوانده و 
ورود ضرر اثبات شـود اما در فرضی که مسـئوليت ناشـی از فعل غير اسـت، احراز رابطه بدین 
گونـه ضـرورت نـدارد ولـی بایـد ثابت شـود کـه ميان فعـل یا تقصير شـخصی که مسـئوليت 
کارهایـش بـه عهـده  خوانده اسـت بـا ورود ضرر، رابطـه  عليت وجـود دارد.4	مثال ادعا می شـود 
کـه کارگـری، هنـگام کار یـا به مناسـبت انجـام آن، به دیگری ضـرر زده اسـت و بدین ترتيب 
کارفرمـا بایـد آن را جبران کند. در این گونه دعاوی رابطه  سـببيت بين تقصيـر کارفرما و ورود 

ضـرر، نيـاز بـه اثبـات ندارد، لکـن باید احراز گـردد که ضرر ناشـی از فعل کارگر اسـت.5
اگـر چـه از واژه »علـت« و »سـبب« برای بيان رابطه  سـببيت اسـتفاده می شـود امـا این بدین 
معنـای نيسـت کـه این اصطالح یک مفهوم فلسـفی و دقيق اسـت که شناسـایی آن به مداقه 
و اثبات هـای فيلسـوفانه محتـاج باشـد بلکـه رابطـه  سـببيت در حقـوق، واجد معنایـی کامال 

1.  عليرضا باریکلو، پيشين، ص79
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص290  .2
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عرفـی اسـت. بدیـن بيان که هرگاه عـرف ميان دو چيز رابطـه برقرار کند و رخـدادی را نتيجه  
حادثـه ای دیگـر بدانـد، اصـل و ظاهر بر آن اسـت که ميان آن دو رابطه  سـببی موجود اسـت.1
قانـون مدنـی در مـواد 227 و 229، بـه علـت خارجـی و تاثير آن بر قـرارداد اشـاره می کند. بر 
اسـاس ایـن مـواد اگـر اثبات شـود علت اصلی عـدم اجـرا و نقض قـرارداد، متعهد نبـوده بلکه 
علـت خارجـی که مربوط به او نيسـت، سـبب اصلـی نقض تعهد بوده اسـت، متعهـد، محکوم 
بـه پرداخـت خسـارت نمی شـود. بـه این علـت که با وجـود علت خارجـی، رابطه  سـببيت که 
شـرط ایجـاد مسـئوليت متعهـد اسـت، قطـع می گـردد و در واقع رابطـه  بين علـت خارجی و 
ضـرر برقـرار می شـود.2 لـذا می توان گفت که رابطه  سـببيت، ما را به مسـئول جبران خسـارت 

رهنمون می سازد. 
اگر فعل واحدی موجب زیان شـده باشـد بحث و مشـکل چندانی در تشـخيص رابطه  سببيت 
و عامـل زیـان بـروز نمی کنـد و کافـی اسـت که رابطـه  ميان ضـرر و فعـل زیانبار احـراز گردد 
امـا گاهـی چنـد علـت در کنار هـم باعث ایجاد حادثـه می شـوند. در این مـوارد، موضوع کمی 
پيچيده تر اسـت. در عالم حقوق نظریاتی در این خصوص مطرح شـده و در ذیل نيز مختصری 

از هر یـک مورد اشـاره قرار گرفته اسـت.
شـایان ذکر اسـت؛ هر یک از نظریات مطرح شـده در شـرایطی حاکم اسـت که همگی اسـباب 
ایجـاد شـده بـه نحـو عـدوان یا مـن غيرحق باشـند. بنابراین اگـر یکی از اسـباب ایجاد شـده، 

عدوانی نباشد، فقط سبب عدوانی ضامن خواهد بود. 

الف( نظریه برابری اسباب و شرایط
ميـزان مسـئوليت اسـباب متعـدد دخيـل در وقـوع خسـارت مسـاوی بـوده و باید به نسـبت 

مساوی آنها را ملزم به جبران خسارت دانست.3	

ب( نظریه سبب مقدم در تاثیر
صرفا سـببی مسـئول جبران خسـارت اسـت که تاثير آن در ایجاد ضرر، مقدم بر اسـباب دیگر 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر، ضمـان بر عهده  سـببی اسـت که زودتـر تاثيـر کـرده و از این جهت 
مقـدم بر سـایر اسـباب می باشـد.4 مثال مشـهوری کـه در این زمينـه بيان می شـود مثال چاه 

حسن جعفری تبار، پيشين، ص 143  .1
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و سـنگ اسـت. در ایـن فـرض اگر فردی چاهـی بکند و دیگـری در کنار آن، سـنگی بگذارد و 
شـخصی پـس از برخـورد با سـنگ در چاه بيفتد و آسـيب ببينـد، فردی که سـنگ را در کنار 

چاه قرار داده مسئول خواهد بود. 

ج( نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
»این نظریه، قدیمی ترین و سـاده ترین نظریه ای اسـت که برای تشـخيص سـبب مسـئول ارائه 
شـده اسـت«.1	طبق این نظریه، صرفا شـخصی ملـزم به جبـران خسـارت وارده خواهد بود که 

سبب نزدیک و بی واسطه ورود ضرر باشد.2	

د( نظریه سبب متعارف و اصلی 
ایـن نظریـه در اواخـر قـرن نوزدهم ميالدی توسـط فن کریس3	فيلسـوف آلمانی ابراز شـد. در 
بسـياری از دادگاه هـای آمریـکا نيـز از لـزوم قابـل پيش بينـی بـودن حادثـه  زیانبار دفاع شـده 
اسـت. نظریه  سـبب متعارف بهانه ای اسـت که دادرس زیر عنوان آن در جسـتجوی علتی باشد 

که مستند به تقصير است.4		
»بـر مبنـای ایـن نظریه، باید ميان سـبب اصلـی ورود ضرر و اسـباب دیگری که شـرایط ورود 
ضـرر را ایجـاد کرده انـد، تفـاوت قائل شـد و صرفا سـببی را که بر مبنای متعارف و سـير عادی 

امور منجر به ورود خسارت شده است، مسئول جبران خسارت دانست.«5	

ه( نظریه منتخب
قانونگـذار بـه بيـان یـک قاعده  عمومی در بحث رابطه سـببيت و تشـخيص سـبب مسـئول از 
ميان چند سـبب نپرداخته اسـت؛ شـاید بـه این علت که نمی تـوان به طور قاطع، یکـی از این 
نظریه هـا را پذیرفـت بلکـه بایـد دسـت قاضی را باز گذاشـت تا در هر مورد بر حسـب شـرایط 

و اوضـاع و احـوال حاکم بر قضيـه تصميم بگيرد.6
مهمتریـن نظریـه ای کـه در کتاب هـای فقهی مطـرح گردیده و قانـون مجازات اسـالمی نيز از 

مرتضی قاسم زاده، پيشين، ص96  .1
صادق مددی، پيشين، ص25  .2

3.Von Kries
مرتضی قاسم زاده، پيشين، ص98  .4

صادق مددی، پيشين، ص25  .5
عباس زراعت، حقوق جزای عمومی 1 و 2، ص147   .6
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آن پيـروی کـرده، نظریـه »سـبب مقـدم در تاثير« می باشـد امـا در همـه  مـوارد از این نظریه 
پيروی نشـده اسـت آن چنانکه بخشـی از ماده 526 قانون مجازات اسـالمی مقرر می دارد: »...
چنانچـه جنایـت مسـتند بـه تمـام عوامل باشـد به طور مسـاوی ضامن می باشـند مگـر تاثير 
رفتـار مرتکبـان متفـاوت باشـد کـه در ایـن صورت هر یـک به ميزان تاثير رفتارشـان مسـئول 
هسـتند.« ایـن مـاده بـا رویکردی نوین، همه  اسـباب موثـر در وقوع جنایت را مسـئول قلمداد 

نموده است. 
بـه عنـوان نتيجـه می تـوان گفـت اگـر چند سـبب با هـم نتيجـه را بـه وجـود آورده باشـند، 
همگی مسـئولند و اگر عاملی رابطه سـببيت یک سـبب را قطع کرده باشـد، مسـئوليت فقط 
متوجـه سـببی خواهـد بـود که ارتباط خـود را با نتيجه حفـظ می کند فلذا قبـل از مراجعه به 
نظریه هـای مختلـف بایـد به مالک مسـئوليت که همـان امکان برقـراری رابطه ميان سـبب و 
نتيجـه می باشـد، توجـه نمایيـم و این یک مسـاله عرفـی و موضوعی اسـت که برخـی قوانين 

برای نظم دادن به آن مقرراتی را بيان کرده و برخی سکوت اختيار کرده اند.1	

گفتار چهارم: انواع مسئولیت
مطابـق مـواد قانونـی و همچنين منطق عقل، هر شـخصی مسـئول اعمـال خود می باشـد اما 
قانونگـذار گاه شـخص را مسـئول کار دیگـران می سـازد و گاه پـا را فراتـر می نهـد و بـه دليـل 
مالکيت یا مسـئوليت حفاظت از اشـياء، شـخص را مسـئول خسـارات ناشـی از آن اشـياء قرار 
می دهـد. بـر هميـن مبنـا نویسـندگان حقوقی، مسـئوليت را به سـه بخش تقسـيم نموده اند:
مسـئوليت ناشـی از فعـل شـخص کـه تابـع قواعـد عمومی اسـت و نظـام حاکم بـر آن به   -1

عنوان اصل پذیرفته می شود 
مسئوليت ناشی از فعل دیگران  -2

مسئوليت ناشی از مالکيت یا حفاظت از اموال.  -3

بند اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص
در هـر سـه نوع مسـئوليت که در ذیل گفتـار چهارم مورد اشـاره قرار گرفت، اضـرار به گونه ای 
به مسـئول نسـبت داده می شـود، با این تفاوت که در قسـمت اول این انتسـاب واقعی اسـت و 
در دو قسـمت دیگر قانونگذار رابطه  انتسـاب بين فعل زیانبار و ضرر را مفروض دانسـته اسـت.2	

همان، صص 149 و 150  .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص532   .2
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بدیـن معنـا کـه به رغم عـدم وجود رابطه  سـببيت ظاهـری، قانونگـذار فرد را مسـئول جبران 
خسارت می داند. 

همـان طـور کـه گفته شـد مسـئوليت ناشـی از فعل شـخص، بـه عنـوان اصل پذیرفته شـده 
و تابـع قواعـد کلـی و عمومـی می باشـد لذا در صـورت وجـود عناصر تحقق مسـئوليت که در 
مباحـث قبـل بـه تفصيل بـه آنها پرداخته شـد، شـخص مسـئول جبران خسـاراتی کـه خود 

مسبب ایجاد آن بوده، شناخته خواهد شد.  

بند دوم: مسئولیت ناشی از فعل دیگران
»مسـئوليت  ناشـی از فعـل غير، چهـره حمایتی دارد و برای این اسـت که زیانی جبران نشـده 
باقـی نمانـد. تکيـه بـر جبران خسـارت زیاندیده سـبب می شـود کـه در اینگونه مسـئوليت ها 
تقصيـر نقـش کمتـری در ایجاد ضمان داشـته باشـد و گاه نيز به حسـاب نيایـد.«1در این نوع 
مسـئوليت سـه مصـداق عمـده وجـود دارد از قبيل مسـئوليت کارفرمـا در قبال خسـارتی که 
کارگـر او بـه دیگـری وارد می کند، مسـئوليت سرپرسـت یا محافـظ صغير و مجنـون در قبال 
خسـارتی که ممکن اسـت صغير یا مجنون به دیگری وارد آورند و همچنين مسـئوليت دولت 
و شـهرداری ها نسـبت بـه اعمـال کارکنـان خود. در این قسـمت تنها مسـئوليت نـوع اول که 
موضـوع مـاده 12 قانون مسـئوليت مدنی اسـت و همچنين مسـئوليت اخيرالذکـر که موضوع 

ماده 11 قانون مسئوليت مدنی می باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  

الف( مسئولیت کارفرما در قبال خسارات وارده به ثالث توسط کارگر
 )ماده 12 قانون مسئولیت مدنی(2

چنانچـه از ناحيـه کارگـر خسـارتی به دیگـری وارد گـردد، مطابق مـاده 12 قانون مسـئوليت 
مدنـی، کارفرمـا مسـئول جبران خواهـد بود. در ایـن زمينه تفاوتی نمی کند که خسـارت وارده 
ناشـی از تقصيـر کارگـر بوده یا بدون تقصير او ایجاد شـده باشـد. البته کارفرما زمانی مسـئول 
جبران خسـارت ناشـی از فعل کارگرانش اسـت که خسـارت در حين انجام کار یا به مناسـبت 
آن وارد شـده باشـد، در غير این صورت، کارفرما مسـئوليتی نداشـته و کارگر در قبال زیاندیده، 

همان، ص534  .1
ماده 12 قانون مسئوليت مدنی: »کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و   .2
یا کارگران آنها در حين انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتياط هایی که اوضاع و احوال قضيه ایجاب 
می نموده به عمل آورده و یا اینکه اگر احتياط های مزبور را به عمل می آوردند بازهم جلوگيری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند 

به واردکننده  خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.«
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مسئوليت شـخصی خواهد داشت.1
در مـاده 12 قانـون مسـئوليت مدنـی »بـرای کارفرمـا فرض تقصير در نظر گرفته شـده اسـت 
لـذا در مـواردی کـه کارفرمایـان مکلـف به بيمه نمـودن کارگـران در مقابل خسـارات وارده به 
اشـخاص ثالـث می شـوند؛ چنانچـه مطابق قرارداد بيمه، بخشـی از خسـارات وارده به شـخص 
ثالـث جبـران نشـده باقـی بمانـد، کارفرما در مقابـل مابقی خسـارات جبران نشـده، موظف به 
جبـران زیان شـخص زیاندیده اسـت.«2 البتـه کارفرما نيز پـس از جبران خسـارت می تواند به 
کارگـر خـود در صورتی که مطابق قانون مسـئول شـناخته شـود مراجعه و مبالـغ پرداختی را 

از او مطالبه نماید. 
تنها در یک فرض اسـت که کارفرما معاف از جبران خسـارت می باشـد. قسـمت اخير ماده 12 
قانون مسـئوليت مدنی در این زمينه مقرر می دارد: »مگر اینکه محرز شـود تمام احتياط هایی 
کـه اوضـاع و احـوال قضيـه ایجـاب می نموده بـه عمـل آورده یا اینکـه اگر احتياط هـای مزبور 
را بـه عمـل می آوردنـد بـاز هـم جلوگيـری از ورود زیان مقـدور نمی بـود.« لـذا در صورتی که 
کارفرمـا بتوانـد اثبـات کند احتياط هـای الزم را به عمل آورده از مسـئوليت معـاف می گردد و 

در نتيجـه زیاندیـده نيز نمی توانـد از کارفرما جبران خسـارت وارده را تقاضا نماید.
مقـررات منـدرج در ماده 12 قانون مسـئوليت مدنی فقط کارفرمایان مشـمول قانـون کار را در 
بـر می گيـرد و آن دسـته از کارفرمایان که مشـمول قانون کار نمی باشـند؛ مثـل دولت در مقام 
کارفرمـا را شـامل نمی شـود البتـه اگـر دولت در اعمـال تصدی مطابق قانـون کار، قـرارداد کار 
بـا مسـتخدمان خـود منعقد نمایـد در این صـورت دولت نيـز در مقام کارفرما، مشـمول قانون 
کار می گـردد.3 از ایـن رو در فـرض اخيـر مقررات مـاده 12 قانون مسـئوليت مدنی در خصوص 

دولت نيز حاکم خواهد بود.  
کاربـرد واژه »کارکنـان اداری« در کنـار واژه  »کارگـران« در مـاده 12 و 13قانـون مسـئوليت 
مدنـی4 زایـد بـه نظـر می رسـد. بـا توجه بـه اینکه مـاده 12 قانـون مسـئوليت مدنـی ناظر به 
کارفرمـای مشـمول قانون کار اسـت، لذا کارکنـان اداری در خدمت کارفرمایان مشـمول قانون 

کار نيـز در زمـره  تعریـف کارگـر قـرار می گيرند.5

همان، صص541 و 542  .1
ولی اهلل احمدوند، »مطالعه تطبيقی مسئوليت مدنی کارفرما در سيستم حقوقی ایران و انگليس«، ص42  .2

همان، صص44-42  .3
»ماده 13 قانون مســئوليت مدنی: کارفرمایان مشمول ماده  12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از   .4

ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمایند. «
همان، صص44-42  .5
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ب( مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود )ماده 11 قانون مسئولیت مدنی(1
بـرای روشـن شـدن حکـم مـاده 11 قانون مسـئوليت مدنی الزم اسـت گسـتره  موضوعی این 
مـاده بـه طـور دقيق مشـخص گردد. لذا ابتـدا به این موضـوع پرداخته و پـس از آن فرض های 
مختلـف ایـن مـاده در مـورد منشـاء زیان و شـخص مسـئول در هر فـرض، مورد بررسـی قرار 

گرفته است. 

1( گستره موضوعی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 
در ایـن قسـمت معنـای کارمنـد، هویت عمل زیانبار و همچنين امکان تسـری حکـم ماده 11 
قانـون مسـئوليت مدنی به نهادهـای عمومی غيردولتی از جمله سـازمان تامين اجتماعی بحث 

و بررسی می شود. 

1-1( معنای کارمند
افـراد معمـوال بـر حسـب نـوع وظایفـی کـه بـه انجـام می رسـانند و نيـز نـوع ارتباطـی که با 
دسـتگاه محـل کارشـان دارنـد، بـا عناوین و نام هـای مختلفی مورد خطـاب قـرار می گيرند؛ از 

جملـه کارمند، مامـور، نظامـی، قاضی، کارگـر و...2	
در ابتـدای مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنـی از اصطـالح »کارمنـدان« اسـتفاده شـده بـدون 
آنکـه در ایـن مـاده یـا هـر جـای دیگـر قانـون مسـئوليت مدنی، مشـخص شـود کـه مقصود 
از کارمنـد چيسـت.برای روشـن سـاختن مفهـوم کارمنـد می تـوان از مـاده  7 قانـون مدیریت 
خدمـات کشـوری مصوب1386 یاری گرفـت. این ماده قانونی مقرر می دارد: »کارمند دسـتگاه 
اجرایـی فـردی اسـت کـه بر اسـاس ضوابـط و مقـررات مربوط، بـه موجب حکـم و یا قـرارداد 
مقـام صالحيـت دار در یـک دسـتگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شـود.« عالوه بـر آن به کار 
رفتـن اصطـالح دولـت در معنـای عام در مـاده 11 قانون مسـئوليت مدنی، اقتضـا می کند که 

واژه  کارمند نيز به کليه  مستخدمان دستگاه های اجرایی اطالق شود.  
اصـل موقعيـت سـازمانی مسـتخدم، مرجـع ذی ربـط و نـوع رابطـه  اسـتخدامی وی )قانونی یا 

ماده 11 قانون مسئوليت مدنی: »کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً یا در نتيجه    .1
بی احتياطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان 
نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده  اداره و موسسه  مربوطه است ولی در 
مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامين منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری 

شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. «
مشتاق زرگوش، مسئوليت مدنی دولت و کارکنان آن، ص9  .2
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قـراردادی( در اطـالق عنـوان کارمند به او تاثيری نـدارد. بنابراین می توان گفـت در این مقرره، 
»کارمند« مترادف با »مستخدم« به کار رفته است.1	

2-1( ماهیت عمل زیانبار 
قبـل از پرداختـن بـه ماهيت عمـل زیانبار ضـرورت دارد که قيد »به مناسـبت انجـام وظيفه« 
در مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنـی مورد بحث و بررسـی قرار گيرد. در مواردی ممکن اسـت 
خسـاراتی که از ناحيه کارکنان یک اداره به سـایرین وارد می شـود، هيچ گونه ارتباطی با حوزه 
وظایـف یا مسـئوليت های مرتبط با شـغل آنها نداشـته باشـد. چنين مـواردی از دایره  شـمول 
مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنی و بحث ما خارج اسـت و به این گونه دعـاوی همچون دعوای 
دو شـخص عـادی نگریسـته می شـود و کارمنـد بودن یـا نبودن یکـی از طرفين دعـوا تاثيری 
در مسـاله جبـران خسـارت نخواهـد داشـت. بـرای مثـال ممکـن اسـت کارمندی با شـخصی 
خصومت داشـته و پس از مشـاهده آن شـخص در اداره محل خدمت خود موقعيت را مناسـب 
دیـده و بـه اتومبيل او که در حياط اداره پارک شـده اسـت، خسـارت وارد نمایـد. در این فرض، 
هيچگونـه توجهـی بـه اینکه فرد، کارمنـد آن اداره بوده و در اوقات اداری سـبب ورود خسـارت 
گردیـده، نخواهـد شـد. به عبارتی موضوع تحت شـمول مـاده  11 قانون مسـئوليت مدنی قرار 
نگرفتـه و بـه دعوای آن  دو همانند دعوای دو شـخص عادی رسـيدگی می شـود. همين طور در 

موردی که کارمندی در اوقات اداری برای دیگری مزاحمت تلفنی ایجاد نماید. 
مطابـق منطوق ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی، »صالحيت فعلـی« و »صالحيت حاکميتی« 
تحـت شـمول این مـاده قانونی می باشـند، اما قـرار گرفتن برخی اعمال در شـمول ایـن ماده، 

محل اختالف است که در ذیل به توضيح هر  یک پرداخته شده است. 

1-2-1( صالحیت  تصمیم گیری 
اعمـال اداری در یـک تقسـيم بندی کلـی، بـه صالحيت هـای تصميم گيـری2و صالحيت هـای 
فعلـی )اقدام(، دسـته بندی می شـوند. همان طـور که از عنـوان آنها برمی آیـد در صالحيت نوع 
اول، منحصـرا تصميـم بـه امـری گرفتـه می شـود؛ ماننـد تصميم بـه دادن یـا نـدادن مجوز یا 

همان، ص10  .1
»مـراد از تصميـم صـرف فعـل و انفعـاالت دماغی یا اراده و خواسـت مقـام عمومی جهت اجـرای صالحيت های خود نيسـت بلکه منظور   .2
از تصميـم، عملـی اداری اسـت کـه بـه موجـب آن، حسـب مـورد و بنا به حکم قانـون، مرجع یا مقـام عمومی، تمایـل یا اراده خـود را به 
انجـام یـا عـدم انجـام صالحيتی خـاص به صورت کتبـی ضبط و اعـالم می نماید و یا به درخواسـت کتبی ذی نفع، نسـبت به اسـتحقاق 

ادعا شـده پاسـخی ندهد« همـان، ص 38
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تصميـم بـه تخریـب یـک بنا که بـه صـورت غير قانونی احـداث شـده  اسـت. در صالحيت نوع 
دوم، مقـام عمومـی اقـدام فيزیکی خاصی انجـام می دهد و یا از انجام عملـی خودداری می کند 

مانند عمل تخریب.  
تصميمات را نيز در یک تقسيم بندی می توان به دو دسته تقسيم نمود:

-   تصميماتـی کـه عمليـات و اقداماتی را به همـراه دارند مانند زمانی کـه مدیری تصميم به 
بازسـازی یـا تعمير اداره کل، شـعبه یا مراکز درمانـی می گيرد و همچنين تصميم گيری در 

خصوص قطع یا برقراری مستمری و غيره.  
تصميماتـی کـه هيچ گونـه اقـدام فيزیکی بـه دنبـال ندارند مثل زمانـی که مدیـر درمان با     -
وجـود تقاضـای مسـئوالن تدارکات بـا خرید و تهيـه تجهيـزات اورژانس مخالفـت کرده و 

مجوز خرید آنها را صادر نمی کند. 
سـوالی کـه در اینجـا مطـرح می شـود، آن اسـت کـه اگـر مقـام یـا مرجعـی تصميمـی 
بگيـرد کـه بـه زیـان انجامـد، آیا ایـن موضـوع در چارچـوب مـاده  11 قانون مسـئوليت 

مدنی قرار می گيرد؟ 
ممکن اسـت تصور شـود چون الفاظ و اصطالحات مشخص »... مسـتند به عمل آنان نبوده...«، 
»... اعمـال حاکميـت ...«، »... اقداماتـی ...« و »... بـه عمل آید ...« در ماده 11 قانون مسـئوليت 
مدنـی بـه کار برده شـده اند، لـذا ماهيت صالحيتی که بـه زیان می انجامد، تنهـا از جنس فعل 
و تـرک فعـل می باشـد و اگر زیان وارده برخاسـته از یک تصميم باشـد، دعـوای مربوط به زیان 
حاصـل از تصميـم اتخـاذ شـده از شـمول مـاده  11 قانون مسـئوليت مدنی خارج اسـت.در رد 
اسـتدالل مذکور می توان گفت در صالحيت تصميم گيری، تصميم مقام مسـئول سـبب ورود 
خسـارت بـوده از ایـن رو تصميم گيرنده ملزم به جبران خسـارت اسـت. الفـاظ و اصطالحات به 
کار رفتـه در ایـن مـاده قانونـی کـه بيانگر ماهيت صالحيتـی از جنس فعل و ترک فعل اسـت 
نيـز تنهـا از بـاب تغليـب بـوده و در مقـام بيان انحصـار حکم مـاده قانونی بـه صالحيت فعلی 
نمی باشـد. عـالوه بـر آن بـه اسـتناد ماده 1 قانون مسـئوليت مدنی مهم آن اسـت کـه عامل و 

علت زیان، بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد. 

2-2-1( صالحیت  تشخیصی
مـاده  11 قانـون مسـئوليت مدنی منحصرا راجع به صالحيت تکليفی )وظایف- تکاليف( اسـت 

و یا صالحيت  تشخيصی )اختيارات- صالحدیدها( را نيز در برمی گيرد؟ 
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»یـک تفـاوت ميـان بی مباالتـی و بی احتياطـی در صالحيت های تشـخيصی و صالحيت های 
تکليفـی وجـود دارد و آن اینکـه بایسـته موجـود در صالحيت هـای تکليفی، حکم منـدرج در 
قوانيـن و مقـررات موضوعه اسـت ولـی این بایسـته در صالحيت های تشـخيصی، اصوال جنبه  
حرفـه ای دارد و معمـوال در مقـررات بـه معنـای دقيـق کلمـه مطرح نمی شـوند، هـر چند که 

امکان دارد داللت هایی بر آنها بر این بایسته وجود داشته باشد.«1		
از جملـه مثال هایـی کـه می تـوان بـرای صالحيت های تشـخيصی ذکر کـرد زمانی اسـت که 
پزشـک اورژانـس برای کمـک به مصـدوم، انتخاب های متعـددی دارد اما انتخـاب وی صحيح 
و تاثيرگـذار نبـوده و حتـی منجـر به وخيم تر شـدن حال بيمار می گـردد. در چنين مـواردی، 
از یـک سـو مامـور و مسـئول دارای قـدرت گزینش بـوده و از سـوی دیگر انتخاب او نادرسـت 

بوده  اسـت. 
در خصوص اینکه این قبيل صالحيت ها در گسـتره  ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی قرار دارد 
یـا خيـر، دو نظـر وجود دارد. برخی معتقدند اشـتباه در انتخاب گزینه  صحيـح به هر درجه که 
باشـد )اعـم از اشـتباه فاحش یـا غيرفاحـش( در صورتی که منجر به ورود خسـارت گـردد، به 

دالیـل ذیل در شـمول ایـن مقرره قانونی قـرار می گيرد:
اول( »قانونگذار با وضع ماده 11 درصدد بيان قاعده  حاکم بر خسـارت های برخاسـته از اعمال 
دسـتگاه های اجرایی بوده و با منطق حقوقی سـازگار نيسـت که وی صالحيت های تشـخيصی 
را کـه بخـش قابل مالحظـه ای از صالحيت هـای مراجع و مقامات عمومی را تشـکيل می دهد، 

بی هيچ نظری رها کرده باشد. 
دوم( واژه »وظيفـه« کـه در ابتـدای مـاده 11 به کار برده شـده در معنای عام کلمه و مترادف با 
»صالحيـت« بـه کار رفته اسـت. یعنی در اینجا وظيفه به معنای »تکليف و اختيار« می باشـد.

سـوم( اگـر صالحيت تشـخيصی مقـام عمومـی در زمره  شـمول مـاده 11 قرار نگيـرد یکی از 
معانـی حاصـل از مـاده 11 ایـن خواهـد بـود که اگـر مقام عمومی مشـمول، عمـدا صالحيت 
تشـخيصی را بـه گونـه ای بـه کار بـرد که موجب زیان شـود و در سـایر قوانيـن خاص، حکمی 
برای آن مشـخص نشـده باشـد، وی هيچ مسـئوليتی نخواهد داشـت.«2 و به نظر می رسـد که 

چنين نتيجه ای آشکارا با فلسفه  ماده 11 در تضاد است. 
چهـارم( همان طـور که در اسـباب و عناصر مسـئوليت مدنی توضيح داده شـد اگـر فعل یا امر 
زیانباری سـبب ورود زیان به دیگری شـود، زیان زننده مکلف به جبران خسـارت اسـت و مهم 

همان، ص 43  .1
همان، ص 44  .2



42  / آشنایی با مسئوليت های قانونی مدیران و کارکنان سازمان تامين اجتماعی

آن اسـت کـه عـرف ورود زیـان را ناشـی از فعل نامشـروع و زیانبار وی بداند. تعـدی و تفریط از 
تکليـف یـا اختيار و همچنيـن ذکر یا عدم ذکـر آن وظيفه یا اختيار در قانـون، تاثيری در اصل 

مساله ایجاد نمی کند. 
نظـر دیگـر در این زمينه آن اسـت که تخلف در صالحيت تشـخيصی نمی تواند به مسـئوليت 
مدنـی کارمنـد بينجامـد مگـر آنکـه بتوان از اشـتباه فاحـش مقام عمومـی در انتخـاب گزینه 
صحيـح سـخن گفـت. در واقع دارا بـودن این ميـزان از امکان صالحدید و چگونگـی اعمال آن 

را می بایست از حاشيه های امنيت مقامات مشمول قرار داد.1		
بـه نظـر می رسـد نظریـه  دوم صحيح تر باشـد، زیـرا همان طـور که گفته شـد اختيـار انتخاب 
راه حلـی از ميـان راه حل هـای مختلف که قانوناً و عرفاً در حيطه صالحيت یک شـخص اسـت، 
نبایـد بـرای او مسـئوليت آفرین باشـد مگـر آنکـه آن کارمند یا مدیـر، مرتکب خطـای ظاهر و 
فاحشـی در انتخـاب آن راه حـل شـده باشـد به گونـه ای که سـایر متخصصـان در آن زمينه به 
محض آگاهی از تشـخيص او بی درنگ متوجه نادرسـت بودن آن تصميم در آن شـرایط  گردند 

و به نحوی ورود خسارت به صورت عامدانه به او نسبت دهند. 

3-1( تسری مبانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به نهادهای عمومی غیردولتی 
آیـا سـازمان تامين اجتماعـی و به طـور کلی نهادهای عمومـی غيردولتی نيز در زمـره  ماده 11 

قانـون مسـئوليت مدنـی قرار گرفته و می بایسـت از حکم منـدرج در آن پيروی کنند؟
در پاسـخ بـه ایـن سـوال دو دیـدگاه متفـاوت وجـود دارد. طبق یـک نظر، موسسـات عمومی 
غيردولتـی بخش مهمی از سـازمان های رسـمی کشـورند که به منظـور اداره خدمـات ویژه ای 
تشـکيل شـده اند و از آزادی عمل برخوردارند،2 به عبارت دیگر این موسسـات به منظور ایفای 
اهـداف و وظایفـی کـه بر عهده دارند، دارای شـخصيت حقوقی مجزا و اسـتقالل و آزادی عمل 
در اداره امـور تخصصـی مربـوط بـه خود هسـتند تـا بدین وسـيله بتوانند بهتر بـه هدف هایی 

کـه اغلب فنـی و تخصصی اند نایـل گردند.3	
همچنيـن ایـن موسسـات، دارایـی و بودجه ویژه داشـته و تا حـد زیادی متکی بـه منابع مالی 
غيردولتـی می باشـند4 در نتيجـه از نظارت دسـتگاه های مشـمول مقررات محاسـبات عمومی 
و اسـتخدام کشـوری مسـتثنی بوده و خـود در خصوص تمـام اموری که به موجب اساسـنامه 

همان، ص89   .1
منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص 131  .2

رضا موسی زاده، حقوق اداری )1-2(، ص 91  .3
مجتبی حسينی پور اردکانی، نظام حقوقی حاکم بر موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، ص 26  .4
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قانونـی در صالحيت شـان اسـت، تصميم گيـری می کنند. موسسـات مذکور می تواننـد به طور 
مسـتقل، معامالتـی انجـام داده، کمک هـا و هدایایـی از اشـخاص قبـول کـرده یا بـرای حفظ 
حقـوق و منافـع خـود بـه طرفيـت دولـت یا اشـخاص دیگـر اقامه دعـوا کـرده و یـا از دعاوی 

مطرح شـده عليـه خود دفـاع کنند.1	
عـالوه بـر اسـتدالل های مذکـور، مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنـی نيـز صراحتا حکم 
منـدرج در ایـن ماده را ویژه تمام کارمندان دولت، شـهرداری ها و موسسـات وابسـته به 
آنهـا دانسـته اسـت یعنی کسـانی که رابطه حقوقـی آنان بـا دولت تابع قانـون مدیریت 
خدمات کشـوری یا سـایر قوانين و مقررات اسـتخدامی اسـت.2 لذا به دليل عدم ذکر »و 
موسسـات عمومـی غيردولتـی« نمی توان حکم این مـاده را به سـازمان تامين اجتماعی 

تعميم داد.  
در مقابـل ایـن دیـدگاه برخـی از حقوقدانـان معتقدند ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی شـامل 
کليه  موسسـات عمومی اسـت3 لذا مسئوليت موسسـات و نهادهای عمومی غيردولتی نيز تابع 
قواعـد مربـوط به مسـئوليت مدنـی دولت بـوده و در نتيجه هرچند اسـتقالل در صالحيت ها و 
اقدامـات، اصـل اوليـه و بدیهـی در موسسـات عمومی غيردولتی اسـت اما مسـلما آزادی مزبور 
نامحـدود نبـوده و به رغم وجود اسـتقالل عمل، موسسـات مزبـور تحت نظـارت اداری مقامات 

عالـی قـوه مرکزی و سـازمان های نظارتـی دیگر قـرار دارند.4
 ایـن نظـارت از اختيـارات قانونـی اسـتثنایی و محـدودی اسـت کـه مقامـات عالـی قـوه 
مرکـزی نسـبت بـه اشـخاص حقوقـی حقـوق عمومـی در جهـت عـدم مغایـرت احـکام و 
اعمـال آنهـا بـا مصالـح عمومـی اعمـال می دارند.5 بـر ایـن اسـاس قيـد واژه غيردولتی به 
معنـای عـدم وابسـتگی بـه قـوای سـه گانه و سـایر ارکان دولتـی نيسـت، زیـرا قریـب بـه 
اتفـاق ایـن موسسـات و نهادهـا بـه انحـای مختلفـی تحت شـمول نظـارت و یـا قيمومت 

قوای حاکمه می باشند.  
در خصـوص سـازمان تامين اجتماعـی نيـز می تـوان گفت این سـازمان دارای اسـتقالل مطلق 
نبـوده و زیرمجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه شـمار مـی رود.6	مـاده 1 قانـون 

منوچهر طباطبایی موتمنی، پيشين، ص 132  .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص 564  .2

همان، ص 565  .3
مجتبی حسينی پور اردکانی، پيشين، ص 184  .4

ولی اهلل انصاری، کليات حقوق اداری از لحاظ نظری عملی و تطبيقی، ص 156  .5
منوچهر طباطبایی موتمنی، پيشين، ص 132  .6
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تامين اجتماعـی1، بنـد الـف مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده )113( قانون مدیریـت خدمات 
کشـوری و چگونگـی تعييـن مدیریت سـازمان تامين اجتماعـی و صندوق های بازنشسـتگی و 
بيمه هـای درمانی،2 ماده 4 اساسـنامه سـازمان تامين اجتماعـی مصـوب 13893 و ... نيز بيانگر 
ایـن موضـوع هسـتند.برخالف نظری که دسـتگاه های مذکور را از شـمول مقررات محاسـبات 
عمومی و اسـتخدام کشـوری مسـتثنی می داند، این دسـتگاه ها الاقل در آن قسـمت از بودجه 
خـود کـه در بودجـه کل کشـور نيز منعکس می گـردد، از نظـارت  دیوان محاسـبات، برخوردار 
می باشـند. عالوه بر آن قانون محاسـبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشـوری در مواردی 

بـه این گونه موسسـات اشـاره و احکامـی دربـاره آنها بيان داشـته اند.4
در جمـع بيـن نظریه هـای مذکور می تـوان گفت با عنایت بـه اینکه ماده 11 قانون مسـئوليت 
مدنـی بيـان مـی دارد کارمند مسـئول فعل خود بوده و دسـتگاه نيـز در صورت نقص وسـایل، 
مسـئول جبـران خسـارت خواهـد بـود شـمول یا عـدم شـمول نهادهـای عمومـی غيردولتی 
از جملـه سـازمان تامين اجتماعـی در موضـوع مـورد بحـث، در نتيجه گيـری کلـی مبنـی بـر 
مسـئوليت کارمندان این گونه نهادها که به سـبب انجام وظيفه موجب ورود خسـارت به ثالث 
می گردنـد تاثيـری نخواهـد داشـت، زیـرا موضوع مذکـور کامال منطبـق با اصل کلـی حقوقی 
)هـر کـس مسـئول جبران خسـارت ناشـی از اعمـال خود می باشـد( اسـت. ضمن آنکـه ماده 
11 قانون مسـئوليت مدنی بر شـمول حکم این ماده بر موسسـات تابعه دولت نيز اشـاره دارد 
و در وابسـته و تحـت نظـارت دولـت بودن سـازمان تامين اجتماعی نيـز تردیدی وجـود ندارد.

2( منشأ ورود زیان و شخص مسئول در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 
بـا توجـه بـه اینکه کليه مواردی که در عبارت پردازی  ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی به عنوان 

مـاده  1 قانـون تامين اجتماعـی. »بـه  منظـور اجـرا، تعميم  و گسـترش  انـواع  بيمه هـای  اجتماعی  و اسـتقرار نظام  هماهنگ  و متناسـب  با   .1
برنامه هـای  تامين اجتماعـی ، همچنيـن  تمرکز وجـوه  و درآمدهای  موضـوع  قانون  تامين اجتماعی  و سـرمایه گذاری  و بهره بـرداری  از محل  
وجـوه  و ذخایر، سـازمان  مسـتقلی  به  نام  »سـازمان  تامين اجتماعی « وابسـته  بـه  وزارت تعـاون، کار و  رفاه اجتماعـی و تامين اجتماعی که  
در این  قانون  »سـازمان « ناميده  می شـود، تشـکيل  می گردد. سـازمان  دارای  شـخصيت  حقوقی  و اسـتقالل  مالی  و اداری  اسـت  و امور آن  

منحصـرا طبـق  اساسـنامه ای  که  به  تصویب  هيـات  وزیران  می رسـد، اداره  خواهد شـد.«
بنــد الف مــاده واحده قانون اصالح ماده )113( قانون مدیریت خدمات کشــوری و چگونگی تعيين مدیریت ســازمان تامين اجتماعی و   .2
صندوق های بازنشستگی و بيمه های درمانی: » ماده )113( قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانين و مقررات مربوط به سازمان 

تامين اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصالح و تعيين تکليف می گردد: 
الف- ماده )113( قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصالح می گردد: 

»سازمان مذکور زیر مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می باشد.«
ماده 4 اساسنامه سازمان تامين اجتماعی: »صندوق داراي شخصيت حقوقی و استقالل مالی مـی باشـــد و بـــه صـورت موسسه عمومی   .3

غيردولتی زیر مجموعه وزارت تعاون، رفاه و تامين اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد.«
مجتبی حسينی پور اردکانی، پيشين، ص 14  .4
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تقصيـر شـخصی )عمـد و بی احتياطـی( و یـا خطـای دولـت )نقص وسـایل(، مطرح شـده اند، 
مصادیقـی از عمـل غير قانونی اند،1 لذا مسـئوليتی کـه مطابق این قانون بـرای نهادهای عمومی 
و کارکنـان آنهـا شـناخته شـده مبتنی بـر نظریه تقصير می باشـد. یعنـی نهادهـای عمومی و 
کارکنـان آنهـا وقتـی مسـئول شـناخته می شـوند کـه در انجـام اعمـال خـود مرتکـب خطا و 

تقصيری شـده باشند.
ایـن مقـرره ميـان دو گونـه تقصيـر قائـل بـه تمایـز شـده و بر مبنـای هميـن تمایـز، دو نوع 
مسـئوليت را مورد شناسـایی قرار داده اسـت. نخسـت اینکه تقصير شـخصی که به مسئوليت 
کارمنـد می انجامـد و دوم اینکـه تقصيـر یـا خطایـی که به مسـئوليت مرجـع عمومی منتهی 
می شـود. تفکيـک »خطـای شـخصی« از »خطـای اداری« امـری کامـال طبيعی اسـت زیرا به 
موجـب اصـول کلـی، جبـران خسـارت به عهده  کسـی اسـت کـه زیـان وارد کـرده اسـت. به 
عبارت سـاده تر هر کسـی بار گناه خود را به دوش می کشـد. دسـتگاه مسـئول نقص وسـایل، 

سـوء تدبير و ضعـف سـاختار خـود بـوده و کارمنـد نيز پایبنـد خطای خویش اسـت. 2
در انتهـای مـاده نيـز به اعمال حاکميتی اشـاره شـده اسـت. در ذیـل، هر  یک از مـوارد فوق به 

تفکيک مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

1-2( تقصیر شخصی
قبـل از توضيـح تقصيـر شـخصی الزم اسـت مشـخص گـردد آیـا مسـئوليت مدنـی کليـه 
مسـتخدمان یا کارمندان دسـتگاه های اجرایی، مشـمول ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی است 

یـا در مـواردی مسـئوليت مسـتخدمان از حکـم ایـن مـاده پيـروی نمی نماید؟
در برخـی مـوارد مسـئوليت کارمندان به طور تمـام و کمال از حکم ماده 11 قانون مسـئوليت 
مدنـی پيـروی نمی کنـد. برای مثـال قانونگـذار کارگران را مشـمول ماده 11 قانون مسـئوليت 
مدنـی ندانسـته بـه هميـن دليـل طـی مـاده 12 قانـون مسـئوليت مدنـی، آنهـا را تابع حکم 
متفـاوت دیگری سـاخته اسـت. آن چنان که در ماده 12 قانون مسـئوليت مدنـی مقرر گردیده 
»کارفرمایانی که مشـمول قانون کار هسـتند مسـئول جبران خسـاراتی می باشـند که از طرف 
کارکنـان اداری و یـا کارگـران آنـان در حيـن انجام کار یا به مناسـبت آن وارد شـده مگر اینکه 
محـرز شـود تمـام احتياط هایـی کـه اوضـاع و احـوال قضيه ایجـاب می کـرده به عمـل آورده 
و یـا اینکـه اگـر احتياط هـای مزبـور را بـه عمـل می آوردنـد بـاز هـم جلوگيـری از ورود زیـان 

مشتاق زرگوش، پيشين، ص47  .1
رضا موسی زاده، پيشين، ص252- منوچهر طباطبایی موتمنی، پيشين، ص400  .2
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مقـدور نمی بـود. کارفرما می تواند به واردکننده خسـارت در صورتی که مطابق قانون، مسـئول 
شـناخته شـود مراجعه نماید.«

از مـاده 19 قانـون ایمنـی راه هـا و راه آهـن1 نيـز می تـوان بـه عنوان مثـال دیگـری در این خصوص 
یـاد کـرد. مطابـق ایـن مـاده اگر بـر اثر کوتاهـی در بـه کار بـردن تجهيزات ایمنـی در زمـان انجام 
عمليـات احـداث، مرمـت و یا نگهداری راه ها خسـارتی به اشـخاص وارد شـود، وزارتخانه هـای راه و 
ترابری و جهاد سـازندگی حسـب مورد موظفند خسـارت وارده را پرداخت و در صورتی که ماموران 
دولت سـبب خسـارت وارده به اشـخاص گردیده باشـند، دولت خسـارت پرداختی را از آنها مطالبه 
خواهـد کـرد. بدین سـان، در ایـن زمينه خسـارت وارده به اشـخاص )حقيقی و حقوقی( می بایسـت 
توسـط وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد سـازندگی )وزارت جهاد کشـاورزی( جبران گردد. در این 
خصـوص تفکيکـی بيـن تقصير یا عدم تقصيـر کارمند دیـده نمی شـود. در این موارد دولـت در هر 
صـورت مسـئول جبران خسـارت خواهد بـود و در صورتی که زیـان وارده ناشـی از تقصير کارکنان 

باشـد، دولـت پـس از جبران آن، حـق مراجعه بـه کارکنان مقصر را خواهد داشـت.
در مـواردی نيز ممکن اسـت، مسـئوليت کارمند تنهـا در برخی موارد از حکم منـدرج در ماده 
11 قانـون مسـئوليت مدنـی پيـروی نکنـد؛ بدیـن معنا که مشـمول قانـون و مقـررات خاص 
دیگری باشـد. برای مثال، در صورتی که به دليل اشـتباه در تشـخيص کارشناسـان وزارت نيرو 
مبنـی بـر حفر و بهره بـرداری از چاه یا قنـات جدید االحداث در اراضی غيرمحيـاه و نقصان آب 
منابـع مجـاور، خسـارتی به اشـخاص وارد گردد جبران خسـارت وفق تبصره  3 مـاده  14 قانون 
توزیـع عادالنـه  آب2، بـه عمـل خواهد آمـد. بدین ترتيب تنها خسـارتی که بر اسـاس این ماده 
وارد گردد تابع حکم مندرج در این ماده قانونی  بوده و الزم اسـت خسـارت توسـط وزارت نيرو 
جبران شـود اما درباره  سـایر خسـارت ها ، در صورتی که مشـمول قوانين خاص دیگر نباشـند، 

تابـع حکم ماده 11 قانون مسـئوليت مدنـی خواهند بود.
بـا توجـه به مطالب فوق، مسـئوليت مدنی برخی مسـتخدمان یا کارمندان دسـتگاه ها به کلی 

ماده 19 قانون ایمنی راه ها و راه آهن: »وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند عالئم افقی و عمودی و تجهيزات ایمنی الزم را   .1
در طول هر یک از راه های مربوط مشخص و در محل های مورد نياز نصب و اجرا نمایند. 

تبصــره: وزارتخانه های مذکور مکلفند برای انجام عمليات احداث، مرمت و یا نگهــداری راه های مربوط عالئم ایمنی الزم را نصب نمایند. 
چنان چه بر اثر کوتاهی در به کار بردن عالئم یاد شده خسارتی به اشخاص )حقيقی یا حقوقی( وارد شود هر یک از وزارتخانه های یاد شده 
حسب مورد موظف هستند از مطالبات پيمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارت خانه، خسارت وارده را پرداخت کنند و چنان چه ماموران 

دولت یا پيمانکاران مرتکب تقصير شده باشند، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد کرد.«
ماده 14 قانون توزیع عادالنه  آب: »هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدید االحداث در اراضی غيرمحياه آب منابع مجاور نقصان   .2
یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل می شود. تبصره 3 - هرگاه به تشخيص هيات سه نفری موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم 
شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان  وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسيله وزارت نيرو 

جبران خواهد شد.«
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از شـمول حکـم مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنـی مسـتثنی بوده و برخـی دیگر نيـز تنها در 
مـوردی خـاص از حکـم منـدرج در ایـن ماده پيـروی نمی کنند. امـا به عنوان یـک قاعده کلی 
می تـوان گفت کارمندان دسـتگاه ها مشـمول ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی می باشـند مگر 

آنکـه مقـرره ای خاص، حکمـی دیگر بـرای آنها پيش بينی کرده باشـد.
پـس از روشـن شـدن موضـوع مذکور، الزم اسـت تقصير شـخصی به طور دقيق تبييـن گردد. 
قسـمت اول مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنی مقرر مـی دارد »کارمندان که به مناسـبت انجام 
وظيفـه عمـدا یـا در نتيجه بی احتياطی خسـاراتی را وارد نمایند شـخصا مسـئول می باشـند« 
مطابـق عبـارت مذکور تقصير شـخصی در دو مـورد منجر بـه ورود زیان می گردد. فـرض اول، 

عمـد مسـتخدم و فرض دیگـر بی احتياطی وی.

1-1-2(  عمد
در مـاده  11 قانـون مسـئوليت مدنـی تعریفـی از عمـد بـه عمـل نيامده امـا به نظر می رسـد، 
منظـور از عمـد آن اسـت کـه اوال کارمنـد باید نسـبت به مغایرت عمـل خود با قانـون آگاهی 
داشـته باشـد و ثانيـا انگيـزه ای را تعقيـب کند کـه دولت هيـچ توجيهی برای مسـئوليت خود 
نسـبت بـه آن نمی دانـد. بـرای مثال بـرای اهـداف غيـراداری و غيرمرتبط با شـغل ارجاعی به 

وی یـا بـرای تحقق اهـداف شـخصی، مرتکب عمل زیانبار شـده باشـد.1

2-1-2(  بی احتیاطی
بی احتياطـی، طيـف نسـبتا گسـترده ای از تقصير شـخصی را در بـر می گيرد. البتـه باید توجه 
کـرد بـا عنایـت به آنکه تنهـا واژه  بی احتياطـی در متن مـاده مورد اشـاره قرار گرفته ایـن واژه 
صرفـا بـه معنـای خـاص آن یعنی »اقـدام به عملی که نمی بایسـت انجام می شـد« نبوده بلکه 

بی مباالتـی یعنـی »عـدم انجـام کاری که می بایسـت انجـام می شـد« را نيز در بـر می گيرد.2
در واقـع بـا قرار دادن بی مباالتی در زمره  خطاهای شـخصی، از یک سـو خسـارت های وارده به 
جـای اینکـه از بودجه دسـتگاه جبران گردد، از سـوی کارمند پرداخت خواهد شـد و از سـوی 
دیگـر ایـن موضـوع، باعـث می شـود کـه کارمنـدان در انجـام تکاليـف و صالحيت هـای خود، 

احتيـاط کننـد و مرتکب تعدی و تفریط نشـوند.3

مشتاق زرگوش، پيشين، صص 49-51  .1
همان، صص 51-54  .2

همان، ص 55  .3
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برخـی مـواد قانونـی دیگر از جمله ماده 24 آیين نامه مترجمان رسـمی مصـوب13722، ماده 68 
قانـون ثبـت اسـناد و امـالک مصـوب 13101، ماده 22 قانون دفاتر اسـناد رسـمی و کانون سـر 
دفتـران و دفتـر یـاران مصـوب 13542و ... نيز بيانگر آنند که کارمنـدان در صورت ارتکاب تقصير 

شـخصی، مسـئول اعمال خود هسـتند و دسـتگاه، هيچ مسـئوليتی در قبال عمل آنها ندارد. 

2-2( تقصیر دستگاه یا سازمان
مطابـق مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنـی: »... ولـی هـرگاه خسـارت وارده، مسـتند بـه عمل 
کارمنـدان نبـوده و مربـوط بـه نقص وسـایل ادارات و موسسـات باشـد در این صـورت، جبران 

خسـارت بـر عهـده اداره یا موسسـه مربوطه اسـت ...«. 
نقـص در معنـای کّمی یعنی »نداشـتن« و »نبود« و در معنای کيفی یعنـی »معيوب بودن« و 
»ناکارآمـدی«.3 هـر چنـد معنـای کيفی از نقـص با عبارت بـه کار رفته در مـاده قانونی مذکور 
بيشـتر انطبـاق و هماهنگـی دارد امـا به نظر می رسـد نقص وسـایل ادارات و موسسـات هر دو 

حالت مذکور را در بر می گيرد.  
در اینجـا ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه چگونـه می تـوان »خطـای اداری« را از »خطـای 

شـخصی« متمایـز سـاخت و بایـد چـه معيـاری را بـرای تمييـز ایـن دو بـه کار بسـت؟
اصـوال در تبييـن خطای اداری بيان می شـود » خطـای اداری، یک مفهوم نسـبی و تابع اوضاع 
و احـوال و کيفيـت وقـوع خسـارت اسـت و این بـر عهده  قاضی اسـت که در هر مـورد با توجه 
بـه شـرایط وقـوع جـرم، تشـخيص دهد کـه آیا عمل زیـان آور، ناشـی از نقـص وسـایل اداره و 

خطای اداری است یا نه.«4	
برای تشـخيص تقصير شـخصی مسـتخدم از تقصير دسـتگاه، از طرف علمای حقوق نظریات 
مختلفی ابراز شـده که در بين آنها دو نظریه از بقيه مشـهورتر اسـت که در ذیل هر دو نظریه 

مورد اشاره قرار گرفته است. 
نظریـه اول: هـر اداره و موسسـه عمومـی در انجـام وظایف خود باید در حـدود متعارف مراقبت 
ماده 68 قانون ثبت اسناد و امالک: »هرگاه سندی به واسطه تقصير یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید عالوه بر   .1

مجازات های مقرره از عهده کليه  خسارات وارده نيز برآید.«
ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران: »سردفتران و دفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند   .2
در مقابل متعاملين و اشخاص ذی نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصير یا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضا یا کال از 
اعتبار افتد و در نتيجه ضرری متوجه آن اشخاص شود عالوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارت 

ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانين و مقررات عمومی خواهد بود.«
مشتاق زرگوش، پيشين، ص64   .3

منوچهر طباطبایی موتمنی، پيشـين، ص 411- فردین مرادخانی و حسـين اسـفندیاری، »مبانی مسـئوليت مدنی دولت در پرتو قوانين   .4
ایران«، ص 59
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داشـته باشـد کـه از اعمـال او زیانـی بـه کسـی وارد نشـود. البته اشـتباهات و تقصيـرات برای 
دسـتگاه غيرقابـل اجتنـاب اسـت و مسـئول آن نيـز باید دسـتگاه باشـد ولی اگر اشـتباهات و 
تقصيـرات از ایـن حـدود خارج شـود، تقصيرات مزبور تقصيرات شـخصی مسـتخدم بـوده و او 

بایـد از عهـده  خسـارت برآیـد. تشـخيص این امـر نيز به عهـده  قاضی می باشـد.1	
نظریـه  دوم: چنانچـه عمل زیان آور اداری، جنبه شـخصی داشـته و بيانگر ضعف هـا، هوس ها و 
بی احتياطی های مامور باشـد، تقصير شـخصی اسـت و جوابگوی آن، شخص مامور و مستخدم 
خواهـد بـود. بـه عکـس چنانچه عمل زیان آور، جنبه  شـخصی نداشـته باشـد، تقصيـر و خطا، 

اداری اسـت و مسـئول آن دولت خواهد بود.2
تفـاوت تصميم های نادرسـت فردی و خطاهـای اداری را در یک مثـال توضيح می دهيم. فرض 
کنيـد قاضـی دادگاه عمـدا رسـيدگی را به تاخير انـدازد و تصميم های متعـارض و نابجا بگيرد. 
همـه می گوینـد کـه او تقصيـر دارد و چنـان کـرده اسـت. ولـی هـرگاه در نتيجـه شـمار زیاد 
پرونده هـا و کمبـود شـعب دادگاه و کندی وسـایل نقليـه  ماموران ابـالغ و دالیلـی از این گونه، 
دادرسـی بـه تاخيـر افتد، آیا ممکن اسـت فرد معينی را مقصر دانسـت؟ بيگمـان در این مورد 
نيـز تقصيـری وجـود دارد، لکـن علت های آن چنان گسـترده و ریشـه دار اسـت که بایـد آن را 

منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد.3 
هـدف قانونگـذار نيـز اعالم همين قاعـده اسـت. در واقع، می خواهد دسـتگاه را مسـئول نقص 
سـازمان خـود و کارمنـد را مسـئول خطاهای شـخصی سـازد و مـرز بين این دو مسـئوليت را 
از یکدیگـر تفکيـک کنـد. الزم اسـت نقص وسـایل را که صراحتـا و به طور خـاص در ماده 11 
قانون مسـئوليت مدنی مورد اشـاره قرار گرفته و از موارد تقصير دولت دانسـته شـده، دقيق تر 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار دهيـم.  همـه  مراجع عمومی بـرای ایفـای صالحيت خـود از ابزار 
و تجهيزاتـی اسـتفاده می کننـد ماننـد اسـتفاده از خـودرو یـا اسـتفاده از اسـلحه  گرم توسـط 

نيروهـای مسـلح کـه البتـه در مورد اخير ماهيـت کار اقتضای داشـتن آن ابـزار را دارد. 
حـال اگـر در اثـر نقـص و عيـب موجـود در ابزار و تجهيـزات موجود در دسـتگاه، خسـارتی به 
شـخصی وارد گـردد، مطابـق این قسـمت از ماده 11 قانون مسـئوليت مدنـی پرداخت غرامت 
بـه عهـده  مرجع ذی ربط اسـت. بـه عنوان مثال، اگـر تجهيزات بيمارسـتان ها از قبيـل ابزارات 
مـورد اسـتفاده در اتـاق عمل معيوب باشـد یا آسانسـور بيمارسـتان یـا اداره خراب باشـد و در 

منوچهر طباطبائی موتمنی، پيشين، ص401  .1
همان، ص401  .2

ناصرکاتوزیان، پيشين، ص 566  .3
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نتيجـه اسـتفاده از آنها آسـيبی به بيمـاران و مراجعه کنندگان وارد شـود، موسسـه و سـازمان 
ارائه دهنـده خدمات، مسـئول شـناخته خواهند شـد.

ممکن اسـت این تردید در ذهن ایجاد شـود که آیا در صورت »نقص وسـایل« منحصرا باید از 
تقصير دسـتگاه یاد کرد یا در اینگونه موارد امکان تقصير شـخصی مسـتخدم نيز وجود دارد؟

بـا توجـه بـه عدم وجود هيچ گونه قيد و شـرط در مسـئوليت مدنی ناشـی از نقص وسـایل، به 
نظـر می رسـد در این گونـه موارد دسـتگاه مکلف به جبران خسـارت اسـت و نيـازی به تحقيق 
و شناسـایی منشـأ نقـص منجر به زیان نيسـت. اما این عـدم توجه به این معنا نيسـت که اگر 
نقص از عملکرد نادرسـت شـخص ایجاد شـده باشـد، آن شـخص هيچ گونه مسئوليت کيفری 
یـا انضباطـی نيز نـدارد. بـرای مثال اگر عدم وجود دسـتگاهی خـاص در بيمارسـتان منجر به 
ورود آسـيبی بـه بيمـاران گـردد، بـا توجـه بـه آنکـه نقص وسـایل منجر بـه ورود این آسـيب 
گردیـده، جبران خسـارت به عهده  آن دسـتگاه بوده و اشـخاصی که وظيفه  تهيه یـا تدارک آن 
دسـتگاه یا بازبينی وسـایل از جمله آمبوالنس ها را بر عهده داشـته، مسـئوليت اداری و کيفری 
خواهنـد داشـت،1عالوه بـر آن دسـتگاه نيز می تواند پس از جبران خسـارت بـه کارمند خاطی 

مراجعـه و مبالغ پرداختـی را از او مطالبه نماید.
الزم به ذکر اسـت در همه موارد، نقص وسـایل به سـبب فرسـایش ناشـی از کار زیاد، عدم مراقبت 
از وسـيله در مقابـل عوامـل خارجـی از جملـه باران و... نمی باشـد بلکه در مواردی نيز نقص وسـایل 
ناشـی از عيـب توليـد اسـت کـه در هر دو فـرض مزبور، مرجـع یا دسـتگاهی که نقص وسـایل آن 
منجـر بـه ورود خسـارت به سـایر اشـخاص گردیده، مکلف به جبران خسـارت اسـت. بـا این حال، 
در فـرض دوم )نقـص وسـایل ناشـی از عيـب توليـد(، دسـتگاه پـس از جبـران خسـارت زیاندیـده 
می توانـد عليـه عرضه کننـده وسـيله معيوب دعـوای ضرر و زیـان مطرح کـرده و خسـارات وارده به 
خـود را از وی مطالبـه نمایـد. گاهی ممکن اسـت نقص وسـایل دسـتگاه اجرایی با تقصير شـخصی 
کارمنـد همـراه گشـته و هـر دو با هم منجـر به ورود زیان گردنـد. به عنوان مثال، فرضـی که راننده 
سـازمان تامين اجتماعی با سـرعت غيرمجاز در حرکت باشـد و در عين حال سيسـتم ترمز خودرو 
نيـز معيـوب باشـد و بـا این وضعيت به خـودروی دیگـری که در کنـار خيابان پارک شـده، برخورد 

نمایـد. در چنيـن مواردی کارمنـد و اداره در برابر زیاندیده مسـئوليت تضامنی2دارند.3
در مـواردی ممکـن اسـت زیـان وارده نـه ناشـی از نقـص وسـایل بـوده و نه ناشـی از تقصير 

همان، ص66  .1
مسئوليت تضامنی: زمانی که چندین نفر در برابر طلبکار، مدیون قلمداد  شوند و طلبکار نيز به طور همزمان حق مراجعه به هر یک یا به همه    .2

آنها را داشته باشد. مبلغ دریافتی توسط طلبکار بيش از مبلغ طلب نخواهد بود. 
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص 567  .3
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کارمنـد. در چنيـن مواردی برخی1 معتقدند حرف عطف »و« بعد از عبارت »هرگاه خسـارت 
وارده مسـتند بـه عمـل آنـان نبـوده« به اشـتباه توسـط قانونگـذار بـه کار رفته اسـت زیرا با 
وجـود حـرف عطـف »و« ایـن برداشـت از مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنی خواهد شـد که 
ایـن بخـش از مـاده بـه عنوان مکمل عبـارت بعد از خـود )مربوط بـه نقص وسـایل ادارات و 
موسسـات مزبـور باشـد( بـوده و عنـوان مسـتقلی نـدارد در حالی کـه در این گونه مـوارد نيز 
دسـتگاه می بایسـت جبـران خسـارت کنـد. در تایيـد مطلـب می تـوان گفـت، بـا توجـه به 
اینکـه در ایـن فـرض کارمند مرتکب تقصيری نگردیـده و همچنين با عنایت بـه اصول کلی 
حقوقـی کـه هيـچ زیانـی نباید جبـران نشـده باقی بمانـد، دسـتگاه جهت جبران خسـارت 

مناسب  تر به نظر می رسد. 
ممکـن اسـت این شـبهه در ذهن افـراد ایجاد گردد که عبـارت »نقص وسـایل«، ناظر به ضعف 
و نقـص موجـود در نيـروی انسـانی )کارمندان( شـاغل در هر نهـاد عمومی نيز می شـود. بدین 
ترتيـب، کارمنـدان در واقع وسـایل و یا در حکم وسـایل مراجع و دسـتگاه های عمومی اند و اگر 
در آنها از حيث کارکردی نقصی وجود داشـته باشـد، نقص وسـایل مورد نظر قانونگذار در ماده  
11 قانون مسـئوليت مدنی صورت پذیرفته و در این حالت، تقصير و مسـئوليت دسـتگاه متبوع 
مطـرح می شـود. ایـن دیـدگاه بـه ایـن دليل پذیرفتنی نيسـت که قسـمت نخسـت مـاده  11 
قانون مسـئوليت مدنی را که ناظر بر بيان خطای شـخصی اسـت بی اثر می سـازد. زیرا در همه  
مـوارد، می تـوان اسـتدالل کرد که زیان وارده ناشـی از نقص نيروی انسـانی )مثـال عدم مهارت( 
بوده و در نتيجه، دسـتگاه مسـئول اسـت. در واقع ایراد غيرقابل اغماض نظریه  باال آن اسـت که 

دوگانگـی کامال آشـکار ماده  11 قانون مسـئوليت مدنی را نادیـده می گيرد.«2
بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد، این نتيجه به دسـت می آید کـه طبق ماده 11 قانون مسـئوليت 
مدنی، به ندرت دسـتگاه نسـبت به اعمال کارمندان خود مسـئوليت پيدا می کند و حقوقدانان 
تنهـا بـا مسـامحه و ایـن تعبير که نقص وسـایل اداری نيـز مربوط به تصميم فـردی کارمندان 
می شـود، این مسـئوليت )مسئوليت ناشی از نقص وسـایل اداری( را در زمره  مباحث مسئوليت 

ناشـی از فعل غير مطـرح می کنند.3

مشتاق زرگوش، پيشين، صص73 و 74  .1
همان، ص 63  .2

ناصر کاتوزیان، پيشين، ص570  .3
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3-2( اعمال حاکمیت
قسـمت پایانـی مـاده 11 قانون مسـئوليت مدنـی مقـرر مـی دارد: »در مورد اعمـال حاکميت 
دولـت، هـرگاه اقداماتـی که بر حسـب ضـرورت بـرای تامين منافـع اجتماعی طبـق قانون به 
عمـل آیـد و موجـب ضـرر دیگری شـود، دولـت مجبور بـه پرداخت خسـارت نخواهـد بود.«

در مـاده 11 قانـون مسـئوليت مدنـی، اعمـال حاکميـت و تصـدی دولت از هم متمایز شـده و 
دولـت از جبـران خسـارت ناشـی از اعمـال حاکميت معاف گردیده اسـت. برای فهـم بهتر این 

قسـمت الزم اسـت، ابتدا تعاریفـی از اعمـال حاکميتی و تصـدی ارائه گردد.
روابط دولت و ادارات و دوائر عمومی با افراد دارای دو وجهه می باشد:

برخـی امـور بـه قوای دولتی اختصاص داشـته و مـردم نمی توانند نظير آنهـا را انجام دهند   -1
همچـون گرفتـن ماليات، اخـذ حق بيمه از کارگران مشـمول قانـون کار و حفظ انتظامات 
عمومـی در معابـر و غيره.1	در این دسـته از اعمال، دولت در مقام اسـتفاده از حق حاکميت 
و اقتـدار ملـی اسـت، تنهـا نفع عمـوم را در نظـر دارد و بـرای اجرای وظایف خـود در نقش 
آمـر و فرمانـده ظاهـر می شـود.2	مـاده 8 قانـون مدیریت خدمات کشـوری3 نيـز به تعریف 

این دسـته از اعمال پرداخته اسـت.
بـا توجـه بـه آنکه اعمـال حاکميت به منظـور نظم عمومی جامعـه و دفـاع از مصالح عاليه   
کشـور انجـام می گيـرد، لـذا دولـت بایـد در ایـن دسـته از اعمـال آزادی زیـادی داشـته و 
اگـر لطمـه و آسـيبی بـه حقوق اشـخاص وارد آیـد چندان اهميتـی ندارد و چـون مقصود 
و منظـور عالـی در مقابـل اسـت، می تـوان منافع شـخصی را فـدای منافـع عمومی جامعه 
کـرد.«4 البتـه بایـد توجه داشـت کـه آزادی دولـت در این دسـته از اعمال نامحـدود نبوده 
بلکـه تـا آنجایی اسـت که قانون اجازه داده اسـت. تخلـف از این اصل برای مامـوران دولتی 

ایجاد مسـئوليت )کيفـری، مدنی و سياسـی( خواهـد کرد.5	
گاهـی مامـوران دولتـی بـه عنـوان نماینده اشـخاص حقوق عمومـی، موسسـات دولتی یا    -2

علی اصغر پورهمایون، »اعمال حاکميت و اعمال تصدی«، صص 818 تا 820  .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، صص569   .2

»ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکميتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع   .3
آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از 
قبيل: الف( سياستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی؛ ب( برقراری عدالت و تامين اجتماعی 
و باز توزیع درآمد؛ ج( ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگيری از انحصار و تضييع حقوق مردم؛ د( فراهم نمودن زمينه ها و مزیت های الزم 
برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاری؛ ه( قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضایی؛ و( حفظ تماميت ارضی 
کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛ ز( ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صيانت از هویت ایرانی، اسالمی؛ ح( اداره امور داخلی، 

ماليه عمومی، تنظيم روابط کار و روابط خارجی ط( ... ی(... ک( ... ل( ... م( ...«
علی اصغر پورهمایون، پيشين، صص 818 تا 820   .4

رحمت اهلل امين فر، »اعمال حاکميت و اعمال تصدی«، ص41   .5
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شـوراهای محلـی اعمالـی را انجـام می دهند کـه نظير اعمال روزانه اشـخاص عادی اسـت؛ 
مثـال فـرض کنيـم که ریيـس یکـی از بنگاه هـای دولتی بـرای کارکنـان خود خانـه اجاره 
کنـد. در ایـن مـوارد دولت و مامـوران دولتی چون افراد معمولی به اداره امور شـخصی خود 
پرداختـه و هيـچ فرقـی بيـن اعمالی که از طـرف مامـوران دولتی صورت گرفتـه با اعمالی 
کـه افـراد معمولـی انجـام می دهند وجـود نخواهد داشـت. ایـن دسـته از اعمـال را اعمال 

تصـدی گویند.1
معافيـت دولـت از مسـئوليت ناشـی از اعمال حاکميتی کـه در ذیل ماده 11 قانون مسـئوليت 
مدنـی مـورد اشـاره قرار گرفتـه، معافيت به معنای واقعی کلمه نمی باشـد، زیرا کليه اشـخاص 
در صورتـی کـه در مقـام اعمـال حـق قانونـی خود، سـبب ورود خسـارت بـه دیگـری گردند، 
الزامـی بـه جبران خسـارت ندارند و در این دسـته از اعمال نيز تنها با وجود شـرایطی از جمله 

انطبـاق عمـل بـا قانـون و... دولت تکليفی به جبران خسـارت نخواهد داشـت.2
بـا توجـه بـه مطالبی کـه در خصـوص مـاده 11 قانون مسـئوليت مدنـی ذکر گردیـد، به نظر 
می رسـد کـه ایـن مـاده قانونـی حکـم جدیـدی درخصـوص مسـئوليت مدنـی دسـتگاه های 
اجرایی و کارکنان آن مقرر نداشـته اسـت. مطابق این ماده قانونی هر شـخص اعم از دسـتگاه 
یـا کارکنـان آن در صورتـی کـه سـبب ایجـاد خسـارت به دیگـری گردنـد، مکلف بـه جبران 
خسـارت می باشـند ایـن در حالـی اسـت کـه اصـول کلی حقوقـی، مـاده 1 قانون مسـئوليت 
مدنـی و مـوادی کـه در مبحث اتالف و تسـبيب از قانـون مدنی ذکر گردیـده نيز بيانگر چنين 

مفهومی است. 

بند سوم: مسئولیت ناشی از مالکیت
گاهـی شـخص بـه دليل آنکه مالک چيزی اسـت مسـئول شـناخته می شـود؛ بدیـن معنا که 
گاه ممکـن اسـت مایملـک اشـخاص بـه دیگـری خسـارتی وارد نمایـد در این صـورت مالک 
مکلـف بـه جبـران خسـارت اسـت. در ذیـل نمونه هایی از مسـئوليت ناشـی از مالکيـت مورد 

اشـاره قرار گرفته اسـت.

الف( مسئولیت ناشی از خرابی بنا
مـاده 333 قانـون مدنـی در ایـن بـاره مقـرر مـی دارد: »صاحب دیوار یـا عمارت یـا کارخانه 

علی اصغر پورهمایون، پيشين، صص 818 تا 820   .1
عبدالعلی محمدی، »مسئوليت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتالف«، ص 46   .2
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مسـئول خسـارتی اسـت که از خراب شـدن آن وارد می شـود، مشـروط بر اینکه خرابی در 
نتيجـه  عيبـی حاصـل گـردد کـه مالـک مطلع بـر آن بـوده و یا از عـدم مواظبـت او حاصل 

شده است«. 
بر خی شـمول ماده 333 را شـامل ابزارآالت و لوازم اسـتفاده شـده در سـاختمان نيز دانسـته 
و اسـتدالل کرده انـد کـه »در حقـوق ایـران بـا فقدان یک نص کلی در مورد مسـئوليت ناشـی 
از اشـياء تـا جایـی که عـرف اجازه دهد می توان مفهومی وسـيع از سـاختمان را در مـاده 333 
قانـون مدنـی در نظـر گرفـت بنابراین مخازن مایع، وسـایل برقـی و تمام تاسيسـات حرارتی و 
برودتـی کـه در سـاختمان بـه کار رفتـه و عرفاً جزیـی از بناسـت در صورت خرابـی در حيطه  

مـاده 333 ق.م می گنجـد«.1
بـرای اینکـه زیاندیـده بتوانـد از مالک خسـارت بگيـرد باید ثابت کند، خراب شـدن بنا سـبب 
ورود ضـرر بـوده و ایـن خرابی ناشـی از عيبی اسـت کـه 1( مالک مطلـع از آن بوده اسـت، 2( 
یـا از عـدم مواظبت او حاصل شـده اسـت. بـرای مثال اگر مالک، خانـه ای را که موریانـه در آن 
رخنه کرده رها سـازد، مسـئول خسـارتی اسـت که از خراب شـدن آن به دیگران وارد می شود. 
بایـد توجـه داشـت کـه بـرای تحقق تقصيـر، آگاه شـدن از خطر کافی نيسـت و مالـک باید از 

امـکان دفع خطر اسـتفاده نکند.2		
مقصـود از »تمکـن اصـالح« این اسـت که انسـانی متعارف در آن شـرایط توان اصـالح وضع و 
احتراز از خطر را داشـته باشـد. زبونی ها و کاسـتی های شـخصی مالک نباید دليل معاف شـدن 
او از جبـران خسـارت محسـوب شـود؛ بـرای مثـال، نمی تـوان گفت چـون مالک دیـوار هزینه 

دفع ضرر از همسـایه را نداشـته، مسـئول جبران خسـارت نيست.3
اگـر مالـک از انحـراف دیـوار آگاه شـود و به اصـالح آن اعتنا نکند به این عذر که سـبب خرابی 
را دیگـری فراهـم کرده، از ضمان ناشـی از خرابـی دیوار مصون نمی ماند زیـرا کاهلی در احتراز 
از خطـر نيـز بـرای مالک تقصيری ضمـان آور اسـت. در این مـوارد زیاندیده می تواند خسـارت 

را از هر دو بگيرد و آنگاه در مقام توزیع مسـئوليت، سـهم هر کدام نيمی از خسـارت اسـت.4
»مبنـای ماده 333 قانون مدنی تقصير اسـت و دشـواری اثبات تقصير، گاه زیاندیـده را از طرح 
دعـوی منصـرف می نمایـد. قانونگـذار می توانـد مبنـای مـاده را در اصالحـات آینـده از تئوری 
تقصيـر بـه تئـوری خطر یا تعهد ایمنـی تغيير دهد. در ایـن صورت مالک در هر حال مسـئول 

عليرضا یزدانيان، »مطالعه تطبيقی مسئوليت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران و فرانسه«، ص382  .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص 572  .2

همان، صص 574 و 573   .3
همان، ص 574     .4



بخش اول: مسئوليت مدنی در سازمان تامين اجتماعی  / 55

بـوده و بـرای امنيـت خاطر خـود می تواند این مسـئوليت را بيمـه نماید.«1
بـر اسـاس مـاده 333 قانـون مدنـی و همچنيـن بـا توجـه بـه شـرایط مـورد اشـاره در 
مطالـب فوق الذکـر، در صورتـی کـه در نتيجـه خرابـی امـالک و سـاختمان های متعلـق 
بـه سـازمان تامين اجتماعـی خسـارتی به دیگـری وارد گردد، سـازمان مکلـف به جبران 

خسارت خواهد بود. 

ب( مسئولیت ناشی از خسارت وارده به امالک مجاور
مطابـق مـاده 132 قانـون مدنـی: »کسـی نمی توانـد در ملـک خـود تصرفی کند که مسـتلزم 
تضـرر همسـایه شـود مگر تصرفی که بـه قدر متعارف و بـرای رفع حاجت یا دفع ضـرر از خود 
باشـد«. اصـل 40 قانون اساسـی نيـز بيان مـی دارد: »هيچ کـس نمی تواند اعمـال حق خویش 

را وسـيله  اضـرار بـه غير یـا تجاوز بـه منافع عمومی قـرار دهد«.
از لحـاظ مسـئوليت، مالکـی که در تصـرف خود از مرز متعـارف می گذرد یـا در حدود متعارف 
ولـی بـه قصـد اضـرار بـه همسـایه اقـدام می کنـد، نه تنهـا از طـرف دادگاه منع می شـود بلکه 
مسـئول زیان هـای ناشـی از آن اقـدام نيـز خواهـد بود.2 بـرای مثـال، اگر در امـالک متعلق به 
سـازمان تصرفاتی صورت گيرد که سـبب ورود خسـارت به امالک مجاور شـود، دادگاه هم به 

منـع تصـرف دسـتور می دهـد و هم به هزینـه  تعمير بنـای مجاور.

ج( مسئولیت خاص دارنده  اتومبیل
در قانـون بيمـه اجبـاری مسـئوليت مدنـی دارندگان وسـایل نقليـه موتوری زمينـی در مقابل 
شـخص ثالـث مصوب 13473 مسـئوليت ویژه ای بر دارنده  وسـيله تحميل شـد کـه در قوانين 
پيشـين سـابقه نداشـت. این حکم در ماده 1 اصالحيـه  قانون مذکور مصـوب 13874 نيز تکرار 
شـد و هـم اکنـون در قانون بيمه اجباری خسـارات وارد شـده به شـخص ثالـث در اثر حوادث 

ناشـی از وسـایل نقليه مصـوب 1395نيز تکرار گردیده اسـت.

علی رضا یزدانيان، پيشين، ص 380   .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص595  .2

»کليه  دارندگان وسایل نقليه  موتوری و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقيقی یا حقوقی باشند،   .3
مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقليه   مزبور و یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد شود...«

»کليه دارندگان وسایل نقليه موتوری زمينی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقيقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل  نقليه مذکور را در قبال   .4
خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقليه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می شود 
حداقل به مقدار مندرج در ماده )4( این قانون نزد یکی از شرکت های بيمه که مجوز فعاليت در این رشته را از بيمه مرکزی ایران داشته 

باشد، بيمه نمایند...«
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بـا توجـه بـه آنکه سـازمان تامين اجتماعی جهـت انجام وظایف خود از وسـایل نقليـه موتوری 
اسـتفاده می نمایـد، تبييـن مسـئوليت دارنده و اسـتفاده کننده آنهـا ضروری به نظر می رسـد. 
مـاده 2 قانـون بيمـه اجبـاری خسـارات وارد شـده بـه شـخص ثالـث در اثـر حوادث ناشـی از 
وسـایل نقليـه مصوب 95 مقـرر می دارد: »کليه دارندگان وسـایل نقليه موضـوع این قانون اعم 
از اینکـه اشـخاص حقيقـی یا حقوقی باشـند مکلفند وسـایل نقليه خـود را در قبال خسـارت 
بدنـی و مالـی کـه در اثر حوادث وسـایل نقليـه مذکور به اشـخاص ثالث وارد می شـود حداقل 
بـه مقـدار منـدرج در مـاده )8( این قانون نزد شـرکت بيمـه ای که مجوز فعاليت در این رشـته 
را از بيمـه مرکزی داشـته باشـد، بيمه کننـد.« عالوه بر آن بند )پ( مـاده 1 این قانون نيز بيان 
می دارد: »حوادث عبارت اسـت از هرگونه سـانحه ناشـی از وسـایل نقليه موضوع بند )ث( این 
مـاده و محمـوالت آنهـا از قبيـل تصادم، تصادف، سـقوط، واژگونی، آتش سـوزی و یـا انفجار یا 

هر نوع سـانحه ناشـی از وسـایل نقليـه بر اثر حـوادث غيرمترقبه«
همان طـور کـه می  دانيـم در حـوادث رانندگـی به طور معمـول تقصيـر را راننده مرتکب می شـود 
نـه دارنـده. وانگهی در این قانون مسـئوليت هرگونه انفجار و آتش سـوزی اتومبيل بـر عهده  دارنده  
اسـت. تکليـف حفاظـت از وسـيله  نقليـه از اضرار به دیگـری در برخـی از وقایع فوق الذکـر در واقع 
مسـئول شـناختن دارنـده دربـاره  حوادثی اسـت که هيچ انسـان متعارفـی نمی توانـد از آن پرهيز 
کنـد. آنچـه قانونگـذار بر دارنده  اتومبيل تحميل کرده بيش از انتظاری اسـت که از انسـان متعارف 
می تـوان داشـت. بدیـن ترتيـب مفهـوم تقصيری که بـه دارنده  اتومبيل نسـبت می دهند بـا قواعد 
عمومـی سـازگار نيسـت و تنهـا در صورتـی می تـوان آن را توجيـه کرد کـه او متعهـد به حفاظت 
فرض شـود.1	این حکم اسـتثنا بر قاعده  کلی اسـت و به همين جهت نباید آن را به وسـيله قياس 
در مـوارد مشـابه نيـز اجـرا کـرد. بـرای مثال نمی تـوان ادعا کـرد که وسـایل نقليه  غيرموتـوری یا 

کارخانه هـا نيـز بـه همين انـدازه خطرناک بـوده و باید تابـع قانون بيمه  اجباری باشـند.2
بایـد توجه داشـت که مسـئوليت دارنده  اتومبيـل در برابر زیاندیـده مانع از مسـئوليت راننده ای که 
در اثـر تقصيـر خـود باعث ورود ضرر به دیگری شـده اسـت نخواهـد بود.3 پس اگـر راننده  اتومبيلی 
کـه متعلـق بـه سـازمان تامين اجتماعی می باشـد، در اثر سـرعت زیاد به رهگذری آسـيب برسـاند 

دارنـده  )سـازمان( و راننـده  خطـاکار، هر  یک به عنوانـی در برابر رهگذر مسـئوليت دارند.
امـا هـرگاه وسـيله  نقليه برخالف ميل مالـک و به زیان منافع او اسـتفاده شـود )مانند غصب و 

ناصر کاتوزیان، پيشين، صص 612 و 613- رضا اصغری، »مسئوليت بدون تقصير«، ص 93  .1
ناصر کاتوزیان، پيشين، ص 604  .2

همان، ص 607- بختيار عباسلو و سعيد کشفی، »تحوالت قانون اصالح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسایل نقليه موتوری   .3
زمينی در مقابل شخص ثالث«، ص55 
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سـرقت( و در ایـن حيـن خسـارتی به دیگری وارد گـردد صرفا متصرف، مسـئول خواهد بود.1
اکنـون بایـد به این پرسـش پاسـخ داد که آیا عدم مسـئوليت مالک )دارنـده( در موارد غصب و 
سـرقت درخصـوص عـدم جبران خسـارت قابل تسـری بـه  بيمه گر2 نيز می باشـد؟ بـه عبارت 
دقيق تـر، آیـا بيمه گـر ملـزم بـه جبـران خسـارت وارده از سـوی سـارق یـا غاصب به شـخص 

حادثـه دیده می باشـد؟ 
در پاسـخ دو دیدگاه مطرح می گردد. اول اینکه لزوم جبران همه   خسـارت های ناشـی از رانندگی 
ایجـاب می کنـد کـه خسـارت شـخص زیاندیده، جبران نشـده باقـی نماند و تحت پوشـش بيمه 
قـرار گيـرد. دوم اینکـه، چـون از یک سـو در قانون بيمـه  اجبـاری و آیين نامه  اجرایـی آن، در این 
خصوص حکم خاصی پيش بينی نشـده و از سـوی دیگر، بيمه ناظر به مسـئوليت دارنده  وسـيله  
نقليه موتوری اسـت و از تاریخ سـلب سـلطه او دیگر نمی توان او را »دارنده و مسـئول« شـناخت، 

مسـئوليت غاصب و سـارق در برابـر زیاندیده در زمـره  تعهدهای بيمه گر قـرار نمی گيرد.3
شـایان ذکر اسـت که مسـئوليت دارنده اتومبيل مطلق نيسـت و هر جا که معلوم شـود علت 
خارجـی )قـوه قاهـره( حادثـه  زیانبار را ایجـاد کرده  مسـئوليت دارنـده از بين مـی رود. مطابق 
قواعـد عمومـی مسـئوليت، بـرای اینکـه امری قـوه  قاهره محسـوب شـود و فرض مسـئوليت 
دارنـده را از بيـن ببـرد کافـی نيسـت که خارجی باشـد، بلکه باید احتـراز از آن مقـدور نبوده و 
قابـل پيش بينـی نيز نباشـد. 4 مـاده 530 قانون مجازات اسـالمی مصـوب 1392 در این زمينه 
مقـرر مـی دارد: »هـرگاه برخـورد بيـن دو یا چند نفر یا وسـيله  نقليه بر اثر عوامـل قهری مانند 

سـيل و طوفـان به وجود آیـد، ضمان منتفی اسـت«. 
در مـوردی کـه قـوه  قاهره علت منحصر حادثه اسـت و رابطه سـببيت بين فعل دارنـده و ورود 
زیـان را قطـع می کند، بيگمان دیگر نباید دارنده را مسـئول جبران خسـارت دانسـت. یادآوری 
ایـن نکتـه ضـروری اسـت که حادثـه خارجی، گذشـته از داشـتن اوصـاف عمومی قـوه  قاهره، 
نبایـد مربوط به سـاختمان داخلی اتومبيل باشـد. پس هرگاه السـتيک خـودرو هنگام حرکت 
بترکـد و در نتيجـه اتومبيـل منحـرف شـود و بـه دیگـری خسـارتی وارد آید، دارنـده  اتومبيل 

مسـئول جبران خسـارت است.5

ناصر کاتوزیان، پيشين، صص 616 و 617  .1
طرفين قرارداد بيمه عبارتند از بيمه گر و بيمه گذار. بيمه گذار کسی است که حق بيمه را پرداخت می کند و بيمه گر نيز به کسی گفته می شود   .2

که مبالغ حق بيمه را دریافت و در مقابل خدماتی را بيمه گذار ارائه می دهد. 
همان، ص 617   .3

همان، صص 613 و 627  .4
همان، ص 627  .5
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در فرضـی کـه قـوه قاهـره یکـی از دو عامل ورود زیان اسـت، این پرسـش مطرح می شـود که 
آیـا دارنـده  اتومبيل را باید مسـئول همه  خسـارات شـناخت یا بخشـی از آن و یا اساسـا وی را 

از مسـئوليت معاف دانست؟
بـا توجـه بـه وجـود رابطـه عليـت بيـن فعـل دارنـده و ضـرر و همچنيـن اصـل لـزوم جبران 
تمـام خسـارات زیاندیـده، در چنين مواردی دارنده  وسـيله  نقليه مکلف اسـت بـه تنهایی تمام 

خسـارات وارده بـه زیاندیـده را جبـران نماید.1

گفتار پنجم: موارد تخفیف یا معافیت از مسئولیت
گاهـی اوقـات وقـوع زیان مسـتقيما به عمل دسـتگاه یا کارمنـد مربوط نمی شـود بلکه امکان 
دارد بـر اثـر دخالـت عوامـل خارجـی، خسـارتی به بار آیـد. در این صـورت، دسـتگاه و کارمند 
هيـچ مسـئوليتی در قبـال زیـان وارده نخواهند داشـت. عمده ترین علل خارجـی که می توانند 

در وقـوع زیـان موثـر افتنـد و باعث تخفيف یا معافيت از مسـئوليت شـوند، عبارتند از:
1-  قوه قاهره 2- تقصير زیاندیده 3- فعل شخص ثالث. 

با توجه به آنکه امر آمر و همچنين اخذ برائت نامه از بيمار توسـط پزشـک در مواردی سـبب معافيت 
مامـور یا پزشـک از مسـئوليت می گردد، در ذیـل این گفتار به این موارد نيز پرداخته می شـود. 

بند اول:  قوه قاهره 
قـوه قاهـره یـا حادثـه غيرمترقبـه، حادثه مجهولی اسـت کـه غالبا بـه قدرت هـای طبيعت از 
قبيـل طوفـان، سـيل، زمين لـرزه و غيـره اطـالق می گـردد. قـوه قاهـره باید واجد مشـخصات 

معين باشـد:
اوال- قـوه قاهـره بایـد یـک حادثه غيرقابل پيش بينی باشـد زیرا اگر خوانده می توانسـت حادثه 

را پيش بينـی کند می بایسـت احتيـاط الزم را به منظور جلوگيری از وقـوع آن اتخاذ نماید.
 ثانيـا- قـوه قاهـره بایـد یـک حادثه غيرقابـل دفع باشـد؛ یعنی اجـرای تعهدی را که شـخص 

مسـئول، موظـف به اجـرای آن اسـت مطلقا غيرممکن سـازد.
 ثالثـا- قـوه قاهـره باید حادثه ای باشـد که به شـخص و یا به شـئ متعلق به کسـی کـه به آن 

اسـتناد می کند، ارتباطی نداشـته باشد.2
بـا توجـه بـه مطالـب فوق، قـوه قاهره به یـک حادثـه خارجی ناگهانـی، غيرقابـل پيش بينی و 

همان، ص 628  .1
ميشل لورراسا، پيشين، صص 129-127  .2
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غيرقابـل اجتناب گفته می شـود که به اسـتناد مواد 227 و 229 قانـون مدنی1 موجب معافيت 
از مسـئوليت می گردد. معافيت از مسـئوليت بدین سـبب رخ می دهد که »چنين حادثه ای به 
قطـع رابطـه سـببيت ميان فعل مرتکب و خسـارت های وارد شـده منجر می شـود.«2 از این رو، 
چنانچـه کارمنـد در اثـر بروز قـوه قاهره نتواند به تکاليـف خود عمل کند و بدین سـبب زیانی 
بـه بـار آید، مسـئوليتی متوجـه او نخواهد بود. به عنوان مثـال، اگر بر اثر ریزش کوه و مسـدود 
شـدن راه هـا، حـال بيمـار در آمبوالنـس بـه علـت دیر رسـيدن به بيمارسـتان، وخيم تر شـود 

راننده مسـئوليتی نخواهد داشت.

بند دوم:  تقصیر زیاندیده
هـرگاه زیـان وارده در اثـر رفتـار و عمـل زیاندیده ایجاد شـده باشـد، از کارمند یا دسـتگاه رفع 
مسـئوليت شـده یا مشـمول تخفيف در مسـئوليت می گـردد.3	در فرضی که تقصيـر زیاندیده، 
تقصيـر عامـل زیان را می پوشـاند، در واقع سـبب اصلی زیـان، فعل خود زیاندیده اسـت و خود 
او مسـئول زیان وارد به خود اسـت. برای اینکه تقصير زیاندیده بر مسـئوليت عامل زیان موثر 
باشـد، باید حائز شـرایط عمومی مسـئوليت مدنی باشـد. البته در این فرض، مفهوم تقصير تا 
حـدودی بـا مفهـوم آن در معنـای متعارف تفـاوت دارد. زیـرا به طور معمول وقتـی صحبت از 
تقصيـر می شـود، منظـور ارتکاب هـر نوع بی احتياطـی و بی مباالتـی در برابر دیگران اسـت در 
حالـی که در فرض مسـاله، شـخص نسـبت به خـود مرتکب تقصير شـده اسـت.4 الزم به ذکر 
اسـت در ایـن فـرض، منظـور از عامـل زیان، شـخصی اسـت که رابطه  سـببيت ظاهـری ميان 
عمـل او و زیـان وارده به چشـم می خـورد در حالی که عامـل واقعی زیان خود زیاندیده اسـت.

اگـر زیـان ایجـاد شـده منتسـب بـه تقصيـر زیاندیـده و عامل زیـان باشـد، تقصيـر زیاندیده 
موجـب محروميـت کامـل او از مطالبه خسـارت نمی شـود بلکه خسـارت بين آن  دو تقسـيم 
شـده و زیاندیـده تنهـا از مطالبـه بخشـی از خسـارت محـروم می گـردد.5در خصـوص ميزان 

»ماده 227 قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام، به واسطه  علت خارجی   .1
بوده است که نمی توان مربوط به او دانست. - ماده 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه  حادثه ای که دفع آن خارج از حيطه  اقتدار اوست، 

نتواند ازعهده  تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.«
حميدرضا اصالنی، »مفهوم و جایگاه تقصير«، ص 84  .2

رضا موسی زاده، پيشين، ص 269    .3
محمود کاظمی، »آثار تقصير زیان دیده بر مسئوليت مدنی«، ص 118   .4

همان، ص 131   .5
درخصوص تخفيف مسئوليت ماده 4 قانون مسئوليت مدنی مقرر می دارد: »دادگاه می تواند ميزان خسارت را در موارد زیر تخفيف دهد: ... 
3- وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهيل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعيت واردکننده زیان 

را تشدید کرده باشد«
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مسـئوليت هـر  یـک از آنهـا نظـرات مختلفـی مطـرح گردیـده و در قوانيـن نيـز نظـر واحد و 
یکسانی اتخاذ نشده  است.  

بـرای مثـال، در صورتـی که بيمار از دسـتور پزشـک تبعيت نکـرده و برخالف آن اقـدام کند و در 
نتيجـه آن، بيمـاری وی تشـدید گـردد از آنجایـی که صدمـه وارده منتسـب به اقدام خـود بيمار 
بوده مسـئوليتی متوجه پزشـک نخواهد بود یا در جایی که مالک سـاختمان کليه موارد ایمنی را 
برای تعمير و بازسـازی به کار بسـته مانند نصب تابلو احتياط برای عابران یا حصارکشـی محوطه 
و غيـره بـا ایـن وجـود عابـری به این عالیـم توجه نکـرده و آسـيبی بـه وی وارد گـردد نمی توان 

مالک را مسئول دانست زیرا خسارت وارده منتسب به تقصير خود او می باشد.  

بند سوم: مسئولیت ناشی از فعل شخص ثالث
برخـی اوقـات عمل شـخص ثالـث در وقوع زیـان موثر بـوده و باعث معافيت کامـل یا تخفيف 
مسـئوليت عامـل زیـان می شـود. در یـک اداره نيـز شـخص ثالث می تواند سـبب قطـع رابطه  
سـببيت ميـان فعـل دسـتگاه و کارمند با ضـرر وارده  گردیده بـه نحوی که عرف نيز خسـارت 
را منتسـب بـه او بدانـد. به عنـوان مثال، هرگاه راننده  سـازمان تامين اجتماعـی، در اثر تخلف و 
تقصيـر راننده ای دیگر، عابر پياده ای را مصدوم کند، مسـئوليت متوجه راننده سـازمان نخواهد 
بـود.1 یـا در مـوردی کـه راننـده ای مسـت، راه عبور آمبوالنسـی که فرد بيمـاری را بـا خود به 
همـراه دارد، بسـته و بـر اثـر دیر رسـاندن بيمار به بيمارسـتان وضعيـت بيمار وخيم تـر  گردد، 

راننده آمبوالنس مسـئوليتی نخواهد داشـت.

بند چهارم: امر آمر قانونی 
گاهـی مامـور بـه فرمـان مقـام مافـوق خود مبـادرت بـه انجـام امـری کـرده کـه از آن رفتار، 
خسـارت یـا زیانـی بـه دیگـری وارد می شـود. در چنيـن شـرایطی آیـا بایـد همـواره مامـور را 
مکلف به جبران خسـارت دانسـت؟ به منظور تعيين تکليف در این خصوص الزم اسـت ميان 
مـوردی کـه امـر آمـر، قانونی اسـت با مـوردی که امر آمـر، غير قانونی اسـت، قائـل به تفکيک 
شـد. در هـر  یـک از فـروض مذکور نيـز باید ميـان حالت های مختلـف، تفکيک و تميـز نمود. 
هـرگاه کارکنان دسـتگاه دسـتور قانونـی مقام مافوق را بـدون هيچ گونه تعـدی و تفریطی اجرا 
کننـد و سـبب ورود خسـارت به دیگری شـوند با توجه بـه آنکه زیان  حاصلـه  از  اجرای تکليف 

رضا موسی زاده، پيشين، ص 269- حميدرضا اصالنی، پيشين، ص 85   .1
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قانونـی موجـب مسـئوليت مدنـی نمی گـردد، کارمند مــلزم بـه جبران خسـارت  نيسـت. اما 
اگـر کارکنـان در راسـتای اجـرای امـر قانونی آمـر، مرتکب تعدی یا تفریط شـوند، بـه عبارتی 
از حـدود دسـتور مافـوق تجـاوز کننـد و از این طریق خسـارتی به دیگـری وارد شـود، کارمند 
مکلـف بـه جبـران خسـارت خواهد بـود، زیـرا در این فرض تنها مسـتخدم اسـت کـه مطابق 

تکليـف قانونی خـود عمل نکرده اسـت.
در مـواردی ممکـن اسـت امـر مقـام مافـوق، غير قانونـی باشـد. آیـا در این مـوارد نيـز کارمند 
مکلف به اجرای دسـتور اسـت؟ اگر در پی اجرای دسـتور، خسـارتی به دیگری وارد شـود چه 

کسی پاسخگو است؟  
در زمينـه اطاعـت از امـر مافـوق سـه نظریـه وجـود دارد. ا- کارمند یـا مامور می بایسـت بدون 
چـون و چـرا امـر مافـوق خـود را بـه مرحلـه  اجـرا درآورد. 2- مامـور می بایسـت در مـورد امر 
مافـوق خـود تأمـل کـرده و اگـر آن را منطبق بـا قوانين و در حيطـه  صالحيت او دانسـت، آن 
را بـه اجـرا درآورد. 3- بایـد بيـن دو حالـت تفکيک و تميز قائل شـد. در فرضی کـه امر مافوق 
یـا آمـر صریحـا و بـه طور آشـکار مخالف قانون و مقررات باشـد مامـور مکلف اسـت آن را اجرا 
نکنـد در غيـر ایـن صـورت موظـف به اجـرای آن امـر اسـت. »زیرا اگـر معتقد شـویم، که هر 
 یـک از مامـوران پـس از دریافـت دسـتور بایـد در اطراف آن تحقيقـات الزم کـرده و در صورت 
مشـروعيت آن را اجـرا کنـد بایـد فاتحه آن اجتمـاع را خوانده و انتظار امنيت و رفاه و آسـایش 

افراد اجتماع را نداشت.«1	
مـاده 96 قانـون مدیریت خدمات کشـوری مصـوب 1386، در خصوص تبعيت کارمند از دسـتور 
مافـوق مقرر می دارد: »کارمندان دسـتگاه هاي اجرایي مکلف هسـتند در حـدود قوانين و مقررات، 
احـکام و اوامـر روسـاي مافـوق خـود را در امـور اداري اطاعـت کننـد، اگـر کارمندان حکـم یا امر 
مقـام مافـوق را برخـالف قوانين و مقررات اداري تشـخيص دهند، مکلفند کتبا مغایرت دسـتور را 
بـا قوانيـن و مقـررات بـه مقام مافـوق اطالع دهنـد. در صورتي که بعـد از این اطـالع، مقام مافوق 
کتبـا اجراي دسـتور خـود را تایيد کـرد، کارمندان مکلف به اجراي دسـتور صـادره خواهند بود و 
از این حيث مسـئوليتي متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسـخگویي با مقام دسـتوردهنده است.« 
لـذا در صورتـی که کارمند از غيرقانونی بودن دسـتور آمر مطلع شـود، می بایسـت بر اسـاس ماده 

قانونـی فوق الذکـر عمل کـرده و موضوع را بـه مقام دسـتوردهنده اطالع دهد. 
بـا توجـه بـه ماده قانونی مزبور در خصوص مسـئوليت مدنـی آمر و مامـور دو نظریه قابل طرح 

فرسيو، »امر آمر قانونی«، صص 17 و 18  .1
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اسـت. دیـدگاه اول بـا اسـتناد به اطـالق عبارت »مسـئوليتی متوجـه کارمنـدان نخواهد بود« 
منـدرج در مـاده قانونـی مزبـور بـر آن اسـت که مامـور پـس از اجرای مفـاد مـاده قانونی فوق 
هيچ گونـه مسـئوليتی )اعـم از مسـئوليت اداری و مدنـی( نخواهـد داشـت. بـر اسـاس دیدگاه 
دیگـر، موضـوع ایـن مـاده قانونی صرفا مسـئوليت اداری بـوده و در مورد مسـئوليت مدنی آمر 
و مامـور می بایسـت بـا توجه بـه عموميت مسـئوليت مدنی اظهار نظـر کرد. در ایـن فرض هر 
چنـد مامـور مباشـر وقـوع خسـارت اسـت امـا همان طور کـه در مبحـث رابطه سـببيت بيان 
گردید، مسـئول جبران خسـارت شـخصی اسـت که ضرر عرفا به وی منتسـب باشـد و از دید 
عـرف در ایـن مـورد خسـارات ناشـی از اجـرای دسـتوری کـه غيرقانونی بـودن آن نيـز به آمر 
اطـالع داده شـده بـه مقام دسـتوردهنده منتسـب اسـت، از ایـن رو وی نيز در مقابـل زیاندیده 
مکلـف بـه جبـران خسـارت خواهد بـود.در فرضی که مامـور مطابق مـاده 96 قانـون مدیریت 
خدمـات کشـوری عمـل نکـرده و اجرای دسـتور غيرقانونی آمر خسـارتی بـه بـار آورد، قاعدتا 
عـرف مامـور را علـت وقـوع خسـارت خواهـد دانسـت مگر اینکـه مامـور بتواند ثابـت کند که 
اطالعی از غيرقانونی بودن دسـتور نداشـته و ماهيت آن دسـتور نيز به گونه ای اسـت که از او 

نيـز انتظـار نمـی رود کـه در خصوص غير قانونـی بودن آن اطالعاتی داشـته باشـد. 

بند پنجم: برائت نامه یا عدم تقصیر پزشک
قانونگـذار بر اسـاس قانون مجازات اسـالمی مصـوب 13921 در خصوص معالجاتی که پزشـک 
انجـام می دهـد و موجـب تلـف یـا صدمه بدنـی می گردد، اصـل را بر مسـئوليت وی قـرار داده 
مگـر آنکـه مقـررات پزشـکی و موازیـن فنـی را رعایـت و یـا برائت اخذ کـرده و تقصيـری نيز 
مرتکب نشـده باشـد. این در حالی اسـت که بر اسـاس قانون مجازات سـابق، پزشـک تنها در 
صـورت اخذ برائت از مسـئوليت مبری می شـد. لـذا مطابق قانون مجازات فعلـی، در دو صورت 
پزشـک مسـئوليتی نداشته و تکليفی بر جبران خسـارت و پرداخت دیه و ارش نخواهد داشت: 
1-  رعایـت موازیـن فنی و علمی و نظامات دولتـی 2-  اخذ برائت از بيمار و عدم ارتکاب تقصير.

موازیـن فنـی و علمـی و نظامـات دولتـی را قوانين و مقـررات خاص و عرف پزشـکی تعيين 
می کنـد و نمی تـوان عدم تحقق نتيجـه را اماره عدم رعایت موازین دانسـت. اگـر این موازین 
رعایـت نگـردد، حسـب مـورد و بـه موجـب مقـررات عمومـی، جـرم عمـدی یـا خطایی به 
حسـاب می آیـد کـه در صـورت اول پزشـک قصاص شـده و در مـورد دوم نيز می بایسـت به 
ماده 495 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392: »هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه   .1

است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيری هم نشود...«
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بيمـار دیه یا ارش بپـردازد.
از موارد دیگری که سـبب مبری شـدن پزشـک از مسـئوليت می گردد، اخذ برائت از بيمار اسـت. 
اصـل بـر نگرفتـن برائـت  از بيمار می باشـد و مدعـی اخذ برائـت بایـد آن را ثابت کنـد. قانونگذار، 
اشـخاصی را کـه حـق اعـالم برائـت دارند منحصـر در بيمـار، اولياء و مقـام رهبری نموده اسـت.1 
البتـه اخـذ برائـت  مجوزی برای بی احتياطی پزشـک نبوده و تفاوت اخذ برائـت و نگرفتن آن، تنها 
در بـار اثبـات تقصيـر اسـت. بدین مفهوم که در صورت طرح دعوا عليه پزشـک، اگـر او برائت اخذ 
کـرده باشـد، بيمـار یـا اولياء او بایـد ثابت کنند که پزشـک، مرتکب تقصير شـده اما اگر پزشـک 
برائـت اخـذ نکرده باشـد، خـود او می بایسـت ثابت کند که مرتکب تقصير نشـده و کليـه  موازین 

فنـی و علمـی را نيـز رعایت کـرده تا از این طریق از خود سـلب مسـئوليت کند.
الزم بـه ذکـر اسـت در مقـررات کنونـی، فقط پزشـکان حـق معالجه و درمـان دارند. مشـهور 
حقوقدانـان نيـز بر این باورند که وصف پزشـک بودن، شـرط اساسـی عمليات پزشـکی اسـت 
مگـر اینکـه قانونگـذار بـه افراد خاصی در شـرایط ویـژه ای چنين اجـازه ای داده باشـد که البته 

این مـوارد جنبه اسـتثنایی دارد.2
بـا توجـه به مطالب فوق الذکر مبنای مسـئوليت پزشـک، اماره  تقصير اسـت و پزشـک تنها در 
صـورت اثبـات یکـی از دو فـرض مذکـور در مـاده 495 قانون مجازات اسـالمی کـه در مطالب 
فـوق نيـز مورد اشـاره قرار گرفت از مسـئوليت مبری خواهد شـد، در غير ایـن صورت مقصر و 

مسئول شـناخته می شود.

گفتار ششم: مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه سازمان و مستخدمان آن
در مـواردی کـه دسـتگاه  اداری یـا کارکنـان آن سـبب ورود ضـرر و زیـان به اشـخاص شـوند، 
زیان دیـدگان می تواننـد ادعـای ورود خسـارت کـرده و بدیـن طریـق خواهان جبران خسـارت 
گردنـد. ایـن امـر »برآمـده از تفکـر عدالتخواهی اسـت که یکـی از پایه های حاکميـت قانون را 

تشکيل می دهد.«3	
بـه طـور معمـول هـر دعـوا، دو طـرف دارد، »گاهـی دو طـرف دعوا شـهروند عادی هسـتند و 
در مـواردی یـک طـرف دعوا شـهروند اسـت و طرف دیگـر دسـتگاه اداری یا سـازمان عمومی 

ماده 495 قانون مجازات اسالمی »... چنان چه اخذ برائت از مریض به دليل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصيل برائت از او به   .1
دليل بيهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصيل می شود.« تبصره 2 ماده 495: »ولی بيمار اعم از ولی خاص است مانند 

پدر و ولی عام که مقام رهبری است...«
همان، ص 110   .2

منوچهر طباطبایی موتمنی، پيشين، ص 461  .3
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اسـت. در مـواردی کـه هـر دو طـرف دعـوا، شـهروند عادی باشـند، به دعـوای آنهـا در محاکم 
عمومی رسـيدگی می شـود اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسـيدگی صالح 

نمی باشـند و این گونـه دعـاوی در دیـوان عدالـت اداری مـورد رسـيدگی قـرار می گيرد.«1
دیوان عدالت اداری، وظيفه رسـيدگی به شـکایات مردم از دسـتگاه های اداری را بر عهده دارد. 
در واقـع دیـوان در نقـش حامـی مردم و مدافـع حقوق آنـان، اقدام ها، تصميم هـا و مصوبه های 

مامـوران و واحدهـای اجرایی را زیـر نظر می گيرد.2
اساسـی ترین وظایف دیوان عدالت اداری در ماده 10 قانون تشـکيالت و آیين دادرسـی دیوان 
عدالـت اداری مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت. »فکر پذیرش اسـاس مسـئوليت مدنـی دولت و 

واحدهـای اداری و اجرایـی در ایفـای وظایـف محولـه در این ماده به خوبی متجلی اسـت.«3
بـا توجـه بـه رأی وحدت رویه شـماره 37، 38 و 39 هيـات عمومی دیوان عدالـت اداری مورخ 
1368/7/10 تنهـا اشـخاص حقيقـی یا حقوقـی حقوق خصوصـی می توانند در شـعب دیوان، 
در جایـگاه خواهـان قـرار گيرنـد. رأی مذکـور مقرر مـی دارد: »نظـر به اینکـه در اصل یکصد و 
هفتـاد و سـوم قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران هـدف از تاسـيس دیوان عدالـت اداری 
رسـيدگی بـه شـکایات، تظلمـات و اعتراضـات مردم نسـبت بـه ماموران یـا واحدهـای دولتی 
تصریـح گردیـده و بـا توجه بـه معنای لغـوی و عرفی کلمه مـردم، واحدهای دولتی از شـمول 
مـردم خـارج و بـه اشـخاص حقيقـی یـا حقوقی حقـوق خصوصـی اطـالق می شـود. بنابراین 
شـکایات و اعتراضـات واحدهـای دولتـی در هيچ مورد قابل طرح و رسـيدگی در شـعب دیوان 
عدالـت اداری نمی باشـد.« الزم اسـت بدانيـم، چنانچه تعـدی و تجاوز دسـتگاه های اجرایی به 
حقـوق مـردم، ناشـی از اختيـارات و وظایفـی کـه قانونگذار به آنـان محول نموده، تلقی نشـود 
رسـيدگی از صالحيـت دیـوان خـارج و در صالحيـت مراجع قضایـی عمومی یـا لدی االقتضاء 

مراجـع قضایی اسـتثنائی قرار خواهـد گرفت.4
خوانـده نيـز در دعاوی مطرح شـده در دیـوان عدالـت اداری، واحدهای اجرایـی و ماموران آنها 
می باشـند. »خواسـته یـا موضوع اینگونـه دعاوی می تواند یکـی از این موارد باشـد: 1- تصميم 
فرج اهلل هدایت نيا گنجی، »جایگاه دیوان عدالت اداری در رسيدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی«، صص 39 و 40                           .1

رسيدگی به دعاوی عليه سازمان تامين اجتماعی و ماموران آن قبل از قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1390 که 
صراحتا رسيدگی به دعاوی عليه این سازمان را در صالحيت دیوان دانسته، مطابق قانون »تفسير ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه 

با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غيردولتی« مصوب 1374 نيز در صالحيت دیوان بوده است. 
اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در این زمينه مقرر می دارد: »به منظور رسيدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم   .2
نســبت به ماموران یا واحدها یا آیين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضایيه تاســيس 

می گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعيين می کند.«
اکبر زرین قلم، »بحثی در باب دیوان عدالت اداری«، فصلنامه حق »مطالعات حقوقی و قضایی«، ص55  .3

عبداهلل شمس، آیين دادرسی مدنی، ج 1، ص 141  .4
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و اقـدام ناقـض حقـوق مردم و توقـف آن 2- آیين نامه  مغایر شـرع و قانون و ابطـال آن.«1
چنانچـه قاضـی اداری، تصميـم و یا عمـل اداری را برخالف قانون تشـخيص دهـد، رأی بر لغو 
تصميـم یـا عمل اداری مورد شـکایت خواهـد داد. اگر تصميم اداری جنبه عام و عينی داشـته 
باشـد )ماننـد بخشـنامه یا آیين نامـه اداری(، لغو و ابطال آن شـامل حال همه افـراد خواهد بود 

و در ایـن صـورت، همـه می توانند به آن اسـتناد کنند.2	
در مـواردی کـه موضـوع شـکایت، مطالبـه خسـارت از اداره اسـت، چنانچـه دیـوان، بـه آن 
رسـيدگی کنـد و آن را مورد تایيد قرار دهد، تعيين خسـارت مطابق تبصـره  1 ماده 10 3قانون 
تشـکيالت و آیين دادرسـی دیوان عدالت اداری، با دادگاه های عمومی دادگسـتری خواهد بود. 
»ظاهـر مـاده داللـت بـر ایـن دارد که آنچـه منحصرا بـه عهـده دادگاه عمومی اسـت »تعيين 
ميـزان خسـارات« اسـت و آنچه به دیوان عدالـت اداری واگذار گردیده رسـيدگی و احراز ارکان 
مسـئوليت مدنـی یعنـی تقصير واحد یا شـخص طرف شـکایت، اصـل ورود خسـارت و رابطه 
سـببيت اسـت اما به اعتقاد ما آنچه در این خصوص، در صالحيت دیوان اسـت منحصرا تایيد 
تقصيـر واحـد یا شـخص طرف شـکایت اسـت و این مرجع اسـت که می تواند تصميـم یا اقدام 
دسـتگاه طـرف شـکایت را مخالـف قانون و یـا موافق آن تشـخيص دهد. در فرضی کـه دیوان، 
تصميـم یـا اقـدام را مخالف قانون تشـخيص دهـد، تقصير اصوال محـرز و در غير ایـن صورت، 
تقصير منتفی اسـت اما اصل ورود خسـارت و ميزان آن و همچنين وجود رابطه  سـببيت بين 
تقصيری که در دیوان احراز شـده با خسـارات وارده مسـتلزم رسـيدگی قضایی و در صالحيت 

مراجـع قضایـی بـوده و از صالحيت دیوان خارج اسـت.«4	
رأی وحـدت رویـه شـماره 747 هيات عمومی دیوان عالی کشـور مـورخ 1394/10/29 نيز در 
ایـن زمينـه قابل توجه اسـت. به موجـب این رای چنانچه خسـارتی به علت تخلـف از مقررات 
حـادث شـده باشـد، شـخص زیاندیـده می بایسـت بـرای جبران خسـارت بـه دیـوان و دادگاه 
مراجعه کند اما در مواردی که خسـارت به سـبب نقض قوانين و مقررات حادث نشـده، کافی 
اسـت کـه دادگاه بـه موضـوع رسـيدگی و رای مقتضی صادر نمایـد. برای مثال در مـورادی که 
مالـکان اراضـی تملک شـده از سـوی شـهرداری بهـای آن را مطالبه  نمایند، صـرف مراجعه به 

دادگاه کفایـت می کند.

فرج اهلل هدایت نيا گنجی، پيشين، صص 48 و 52  .1
منوچهر طباطبایی موتمنی، پيشين، ص  462  .2

تبصره  1 ماده 10 قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری: »تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذکور   .3
در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است«

عبداهلل شمس، پيشين، صص 147 و 148  .4
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طرح بحث
مدیـران و کارمنـدان در صورتـی کـه مرتکـب اعمالـی  شـوند کـه در قانـون بـرای آن مجازات 
تعييـن شـده اسـت می بایسـت پاسـخگوی اعمـال خـود نـزد مراجـع قضایـی باشـند. در این 
ميـان، ارتـکاب جرایم صرفا سـبب تحميل مسـئوليت کيفری نمی شـود؛ با ایـن توضيح که در 
صورتـی کـه ارتـکاب جرم سـبب ورود خسـارت به اداره یا سـازمان شـود مسـئوليت مدنی در 
کنـار مسـئوليت کيفـری نيز مطرح می گردد یـا اینکه اگر رفتار ارتکابی جنبه تخلفاتی داشـته 
باشـد مجـازات اداری نيـز بـرای مرتکـب به همـراه دارد و یا حتی ایـن احتمال وجـود دارد که 
مسـئوليت کيفـری با مسـئوليت مدنـی و اداری، در صـورت وجود شـرایط آن با یکدیگر جمع 
گـردد. بدیـن ترتيب، شـاید بتوان گفت مسـئوليت کيفری برخالف مسـئوليت مدنـی و اداری 
هـم از حيـث آثـاری کـه بـرای مرتکب بـه همـراه دارد و هم از حيث مجازات شـدیدتر اسـت.

بـه طـور کلی، بـا توجه به قوانين و مقررات کيفـری و ضمانت اجراها می تـوان جرایم مدیران و 
کارمندان را به دو گروه دسـته بندی کرد. نخسـت اینکه جرایمی که مدیران و کارمندان مانند 
سـایر شـهروندان جامعه مرتکب می شـوند)جرایم عادی( و سـمت و شـغل آنها تاثيری در جرم 

ارتکابـی نـدارد. در این حالت آنها مانند سـایر اعضای جامعه قابل تعقيب و مجازات هسـتند. 
دوم اینکـه جرایمـی کـه مدیـران و کارمندان در محيـط اداری و سـاعات اداری یا در راسـتای 
وظایفی که دارند مرتکب می شـوند. قرار گرفتن در پسـت سـازمانی و سوء اسـتفاده از آن مانند 
اخـذ رشـوه، اختـالس، تصـرف غيرقانونی، تبانی در معامـالت دولتی، تصدی بيش از دو شـغل 

و غيـره می توانـد مسـئوليت کيفری را برای مرتکب درپی داشـته باشـد.     
همچنيـن، جرایمـی کـه به مناسـبت شـغل انجام می شـود به دو گـروه جرایمی که مشـترک 
بيـن مقامـات عمومی و سـایر کارمنـدان و جرایم مختص مدیران، قابل تقسـيم  اسـت. در این 
بخـش ابتدا، مسـئوليت کيفری، شـقوق مختلـف آن در صـورت تحقـق و مجازات های تعيين 
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شـده در قانـون مجـازات اسـالمی بررسـی می گـردد و در ادامـه به بررسـی جرایـم ارتکابی به 
مناسـبت شـغل و وظيفـه در دو حـوزه جرایـم پيش بينـی شـده در قانـون مجازات اسـالمی و 

جرایمـی کـه در قوانيـن خـاص جرم انـگاری شـده اند می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری
مسـئوليت کيفـری مشـخصه ها و آثـاری دارد که آن را از مسـئوليت مدنی و مسـئوليت اداری 
متمایـز می سـازد. برخالف مسـئوليت مدنی تا زمانـی که قانون رفتـاری را جرم انـگاری نکرده 
باشـد آن رفتـار قابـل مجـازات نيسـت اگرچه منجـر به ورود خسـارت شـود. در ادامه شـرایط 
تحقـق مسـئوليت کيفـری و اینکـه چـه زمانـی رفتـار ارتکابـی جنبه کيفـری پيـدا می کند، 
اشـخاص پاسـخگو چـه کسـانی هسـتند و مجازات های تعيين شـده بـرای جرایـم در قانون و 

آثار آنها کدام است بيان می شود.  

بند اول: مسئولیت کیفری
مسـئوليت در لغت به معنای موظف بودن به انجام کاری و مسـئول کسـی اسـت که تعهدی 
در قبـال دیگـری برعهـده دارد کـه اگـر از ادای آن سـر باز زند از او بازخواسـت می شـود. بدین 
ترتيـب، مسـئوليت همواره بـا التزام همراه اسـت. در حقوق مدنـی، این التـزام در قالب جبران 
خسـارت و در حقـوق کيفـری در قالـب تقبل آثـار و عواقب رفتار مجرمانه نمـود پيدا می کند.1	
برای تحقق مسـئوليت کيفری تحقق دو شـرط ضروری اسـت: از یک سـو، قابليت پاسخگویی 

و از سوی دیگر، تحقق تقصير. 
کارمندان و مدیران سـازمانی از دو جهت ممکن اسـت پاسخگو باشـند اوال کارمندان و مدیران 
سـازمان در صـورت ارتـکاب جرایم عادی همانند سـایر اشـخاص مسـئول قلمداد شـده و باید 
در مقابـل محاکـم قضایی پاسـخگو باشـند. ثانيا در برخی موارد پاسـخگویی به دليل سـمت و 
پسـت سـازمانی افراد اسـت. به این معنا که اشـخاصی با قرار گرفتن در سـمت و پسـت اداری 
اگر مرتکب برخی از اعمال شـوند مسـئول و باید پاسـخگو آن باشند. تفاوت این نوع مسئوليت 
کيفـری- اداری بـا مسـئوليت کيفری عادی در این اسـت که تنها کارمندان و مدیران هسـتند 
کـه می تواننـد مرتکـب چنيـن اعمالـی شـوند و اشـخاص عـادی توانایی ارتـکاب ایـن اعمال 
را ندارنـد. همچنيـن، بـا توجـه بـه اینکـه ارتکاب ایـن اعمال به سـالمت نظـام اداری خدشـه 

اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ویراست دوم، چاپ ميزان، 1392، ص 147-146.   .1
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وارد می سـازد و اقشـار مختلـف جامعـه از آن متضرر می شـوند نظـام عدالت کيفـری، واکنش 
شدیدتری نسبت به ارتکاب این اعمال از خود نشان می دهد. 

برای تحقق مسـئوليت کيفری باید ارکان سـه گانه مسـئوليت وجود داشـته باشـد که عبارتند 
از عنصر قانون، مادی و معنوی. 

الف( عنصر قانونی
بـرای انتسـاب مسـئوليت کيفری بایـد در وهله نخسـت دید ارتـکاب چه اعمالی جرم اسـت؟ 
تنهـا قانـون مي توانـد فعـل یا تـرک فعلـي را جرم بشناسـد. این نکته یکـي از پایه هـاي اصلي 
حقـوق جـزاي امروز را تشـکيل مي دهـد که از آن به اصـل قانوني بودن جرایم تعبير مي شـود. 
در نظـام حقوقـي ایـران، اصل 36 قانون اساسـي از لزوم قانوني بودن جرایم و مجازات ها سـخن 
گفتـه اسـت. اصل 36 مقرر مـی دارد: »حکم به مجـازات و اجراي آن باید تنهـا از طریق دادگاه 
صالـح و بـه موجـب قانون باشـد«. بدین ترتيـب، اگر فعل یا تـرک فعلي در قانون جرم نباشـد 

حتـي اگـر از نظر اخالقـي یا اجتماعي کامال مذموم باشـد قابل مجازات نيسـت.
مـاده 2 قانـون مجـازات اسـالمی در تعریـف جرم مقـرر مـی دارد: »هر رفتـاري اعـم از فعل یا 
ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شـده اسـت جرم محسـوب مي شـود«. منظور 
از قانـون در ایـن مـاده عـالوه بـر قانـون مجازات اسـالمی سـایر قوانين و مقـررات را نيـز در بر 
می گيـرد. بـرای مثـال، قانون ارتقا سـالمت نظـام اداری و مقابله با فسـاد 1390/10/03 در بند 
الـف مـاده 1 برخـی از مصادیق جرایمی کـه احتمال ارتکاب آنها در حوزه اداری بيشـتر اسـت 
و می توانـد بـه فسـاد اداری منجـر شـود را بيـان کـرده اسـت. بـا توجـه به بنـد الف ایـن ماده 
»فسـاد در ایـن قانـون هرگونـه فعـل یـا تـرک فعلی اسـت که توسـط هر شـخص حقيقی یا 
حقوقـی بـه صـورت فردی، جمعی یا سـازمانی کـه عمدا و با هدف کسـب هرگونـه منفعت یا 
امتياز مسـتقيم یا غيرمسـتقيم برای خود یا دیگری، با نقض قوانين و مقررات کشـوری انجام 
پذیـرد یـا ضـرر و زیانـی را بـه اموال، منافـع، منابع یا سـالمت و امنيت عمومی و یـا جمعی از 
مـردم وارد نماید نظير رشـاء، ارتشـا، اختـالس، تبانی، سوءاسـتفاده از مقام یا موقعيـت اداری، 
سياسـی، امکانـات یا اطالعات، دریافـت و پرداخت های غير قانونی از منابع عمومـی و انحراف از 
ایـن منابع به سـمت تخصيص هـای غير قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسـناد و سـوابق اداری 
و مالـی«. افـزون برایـن، در قوانيـن و مقـررات پراکنده دیگری ماننـد قانون مجـازات تبانی در 
معامـالت دولتـی مصـوب 1348/03/19، قانـون ممنوعيـت تصدی بيش از یک شـغل مصوب 
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1373/10/11، قانون ممنوعيت به کارگيری بازنشسـتگان مصوب 1395/03/04، قانون انتشـار 
و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات مصـوب 1388/11/04 و سـایر قوانين موضوعه، اعمـال اداری با 

وصف مجرمانه مشخص و برای آنها مجازات تعيين شده است.  

ب( عنصر مادی 
عـالوه بـر عنصـر قانونی، برای تحقق جرم، عنصر مادی و معنوی نيز الزم اسـت. صرف داشـتن 
عقيـده، اندیشـه و قصـد ارتـکاب جرم بـدون انجام هيچ گونـه عمل مادی قابل تعقيب نيسـت. 
بـرای ارتـکاب جـرم مراحل زیر طی می شـود: قصد ارتـکاب جرم، تهيه مقدمـات ارتکاب جرم،  
شـروع بـه اجـرای جرم و نهایتا  اجـرای جرم. بدین ترتيب، تحقق جرم موکول بـه بروز عوارض 
بيرونـی اراده ارتـکاب جـرم اسـت. تـا وقتی مظهـر خارجی اراده بـه صورت هایـی مانند فعل یا 

تـرک فعل تحقـق نيافته، جرم محقق نمی شـود.
اصـوال عنصـر مادی جرم به دو شـکل قابل تصور اسـت. گاهـی جرم از طریق ارتـکاب » فعل« 
اسـت. بـراي مثـال، ماهيت عمـل کارمندی که به صـورت غير قانونـی در امـوال دولتی تصرف 
می کنـد از جنـس فعل مثبت و بـرای تحقق این عمل مجرمانـه انجام اقدامات مـادی ضروری 
اسـت. در بعضـی مـوارد، مقنـن اشـخاص را به انجـام تکاليفي مجبور می کنـد. در ایـن موارد، 
اگر کسـی از دسـتور مقنـن خودداری کند و بـه آن تکاليف عمل نکند، مرتکب جرم شـده که 
جنـس اعمـال مجرمانه مذکـور از نوع »ترک فعل« اسـت. به عنوان مثال، عـدم گزارش جرایم 

ارتکابـی موجـب تحقق جـرم از نوع ترک فعل می شـود.
جرایـم بـا توجـه بـه وقـوع فعل یا تـرک فعـل مجرمانـه از حيث طول مـدت تحقـق آن به دو 
گـروه جرایـم آنـی و جرایـم مسـتمر تقسـيم می شـوند. جرم آنـی، جرمی اسـت کـه در زمان 
کوتاهـی بـه ارتـکاب می رسـد. بـه عبـارت دیگـر زمان ارتـکاب بسـيار کوتـاه بـوده و در مدت 
غيرقابـل مالحظـه ای واقـع می شـود، اگرچه نتيجـه آن مدت مدیـدی ادامـه یابد مثل جعل و 
برقراری مسـتمری، تخریب داده های رایانه ای. در این ميان، جرم مسـتمر عبارت اسـت از فعل 

یا ترک فعلی که عنصر مادی آن برای مدتی دوام داشته و ادامه می یابد. 

ج( عنصر معنوی
مطابـق بـا مواد 144 و 145 قانون مجازات اسـالمی احراز قصد مجرمانـه در زمان ارتکاب جرم 
ضـروری اسـت. در ایـن راسـتا مـاده 144 مقـرر مـی دارد: »در تحقـق جرایم عمدي عـالوه بر 
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علـم مرتکـب به موضوع جـرم، باید قصد او در ارتـکاب رفتار مجرمانه احراز گـردد. در جرایمي 
کـه وقـوع آنهـا بـر اسـاس قانون منـوط به تحقـق نتيجه اسـت، قصد نتيجـه یا علم بـه وقوع 
آن نيـز بایـد محرز شـود«. همچنيـن، در جرایم غيرعمـدی نيز احراز تقصير ضروری اسـت. بر 
اسـاس ماده 45 تقصير در جرایم غيرعمدی عبارت اسـت از: »تحقق جرایم غيرعمدي، منوط 
بـه احـراز تقصيـر مرتکـب اسـت. در جنایات غيرعمـدي اعم از شـبه عمـدي و خطاي محض 

مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. 
تبصره- تقصير اعم از بي  احتياطي و بي مباالتي است.

مسـامحه، غفلـت، عـدم مهـارت و عـدم رعایـت نظامات دولتـي و مانند آنها، حسـب مـورد، از 
مصادیق بي احتياطي یا بي مباالتي محسوب مي شود«. 

بی احتياطـی، خطـای انسـانی اسـت کـه نتيجـه کار خـود را پيش بينـی نمی کند. بـه عبارت 
دیگـر، عمـل او با الگوی رفتاری انسـان های دوراندیش منطبق نيسـت. راننده ای که با سـرعت 
زیـاد در خيابـان پـر رفـت و آمـد، بـدون کم کردن سـرعت خـود به رانندگـی می پـردازد و در 

نتيجـه آن بـا عابـری تصـادف می کند مرتکب بی احتياطی شـده اسـت. 
بی مباالتـی همـان بی احتياطـی به صـورت ترک فعل اسـت. برای مثـال، اگر پزشـک در انجام 
معاینـات و یا تجویز دارو مرتکب بی مباالتی شـود یا در امـور اداري چنانچه مراقبت و نگهداري 
از امـوال دولتـي به کارمندي سـپرده شـده باشـد و وي تدابير و اقدامـات الزم را جهت مراقبت 

و نگهداري از آنها به عمل نياورد مرتکب بي مباالتي شده است. 
عدم مهارت یعنی نداشـتن توانایی جسـمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسـن انجام آن 
مسـتلزم داشـتن توانایی هـای مذکور اسـت. عـدم رعایت نظامـات دولتی آخرین قسـم تقصير 
اسـت. مقصـود از نظامـات هـر نـوع مقـررات کلـی اعـم از قانـون، تصویب نامـه، آیين نامـه و یا 

دستور کار الزامی است.1	

بند دوم: اشخاص مسئول
مسـئوليت کيفـری در حقـوق جزا، متوجه سـه طيف از افراد اسـت: مباشـر، شـریک و معاون. 
منظور از مباشـر یا مباشـرت در ارتکاب جرم این اسـت که کليه عمليات اجرایی جرم شـخصا 
و مسـتقيما از سـوی مجـرم انجـام گيـرد. در برخی مـوارد نيز که اشـخاصی تحت نفـوذ افراد 
دیگـر مرتکـب جـرم می شـوند بحـث مباشـرت معنوی مطرح می شـود کـه در آن مسـئوليت 

اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، ویراست دوم، چاپ ميزان، 1392، ص 358-359.   .1
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متوجـه کسـی اسـت کـه از دیگـری به عنوان ابـزار بـرای ارتکاب جرم اسـتفاده کرده اسـت.
 در کنـار ایـن نوع از مسـئوليت، ممکن اسـت اشـخاص به اتهام مشـارکت یا معاونـت در جرم 
نيـز تحـت پيگـرد قرار گيرنـد. مـاده 125 قانون مجـازات اسـالمی در مقام بيان مشـارکت در 
ارتـکاب جـرم مقـرر می دارد: »هرکس با شـخص یا اشـخاص دیگر در عمليـات اجرایي جرمي 
مشـارکت کنـد و جـرم، مسـتند بـه رفتـار همـه آنهـا باشـد، خـواه رفتار هـر یک بـه تنهایي 
بـراي وقـوع جـرم کافي باشـد خواه نباشـد و خـواه اثر کار آنان مسـاوي باشـد خـواه متفاوت، 
شـریک در جرم محسـوب و مجازات او مجازات فاعل مسـتقل آن جرم اسـت. در مورد جرایم 
غيرعمـدي نيـز چنانچـه جـرم، مسـتند به تقصيـر دو یا چنـد نفر باشـد مقصران، شـریک در 
جـرم محسـوب مي شـوند و مجـازات هریـک از آنـان، مجازات فاعل مسـتقل آن جرم اسـت«.

بدین ترتيب، برای تحقق شرکت در جرم شرایط ذیل باید وجود داشته باشد:
-  دو یـا چنـد نفـر بـا همـکاری یـک دیگـر اقـدام بـه ارتـکاب جـرم کنند )شـرکت در 

عمليات اجرایی(. 
-  جـرم مسـتند بـه رفتـار همه آنها باشـد اعم از اینکـه رفتار هر یـک به تنهایی بـرای وقوع 

جرم کافی باشد یا نه. 
-  نقـش و اثـری کـه هریـک از افـراد در ارتکاب جرم دارنـد تاثيری در وقوع جرم شـرکت در 
جـرم نخواهـد داشـت و شـرکای جـرم بـه این اعتبار کـه نقش آنها چنـدان در وقـوع جرم 
موثـر نبـوده، نمی تواننـد از مسـئوليت کيفـری شـانه خالی کننـد و صرفا در زمـان تعيين 
مجـازات مطابـق با بنـد ح ماده 37 بر حسـب ميزان مشـارکت، ميزان مجـازات تخفيف یا 

تبدیل به مجازات دیگری می شود.  
عـالوه براین، ممکن اسـت اشـخاص از باب تسـهيل در وقـوع جرم به عنوان معاون مسـئوليت 
کيفـری پيـدا کنـد. مـاده 126قانون مجـازات اسـالمی مصادیق معاونـت در جرم را برشـمرده 

است. ماده 126 مقرر می دارد:  
» ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب مي شوند:

الـف- هرکـس، دیگـري را ترغيـب، تهدیـد، تطميـع، یـا تحریـک بـه ارتـکاب جرم کنـد یا با 
دسيسـه یـا فریـب یـا سوء اسـتفاده از قـدرت، موجـب وقـوع جرم گـردد.

ب- هرکـس وسـایل ارتـکاب جرم را بسـازد یـا تهيه کند یا طریـق ارتکاب جـرم را به مرتکب 
ارائه دهد. 

پ- هرکس وقوع جرم را تسهيل کند.
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تبصـره- بـراي تحقـق معاونـت در جرم، وحدت قصد و تقـدم یا اقتران زماني بيـن رفتار معاون 
و مرتکب جرم شرط است.  

چنانچـه فاعـل اصلـي جرم، جرمي شـدیدتر از آنچه مقصود معـاون بوده مرتکب شـود، معاون 
بـه مجـازات معاونت در جـرم خفيف تر محکوم مي شـود«.

بـر اسـاس تبصـره مـاده 126 از یک طرف وجود وحـدت قصد بين عمل مباشـر و معاون جرم 
و از طرف دیگر تقدم و اقتران زمانی بين رفتار معاون و مباشـر برای تحقق جرم شـرط اسـت. 
بدیـن ترتيـب، درصورتـی کـه شـخصی دیگـری را ترغيب بـه ارتکاب جـرم کند و یـا ارتکاب 
جرم را انحای مختلف تسـهيل کند به عنوان معاون جرم شـناخته می شـود. منظور از تقدم و 
اقتـران زمانـی بين رفتار معاون و مباشـر عبارت اسـت از اینکه شـخص قبـل از ارتکاب جرم با 
مباشـر جـرم تبانـی کند و یا در حين ارتکاب جرم با مباشـر جرم در ارتکاب آن همسـو شـود. 

بند سوم: اشخاص حقوقی
پيـش از تصویـب قانون مجازات اسـالمی 1392، مسـئوليت کيفری اشـخاص حقوقی به طور 
محـدود و در قوانيـن خـاص شناسـایی شـده بود. بـا تصویب قانـون مجازات اسـالمی مقنن با 
پذیـرش مسـئوليت کيفری اشـخاص حقوقـی، آنها را در صـورت ارتکاب اعمـال مجرمانه قابل 
تعقيـب و مجـازات دانسـت. از ایـن رو، در مـاده20 قانـون مذکـور مقـرر نمـود: »در صورتي که 
شـخص حقوقي بر اسـاس ماده )143( این قانون مسـئول شـناخته شـود، با توجه به شـدت 
جـرم ارتکابـی و نتایـج زیان بـار آن بـه یک تـا دو مـورد از موارد زیـر محکوم می شـود، این امر 

مانع از مجازات شخص حقيقی نيست: 
الف- انحالل شخص حقوقي

ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعيـت از یـک یـا چند فعاليت شـغلي یا اجتماعي بـه طور دائم یا حداکثـر براي مدت 

پنج سال 
ت- ممنوعيـت از دعـوت عمومـي   براي افزایش سـرمایه به طـور دائم یا حداکثـر براي مدت 

پنج سال 
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال

ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حکم محکوميت به  وسيله رسانه ها
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تبصـره- مجـازات موضـوع این مـاده، در مورد اشـخاص حقوقی دولتی و یـا عمومی غيردولتی 
در مـواردی کـه اعمال حاکميـت می کنند، اعمال نمی شـود«.

همان طـور کـه از سـياق اوليـه مـاده نيز قابل اسـتنباط می باشـد اشـخاص حقوقـی به طور 
مطلـق اعـم از دولتـی، نيمه دولتـی و خصوصـی در صـورت ارتـکاب جرم مسـئوليت کيفری 
خواهنـد داشـت. بـا ایـن وجـود، قانونگذار بـرای حمایـت از اقدامـات و اعمال دولتـی که در 
مقـام اعمـال حاکميـت صـورت می پذیـرد و می تواند با حقـوق فردی افـراد در تعـارض قرار 
گيـرد )و حتـی عنـوان مجرمانه نيز داشـته باشـد( از شـمول این مـاده خارج می گـردد. زیرا 
آنچـه در اعمـال حاکميتـی مسـتتر اسـت منافع و مصالـح جمعی بـوده که بر منافـع فردی 
غلبـه دارد. بـا ایـن حـال، قانونگذار بـرای جلوگيری از تعرض بـه حقوق افـراد در مقام اعمال 
حاکميتـی در قانـون مدیریت خدمات کشـوری اعمـال حاکميتی را تعریـف و مصادیق آن را 

مشخص کرده است.  
 مـاده 8 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مصـوب 1385/11/18در تعریـف امـور حاکميتی 
مقـرر مـی دارد: »امـور حاکميتـی: آن دسـته از امـوری اسـت کـه تحقـق آن موجب اقتـدار و 
حاکميـت کشـور و منافع آن بدون محدودیت شـامل همه اقشـار جامعه گردیـده و بهره مندی 

از ایـن نـوع خدمـات موجـب محدودیت بـرای اسـتفاده دیگران نمی شـود.
از قبيل:

ب- برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ل-  بخشـی از امـور منـدرج در مـواد)9(، )10( و )11( ایـن قانـون نظير موارد مذکـور دراصول 
بيسـت و نهـم )29( و سـی ام )30( قانـون اساسـی کـه انجام آن توسـط بخـش خصوصی، 
تعاونـی، نهادهـا و موسسـات عمومـی غيردولتی بـا تایيد هيـات  وزیران امکانپذیر نمی باشـد«.

از ایـن رو، می تـوان گفـت کـه بـا توجـه به ماهيـت اقدامـات سـازمان، جنبه حاکميتـی آن بر 
جنبـه تصـدی گری غلبه داشـته و در صـورت توجه اتهام به سـازمان، صرفا اشـخاص حقيقی 
)خـواه مدیـر1و خـواه کارمند( به عنوان مسـئول و پاسـخگو باید در مراجـع قضایی حضور پيدا 

کننـد و رویـه قضایـی نيز تاکنـون بر این امـر معطوف گردیده  اسـت. 

بند چهارم: عوامل موجهه مسئولیت کیفری
عوامـل موجهـه جـرم، عبارت از شـرایط و اوضاع و احوالی عينی اسـت که وصـف مجرمانه را از 

وفق تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات اسالمی: مدیر کسی است که اختيار نمایندگی یا تصميم گيری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.   .1
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رفتاری که در شـرایط عادی جرم اسـت، برداشـته و صورتی غيرقابل سـرزنش به آن می دهد. 
بـه عبـارت دیگـر، همان فعلی که در شـرایط متعارف، جرم اسـت و طبق قانـون، قابل مجازات 
محسـوب می شـود بـا پيـش آمدن اوضـاع و احوال خـاص و اسـتثنایی که اختصـاص به فاعل 
جـرم ندارنـد، ممنوعيـت خـود را از دسـت می دهـد؛ بـه طوری کـه انجـام آن بـرای قانونگذار 

مطلـوب اسـت یا حداقـل از نظر او مبـاح و جایز محسـوب می گردد1.
در مـاده 159 قانـون مجـازات اسـالمی یکـی از عوامـل رافـع مسـئوليت کيفری بيان شـده 
اسـت: »هـرگاه بـه امـر غيرقانونـي یکـي از مقامـات رسـمي، جرمي واقع شـود آمـر و مامور 
بـه مجـازات مقـرر در قانـون محکـوم مي شـوند لکـن ماموري کـه امر آمـر را به علت اشـتباه 
قابـل قبـول و بـه تصـور اینکه قانوني اسـت، اجرا کرده باشـد، مجـازات نمي شـود و در دیه و 
ضمـان تابـع مقررات مربوطه اسـت«. بدین ترتيب، در صورت تحقق شـرایط ذیل مسـئوليت 

کيفری زایل می گردد:  
امر از ناحيه آمر قانونی صادر شده باشد  -1

آمر در سلسله مراتب اداری قرار گفته باشد  -2
امر آمر قانونی باید واجد شرایط کتبی و رسمی باشد  -3

مامور موظف به اجرای امر باشد؛  -4
به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی بوده است مرتکب آن گردد.2	  -5

افـزون بـر ایـن، در مـاده 96 قانون مدیریـت خدمات کشـوری )مصـوب 1386/7/8( نيز مقرره 
مشـابهی در خصوص معافيت از مسـئوليت در صورت تحقق برخی از شـرایط پيش بينی شـده 
اسـت. مـاده 96 مقـرر مـی دارد: »کارمندان دسـتگاه های اجرایـی مکلف اند در حـدود قوانين و 
مقـررات، احـکام و اوامر رؤسـای مافوق خود را در امـور اداری اطاعت کنند، اگر کارمندان حکم 
یـا امـر مقام مافـوق را برخالف قوانين و مقررات اداری تشـخيص دهنـد، مکلفند کتبا مغایرت 
دسـتور را بـا قوانيـن و مقـررات بـا مقام مافوق اطـالع دهنـد. در صورتی که بعـد از این اطالع، 
مقـام مافـوق کتبـا اجرای دسـتور خود را تایيد کـرد، کارمندان مکلف به اجرای دسـتور صادره 
خواهنـد بـود و از ایـن حيث مسـئوليتی متوجـه کارمندان نخواهـد بود و پاسـخگویی با مقام 

دسـتوردهنده می باشد«.
در مقـام جمـع بيـن این دو مـاده می توان گفت که مـاده 96 قانون مدیریت خدمات کشـوری 
بيـش از آنکـه ناظـر بـر معافيت از مسـئوليت کيفـری باشـد ناظر بر مسـئوليت اداری اسـت؛ 

حبيب زاده، محمدجعفر، حسين فخر بناب، مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت کيفری، مجله دادرسی، 1384، ص 39    .1
شامبياتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1392   .2
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بـا ایـن توضيـح کـه ماهيت فعـل مجرمانه و تعييـن افراد مسـئول و حمایـت از امـوال دولتی 
و عمومـی مقنـن را بـر آن داشـته تا شـرایط معافيت از مسـئوليت کيفـری را بـرای مدیران و 
کارمنـدان بـه صـورت خـاص در قانـون مجازات تعييـن کند. بدیـن ترتيب، اگرچـه در صورت 
احـراز شـرایط مقـرر در مـاده 96 قانون مدیریت خدمات کشـوری مرتکب از مسـئوليت اداری 

معـاف می شـود امـا ایـن بدین معنـا نخواهد بـود که از مسـئوليت کيفـری نيز معاف شـود. 
همچنيـن، در بنـد ج مـاده 158 قانون مجازات اسـالمی، یکی از علل موجهه جـرم را در اعمال 
و اقدامـات پزشـکی از یـک سـو اخـذ رضایـت از شـخص یـا اولياء یا سرپسـتان یـا نمایندگان 
قانونـی1وی و از سـوی دیگـر، رعایـت موزایـن فنـی و علمـی و نظامات دولتی دانسـته اسـت. 
تنهـا اسـتثنایی کـه به این بند وارد شـده موارد فوریت اسـت کـه در آن اخـذ رضایت ضروری 

دانسته نشده است.  
افـزون بـر ایـن، ذکر ایـن نکته نيز ضـرورت دارد که اخذ رضایـت از بيمار، اولياء یا سرپرسـتان 
و یـا نماینـدگان قانونـی او بـه اعمال جراح یا پزشـک مشـروعيت می بخشـد لکن ایـن اذن به 
معنـای برائـت طبيب یا پزشـک از آثـار زیانبار عمل جراحی یا طبی نيسـت2	و وفـق ماده ماده 
495 قانـون مجـازات اسـالمی ضامن پرداخـت دیه خواهد بود مگر اینکه قبـل از عمل از بيمار 

برائت اخذ کرده باشد.3			
 

بند پنجم: مجازات ها
در قانـون بـرای ارتـکاب هـر جرمـی، مجازاتـی تعيين شـده اسـت. از مجازات ها بر اسـاس نوع 
و ماهيتـی کـه دارنـد دسـته بندی های متفاوتـی ارائـه می گـردد. در ایـن ميان، تقسـيم بندی 

مجازات ها به اصلی، تکميلی و تبعی یکی دسته بندی های متداول است.  
الف( مجازات اصلی

در صـورت تحقـق مسـئوليت کيفـری، با توجـه به مـاده 18 قانون مجـازات اسـالمی احتمال 

تبصره 2 ماده 495 مقرر می دارد: »ولي بيمار اعم از ولي خاص اســت مانند پدر و ولي عام که مقام رهبري اســت. در موارد فقدان یا عدم   .1
دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضایيه با استيذان از مقام رهبري و تفویض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب 

اقدام مي نماید«. 
اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، ویراست دوم، چاپ ميزان، 1392، ص 278.   .2

ماده 495 مقرر می دارد: هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام مي دهد موجب تلف یا صدمه بدني گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او   .3
مطابق مقررات پزشکي و موازین فني باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از 
مریض به دليل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولي مریض 

تحصيل مي شود. 
تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصير پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد. 
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دارد مدیـر یـا کارمنـد خاطی به یکی از مجازات های تعزیری محکوم شـود. در مـاده 18 قانون 
مجازات اسـالمی مجازات تعزیری عبارت دانسـته شـده اسـت از: مجازاتي که مشـمول عنوان 
حـد، قصـاص یـا دیه نيسـت و بـه  موجب قانـون در مـوارد ارتـکاب محرمات شرعــي یا نقض 
مقـررات حکومتـي تعييـن و اعمـال مي گـردد. نوع، مقـدار، کيفيت اجـرا و مقـررات مربوط به 
تخفيف، تعليق، سـقوط و سـایر احکام تعزیر به  موجب قانون تعيين مي شـود. دادگاه در صدور 

حکم تعزیري، با رعایت مقررات قانوني، موارد زیر را مورد توجه قرار مي دهد: 
الف- انگيزه مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم

ب- شيوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تاثير تعزیر بر وي.
افـزون بـر ایـن، مـاده 19 قانـون مجـازات اسـالمی مجازات هـای تعزیـری را بـه 8 درجه ذیل 

می کند: تقسـيم 
»ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسيم می شود:

درجه 1
حبس بيش از 25 سال   -

-  جزاي نقدي بيش از یک ميليارد )1.000.000.000( ریال
مصادره کل اموال   -

-  انحالل شخص حقوقی
درجه 2

حبس بيش از 15 تا 25 سال   -
جـزاي نقـدي بيـش از پانصـد و پنجـاه ميليـون )550.000.000(ریـال تـا یـک  ميليـارد    -

ریـال  )1.000.000.000(
درجه 3

حبس بيش از 10 تا 15 سال   -
-  جـزاي نقـدي بيـش از سـيصد و شـصت ميليـون )360.000.000(ریال تـا پانصد وپنجاه 

ميليون )550.000.000( ریال  
درجه 4

-  حبس بيش از 5 تا 10 سال 
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جـزاي نقـدي بيش از یکصد و هشـتاد ميليون  )180.000.000( ریال تا سـيصد و شـصت    -
ميليون )360.000.000( ریال 

انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي   -
درجه 5

حبس بيش از 2 تا 5 سال    -
جـزاي نقـدي بيـش از هشـتاد ميليـون )80.000.000( ریـال تا یکصد و هشـتاد ميليون    -

)180.000.000( ریال 
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال   -

ممنوعيت دائم از یک یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی   -
ممنوعيت دائم از دعوت  عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی    -

درجه 6
حبس بيش از 6  ماه تا 2 سال    -

ميليـون  هشـتاد  تـا  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  جـزاي    -
)80.000.000( ریال 

شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي عفت   -
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6  ماه تا 5  سال    -

-  انتشار حکم قطعي در رسانه ها
-  ممنوعيـت از یـک یـا چند فعاليت شـغلی یا اجتماعی برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا 

مدت پنج سال 
ممنوعيـت از دعوت عمومی برای افزایش سـرمایه برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا مدت    -

پنج سال
ممنوعيـت از اصـدار برخـی از اسـناد تجـاری توسـط اشـخاص حقوقـی حداکثر تـا مدت    -

پنج سـال
درجه 7

حبس از نود و یک روز تا شش  ماه   -
جزاي نقدي بيش از ده ميليون )10.000.000( ریال تا بيست ميليون )20.000.000( ریال    -

شالق از یازده تا سي ضربه    -
محروميت از حقوق اجتماعي تا شش  ماه    -
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درجه ٨
-  حبس تا 3 ماه

-  جزاي نقدي تا ده ميليون )10.000.000( ریال 
شالق تا 10 ضربه   -

تبصـره1- مـوارد محروميـت از حقـوق اجتماعي همان اسـت کـه در مجازات هـاي تبعي ذکر 
شده است. 

تبصـره2- مجازاتـي کـه حداقـل آن منطبـق بر یکـي از درجات فـوق و حداکثـر آن منطبق با 
درجـه باالتـر باشـد، از درجه باالتر محسـوب مي شـود.

تبصـره3- در صـورت تعـدد مجازات هـا، مجـازات شـدیدتر و در صورت عدم امکان تشـخيص 
مجـازات شـدیدتر، مجـازات حبس مالک اسـت. همچنين اگر مجازاتي با هيـچ  یک از بندهاي 

هشـت گانه ایـن مـاده مطابقت نداشـته باشـد مجازات درجه هفت محسـوب مي شـود.
تبصـره4- مقـررات این مـاده و تبصره های آن تنها جهت تعيين درجه مجازات اسـت و تاثيری 

در ميـزان حداقـل و حداکثر مجازات های مقـرر در قوانين جاری ندارد.
تبصـره5- ضبـط اشـياء و اموالـي کـه در ارتکاب جرم بـه کار رفته یا مقصـود از آن به کارگيري 
در ارتـکاب جـرم بوده از شـمول این مـاده و بند )ب( ماده )20( خـارج و در مورد آنها برابر ماده 
)215( ایـن قانـون عمـل خواهـد شـد. در هر مورد کـه حکم به مصـادره اموال صادر مي شـود 

بایـد هزینه هـاي متعارف زندگي محکوم و افراد تحت تکفل او مسـتثني شـود«.
شایان ذکر است که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 برای هر کدام از این مجازات ها 
آثار متفاوتی را از نظر شمول مرور زمان، صدور حکم به معافيت از کيفر، تعویق صدور حکم، تعليق 

مجازات، صدور آزادی مشروط و استفاده از مجازات های جایگزین حبس پيش بينی کرده  است.

ب( مجازات های تکمیلی
مجازات هـای تکميلـی یـا تتميمی بـه مجازات هایـی گفته می شـود که به مجـازات اصلی 
افـزوده می شـود و عـالوه بـر اینکـه بایـد در حکـم دادگاه قيـد گـردد هيچگاه بـه تنهایی 
مـورد حکـم دادگاه قـرار نمی گيـرد. زیـرا مجازات هـای مذکـور بایـد مجـازات اصلـی را 
تکميـل کنـد.1	مـاده 23 قانـون مجـازات اسـالمی مجازات هـای تکميلـی را تعييـن کرده 
اسـت. مـاده 23 مقـرر مـی دارد: »دادگاه مي توانـد فـردي را که به حد، قصـاص یا مجازات 
تعزیـري از درجـه  شـش تا درجـه یک محکوم کرده با رعایت شـرایط مقـرر در این قانون، 

اردبيلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ویراست دوم، چاپ ميزان، 1392، ص 68   .1
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متناسـب بـا جـرم ارتکابـي و خصوصيـات وي بـه یـک یـا چنـد مجـازات از مجازات هاي 
تکميلـي زیر محکـوم نماید:

الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل یا محل هاي معين

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي

ث- منع از رانندگي با وسایل نقليه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتي

چ- منع از حمل سالح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بيگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومي

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي یا اجتماعي 
ر- توقيف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخيل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگيري حرفه، شغل یا کار معين
ژ- الزام به تحصيل

س- انتشار حکم محکوميت قطعي
تبصـره 1ـ مـدت مجازات تکميلي بيش از دو سـال نيسـت مگـر در مواردي کـه قانون به  نحو 

دیگري مقـرر نماید.
تبصـره 2ـ چنانچـه مجـازات تکميلي و مجـازات اصلي از یک نوع باشـد، فقط مجـازات اصلي 

مورد حکـم قـرار مي گيرد.
تبصـره 3- آیين نامـه راجـع بـه کيفيـت اجـراي مجـازات تکميلـي ظرف شـش  مـاه از تاریخ 
الزم االجـرا شـدن ایـن قانـون توسـط وزیر دادگسـتري تهيه مي شـود و به تصویـب رئيس قوه 

قضایيه مي رسد«. 

ج( مجازات تبعی
مجـازات اصلـی، نـوع و ميزان آن در برخی موارد سـبب محروميت مرتکـب از حقوق اجتماعی 
می گـردد بـدون اینکـه در حکـم دادگاه قيـد گـردد کـه از آن بـه مجـازات تبعی یاد می شـود. 
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مـاده 25 قانـون مجـازات اسـالمی مجازات های تبعی را به صورت مشـخص برشـمرده اسـت. 
مـاده 25 مقـرر مـی دارد: »محکوميت قطعي کيفـري در جرایم عمدي، پـس از اجراي حکم یا 
شـمول مـرور زمـان، در مـدت زمان مقـرر در این ماده محکـوم را از حقـوق اجتماعي به عنوان 

مجـازات تبعي محـروم مي کند:
 الـف- هفت سـال در محکومیت بـه مجازات هاي سـالب حیـات و حبس ابـد از تاریخ توقف 

اجراي حکم اصلي 
ب- سـه سـال در محکومیـت به قطـع عضو، قصاص عضـو در صورتـي که دیه جنایـت وارد 

شده بیش از نصف دیه مجنيٌ علیه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار 
پ- دو سـال در محکومیـت به شـالق حدي، قصـاص عضـو در صورتي که دیـه جنایت وارد 

شده نصف دیه مجنيٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج 
تبصـره 1ـ در غيـر مـوارد فـوق، مراتـب محکوميت در پيشـينه کيفري محکوم درج مي شـود 
لکـن در گواهي هـاي صـادره از مراجـع ذي ربط منعکس نمي گـردد مگر به درخواسـت مراجع 

قضایـي براي تعييـن یا بازنگـري در مجازات 
تبصـره 2- در مـورد جرایـم قابل گذشـت، در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشـت 

شـاکي یـا مدعي خصوصي، اجـراي مجازات موقوف شـود اثر تبعي آن نيز رفع مي شـود.
تبصـره 3- در عفـو و آزادي مشـروط، اثـر تبعـي محکوميت پس از گذشـت مدت هـاي فوق از 
زمـان عفـو یا اتمام مدت آزادي مشـروط رفع مي شـود. محکـوم در مدت زمان آزادي مشـروط 

و همچنيـن در زمـان اجـراي حکم نيـز از حقوق اجتماعي محـروم مي گردد«.
 

گفتار دوم: جرایم ارتکابی در حوزه کارمندان و شروط تحقق آن 
در این گفتار سعی شده از یک سو انواع جرایم قابل انتساب به مدیران و کارمندان با توجه به 
قانون مجازات اسالمی و سایر قوانين و مقررات به همراه شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گيرد 
و از سوی دیگر، انواع مجازات ها قابل اعمال در صورت ارتکاب هر جرم و آثار  آن نيز بيان گردد. 

بند اول: ارتشا
تضميـن سـالمت اداری یکـی از شـاخصه هایی مبـارزه بـا فسـاد در تمامـی دولت ها اسـت. از 
ایـن رو، دولت هـا بـا کليه اقداماتـی که به نوعی سـالمت اداری را خدشـه دار و اعتماد عمومی را 
نسـبت بـه دسـتگاه های اجرایی در ميان مـردم از بين می برنـد برخورد می کننـد. در این بين، 
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ایـن برخـورد در دو سـطح کيفـری و اداری صـورت می گيرد. ارتشـا یکـی از جرایـم ارتکابی از 
سـوی کارکنـان اسـت که در قانـون برای آن مجازات تعيين شـده اسـت. 

الف( عنصر قانونی
مـاده 3 قانون »تشـدید مجازات مرتکبان ارتشـا، اختـالس و کالهبرداري« مصوب سـال 1367 
در مقـام بيـان عنصر قانونی جرم ارتشـا مقرر مـی دارد: »هریک از مسـتخدمان و ماموران دولتی 
اعـم از قضایـی و اداری یـا شـوراها یـا شـهرداری ها یـا نهادهـای انقالبـی و به طـور کلـی قـوای 
سـه گانه و همچنيـن نيروهای مسـلح یـا شـرکت های دولتی یا سـازمان های دولتی وابسـته به 
دولـت و یـا مامـوران بـه خدمات عمومی خواه رسـمی یا غير رسـمی بـرای انجـام دادن یا انجام 
نـدادن امـری کـه مربـوط بـه سـازمان های مزبور می باشـد وجـه یا مال یـا سـند پرداخت وجه 
یـا تسـليم مالـی را مسـتقيم یا غيرمسـتقيم قبول نماید در حکم مرتشـی اسـت اعـم از اینکه 
امـر مذکـور مربـوط بـه وظایف قبول نماید، در حکم مرتشـی اسـت اعـم از این کـه امر مذکور 
مربـوط بـه وظایـف آنها بوده یا نبـوده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده یا نبوده باشـد و 
یـا آن کـه در انجـام یا عـدم انجام آن موثر بـوده یا نبوده باشـد به ترتيب زیر مجازات می شـود.

در صورتـی  کـه قيمـت مـال یا وجه مأخوذ بيش از بيسـت هزار ریال نباشـد بـه انفصال موقت 
از شـش  مـاه تـا سـه سـال و چنانچه مرتکـب در مرتبه مدیر کل یـا همتراز مدیـر کل یا باالتر 
باشـد بـه انفصـال دائـم از مشـاغل دولتی محکوم خواهد شـد و بيـش از این مبلغ تا دویسـت 
هـزار ریـال از یـک  تـا سـه سـال حبس و جـزای نقـدی معـادل قيمت مال یـا وجـه مأخوذ و 
انفصال موقت از شـش  ماه تا سـه سـال محکوم خواهد شـد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر 
کل یـا همتـراز مدیـر کل یـا باالتـر باشـد به جـای انفصال موقـت به انفصـال دائم از مشـاغل 

دولتـی محکوم خواهد شـد.
در صورتـی کـه قيمـت مـال یـا وجه مأخـوذ بيش از دویسـت هزار ریـال تا یک ميليـون ریال 
باشـد مجـازات مرتکـب دو تـا پنج سـال حبـس به عالوه جـزای نقـدی معادل قيمـت مال یا 
وجـه مأخـوذ و انفصـال دائـم از خدمـات دولتـی و تـا 74 ضربـه شـالق خواهد بـود و چنانچه 
مرتکـب در مرتبـه پایين تـر از مدیـر کل یـا همتـراز آن باشـد به جـای انفصال دائم بـه انفصال 

موقـت از شـش  مـاه تا سـه سـال محکوم خواهد شـد.
در صورتی که قيمت مال یا وجه مأخوذ بيش از یک ميليون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده 
سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قيمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی 
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و تا 74 ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایين تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد 
به  جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش  ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصـره1: مبالـغ مذکـور از حيـث تعييـن مجـازات و یا صالحيت محاکـم اعم از این اسـت که 
جـرم یکبـاره و یـا بـه دفعـات واقع شـده و جمع مبلغ مأخـوذه بالغ بـر نصاب مزبور باشـد.

تبصره2: در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط 
و چنانچه راشی به وسيله رشوه امتيازی تحصيل کرده باشد، این امتياز لغو خواهد شد.

تبصـره3: مجازات شـروع به ارتشـا حسـب مورد حداقل مجـازات مقرر در آن مـورد خواهد بود 
)در مـواردی کـه در اصـل ارتشـا انفصال دائم پيش بينی شـده در شـروع به ارتشـا بـه  جای آن 
سـه سـال انفصـال تعييـن می شـود( و در صورتـی کـه نفس عمـل انجام شـده جرم باشـد به 

مجـازات این جـرم نيز محکوم خواهد شـد.
تبصـره4: هـرگاه ميزان رشـوه بيش از مبلغ دویسـت هزار ریال باشـد، در صـورت وجود دالیل 
کافـی، صـدور قـرار بازداشـت موقـت بـه مـدت یک  مـاه الزامی اسـت و ایـن قـرار در هيچ یک 
از مراحـل رسـيدگی قابـل تبدیـل نخواهد بـود. همچنين وزیر دسـتگاه می تواند پـس از پایان 
مـدت بازداشـت موقـت، کارمنـد را تاپایان رسـيدگی و تعيين تکليف نهایـی وی از پایان مدت 
بازداشـت موقـت، کارمنـد را تـا پایان رسـيدگی و تعيين تکليـف نهایـی وی از خدمت تعليق 
کنـد. بـه ایـام تعليق مذکـور در هيچ حالـت، هيچ گونه حقـوق و مزایایی تعلـق نخواهد گرفت.

تبصـره 5: در هـر مـورد از موارد ارتشـا هرگاه راشـی قبل از کشـف جـرم مامـوران را از وقوع بزه 
آگاه سـازد از تعزیـر مالـی معـاف خواهـد شـد و در مـورد امتياز طبـق مقررات عمل می شـود و 
چنانچه راشـی در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسـهيل تعقيب مرتشـی را فراهم نماید تا 
نصـف مالـی که به عنوان رشـوه پرداخته، به وی بازگردانده می شـود و امتياز نيـز لغو می گردد«.

ب( عنصر مادی جرم ارتشا
جرم ارتشـا در صورتي قابل تحقق اسـت که رشـوه گيرنده )مرتشـي( جزو مدیران و کارمندان 
)اعم از رسـمي و یا غيررسـمي دسـتگاه های اجرایی(، شـهرداري ها، نهادهاي انقالبي، شـوراها، 
نيروهـاي مسـلح، شـرکت ها و سـازمان هاي دولتي یا وابسـته بـه دولت، یا مامـوران به خدمات 
عمومـي باشـد. از ایـن رو، با توجه به اینکه سـازمان تامين اجتماعی وفق مـاده 5 قانون مدیریت 
خدمـات کشـوری در  زمـره دسـتگاه های اجرایـی قـرار دارد، دایـره شـمول مـاده 3 مدیران و 
کارمنـدان سـازمان را نيـز دربرمی گيرد. در نتيجـه، در صورتی که یکی از کارمنـدان یا مدیران 
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سـازمان تامين اجتماعـی مرتکـب این جرم شـوند بـا توجه به ميزان مبلغ ارتشـا بـه اتهام وی 
در مراجع دادگسـتری رسـيدگی خواهد شـد. همچنين، نوع قانون حاکم بر رابطه اسـتخدامی 
تغييـری در ماهيـت خدمت و رابطه اسـتخدامی آنان ایجاد نکرده و تمام مسـتخدمان رسـمی 
و غير رسـمی مشـمول حکـم ایـن مـاده می شـوند.1 منظـور از اسـتخدام غير رسـمی مطابق با 
تبصـره 3 مـاده 7 قانـون نحـوه تعدیل نيروی انسـانی دسـتگاه های دولتی مصـوب 66/10/27 
عبـارت اسـت از: هرگونـه  اسـتخدام  بـه  صورت  پيمانـي ، قـراردادي ، خریـد خدمـت ، روزمزد و 

کارگري  و عناوین  مشابه.  
منظـور از واژه »قبـول نمایـد...« در مـاده 3 آن اسـت کـه کارمنـد وجه یا مال یا سـند را »اخذ 
نمایـد«. بنابرایـن، صـرف درخواسـت و یـا پيشـنهاد وجه، مـال یا سـند را نمي توان بـه عنوان 
عنصـر مادي ارتشـا محسـوب کرد. همچنيـن، در جایی که مال به واسـطه معامله به شـخص 
منتقل می شـود، باید شـرایط صحت معامله وجود داشـته باشـد. در جایی که مال مورد ارتشـا 
بـه دليـل مـال غير بـودن نيازمند بـه تنفيذ مالـک دارد، تا زمانی کـه مالک اصلی اجـازه نداده  

نمی تـوان گفـت کـه جرم رشـاء تحقق یافتـه بلکه آنچه واقع شـده شـروع به جرم اسـت.2
عبـارت »وجـه یـا مـال یا سـند پرداخت وجه یا تسـليم مـال« مویـد این نکته اسـت که آنچه 
بـه عنـوان رشـوه گرفته می شـود باید ماليت داشـته باشـد. بنابراین امـور و امتيـازات غيرمالي 
از قبيـل وعـده اسـتخدام اقـوام و خویشـان کارمنـد، نمي تواند موضـوع تحقق جرم ارتشـا قرار 

گيـرد. البتـه در جرم ارتشـا ميـزان و ارزش مـال مورد نظر اهميـت ندارد.
- عبـارت »اعـم از اینکـه امـر مذکـور مربوط بـه وظایف آنها بـوده یا آنکه مربـوط به مامور 
دیگـري در آن سـازمان باشـد« بـه ایـن نکته اشـاره دارد که اگـر مدیر یا کارمند سـازمان، 
در قبـال انجـام عملی که در حيطه اختيارات سـازمان تامين اجتماعی نمی باشـد مبلغی را 
دریافـت نمایـد ماننـد اخذ وجـه در قبال صدور پروانه سـاختمان یا ارائـه مدرک تحصيلی، 
رشـاء و ارتشـا ارتکاب نيافته اسـت. با توجه به سـياق ماده 3، انجام یا عدم انجام آن کاری 
که بابت آن رشـوه دریافت شـده در تحقق عنصر مادی جرم ارتشـا موثر نيسـت. بنابراین، 

بـه صرف دریافت رشـوه، جرم ارتشـا تحقـق می یابد.

ج( شروع به جرم ارتشا
مطابـق بـا مـاده 122 قانون مجازات اسـالمی مصـوب 1392 مجازات شـروع به جرم ارتشـا با 

منتی نژاد، صادق، بررسی جرایم عليه اموال دولت، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضایيه، انتشارات جنگل، صص 19-18   .1
ميرمحمد صادقی، حسين، جرایم عليه امنيت و آسایش عمومی، انتشارات ميزان، چاپ سوم، 1382، ص369  .2



بخش دوم: مسئوليت کيفری در سازمان تامين اجتماعی  / 87

توجه به اینکه در کدام یک از درجات مجازات قانونی قرار گيرد عبارت است از: 
»ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمي را داشـته و شـروع به اجراي آن کند، اما به  واسـطه 

عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات مي شود: 
الـف- در جرایمـي کـه مجازات قانوني آنها سـلب حيـات، حبس دائم یا حبـس تعزیري درجه 

یک تا سـه اسـت به حبـس تعزیـري درجه چهار
ب - در جرایمـي کـه مجـازات قانونـي آنهـا قطع عضو یا حبـس تعزیري درجه چهار اسـت به 

حبس تعزیـري درجه پنج
پ - در جرایمـي کـه مجـازات قانوني آنها شـالق حـدي یا حبس تعزیري درجه پنج اسـت به 

حبـس تعزیري یا شـالق یـا جزاي نقدي درجه شـش
تبصـره- هـرگاه رفتـار ارتکابي، ارتباط مسـتقيم با ارتکاب جرم داشـته، اما به جهـات مادي که 
مرتکـب از آنهـا بي اطـالع بـوده وقـوع جرم غيرممکن باشـد، اقدام انجام  شـده در حکم شـروع 

به جرم است«. 
همچنيـن، بـا توجـه بـه مـاده 123 کـه مقـرر مـی دارد: »مجـرد قصـد ارتـکاب جـرم و 
یـا عمليـات و اقداماتـي کـه فقـط مقدمـه جـرم اسـت و ارتبـاط مسـتقيم با وقـوع جرم 
نـدارد، شـروع بـه جـرم نيسـت و از این حيث قابـل مجازات نيسـت«. اینگونه اسـتنباط 
می شـود کـه فقـط گرفتـن وجـه یـا مال یـا سـند پرداخت وجـه یا مال، ارتشـا اسـت و 
بعيـد بـه نظـر مي رسـد کـه بتـوان صرف بيـان درخواسـت رشـوه را، شـروع بـه ارتکاب 

جرم محسوب کرد. 
بنابرایـن، تنهـا در صورتـي مي توان این عمل را شـروع به جرم ارتشـا دانسـت که مرتکب مثال 
در حيـن قبـض و اقبـاض و قبـل از تحقـق نتيجه مجرمانه یعني اخذ مال، دسـتگير شـود که 

در این صورت، طبق ماده 122 قانون مجازات اسالمی قابل مجازات خواهد بود.  

د( مجازات ارتشا
در تعييـن مجـازات بـرای فرد مرتشـی ميزان مبلغ ارتشـا و سـمت وی نقش اساسـی دارد. با 
ایـن توضيـح کـه مجازات مدیران در صورت ارتکاب جرم ارتشـا نسـبت به مجـازات کارمندان 
عـادی اشـدتر می باشـد. مـاده 3 در رابطـه بـا مجـازات مرتشـی مقـرر کـرده: »در صورتي که 
قيمـت مـال یا وجـه مأخوذ بيش از بيسـت هزار ریال نباشـد به انفصال موقت از شـش  ماه تا 
سـه سـال و چنانچـه مرتکب در مرتبـه مدیرکل یا همتراز مدیـرکل یا باالتر باشـد به انفصال 
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دائـم1 از مشـاغل دولتـي محکـوم خواهـد شـد و بيـش از ایـن مبلغ تا دویسـت هزار ریـال از 
یـک  تا سـه سـال حبـس و جزاي نقـدي معادل قيمت مـال یا وجـه مأخوذ و انفصـال موقت 
از شـش  ماه تا سـه سـال محکوم خواهد شـد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز 
مدیـرکل یـا باالتـر باشـد به جـاي انفصال موقـت به انفصـال دائم از مشـاغل دولتـي محکوم 
خواهـد شـد. در صورتـي کـه قيمـت مال یا وجـه مأخوذ بيـش از دویسـت هزار ریـال تا یک 
ميليـون ریـال باشـد مجـازات مرتکـب دو تـا پنج سـال حبس به عـالوه جزاي نقـدي معادل 
قيمـت مـال یـا وجه مأخـوذ و انفصال دائم از خدمـات دولتي و تا 74 ضربه شـالق خواهد بود 
و چنانچـه مرتکـب در مرتبـه پایين  تـر از مدیـرکل یـا همتراز آن باشـد به  جاي انفصـال دائم 
بـه انفصـال موقـت از شـش  ماه تا سـه سـال محکـوم خواهد شـد. در صورتي کـه قيمت مال 
یـا وجـه مأخـوذ بيـش از یک ميليون ریال باشـد مجـازات مرتکـب پنج تا ده سـال حبس به 
عـالوه جـزاي نقـدي معادل قيمـت مال یا وجـه مأخوذ و انفصـال دائم از خدمـات دولتي و تا 
74 ضربـه شـالق خواهـد بـود و چنانچه مرتکـب در مرتبه پایين تـر از مدیرکل یـا همتراز آن 
باشـد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شـش  ماه تا سـه سـال محکوم خواهد شـد«. 
در جایـی کـه ميـزان مبلـغ اختالس بيـش از یک ميلياد ریال باشـد انتشـار حکم محکوميت 

مطابق با ماده 36 قانون مجازات اسالمی در رسانه ها الزامی است.2	

نظریه 7/5742-1382/7/7 ا. ح. ق: مجازات های مذکور در قوانين جزایی از قبيل انفصال از شغل یا انفصال از خدمات دولتی هر یک دارای   .1
معنی و مفهوم خاصی است که حسب مورد باید آثار مترتب بر آن مورد توجه قرار گيرد به عنوان مثال مفهوم انفصال از شغل با انفصال از 
خدمات دولتی متفاوت است به طوری که مراد از انفصال از شغل ممنوعيت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه یا دستگاه اجرایی است 
که در حين اشتغال در آن مرتکب جرم شده است. ولی منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعيت از اشتغال در کليه سازمان ها و موسسات 
دولتی و وابسته به آن است. از این رو ارتکاب جرایمی از جمله اختالس و ارتشا بر حسب قانون مربوط باعث ختم حالت اشتغال و قطع رابطه 
استخدامی کارمند مرتکب جرایم مذکور با دستگاه استخدامی متبوع او می شود و بنابراین تفسير انفصال دائم از خدمات دولتی و یا شغل به 
تغيير پست یا شغل کارمند به پست دیگر سازمانی مخالف صریح ظاهر و روح قانون بوده و نمی توان پذیرفت که در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران که بر اساس گسترش عدالت و اصالح و مبارزه با ظلم و فساد استوار گردیده قانونی به تصویب مراجع قانونگذار برسد و معنای 
آن این باشد که اگر مثال کارمندی رشوه گرفت از آن سمتی که دارد به سمت دیگری تبدیل و منصوب شود آیا چنين تفسيری می تواند 

مبين منظور قانونگذار جمهوری اسالمی باشد و آیا چنين تفسيری می تواند با ارتشا و فساد مبارزه نماید؟
2.  .ماده 36- حکم محکوميت قطعي درجرایم موجب حد محاربه و افساد في االرض یا تعزیر تا درجه چهار و نيز کالهبرداري بيش از یک 

ميليارد ریال در صورتي که موجب اخالل در نظم یا امنيت نباشد در یکي از روزنامه هاي محلي در یک نوبت منتشر مي شود. 
تبصره- انتشار حکم محکوميت قطعي در جرایم زیر که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي، یک ميليارد ریال یا بيش از آن باشد، الزامي است و 

در رسانه ملي یا یکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار منتشر مي شود:
ب- اختالس الف- رشاء و ارتشا    

پ- اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم یا دیگري
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري

ج- أخذ پورسانت در معامالت خارجي 	 	 ث-	تباني	در	معامالت	دولتي	
ح- جرایم گمرکي چ- تعدیات ماموران دولتي نسبت به دولت   
د- جرایم مالياتي خ- قاچاق کاال و ارز    

ر- اخالل در نظام اقتصادي کشور ذ- پولشویي    
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي یا دولتي
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عـالوه بر این، مطابق با ماده 4 قانون تشـدید مجازات مرتکبان ارتشـا، اختـالس و کالهبرداری 
»کسـانی که بـا تشـکيل یـا رهبری شـبکه چند نفری بـه امر ارتشـا و اختـالس و کالهبرداری 
مبـادرت ورزنـد عـالوه بـر ضبـط کليه امـوال منقـول و غيرمنقولی که از طریق رشـوه کسـب 
کرده انـد بـه نفـع دولـت و اسـترداد امـوال مذکـور در مـورد اختـالس و کالهبـرداری و رد آن 
حسـب مـورد بـه دولت یـا افراد، بـه جزای نقـدی معادل مجمـوع آن امـوال و انفصـال دائم از 
خدمـات دولتـی و حبـس از پانـزده سـال تـا ابـد محکـوم می شـوند و در صورتی  کـه مصداق 

مفسد فی االرض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی االرض خواهد بود«.1	

بند دوم: اختالس
مـاده 104 قانـون تامين اجتماعی حکم صریحی را درباره اختالس کارمندان و مدیران سـازمان 
تامين اجتماعـی دارد. مطابـق بـا مـاده مذکور: »وجـوه و اموال سـازمان در حکم وجـوه و اموال 
عمومـی می باشـد و هرگونه برداشـت غير قانونی از وجوه مذکور و تصرف غيرمجـاز در اموال آن 
اختـالس یـا تصـرف غير قانونی اسـت و مرتکب طبق قوانيـن کيفری تعقيب خواهد شـد«. در 
نتيجـه، بـرای تعيين عنصر قانونـی و مادی جرم اختـالس ناگزیر باید به ماده 5 قانون تشـدید 

مجازات مرتکبان ارتشا، اختالس و کالهبرداري مراجعه کرد.  

الف( عنصر قانونی
مـاده 5 قانـون تشـدید مجـازات مرتکبان ارتشـا، اختالس و کالهبـرداري در مقـام بيان عنصر 
قانونـی جـرم اختـالس مقرر مـی دارد: »هـر یـک از کارمنـدان و کارکنـان ادارات، سـازمان ها، 
شـوراها، شـهرداري ها، موسسـات، شـرکت هاي دولتي و یا وابسـته به دولت و نهادهاي انقالبي، 
دیـوان محاسـبات و موسسـاتی کـه به کمـک مسـتمر دولـت اداره مي شـوند، دارنـدگان پایه 
قضایـي و بـه طـور کلـي قـواي سـه گانه و همچنيـن نيروهـاي مسـلح و مامـوران بـه خدمات 
عمومـي اعـم از رسـمي یـا غيررسـمي وجوه یـا مطالبات یـا حواله ها یا سـهام و اسـناد و اوراق 

رای 571 وحدت رویه هيات عمومی دیوان عالی کشور 1370/11/1: » جرم ارتشا که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبين   .1
ارتشا و اختالس و کالهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قيمت مال یا وجه مأخوذ معين شده از جرایم 
عمومی می باشد و رسيدگی آن در صالحيت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد 
که با تشکيل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثيری در  صالحيت دادگاه های عمومی ندارد اما 
چنانچه دادگاه تشخيص دهد که تشکيل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخالل در نظام جمهوری اسالمی ایران  باشد مورد مشمول ذیل 

ماده مرقوم می گردد و رسيدگی با دادگاه های انقالب اسالمی خواهد بود. 
 بنابراین رأی شــعبه 31 دیوان عالی کشــور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحيح تشــخيص می شــود. ایــن رأی بر طبق ماده 

واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه الزم االتباع است.«
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بهـادار و سـایر امـوال متعلـق بـه هر یـک از سـازمان ها و موسسـات فوق الذکر و یا اشـخاص را 
کـه برحسـب وظيفـه به آنها سـپرده شـده بـه نفع خود یـا دیگري برداشـت و تصاحـب نماید 

مختلس محسوب مي شوند«.  

ب( عنصر مادی
همان طور که از سـياق ماده مشـخص اسـت از یک سـو کارمند بودن شـخص مرتکب و داشتن 
رابطـه اسـتخدامی و از سـوی دیگـر، سـپرده شـدن امـوال بـه وی از جمله شـرایط تحقق این 
جـرم اسـت. از آنجایـی کـه هدف از وضع این مـاده حمایت و صيانت از امـوال دولتی و عمومی 
می باشـد مقنن نوع رابطه اسـتخدامی را در تحقق آن مالک قرار نداده اسـت. همچنين، وجوه 

یا اموال مورد اختالس باید در راسـتاي وظيفه یا به سـبب شـغل به او سـپرده شـده باشـد. 
رفتـار مجرمانـه اختـالس »برداشـت و تصاحب« اموال سـپرده شـده می باشـد. اموال سـپرده 
شـده اعم اسـت از »وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سـهام و اسـناد و اوراق بهادار و سـایر اموال 
متعلـق بـه هـر یـک از سـازمان ها و موسسـات فوق الذکـر و یـا اشـخاص می باشـد«. بنابرایـن 
در صورتـی کـه هـر کـدام از مدیـران و کارمنـدان سـازمان کـه به نوعـی در ارتباط بـا وجوه یا 
مطالبـات یـا حواله هـا یا سـهام و اسـناد و اوراق بهادار سـازمان یا اموال غيرمنقول سـازمان که 
وظيفـه حفـظ و نگهـداری آنهـا را برعهـده دارند برداشـت و تصاحب کنند با توجـه به مقررات 
مـاده 5 قانـون تشـدید مجـازات مرتکبـان ارتشـا، اختالس و کالهبـرداري مسـئوليت کيفری 
خواهند داشـت. افزون بر این، مطابق با نظریه مشـورتی شـماره 7/8053-1382/10/4- ا.ح.ق: 
»تحقق اختالس مسـتلزم وجود سـوءنيت مرتکب در مورد برداشـت و تصاحب اموال اسـت. اما 
در تصـرف غير قانونـی، آنچه مورد نظر مقنن اسـت، اسـتفاده غيرمجاز اسـت نـه قصد تملک یا 

تصـرف، اگـر چه متنفع شـدن مرتکب باعث تشـدید مجازات می شـود«.
در اقـدام بـه برداشـت و تصاحـب الزم نيسـت کـه مدیر یا کارمند شـخصا ذی نفع باشـند؛ به 
عبـارت دقيق تـر در صورتـی کـه از ایـن اقـدام اشـخاص دیگـری نيز منتفـع گردنـد می توان 
گفـت کـه جـرم اختـالس محقـق شـده اسـت نظيـر برداشـت و پرداخـت وجـوه به یکـی از 

کارمندان یا آشنایان. 
امـوال مذکـور در مـاده 5 الزامـا شـرط مالکيت برای دسـتگاه ضرورت نـدارد، بدین معنـا که در 
صورتـی کـه امـوال مـورد بحـث از طرف سـایر اشـخاص یـا دسـتگاه های دولتی به طـور موقت 
و امانـی تحویـل سـازمان گـردد این گونه امـوال متعلق به دولت تلقـی و برداشـت و تصاحب آن 
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اختـالس اسـت. افـزون بـر ایـن، سـپرده های اشـخاص نـزد دسـتگاه های دولتـی نظير سـپرده 
شـرکت در مناقصات، سـپرده انجام تعهدات و سـپرده انجام کار و سـایر وجوه و اموالی که حسب 

وظيفـه موضـوع مـاده 5 قانـون سـپرده گردیده می تـوان موضوع جـرم اختالس قـرار گيرد.1		
 سـوالی کـه در اینجـا مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه آیـا عـدم مطالبـه بـه موقـع مطالبات 
سـازمانی اختـالس محسـوب می گـردد؟ اداره کل حقوقـی قـوه قضایيـه طی نظریه مشـورتی 
شـماره 1084-186-91 در پاسـخ بـه سـوالی در ایـن مقرر مـی دارد: »عمل کارمنـد یا یکی از 
کارکنـان مذکـور در مـاده 598 قانـون مجـازات اسـالمی که عمـدا از وصول مطالبـات دولتی، 
خـودداری می کنـد مشـمول عنـوان مجرمانه تصـرف غير قانونی نيسـت زیرا شـرط تحقق این 
بـزه آن اسـت کـه وجـوه و امـوال دولتی بر حسـب وظيفه به وی سـپرده شـده باشـد و وی از 
ایـن امـوال و وجـوه اسـتفاده غيرمجـاز کنـد، بدون آنکـه قصد تملک بـه نفع خود یـا دیگری 
را داشـته باشـد؛ چنيـن اقدامـی اختـالس نيز محسـوب نمی شـود زیـرا در تحقق ایـن بزه نيز 
عنصر سـپرده بودن مال بر حسـب وظيفه و برداشـت به نفع خود یا دیگری شـرط اسـت ولی 

ممکـن اسـت به عنـوان تخلـف اداری قابل تعقيب باشـد«.
بـا توجه به نظریه مشـورتی شـماره 7/4218-1373/7/14- ا.ح.ق: »اختالس شـامل اموال    -
غيرمنقـول نمی شـود و منصـرف بـه امـوال منقـول اسـت«. بنابرایـن، در جایی کـه اموال 
غيرمنقـول موضـوع ایـن جـرم اسـت می تواند مصـداق جـرم تصـرف غير قانونـی در اموال 

سـازمان باشـد کـه در بخش هـای بعـدی بـه آن پرداخته خواهد شـد. 
-  در صورتـی کـه عمـل اختـالس تـوأم بـا ارتـکاب سـایر جرایـم نظيـر جعـل سـند، جعل 
داده های رایانه ای و غيره باشـد از یکسـو مشـمول تعدد مادی بوده و از سـوی  دیگر، سـبب 

تشدید مجازات قانونی اختالس خواهد شد.    

ج( شروع به اختالس
شـروع بـه جـرم اختـالس طبق مـاده 6 قانـون تشـدید مجـازات مرتکبـان ارتشـا، اختالس و 
کالهبـرداري و مـاده 122 قانـون مجـازات اسـالمی 1392، جـرم و قابل مجازات اسـت. بدین 
 ترتيـب، مجـازات قانونـی مرتکـب با توجه بـه ميزان مبلغ اختالس، سـمت مرتکـب و با توجه 
بـه تبصره هـای ماده 5 قانون تشـدید مجـازات مرتکبان ارتشـا، اختالس و کالهبـرداري و ماده 

19 قانون مجازات اسالمی 139، تعيين می گردد. 
منتی نـژاد ، صـادق، حقـوق کيفـری مالـی: جرایـم مالـی عليه دولت، دیوان محاسـبات کشـور، مرکـز آموزش و بهسـازی منابع انسـانی،   .1

1376، صـص 288-287
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د( مجازات اختالس
مطابـق بـا 5 قانـون تشـدید مجـازات مرتکب ارتشـا و اختـالس و کالهبـرداري در صورتي که 
ميـزان اختـالص تـا پنجـاه هزار ریال باشـد مرتکب به شـش ماه تا سـه سـال حبس و شـش 
مـاه تـا  سـه سـال انفصـال موقـت و هـر گاه بيـش از این مبلغ باشـد بـه دو تا ده سـال حبس 
و انفصـال دایـم از خدمـات دولتـي و در هـر مـورد عـالوه بـر رد وجه یـا مال مـورد اختالس به 

جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي شود. 
افزون بر این تبصره هاي ماده 5 قانون مذکور مقرر مي دارد: 

»تبصره 1. در صورت اتالف عمدي مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم مي شود.
تبصـره 2. چنانچـه عمـل اختـالس توأم با جعل سـند و نظایر آن باشـد در صورتـي که ميزان 
اختـالس تـا پنجـاه هـزار ریال باشـد، مرتکب به 2 تا 5 سـال حبـس و یک تا 5 سـال انفصال 
موقـت و هـرگاه بيـش از ایـن مبلغ باشـد بـه 7 تا 10 سـال حبس و انفصـال دائـم از خدمات 
دولتـي و در هـر دو مـورد عـالوه بـر رّد وجه یا مـال مورد اختـالس به جزاي نقـدي معادل دو 

برابر محکوم مي شود. 
تبصـره 3. هـرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کيفرخواسـت تمام وجـه یا مال مورد اختالس 
را مسـترد نمایـد، دادگاه او را از تمـام یا قسـمتي از جزاي نقدي معاف مي نمایـد، اجرا مجازات 

حبس را معلق ولي حکم انفصال در مورد او اجرا خواهد شد«. 
تبصـره4. حداقـل نصاب مبالـغ مذکور در جرایم اختالس از حيـث تعيين مجازات یا صالحيت 
محاکـم اعـم از این اسـت کـه جرم یکبار یـا به دفعات واقع شـده و جمع مبلغ مـورد اختالس 

بالغ بر نصاب مزبور باشد. 
تبصـره 5. هـرگاه ميـزان اختالس زائد بر صـد هزار ریال باشـد، در صورت وجـود دالیل کافي، 
صـدور قـرار بازداشـت موقـت بـه مدت یک مـاه الزامي اسـت و این قـرار در هيچ یـک از مراحل 
رسـيدگي قابـل تبدیـل نخواهـد بود.1همچنيـن، وزیـر دسـتگاه مي تواند پـس از پایـان مدت 
بازداشـت موقـت، کارمنـد را تـا پایان رسـيدگي و تعيين تکليـف نهایـي وي از خدمت تعليق 
کنـد. بـه ایـام تعليق مذکـور در هيچ حالـت هيچ گونه حقـوق و مزایایي تعلـق نخواهد گرفت.

تبصره 6. در کليه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 
یک ماده یک از حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود«.

مطابـق بـا تبصـره مـاده 237 قانـون آیين دادرسـی کيفری مصـوب 1392 صدور بازداشـت موقت الزامـی، موضوع قوانين خـاص به جزء   .1
قوانيـن ناظـر بـر جرایـم نيروهای مسـلح از تاریـخ الزم االجرا شـدن این قانون ملغی شـده اسـت. از این رو، تنهـا درصورت وجود شـرایط 
مقـرر در بنـد ب و ث مـاده 237 و بـا رعایت شـرایط ماده 238 قانون آیين دادرسـی کيفری صدور قرار بازداشـت موقت در جرایم ارتشـا، 

اختالس و غيره، تجویز شـده اسـت. 
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بند سوم: تصرف غیرقانوني در وجوه و اموال دولتي یا استفاده غیرقانوني از آنها
عـالوه بـر جـرم اختـالس، در مـاده 104 قانـون تامين اجتماعـی تصـرف غير قانونـی در اموال 
سـازمانی بـه عنـوان یکـی از جرایـم ارتکابـی از سـوی مدیـران و کارمندان بيان شـده اسـت. 
مطابـق بـا ماده مذکور، تصـرف غير قانونی در اموال سـازمان در حکم تصـرف در اموال عمومی 
اسـت و مطابـق بـا مقـررات عمومی کيفری نسـبت به آن رسـيدگی می شـود. بنابرایـن، برای 
تبييـن عنصـر قانونـی و مادی جرم تصـرف غير قانونی باید بـه مقررات قانون مجازات اسـالمی 

و به ویـژه مـاده 598 بخـش تعزیـرات قانـون مجازات رجـوع کرد. 

الف( عنصرقانونی
مـاده 598 قانـون مجـازات اسـالمي بخش تعزیـرات در مقام بيـان عنصر قانونـی جرم تصرف 
غير قانونـی مقـرر مـی دارد: »مـاده 598ـ  هریـک از کارمندان و کارکنـان ادارات، سـازمان ها یا 
شـوراها و یـا شـهرداری ها، موسسـات، شـرکت های دولتی و یا وابسـته  به دولت و یـا نهادهای 
انقالبـی و بنيادهـا و موسسـاتی کـه زیرنظـر ولـی  فقيـه اداره می شـوند، دیـوان محاسـبات و 
موسسـاتی کـه بـه کمک  مسـتمر دولت اداره می شـوند و یـا دارنـدگان پایه قضایـی و به طور 
کلـی  اعضا و کارکنان قوای سـه گانه و همچنين نيروهای مسـلح و مامـوران  به خدمات عمومی 
اعـم از رسـمی و غير رسـمی وجـوه نقـدی یـا مطالبـات یا حوالجات یا سـهام و سـایر اسـناد و 
اوراق بهـادار یـا سـایر اموال متعلق به هر یک از سـازمان ها و موسسـات فوق الذکر یا اشـخاصی 
کـه برحسـب وظيفـه به آنها سـپرده شـده اسـت را مورد اسـتفاده غيرمجـاز قرار دهـد، بدون 
آنکـه قصـد تملـک آنهـا را به نفع  خـود یا دیگری داشـته باشـد، متصرف غير قانونی محسـوب 
و عـالوه  بـر جبـران خسـارات وارده و پرداخـت اجرت المثـل بـه شـالق تـا )74( ضربه محکوم 
می شـود و در صورتـی که منتفع شـده باشـد عالوه بر مجـازات مذکور به جـزای نقدی معادل 
مبلـغ انتفاعـی محکوم خواهد شـد و همچنين اسـت در صورتـی که به علت اهمـال یا تفریط 
موجـب  تضييـع امـوال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برسـاند کـه در قانون اعتباری 

برای آن منظور نشده یا در غير مورد معين یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد«. 

ب( عنصر مادی
 جـرم تصـرف غير قانونـی بـه مثابـه جـرم اختـالس از سـوی کارمنـدان و مدیـران سـازمان 
تامين اجتماعـی قابـل تحقـق اسـت. مـاده 104 قانـون تامين اجتماعـی و عبـارت مامـوران به 
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خدمـات عمومـی مذکـور در مـاده 598 مویـد ایـن دیـدگاه اسـت.
 بـا توجـه بـه عبارت »اعم از رسـمی و غير رسـمی« مذکور در مـاده 598، نوع رابطـه قراردادی 
در تحقـق ایـن جرم موضوعيـت ندارد. بنابراین، مدیـر یا کارمند به هر نحوی با سـازمان رابطه 

قراردادی داشته باشد می تواند مرتکب این جرم شود.  
اموالـی کـه موضـوع ارتکاب جرم هسـتند عبارتنـد از» وجوه نقـدي یا مطالبات یـا حوالجات یا 
سـهام و سـایر اسـناد و اوراق بهادار یا سـایر اموال متعلق به هر یک از سـازمان ها و موسسـات 
فوق الذکـر یـا اشـخاص«. با این توضيـح که تنها تفاوت تصـرف غير قانونی با جـرم اختالس در 
ایـن اسـت کـه ارتکاب این جرم نسـبت به امـوال غيرمنقول نيـز برخالف جـرم اختالس قابل 

تصور است.  
 تفـاوت دیگـر جـرم تصـرف غير قانونی با جـرم اختالس این اسـت که برخالف جـرم اختالس 
کـه در آن مدیـران و کارمنـدان سـازمان، اموال سـپرده شـده را برداشـت و تصاحب می کنند، 
در جـرم تصـرف غير قانونی اموال سـپرده شـده سـازمان مورداسـتفاده غير مجاز قـرار می گيرد 
بـدون آنکـه شـخص اسـتفاده کننده قصد تملـک آنها را بـه نفع خود یا دیگري داشـته باشـد. 
بـه عنـوان مثـال، ماشـين یا ملک سـازمان کـه بنا به دالیلـی به یکـی از کارمندان یـا مدیران 
سـازمان سـپرده شـده اسـت خـارج از مـوارد قانونـی مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد )ملک یا 

ماشين مذکور مورد استفاده شخصی قرار می گيرد(. 
عـالوه بـر ایـن، در بنـد پایانی مـاده 598 تصریـح گردیده: »همچنيـن در صورتـي که به علت 
اهمـال یـا تفریـط  موجـب تضييع امـوال و وجوه دولتـي گردد و یـا آنرا به مصارفي برسـاند که 
در قانـون اعتبـاري بـراي آن منظور نشـده یا در غيـر مورد معين یا زائد بر اعتبـار  مصرف کرده 

باشد« در حکم تصرف غير قانونی در اموال سازمان خواهد بود.  
آیـا صـرف اهمـال یا تفریـط موجب تضييع امـوال دولتي از ناحيـه کارمند، برابر قسـمت اخير 
ماده 598 قانون مجازات اسـالمي  جرم اسـت؟ اهمال یا تفریط توأم با عمل مجرمانه شـخصي 
دیگر چنانچه تضييع اموال دولتي را در پـي نـداشـتــه بـاشــد، آیا جرم محسـوب مي شـود؟ 
بـراي تحقـق هر جرمي  وجـود رکن مادي، قانوني و معنـوي ضروري اسـت و در صورت فقدان 
یکـي از عناصـر تشـکيل دهنده جـرم، وقـوع بـزه متصور نخواهـد بـود. در ما نحن فيـه مرتکب 
اهمـال یـا تفریـط کارمند دولت اسـت و به اعتبـار جایـگاه قانونـي اش در اداره ذي ربط موجب 
تضييـع امـوال دولتـي شـده اسـت. از این  رو، به نظـر مي رسـد دو رکن از ارکان تشـکيل دهنده 
جـرم؛ یعنـي رکـن مادي ملمـوس خارجي و رکن قانوني وجـود دارد و تنهـا رکن معنوي جرم 
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-که همان قصد اضرار به غير و سـوء نيت مجرمانه اسـت- قابل بحث و بررسـي اسـت. در ماده 
598 قانـون مجـازات اسـالمي  قانونگـذار به کارمند بودن مرتکب توجه داشـته و بر اسـاس این 
کـه کارمنـد مرتکـب اهمال شـده و اهمـال نوعي بي احتياطي اسـت که از مصادیـق تقصير به 
شـمار مي آید، سـوء نيت مجرمانه در عمل ارتکابي را مسـتتر دانسـته اسـت. در فرض پرسـش، 
چنانچـه کارمند شـخصا یا توسـط شـخصي دیگـر در نتيجه اهمـال یا تفریـط مرتکب عملي 
شـود کـه تضييـع امـوال دولتي را به دنبال داشـته باشـد، به جهـت احراز تقصيـر قابل تعقيب 

بوده و مستوجب کيفر است.  
 اهمـال در متـون حقوقـي ما تعریف نشـده، اما با توجه به ریشـه لغـوي و کاربـرد آن در متون 
حقوقـي، مي تـوان آن را مترادف بـا تفریط به معنای کوتاهی کردن در کاری دانسـت. بنابراین، 
اهمـال و تفریـط عبـارت اسـت از تـرک فعلـي که بـه موجب قـرارداد یـا متعارف بـراي حفظ 
مـال غيـر الزم اسـت )مـاده 952 قانـون مدنـي(. اگر این تـرک فعل منجر به تضييع یـا از بين 
رفتن مال تحت تصرف مسـتخدم شـود طبق ماده 598 قانون مجازات اسـالمي، قابل تعقيب 
جزایـي خواهـد بـود. جـرم مـورد بحـث جرمی مقيـد به نتيجـه اسـت و مادامی کـه اهمال یا 
تفریـط مرتکـب منجـر بـه تضييع )از بيـن رفتن و تلف یـا نقصان( اموال مذکور نشـده باشـد، 
عمل مرتکب مشـمول ضمانت اجرای کيفری ماده 598 قانون مجازات اسـالمي نخواهد شـد. 
نظریـه مشـورتی شـماره 7/8994-1379/11/13 ا.ح.ق. در ایـن خصوص بيـان می کند »آنچه 
در مـاده 598 ق.م.ا ذکـر شـده تضييـع امـوال و وجوه دولتی و تضييع اخص از خسـارت اسـت 
بنابرایـن، خسـارتی کـه موجـب تضييـع و از بين رفتن امـوال دولتی نباشـد از مصادیـق ماده 
مذکـور خـارج اسـت هرچند کـه وارده کننده خسـارت ضامن آن خواهـد بود«. بدیـن ترتيب، 

بين ورود خسارت و تضييع اموال باید قائل به تفاوت شد. 
مطالبـات عبـارت از وجوهی اسـت که اشـخاص حقيقـی یا حقوقی بـه نحوی از انحـا در قبال 
دسـتگاه های موضـوع ماده 589 به ذمـه دارند. بدین ترتيب، در صورتی کـه ماموران ذی صالح 
در وصـول مطالبـات، این گونـه مطالبـات را مـورد اسـتفاده غيرمجـاز قراردهند مثـال مدتی در 

حساب شخصی خود نگه دارند مرتکب این جرم شده اند.1	
افـزون بـر ایـن، قانونگـذار در برخـی قوانيـن خـاص بـه صـورت مـوردی مصداق جـرم تصرف 
غيرقانونـی را تعييـن کـرده اسـت. بـه عنـوان مثال می تـوان به تبصـره 3 مـاده واحـده قانون 
ممنوعيـت به کارگيـری بازنشسـتگان مصـوب 95/3/4 اشـاره داشـت کـه مقـرر مـی دارد: 

1.  منتی نژاد، صادق، بررسی جرایم عليه اموال دولت، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضایيه، انتشارات جنگل، ص 21 
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»دسـتگاه های مشـمول مکلفنـد ظـرف مـدت شـصت روز از تاریخ ابـالغ این قانون آن دسـته 
از افـرادی را کـه برخـالف مفـاد ایـن قانـون بـه کارگرفتـه شـده اند، از خدمت منتزع و بـا آنان 
تسـویه حسـاب کننـد. افـراد مذکـور نيز بایـد ظرف مهلـت قانونی مقرر سـمت و پسـت خود 
را تـرک کننـد. پرداخـت هرگونـه وجهی پـس از این مهلت از هـر محل و تحت هـر عنوان در 

حکم تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است«.  

ج( مجازات تصرف غیر قانونی
مجـازات جـرم تصـرف غير قانونی در اموال سـازمان یا اهمـال و تفریط در حفظ آن یا اسـتفاده 
از آن در غيـر از مـوارد تعييـن شـده بـا توجـه بـه مـاده 598 قانـون مجـازات اسـالمی بخش 

تعزیـرات عبارت اسـت از:
1- شالق تا 74 ضربه

2- جبران خسارات وارده به سازمان
3- پرداخت اجرت  المثل

 همچنيـن، در صورتـی کـه بـا اسـتفاده غير قانونـی از امـوال سـازمان، کارمند یـا مدیر منتفع  
شـده باشـد افـزون بـر مجازات هـای مذکور به جـزاي نقدي معـادل مبلغ انتفاعـي نيز محکوم 

خواهد شـد. 

بند چهارم: تحصیل منفعت به  واسطه تدلیس در معامالت دولتي یا تقلب در ساختن 
موضوع قرارداد

بـا توجـه به اینکـه سـازمان تامين اجتماعی نوعی بنـگاه اقتصادی اسـت که گردش مالـی زیادی 
دارد، همـواره احتمـال ارتـکاب جرایـم اقتصـادی در آن نيـز قابل تصور می باشـد. یکـی از جرایم 
اقتصادی عليه سـازمان تدليس در زمان انجام معامله یا تقلب در سـاختن موضوع قرارداد اسـت. 

الف( عنصر قانونی
مـاده 599 قانـون مجازات اسـالمي 1375 در مقام بيان عنصر قانونی جرم تدليس در معامالت 

یا تقلب در انجام موضوع قرارداد مقرر می کند: 
»هـر شـخصي کـه عهـده دار انجـام معامله یا سـاختن چيزي یـا نظارت در سـاختن یـا امر به 
سـاختن آن بـراي هـر یـک از ادارات و سـازمان ها و موسسـات مذکـور در مـاده 598 بـوده به 



بخش دوم: مسئوليت کيفری در سازمان تامين اجتماعی  / 97

واسـطه تدليـس در معاملـه از جهـت تعييـن مقـدار یا صفـت یا قيمـت بيش از حـد متعارف 
مـورد معاملـه یـا تقلب در سـاختن آن چيز، نفعـي براي خود یـا دیگري تحصيل کنـد، عالوه 

بر جبران خسارت وارده به حبس از شش  ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد«. 
دایره شمول این ماده شامل مدیران و کارمندان سازمان تامين اجتماعی نيز می گردد. 

ب( عنصر مادی
عنصـر مـادی ایـن جـرم از یـک سـو، ارتکاب اعمـال تدليـس آميز توسـط مرتکب و از سـوی 
دیگـر، تحصيـل منفعـت بـرای خـود و دیگری اسـت. افـزون برایـن، با توجـه به عبـارت »هر 
شـخصی« در ابتـدای مـاده مذکـور، ارتکاب آن از سـوی اشـخاص حقيقـی و حقوقی محتمل 
اسـت. بدیـن ترتيـب، ضرورتی به وجود رابطه اسـتخدامی نيسـت و ارتکاب این جرم از سـوی 

اشخاص عادی نيز ممکن است.   
 تدليـس در انجـام معاملـه شـرط تحقـق این جرم اسـت. بـا توجه به مـاده 438 قانـون مدني 
تدليـس عبـارت اسـت از عملياتي کـه موجب فریب طرف معامله شـود. تدليـس یعني مکر و 
فریـب راجـع بـه مقدار، وصف یا قيمـت موضوع معامله به گونـه ای که تفـاوت در مقدار، وصف 

و قيمت باید بيش از حد متعارف باشد. 
جـرم تدليـس در معامـالت یا تقلـب در انجام موضوع قـرارداد، مقيد به نتيجه مجرمانه اسـت. 
بـا ایـن توضيـح کـه تحصيل منفعت بـرای خود یا دیگـری با انجـام عمل مجرمانه الزم اسـت. 
بنابرایـن، در صـورت تقصيـر مرتکـب در انجـام وظيفـه محولـه و ورود خسـارت بـه سـازمان، 
موضـوع از شـمول ایـن مـاده خارج و ممکن اسـت مشـمول مـاده 598 قانون مجازات شـود. 

ج( شروع به جرم
مجـازات شـروع بـه جـرم تدليـس در معامـالت یـا تقلـب در انجـام موضوع قـرارداد بـا توجه به 
اینکـه مجـازات قانونـی این جرم درجه پنج می باشـد مطابق بـا بند پ مـاده 122 قانون مجازات 
اسـالمی حبـس تعزیري یا شـالق یا جزاي نقدي درجه شـش اسـت. بدین تریب، احتمـال دارد 

با توجه به شرایط ارتکاب جرم مرتکب به یکی از مجازات های ذیل محکوم شود:  
حبس بيش از شش  ماه تا دو سال   -

ميليـون  هشـتاد  تـا  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  جـزاي   -
)80.000.000( ریال 
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-  شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي  عفت
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال    -

-  انتشار حکم قطعي در رسانه ها
ممنوعيـت از یـک یـا چند فعاليت شـغلی یـا اجتماعی برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا    -

مدت پنج سال 
ممنوعيـت از دعوت عمومی برای افزایش سـرمایه برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا مدت    -

پنج سال 
ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.   -

د( مجازات مرتکب
بـا توجـه به مـاده 599 مجازات اشـخاصی کـه مرتکب جرم تدليـس در معامالت یـا تقلب در 

انجـام موضـوع قرارداد می شـوند عبارت اسـت از:
1-  مجازات حبس از 6 ماه تا 5 سال
2-  جبران خسارت وارده به سازمان

همچنيـن، بـا توجه به اینکه مجازات مذکور در ماده 599، درجه پنج محسـوب می شـود مطابق 
بـا مـاده 23 قانـون مجـازات اسـالمی 1392 دادگاه می توانـد عالوه بـر مجازات اصلـی، مجازات 
تکميلـی نيـز بـرای مرتکـب تعيين نماید و عـالوه بر ایـن، مطابق با بنـد )پ( مـاده 25 مجازات 

درجـه پنـج محکوم عليـه را بـه مدت دو سـال از حقـوق اجتماعی خویش محـروم می کند.

بند پنجم: خودداری از اعالم وقوع جرم به مقامات ذی صالح
در برخـی مـوارد قانونگذار به منظور پاسداشـت حقوق مردم، حفظ نظـم عمومی، جلوگيری از 
سـلب اعتماد مردم نسـبت به دولت و مبارزه با فسـاد اداری برخی اشـخاص و مقامات را حسب 
موقعيـت خاصـی که دارند ملزم بـه اعالم جرایم ارتکابی در حـوزه کاری خود به مراجع قضایی 
و تعقيـب موضـوع تـا رسـيدن بـه نتيجه مشـخص کرده  اسـت. هـدف از ایـن امر، از یک سـو 
کشـف بهتر جرایمی اسـت که در محيط های اداری به وقوع پيوسـته و ماهيت مخفيانه دارند 
و از سـوی دیگـر، جلوگيـری از ورود خسـارت بـه امـوال عمومـی و حفظ نظـم عمومی جامعه 
اسـت. از آنجایـی که بيشـتر ایـن جرایم عليه اموالـی ارتکاب پيدا می کنند که متعلـق به آحاد 
جامعه هسـتند و بزه دیده آن نه یک فرد بلکه کل جامعه می باشـد و آثار خسـارات وارد بر آن 
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بسـيار زیادتر از خسـارت وارد بر اموال خصوصی اسـت. در همين راسـتا، قانونگذار در سال های 
اخيـر در تصویـب قوانيـن و مقـررات کيفـری و اداری به این مهـم توجه ویژه داشـته و یکی از 
راه هـای مبـارزه با فسـاد را همکاری دسـتگاه های اجرایی و به ویژه مقامات و اشـخاص رسـمی 
بـا مراجـع قضایـی از طریـق تکليف به اعـالم جرم و ارائه اسـناد و مـدارک ارتکاب آن دانسـته  
اسـت. لـذا بـا توجه به آثـار و تبعات کيفـری و اداری که عدم رعایت این مقـررات برای مقامات 
و اشـخاص رسـمی از جملـه مدیـران سـازمان تامين اجتماعـی دارد ضـروری اسـت مدیران و 

کارکنان سـازمان توجـه الزم را به آنهـا مبذول کند.
بـه طـور کلـی، بـا توجـه به قوانيـن و مقـررات موجـود دو دسـته تکليف بـرای مدیـران در 
ارتبـاط بـا جرایـم ارتـکاب یافته در حـوزه کاری سـازمانی پيش بينی شـده  کـه رعایت آنها 

الزامی است:  

الف( عنصر قانونی
در زمينـه تکليـف بـه اعالم جرم از سـوی مدیران سـازمان بـه مراجع قضایـی تاکنون چندین 

مقرره به تصویب رسـيده اسـت کـه مهمترین آنهـا عبارتند از:
-  قانون آیين دادرسی کيفری )مصوب1392/12/4(

مـاده 72 قانـون آیيـن دادرسـی کيفـری که مقرر داشـته: »هرگاه مقامات و اشـخاص رسـمي 
از وقـوع یکـي از جرایـم غيرقابل گذشـت در حوزه کاري خود مطلع شـوند، مکلفنـد موضوع را 

فـوري به دادسـتان اطـالع دهند«.
 منظـور از مقامـات و اشـخاص رسـمی به کار رفتـه در این قانون بـا توجه به مـاده 606 قانون 
مجازات اسـالمی و ماده 2 قانون ارتقای سـالمت اداری عبارت اسـت از کليه مدیران و کارکنان 
سـازمان ها و ادارات دولتی و موسسـات عمومی غيردولتی اعم از اینکه این اشـخاص با سـازمان 
یا اداره مربوطه رابطه اسـتخدامی رسـمی یا پيمانی داشـته باشـند. از این رو، مدیران سـازمان 
تامين اجتماعـی نيـز مشـمول مقـررات عـام این ماده بـوده و مکلفنـد در صورت وقـوع یکی از 

جرایـم غيرقابل گذشـت در حوزه کاری خـود آن را به دادسـتانی اطالع دهند. 
منظور از جرایم غيرقابل گذشـت مطابق با تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسـالمی عبارت 
از جرایمی می باشـند که شـکایت شـاکی و گذشت وی در شـروع به تعقيب و رسيدگی و ادامه 
آنهـا و اجـرای مجـازات تاثيری نـدارد. همچنين، با توجه بـه ماده 103 قانون مجازات اسـالمی 
اصـل بـر غيرقابـل گذشـت بـودن جرایم اسـت مگـر اینکـه قانونگذار نسـبت به قابل گذشـت 
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بودن آن تصریح داشـته باشـد. در این رابطه ماده 104 قانون مجازات اسـالمی در مقام احصاء 
جرایـم قابـل گذشـت مقرر داشـته: »عالوه بر جرایـم تعزیري منـدرج در کتاب دیـات و فصل 
حـد قـذف ایـن قانـون و جرایمي که به موجـب قوانين خاص قابل  گذشـت مي باشـند، جرایم 
منـدرج در قسـمت اخيـر مـواد )596(، )608(، )622(، )632(، )633(، )642(، )648(، )668(، 
 ،)698( ،)697( ،)694( ،)692( ،)690( ،)685( ،)684( ،)682( ،)679( ،)677( ،)676( ،)669(
)699( و )700( از کتـاب پنجـم »تعزیـرات« نيـز قابـل گذشـت محسـوب مي شـوند«. حال با 
توجـه بـه اینکـه وفق مـاده 104 قانون تامين اجتماعـی و بند )د( مـاده 7 قانون سـاختار نظام 
جامـع رفـاه و تامين اجتماعـی مصـوب 1383/2/21 وجـوه و امـوال سـازمان در حکـم امـوال 
عمومـی می باشـند جرایـم ارتکابی عليه آنها از جمله جرایم ارتکابـی عليه حقوق جامعه و نظم 

عمومـی بوده و جنبه عمومی داشـته و غيرقابل گذشـت می باشـند.
- قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد )مصوب 1387/2/29(

در مـواد 13 و 15 قانـون ارتقـای سـالمت نظـام اداری و مبـارزه با فسـاد موضوع اعـالم جرم از 
سـوی مقامـات و مدیران پيش بينی شـده اسـت:

مـاده13 قانـون ارتقای سـالمت نظام اداری و مبارزه با فسـاد در زمينه اعالم جرم مقرر داشـته : 
»کليـه مسـئوالن دسـتگاه های مشـمول ایـن قانـون موظفنـد بـدون فـوت وقـت از شـروع یا 
وقـوع جرایـم مربوط به ارتشـا، اختـالس، کالهبرداری، تبانـی در معامالت دولتـی، اخذ درصد 
)پورسـانت( در معامـالت داخلـی یـا خارجـی، اعمـال نفـوذ برخـالف حـق و مقـررات قانونی، 
دخالـت در معامـالت دولتـی در مـواردی که ممنوعيـت قانونـی دارد، تحصيل مال نامشـروع، 
اسـتفاده غيرمجـاز یـا تصـرف غير قانونـی در وجـوه یـا امـوال دولتـی یـا عمومی و یـا تضييع 
آنهـا، تدليـس در معامـالت دولتـی، اخـذ وجـه یـا مـال غير قانونی یـا امر بـه اخـذ آن، منظور 
نمـودن نفعـی بـرای خود یا دیگری تحـت هر عنوان اعم از کميسـيون، پـاداش، حق الزحمه یا 
حق العمـل در معاملـه یـا مزایده یا مناقصه و سـایر جرایم مرتبط با مفاسـد اقتصـادی در حوزه 
ماموریـت خـود بالفاصلـه باید مراتب را بـه مقامات قضایـی و اداری رسـيدگی کننده به جرایم 
و تخلفـات گـزارش نماینـد، در غيـر این صورت مشـمول مجازات مقـرر در مـاده )606( قانون 

مجازات اسالمی می شوند. 
تبصـرهـ  هـر  یـک از کارکنـان دسـتگاه های موضوع ایـن قانون کـه در حيطه وظایـف خود از 
وقـوع جرایـم مذکـور در دسـتگاه متبـوع خود مطلع شـود مکلف اسـت بدون اطالع سـایرین 
مراتـب را بـه صـورت مکتـوب و فـوری به مسـئول باالتر خود و یـا واحد نظارتی گـزارش کند، 
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در غيـر این صورت مشـمول مجـازات فوق می شـود«.
همچنيـن، در مـاده 15 قانـون مذکـور عـالوه بـر تاکيـد بـر اعـالم جرم بـه موضـوع پيگيری 
موضـوع تـا رسـيدن بـه نتيجـه مشـخص از سـوی واحدهای حقوقـی، بازرسـی و حراسـت و 
حفاظـت پرسـنل دسـتگاه های مربوط تاکيد شـده  اسـت. مـاده 15 مقـرر مـی دارد: »مقامات، 
مدیـران و سرپرسـتان مسـتقيم هـر واحـد در سـازمان های دولتـی بنـد )الـف( مـاده )2( این 
قانون به تناسـب مسـئوليتو سرپرسـتی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرسـتی، 
پيشـگيری و مقابله با فسـاد اداری، شناسـایی موارد آن و اعالم مراتب حسـب مورد به مراجع 
ذی صـالح می باشـند. واحدهای حقوقی، بازرسـی و حراسـت و حفاظت پرسـنل دسـتگاه های 

مربوط موظف به پيگيری موضوع تا حصول نتيجه می باشند«. 

ب( عنصر مادی
-  مطابـق بـا مـاده 606 قانون مجازات اسـالمی و مـواد 13 و 15 قانون ارتقای سـالمت نظام 
اداری و مقابله با فسـاد اداری در صورتی که هریک از رؤسـا یا مدیران یا مسـئوالن سـازمان 
تامين اجتماعـی در حـوزه فعاليـت خـود از ارتـکاب هر  یـک از جرایم فوق اطـالع پيدا کند 

موظف اند آن را به مراجع قانونی برای پيگری اطالع دهد.  
جـرم خـودداری از اعـالم وقوع جـرم به مقامات ذی صـالح با ترک فعل محقق می شـود به    -
ایـن معنـا کـه مدیر یا ریيس سـازمانی از انجام وظيفـه ای که قانون بـرای وی تعيين کرده 

خودداری می کند.  
-  بر اسـاس، نظریه اداره حقوقی قوه قضایيه )7/9510-1383/12/17(، جمله حسـب مورد 
مذکـور در مـاده 606 ق.م.ا بـه موضوعی عطف می شـود که باید اعالم گـردد. به بيان دیگر 
آنچـه بایـد اعـالم شـود اگر دارای جنبه کيفری باشـد بایـد به مراجع صالحيـت دار قضایی 
و اگـر تخلـف اداری باشـد، بـه مرجع ذی صـالح اداری و اگـر دارای هر دو جنبه باشـد، باید 
بـه هـر دو مرجـع صالحيت دار اعالم شـود. همچنين، مسـئوليت اعالم در جایی اسـت که 
مدیـر یـا مسـئول اداره اعتقاد به مجرمانـه بودن عمل ارتکابی داشـته باشـند. بنابراین، اگر 
مدیـر یـا مسـئول اداره بـا اعتقـاد بـه اینکه رفتـار انجام شـده جرم نيسـت از اعـالم آن به 

مراجع صالح خودداری کند، مرتکب جرمی نشده است. 
-  نظریـه مشـورتی شـماره 7/238- 1384/1/23 ا.ح.ق: در خصـوص تکليـف مقـرر در ماده 
606ق.م.ا بـرای رؤسـا یـا مدیـران یا مسـئوالن سـازمان و موسسـات مذکور در مـاده 598 
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ق.م.ا، اگـر مقامـات مذکـور از وقوع جرایم احصاء شـده مطلع باشـند و گـزارش نکنند جرم 
اسـت ولـی اگـر معتقد بـه عدم وقـوع این جرایم باشـند موردی بـه گزارش نيسـت و عدم 

گزارش به لحاظ مذکور جرم نمی باشد. 

د( مجازات جرم خودداری از اعالم وقوع جرم به مقامات ذی صالح
مجـازات مرتکـب خـودداری از اعـالم وقـوع جـرم به مقامـات ذی صالح بـا توجه به مـاده 606 

قانون مجازات اسالمی عبارت است از: 
1-  حبس از شش  ماه تا دو سال

2- انفصال موقت از شش  ماه تا دو سال

بند ششم: عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به جرایم واقع شده
مطابـق بـا مـاده 153 قانـون آیين دادرسـی کيفـری عدم ارائـه اسـناد، ادله و اسـباب راجع به 
جـرم و اوراق و اسـناد و دفاتـری که مقام تعقيب در مقام تحقيق دسترسـی به آنهـا را ضروری 

می داند جرم دانسته است.  

الف( عنصر قانونی
مـاده 153 قانـون آیيـن دادرسـی کيفـری مقـرر مـی دارد: »مقامـات و مامـوران وزارتخانه هـا، 
سـازمان ها، موسسـات دولتي، شـرکت هاي دولتي، موسسـات یـا نهادهاي عمومـي غيردولتي، 
نهادهـا و شـرکت هاي وابسـته بـه آنها، سـازمان هاي نظامـي و انتظامـي، بانک ها و موسسـات 
مالي و اعتباري، دفاتر اسـناد رسـمي و دسـتگاه هایي که شـمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکر نام 
اسـت مکلفنـد اسـباب، ادلـه و اطالعات راجـع به جرم و آن قسـمت از اوراق و اسـناد و دفاتري 
را کـه مراجعـه بـه آنهـا بـراي تحقيق امـر کيفري الزم اسـت به درخواسـت مرجـع قضایی در 
دسـترس آنـان قـرار دهنـد، مگـر در مـورد اسـناد سـري و به  کلي سـري کـه این درخواسـت 
بایـد بـا موافقـت ریيس قوه قضایيه باشـد. متخلـف از این مـاده، در صورتي  که عمـل وي براي 
خالصـي متهـم از محاکمـه و محکوميت نباشـد، حسـب مـورد به انفصـال موقـت از خدمات 

دولتي یا عمومي از سه ماه تا یک  سال محکوم مي شود. 
تبصـره- در خصـوص اسـناد سـري و بـه  کلـي سـري مربوط بـه نيروهاي مسـلح ریيـس قوه 
قضایيـه مي توانـد اختيـار خـود را به ریيـس سـازمان قضایي نيروهاي مسـلح تفویـض کند«.
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از آنجایـی کـه دایـره شـمول مـاده نهادهای عمومـی غيردولتی را نيـز در بر می گيرد سـازمان 
تامين اجتماعـی نيـز بـه عنوان یک نهـاد عمومی غيردولتی مشـمول این ماده شـده و مدیران 
آن موظـف بـه همـکاری در خصـوص ارائـه اسـناد و مـدارک بـه مقامـات تعقيـب در صـورت 

درخواست آنها می باشند. 

ب( عنصر مادی
عنصـر مـادی ایـن جـرم از یـک سـو به صـورت تـرک فعل محقق می شـود بـه ایـن معنا که 
مدیـر یا کارمند سـازمان از انجام تکليـف یا وظيفه ای که قانون بردوش وی گذاشـته خودداری 
می کنـد و از سـوی دیگـر، در تحقـق این جرم وقوع نتيجه مجرمانه شـرط نيسـت و به محض 
اینکـه مدیـر یـا کارمند از انجام دسـتور قضایی سـرباز می زنـد قابل پيگرد کيفری می باشـد. 

ج( مجازات مرتکب
 مجـازات مرتکـب جـرم خـودداری از ارائه اسـناد و مدارک مربـوط به ارتکاب جـرم به مقامات 
قضایـی بـا توجـه بـه مـاده 153، »در صورتي که عمـل وي بـراي خالصي متهـم از محاکمه و 
محکوميـت نباشـد، حسـب مورد بـه انفصال موقـت از خدمات دولتـي یا عمومي از سـه  ماه تا 

یک  سال« می باشد. 

بند هفتم: ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت
پورسانت از نظر لغوی به معنای برقراری صدی چند، دریافت صدی چند و صدی چندی می باشد.1	

الف( عنصر قانونی
مـاده 603 قانـون مجازات اسـالمي در مقـام بيان عنصر قانونی جرم اخذ پورسـانت در معامالت 
بيان می دارد: »هر یک از کارمندان، کارکنان و اشـخاص عهده دار وظيفه مدیریت و سرپرسـتي 
در وزارتخانه ها، ادارات و سـازمان هاي مذکور در ماده 598 که بالمباشـره یا به واسـطه معامالت، 
مزایده هـا، مناقصه هـا و تشـخيصات و امتيازات مربوط به دسـتگاه متبوع، تحـت هر عنواني اعم 
از کميسـيون یـا حق الزحمـه و حق العمـل یـا پـاداش براي خـود یا دیگـري، نفعـي در داخل یا 
خـارج از کشـور از طریـق توافـق یـا تفاهـم یا ترتيبات خاص با سـایر اشـخاص یـا نمایندگان و 

منتی نژاد، صادق، پيشين، ص 180  .1
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شـعب آنهـا منظـور دارد یا بـدون ماموریت از طرف دسـتگاه متبـوع بر عهده آن چيـزي بخرد، 
بسـازد یـا در موقـع پرداخـت وجوهي که حسـب وظيفه به عهـده او بوده یا تفریغ حسـابي که 
بایـد بـه عمـل آورد بـراي خود یـا دیگري نفعـي منظـور دارد، به تأدیـه دو برابر وجـوه و منافع 
حاصلـه از ایـن طریـق محکـوم مي شـود و در صورتي کـه عمل وي موجـب تغييـر در مقدار یا 
کيفيـت مـورد معامله یـا افزایش قيمت تمام شـده آن گردد به حبس از شـش  ماه تا پنج سـال 

و یا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ریال نيز محکوم خواهد شد«. 

ب( عنصر مادی
-  این ماده چهار جرم را پيش بيني کرده است: 

الف( منظور کردن کميسيون، حق الزحمه، حق العمل یا پاداش )بالمباشره یا باواسطه( در معامالت، 
مزایدها، مناقصه ها، تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوان؛

ب( خرید یا ساختن بدون داشتن ماموریت از طرف دستگاه متبوع؛
ج( منظـور نمـودن نفعـي بـراي خود یا دیگـران در جریان تفریغ حسـاب یا در زمـان پرداخت 

وجوهـي کـه بر حسـب وظيفه به عهده شـخص بوده اسـت؛
د( تغيير در مقدار یا کيفيت مورد معامله یا افزایش قيمت تمام شده آن.

پورسـانت در لغـت بـه معنـای برقـراری صدی چند اسـت. امـروزه برخـی افراد تحـت عنوان    -
واسـط و کميسـيونر، نقـش مهمـی در انجام انواع مختلـف معامالت داشـته و طرفين معامله، 
درصـدی از مبلـغ معاملـه را بـه عنوان مزد و تحـت عنوان پورسـانت به این اشـخاص می پردازند.

-  اصطـالح »تشـخيصات« جمـع کلمه »تشـخيص« و به معنـاي تميز دادن چيـزي از چيز 
دیگـر مي باشـد و مطابـق مـاده 17 قانون محاسـبات عمومي کشـور مقصود از تشـخيص، 
تعييـن و انتخـاب کاال و خدمات و سـایر پرداخت هایي اسـت که تحصيل یا انجـام آن براي 

نيل به برنامه هاي دستگاه هاي اجرایي ضروري مي باشد.1	
بـا توجـه بـه اینکه شـمول مـاده 603 کليه افـراد و اشـخاص مذکـور در مـاده 598 قانون    -
مجـازات اسـالمی را دربرمی گيـرد؛ بنابرایـن، مدیـران و کارمندان سـازمان تامين اجتماعی 

نيز می توانند در مظن این اتهام قرار گيرند.  
جرم اخذ پورسانت در معامالت، مطلق است؛ با این توضيح که ورود ضرر به سازمان در آن ضرورتی    -

ندارد و صرف اینکه برای خود یا دیگری منفعتی تحصيل کند جرم مذکور محقق می شود.

اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، آشنایی با جرایم مدیران و کارکنان دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوی، 1389، صص 56-57  .1
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ج( شروع به جرم
شـروع بـه جرم اخذ پورسـانت در معامـالت، با توجه به اینکـه مجازات قانونی ایـن جرم درجه 
پنـج محسـوب می شـود مطابق با بنـد پ ماده 122 قانون مجازات اسـالمی حبـس تعزیري یا 
شـالق یـا جـزاي نقـدي درجه شـش. بدین ترتيـب، احتمـال دارد با توجـه به شـرایط ارتکاب 

جـرم مرتکب بـه یکـی از مجازات های ذیل محکـوم گردد:
-  حبس بيش از شش  ماه تا دو سال 

ميليـون  هشـتاد  تـا  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  جـزاي    -
)80.000.000( ریال 

شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي  عفت   -
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال    -

-  انتشار حکم قطعي در رسانه ها
 -  ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 

پنج  سال
ممنوعيـت از دعوت عمومی برای افزایش سـرمایه برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا مدت    -

پنج  سال
ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج  سال   -

د( مجازات مرتکب
مجـازات در نظـر گرفتـه شـده برای مرتکـب جرم اخـذ پورسـانت در معامالت بر اسـاس ماده 

603 قانـون مجازات اسـالمی عبارت اسـت از:
1-  تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از جرم

2- همچنيـن، در صورتـي کـه عمـل وي موجـب تغييـر در مقـدار یـا کيفيت مـورد معامله یا 
افزایـش قيمـت تمـام شـده آن گردد به حبس از شـش  ماه تا پنج سـال و یا مجـازات نقدي از 

سه تا سي ميليون ریال نيز محکوم خواهد شد. 
شـایان ذکـر اسـت از آنجایـی کـه مجـازات مذکـور در مـاده 603، درجه پنج محسـوب می شـود 
مطابـق بـا مـاده 23 قانـون مجـازات اسـالمی 1392 دادگاه می توانـد عـالوه بـر مجـازات اصلـی، 
مجـازات تکميلـی نيز برای مرتکـب تعيين نماید. همچنين، مطابـق با بند )پ( مـاده 25 مجازات 

درجـه پنـج محکوم عليـه را بـه مـدت دو سـال از حقـوق اجتماعـی خویش محـروم می کند.
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بند هشتم: جعل
اسـتحکام روابـط اقتصـادی، اجتماعـی و اداری به عوامل مختلفـی از جمله اعتماد به اسـناد و 
نوشـته ها اعم از رسـمی یا عادی بسـتگی دارد. از این رو، مقنن برای حمایت از اعتماد عمومی 
جعـل و تزویر در اسـناد و نوشـتجات دولتـی و اداری را جرم انگاری و بـرای مرتکب آن مجازات 

تعيين کرده است.  

الف( مصادیق جعل مذکور در ماده 523
قانـون مجـازات اسـالمی تعریفی از جـرم جعل ارائه نـداده و صرفا در مـاده 523 قانون مجازات 
اسـالمی مصادیـق جرم جعل را برشـمرده اسـت. به موجب مـاده 523 قانـون تعزیرات مصوب 
سـال 1375 جعـل و تزویـر عبارتنـد از: »سـاختن نوشـته یـا سـند یا سـاختن مهر یـا امضاء 
اشـخاص رسـمي یـا غيررسـمي [یـا] خراشـيدن، تراشـيدن یا قلـم بردن یـا الحاق یـا محو یا 
اثبـات یـا سـياه کـردن یـا تقدیـم یـا تاخيـر تاریخ سـند نسـبت بـه تاریـخ حقيقي یـا الصاق 
نوشـته اي بـه نوشـته دیگـر یا بـه کار بردن مهر دیگـري بدون اجـازه صاحـب آن و نظایر اینها 

به قصد تقلب«.  
نوشـته، عبـارت اسـت از ترکيبـی از حروف، کلمات، ارقـام، اعداد، عالیم و نشـانه ها در کنار    -

یکدیگر که بيانگر مقصود و منظور باشند.  
بـا توجـه بـه نظریـه مشـورتی شـماره 7/5294-1378/10/4 ا.ح.ق: »آنچـه در حافظـه و    -
دیسـکت های کامپيوتـری ضبط یا به عبارت دیگر نوشـته شـده و در مـواردی نيز می توان 
آن را عينـا روی صفحـه مانيتـور نمایـان و یـا توسـط دسـتگاه چاپگـر روی کاغذ منعکس 
کـرد، از قبيـل صـورت حسـاب های بانکـی و یـا قبض هـای عـوارض نوسـازی و آب، بـرق، 
تلفـن و پاسـخ بـه اسـتعالمات ثبتـی و غيـره بـر فرض که در سـند محسـوب نمـودن آن 
تردیـد داشـته باشـيم کـه این خـود از نظر حقوقی قابل تأمل و بررسـی اسـت ولـی به هر 
حال و مسـلما در نوشـته محسـوب نمودن آن تردیدی نيسـت چون نوشـته تنها به آنچه 
دسـت نویس اسـت منحصـر نمی شـود بلکـه آنچه با ماشـين تحریر هم نگاشـته می شـود، 
نوشـته محسـوب شـده اسـت، بنابرایـن با توجـه به مراتـب مذکور آنچـه در حافظـه رایانه 
ضبـط و یـا به عبارت دیگر نوشـته شـده، حداقـل از مصادیق نوشـته مذکور در مـاده 523 
ق.م.ا محسـوب و نتيجتـا اگـر کسـی بـه قصد تقلـب و اضرار به غيـر به نحوی کـه در ماده 
مذکـور مقـرر اسـت دخـل و تصرفـی در نوشـته مذکـور کند، عمـل او از مصادیـق جعل و 
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تزویر محسـوب می شـود«؛ منظور از نوشـته صرفا نوشـته مکتوب نيسـت و به هر عالمت 
و چيـزي کـه مبيـن یک معنـي و یا یـک مفهوم باشـد نوشـته اطـالق می گردد.

-  مـاده 1284 قانـون مدنـی در تعریـف سـند بيـان مـی دارد: »سـند عبـارت اسـت از هـر 
نوشـته ای کـه در مقـام دعـوا یـا دفاع قابل اسـتناد باشـد«.  ماده 1286 سـند را بـر دو نوع 
رسـمي و عادي دانسـته اسـت و ماده 1287 اسـناد رسـمی را اسنادي دانسـته که در اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک و یا دفاتر اسـناد رسـمي یا در نزد سـایر مامـوران رسـمي در حدود 

صالحيت آنها و بر طبق مقررات  قانوني تنظيم شده باشند. 
منظـور از امضـاء، هر عالمتي اسـت که شـخص در زیر یک سـند یا نوشـته براي منتسـب    -
کـردن آن بـه خـود مي گـذارد. بنابرایـن، هـرگاه کسـي در زیـر نامـه اي که به نـام دیگري 
اسـت بـا گذاشـتن عبـارت »از طـرف« در مقابل نـام او امضاء خـودش را بگـذارد، به صرف 
اینکـه طـرف مقابـل اختيار امضـاء کردن نوشـته را به او نداده باشـد، جعل امضاء از سـوي 
امضاءکننـده محقـق نخواهـد شـد، زیـرا هيچ نقص و خدشـه اي در خـود امضاء وجـود ندارد.

ُمهـر معمـوال از جنـس چوب، فلز، سـنگ و نظایـر آنها و داراي نوشـته ها یا عالیمي اسـت    -
کـه مثـل امضـاء، انتسـاب یک سـند یـا نوشـته را به شـخص مدلَّل مي سـازد. بـا توجه به 
سـياق مـاده 523 و نظریه مشـورتی شـماره 7/5097-1377/12/9 ا.ح.ق باید گفت صرف 
سـاختن مهـر در صـورت وجود سـایر شـرایط قانوني، مسـتوجب مجـازات قانوني اسـت و 

استفاده از آن در تحقق جرم مذکور نقشی ندارد. 
-  خراشـيدن و تراشـيدن در یـک معنـا به کار می رونـد و آن از بين بردن جزیـی از یک عدد 
و یـا یـک کلمـه مثـل کم کـردن یک دندانـه از عـدد 3 و تبدیل آن بـه عدد 2، ویـا از بين 

بردن تمام کلمه، عبارت و یا یک جمله است.  
-  قلم بردن به معنای اضافه کردن یا کاسـتن از اجزای یک سـند با اسـتفاده از یک وسـيله 

نوشتاری مانند خودکار، مداد، خودنویس و مانند اینها است. 
-  الحـاق کـردن بـه معنـای افزودن به اجزای سـند و نوشـته اسـت. مانند اضافـه کردن یک 

حرف، عالمت، عدد، کلمه و عبارت به اجزای یک سند و نوشته است.  
-  محـو کـردن، عبـارت اسـت از حـدف و محـو کـردن یـک حـرف، عالمـت، عـدد، کلمه و 

عبارت از اجزای یک سند یا نوشته است.  
-  اثبـات کـردن، بـه معنـای اعتبـار بخشـيدن به یک سـند یـا نوشـته باطـل از طریق پاک 

کردن و از بين بردن عالمت بطالن سند یا کلمه باطل از روی سند است. 
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سـياه کـردن؛ به معنای به کارگيری وسـایلی مانند جوهر، مواد شـيمایی، خـودکار و مانند    -
آن حـرف، عالمـت، عـدد و کلمـه ای را در یک سـند یا نوشـته حدف و محـو و ناپدید کند. 
الصاق کردن؛ به معنای چسـباندن و پيوند دادن اجزای مختلف دو یا چند سـند و نوشـته   -
بـه یکدیگـر اسـت. این امـر در جایی صورت می پذیرد که امکان پيوسـت کـردن و ضميمه 

کردن یک سند و نوشته به سند یا نوشته دیگری وجود داشته باشد.1		
-  بـا توجـه بـه اینکه تاریخ سـند می تواند آثار حقوقی خاصی را داشـته باشـد هرگونه تقدیم 

یا تاخير در تاریخ سند جرم است. 
در اتـکاب جـرم جعـل شـباهت تـام ضـرورت نـدارد بلکه اگـر آنچه مجعول اسـت بـه گونه ای 
باشـد کـه بتوانـد عرفـاً باعث فریـب و اضـرار دیگری شـود برای تحقـق این جرم کافی اسـت. 
نظریـه مشـورتی شـماره 7/7681-1373/11/15 ا.ح.ق مویـد ایـن دیدگاه اسـت که می گوید: 
»درسـت کـه جعل عبارت اسـت از سـاختن نوشـته یا امضـاء یا مهر دیگـری برخالف حقيقت 
ولـی شـباهت تـام سـند مجعول بـا خطـوط و امضا و مهـر اصلی در هيـچ یک از مـواد مربوط 
به جعل شـناخته نشـده و جزیی شـباهت چيزهای سـاختگی با اصـول آن در بـادی امر کافی 
اسـت و نيـز اضـرار آنی شـرط تحقق جعل نيسـت بلکه اگر عمـل جعل در آتيـه و حتی بالقوه 

متضمن ضرر دیگری باشد مورد با مواد مربوط به جعل منطبق است«.  
 اداره حقوقـی قـوه قضایيـه در دو نظریـه مشـورتی با تفکيک کپـی برابر با اصل شـده و برابر با 
اصـل نشـده، تحقـق جرم جعـل را در حالت نخسـت امکانپذیر و در حالت دوم منتفی دانسـته 
اسـت. برابـر بـا نظریـه مشـورتی شـماره 7/2073-1378/4/5 ا.ح.ق:» بـا توجـه به مـاده 523 
قانـون مجـازات اسـالمی و تعریف قانونی جرم جعـل، جعل فتوکپی غيرمصدق اسـناد عادی و 
رسـمی و اسـتفاده از آن چـون امـکان اضرار به غير را ندارد، جعل جزایی محسـوب نمی شـود، 
لکن چنانچه کپی اسـناد اعم از عادی یا رسـمی تصدیق شـده باشـد، جعل در آنها و اسـتفاده 
از آن جـرم و مرتکـب آن قابـل تعقيب کيفری اسـت« و نيز به موجب نظریه مشـورتی شـماره 
7/6086-1374/11/3 ا.ح.ق: » اگر اصل سـندوجود نداشـته باشـد یا از بين رفته باشـد و متهم 
کپـی غيرمصـدق را مـورد جعـل قرار داده باشـد، به لحـاظ اینکه سـند، اعتبار قانونی نـدارد و 
امکان اضرار به غير به وسـيله آن نيسـت و عمل ارتکابی، بی معنا و عبث اسـت و عنوان جعل 

و استفاده از سند مجعول در عمل ارتکابی شخص مصداق پيدا نمی کند2«.  
همان طـور کـه بيـان گردیـد در مـاده 523 قانـون صرفـا مصادیـق جـرم جعل تعيين شـده و 

منصور آبادی، عباس، محمدجواد فتحی، جعل و تزویر و جرایم وابسته، انتشارات سمت، 1390، صص 60-61.   .1
همان، صص 46-47   .2
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بـرای ارتـکاب آنهـا مجـازات تعيين کرده اسـت از ایـن رو، عنصـر قانونی جرم جعل محسـوب 
نمی شـود. در نتيجـه، بـرای تعيين عنصر قانونی جرم جعل بایـد به مواد 524 الـی 546 قانون 
مذکـور و در صورتـی کـه جعـل رایانه ای باشـد به مـاده 734 قانون مجـازات اسـالمی )ماده 6 

جرایم رایانه ای( مراجعه کرد. 

بند نهم: انواع جعل
در یـک تقسـيم بندی جـرم جعـل بـه دو گونه جعل مـادی و جعـل معنوی یا مفادی تقسـيم 
می شـود. منظـور از جعـل مـادی این اسـت که به ظاهر و صورت سـند یا نوشـته خدشـه وارد 
شـود و منظور از جعل معنوی آن اسـت که به ظاهر و صورت نوشـته خدشـته وارد نمی شـود 
بلکـه مطالـب منتسـب به دیگـران به گونـه ای دیگـری در آن منعکس می شـود کـه برخالف 

حقيقت است. 

یکم: جعل مادي
همان طـور کـه قبـال نيز بيان شـد جعل مادی عبارت اسـت از دسـت بردن در ظاهـر و صورت 
یـک سـند و نوشـته کـه ایـن اقـدام بـه اشـکال مختلفـی کـه در مـاده 523 بيـان شـد مانند 
خراشـيدن، تراشـيدن یـا قلـم بـردن یـا الحاق یـا محو یـا اثبات یا سـياه کـردن و غيـره قابل 

تحقق می باشد.  

الف( عنصر قانونی 
مواد 532 و 533 قانون مجازات اسالمی در مقام بيان عنصر قانونی جعل مادی مقرر می دارند: 

مـاده 532: »هـر یـک از کارمنـدان و مسـئوالن دولتي که در اجـراي وظيفه خـود در احکام و 
تقریرات و نوشـته ها و اسـناد و سـجالت و دفاتر و غير آنها، از نوشـته ها و اوراق رسـمي، تزویر 
کنـد اعـم از اینکـه امضـاء یـا مهري را سـاخته یـا امضاء یـا مهر یا خطـوط را تحریف کـرده یا 
کلمـه اي را الحاق کند یا اسـامي اشـخاص را تغييـر دهد، عالوه بر مجازات هـاي اداري و جبران 
خسـارت وارده بـه حبـس از یک تا پنج سـال یا به پرداخت شـش تا سـي ميليـون ریال جزاي 

نقدي محکوم خواهد شد«.  
همچنيـن، مطابـق بـا مـاده 533: » اشـخاصی کـه کارمنـد یا مسـئول دولتی نيسـتند هرگاه 
مرتکـب یکـی از جرایـم مذکور در ماده قبل شـوند عـالوه بر جبران خسـارت وارده به حبس از 
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شـش  مـاه تا شـش سـال یا سـه تا هجده ميليـون ریال جـزای نقـدی محکوم خواهند شـد«. 
اگرچـه گفتـه می شـود که انتسـاب جعل مـادی مذکـور در مـاده 532 به مدیـران و کارمندان 
سـازمان تامين اجتماعـی بـه دليـل اینکه آنان مشـمول عنـوان کارمنـدان و مسـئوالن دولتي 
امـکان نـدارد، بـا این وجـود ماده 533 خلل عنصر قانونـی را در این زمينه برطرف کرده اسـت. 
بنابراین، در صورتی که مدیران و کارمندان سـازمان تامين اجتماعی مرتکب اعمالی شـوند که 
در مـاده 532 ذکـر شـده اسـت مطابق با مـاده 533 مسـئوليت کيفری داشـته و قابل تعقيب 

کيفری خواهند بود. 

ب( عنصر مادی 
تزویـر در اسـناد رسـمی از طریـق امضـاء سـند، سـاختن مهـر یا تحریـف امضاء یـا مهر یا    -
خطـوط یـا الحاق کلمه اي یا تغيير اسـامي اشـخاص موجود در سـند یا نوشـته در صورتی 

کـه از سـوی مدیـران و کارمنـدان سـازمان ارتـکاب یابد جـرم و قابل مجازات می باشـد.
-  مـاده 1284 قانـون مدنـی در تعریـف سـند بيـان مـی دارد: » سـند عبـارت اسـت از هـر 
نوشـته ای کـه در مقـام دعوایـا دفـاع قابل اسـتناد باشـد«.  مـاده 1286 سـند را بـر دو نوع 
رسـمي و عادي دانسـته و ماده 1287 اسـناد رسـمی را اسـنادي دانسـته که در اداره ثبت 
اسـناد و امالک و یا دفاتر اسـناد رسـمي یا در نزد سـایر ماموران رسمي در حدود صالحيت 

آنها و بر طبق مقررات  قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. 
در تفسـير عبـارت »در اجـرای وظایـف خـود« برخی بيـان می دارند که منظـور از این قيد    -
لزومـا بـه معنای این نيسـت که کارمنـد در سـاعات اداری مرتکب جعل شـود، بلکه حتی 
اگـر یـک کارمنـد ثبت احوال شناسـنامه ای را به منزل برده و در آنجـا آن را تغيير دهد وی 
مشـمول ایـن مـاده خواهد بـود. برعکس، هـرگاه او در سـاعات اداری و حتـی در اداره خود 
یـک سـند رسـمی را که هيچ ربطـی به وظایـف اداری او نـدارد، مورد تحریف قـرار دهد از 

شمول ماده خارج خواهد بود.1	

ج( شروع به جرم
شـروع بـه جـرم جعل مادی بـا توجه به اینکه مجـازات قانونـی این جرم درجه پنج محسـوب 
می شـود. مطابـق بـا بنـد )پ( مـاده 122 قانـون مجازات اسـالمی حبـس تعزیري یا شـالق یا 

ميرمحمد صادقی، حسين، پيشين، ص 274  .1
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جـزاي نقـدي درجه شـش می باشـد. بدیـن تریـب، احتمـال دارد با توجـه به شـرایط ارتکاب 
جـرم، مرتکـب به یکـی از مجازات هـای ذیل محکوم شـود:

-  حبس بيش از شش  ماه تا دو  سال 
ميليـون  تـا هشـتاد  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  -  جـزاي 

)80.000.000( ریال 
-  شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي  عفت

محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال    -
-  انتشار حکم قطعي در رسانه ها

 -  ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 
پنج  سال 

- ممنوعيـت از دعـوت عمومـی برای افزایش سـرمایه برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا مدت 
پنج  سال 

- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج  سال

د( مجازات مرتکب
مجـازات در نظـر گرفتـه شـده بـرای مرتکب جـرم جعل مـادی در مـاده 533 قانـون مجازات 

اسـالمی عبارت اسـت از:
1-  جبران خسارت وارده به سازمان

2- حبس از شش  ماه تا شش سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی.
همچنيـن، بـا توجـه بـه اینکـه مجـازات مذکـور در مـاده 533، درجه پنج محسـوب می شـود 
مطابـق بـا مـاده 23 قانـون مجـازات اسـالمی 1392 دادگاه می توانـد عـالوه بر مجـازات اصلی، 
مجـازات تکميلـی نيـز بـرای مرتکب تعيين نمایـد؛ و عالوه بر ایـن، مطابق با بنـد )پ( ماده 25 
مجـازات درجـه پنـج محکوم عليه را به مدت دو سـال از حقوق اجتماعـی خویش محروم نماید.

دوم: جعل معنوي
در جعـل معنـوي همان طـور کـه قبال اشـاره شـد، مرتکب هيچ گونه خدشـه اي در اصل سـند 
ایجـاد نمي کنـد بلکـه مطالب منتسـب بـه دیگران را به طور تحریف شـده در سـند یا نوشـته 

وارد مي نماید. 
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الف( عنصر قانونی
مـاده 534 قانـون مجـازات اسـالمی در مقـام بيان عنصر قانونـی جرم جعل معنـوی یا مفادی 
مقـرر مـی دارد: »هـر یـک از کارکنـان ادارات دولتـي و مراجـع قضایـي و ماموران بـه خدمات 
عمومـي کـه در تحریـر نوشـته ها و قراردادهـاي راجـع بـه وظایف شـان مرتکب جعـل و تزویر 
شـوند اعـم از اینکـه موضـوع یا مضمـون آن را تغييـر دهند یا گفته و نوشـته یکـي از مقامات 
رسـمي، مهـر یـا تقریرات یکـي از طرفين را تحریـف کنند یا امر باطلـي را صحيح یا صحيحي 
را باطـل یـا چيـزي را که بدان اقرار نشـده،  اقرارشـده جلوه دهنـد عالوه بر مجازات هـاي اداري 
و جبـران خسـارت وارده بـه حبـس از یـک تا پنج  سـال یا شـش تا سـي ميليون ریـال جزاي 

نقدي محکوم خواهند شد«. 

ب( عنصر مادی
جعـل مفـادی از چنـد جهت بـا جعل مـادی تفـاوت دارد: نخسـت اینکه؛ در جعـل مادی    -
سـند یـا نوشـته در بـادی امـر توسـط یـک نفـر تحریـر و تنظيـم شـده و بعـد از آن مورد 
دسـتکاری قـرار می گيـرد بـه نحـوی کـه جزیـی از اجـزای آن کـم یـا اضافـه شـده و بـه 
مخـدوش شـدن سـند منجر می شـود اما در جعـل مفادی ارتـکاب رفتـار مجرمانه و جعل 
سـند در یـک زمـان صـورت می گيـرد. دوم اینکـه؛ در جعل مـادی تمامی اجزای سـند یا 
نوشـته بـه هنـگام تنظيم و تحریـر و بدون مداخله منتسـب عليه بـه وجود می آیـد اما در 
جعـل معنـوی مرتکـب بـه هنگام تهيه و تنظيم سـند یا نوشـته بعضـی از اجزای سـند را 
تغييـر می دهـد. سـوم اینکـه؛ در جعـل معنوی موقعيـت و مقـام اداری مرتکـب از اهميت 
خاصی برخوردار اسـت. به عبارت دیگر، اعتبار سـند یا نوشـته به دليل اعتباری اسـت که 
قانـون بـه مقـام و شـأن اداری صادر کننده آن داده اسـت. ایـن در حالی اسـت که در جعل 

مادی اعتبار اداری و سازمانی جاعل از اهميت چندانی برخوردار نيست.1	
بـا توجـه بـه مـاده 534، عمـل فيزیکـي در جعل معنـوي )کـه از سـوي کارکنـان ادارات    -
دولتـي و مراجـع قضایـي و ماموران خدمات عمومي در راسـتاي وظایفشـان قابـل ارتکاب 

مي باشد2( عبارت از یکي از اعمال زیر است: 

عباس منصورآبادی، محمدجواد فتحی، پيشين، صص 68-69   .1
نظریه 7/1462-1387/3/12 ا. ح. ق: جعل مادی متفاوت با جعل معنوی است و از سياق ماده 536 ق. م. ا می توان دریافت که این ماده   .2
راجع به جعل مادی در اسناد و نوشته های عادی و استفاده از آن با علم به مجعول بودن است، لذا جعل معنوی از شمول ماده 536 قانون 
فوق خارج است. جعل مادی ناظر به اشخاص عادی است که در سند مرتکب جعل، الحاق مخدوش نمودن سند و ... می شوند. لکن جعل 

معنوی ناظر به کارکنان و مسئوالن دولتی است که در احکام و نوشته ها و در اسناد مرتکب جعل می شوند. 
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تغيير موضوع یا مضمون   .1
2.  تحریف گفته و نوشته یکي از مقامات رسمي

3.  تحریف تقریرات یکي از طرفين
4.  امر باطلي را صحيح یا صحيحي را باطل جلوه دادن

5.  چيـزي را کـه بـه آن اقـرار نشـده، اقـرار جلـوه دادن. بدین ترتيـب کارمندي کـه اظهارات 
اربـاب رجـوع را تحریـف کنـد و به گونه اي دیگـر در اوراق مربوطه ثبـت کند مرتکب جعل 

معنوي شده است.1	

ج( شروع به جرم
شـروع بـه جـرم جعل معنوی یا مفـادی با توجه به اینکه مجـازات قانونی این جـرم درجه پنج 
محسـوب می شـود مطابـق با بنـد )پ( مـاده 122 قانـون مجازات اسـالمی حبـس تعزیري یا 
شـالق یـا جزاي نقدي درجه شـش می باشـد. بدیـن ترتيب، احتمـال دارد با توجه به شـرایط 

ارتکاب جرم، مرتکب به یکی از مجازات های ذیل محکوم شود: 
-  حبس بيش از شش  ماه تا دو سال 

ميليـون  هشـتاد  تـا  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  جـزاي    -
)80.000.000( ریال 

-  شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي  عفت
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال    -

-  انتشار حکم قطعي در رسانه ها
ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت    - 

پنج  سال 
ممنوعيـت از دعوت عمومی برای افزایش سـرمایه برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا مدت    -

پنج  سال 
ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال   -

د( مجازات مرتکب
بـا توجـه بـه مـاده 534 قانـون مجـازات اسـالمی، مجازات اشـخاصی کـه مرتکب جـرم جعل 

اداره کل پژوهش و اطالع رسانی، همان، ص 132   .1
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معنـوی یا مفـادی می شـوند عبـارت خواهد بـود از:
مجازات هاي اداري مذکور در قانون رسيدگی به تخلفات اداری ا- 

جبران خسارت وارده به سازمان  -2
حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سي ميليون ریال جزاي نقدي  -3

همچنيـن، بـا توجـه بـه اینکه مجـازات مذکـور در مـاده 534، درجه پنج محسـوب می شـود 
مطابـق بـا مـاده 23 قانـون مجـازات اسـالمی 1392 دادگاه می توانـد عالوه بر مجـازات اصلی، 
مجـازات تکميلـی نيـز برای مرتکب تعيين نمایـد و عالوه بر ایـن، مطابق با بنـد )پ( ماده 25 
مجـازات درجـه پنـج محکوم عليه را به مدت دو سـال از حقوق اجتماعـی خویش محروم کند.

سوم: جعل موضوع ماده 52٨ قانون مجازات اسالمی
ماده 528 قانون مجازات اسـالمی مقرر خاصی را درباره جعل مهر، منگنه و عالمت موسسـات 
و نهادهـای عمومـی غيردولتـی پيش بينـی کـرده و از آنجایـی کـه سـازمان تامين اجتماعی با 
توجه به قانون فهرسـت نهادها و موسسـات عمومـی غيردولتی مصـوب 1373/4/19، از جمله 
نهادهـای عمومـی غيردولتی محسـوب می شـود و اعمـال مذکـور در این ماده نيـز در برخی از 

مـوارد مبتال به اسـت، بررسـی ایـن ماده از اهميـت ویژه ای برخوردار اسـت.

الف( عنصر قانونی
مـاده 528 قانـون مجـازات اسـالمی در مقـام بيـان عنصر قانونـی جعل مهر، منگنـه و عالمت 
سـازمان تامين اجتماعـی مقـرر مـی دارد: »هر کس مهـر یا منگنه یـا عالمت یکـی از ادارات یا 
موسسـات یـا نهادهـای عمومـی غيردولتی ماننـد شـهرداری ها را جعل کند یا بـا علم به جعل 
اسـتعمال نمایـد عـالوه بـر جبـران خسـارت وارده به حبس از شـش  ماه تا سـه  سـال محکوم 

خواهد شد«.  

ب( عنصر مادی
بـا توجـه به عبـارت هرکـس در صدر مـاده 528، ارتکاب ایـن جرم به کليه اشـخاص قابل    -
انتسـاب اسـت. بدین ترتيب، کارمندان و مدیران سـازمان تامين اجتماعی نيـز اگر مبادرت 
بـه جعـل مهـر، منگنه و عالمت سـازمان کنند یا اینکه بـا علم به جعلی بودن آنهـا را مورد 

استفاده قرار دهند، از نظر قانون مجازات مسئوليت کيفری خواهند داشت.  
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-  مهـر وسـيله ای فلـزی، پالسـتيکی، ژالتينـی و مانند اینها اسـت که به طور معمـول روی 
آن اسـم شـخص یا موسسـات یا تصویر یا عالمت خاصی را حک و نقش می کنند و از آن 
به جای امضاء یا مکمل امضاء و در جهت اعتبار بخشـيدن به اسـناد و نوشـتجات اسـتفاده 
می کننـد. ماننـد مهر سـازمان تامين اجتماعـی که بر روی اسـناد و نامه های سـازمان مورد 

استفاده قرار می گيرد.  
-  منظور از منگنه قسـم خاصی از مهر اسـت که اسـتفاده از آن مانند ماشـين دوخت فلزی 
اسـت و بـرای نقـش کـردن آن باید کاغذ یا شـیء مورد نظـر در ميان قرار داده شـود مانند 
مهـر دفاتر اسـناد رسـمی یا مهر برجسـته  ای که در سـازمان بر روی نامه های صـادره مورد 

استفاده قرار می گيرد.  
عالمت نشـان و مشـخصه ای اسـت که به وسـيله آن یک موسسـه، سـازمان و نهاد اعم از    -
دولتـی، غيردولتـی و یک شـیء خاص قابل شناسـایی اسـت. چنين نشـان و مشـخصه ای 
مبين اعتبار و موقعيت حقوقی یک موسسـه اسـت مانند آرم سـازمان تامين اجتماعی که 

مبين سازمان تامين اجتماعی است.  

ج( شروع به جرم
شـروع بـه جـرم جعـل موضوع مـاده 528 قانـون مجازات اسـالمی بـا توجه به اینکـه مجازات 
قانونـی ایـن جرم درجه پنج محسـوب می شـود مطابـق با بند )پ( مـاده 122 قانـون مجازات 
اسـالمی حبس تعزیري یا شـالق یا جزاي نقدي درجه شـش می باشـد. بدین ترتيب، احتمال 

دارد بـا توجـه بـه شـرایط ارتکاب جرم، مرتکـب به یکـی از مجازات های ذیل محکوم شـود:
حبس بيش از شش  ماه تا دو  سال    -

ميليـون  هشـتاد  تـا  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  جـزاي    -
)80.000.000( ریال 

شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي  عفت   -
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج  سال    -

انتشار حکم قطعي در رسانه ها   -
ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت    - 

پنج  سال 
-  ممنوعيـت از دعـوت عمومـی بـرای افزایـش سـرمایه بـرای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا 
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مدت پنج  سال 
-  ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج  سال

د( مجازات مرتکب
بـر اسـاس مـاده 528 قانون مجازات اسـالمی مجازات کسـی که اقدام به جعـل مهر، منگنه یا 

عالمت سـازمان تامين اجتماعی و یا اسـتفاده از آن نماید عبارت اسـت از: 
حبس از شش  ماه تا سه  سال  -1
جبران خسارت وارده سازمان  -2

همچنيـن، بـا توجـه بـه اینکـه مجـازات مذکـور در مـاده 528، درجه پنج محسـوب می شـود 
مطابـق بـا مـاده 23 قانـون مجـازات اسـالمی 1392 دادگاه می توانـد عـالوه بر مجـازات اصلی، 
مجـازات تکميلـی نيـز برای مرتکـب تعيين نماید و عـالوه بر ایـن، مطابق با بنـد )پ( ماده 25 
مجـازات درجـه پنـج محکوم عليه را به مدت دو  سـال از حقوق اجتماعـی خویش محروم نماید.

بند دهم: جرایم رایانه ای
یکم: دسترسی غیرمجاز

حفاظـت از حریـم داده هـای اطالعاتـی و تعيين حـدود و قلمرو افراد در اسـتفاده و دسترسـی 
بـه داده هـا در سـازمان ها و ادارات از اهميتـی ویژه ای برخوردار اسـت، به گونه که سـبب شـده 
تـا قانونگذار دسترسـی غيرمجاز به سـامانه ها و داده هـای رایانه ای را جرم انگاری کند. سـازمان 
تامين اجتماعـی نيـز، از آنجایی که بسـياری از داده هـای اطالعاتی افراد )خواه شـخصی و خواه 
سـازمانی( را در اختيـار دارد اسـت، از ایـن رو، محدودیت هایـی را برای دسترسـی افـراد به این 
اطالعـات در سـطوح مختلـف تعيين کرده و نقض این سـطوح دسترسـی می توانـد از مصادق 

دسترسی غيرمجاز باشد.   

الف( عنصر قانونی
مـاده 729 قانـون مجازات اسـالمی )ماده 1 قانون جرایم رایانـه ای( در مقام بيان عنصر قانونی جرم 
دسترسـی غيرمجـاز بيـان می دارد: »هرکس به طـور غيرمجاز به داده ها یا سيسـتم های رایانه  ای یا 
مخابراتی که به وسـيله تدابير امنيتی حفاظت شـده دسترسـی یابد، به حبس از نود و یک روز تا 
یـک  سـال یا جـزای نقدی از پنج تا بيسـت ميليون ریال یا هـر دو مجازات محکوم خواهد شـد«. 
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ب( عنصر مادی
رفتـار مرتکـب عبـارت اسـت از فعل مثبت جـرم دائر بر ورود به تمام یا بخشـی از یک سـامانه 
رایانـه ای. مرتکـب بزه دسترسـی غيرمجاز می تواند هر کسـی باشـد اعم از کارمنـدان و مدیران 

سازمان یا اینکه اشخاصی خارج از سازمان.  
داده یـا اطالعـات رایانـه ای اسـاس و زیربنای فضای تبـادل اطالعات را تشـکيل می دهد که در 
محيـط سـایبر به هر دسـتاویزی از قبيل اتصال بـه اینترنت، ماهواره و امواج مغناطيسـی قابل 
انتقالنـد. داده از مرحلـه ورودی یـا توليـد تـا ذخيره و انتشـار و مورد اسـتفاده قـرار گرفتن در 
معـرض انـواع رفتارهـای مخـرب و مختل کننده قـرار می گيـرد که می توانـد امنيـت داده را با 

خطر مواجه سازد.  
سيسـتم ها و شـبکه های رایانـه ای؛ مجموعـه ای متشـکل از نرم افزارهـا و سـخت افزارها اسـت 
کـه بـرای پردازش اتوماتيـک داده های دیجيتالی تهيه شـده و ممکن اسـت ورودی و خروجی 
تسـهيالت دخيـره اطالعات باشـد. شـبکه رایانـه ای بـه رایانه های متصـل اطالق می شـود که 

فـراغ از محلـی یـا عمومـی بـودن در آن مبادلـه اطالعات صـورت می گيرد. 
دسترسـی غيرمجـاز یـک جـرم بازدارنده اسـت تـا از ارتکاب جرایـم دیگر پيشـگيری کند. به 
عبـارت دیگـر، در برخی موارد دسترسـی غيرمجاز با هدف جعل، تخریـب و حتی کالهبرداری 
صـورت می گيـرد، در نتيجـه مقنن برای جلوگيـری از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، دسترسـی 
غيرمجـاز را جـرم اعـالم کرده اسـت. موضـوع جرم دسترسـی غيرمجـاز می تواند اعم باشـد از 

داده هـا و سـامانه های اشـخاص حقيقـی و حقوقی و هم داده های و سـامانه های سـازمانی. 
دسترسـی بـه شـرط نقض حفاظـت با تدابير امنيتی اسـت که جـرم اسـت. بنابراین، اگـر داده ها 
از جملـه داده هـای عمومـی  باشـند که همـگان اجازه دسترسـی بـه آن را دارند و یـا اینکه تدابير 
حفاظتـی وجـود نداشـته باشـد نمی توان گفت جـرم دسترسـی غيرمجـاز رخ داده اسـت. تدابير 
حفاظتی؛ تدابير فنی و رایانه ای اسـت و به شـيوه های گوناگون مانند نصب باروی آتشـين، نصب 
گـذرواژه، رمزنـگاری و حتـی پنهان گـذاری انجام می شـود. بنابراین، اگر کسـی خـود را کارمند یا 
مدیر یکی از قسـمت های سـازمان معرفی کند و وارد سـازمان شـده و به سامانه یکی از کارمندان 
نفـوذ کنـد تـا زمانـی که تدابيـر حفاظتی بر روی سـامانه نصب نشـده باشـد نمی تـوان گفت که 
جـرم دسترسـی غيرمجـاز تحقـق یافته اسـت. ولی اگـر ورود به سـامانه نياز بـه گذر واژه داشـته 
باشـد و شـخصی با حک این گذرواژه وارد سـامانه شـود، عمل وی دسترسـی غيرمجاز می باشـد1.
رهامی؛	محسن	و	پرویزی؛	سیروس،	جاسوسی	رایانه	ای	در	حقوق	ایران	و	وضعیت	بین	المللی	آن،	فصلنامه	حقوق،	مجله	دانشکده	حقوق	و	  .1

علوم	سیاسی،	دوره	42،	شماره	3،	پاییز	1391،	ص	184-187
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ج( مجازات مرتکب
 بر اسـاس ماده 729 قانون مجازات اسـالمی، مجازات کسـی که دسترسـی غيرمجاز به داده ها 

و سامانه های رایانه ای سازمان تامين اجتماعی پيدا می کند عبارت است از:  
1-  حبـس از نـود و یـک روز تـا یک  سـال یا جزای نقدی از پنج تا بيسـت ميليـون ریال یا هر 

دو مجازات.  

دوم: جعل رایانه ای
جـرم جعـل رایانـه ای، از جملـه جرایمی اسـت که بـه اصالت و تماميـت داده ها و سـامانه های 
رایانه ای آسـيب وارد می کند و باعث ایجاد نوعی آشـفتگی و پریشـانی در فضای سـایبر و عدم 
اعتمـاد عمومـی بـه داده هـای ارائه شـده در ایـن فضا می شـود. از ایـن رو، مقنن در مـواد 734 
و 735 قانـون مجـازات اسـالمی )مـاده 6 قانـون جرایـم رایانـه ای( اقـدام به جرم انـگاری جعل 

رایانه ای و استفاده از آن کرده است. 

الف( عنصر قانونی
مـواد 734 و 735 قانـون مجـازات اسـالمی )مـاده 6 و 7 قانـون جرایم رایانـه ای( در مقام بيان 
عنصـر قانونـی جـرم جعـل رایانه ای و اسـتفاده از آن مقرر مـی دارد: »هرکس بـه طور غيرمجاز 
مرتکـب اعمـال زیـر شـود، جاعل محسـوب و به حبـس از یک تا پنج  سـال یا جـزای نقدی از 

بيسـت تـا یکصد ميليـون ریال یـا هر دو مجـازات محکوم خواهد شـد:
الف( تغيير داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها

ب( تغييـر داده هـا یـا عالیـم موجـود در کارت هـای حافظـه یا قابل پـردازش در سيسـتم های 
رایانـه ای یـا مخابراتـی یـا تراشـه ها یا ایجاد یـا وارد کـردن متقلبانـه داده ها یا عالیم بـه آنها«.
مـاده 735 مقـرر مـی دارد: »هرکـس بـا علم به مجعول بـودن داده ها یـا کارت ها یا تراشـه ها از 

آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد«. 

ب( عنصر مادی
 تغييـر بـه معنـای پدیـد آوردن دگرگونـی در داده اسـت. تغييـر نسـبت بـه داده ای اسـت که 
موجـود اسـت و در نتيجـه ماهيـت آن داده دگرگون می شـود. ایجاد داده به معنای سـاختن و 
بـه وجـود آوردن داده ای که پيش از آن نبوده اسـت. بنابراین، ایجـاد داده به معنای پدید آوردن 
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یک متن در بردارنده داده هایی با معنا و همچون نوشـته و سـند اسـت. وارده سـاختن داده نيز 
بـه معنـای اضافـه کـردن و افـزودن داده ای به داده های قبلی اسـت، مانند الصاق کـردن که در 

جعل سنتی وجود داشت.  
با توجه به ماده 734 تغيير در داده ای باید صورت گيرد که قابليت استنادپذیری را داشته باشد. 

همچنين، در ایجاد داده باید داده ای ایجاد شود که قابليت استنادپذیر بودن را داشته باشد.
شـرط قابليت اسـتناد را دارا بودن از جمله مهمترین شـروط تحقق جرم جعل رایانه ای اسـت 
و منظـور از آن، ایـن اسـت کـه در تمامی نهادهـای دولتی و خصوصـی، به ویـژه در دادگاه ها از 
اعتبـار برخـوردار باشـد. امضـای دیجيتـال نامه ها یا اسـناد صادر شـده از سـازمان نمونـه ای از 

داده های  قابل استناد می باشد.  
 اسـتفاده از داده مجعـول باید در فضای سـایبر و از رهگذر سـامانه های رایانـه ای و مخابراتی یا 
داده برهـا و کارت حافظـه انجـام بگيرد و اگر اسـتفاده از داده مجعول در فضای بيرون از سـایبر 

صورت گيرد، بزه استفاده از داده مجعول رخ نداده است. 

ج( شروع به جرم
شـروع بـه جـرم جعل رایانـه  ای موضوع مـاده 734 قانون مجازات اسـالمی با توجه بـه اینکه مجازات 
قانونـی این جرم درجه پنج محسـوب می شـود مطابق با بنـد )پ( ماده 122 قانون مجازات اسـالمی 
حبـس تعزیـري یا شـالق یا جزاي نقدي درجه شـش می باشـد. بدین تریـب، احتمـال دارد با توجه 

بـه شـرایط ارتکاب جـرم، مرتکب به یکـی از مجازات های ذیل محکوم شـود:
حبس بيش از شش  ماه تا دو سال    -

ميليـون  تـا هشـتاد  ریـال   )20.000.000( ميليـون  بيسـت  از  بيـش  نقـدي  -  جـزاي 
)80.000.000( ریال 

شالق از سي  و  یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي  عفت   -
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش  ماه تا پنج سال    -

-  انتشار حکم قطعي در رسانه ها
-  ممنوعيـت از یـک یـا چند فعاليت شـغلی یا اجتماعی برای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا 

مدت پنج  سال 
-  ممنوعيـت از دعـوت عمومـی بـرای افزایـش سـرمایه بـرای اشـخاص حقوقـی حداکثر تا 

مدت پنج سال 
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-  ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج  سال

د( مجازات مرتکب
بـا توجـه به مـاده 734 هرکس مرتکب جـرم جعل رایانه ای یا اسـتفاده از آن شـود به مجازات  

ذیل محکوم خواهد شد: 
حبس از یک تا پنج  سال   -1

یا جزای نقدی از بيست تا یکصد ميليون ریال  -2
یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی مقرر در ماده  -3

سوم: تخریب یا اخالل در داده های سازمانی
اخـالل از طریـق تخریـب داده در سيسـتم های سـازمان بـه معنـای ایجاد نوعی آشـفتگی در 

عملکرد سيستم و جلوگيری از کارکرد مناسب سيستم است. 

الف( عنصر قانونی
مـاده 736 قانـون مجازات اسـالمی )ماده 8 قانـون جرایم رایانه ای( در مقـام بيان عنصر قانونی 
جـرم تخریـب داده های سـامانه ای مقرر مـی دارد: »هرکس به طـور غيرمجاز داده دیگـری را از 
سيسـتم های رایانـه ای یـا مخابراتـی یا حامل هـای داده حذف یـا تخریب یا مختـل یا غيرقابل 
پـردازش کنـد  بـه حبـس از شـش  ماه تا دو سـال یا جـزای نقـدی از ده تا چهل ميليـون ریال 

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد«. 

ب( عنصر مادی
 تخریـب و اخـالل نسـبت بـه داده زمانـی صـدق می کنـد کـه بـه صـورت غيرمجاز باشـد. به 
عبارت دیگر، فرد صالحيت قانونی این تغيير یا حذف داده را در سيسـتم نداشـته باشـد. عالوه 
بـر ایـن، تعبيـر غيرمجـاز به جایی که شـخص صالحيـت الزم را برای دسترسـی به سـامانه یا 

داده دارد اما از نظر مقررات اداری حق تغيير در داده را ندارد نيز اطالق می شود. 
 موضـوع جـرم تخریب یا اخالل در داده های سـامانه ای اسـت. تغيير و حذف بایـد در داده های 
موجـود در فضای سـایب رصـورت گيرد. بدین  ترتيب، در جایی که کارمنـد از داده های موجود 
در سيسـتم پرینت گرفته و سـپس با خودکار اقدام به تغيير در داده های موجود در روی برگه 
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پرینـت می کند عنوان تخریـب رایانه ای بـه آن صدق نمی کند. 
 با توجه به اسـتفاده از سـامانه های  رایانه ای در سـازمان، تخریب در داده های سـازمانی می تواند 
مشـمول عنـوان تخریـب داده هـای رایانـه ای قـرار گيرد. بـا توجه به عبـارت هر کـس، در صدر 
ماده باید گفت که ارتکاب این جرم از سـوی کليه اشـخاص حقيقی و حقوقی امکانپذیر اسـت. 

د( مجازات مرتکب
بـا توجـه بـه مـاده 736 هـر کس مرتکـب جرم تخریـب یا اخـالل رایانه ای شـود، بـه مجازات  

ذیـل محکوم خواهد شـد:
حبس از شش  ماه تا دو  سال   -1

یا جزای نقدی از ده تا چهل ميليون   -2
یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی مقرر در ماده  -3

همچنيـن در صورتـی کـه یکی از کارمندان یـا مدیران سـازمان تامين اجتماعی مرتکب جرایم 
رایانه شـوند به بيش از دو سـوم حداکثر یک یا دو مجازات تعيين شـده محکوم خواهند شـد. 

چهارم: جرم عدم پاالیش محتوی مجرمانه
ماده 749 قانون مجازات اسـالمی کليه دسـتگاه های اجرایی و به ویژه موسسـات عمومی غير دولتی 
را مکلـف بـه پاالیش محتوای ناشـی از جرایـم رایانه ای و محتوایی که برای ارتـکاب جرایم رایانه ای 
اسـتفاده می شـوند، کـرده اسـت. ایـن جـرم، بيـش از همـه متوجـه سـازمان بـه عنوان یـک نهاد 
عمومـی غيردولتـی اسـت. با وجـود این، در صورتی که اشـخاص حقيقی در انتشـار ایـن داده های 

در فضای سایت سازمان نقش داشته باشند قابل پيگرد کيفری خواهند بود.  

الف( عنصر قانونی
مـاده 749 قانـون مجـازات اسـالمی در مقـام بيـان عنصـر قانونی جـرم عدم پاالیـش محتوی 
مجرمانـه بيـان مـی دارد: »ارائه دهنـدگان خدمـات دسترسـی موظفنـد طبـق ضوابـط فنی و 
فهرسـت مقـرر از سـوی کميتـه تعييـن مصادیق موضـوع ماده ذیل محتـوای مجرمانـه اعم از 
محتـوای ناشـی از جرایـم رایانه ای و محتوایـی که برای ارتـکاب جرایم رایانه ای بـه کار می رود 
را پاالیـش کننـد. در صورتـی کـه عمـدا از پاالیش محتـوای مجرمانه خـودداری کنند، منحل 
خواهنـد شـد و چنانچـه از روی بی احتياطـی و بی مباالتـی زمينـه دسترسـی بـه محتـوای 
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غير قانونـی را فراهـم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بيسـت تـا یکصد ميليون ریال 
و در مرتبـه دوم بـه جـزای نقـدی از یکصـد ميليون تـا یک ميليارد ریـال و در مرتبه سـوم به 

یک تا سه سال تعطيلی موقت محکوم خواهند شد. 
تبصـره »1« چنانچـه محتوای مجرمانه به وب  سـایت  های موسسـات عمومی شـامل نهادهای 
زیـر نظـر ولی فقيـه و قـوای سـه گانه مقننه، مجریـه و قضایيه و موسسـات عمومـی غيردولتی 
موضوع قانون فهرسـت نهادها و موسسـات عمومـی غيردولتی مصـوب 1373/4/19 و الحاقات 
بعـدی آن یـا بـه احزاب، جمعيت هـا، انجمن های سياسـی و صنفـی و انجمن های اسـالمی یا 
اقليت هـای دینـی شـناخته شـده یا به سـایر اشـخاص حقيقی یا حقوقـی حاضر در ایـران که 
امـکان احـراز هویـت و ارتبـاط بـا آنهـا وجود دارد تعلق داشـته باشـد، با دسـتور مقـام قضایی 
رسـيدگی کننده بـه پرونـده و رفـع اثر فوری محتـوای مجرمانه از سـوی دارندگان، وب  سـایت 

مزبور تا صدور حکم نهایی پاالیش نخواهد شد«. 

ب( عنصر مادی
 عنصـر مـادی جـرم عـدم پاالیش محتـوی مجرمانه، ترک فعل اسـت. با این توضيـح که مدیر 
مسـئول سـایت از پاالیش محتـوی مجرمانه خـودداری کـرده و داده هایی که حـاوی محتوای 

مجرمانه بوده را در سـایت سـازمان قرار داده  اسـت. 
 با اینکه مسـئوليت اصلی این جرم متوجه سـازمان اسـت ولی هر کدام از کارمندان و مدیران 
سـازمانی کـه اقـدام به چنين کاری کرده باشـند به عنوان شـخص حقيقی مسـئوليت کيفری 

داشـته و قابل تعقيب هستند. 

ج( مجازات مرتکب
 بـر اسـاس مـاده 749 قانـون مجازات اسـالمی، مجـازات مرتکب جـرم عـدم پاالیش محتوی 

مجرمانـه عبارت اسـت از: 
1-  انحالل در صورتی که عمدا از پاالیش محتوای مجرمانه خودداری کند؛

2-  چنانچـه از روی بی احتياطـی و بی مباالتـی زمينـه دسترسـی بـه محتـوای غير قانونـی را 
فراهـم آورنـد، در مرتبـه نخسـت بـه جزای نقـدی از بيسـت تا یکصـد ميليون ریـال و در 
مرتبـه دوم بـه جـزای نقدی از یکصد ميليـون تا یک ميليارد ریال و در مرتبه سـوم به یک 

تا سـه سـال تعطيلی موقـت محکوم خواهند شـد. 
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بند یازدهم: جلوگیری از اجرای احکام قضایی و دیوان عدالت اداری
جلوگيـری از اجـرای احـکام صـادره از مراجع قضایی و شـبه قضایـی بنا به تصریح مـاده 576 
قانـون مجـازات اسـالمی در صـورت وجـود شـرایط می تواند سـبب مسـئوليت کيفری باشـد. 
یکـی از دغدغه هـای کارمنـدان و مدیران سـازمان تامين اجتماعی اجرای احـکام دیوان عدالت 
اداری اسـت. همـواره ایـن نگرانی وجود دارد که مدیران سـازمان در صورت عـدم اجرای احکام 
دیـوان مـورد پيگـرد کيفری قرار گيرنـد که در ادامه به بررسـی این موضـوع خواهيم پرداخت. 

الف( عنصر قانونی
مـاده 576 در مقـام بيان عنصر قانونی جرم جلوگيری از اجـرای احکام مقرر می دارد: »چنانچه 
هـر یـک از صاحب منصبان، مسـتخدمان و ماموران دولتي و شـهرداري ها در هر رتبه و مقامي 
کـه باشـند از مقـام خـود سوء اسـتفاده کـرده و از اجـراي اوامر کتبـي دولتي یا اجـراي قوانين 
مملکتـي و یـا اجـراي احـکام یـا اوامـر مقامـات قضایي یـا هرگونه امري کـه از طـرف مقامات 
قانویـي صـادر شـده باشـد جلوگيـري کنند بـه انفصـال از خدمات دولتـي از یک تا پنج  سـال 

محکوم خواهند شد«. 

ب( عنصر مادی
  بـا توجـه به ماده واحده قانون فهرسـت نهادها و موسسـات عمومی غير دولتـی مصوب 1373 
کارمنـدان و مدیـران سـازمان تامين اجتماعی مشـمول این قانون نمی شـوند. زیـرا کارمندان و 
مدیران سـازمان جزو کارمندان و مسـئوالن دولتی نيسـتند. نظریه مشورتی شـماره 7/5949-
1387/9/24 ا.ح.ق در ایـن خصـوص مقرر می دارد: »خودداری مقامات و مسـئوالن وزارتخانه ها 
و ادارات دولتـی از اجـرای آرای قطعـی هيات هـای حـل اختـالف موضوع قانـون کار یا محاکم 
دادگسـتری یـا دیوان عدالت اداری، مشـمول مـاده 576 ق.م.ا که راجع به جلوگيـری از اجرای 
احـکام اسـت، نمی شـود. زیـرا جلوگيری مسـتلزم انجـام اقداماتی اسـت که به  صـورت فعل و 
خـودداری فعـل تلقـی نمی شـود. بنابراین، شـکایت اعـم از اینکه توسـط ذی نفع مطرح شـده 
باشـد یـا قاضـی اجـرای احکام از شـمول ایـن ماده خـارج اسـت«. همچنين، نظریه مشـورتی 
شـماره 7/7907-1387/12/26 ا.ح.ق مرجع رسـيدگی به اسـتنکاف از عدم اجرای آرای دیوان 
عدالـت اداری را خـود دیـوان می داند: »چـون در قانون دیوان عدالـت اداری حکم خاصی مقرر 
شـده و مرجـع رسـيدگی بـه آن هـم دیوان عدالـت اداری اسـت به نظـر می رسـد در هر حال 
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عـدم اجـرای رأی دیـوان عدالـت اداری مشـمول مـاده 37 اسـت و از شـمول مـاده 576 ق.م.ا. 
خـارج اسـت. بـا توجـه بـه اینکه مجـازات منـدرج در مـاده 37 قانون دیـوان عدالـت اداری در 
خصـوص عـدم اجرای رأی می باشـد نه سـایر دسـتورهای شـعبه صادر کننده، لذا عـدم اجرای 
دسـتور از شـمول مقـررات مـاده فوق الذکـر خـارج بـوده ولـی ممکـن اسـت متمـرد از اجرای 
دسـتور قضایـی یـا هرگونـه امری کـه از طرف مقامـات قانونی صادر شـده طبق مقـررات ماده 

576 ق.م.ا تحت تعقيب قرار گيرد«.  
عـالوه بـر ایـن، عنـوان اتهامـی مـاده 576 ق.م.ا جلوگيـری از اجرای احـکام با سوءاسـتفاده از 
موقعيـت شـغلی اسـت. در واقـع، عنصر مـادی آن فعـل مادی مثبت اسـت. نظرات مشـورتی 
شـماره 7/7961-1376/12/12 ا.ح.ق: در مـاده 576 ق.م.ا سوءاسـتفاده از موقعيـت شـغلی و 
مقامـی بـرای جلوگيـری از اجـرای اوامر کتبی مـورد نظر قانونگذار بـوده و خـودداری از اجرای 

حکـم کـه مربـوط به شـخص مجری اسـت از شـمول آن مـاده خارج اسـت.
جـرم ارتکابـی مـاده 576 از جرایـم مطلق اسـت و نيازی به اثبات سـوءنيت خاص نمی باشـد، 
بلکـه صـرف سـوءنيت عـام و اینکـه شـخص مرتکب بدانـد کـه رفتـار وی خـارج از اختيارات 

قانونـی بـوده و تضـاد بـا قانون قـرار دارد، بـرای تحقـق این جرم کافی اسـت.

ج( مجازات قانونی
مطابـق بـا ماده 576 قانون مجازات اسـالمی مجـازات جرم مذکور، عبارت اسـت از: »انفصال از 

خدمات دولتی از یک تا پنج سال«. 

بند دوازدهم: ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل دولتي
الف( عنصر قانونی

اصل 141 قانون اساسـي تصدی بيش از یک شـغل دولتی را ممنوع دانسـته اسـت. به موجب 
اصـل مذکـور، »ریيس جمهـور، معاونـان ریيس جمهـور، وزیـران و کارمندان دولـت نمي توانند 
بيـش از یـک شـغل دولتي داشـته باشـند و داشـتن هر نوع شـغل دیگـری در موسسـاتی که 
تمام یا قسـمتي از سـرمایه آن متعلق به دولت یا موسسـات عمومي اسـت و نمایندگي مجلس 
شـوراي اسـالمي و وکالـت دادگسـتري و مشـاوره حقوقـي و نيـز ریاسـت و مدیریـت عامل یا 
عضویـت در هيات مدیـره انواع مختلف شـرکت هاي خصوصي، جز شـرکت هاي تعاونـي ادارات 
و موسسـات براي آنان ممنوع اسـت. سـمت هاي آموزشـي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي 
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از این حکم مستثني است«. 
عـالوه بـر ایـن، مـاده واحـده قانـون ممنوعيـت تصـدي بيـش از یـک شـغل دولتـي مصـوب 
1373/10/11 در مقـام اجرایـی کـردن اصل 141 مقـرر می دارد: »با توجه بـه اصل141 قانون 
اساسـی جمهوری اسـالمی ایران هر شـخص می تواند تنها یک شـغل دولتی را عهده دار شـود.

 تبصره 1- سـمت های آموزشـی در دانشـگاه ها و موسسـات آموزشـی و تحقيقاتی از این حکم 
مستثنی می باشند. 

 تبصره 2- منظور از شـغل عبارت اسـت از وظایف مسـتمر مربوط به پسـت ثابت سـازمانی، یا 
شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. 

 تبصره 3- شـرکت و عضویت در شـوراهای عالی، مجامع عمومی، هيات های مدیره و شـوراهای 
موسسـات و شـرکت های دولتـی کـه بـه عنوان نماینـدگان قانونـی سـهام دولـت و بـه موجب 
قانـون و یـا در ارتباط با وظایف و مسـئوليت های پسـت و یا شـغل سـازمانی صـورت می گيرد 
شـغل دیگـر محسـوب  نمی گـردد، لکن پرداخـت یا دریافت حقـوق بابت شـرکت و یا عضویت 

در موارد فوق ممنوع خواهد بود. 
 تبصره 4- تصدی هر نوع شـغل دولتی دیگر در موسسـاتی که تمام یا قسـمتی از سـرمایه آن 
متعلـق بـه دولـت و یا موسسـات عمومی اسـت و نمایندگی  مجلس شـورای اسـالمی، وکالت 
دادگسـتری، مشـاوره حقوقـی و ریاسـت و مدیریـت عامـل یـا عضویـت در هيات مدیـره انواع 
شـرکت های خصوصـی جـز  شـرکت های تعاونـی ادارات و موسسـات بـرای کارکنـان دولـت 

ممنوع است. 
 تبصـره 5 - متخلـف از ایـن قانـون بـه انفصـال خدمـت موقـت از 6 مـاه تـا یک  سـال محکوم 
می گـردد و وجـوه دریافتـی از مشـاغلی کـه در یـک زمـان تصـدی آن  را داشـته اسـت به جز 
حقـوق و مزایـای شـغل اصلی وی مسـترد می گـردد. در صورت تکـرار در مرتبـه دوم، عالوه بر 

استرداد وجوه موضوع این تبصره به  انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد. 
 تبصـره 6 - آمـر و صادرکننـده احـکام در صـورت اطـالع بـه نصـف مجـازات مذکـور در صدر 

تبصره محکوم می گردند. 
 تبصـره 7 - مسـئوالن ذی حسـابی و واحدهـای مالی دسـتگاه های دولتی در صـورت پرداخت 
حقـوق و مزایـا بابت شـغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شـغل دوم بـه انفصال خدمت موقت 

بين 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید. 
 تبصره 8 - افرادی که مسـتقيما از سـوی مقام معظم رهبری به سـمت هایی در دسـتگاه های 
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مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون  مستثنی خواهند بود. 
 تبصـره 9 - کليـه سـازمان ها، نهادهـا و ارگان هایـی کـه بـه نحـوی از بودجه عمومی اسـتفاده 
می کنند و شـرکت ها و موسسـات دولتی و وابسـته به دولت و  موسسـاتی که شـمول قانون بر 

آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون می باشند«. 

ب( عنصر مادی
 بـا توجـه بـه اصـل 141 قانون اساسـی و مـاده واحـده ممنوعيت تصـدی بيش از یک شـغل 
دولتـی، در صورتـی کـه کارمند یا مدیر دولتی در سـازمان تامين اجتماعی مشـغول به خدمت 

شـود، عمـل انجام شـده برخالف قانـون فوق بـوده و قابل پيگرد اسـت.
 عنصـر مـادي این جرم، تصدي بيش از یک شـغل دولتي توسـط کارمندان دولـت در رده هاي 
مختلف اسـت اما تصدي سـمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسـات آموزشي و تحقيقاتي، 
شـرکت و عضویـت در شـوراي عالـي، مجامـع عمومـي، هيات مدیره و شـوراهاي موسسـات و 
شـرکت هاي دولتـي بـه عنوان نماینده قانوني سـهام دولـت و به موجب قانون و یـا در ارتباط با 
وظایف و مسـئوليت هاي پسـت و شـغل سـازماني، انجام وظایف غيرمستمر مربوط به مشاغلي 
کـه فاقـد پسـت سـازماني بـوده و یـا شـغل و پسـتي که بـه طـور تمام وقـت انجام نمي شـود، 
عضویت سـاده یا پذیرش سـمت بازرسـي شـرکت هاي خصوصي و ریاسـت و مدیریت عامل یا 
عضویت در هيات مدیره شـرکت هاي تعاوني ادارات و موسسـات دولتي، افرادي که مسـتقيما از 
سـوي مقـام رهبري به سـمت هایي در دسـتگاه هاي مختلـف منصوب مي شـوند، تصدي بيش 
از یـک شـغل دولتـي در موسسـاتی که تمام یا قسـمتي از سـرمایه آنهـا متعلق بـه دولت و یا 

موسسـات عمومي نيسـت، از اسـتثنائات این قانون است. 
 مسـئوالن ذي حسـابي و واحدهـاي مالـي دسـتگاه هاي دولتـي در صـورت پرداخـت حقوق و 
مزایـا بابـت شـغل دوم، در صورت اطالع از شـغل دوم شـخص مورد نظر، مجرم محسـوب و به 

انفصـال موقـت از سـه تا شـش  مـاه محکوم مي شـوند )تبصـره 7 مـاده واحده(. 
 از آنجایی که سازمان نيز جزو موسسات عمومی محسوب می شود در صورتی که کارمند یا 
مدیری در آن مشغول به کار شود، شغل دوم به حساب آمده و مسئوليت کيفری خواهد داشت. 
 نظریه 7/413-1387/2/2 ا.ح.ق: با عنایت به مواد 5 و 7 و 8 قانون اسـتخدام کشـوری مصوب 
1345/3/31 بـا اصالحـات بعـدی و تبصره 2 ماده واحده قانـون ممنوعيت تصدی بيش از یک 
شـغل مصـوب 1373/10/11 و مـاده 6 قانـون مدیریـت خدمات کشـوری مصـوب 1386/7/8 
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شـغل، عبارت اسـت از وظایف مسـتمر و تمام وقت در یک پسـت سـازمانی و اصطالح پسـت 
سـازمانی عبـارت اسـت از جایگاه انجام وظایف یا جایگاه اشـتغال به آن وظایـف. به بيان دیگر، 
شـغل و پسـت سـازمانی، دو امـر وابسـته بـه یـک واقعيـت و الزم و ملـزوم یکدیگر اسـت و بر 
این اسـاس، تصدی بيش از یک شـغل مسـتلزم تصدی بيش از یک پسـت سـازمانی اسـت و 
بالعکـس. بنابرایـن، کسـی که مرتکب تخلـف از قانون منـع تصدی بيش از یک شـغل مصوب 
1373/10/11 شـود، مرتکب تصدی بيش از یک پسـت سـازمانی )ممنوعيت موضوع ماده 94 
قانـون مدیریـت خدمات کشـوری مصـوب1386/7/8( هم شـده و لذا از نظر کيفری مشـمول 
مقـررات تبصـره 5 مـاده واحـده قانـون منع تصدی بيـش از یک شـغل و از نظر تخلـف اداری 
مشـمول مـاده 97 قانـون مدیریت خدمات کشـوری اسـت. مقنن بـا تصویب مـواد 94 و 96 و 
97 و 127 قانـون مدیریـت خدمات کشـوری مصوب 1386/7/8 در مقام نسـخ یا لغو تبصره 5 
قانـون منـع تصـدی بيش از یک شـغل مصـوب 1373/10/11 نبـوده بلکه قابـل تعقيب بودن 

متهـم از نظـر تخلـف اداری را بـه قابل مجـازات بـودن وی از نظر کيفری اضافه کرده اسـت.1

ج( مجازات
مجـازات فـرد متخلـف از قانون مزبور بر اسـاس تبصـره 5 ماده واحـده ممنوعيت تصدی بيش 

از یک شغل دولتی عبارت است از: 
»انفصـال موقـت از شـش  مـاه تا یک سـال و اسـترداد کليـه وجـوه دریافتي از بابت مشـاغلي 
کـه در یـک زمـان، تصـدي آنهـا را داشـته به جـز حقـوق و مزایاي شـغل اصلي وي می باشـد 

نظریه شماره637/94/7 -1394/3/10اداره حقوقی قوه قضایيه  .1
1ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت )رسمی پيمانی...( اساسا تاثيری در حکم ممنوعيت شغل دوم دارد یا خير؟ 

2ـ با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساســی و تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شــغل که سمت های آموزشی در 
دانشــگاه ها و موسسات آموزشــی و تحقيقاتی را از حکم کلی مستثنی کرده است، آیا عضویت در هيات های علمی دانشگاه ها از مصادیق 

سمت های آموزشی محسوب می شوند یا خير؟
3ـ آیا اعالم موافقت وزارتخانه های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هيات های علمی با قوانين گفته شده مغایرتی دارد یا خير؟

4ـ آیا وزارتخانه های دولتی مجازند اعضای هيات علمی دانشگاه های دولتی که مستخدم رسمی یا پيمانی دانشگاه مربوطه می باشند را به 
صورت رسمی پيمانی یا خرید خدمت به استخدام خود درآورند؟

پاسخ
1ـ کليه کارمندان دولت که رابطه اســتخدامی تحت هر عنوان )رســمی، پيمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد( با یکی از دستگاه های 
دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بيش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب 

1373/10/11 می شوند. 
2و3ـ اعالم موافقت وزارتخانه های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هيات علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره 
2 قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب 1373/10/11، جزو اختيارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده است )بدیهی 

است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بالمانع است(. پاسخ سوال 2 روشن نيست. 
4ـ به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون ذکر شده، دستگاه های دولتی می توانند، از اعضای هيات علمی دانشگاه های دولتی به عنوان مامور 
در دســتگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پيمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پيمانی و... اعضای مذکور، توسط 

دستگاه های دولتی مجاز نمی باشد.
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و در صـورت تکـرار در مرتبـه دوم، عـالوه بـر اسـترداد وجوه مزبـور، به انفصال دایم از مشـاغل 
دولتـی محکـوم مي گـردد. همچنيـن، مجـازات آمـر و صادرکننـده حکـم که معموال رؤسـاي 

دسـتگاه هاي اجرایـي هسـتند، انفصـال موقـت از سـه ماه تا شـش  ماه اسـت«.

بند سیزدهم: عدم اجرای درخواست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی  
مـاده واحـده کميسـيون اصـل نـودم )90(، مسـئوالن سـازمانی را مکلـف کـرده کـه پاسـخ 
اسـتعالمات کميسـيون اصل 90 مجلس شـورای اسـالمی را به صورت مسـتند و ظزق مدت 
یـک  مـاه ارسـال دارنـد تخلـف از اجـرای این وظيفـه باعث مسـئوليت کيفری فـرد متخلف و 

مجازات وی خواهد شد.  

الف( عنصر قانونی
قانـون اجـازه مکاتبه و تحقيق مسـتقيم به کميسـيون اصل نـودم )90( با دسـتگاه هاي دولتي 
جهت رسـيدگي به شـکایات مردم مصـوب 1359/11/1 در مقام بيان عنصـر قانونی جرم عدم 

اجرای درخواست کميسيون اصل 90 مقرر می دارد: 
» مـاده واحـده- کميسـيون اصـل نـودم )90( مي توانـد بـا قـواي سـه گانه جمهوري اسـالمي 
و تمـام وزارتخانه هـا و ادارات و سـازمان هاي وابسـته بـه آنهـا و بنيادهـا و  نهادهـاي انقالبـي و 
موسسـاتي کـه بـه نحـوي از انحـاء به یکـي از قـواي فوق الذکـر مربوط مي باشـند، مسـتقيما 
مکاتبـه یـا بـه آنهـا مراجعه نمایـد و براي رسـيدگي به  شـکایاتي کتبي که از طرف مسـئوالن 
مربوطـه بـدون جـواب مانـده و یا جواب قانع کننده بد آنها داده نشـده و رفع مشـکالت توضيح 

بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافي بدهند. 
 تبصـره- مسـئوالن و مامـوران مذکـور در مـاده واحـده مصـوب 1359/11/1 مجلس  شـوراي 
 اسـالمي مکلفنـد پاسـخ کافـي و مسـتند خود را حداکثـر ظرف یک  مـاه از تاریـخ وصول کتبا 
بـه کميسـيون اصـل نود اعـالم دارند، تخلف از این قانون جرم محسـوب و متخلـف به مجازات 
حبـس از سـه  مـاه تا یک  سـال و انفصـال از خدمـات دولتي از شـش  ماه تا یک  سـال محکوم 
خواهد شـد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایي با درخواسـت کميسـيون قابل رسـيدگي 
اسـت و مراجـع مذکـور موظفنـد بـه آنگونـه جرایـم بـه صـورت فوق العـاده و خـارج از نوبـت 
رسـيدگي و بالفاصلـه پـس از ثبـوت جرم و صدور حکـم،  اعمال مجـازات کـرده و مراتب را به 

کميسيون مزبور اعالم دارند«. 
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ب( عنصر مادی
 عنصـر مـادی جـرم عدم اجرای درخواسـت کميسـيون اصـل 90 به صورت ترک فعل ناشـی 

از عدم ارائه پاسخ به استعالم صورت گرفته تحقق پيدا می کند. 
 با توجه به اینکه سـازمان تامين اجتماعی یکی از سـازمان های وابسـته به وزارت کار می باشـد 

کميسيون اصل 90 خود را در استعالم از سازمان ذی حق می داند.  

ج( مجازات مرتکب
مجـازات مرتکـب جـرم عـدم اجرای درخواسـت کميسـيون اصل 90 بـا توجه به مـاده واحده 
عبـارت اسـت از: »مجـازات حبـس از سـه ماه تا یک  سـال و انفصال از خدمات دولتي از شـش  

ماه تا یک سال«. 

بند چهاردهم: عدم همکاری با درخواست سازمان بازرسی کل کشور
با توجه به ماده 8 قانون قانون تشـکيل سـازمان بازرسی کل کشـور 1387/4/17 عدم همکاری 
بـا بازرسـان سـازمان بازرسـی کل کشـور و یا عدم ارائه اسـناد و مـدارک درخواسـتی تخلف و 

موجب مسئوليت کيفری متخلف است.  

الف( عنصر قانونی
مـاده 8 »کليـه مسـئوالن ذی ربـط در وزارتخانه هـا، ادارات، سـازمان ها و موسسـات، اسـناد و 
اطالعـات و مـدارک مـورد لـزوم در تحقيقـات را بدون هرگونه فـوت وقت در اختيـار بازرس یا 

بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری الزم را مبذول دارند. 
تبصـره 1: )اصالحـی1387/4/17( تخلـف از تکليف منـدرج در این ماده موجب حبس از سـه 
مـاه و یـک روز تـا شـش  مـاه یـا انفصال موقـت از خدمـات دولتی و عمومی از سـه مـاه تا یک  

سال خواهد بود. 
تبصـره 2: اسـناد سـری دولتـی از حکـم این ماده مسـتثنی اسـت مگـر به درخواسـت ریيس 

سازمان بازرسی کل کشور و موافقت ریيس قوه قضایيه«. 

ب( عنصر مادی
 عنصـر مـادی جـرم خـودداری از همکاری با بازرسـان سـازمان کل کشـور و عدم ارائه اسـناد 
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و مـدارک مـورد درخواسـت آنهـا، بـه صـورت تـرک فعـل قابل تصـور اسـت. به ایـن معنا که 
کارمنـد یـا مدیـر از انجام تکليـف قانونی خود در ارائه اسـناد و مـدارک درخواسـتی خودداری 
کنـد. جـرم خودداری از همکاری با بازرسـان سـازمان کل کشـور و عـدم ارائه اسـناد و مدارک 
مـورد درخواسـت آنهـا، جرمـی مطلق اسـت و نياز به تحقق نتيجـه خاصی ندارد. بـه این معنا 
کـه بـه محـض امتنـاع از همـکاری یا ارائه اسـناد جرم مذکـور رخ می دهـد. انگيـزه در ارتکاب 
جرم مذکور نقشـی ندارد. بنابراین، به هر انگيزه ای کارمند یا مدیرمسـئول از انجام درخواسـت 

سـازمان بازرسـی کل کشـور امتناع کند باید پاسـخگوی باشد. 

ج( مجازات مرتکب
با توجه به تبصره ماده 8 قانون تشـکيل سـازمان بازرسـی کل کشـور عبارت اسـت از: »حبس 
از سـه مـاه و یـک روز تـا شـش  ماه یا انفصـال موقت از خدمـات دولتی و عمومی از سـه ماه تا 

یک  سال«. 

بند پانزدهم: مجازات تبانی در معامالت دولتی
معامـالت دولتـی به معامالتی گفته می شـود که دولت بـرای رفع حوایج ضـروری خود مبادرت 
بـه انعقـاد آن می کنـد اعم از اینکه طرف معامله دولت باشـد یـا طرفيـن آن ادارت دولتی و اعم 

از اینکه طرف شـخص حقيقی باشـد یا اینکه شـخص حقوقی، حقوق عمومی یا خصوصی.1

الف( عنصر قانونی
مـاده واحـده قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی  مصـوب 1348/03/19 عنصر قانونی جرم 
تبانـی در معامـالت دولتـی در تشـکيل می دهد. ماده واحـده مذکور مقرر می دارد: »اشـخاصی 
کـه در معامـالت یـا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شـرکت ها و موسسـات وابسـته به دولت 
یـا مامـور بـه خدمـات عمومـی و یا شـهرداری ها بـا یکدیگـر تبانی کننـد و در نتيجـه ضرری 
متوجه دولت و یا شـرکت ها و موسسـات مذکور شـود به حبس تأدیبی از یک تا سـه سـال و 

جـزای نقـدی  بـه ميـزان آن چه من غيـر حق تحصيـل کرده اند محکوم می شـوند.
 هرگاه مسـتخدمان دولت یا شـرکت ها و یا موسسـات مزبور یا شـهرداری ها و همچنين کسانی 
کـه بـه نحـوی از انحـاء از طـرف دولـت یـا شـرکت ها و یا موسسـات  فـوق در انجـام معامله یا 

مهاجری؛ علی، خانلری المشيری؛ عبدالرضا، جرایم شغلی کارکنان دولت، شرکت انتشارات کيهان، 1388، ص 225   .1
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مناقصـه یـا مزایـده دخالت داشـته باشـند و با علم و یـا اطالع از تبانـی معاملـه را انجام دهند 
یـا بـه نحـوی در تبانی شـرکت یـا معاونت  کننـد به حداکثـر مجازات حبـس و انفصـال ابد از 
خدمات دولتی و شـرکت ها و موسسـات وابسـته به دولت و شـهرداری ها محکوم خواهند شـد. 
در کليـه مـوارد  مذکـور در صورتـی کـه عمل مطابق قانون مسـتوجب کيفر شـدیدتری باشـد 

مرتکـب بـه مجازات اشـد محکوم خواهد شـد«.
 

ب( عنصر مادی
مرتکـب ایـن جـرم از یـک سـو، اشـخاص عـادی و کارمنـدان دولتـی و عمومـی اسـت. بدین 
ترتيـب، رابطـه اسـتخدامی تاثيری در تحقق آن ندارد و از سـوی دیگـر، اصلی ترین رکن مادی 
ایـن جـرم تحقـق ضـرر و زیان بـه دولت در معنـای اعم آن اسـت. همچنين، تبانی قبـل یا در 

حيـن انجام معامله از شـروط تحقق آن اسـت.
بـرای تعييـن تبانی، ضابطه و معيار مشـخص شـده توسـط قانونگـذار بيان نشـده بلکه قاضی 
دادگاه بایـد از مجمـوع قرائـن و عبـارات موجـود در پرونـده از قبيـل تفاوت قيمـت در معامله 
بـا قيمـت واقعـی، رابطـه آشـنایی و دوسـتی، طرفين تبانـی با مسـئول دولتی ذی ربـط، ترک 
مقـررات و تشـریفات مزایـده یـا مناقصه، عدم رعایت مقـررات ذی ربط در انجام معامله، سـابقه 

کاری و خدمتـی کارمنـد، تبانـی یا عـدم آن را احـراز نماید.1

ج( مجازات
 مجازات اصلی جرم تبانی در معاالت دولتی عبارت است از:

1.  حبس جنحه ای از یک سال تا سه سال و جزای نقدی به ميزان آنچه من غيرحق تحصيل کرده اند
2.  در مورد کارکنان دولت حداکثر مجازات حبس یعنی سه سال و انفصال ابد از خدمات دولتی. 

بند شانزدهم: صدور گواهی خالف واقع موضوع ماده 97 و 105 قانون تامین اجتماعی
الف( عنصر قانونی

مـاده  97 قانـون تامين اجتماعـی در مقـام بيـان عنصر قانونی جـرم صدور گواهـی خالف مقرر 
مـی دارد: »هرکـس  بـه  اسـتناد اسـناد و گواهي هـاي  خـالف  واقـع  یـا بـا توسـل  بـه  عناوین  و 
وسـایل  تقلبـي  از مزایـاي  مقـرر در ایـن  قانون  به  نفـع  خود اسـتفاده  کند یا موجبات  اسـتفاده  

همان، ص 228  .1
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افـراد خانـواده  خود یا شـخص  ثالـث  را از مزایاي  مذکور فراهم  سـازد به  پرداخـت  جزاي  نقدي  
معـادل  دو برابـر خسـارات  وارده  به  سـازمان  تامين  خدمـات  درماني  یا این  سـازمان و در صورت  

تکرار به  حبس  جنحه اي  از 61 روز تا شش ماه  محکوم  خواهد شد«. 
همچنيـن، مـاده  105 مقـرر می دارد: »کليه  کسـاني  که  گواهي  آنـان  مجوز اسـتفاده  از مزایاي  
مقـرر در ایـن  قانـون  مي باشـد در صورت  صـدور گواهي  خالف  واقـع  عالوه  بر جبران  خسـارت  

وارده  به  حبس  جنحه اي  از 61 روز تا شش ماه  محکوم  خواهند شد«. 

ب( عنصر مادی
 عبـارت هرکـس در صـدر مـاده دامنه مرتکبان این جرم را اعم از اشـخاص عادی و کارمندان سـازمانی 
دانسـته اسـت. رفتـار ارتکابـی بـه صـورت فعـل مثبت یعنـی ارتـکاب اعمالی مانند توسـل به وسـایل 
متقلبانـه و یـا اسـتناد بـه اسـناد و گواهی های خالف واقـع قابل تحقق اسـت. منظور از مزایـای قانونی 

مقـرر در قانـون، کليـه حمایتـی که سـازمان مکلف به ارائه آن اسـت را شـامل می شـود.1		
همچنين، مطابق با ماده 105 صادرکنندگان گواهی خالف واقع تنها در صورتی مشمول وصف 
مجرمانه مقرر در این ماده می داند که گواهی ایشان مبنای استفاده از مزایای مقرر در ق.ت.ا باشد.2

ج( مجازات
در صورتـی کـه رفتـار ارتکابی از مصادیق موضوع ماده 97 قانون تامين اجتماعی باشـد مجازات 

پيش بينی شـده بـرای ارتکاب این جرم عبارت اسـت از:
جزاي  نقدي  معادل  دو برابر خسارات  وارده  به  سازمان   .1

در صورت  تکرار به  حبس  جنحه اي  از 61 روز تا شش ماه   .2
همچنيـن، به موجـب ماده 19 قانون مجازات اسـالمی مصوب 1392/2/1 حبـس از نود و یک 

روز تا شش ماه جزو مجازات های تعزیری درجه هفت می باشد. 
امـا در صورتـی که رفتار ارتکابی مصداق ماده 105 تشـخيص داده شـود مجازات تعيين شـده 

بـرای آن عبـارت خواهـد بـود از جبران  خسـارت  وارده   و حبس  جنحـه اي  از 61 روز تا 6 ماه .

بند هفدهم: ممانعت از دسترسی آزاد به اطالعات
قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات کـه در سـال 1388 بـه تصویـب رسـيده بـود با 

نعيمی، عمران و همکاران، قانون تامين اجتماعی در نظم کنونی، انتشارات جنگل، چاپ سوم، 1392، ص. 416   .1
همان، 436  .2
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ابـالغ آیين نامـه اجرایـی آن در سـال 1393 قابليت اجرایی پيـدا کرد. در قانون مذکـور دو نوع 
ضمانت اجرا پيش بينی شـده از یک سـو، مسـئوليت مدنی ناشی از انتشـار اطالعات غيرواقعی 
که به منافع مادی و معنوی اشـخاص اعم از حقيقی یا حقوقی خسـارت وارد نماید و از سـوی 
دیگـر، مسـئوليت کيفـری در نتيجه عدم اجـرای مقررات ایـن قانون که در این قسـمت صرفا 

به مسـئوليت کيفری خواهيـم پرداخت.  

الف( عنصر قانونی
قانون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطالعات مصوب 88/11/4 در ماده 22 ممانعت از دسترسـی 
بـه اطالعـات را جرم انـگاری نمـوده اسـت. ماده مذکـور مقرر مـی دارد: »ارتکاب عمـدی اعمال 
زیـر جرم اسـت و مرتکـب به پرداخت جزاث نقدی از سـيصد هـزار )300.000( ریال تا یکصد 
ميليـون )100.000.000( ریـال بـا توجـه به ميزان تاثيـر، دفعات ارتکاب جـرم و وضعيت وی 

محکوم خواهد شد: 
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف مقررات این قانون.

ب ـ هـر فعـل یـا تـرک فعلـی کـه مانع انجـام وظيفـه کميسـيون انتشـار و دسترسـی آزاد به 
اطالعـات یـا وظيفـه اطالع رسـانی موسسـات عمومـی برخـالف مقـررات ایـن قانون شـود.

ج ـ امحاء جزیی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختيار قانونی.
 د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر.

چنانچـه هـر یـک از جرایـم یادشـده در قوانين دیگر مسـتلزم مجازات بيشـتری باشـد همان 
مجازات اعمال می  شود«. 

در ماده 5 این قانون قلمرو شمول آن تعيين شده که شامل سازمان تامين اجتماعی نيز می گردد. 

ب( عنصر مادی 
مـاده 1 قانون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعات در بندهای خود اطالعـات را تعریف و آن را 

به دو دسـته تقسـيم کرده اسـت. این ماده مقـرر می دارد: 
الـف- اطالعـات: هـر نـوع داده کـه در اسـناد منـدرج باشـد یا بـه صـورت نرم افـزاری ذخيره 

گردیـده و یـا بـا هـر وسـيله دیگری ضبط شـده باشـد.
ب- اطالعـات شـخصی: اطالعات فـردی نظير نام و نام خانوادگی، نشـانی های محل سـکونت 
و محـل کار، وضعيـت زندگـی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسـمی، شـماره 
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حسـاب بانکی و رمز عبور اسـت.
ج - اطالعـات عمومـی: اطالعات غيرشـخصی نظير ضوابـط و آیين نامه هـا، آمار و ارقـام ملی و 
رسـمی، اسـناد و مکاتبـات اداری کـه از مصادیق مسـتثنيات فصل چهارم این قانون نباشـد«.

عنصر مادی این جرم در چهار حالت محقق می شود:
اول اینکـه، مدیـری برخـالف مقررات پيش بينی شـده در این قانون درخصـوص ارائه اطالعات، 
از ارائـه آن ممانعـت کنـد. مـواد 6 تـا 12 قانـون پيش گفته به نحوه دسترسـی بـه اطالعات و 

ارائه آن از سوی موسسات عمومی بر می گردد. 
دوم اینکـه، هـر فعـل یـا ترک فعلی که مانع انجام وظيفه کميسـيون انتشـار و دسترسـی آزاد 
بـه اطالعـات یا وظيفه اطالع رسـانی موسسـات عمومـی برخالف مقـررات این قانون شـود. بر 
اسـاس ماده 19 قانون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطالعات کليه موسسـات و نهادهای مشمول 
قانون موظف به همکاری با کميسـيون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطالعات هسـتند. بنابراین، 
هرگونـه عدم دسـتور به عدم ارائه اطالعات درخواسـتی از سـوی کميسـيون و یا عـدم اجرای، 

عدم اجرای مصوبات کميسيون می تواند مصداق این بند قرار گيرد.  
سـوم اینکـه، امحـاء جزیـی یـا کلی اطالعـات بدون داشـتن اختيـار قانونـی از دیگـر مصادیق 
رفتـار مجرمانـه اسـت کـه در ایـن قانـون جرم انـگاری شـده  اسـت. امحـاء بـه معنـای از بين 
بـردن و محـو کـردن اسـت، به گونـه ای که دیگر امکان دسترسـی بـه اطالعات وجود نداشـته 
باشـد. همچنيـن، مقنن مـواردی که افـراد می توانند اطالعـات را امحاء کنند )نـوع اطالعات و 
اشـخاص صالحيـت دار( را تعييـن نکـرده و از این رو، بـا توجه به ماهيت اطالعات بایـد آن را به 

صـورت مضيـق تفسـير کرد ماننـد جایی کـه دادگاه حکـم به امحـاء اطالعـات را می دهد.
چهـارم اینکـه افـراد و موسسـات در مـورد ارائـه اطالعـات درخواسـتی مهلت هایی کـه قانون 
پيش بينـی کـرده  را رعایت نکننـد مانند مهلت 10 روزه پيش بينی شـده در ماده 8 بـرای ارائه 

اطالعات درخواستی افراد.  
افـزون بر این، شـایان ذکر اسـت کـه در ماده 11 آیين نامـه این قانون که در تاریـخ 93/08/21 
بـه تصویب اسـت وظایف و مسـئوليت های اجـرای قانون و آیين نامه مربوطه بـه عهده باالترین 
مقـام موسسـات مشـمول قانـون قـرار گرفته اسـت. با وجـود این، ایـن اختيار نيز بـه باالترین 
مقـام موسسـات مشـمول قانـون داده شـده کـه تمام یا بخشـی از وظيفـه ارائه اطالعـات را به 
اشـخاص دیگـری در موسسـه تحـت امـر خـود تفویض نمایـد که در فـرض اخير مسـئوليت 
حقوقـی و کيفـری نيـز متوجـه فردی خواهد شـد کـه این وظيفه بر وی نفویض شـده اسـت. 
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ج( مجازات ها
مجـازات پيش بينـی شـده در مـاده 22 برای نقـض این قانون عبـارت اسـت از »محکوميت به 
پرداخـت جـزای نقدی از سـيصد هـزار )300.000( ریال تـا یکصد ميليـون )100.000.000( 
ریـال«. شـایان ذکـر اسـت کـه دادگاه در تعيين مجـازات ميزان تاثيـر، دفعات ارتـکاب جرم و 

وضعيـت مرتکـب را لحـاظ خواهد کرد. 

بند هجدهم: عدم انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 295 قانون مجازات اسالمی
بـه طـور کلـی، افراد در صورتی مسـئول شـناخته می شـوند که تکليـف یا وظيفـه ای بر دوش 
داشـته باشـند و از انجـام آن خـودداری یا امتنـاع نمایند. در این ميان، منشـا تکليف یا وظيفه 
مهـم نبـوده و می توانـد قانـون، قـرارداد، وجـود رابطـه خـاص، ایجاد خطـر اوليه توسـط خود 
شـخص و باالخره پذیرش مسـئوليت مراقبت از دیگری از سـوی تارک باشـند.1 قانون مجازات 
اسـالمی1392 در مـاده 295 مسـئوليت کيفـری ناشـی از تـرک فعـل را در خصـوص اعمـال 

پزشـکی به رسـميت شـناخته اسـت کـه در ادامه به بيـان آن خواهيـم پرداخت.

 الف( عنصر قانونی 
مـاده 295 مقـرر مـی دارد: »هرگاه کسـي فعلي که انجام آن را برعهـده گرفته یا وظيفه خاصي 
که قانون بر عهده او گذاشـته را  ترک کند و به سـبب آن، جنایتي واقع شـود، چنانچه توانایي 
انجـام آن فعـل را داشـته باشـد جنایت حاصل به او مسـتند مي شـود و حسـب مـورد عمدي، 
شـبه عمدي، یـا خطـاي محض اسـت، ماننـد اینکه مـادر یا دایـه اي کـه شـير دادن را برعهده 

گرفتـه، کودک را شـير ندهد یا پزشـک یا پرسـتار وظيفـه قانوني خود را تـرک کند«.

ب( عنصر مادی
عنصـر مـادی ایـن جـرم به صـورت ترک فعل محقـق می شـود. بنابراین، اوال فردی مسـئول اسـت 
که انجام فعلی را عهده دار )منشـأ آن مهم نيسـت( باشـد یا قانون آن را از وظایف وی تعریف کرده 
باشـد؛ ثانيـا توانایـی انجام آن را داشـته و از انجام آن شـانه خالی کرده و به عبارت دیگـر انجام آن را 

تـرک کنـد؛ ثالثا رابطه سـببت بين تـرک فعل وی و جنایت واقع شـده احـراز گردد. 
از آنجایـی کـه بخـش از فعاليت هـای سـازمان ارائـه خدمـات درمانی به بيمه شـدگان اسـت که در 

ميرمحمد صادقی؛ حسين، جرایم عليه اشخاص، انتشارات ميزان، بهار 1387، ص 30   .1
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مراکـز درمانـی صورت می گيرد ممکن اسـت پزشـکان و پرسـتاران سـازمان نيز در مظـن این اتهام 
قـرار گيرنـد. همان طـور کـه در بنـد پایانـی مـاده 295 نيز بدان اشـاره شـده ترک وظيفه از سـوی 

پزشـک یا پرسـتار مشـمول موضوع ایـن مـاده می گردد. 

ج( مجازات 
مجـازات پيش بينـی شـده در ایـن مـاده بـا توجه بـه جنایت واقع شـده اعـم از عمـدی، غيرعمدی 
و خطـای محـض بـودن تعييـن می گـردد. بدیـن ترتيـب کـه در صورتی که رفتـار عمدی باشـد و 
منتهـی بـه مـرگ بيمار گردد و اثبات عمدی بـودن آن در دادگاه، متهم بـه مجازات قصاص محکوم 
می شـود و در جایـی کـه جنایـت وارد شـبه عمـد یا خطـای محض تشـخيص داده شـود متهم به 

پرداخت دیه محکوم می شود.  
در ایـن زمينـه بخشـنامه شـماره 100/7830/9000 مـورخ 1393/02/16 قـوه قضایيه در خصوص 
اسـتفاده از مجازات های جایگزین حبس در جرایم پزشـکی نيز شـایان ذکر اسـت که مقرر می دارد: 
»از آنجـا کـه قانونگـذار در فصـل نهـم قانـون مجـازات اسـالمی مصـوب 1/2/1392 مجازات هـای 
جایگزیـن حبـس را تصویـب و ابالغ نمـوده، ضـرورت دارد قضـات دادگاه ها در رسـيدگی به جرایم 
پزشـکی نظر به حساسـيت مشـاغل پزشـکی و با مالحظه جایگاه متهم، دفعات یا کيفيت ارتکاب، 
قصـد و نيـت احسـان بـه بيمـار و سـایر جهـات مخففـه در صورتـی کـه قتـل غيرعمد به واسـطه 
بی احتياطـی یـا بی مباالتـی یـا بـه سـبب عـدم رعایـت نظامـات واقـع شـود، در تعييـن کيفـر با 
رعایـت فصـل نهـم قانـون مذکـور به ویـژه مـواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسـب مـورد از 
مجـازات جایگزیـن حبـس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت اسـتفاده نمایند. بدیهی اسـت 
بـا تصویـب آیين نامه موضـوع ماده 79 قانون مذکور امکان اسـتفاده از خدمـات عمومی رایگان 

نيز فراهم خواهد گردید«.  

بند نوزدهم: موجبات ضمان پزشکان و پرستاران
موجبـات ضمـان پزشـکان و پرسـتاران در مـواد 495 و 496 قانـون مجازات اسـالمی تعيين شـده 
اسـت. مـاده 495 در خصـوص ضمان ناشـی از اقدامات پزشـکی مقرر مـی دارد: »هرگاه پزشـک در 
معالجاتـي کـه انجـام مي دهـد موجـب تلـف یـا صدمـه بدني گـردد، ضامـن دیه اسـت مگـر آنکه 
عمـل او مطابـق مقـررات پزشـکي و موازیـن فني باشـد یا اینکه قبـل از معالجه برائت گرفته باشـد 
و مرتکـب تقصيـري هـم نشـود و چنانچه أخـذ برائت از مریـض به دليل نابالـغ یا مجنون بـودن او، 
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معتبـر نباشـد و یـا تحصيـل برائـت از او به  دليل بيهوشـي و مانند آن ممکـن نگردد، برائـت از ولي 
مریض تحصيل مي شود. 

تبصـره1- در صـورت عدم قصور یا تقصير پزشـک در علم و عمل براي وي ضمـان وجود ندارد 
هرچند برائت أخذ نکرده باشد«. 

به طـور خالصـه می تـوان گفـت که وفـق ماده 495، پزشـکان در کليـه اعمال جراحـی و طبی که 
انجـام می دهنـد ضامـن دیه هسـتند مگر اینکه عمـل جراحی یا طبـی مطابق با مقررات پزشـکی و 
موازیـن تخصصـی- فنـی باشـد یا اینکه پزشـک افزون بـر اخذ برائـت از بيمار یا اوليـای وی مرتکب 
تقصيـر نشـده باشـد. در مـواردی کـه بيمـار صغير یـا مجنون باشـد یا امـکان تحصيل برائـت بنا به 
دالیلی چون بيهوشـی ومانند آن ممکن نباشـد برائت از ولی بيمار اخذ می شـود. در حقوق پزشـکی 
تقصيـر پزشـک نوعـی و یـا به عبارت فنـی همانا منوط بـه عدم رعایت اسـتاندارد مراقبـت و مهارت 
متعارف در حرفه پزشـکی دانسـته شـده اسـت. از مفهوم مخالف ماده 145 قانون مجازات اسـالمی 
می تـوان گفـت رفتـار متعـارف پزشـکی، رفتـاری اسـت کـه بـه احتيـاط و بـه دور از بی احتياطـی، 
بی مباالتـی، مسـامحه، غفلـت، عدم مهارت، عـدم رعایت نظامات دولتی و ماننـد آن به عمل می آید.1

تبصـره 1 مـاده 495 جهل قصوری و تقصری را پزشـک نپذیرفته اسـت. بدیـن معنا که از یک 
سـو، قصور و تقصير عملی ایشـان موجب ضمان اسـت و از سـوی دیگر، قصور و تقصير علمی 
نيز از آنها پذیرفته نيسـت. اینکه پزشـک نباید قصور علمی داشـته باشـد بدین معنا اسـت که 
ادعـای جهـل وی نسـبت به موضوعات علمی مسـموع نيسـت و می توان گفت کـه عدم اطالع 
وی از دانـش تخصصـی، تقصير محسـوب می شـود و نمی تواند به منظور رفع ضمـان ادعا کند 
کـه از موضـوع پزشـکی مربوطـه مطلع نبـوده  همانگونه که یـک وکيل یا قاضی نيـز نمی تواند 

ادعا کند که از قانون مطلع نبوده است.2		
همچنيـن، مطابـق با ماده 496 پزشـک معالجاتی که دسـتور آن را به پزشـک و بيمار می دهد 
ضامـن شـناخته می شـود. مـاده 496 مقـرر مـی دارد: »پزشـک در معالجاتي که دسـتور انجام 
آن را بـه مریـض یـا پرسـتار و مانند آن صـادر مي نمایـد، درصورت تلف یا صدمـه بدني ضامن 

است مگر آنکه مطابق ماده )495( این قانون عمل نماید. 
تبصـره 1- در مـوارد مزبـور، هرگاه مریض یا پرسـتار بداند که دسـتور اشـتباه اسـت و موجب 
صدمـه و تلـف مي شـود و بـا وجـود ایـن بـه دسـتور عمـل کنـد، پزشـک ضامن نيسـت بلکه 
غالمرضا حاجی نوری، نگرشی تطبيقی بر مفهوم معيار تقصير پزشک، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان   .1

1394، ص 11 
محمد هادی دارایی، عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 )بررسی فقهی و حقوقی(، فصلنامه پژوهش حقوق   .2

خصوصی، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1395، ص. 85
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صدمـه و خسـارت مسـتند بـه خود مریض یا پرسـتار اسـت.
تبصـره2- در قطـع عضـو یا جراحات ایجاد شـده در معالجات پزشـکي طبق مـاده )495( این 

قانون عمل مي شـود«.
در ایـن مـاده پزشـک از بـاب سـببيت در وقـوع جنایت مسـئول شـناخته مسـئول شـناخته 
می شـود مگـر آنکـه مطابـق بـا مـاده 495 از بيمـار برائـت اخذ و مطابـق با موازیـن فنی عمل 
کـرده باشـد. تبصـره 1 مـاده مذکور، در جایی که پرسـتار و بيمار علم به اشـتباه بودن دسـتور 
پزشـک داشـته باشـند ولـی آن را اجـرا نمایند مسـئوليت را متوجه پرسـتار و بيمار قـرار داده 
اسـت. اصوال تقصير پزشـک از سـه طریق احراز می گردد: نخسـت اینکه، گاه رفتار پزشـک با 
اصـول انسـانی که بایسـتی یک پزشـک به کار گيرد سـازگار نيسـت و دوم اینکـه، گاه تقصير 
پزشـک تقصيـری اسـت کـه همه افـراد، چه پزشـک و چـه غيرپزشـک مرتکب آن می شـوند 
و از دیـدگاه انسـان ها تقصيـری رخ داده  و سـوم اینکـه بـه وضعيتـی اختصاص دارد کـه در آن 
پزشـک از رعایـت حداقـل ضروریـات یک پزشـک حرفـه ای ماهر کوتاهـی کرده اسـت. در دو 
مـورد نخسـت، دادگاه بدون نياز به اظهار نظر پزشـک دیگر )کارشـناس فنی(، خـود به ارزیابی 
رفتـار پزشـک پرداختـه و تقصيـر و یا عدم تقصير وی را مشـخص می کند ولی در مورد سـوم، 

دادگاه بـه کارشـناس مربوطـه، کوتاهـی یا عـدم کوتاهی حرفـه ای ماهر را معيـن می کند.1				

غالمرضا	حاجی	نوری،	پیشین،	صص	29-30	  .1
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طرح بحث
در ادبيات حقوقی کشـور واژه مسـئوليت به طور معمول در دو مفهوم پاسـخگویی و صالحيت 
به کار رفته اسـت. شـاید دليل این کاربرد این باشـد که صالحيت و پاسـخگویی دو روی یک 
سـکه اند و در پـی هـم مطـرح می شـوند به گونـه ای که می تـوان گفت هر جـا صالحيتی اعطا 
شـده و وجـود دارد در مقابـل آن تکليـف بـه پاسـخگویی نيـز پدیـدار می شـود که بـه موجب 
آن حـق سـوال و مطالبـه پاسـخ در خصوص مسـئوليت به مفهـوم صالحيت در کنـار آن قرار 
می گيـرد. بيجـا نيسـت که در افواه از مدیـر با کارمندی که وظيفه ای را بر عهـده دارد به عنوان 

مسئول یاد می شود و مدیر و کارمند مترادف با مسئول شناخته می شود.  
در حقـوق اداری بحـث از مسـئوليت اداری، هنگامـی مطـرح می شـود کـه ضمـن احصـاء 
مسـئوليت صالحيت هـای مدیـران و کارگـزاران اداری شـاغل در بخـش عمومـی، سـخن از 
مسـئوليت پاسـخگویی آنهـا بـه علتی باشـد که یکـی از مدیران یـا کارکنان تشـکيالت اداری 
از انجـام تکاليـف مقـرر قانونـی اسـتنکاف ورزیـده یـا مرتکـب خطـای اداری یا تخلفی شـود. 
اهميـت مسـئوليت های اداری کارگـزاران اداری تـا بـه آنجـا اسـت کـه ممکن اسـت موجبات 
مسـئوليت های مدنـی و کيفـری آنان را فراهم سـازد، از ایـن رو به خصوص رؤسـا و مدیران که 
وظيفـه نظـارت بـر کارکنـان ذیل سرپرسـتی خود را بر عهـده دارند بایـد دقـت الزم را در این 

خصوص به خرج دهند. 
از طرفـی حـق رفـاه و تامين اجتماعـی بـه عنـوان یکـی از حقـوق بنيادیـن در قانون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه رسـميت شـناخته شـده و طـی آن دولـت مکلـف شـده کـه با 
مشـارکت مـردم نسـبت بـه تاميـن آن اقـدام نمایـد. ضمن اینکـه قانون سـاختار جامـع نظام 
رفـاه و تامين اجتماعـی و قانـون تامين اجتماعـی نيـز ضمـن پيش بينـی تشـکيل سـازمان 
تامين اجتماعـی، حمایت هایـی را در قالـب تسـهيالت و مزایایـی مانند مسـتمری بازماندگان، 
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ازکارافتادگـی و درمـان بـرای مشـموالن قانـون کار و تامين اجتماعـی پيش بينی نموده اسـت. 
در هميـن راسـتا سـازمان تامين اجتماعـی به عنوان یک نهـاد عمومی غير دولتـی، وظيفه دارد 
مشـموالن قانون کار، اشـخاص شـاغل در دسـتگاه های اجرایی که تحت پوشـش هيچ صندوق 
بيمه ای دیگری مانند صندوق بازنشسـتگی کشـوری نيسـتند، همچنين صاحبان مشاغل آزاد 
را کـه تقاضـای بيمه شـدن به صـورت اختيـاری دارند، تحت پوشـش بيمه ای خود قـرار دهد. 
امـروزه تامين اجتماعـی، حداقـل در برهـه ای از زندگـی اکثریـت قریـب به اتفاق مـردم جامعه 
نقـش و تاثيـر می گـذارد و حيـات و ممـات بسـياری از افراد مشـمول به آن وابسـته اسـت. در 
اجـرای این مسـئوليت ها و وظایف مهمی که سـازمان تامين اجتماعی بر عهـده دارد؛ اختيارات 
و صالحيت هـای وسـيع و گسـترد ه ای بـرای مدیران و کارکنان آن مقرر شـده تا بـا اعمال آنها 
بتواننـد به نحو کارا و موثری به ایفای وظایف و مسـئوليت های سـنگين محولـه بپردازند. یکی 

از عمده مسئوليت های مدیران و کارکنان سازمان؛ مسئوليت اداری آنها است. 
مسـئوليت های اداری کـه مدیران و کارکنان سـازمان ها و موسسـات عمومـی از جمله مدیران 
و کارکنـان سـازمان تامين اجتماعـی بـر عهـده دارند و حـدود این مسـئوليت ها از موضوع های 
مهـم و مطـرح در حقـوق اداری و عمومی اسـت که به موجب قوانيـن و مقررات مختلفی مانند 
قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری و آیين نامه اجرایـی آن، قانون تامين اجتماعـی و آیين نامه 
اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعی موارد و مصادیق آن برشـمرده شده اسـت. بسياری از مواد 
قانـون مجـازات اسـالمی نيز به مسـئوليت های مدیـران و رؤسـای اداری و کارکنانـی پرداخته 
اسـت کـه در اداره مبـادرت بـه اخـذ رشـوه یا تبانـی در معامـالت دولتی و عمومـی و تحصيل 
مـال از طریـق نامشـروع و ماننـد آن می نماینـد و بـرای آنـان مسـئوليت کيفـری پيش بينـی 
نمـوده اسـت. در هميـن ارتبـاط نيز قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنـان ضمن اینکه 
تخلـف از قوانيـن و مقـررات را از تکاليف کارکنان مقرر داشـته هيات رسـيدگی بـه تخلفات را 
موظـف کـرده کـه به عنـوان نهاد ناظـر بر عملکـرد کارکنـان در اداره بـه تخلفات آنهـا از نظر 
اداری رسـيدگی و حسـب مـورد حکـم بـه تنبيـه و مجـازات آنها صـادر کنـد و در صورتی که 
اقـدام واجـد جنبه کيفری شـناخته شـد، به منظور تعيقـب وی مراتب را بـه مراجع ذی صالح 
کيفـری نيـز منعکس نماید. مضاف بر آنکه به موجب قانون تشـکيالت و آیين دادرسـی دیوان 
عدالـت اداری؛ یکی از جهات رسـيدگی و ابطال تصميم های اداری توسـط دیـوان عدالت اداری 
کـه وظيفـه نظـارت بـر اداره از جنبـه قضایی را بر عهـده دارد، خـروج مقام تصميـم گيرنده از 
حـدود صالحيـت و سوء اسـتفاده از اختيـارات اسـت. بـا توجه به اهميـت موضـوع و از آنجا که 
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وظایـف و صالحيت هـای سـازمان تامين اجتماعـی مانند بازرسـی کارگاه ها، وصـول حق بيمه 
و سـایر مطالبـات سـازمان رأسـا بـدون نيـاز بـه دسـتور قضایـی بـه گونه ای اسـت کـه زمينه 
لغـزش کارکنـان را فراهـم می سـازد از ایـن رو، الزم اسـت کـه مدیـران و کارکنـان نسـبت به 
مسـئوليت هایی که بر عهده دارند شـناخت و آگاهی داشـته باشـند. آشـنایی با مسـئوليت ها 
و تخلفـات ضمـن اینکـه از یـک سـو جنبه پيشـگيرانه دارد؛ زیـرا کارکنان بـا آگاهـی از موارد 
تخلـف از ارتـکاب بـه این دسـت از اعمـال اجتناب و دوری می نمایند، از سـوی دیگـر آنان را با 
حـدود این وظایف و مسـئوليت ها آشـنا می سـازد، موضوعی کـه در پویایی مدیـران و کارکنان 

و توسعه سازمان نقش مهمی ایفا می کند. 
با این مقدمه در نوشـتار پيش رو تالش بر این اسـت که ضمن شـرح و بررسـی مسـئوليت ها 
و تکاليف مدیران و کارکنان سـازمان تامين اجتماعی با تکيه بر آیين نامه اسـتخدامی سـازمان 
تامين اجتماعـی، قانـون تامين اجتماعی و قانون رسـيدگی بـه تخلفات اداری کارکنـان دولت و 
آیين نامـه اجرایـی آن، بـه مصادیق و مـوارد تخلـف اداری به خصوص تخلفاتی کـه از جهاتی با 
وظایف و ماموریت سـازمان در ارتباط قرار دارد، پرداخته شـود. بر همين اسـاس، ضرورت دارد 
پيـش از ورود بـه بحـث تخلفـات و ضمانت های اجرایـی آن به تکاليف و وظایفی کـه مدیران و 

کارکنان سازمان تامين اجتماعی بر عهده دارند، بپردازیم. 

گفتار اول: صالحیت ها و تکالیف مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی
یکـی از مباحـث بسـيار مهـم و مطـرح در حقوق عمومـی، موضوع صالحيت مقامـات عمومی 
و اداری اسـت. موضوعـی کـه در ایـن خصـوص مطرح اسـت این اسـت که صالحيـت مقامات 
عمومـی تـا چـه حدودی بـوده و در اتخاذ تصميم هـای اداری تا چـه ميزان آزادی عمـل دارند. 
اصـوال مطابـق اصـول حاکـم بـر حقـوق اداری مقاماتی که بـه ارائـه  خدمت عمومی اشـتغال 
دارنـد، در اجـرای وظایـف محولـه دارای دو نـوع صالحيـت اداری، یعنـی صالحيـت تکليفی و 
اختيـاری شـناخته می شـوند که بـر مبنـای آن اقدام بـه اتخاذ تصميـم در امـور اداری محوله 
می کننـد. صالحيـت هنگامی تکليفی اسـت کـه به موجب قانـون و به صراحت مقـام یا مامور 
اداری امـر بـه انجـام اقدام یا تکليفی شـده باشـد و صالحيـت اختياری در مقابـل تکليفی قرار 
داشـته و بـه ایـن مفهـوم اسـت که مقام یـا کارگـزار اداری در انجام یـا عدم انجـام امری مخير 
اسـت. در مـواردی کـه مقـام عمومـی واجـد صالحيـت تکليفی اسـت، مکلف اسـت مطابق با 
صالحيـت اعطایـی عمـل نمایـد، لکـن در صالحيـت اختياری، شـخص صاحـب صالحيت، تا 
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حـدودی از آزادی عمـل برخـوردار اسـت. بدیـن ترتيـب از یـک سـو اصـل حاکميـت قانـون، 
مقـام اداری را موظـف می سـازد کـه تصميمـات خـود را منطبق بـا قانون و در حيطـه وظایف 
و اختيـارات واگـذار شـده بـر مبنـای قانون انجام دهـد. در جایی کـه قانون به صراحـت به وی 
اختيـار داده و در خصـوص موضـوع تکليف را روشـن کرده اسـت، باید به طـور دقيق مطابق با 
قانـون مذکـور اتخـاذ تصميم نماید و در هنگامی کـه قانونی در مورد موضوع وجـود ندارد، الزم 
اسـت بـا درنظـر گرفتن مصالح عمومـی و در چارچـوب وظایف محوله، اعمـال صالحيت کرده 
و عمـل کنـد. بـا وجود این، عـدم صراحت قانونی در مـوارد صالحيت اختياری، مقـام مذکور را 
مجـاز نمی سـازد کـه تصميم خـود را بر خالف عمومـات قانونی و تکليفی که بـه حفظ حقوق 
عمومی از یک سـو و رعایت حقوق اشـخاص از سـوی دیگر دارد، اتخاذ نماید.1بنابراین مدیر و 
کارمنـد مسـئول نمی توانـد فراتـر از حد معمـول و معقول عمل کنـد. از طرف دیگـر در مقابل 
ایـن موضـوع بـه عنوان یک اصـل حاکم بر حقوق اداری اصل پاسـخگویی قـرار دارد.2 به عنوان 
مثـال هنگامـی کـه مطابـق قانون بودجه سـاليانه یا قانـون دیگری بـه صراحت به مقـام اداری 
صالحيـت فـروش یـا واگـذاری امـوال مـازاد بر نيـاز اداره اعطـا می شـود، مقـام اداری می تواند 
اقـدام بـه فـروش اموال مـازاد نماید، با وجود این چنانچـه قانون وارد جزیيات امر فروش نشـده 
و در خصـوص نحـوه تقویـم مـال، قيمتگـذاری و اخـذ وجه المعاملـه سـخنی به ميان نيـاورده 
اسـت. بـا توجـه به این حقيقـت که رویکـرد قانونگذار بـه اختيـارات دولت و مقامـات عمومی 
محدود کننـده اسـت از ایـن رو وی اجـازه نـدارد مـال را بـه قيمـت ناچيـز واگـذار کنـد. رفتار 
متعـارف در این گونـه مـوارد ایـن اسـت که با اسـتناد به عمومـات قانونی ضمن کسـب نظریه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری و متخصص امر در مورد تعيين بهای مال عمل کرده و حسـب 

مـورد از طریـق برگـزاری مزایـده آن را به باالترین قيمت پيشـنهادی واگـذار نماید. 
بـه طـور کلی، در قوانيـن و مقررات عدیـده ای مانند قانون اسـتخدام کشـوری، قانون مدیریت 
خدمـات کشـوری، آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعـی، قانـون ممنوعيت تصدی 
بيـش از یـک شـغل، قانون ممنوعيت مداخلـه کارکنان دولـت در معامالت دولتی و کشـوری، 
آیين نامـه پيشـگيری و مبارزه با رشـوه در دسـتگاه های اجرایـی و مانند آنها، تکاليفـی را برای 
کارکنـان دولتـی و بخـش عمومـی تعييـن و مشـخص کرده اند که بـه طور عمده مشـتمل بر 
اطاعت از دسـتورات مافوق، رازداری، منع داشـتن دو شـغل، اجرای قوانين و مقررات می گردد. 

ویژه، محمدرضا، تحليل حدود اختيارات ریيس جمهور در امور اداری و استخدامی، مجموعه مقاالت اولين همایش ملی قوه مجریه در حقوق   .1
اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، آذر 91، صص. 538-525، ص. 526

همان، صص. 528-529.   .2
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بـا توجـه به شـرح پيشـگفت در ذیـل به تبييـن و تحليل اهم وظایفـی که مدیـران و کارکنان 
سـازمان تامين اجتماعـی بر عهـده دارند، می پـردازد. 

بند اول: اجرای وظایف و مسئولیت های شغلی به بهترین وجه 
وظایـف و مسـئوليت های شـغلی مدیـران و کارکنـان دولتـی و عمومـی بـا توجه بـه قوانين و 
مقـررات مربـوط بـه تشـکيل آنهـا کـه وظایف و اختيـارات آنـان را مشـخص و به آنهـا اعطای 
صالحيـت می کنـد تعييـن و مقـرر می شـود.1 در ایـن ارتبـاط بنـد )الـف( مـاده 5 آیين نامـه 
اسـتخدامی سـازمان مصوب سـال 86 اشـاره کرده  که تشـکيالت سـازمان نمایانگـر مجموعه 
سيسـتم ها، روش هـا، رویه هـای انجـام کار، تعييـن حـدود وظایـف و شـرح وظایـف در قالـب 
پسـت های سـازمانی بـا رعایت ضوابط سـازماندهی اسـت و در ادامـه در مـاده 6 آن ضمن ارائه 
تعریف پسـت سـازمانی به عنوان جایگاهی در تشـکيالت تفصيلی برای تصدی کارکنان جهت 
انجام وظایف و مسـئوليت های مشـخص به این موضوع اشـاره می نماید. از طرف دیگر ماده 3 
دسـتورالعمل رسـيدگی به تخلفـات اداری نيز به ارائـه تعریفی از وظایف اداری پرداخته اسـت. 
مطابـق ایـن مـاده وظایـف اداری اموری اسـت که مسـتخدم ملـزم به انجـام یا رعایـت آنها به 

موجـب قوانيـن و مقـررات و دسـتورات و الزامات شـغلی یا شـرح وظایف می باشـد.
مطابق ماده 47 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان که نخسـتين ماده در ذیل فصل ششـم آیين نامه 
تحـت عنـوان تکاليف عمومـی کارکنان آمده اسـت، کارکنان موظف به اجـرای وظایف و تکاليف 
محوله به نحو احسـن در سـاعات مقرر اداری و در محل خدمت تعيين شـده از سـوی سـازمان 
می باشـند. بنابرایـن مهمتریـن تکليف مدیـران و کارکنان سـازمان انجام وظایف شـغلی به نحو 
احسـن اسـت. عـدم انجـام ایـن تکليف، موجبـات وقفـه در امـر ارائه خدمـات عمومـی را فراهم 
می سـازد کـه بـا منافـع عمومی مغایرت داشـته و باعث ورود خسـارت و صدمه بـه نظام خدمات 
عمومـی خواهد شـد.2	بـا توجه به این تکليف، کليه کارکنان سـازمان مکلفند که به نحو احسـن 
وظایـف و تکاليـف خـود را انجـام دهند و از هيچ تالشـی در ایفای وظایـف اداری خود به بهترین 
وجـه ممکـن فروگـذار نکنند. در کليه تشـکيالت اداری و سـازمانی، معموال مجموعـه وظایفی و 
مسـئوليت هایی کـه هر یـک از صاحبان مشـاغل و دارندگان پسـت های اداری بر عهـده دارند، در 
ضمـن متنـی تحـت عنوان شـرح وظایف شـغلی برشـمرده می شـود، عـالوه بر تکاليفـی که به 

امامی، محمد، استوار سنجری، حقوق اداری ایران.   .1
رستمی، ولی، حقوق و تکاليف کارکنان دولت، اندیشه های حقوق اداری، اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقاالت اهدایی به استاد دکتر   .2

منوچهر طباطبایی موتمنی، ص. 91
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موجـب قوانيـن و مقررات یا شـرح وظایف شـغلی بر عهده کارکنان و مسـتخدمان محول شـده، 
اینـان بـر مبنای سرشـت و طبيعت یا ماهيت اسـتخدام، شـغل و سـمت اداری کـه متصدی آن 
می باشـند، وظایـف دیگـری نيـز بـر عهـده دارند کـه ممکن اسـت در قوانيـن و مقررات بـه آنها 
تصریـح نشـده باشـد یـا حتـی در شـرح وظایف آن شـغل یا سـمت نيامده باشـد.1	بـا این وصف 
خـودداری از انجـام ایـن تکاليف یا عمل برخالف آنها نيز می تواند تخلف اداری محسـوب شـده و 
مشـمول قانون رسـيدگی به تخلفات اداری شـناخته شـود. بدین ترتيب پزشک یا پرستار شاغل 
در بيمارسـتان ها و مراکـز درمانـی و همچنيـن سـایر متصدیان پسـت های سـازمانی و کارکنان 
ملـزم بـه رعایت قوانين و مقررات و انجام وظيفه مطابق با شـرح وظایف نوشـته و نانوشـته وارده 
بـه نحواحسـن بـوده و مکلـف اسـت بر این مبنـا به ایفـای وظایف خود بپـردازد. بـر همين مبنا 
اسـت کـه در آیين نامـه اسـتخدامی و قوانيـن و مقـررات پيش بينی شـده که هر یـک از کارکنان 
بـا گذرانـدن دوره هـای آموزشـی مختلـف بـه ارتقـا و بـه روز کـردن دانش شـغلی خود بپـردازد. 
بنابرایـن هر یـک از متصدیـان سـمت های اداری بایـد تلفيقـی ميـان سرشـت و طبيعت شـغل 
و سـمتی کـه متصـدی آن اسـت در محـدوده شـرح وظایـف مقـرر و اصل عـدم صالحيت خود 
برقـرار سـازد و تـا جایـی که وظایف شـغلی وی با صالحيت محـدود در مغایرت قرار نـدارد اقدام 
بـه انجـام تکاليـف محولـه نماید. با توجه بـه مراتب تخطی از تکاليـف مقرر و تخلـف از قوانين و 
مقـررات موجبـات مسـئوليت کارکنـان را از نظـر اداری و انضباطی و در برخی از مـوارد از جهات 
کيفـری و مدنـی فراهم می نماید. برای تضمين حسـن انجـام تکاليف مقرر در قوانيـن و مقررات 
و بررسـی مـوارد تخلـف و حسـب مورد تنبيه شـخص خاطـی، در قانون رسـيدگی بـه تخلفات 
اداری کارکنـان دولـت تشـکيل هياتـی تحـت عنوان هيـات بدوی رسـيدگی به تخلفـات اداری 
کارکنـان، پيش بينی شـده اسـت. تکاليف و وظایفی که هر  یـک از مدیران و کارمنـدان ادارات به 
خصـوص تشـکيالت دولتـی و عمومی مانند سـازمان تامين اجتماعی بر عهده دارند سـنگ بنای 
مسـئوليت های آنـان را در اداره و سـازمان تشـکيل می دهـد؛ بدین ترتيب که تخطـی از تکاليف 
محولـه اسـت که موجبـات مسـئوليت اداری و در برخی از موارد مسـئوليت های مدنی و کيفری 
آنهـا را فراهم می سـازد.قانون تامين اجتماعـی و قوانين و مقرراتی کـه در این ارتباط به تصویب 
رسـيده اسـت، ماموریت هایی را برای سـازمان تعييـن و وظایف و تکاليفی را بـر عهده کارکنان 
آن مقـرر کـرده اسـت، کـه به موجب آن موظف بـه ایفای تمامی این وظایـف و تکاليف و انجام 

ماموریت های محوله می باشند.  

ابوالحمد، عبدالحميد، حقوق اداری، ج. دوم، منبع پيشين، ص. 413  .1
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بند دوم: رازداری و حفظ اسناد، اطالعات و مدارک اداری
یکـی دیگـر از نخسـتين تکاليـف عمومی کارکنان سـازمان تامين اجتماعـی کـه در ادامه ماده 
47 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان، پس از تکليف ردیف نخسـت فوق الذکر آمده اسـت، تکليف 
رازداری و حفـظ اسـناد و مـدارک اداری و امور محرمانه و اسـرار سـازمان اسـت. اهميت حفظ 
اسـرار و مدارک اداری که کارکنان هر دسـتگاه و تشـکيالتی به واسـطه شغل و وظيفه ای که بر 
عهده دارد به آنها دسترسـی می یابد، بر هيچ کسـی پوشـيده نيسـت. به همين دليل اسـت که 
در آیين نامه به صراحت از آن به عنوان تکليف کارکنان یاد شـده اسـت. بسـياری از این اسـرار 
و مدارک اداری ممکن اسـت به مسـائل شـخصی مردم مرتبط اسـت مانند اطالعات شـخصی 
بيمه شـدگان کـه به منظور برخـورداری از مزایای قانون تامين اجتماعی در اختيار سـازمان قرار 
داده انـد و افشـای آنهـا موجـب می شـود که برخـالف قانون، حریـم خصوصی اشـخاص نادیده 
گرفتـه شـده یـا منافع مالی و اقتصادی آنها را با خطر مواجه سـازد. بخشـی دیگـر از مدارک و 
اسـناد اداری بـه خود اداره مربوط اسـت و ادامه کار و فعاليـت اداره ایجاب می کند که مدارک و 
اسـناد مذکور حفظ شـود. به عنوان مثال اسـناد و مدارک مربوط به درخواسـت های اشـخاص 
از اداره و تشـکيالت و مکاتباتـی کـه بـه موجـب آنهـا متقاضـی اجرای یـک قانون یـا مقررات 
راجـع بـه خـود گردیده انـد، مدارکی کـه مربوط به پرداخت حق بيمه های بيمه شـدگان اسـت 
و اسـناد مضبـوط در پرونده هـای فنی آنها همگی از جمله مدارکی هسـتند که فقد یا افشـای 
آنهـا ممکـن اسـت در حقـوق صاحبـان آن تاثيـر گـذارده یـا پرداخت حـق و حقوق آنهـا را با 
تاخير یا اشـکال مواجه سـازد و یا اینکه منافع مالی و اقتصادی آنها را با خطر مواجه سـازد به 
عنـوان مثال، شـخصی به دليل اشـتغال در بخـش اجرایيات یکی از شـعب، از اطالعات مربوط 
بـه پيمانـکاران یـا شـرکت ها به نحوی مطلـع گردیـده و بداند کـه دارای چه ميزان سـرمایه و 
نيروی کار بوده و از نظر حقوقی در چه وضعيتی قرار دارد، یا ضمن بازرسـی و بررسـی اسـناد 
و مـدارک آنهـا از امـور مالـی و دارایی هـای آنهـا اطـالع یابـد، در صورت افشـای ایـن اطالعات 
می توانـد منافـع مالـی و اقتصـادی و حتی فراتـر از آن زندگـی و حيات آنها را تحـت تاثير قرار 

داده و به خطر افکند.  
الزم بـه ذکـر اسـت کـه حتـی در صـورت خـروج کارمنـد از اداره به هـر دليلی مانند اسـتعفا، 
بازنشسـتگی ایـن تکليـف همچنـان بـر عهـده وی باقی اسـت و خـروج وی از سـازمان متبوع 
دليلـی بـرای افشـای اطالعاتی که به واسـطه اشـتغال خود در سـازمان تحصيل نموده اسـت، 
نمی شـود. موضـوع مهمـی کـه مـاده 50 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان بـه آن تصریـح نموده 
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اسـت1. ضـرورت حفظ اسـرار و مـدارک اداری به اندازه ای اسـت که قانون مجازات اسـالمی نيز 
متذکـر آن گردیـده و بـرای مبادرت به افشـای اسـرار شـغلی جرم انـگاری کرده  اسـت. مطابق 
ایـن قانـون برای کليه اشـخاصی که به مناسـبت شـغل یـا حرفه خود محرم اسـرار می شـوند 
در صـورت تخلـف و افشـای اسـرار مسـئوليت کيفری شـناخته اسـت. بـر این اسـاس یکی از 
تکاليـف مهـم کارکنـان سـازمان به طـور کلی حفـظ اسـرار اداری و مدارک و اسـنادی اسـت 
کـه به مناسـبت شـغل و وظيفـه در اختيـار دارند یـا از آن مطلع می شـوند. کارکنـان فقط به 
موجب قانون و به دسـتور مراجع ذی صالح قضایی، حق افشـای این اسـرار و مدارک و اسـناد 
مربوط را دارند. با وجود این، در سـال 87 قانونی تحت عنوان قانون انتشـار و دسترسـی آزاد به 
اطالعـات بـه تصویب مجلس شـورای اسـالمی و تایيد مجمع تشـخيص مصلحت نظام رسـيد 
کـه دسترسـی به اطالعـات عمومی به عنوان حق همه ایرانی ها شـناخته شـده اسـت مگر آن 
کـه قانـون دسترسـی آنهـا به ایـن اطالعات را منـع کرده باشـد. مطابـق این قانـون، اطالعات 
هـر نـوع داده ای تعریـف شـده اسـت که در اسـناد منـدرج، یا بـه صـورت نرم افـزاری ذخيره و 
یا با هر وسـيله دیگری ضبط شـده باشـد )اطالعات شـخصی شـامل اطالعاتی نظير نام و نام 
خانوادگـی، نشـانی های محـل سـکونت و کار، وضعيت زندگـی خانوادگی، عادت هـای فردی و 
ناراحتی های جسـمی و شـماره حساب بانکی و رمز عبور و اطالعات عمومی مشتمل بر ضوابط 

و آیين نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است2.  
مضـاف بـر آن، ضمـن اینکـه بر اسـاس مفـاد این قانـون، نحـوه دسترسـی و انتشـار اطالعات 
و اسـناد و مـدارک اداری بـه طـور کلـی تبييـن و مشـخص شـده 3 مقـرر گردیده درخواسـت 
دسترسـی به اطالعات شـخصی تنها از اشـخاص حقيقی که اطالعات به آنها مربوط می شـود 
یـا نماینـده قانونـی آنـان بـدون اینکـه از متقاضی دسترسـی بـه اطالعـات هيچ گونـه دليل یا 
توجيهـی جهـت تقاضـای وی مطالبـه کنـد، پذیرفته شـود.4 این قانـون تا به آنجـا پيش رفته 

ماده 50 آیين نامه اســتخدامی ســازمان تامين اجتماعی مصوب سال 86. هر یک از کارکنان سازمان می توانند کتبا با دو ماه اعالم قبلی از   .1
خدمت استعفاء نمایند، لکن تقاضای استعفای آنان در هيچ مورد رافع تعهدات آنان در قبال مسئوليت های محوله نخواهد بود. استعفاء از 
تاریخی تحقق می یابد که سازمان به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. کارکنانی که تقاضای استعفاء ارائه نموده اند موظفند در مدت 

مقرر در این ماده در محل خدمت حاضر شوند و در پایان این مدت استعفای آنان قبول شده تلقی می گردد. 
تبصره 1-  در مواردی که استعفای هر یک از کارکنان موجب وقفه در انجام وظایف مربوط به شغل مورد تصدی می شود، زمان موافقت با استعفاء 

می تواند حداکثر شش ماه پس از تقاضای کارکنان باشد که در این صورت باید در فاصله دو ماه موضوع این ماده کتبا به کارکنان ابالغ گردد. 
تبصره2-  استعفای کارکنان در هيچ موردی رافع تعهدات آنان در قبال مسئوليت های زمان اشتغال نخواهد بود. 

تبصره3-  کارکنانی که تعهد خدمت به سازمان دارند قبل از پایان دوره تعهد نمی توانند استعفاء دهند مگر آنکه هزینه تعهدات مربوط را به 
سازمان پرداخت نموده و تسویه حساب نمایند. 

فصل اول- بنداول از ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات.   .2
ماده 2 همان قانون.   .3
ماده 7 همان قانون.   .4
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کـه مقـرر می دارد موسسـه عمومی یا خصوصی باید به درخواسـت دسترسـی بـه اطالعات در 
سـریعترین زمـان ممکـن پاسـخ دهـد و در هر صـورت مـدت زمان پاسـخ نمی توانـد حداکثر 

بيش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد1. 
مطابـق بـا مـاده 10 این قانون هر یک از موسسـات عمومـی )از جمله سـازمان تامين اجتماعی( 
بایـد جـز در مـواردی کـه اطالعـات دارای طبقه بندی می باشـد، در راسـتای منفعـت عمومی و 
حقوق شـهروندی دسـت کـم اطالعات عمومی شـامل عملکـرد و ترازنامه خود را با اسـتفاده از 
امکانـات رایانـه ای و حتی االمـکان در یک کتاب راهنما مشـتمل بر اهداف، وظایف و سياسـت ها 
و سـاختار، روش هـا و مراحـل ارائـه خدماتـی کـه بـه طـور مسـتقيم بـه افـراد جامعـه صورت 
می گيـرد و سـاز و کارهای شـکایت شـهروندان از تصميمات یـا اقدامات آن موسسـه، اختيارات و 
وظایـف مامـوران ارشـد خـود و تمامـی طرقـی که به وسـيله آنها اشـخاص حقيقی یـا حقوقی 
و سـازمان های غيردولتـی می توانـد در اجـرا اختيـارات آن واحـد مشـارکت داشـته یـا بـه نحو 
دیگری موثر واقع شـوند را منتشـر و در صورت درخواسـت شـهروند با اخذ هزینه تحویل دهد.
عـالوه بـر آن هـر مصوبـه و تصميمی که موجد حق یـا تکليف عمومی اسـت قابل طبقه بندی 
بـه عنـوان اسـرار دولتـی نبـوده و انتشـار آنهـا الزامـی خواهـد بـود، بنابرایـن اداره نمی تواند با 
تنظيـم و ابـالغ دسـتور اداری بـه کارکنـان تکاليفـی را مقرر کند کـه مثال کارفرمایـان را ملزم 
می سـازد، مگـر اینکـه آنها را در سـطح عمومـی در روزنامه رسـمی که مختص انتشـار قوانين 
و مقـررات اسـت منتشـر کنـد و پانـزده روز نيز از تاریخ انتشـار آنها سـپری شـود تا اشـخاص 
مشـمول مفـاد آن ملـزم بـه اجرای مفـاد آن گردند. )مـاده11( با وجـود این فصل چهـارم این 
قانـون، اسـتثنائاتی را در خصـوص دسترسـی به اطالعات تعييـن کرده که از جمله آنها اسـرار 
دولتـی، حمایـت از حریـم خصوصـی، حمایـت از سـالمتی و اطالعـات تجـاری، همچنين در 
مواردی که ارائه اطالعات درخواسـت شـده به امنيت و آسـایش عمومی، پيشـگيری از جرایم 
یـا کشـف آنها و بازداشـت یا تعقيـب مجرمان، مميزی ماليـات یا عوارض قانونی یـا وصول آنها 
و اعمـال نظارت بر مهاجرت به کشـور لطمـه وارد می نماید، از دادن اطالعـات خودداری کنند.
در مـوردی کـه اطالعـات درخواسـت شـده مربـوط بـه اطالعات شـخصی درباره یک شـخص 
حقيقـی ثالث باشـد، در صورتی که شـخص ثالث بـه نحو صریح و مکتوب به افشـای اطالعات 
راجـع بـه خـود رضایـت داده  باشـد یا اینکـه متقاضـی دریافت اطالعـات ولی یا قيـم یا وکيل 
شـخص ثالـث بـوده و در حـدود اختيـارات قانونـی خـود متقاضـی اطالعـات باشـد یـا اینکه 

مفاد مواد6، 7 و 8 همان قانون.   .1
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متقاضـی یکـی از موسسـات عمومـی باشـد و اطالعـات درخواسـت شـده در چارچـوب قانون 
مسـتقيما بـه وظایـف آن به عنوان یک موسسـه عمومی مرتبط باشـد می توان اطالعـات را در 
اختيـار آنـان قـرار داد. بدیهی اسـت این محدودیت ها برای اشـخاصی که با موسسـات عمومی 
کار می کننـد ماننـد کارگزاری هـای بيمـه که به واسـطه فعاليـت در زمينه وظایف سـازمان به 
اطالعـات اشـخاص و غيره دسترسـی می یابند نيز برقرار می باشـد و مسـئوليت امر بـا مدیران 

و کارکنانی است که این فعاليت ها با وظایف سازمانی آنان مرتبط است. 
بـر طبـق ایـن قانـون انتشـار اطالعـات برخـالف ممنوعيت هـای مقـرر قانونـی موجـب ایجاد 
مسـئوليت های مدنـی و حتـی کيفـری و حـق مطالبـه خسـارات وارده برای اشـخاص ذی نفع 
خواهـد شـد. همچنيـن، جلوگيـری از دسترسـی بـه اطالعـات برخـالف ایـن قانون نيـز جرم 
شـناخته شـده و حسـب مـورد باعـث محکوميـت مرتکب خواهد شـد. طبـق تبصره مـاده 5 
ایـن قانـون اطالعاتـی کـه متضمن حق و تکليف بـرای مردم اسـت باید عالوه بر مـوارد قانونی 
موجـود از طریـق انتشـار و اعـالن عمومی و رسـانه های همگانی بـه آگاهی مردم برسـد. برای 
مثـال، چنانکـه سـازمان در مـورد ماموریت هـای قانونـی که بـر عهـده دارد ماننـد وصول حق 
بيمـه یـا برقـراری یکـی از مزایایی کـه در قانون بـرای بيمه شـدگان پيش بينی شـده ، مواردی 
را مقـرر می کنـد کـه تعهـد یا تکليفی بـر عهده اشـخاص ذی نفع قـرار می گيرد بایـد حتما به 

نحوی که در قانون آمده تکاليف مذکور را منتشر سازد.  

بند سوم: رعایت نظم و انضباط
تکليـف دیگـری کـه بر عهـده کارکنان قـرار دارد رعایت نظـم و انضبـاط در اداره و کار اسـت. 
رعایـت نظـم و انضبـاط در اداره و کار مشـتمل اسـت بر حضـور در محل خدمت تعيين شـده 
در سـاعات مقـرر اداری و انجـام وظایـف محولـه بـه بهترین وجه ممکـن و با رعایـت اولویت از 
نظـر اهميـت و فوریـت کار ارجاعی اسـت. در این خصوص صدر ماده 47 آیين نامه اسـتخدامی 
سـازمان صراحـت دارد.1 نظـم و انضبـاط ایجاب می نماید کـه کارکنان در رأس سـاعت مقرر و 
معينـی از روز شـروع بـه کار کـرده و تا سـاعت مشـخصی به کار خـود ادامه دهنـد، به همين 
ترتيـب نيـز خاتمـه کار اداری را نظـم و انضباط بخشـند. بر همين اسـاس و مطابق با تکليفی 
کـه کارکنان سـازمان در ارائـه خدمات اداری به ميزان 44 سـاعت در هفته دارند، موضوعی که 
تبصـره 1 مـاده 47 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان در ذیـل عنوان تکاليف عمومـی کارکنان به 

ماده 47  .1
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آن تصریـح کـرده و در جهـت رعایت نظم و انضباط در اداره، سـاعت شـروع به کار و خاتمه کار 
در هـر اداره و هميـن طـور ترتيب حضور و غياب آنان، مانند دسـتگاه های اجرایـی که از قانون 
مدیریـت خدمـات کشـوری تبعيـت می کننـد، به موجـب ضابطه اجرایـی مربوط بـه حضور و 
غيـاب طی دسـتور اداری تعيين و مقرر شـده  اسـت. بر همين اسـاس، کارکنانـی که در بخش 
اداری در سـاعات اداری )بدون نوبت کاری( فعاليت می نمایند موظفند که 44 سـاعت در هفته 
در اداره حضـور یافتـه و بـه ارائه خدمت مشـغول شـوند. مضـاف بر آن مطابق با تبصـره 2 ماده 
47 آیين نامـه اسـتخدامی کارکنـان را مکلـف می سـازد چنانچه بـه خدمات آنان پـس از پایان 

ساعات اداری نياز باشد، به ادامه خدمت در ساعات غيراداری نيز بپردازند.  

بند چهارم: رعایت قوانین، مقررات، مصالح اداری و موازین حرفه ای ضمن اطاعت از 
احکام و اوامر رؤسای مافوق

یکی از مهمترین وظایفی که آیين نامه اسـتخدامی سـازمان برای مدیران و کارمندان برشمرده 
 اسـت رعایت قوانين و مقررات، بخشـنامه ها و دسـتورات اداری و تالش در جهت حفظ مصالح 
سـازمان و موازیـن حرفـه ای بـر مبنـای اصل سلسـله مراتـب اداری اسـت. در این راسـتا اصل 
سلسـله مراتـب اداری بـه عنـوان یکی از اصـول حاکم بـر ادارات و انجـام اعمـال اداری به طور 
کلی شـناخته شـده که جملگی کارکنان را ملزم به اطاعت از دسـتورات صادره از سـوی مقام 

مافوق اداری خود می سازد.  
در نظام سلسـله مراتبی شـخصيت حقوقی مقام ناظر یا تشـکيالت اداری نظارت کننده )سازمان 
مرکـزی( و مقـام اداری نظارت شـونده یـا تشـکيالت نظارت شـونده یکی اسـت، بنابراین نظارت 
و مسـئوليت در ایـن نظـام بسـيار شـدید و تنگاتنـگ اسـت، بـه این علت کـه مقـام ناظر خود 
نيـز مسـئوليت پاسـخگویی نسـبت به اعمـال مقامات نظارت شـونده را نيـز بر عهـده دارد و به 
طـور کلـی از مسـئوليت اختيـارات تفویضـی، مبری شـناخته نمی شـود. در این مـوارد معموال 
مقام مسـئول ناظر چارچوب اختيارات تفویضی به مقام تفویض شـونده در سـطوح تقسـيمات 
کشـوری را مشـخص می  نماید و از این رو در صورتی که مقام مذکور از حدود اختيارات اعطایی 
تخلـف ورزد ناظـر اقدام به ابطـال اعمال و تصميمات مزبور می نماید. به این معنـای که در اداره 
هر یـک از کارکنـان ملـزم به رعایت فرامين و دسـتورهایی اسـت که مقـام اداری مافـوق وی در 
خصـوص وظایـف و تکاليـف او صـادر می نماید. این اصل که بنا به نوشـته یکـی از صاحبنظران 
برگرفتـه از اصـول حاکـم بـر ارتـش و تشـکيالت نظامی اسـت کـه از نظـم و انضباط بسـياری 
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برخوردارنـد، انقيـاد و فرمانبرداری کارکنـان را می طلبد؛ از یک طرف حاکی از درجه و سرشـت 
اطاعـت از مافـوق در اداره اسـت و از طـرف دیگر برقراری نظم و انضباط در اداره مسـتلزم اجرای 
آن اسـت1. مـاده 48 آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان ضمـن اشـاره بـه ایـن موضـوع، بـه حدود 
اجـرای آن در سـازمان و حقـوق و تکاليـف کارکنـان در ایـن ارتبـاط می پردازد. مطابـق با مفاد 
ایـن مـاده کارکنان سـازمان مکلف هسـتند در چارچوب قوانيـن و مقررات و دسـتورالعمل های 
صـادره دسـتورات مافـوق در امـور مربوط به وظایف محولـه را اطاعت و اجرا نماینـد. در صورتی 
کـه هـر  یـک از کارکنان دسـتورات صـادره را برخـالف قوانين و مقـررات یا موازیـن حرفه ای یا 
مصالـح سـازمان تشـخيص دهـد، موظف اسـت کـه مراتب را مکتـوب و بـا ذکر دليل بـه مقام 
صادر کننـده دسـتور گـزارش کنـد. هرگاه دسـتور دهنده، به رغم تذکـر کتبی، مجددا بـر اجرای 
دسـتور صـادره تاکيد ورزد شـخص دسـتور گيرنده مکلف به انجام دسـتور اسـت البتـه در این 

صورت مسئوليت ناشی از اجرای امر متوجه مقام دستوردهنده خواهد بود. 
حاکميـت اصـل سلسـله مراتـب اداری بـر اداره موضوعی اسـت که در بخش حقـوق و تکاليف 
کارکنـان قوانين اسـتخدام کشـوری و مدیریت خدمات کشـوری نيـز مورد توجه واقع شـده و 
به آن تصریح شـده اسـت2. تفاوتی که در ميان این قوانين و آیين نامه اسـتخدامی سـازمان در 
ایـن خصـوص وجود دارد این اسـت که عـالوه بر قوانين و مقـررات، موازین حرفـه ای و مصالح 
سـازمانی از جملـه مـواردی اسـت کـه کارکنـان سـازمان می توانند با اسـتناد بـه آن  بر خالف 
اصـل سلسـله مراتـب اداری از اجـرای دسـتور صادره از سـوی مقـام اداری مافوق خود سـر باز 
زننـد. بـه دیگر سـخن بر طبق آیين نامه اسـتخدامی ضمن اینکـه هر یک از کارکنان سـازمان 
ملـزم بـه اطاعـت از دسـتورات صادره از سـوی مقام اداری مافوق خود هسـتند در مـواردی که 
تشـخيص دهنـد دسـتور صـادره مغایـر بـا قوانين و مقـررات یـا مصالح سـازمانی و یـا موازین 
حرفـه ای اسـت می تواننـد بـا خـودداری از اجـرای دسـتور بـه طـور کتبـی مغایـرت آن را بـه 
مقـام دسـتوردهنده متذکر شـوند و چنانچه به رغـم اعالم مغایـرت، صادر کننده دسـتور اصرار 
بـر اجـرای آن نمایـد، ملـزم بـه اجرای دسـتور می شـوند. بر این اسـاس، بـرای رعایـت موازین 
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ماده 54: مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید و اگر آن را خالف   .2
قوانين و مقررات بيابد کتبا مغایرت دستور صادره با قوانين و مقررات را به مافوق خود اطالع دهد. در صورتی که پس از اطالع مقام مذکور 

مجددا دستور خود را تایيد کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهدد بود. 
ماده 96: مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید و اگر آن را خالف 
قوانين و مقررات بيابد کتبا مغایرت دستور صادره با قوانين و مقررات را به مافوق خود اطالع دهد. در صورتی که پس از اطالع مقام مذکور 
مجددا دستور خود را تایيد کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهدد بود و از این حيث مسئوليتی متوجه کارمندان نخواهد بود 

و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد. 
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حرفـه ای و حفـظ مصالـح سـازمانی اهميتی همسـان بـا قوانين و مقـررات قائل شـده  و ميزان 
مسـئوليت مدیران و کارکنان در سـازمان وسـيع تر و درجه اطاعت آنان نسـبت به دستگاه های 
دولتـی، بـا گسـتردگی کمتری پيش بينی شـده  کـه این موضوع می تواند ناشـی از نـوع و فنی 

بـودن کار و وظایف سـازمان تامين اجتماعی باشـد. 
نکتـه  دیگـری کـه در مورد اصل سلسـله مراتـب اداری و اطاعـت از اوامر رؤسـای مافوق مطرح 
می شـود این اسـت که آیا منظور از رؤسـای مافوق اشـخاصی هسـتند که در تشـکيالت اداری 
مقامـات بالفصـل کارمنـد شـناخته شـده و وی را ملزم بـه اجرای فراميـن صادره می سـازد یا 
اشـخاصی اسـت کـه از نظـر اداری در رأس تشـکيالت و دسـتگاه اجرایـی قـرار داشـته و مقام 
مافـوق رؤسـای کارمنـد نيز محسـوب می شـوند می تواننـد اقدام به صـدور دسـتوراتی خطاب 
بـه کارکنانـی که بالفاصله در ذیل نظارت آنان مشـغول نمی باشـند نيز اصدار کننـد. به عنوان 
مثال آیا مدیر عامل سـازمان می تواند خطاب به یکی از کارشناسـان سـازمان دسـتوراتی را در 

حيطـه وظایـف او صـادر نماید و کارشـناس ملزم به اجرای دسـتور صادره اسـت؟
اصـل سلسـله مراتـب اداری چنان کـه اشـاره شـد بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه در یـک اداره و 
تشـکيالت اداری همـه کارکنـان ماننـد یـک زنجيره به هم پيوسـته اند کـه با توجه بـه نمودار 
تشـکيالتی و قوانيـن و مقـررات حاکـم هر شـخص زیر نظر دیگـری که مافـوق اداری و ریيس 
وی محسـوب می شـود به کار و فعاليت می پردازد و ملزم به رعایت دسـتورات صادره از جانب 
او اسـت و بـه هميـن ترتيـب مافـوق مذکـور، خود پاسـخگوی مقـام اداری دیگری اسـت تا به 
باالترین مقام اجرایی در تشـکيالت برسـد. فلسـفه شناسـایی ایـن اصـل در ادارات که برقراری 
نظـم و ترتيـب در اداره امـور و ارائـه خدمـات عمومـی اسـت ایجـاب می کنـد که هر شـخص 
و مقـام اداری صالحيـت داشـته باشـد کـه فقـط خطاب به شـخص یا اشـخاصی کـه در ذیل 
نظـارت وی کار و فعاليـت می کننـد دسـتوراتی را صـادر کنـد. بـا وجـود ایـن، از آنجـا که هر 
مدیـری کـه در رأس یک دسـتگاه اجرایی قـرار دارد مانند مدیرعامل سـازمان تامين اجتماعی 
مسـئوليت کل مجموعـه را بر عهـده دارد و باید ضمن نظارت بر نحوه عملکرد آنها پاسـخگوی 
کليـه اقداماتـی باشـد که در حـوزه مدیریت وی صورت می گيـرد از ایـن رو، می تواند خطاب به 
کليـه کارکنـان دسـتگاه اجرایی دسـتوراتی را صادر نماید. لذا اجرای بخشـنامه ها و دسـتورات 
اداری کـه از سـوی مدیرعامل سـازمان صادر می شـود بـرای کليه کارکنان سـازمان الزم االتباع 
اسـت. نکتـه دیگـر اینکه با بـه حاکميت اصل سلسـله مراتـب اداری مدیر هـر اداره ای فقط بر 
حـوزه مدیریـت خـود نظـارت دارد. با این حال در عمل دیده شـده که گاهـی مقاماتی که جزو 
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رءسـای بالفصـل محسـوب نمی شـوند، اقـدام به صدور دسـتور به طـور موردی نيـز می کنند.
مضـاف بـر آن، پرسشـی کـه در اینجـا مطـرح می شـود این اسـت کـه آیـا فرمان هـای صادره 
می توانـد بـدون قيـد و شـرط و مربوط به هر موضوع اداری باشـد. به سـخن دیگر، اگر دسـتور 
صـادره در حيطـه وظایـف اداری کارمنـدی که دسـتور خطاب به وی صادر شـده قرار نداشـته 
باشـد، آیـا می توانـد بـه ایـن دليل از انجـام آن سـرباز زند یا به هـر دليل ملزم بـه رعایت کليه 
دسـتوراتی اسـت کـه از طـرف مقام مافـوق اداری خطـاب به وی صادر می شـود. آنچـه که در 
ایـن خصـوص می تـوان گفـت این اسـت که بـر مبنای فلسـفه وجـودی اصل سلسـله مراتب 
اداری کـه بيانگـر نظـم و ترتيـب و تعيين حدود مسـئوليت کارکنـان اداری اسـت فرمان های 
صـادره از سـوی هر یـک از مقامـات اداری مافوق خطاب به کارکنان خـود باید منطبق با قانون 
و در مـورد وظایـف آنـان باشـد.1 چنان کـه دادنامه شـماره 195 هيـات عمومی دیـوان عدالت 
اداری نيـز عـدم اطاعـت از دسـتورات مافوق در قلمـرو وظایـف اداری را تخلـف می داند. به هر 
حـال در صورتـی کـه کارمنـدی کـه طـرف خطـاب دسـتور اداری صادره اسـت پـس از اینکه 
صادر کننـده به رغـم تذکـر کتبـی دسـتور گيرنده مبنی بـر غير قانونی بـودن آن، دسـتور خود 
را تکـرار کنـد و کارمنـد بـاز هم از اجرای دسـتور سـرباز زند، می تـوان به علت ایجـاد وقفه در 
انجـام امـور اداری یـا نقـض اصل سلسـله مراتـب اداری، موضـوع را در نزد هيات رسـيدگی به 

تخلفات اداری مطرح و رسيدگی به آن را به هيات ارجاع  نمود. 
بـا توجـه بـه ارتبـاط موضوع جـا دارد در اینجا اشـاره شـود که قانـون مجازات اسـالمی نيز در 
ایـن خصـوص متضمن قواعدی اسـت. مطابق ماده 158 قانون مجازات اسـالمی مصوب سـال 
92، هـر عملـی که خالف شـرع نبوده در عين حال جرم شـناخته شـده  اسـت، در صورتی که 
به امر آمر قانونی از شـخصی سـر بزند، آن شـخص قابل مجازات نيسـت. همچنين بر اسـاس 
مـاده 159 قانـون مذکـور هـر گاه بـه امـر غير قانونی یکی از مقامات رسـمی جرمی واقع شـود 
آمـر و مامـور هـر دو به مجـازات مقـرر در قانون محکوم می شـوند، لکن ماموری که امـر آمر را 
بـه علـت اشـتباه قابل قبـول و به تصور اینکه قانونی اسـت اجرا کرده باشـد مجازات نمی شـود 
و در دیـه و ضمـان تابـع مقـررات مربوط اسـت. سـوالی که در اینجا ممکن اسـت مطرح شـود 
ایـن اسـت که بـا توجه بـه ضمانی که برای مسـتخدم پيش بينی شـده، تکليـف کارمندی که 
از طـرف مقـام اداری مافـوق دسـتوری اداری خطـاب بـه وی صـادر شـده چيسـت؟ چنان که 
بخواهيـم ميـان قانون مجازت اسـالمی و تکليف کارمند ناشـی از اجرای آیين نامه اسـتخدامی 
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جمـع نمایيـم، بـا توجـه به اینکـه قانون مجـازات اسـالمی در سلسـله مراتب قوانيـن در رأس 
آیين نامـه قـرار داشـته و بر آ ن حکومـت می نماید، از ایـن رو، هنگامی که یکـی از کارکنان، امر 
غير قانونـی آمـر مافـوق اداری خود را که جرم اسـت را اطاعت و اجرا می نماید، مسـئوليت های 
ناشـی از آن بـر عهده او مسـتقر می شـود و در موردی کـه امر را به تصور قانونی بـودن آن اجرا 
می کنـد، مسـئوليت کيفـری وی زائل گردیـده ولی ضمان مالـی وی به قوت خود باقی اسـت. 
بـر این اسـاس، به منظـور جلوگيـری از پيامدهایی که امر غير قانونـی آمر دارد در مـواردی که 
عمل اداری خواسـته شـده واجد وصف کيفری و ارتکاب آن جرم شـناخته شـده است، بهترین 
کار ایـن اسـت کـه از اجـرای آن سـر بـاز زنـد. به بيان دیگـر، در راسـتای اجرای اصل سلسـله 
مراتـب اداری، کارکنـان مکلـف به اطاعت از اوامـر اداری مقام مافوق خود کـه در خصوص امور 

اداری صادر شده است، می باشند. 

بند پنجم: کار تمام وقت، عدم تصدی دو شغل و ممنوعیت اشتغال در تشکیالت 
دولتی و عمومی غیر دولتی 

ممنوعيـت جمـع مشـاغل یا به عبارتی اشـتغال به دو شـغل و دریافـت دو حقـوق از نهادهای 
دولتـی و عمومـی موضوعـی اسـت کـه حتـی در قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران به 
صراحـت مـورد پيش بينـی قرار گرفته اسـت. اصـل 141 قانون اساسـی در ایـن خصوص مقرر 
مـی دارد کـه کارمنـدان دولـت نمی تواننـد بيش از یک شـغل دولتی داشـته باشـند و داشـتن 
هـر نـوع شـغل دولتی دیگر در موسسـاتی که تمام یا قسـمتی از سـرمایه آن متعلـق به دولت 
یـا موسسـات عمومی اسـت و همچنين عضویـت در هيات مدیـره انواع شـرکت های خصوصی 
بـه جـز شـرکت های تعاونـی ادارات و موسسـات ممنـوع اسـت. بر همين اسـاس، سـمت های 
آموزشـی در دانشـگاه ها و موسسـات تحقيقاتی از این حکم مسـتثنی اعالم شـده اسـت. قانون 
ممنوعيـت تصـدی بيـش از یـک شـغل مصوب سـال 73 نيـز در این راسـتا ضوابطـی را مقرر 
نمـوده اسـت. در ایـن قانـون نيز ضمـن اعالم ممنوعيـت تصدی بيش از یک شـغل، مشـاغل 
آموزشـی از ایـن ممنوعيـت مسـتتثنی شـده اند. بـه موجب ایـن قانـون منظور از شـغل انجام 
وظایـف مسـتمر مربـوط به پسـت ثابت سـازمانی یا شـغل و یا پسـتی کـه به طـور تمام وقت 
انجـام می شـود تعریف شـده اسـت1. مضـاف بـر آن تبصـره 9 قانون مذکـور کليه سـازمان ها، 
نهادها و ارگان هایی که به نحوی از بودجه عمومی اسـتفاده می کنند و شـرکت ها و موسسـات 

تبصره 3 قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب 73/1/11  .1
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دولتـی و وابسـته بـه دولـت و موسسـاتی کـه شـمول قانـون بر آنهـا مسـتلزم ذکر نام اسـت، 
مشـمول ایـن قانون شـناخته شـده اند. بـه موجب قانـون ممنوعيت تصدی بيش از یک شـغل 
متخلـف از قانـون بـه انفصـال موقت و در صـورت تکرار بـه انفصال دائـم از خدمت و اسـترداد 
کليـه وجـوه دریافتـی از مشـاغلی کـه در یـک زمان تصـدی آن را داشـته به جز شـغل اصلی 
محکـوم می شـود.  بـر همين اسـاس آمـر صادر کننده احـکام نيز در صـورت اطـالع از خدمت 

منفصل خواهد شد.  
صـرف نظـر از اینکـه مشـاغل دولتی و عمومی باید به گونه ای توزیع شـود که همه اشـخاص از 
فرصت کافی و برابر برای تصدی این مشـاغل برخوردار باشـند و بيکاری بسـياری از هموطنان 
ایجـاب می کنـد کـه اشـخاص بـه یک شـغل بيشـتر اشـتغال نداشـته باشـند. یکـی از دالیل 
ممنوعيـت تصـدی دو شـغل می توانـد ایـن باشـد کـه متصدی قـادر به ایفـای وظایـف هر دو 
شـغل نخواهـد شـد و از طرف دیگر با اصل اسـتمرار خدمـات اداری و تعطيل بـردار نبودن این 
امور مغایرت دارد. شـخصی که به دو شـغل اشـتغال داشـته باشـد، بدون تردید بخشی از وقت 
و زمـان خـود را صـرف یـک شـغل و بخش دیگـری وقت خود را صرف شـغل دیگـر می نماید 
کـه در نتيجـه سـاعاتی کـه بـه شـغل دیگـری اشـتغال دارد یکـی از ایـن مشـاغل بالتصدی 
می ماند و ممکن اسـت که حقوق مردمی را که با آن اداره و شـاغل آن شـغل در ارتباط باشـند 
تحـت تاثيـر قـرار دهد. علت مسـتثنا شـدن اعضای هيـات علمـی از تصدی دو شـغل نيز این 
اسـت که دانشـگاه ها بتوانند از تجارب اشـخاصی که در ادارات و تشـکيالت تحصيل نموده اند 

نيز برخوردار شوند.  
آیين نامه اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعی نيز حاوی مقرراتی در زمينه منع جمع مشـاغل 
اسـت کـه بـا قوانيـن حاکـم با بخـش دولتی کمـی تفـاوت دارد. بر اسـاس مـاده 49 آیين نامه 
اسـتخدامی سـازمان اشـتغال کارکنـان سـازمان در دسـتگاه های دولتی یا موسسـات عمومی 
غير دولتـی ممنـوع اعـالم شـده اسـت. در این زمينـه با توجه به اسـتعمال و بـه کار بردن لغت 
اشـتغال، ایـن ممنوعيـت می توانـد تعبيـر به هـر نوع اشـتغالی اعم از موقـت یا دائـم و ثابت یا 
حتـی تمام وقـت و پاره وقـت شـود. برخـالف ممنوعيـت عـام و وسـيع مذکـور بـرای کارکنان 
سـازمان در اشـتغال بـه دو شـغل، در تبصـره مـاده فوق الذکـر اشـتغال تمام وقـت یـا پاره وقت 
کارکنان دسـتگاه های دولتی یا عمومی غيردولتی در سـازمان مجاز اعالم شـده  است. سرانجام 
آخرین اراده قانونگذار حاکی از ممنوعيت اشـتغال پزشـکان پيمانی و رسـمی شـاغل در مراکز 
آموزشـی درمانی و کليه کارکنان سـتادی و پزشکان شـاغل سازمان تامين اجتماعی به فعاليت 
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در مراکز تشـخيصی، آموزشـی، درمانی و بيمارسـتان های بخش غير دولتی، خصوصی و خيریه 
اسـت1. در هميـن ارتباط نيز دادنامه شـماره 247 مـورخ 94/7/8 هيات عمومـی دیوان عدالت 
اداری مبنـی بـر عـدم ابطال بخشـنامه 1100 سـازمان بيمه سـالمت و با صحه گـذاردن بر آن 

ممنوعيت مذکور را تایيد کرده است. 
مضـاف بـر آن، جـا دارد در ارتباط با منع جمع مشـاغل به دادنامه شـماره 393 مـورخ 95/6/9 
هيـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری اشـاره کرد که به موجـب آن منعی بر حضـور نمایندگان 
دولت در هيات مدیره شـرکت های غيردولتی به اعتبار سـهام اقليـت دولت در قانون ممنوعيت 

تصدی بيش از یک شغل دیده نمی شود. 

بند ششم: اشتغال به طور مستمر و مداوم
هـر  یـک از کارکنـان و مدیـران سـازمان مکلفند که بـه طور تمام وقت در سـازمان اشـتغال به 
کار داشـته و نمی توانند بخشـی از سـاعت کار خود را که باید در خدمت سـازمان باشـند به کار 
دیگـری بپردازنـد. فلسـفه وضـع این تکليف از آنجا ناشـی می شـود کـه کار اداری تعطيل بردار 
نيسـت، از ایـن رو اجـرای ایـن اصل حکـم می نماید که کار و اشـتغال در اداره به صـورت مداوم 
و بـدون وقفـه ادامـه داشـته باشـد؛ در اجرای این اصل اسـت کـه در ادارات به طـور کلی عرف 
جـاری این اسـت کـه حتی هنگامی که یکی از کارکنان قصد اسـتفاده از مرخصی اسـتحقاقی 
خـود را دارد بایـد یکـی از همکاران وی تعهـد نماید که حداقل امور و وظایـف فوری مربوط به 
او را در هنـگام مرخصـی انجـام دهـد تـا اینکه روند جـاری امـور در اداره با وقفه مواجه نشـود. 
ایـن اصـل اثـر دیگری نيز دارد و آن اینکه در صورت اعالم اسـتعفا باید منتظـر نظر مقام اداری 

ذی صالح و اعالم رد استعفا یا حکم رسمی مبنی بر قبول آن شد 2.  

بند هفتم: استعفا از خدمت با اعالم قبلی
تکليـف دیگـری کـه در آیين نامه اسـتخدامی سـازمان بـرای کارکنـان تعيين و مقرر شـده این 
تبصـره 2 مـاده 23 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه کشـور: تبصـره 2- پزشـکاني کـه در اسـتخدام پيماني و یا رسـمي مراکز آموزشـي،   .1
درمانـي دولتـي و عمومـي غيردولتـي مي باشـند مجاز بـه فعاليت پزشـکي در مراکز تشـخيصي، آموزشـي، درماني و بيمارسـتان هاي 
بخـش خصوصـي و خيریه نيسـتند. سـایر شـاغالن حرف سـالمت به پيشـنهاد وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکي و تصویب 
هيات وزیـران مشـمول حکـم ایـن تبصـره خواهند بـود... کارکنـان سـتادي وزارتخانه هاي بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکي و رفاه 
و تامين اجتماعـي و سـازمان هاي وابسـته، هيـات ریيسـه دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي و خدمـات بهداشـتي درمانـي کشـور، رؤسـاي 
بيمارسـتان ها و شـبکه هاي بهداشـتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشـخيصي و آموزشـي نيسـتند و هرگونه 
پرداخـت از ایـن بابـت بـه آنهـا ممنوع اسـت. مسـئوليت اجـراي این بنـد بـه  عهـده وزرای وزارتخانه هاي مذکـور، معاونيـن مربوطه و 

مسـئولين مالي دسـتگاه هاي مذکور اسـت. 
ماده 50 آیين نامه استخدامی سازمان تامين اجتماعی مصوب 86  .2
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اسـت کـه چنانچه قصد اسـتعفا از خدمت سـازمان داشـته باشـند بایـد حداقل با دو مـاه اعالم 
قبلـی اسـتعفای خـود را به صورت کتبی اعـالم دارند؛ یعنی دو ماه قبـل از زمانی که قصد ترک 
و اسـتعفا از خدمـت را دارند باید اسـتعفای خـود را اعالم دارند و تا هنگامی کـه از تاریخ اعالم و 
ارائـه اسـتعفا، مـدت دو مـاه و در مواردی که ادامه کار شـخصی که اعالم اسـتعفا نموده ضروری 
تشـخيص شـده، مدت شـش  ماه سـپری نشـده  اسـت و رد اسـتعفا یا قبول آن به موجب حکم 
رسـمی ابـالغ نشـده  باشـد، نمی توانند بـه دليل اسـتعفا حتی با وجود گذشـت دو یا شـش ماه 
اقـدام بـه تـرک خدمت نمایند. مطابق آرای صادره توسـط هيـات عمومی دیوان عدالـت اداری، 
اداره ملـزم بـه پذیـرش اسـتعفای کارکنـان خود نيسـت. بـر این اسـاس، اعالم قبلی اسـتعفا از 

تکاليف کارکنان است ولی اداره الزامی به موافقت با استعفای اعالم شده ندارد.   
الزم به ذکر است در صورت موافقت با استعفای کارمند، استعفا، رافع تعهدات و مسئوليت های 
وی در زمـان اشـتغال نمی شـود. مضـاف بـر آن، کارکنانـی که به سـازمان تعهد خدمـت دارند 
اسـتعفای آنـان منـوط بـه بازپرداخـت هزینه هـای مربوط به سـازمان و تسویه حسـاب اسـت. 
بدیـن ترتيـب، اگـر کارمند مسـتعفی سـازمان در زمان اشـتغال از انجام تکاليفی کـه بر عهده 
داشـته سـرباز زده باشـد اسـتعفای وی تاثيری در موضوع ندارد و رافع مسـئوليت وی در قبال 
تکاليـف و تعهداتـی کـه بـر عهده داشـته نمی باشـد. پيش بينـی این امر بـه ترتيبی که اشـاره 
شـد به منظور پيشـگيری از فرار کارکنان از مسـئوليتی اسـت که در برابر عملکرد خود دارند 
معقـول و منطقـی اسـت. در بيشـتر قوانيـن و مقـررات نيز کمابيش به آن اشـاره شـده  اسـت. 
قانـون اسـتخدام کشـوری و قانـون مدیریـت خدمات کشـوری از جملـه قوانينی اسـت که به 

مسئوليت کارکنان حتی در صورت استعفا تصریح نموده اند. 

بند هشتم: عدم سودجویی و تبانی در معامالت دولتی
مطابـق قوانيـن و مقـررات یکی از تکاليف اساسـی که مامـوران دولت و بخـش عمومی بر عهده 
دارنـد عـدم سـودجویی و تبانـی در انجـام امـور و معامـالت دولتـی و عمومـی اسـت. بر همين 
اسـاس و بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع قوانين و مقـررات بسـياری در ایـن ارتباط بـه تصویب 
رسـيده که جملگی بر منع تبانی در معامالت دولتی و عمومی و سـودجویی تاکيد دارند مانند 
قانـون مجـازات تبانـی در معامالت دولتـی، قانون اعمال نفـوذ بر خالف حـق، قانون ممنوعيت 
اخـذ پورسـانت در معامـالت خارجـی و قانون ارتقای سـالمت نظـام اداری. قانون رسـيدگی به 
دارایـی وزرا و کارمنـدان دولـت، اعـم از کشـوری و لشـکری، شـهرداری ها و موسسـات وابسـته 
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کارکنـان دولـت و بخـش عمومـی را موظف می نماید صـورت دارایـی و درآمد خود و همسـر و 
فرزنـدان تحـت والیت قانونی خـود را به اطالع دولت برسـانند. قانون منـع مداخله در معامالت 
دولتی و عمومی کليه مقامات و کارکنان دولت و بخش عمومی و بسـتگان آنان را از دخالت در 
معامـالت دولتـی منـع کرده و به عنـوان یکی از آخرین قوانين از این دسـت، می تـوان به قانون 
الحـاق مـوادی بـه قانـون تنظيم بخشـی از مقـررات مالـی دولت )2( اشـاره کرد کـه به موجب 
مـواد 1، 2، 4 و 5 آن دریافـت و قبـول هدیـه، پاداش و امتياز یا کمک های نقدی و جنسـی را در 
قبـال کليـه معامالت اعـم از داخلی و خارجی توسـط وزارتخانه ها، موسسـات دولتی و نهادهای 
عمومـی غيردولتـی را ممنـوع اعالم شـده  اسـت. اجـرای این قوانين کـه به فراخـور موضوع، بر 
عـدم سـودجویی کارکنـان دولـت و بخش عمومـی در انجـام معامالت دولتـی تاکيـد دارند، از 
تکاليـف اداری مدیـران و کارکنان بخش دولتی و عمومی از جمله سـازمان شـناخته می شـوند.

بند نهم: امانت داری و حفظ اموال سازمان
اسـناد، وجـوه و کليه اموال سـازمان که در اختيار سـازمان تامين اجتماعی، مدیـران و کارکنان 
آن قـرار دارد، مطابـق مـاده 104 قانون تامين اجتماعی در حکم وجوه و اموال عمومی شـناخته 
شـده  و هرگونـه برداشـت غير قانونـی از وجـوه مذکـور یـا تصـرف غيرمجـاز در ایـن امـوال در 
حکـم اختـالس یـا تصـرف غير قانونـی اسـت و مرتکب طبـق قوانيـن کيفری تعقيـب خواهد 
شـد. مضـاف بـر آنکه مـاده 13 قانون محاسـبات عمومـی و ماده 7 قانـون سـاختار جامع رفاه 
و تامين اجتماعـی نيـز بـه هميـن ترتيـب امـوال سـازمان تامين اجتماعـی را در حکـم امـوال 
عمومـی اعـالم داشـته اند. بر همين اسـاس رؤسـا و کارکنان را مکلف سـاخته اند کـه در حفظ 

و نگاهداری آنها کوشا باشند.1	
بـه طـور کلی در مبانـی حقوق اداری اصلی تحت عنـوان امانتداری کارگزار اداری حاکم اسـت که 
منظـور از آن ایـن اسـت که کليه اموالی کـه در نزد کارکنان اداری قرار دارد به منزله امانتی اسـت 
کـه به آنان سـپرده شـده  اسـت. این اصل کارکنـان را ملزم  می سـازد که مانند امينـی در حفظ و 
نگهـداری امـوال کوشـا باشـند و حتی در نحوه هزینه کـرد وجوه و اموال بر مبنـای این اصل عمل 
کنند، در غير این صورت و با تخلف از این تکليف قانونی مانند شـخصی محسـوب می شـوند که 
رعایـت امانتـداری را نکرده  اسـت. بر همين اسـاس اسـت کـه آیين نامه ای تحت عنـوان آیين نامه 
ماده 13 قانون محاســبات عمومی: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت  های دولتی،   .1
نهادها، موسسات عمومی غيردولتی و موسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق به افراد و موسسات خصوصی نيست و صرفنظر 
از نحوه و منشــأ تحصيل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشــد. اســناد و اوراق بهادار متعلق به 

سازمان های مذکور در این ماده نيز در حکم وجوه عمومی است. 
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امـوال دولتـی به تصویب رسـيده که نحـوه امانتـداری و حفظ امـوال در ادارات را مشـخص کرده  
اسـت. بدیـن ترتيـب که ادارات مشـمول موظفند که کليه اموالـی که در طول خدمـت در اختيار 
کارکنـان قرار می دهند را به طور رسـمی توسـط جمعدار اموال اداره که مسـئوليت کلـی اموال را 
بـر عهـده دارد، تحویـل و تحـول نمایند. بر همين مبنـا نيز چنانچه اموالی که به کارکنان سـپرده 
شـده  با نقض اسـتفاده متعارف خدشـه دار شـده یا مفقود گردد یا به هر نحو دیگری از بين برود 
کـه حاکـی از نقـض صفت امانتداری باشـد ممکن اسـت بـه علت ارتـکاب تخلـف اداری یا حتی 
حسـب مـورد جرم مشـمول قوانين کيفری تحـت تعقيب قرار گيـرد. موضوع مهمی کـه مدیران 
و کارکنـان بایـد به آن توجه داشـته باشـند این اسـت که وجوه و امـوال امانی مذکـور را به منزله 
امـوال خـود بنگرنـد و در هنـگام هزینه کردن آن به این سـوال پاسـخ دهند که آیـا چنان چه این 
وجـوه و امـوال متعلـق بـه آنهـا بود نيز بـه همين ترتيـب آن را هزینـه می کردند یـا در صرف آن 

دقت بيشتری )یا به تعبير دیگر خساست( به خرج می دادند.  

بند دهم: وفاداری مدیران و کارکنان نسبت به دولت و اداره متبوع
مدیـران و کارکنـان بخـش دولتـی و عمومی مانند سـازمان عالوه بر رعایـت تکاليف فوق الذکر 
بایـد نسـبت بـه حکومـت و اداره متبوع خود نيز وفـادار باشـند و نمی توانند به انتقـاد از دولت 
و سياسـت های عمومـی حاکـم بـر دسـتگاه اجرایـی بپردازند. ایـن تکليف به خصـوص متوجه 
مدیران و کارمندان بلندپایه ای مانند وزیران، اسـتانداران و رؤسـا و سرپرسـتان ادارات اسـت که 
بـه نوعـی نماینـده و مظهر قدرت عمومـی و حکومت محسـوب و مجری سياسـت های دولت 
در تشـکيالت تحت امر خود هسـتند و به نوعی نيز در این سياسـتگذاری ها نقش دارند، عدم 
رعایـت این ترتيب ممکن اسـت موجـب تعقيب اداری و انتظامی متخلـف و محکوميت وی به 

یکی از مجازات های اداری مقرر شود1.  

بند یازدهم: شفاف سازی مراحل انجام خدمات و اطالع رسانی مناسب
مطابـق با قانون ارتقای سـالمت نظام اداری دسـتگاه های مشـمول قانون )افراد مذکـور در مواد 
1 تـا 5 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری( مدیـران و مسـئوالن آن مکلـف شـده اند که کليه 
قوانيـن و مقـررات، اعـم از تصویب نامه هـا، دسـتورالعمل ها، بخشـنامه ها، رویه هـا، تصميمـات 
مرتبـط بـا حقوق شـهروندي نظيـر فرایندهـاي کاري و زمان بندي انجـام کارها، اسـتانداردها، 

طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری )ویراست سوم( ا. سمت، چ. شانزدهم، 1390، صص. 224-225   .1
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معيـار و شـاخص هاي مـورد عمـل، ماموریت ها، شـرح وظایف دسـتگاه ها و واحدهـاي مربوط، 
همچنيـن مراحـل مختلـف اخـذ مجوزهـا، موافقت هـاي اصولي، مفاصاحسـاب ها، تسـهيالت 
اعطایـي، نقشـه هاي تفصيلـي شـهرها و جـداول ميـزان تراکـم و سـطح اشـغال در پروانه هاي 
سـاختماني و محاسـبات مربـوط بـه ماليات هـا، عـوارض و حقـوق دولـت، مراحـل مربـوط به 
واردات و صـادرات کاال را بایـد در دیدارگاه هـاي الکترونيـک بـه اطـالع عمـوم برسـانند. ضمن 
اینکـه ایجـاد دیدارگاه هـاي الکترونيـک مانـع از بهره بـرداري روش هـاي مناسـب دیگـر بـراي 
اطالع رسـاني بـه هنـگام و ضروري مراجعان شـناخته نشـده اسـت. بر همين اسـاس تاخير در 
ورود اطالعـات مذکـور در بندهـاي فوق یا ورود ناقص اطالعات یـا ورود اطالعات بر خالف واقع 
در پایگاه هـاي مذکـور تخلـف محسـوب و متخلف به شـش ماه تا سـه سـال انفصـال موقت از 

خدمـت در دسـتگاه اجرایـی متبـوع خود محکوم می شـود.
بـر اسـاس، مـاده 2 آیين نامـه پيشـگيری و مبـارزه با رشـوه در دسـتگاه های اجرایـی موضوع 
مـاده 5 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری کليـه دسـتگاه های اجرایـی از جملـه سـازمان 
تامين اجتماعـی مکلـف شـده اند کـه ضمـن کاهش مراحـل ارائه خدماتـی که بر عهـده دارند 
به صورت شـفاف نسـبت به توسـعه فناوری اداری با نظر سـنجی هایی که از مردم و مراجعان 
انجـام می دهنـد، اقـدام نماینـد. بنابرایـن، شـفافيت در ارائه خدمات و اطالع رسـانی مناسـب 
خدمـات عمومـی از جملـه وظایف و تکاليف کارکنان سـازمان محسـوب می شـود و اقداماتی 
کـه سـازمان تاکنـون در این خصوص صـورت داده  ماننـد امکان پرداخـت الکترونيکی حقوق 
بيمـه ای یـا ليسـت های بيمـه ای یا دفترچـه بيمـه ای الکترونيکی در راسـتای اجـرای تکليف 

قانونی خود بوده  است.  

بند دوازدهم:  اعالم وقوع تخلف اداری
یکـی از تکاليفـی کـه بـه موجب قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری بر عهـده مدیران و رؤسـای 
اداری اسـت اعـالم مـوارد تخلـف از قوانيـن و مقررات یا اعمالی اسـت که به موجـب قانون مذکور 
یـا سـایر قوانيـن و مقـررات جـزو وظایـف کارکنـان و مدیـران قـرار دارد، بـه هيات رسـيدگی به 
تخلفـات اداری یـا مبـادی ذی ربط اسـت. این موضـوع از مفاد بنـد )15( مـاده )8( قانون تخلفات 
اداری برداشـت می شـود. مطابـق بـا ایـن بنـد قانونی سـهل انگاری رؤسـا و مدیران در عـدم اعالم 
گـزارش تخلفـات کارمنـدان تحـت امـر به عنـوان یکـی از تخلفات اداری شـناخته شـده  اسـت. 
مضـاف بـر قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری، قانون ارتقـای سـالمت اداری نيز در فصل سـوم 
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تحـت عنـوان تکاليـف عمومـی به ایـن مهم اشـاره کرده اسـت. مطابق با مـاده 13 ایـن قانون در 
ذیـل فصـل مذکـور کليه مسـئوالن دسـتگاه های مشـمول قانون موظف هسـتند که بـدون فوت 
وقـت از شـروع یـا وقـوع جرایـم مربـوط بـه ارتشـا، اختـالس، کالهبـرداری، تبانـی در معامالت 
دولتـی، اخـذ درصـد در معامـالت داخلـی یـا خارجـی، اعمـال نفـوذ بـر خـالف حـق و مقـررات 
قانونـی، تحصيـل مال نامشـروع، اسـتفاده غيرمجاز یا تصـرف غيرقانونی در وجوه یـا اموال دولتی 
یـا عمومـی و یـا تضييـع آنها، تدليـس در معامالت دولتـي، اخذ وجه یـا مال غيرقانوني یـا امر به 
اخـذ آن، منظـور نمـودن نفعي بـراي خود یا دیگـري تحت هر عنـوان اعم از کميسـيون، پاداش، 
حق الزحمـه یـا حق العمـل در معاملـه یـا مزایـده یـا مناقصـه و سـایر جرایـم مرتبـط بـا مفاسـد 
اقتصـادي در حـوزه ماموریـت خود بالفاصله مراتـب را به مقامات قضایي و اداري رسـيدگي کننده 
بـه جرایـم و تخلفـات گـزارش نمایند، در غير این صورت مشـمول مجـازات مقرر در مـاده )606( 
قانـون مجازات اسـالمي مي شـوند. مطابق با تبصره مـاده 13 نيز هر یک از کارکنان دسـتگاه هاي 
موضـوع ایـن قانـون کـه در حيطـه وظایف خـود از وقـوع جرایم مذکور در دسـتگاه متبـوع خود 
مطلـع شـود را مکلـف سـاخته بـدون اطـالع سـایرین مراتـب را بـه صـورت مکتـوب و فـوري به 
مسـئول باالتـر خـود و یـا واحـد نظارتـي گـزارش نمایـد در غيـر ایـن صـورت مشـمول مجازات 
فـوق مي شـود. ایـن قانـون از این نيـز فراتر رفته و بازرسـان، کارشناسـان رسـمي، حسابرسـان و 
حسـابداران، مميزین، ذي حسـاب ها، ناظران و سـایر اشـخاصي که مسـئول ثبت یا رسـيدگي به 
اسـناد، دفاتـر و فعاليت هاي اشـخاص حقيقـي و حقوقي در حيطـه وظایف خود مي باشـند را نيز 
موظـف کـرده در صورت مشـاهده هرگونه فسـاد موضوع این قانون، چنان چـه ترتيباتي در قوانين 
دیگـر نباشـد، مراتـب را بـه مرجـع نظارتي یـا قضایي ذي صـالح اعالم کننـد. بر هميـن مبنا نيز 
پيش بينی شـده متخلفان به سـه سـال محروميت یا انفصال از خدمت در دسـتگاه هاي مشـمول 
ایـن قانـون و یـا جـزاي نقـدي بـه ميزان 2 تـا 10 برابـر مبلـغ معامالت بـزرگ مذکـور در قانون 
برگـزاري مناقصـات و نيـز لغو عضویـت در انجمن ها، موسسـات و اتحادیه هاي صنفـي و حرفه اي 

و یا هر دو مجازات محکوم شوند. 
همچنيـن بـر طبـق آیين نامه پيشـگيری و مبـارزه با رشـوه در دسـتگاه های مشـمول نيز این 
تکليـف مقـرر و بـرای اشـخاصی که در اجـرای این تکليـف اقدام به گـزارش موارد اخذ رشـوه 
می نماینـد تشـویق هایی نيـز در نظـر گرفته شـده  اسـت. بنابراین عـدم اعالم تخلفاتـی که در 
حـوزه فعاليت مدیران و رؤسـای ادارات واقع می شـود به هيات رسـيدگی بـه تخلفات می تواند 

خود تخلف از انجام تکليف قانونی محسوب شود.   
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بند سیزدهم: رعایت قوانین و مقررات در دریافت و پرداخت ها و انضباط مالی
رعایـت انضبـاط مالـی یکی از موارد مهمی اسـت که در همـه ادارات به خصوص در تشـکيالت اداری 
دولتـی و عمومـی کـه از محـل بيت المال و بودجـه یا درآمدهای عمومی هزینه می شـود الزم اسـت 
کـه مـورد توجـه قـرار گيرد. بر همين اسـاس نيـز قوانين و مقـررات متعددی به تصویب رسـيده که 
تـالش کـرده بـرای امـور مالـی دسـتگاه های مذکور چارچـوب خاصی را تعيين سـازد. بدیهی اسـت 
تخلـف از حـدود مقـرر تخلف اداری محسـوب می شـود و مرتکب مسـتحق مجازات اداری و حسـب 
مـورد کيفری شـناخته شـود. قانون محاسـبات عمومی، قانـون مجـازات تبانی در معامـالت دولتی، 
قانـون منـع مداخلـه در معامـالت دولتـی و عمومـی، آیين نامـه مالی و معامالتـی و اخيرا نيـز قانون 
اصـالح قانـون تنظيم بخشـی از مقـررات مالی دولت معـروف به قانـون الحاق 2 در ایـن خصوص به 
تصویـب رسـيده کـه مطابـق با تبصـره مـاده 60 آن مقرر شـده دریافـت و پرداخـت هرگونه وجهی 
توسـط دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده 5 قانـون محاسـبات عمومی بایـد در چارچـوب قوانين 
موضـوع کشـور باشـد، بر همين اسـاس نيـز هرگونه دریافـت و پرداخت بـر خالف مفاد ایـن ماده در 
حکـم تصـرف غيرقانونـی در اموال دولتی شـناخته شـده اسـت. کليه مسـئوالن و مقامـات ذی ربط، 

مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.  

بند چهاردهم: سایر موارد
عـالوه بـر مـواردی کـه در آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعـی، قانـون رسـيدگی به 
تخلفـات اداری کارکنـان و در قوانيـن و مقـررات مربـوط ماننـد قانـون تامين اجتماعـی به عنوان 
تکاليـف مدیـران و کارکنـان سـازمان تعيين و مقرر شـده، همچنيـن آنچه که بر طبـق ماهيت و 
طبيعـت شـغل فرد شـاغل مکلـف به مراعـات آنها اسـت، تکاليفی نيـز در برخی دیگـر از قوانين 
بـرای مدیـران و کارکنـان بخـش دولتـی و عمومـی به طـور کلی تعييـن و مقرر شـده  که تخلف 
از ایـن تکاليـف نيز تخلف اداری و در بعضی موارد حتی ممکن اسـت جرم شـناخته شـده باشـد. 
از ایـن رو الزم اسـت ایـن قسـم از تکاليـف نيز از سـوی مدیران و کارکنان اجرا شـود. یکـی از این 
قوانيـن قانـون تشـکيل سـازمان بازرسـی کل کشـور اسـت کـه مطابق با مـاده 8 قانون تشـکيل 
سـازمان بازرسـی کل کشـور کليـه مسـئوالن ذی ربـط در وزارتخانه هـا و ادارات و سـازمان ها و 
موسسـات واحدهای مشـمول قانون مکلفند اسـناد و اطالعـات و مدارک مورد لـزوم در تحقيقات 
را )مگر اسـناد سـری دولتی که مسـتلزم درخواسـت ریيس سازمان بازرسـی کل کشور و موافقت 
ریيـس قـوه قضایيـه اسـت( بـدون هرگونه فوت وقـت در اختيـار بازرس یـا بازرسـان اعزامی قرار 
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داده و همـکاری الزم را بـا سـازمان بازرسـی کل کشـور مبـذول دارنـد. بر همين اسـاس تخلف از 
تکليـف منـدرج در ایـن مـاده موجـب حبس از سـه مـاه و یک روز تا شـش    ماه یا انفصـال موقت 
از خدمـات دولتـی و عمومـی از سـه  مـاه تـا یک  سـال خواهد بـود. افـزون براین بر طبـق ماده 9 
هميـن قانـون، وزیـر یـا ریيس دسـتگاه مربوط موظـف شـده اند در مـواردی که بـازرس یا هيات 
بازرسـی در ضمـن بازرسـی و بـرای حسـن انجـام بازرسـی یا جریـان امور در دسـتگاه مشـمول 
بازرسـی بـا ذکـر علل و جهات درخواسـت تعليق یـک یا چند نفـر از کارکنان را تا پایان بازرسـی 
ضـروری تشـخيص دهنـد ظـرف مدت 10 روز نسـبت به تعليق کارمنـد اقدام نمایـد نمي تواند با 
عـذر اینکـه درخواسـت مدلل نيسـت و یـا دالیل غيرکافي اسـت، از انجـام تقاضا خـودداري کند. 
در صـورت عـدم اجـرا پيشـنهادهاي مذکور با اعـالم مراتب و پس از رسـيدگي و احراز اسـتنکاف 

غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده )576( قانون مجازات اسالمي خواهد بود. 
 در ایـن ارتبـاط الزم اسـت اشـاره شـود کـه بـر طبـق ماده 2 قانون تشـکيل سـازمان بازرسـی، 
بازرسي و نظارت مستمر کليه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگســتري، سازمــان ها 
و دستگاه هاي تابعه قــوه قــضایيه و نيروهاي نظامي، انتظامي و موسسات و شرکت هاي دولتي، 
شـهرداري ها و موسسـات وابسـته به  آنها، دفاتر اسـناد رسمي و موسسـات عام المنفعه، نهادهاي 
انقالبـي و سـازمان هایي کـه تمام یا قسـمتي از سـرمایه یا سـهام آنـان متعلق به دولت اسـت یا 
 دولـت بـه نحـوي از انحـاء بـر آنها نظـارت یا کمـک مي نمایـد و کليه سـازمان هایي که شـمول 
این قانون نسـبت به آنها مسـتلزم ذکر نام آنها اسـت، بر اسـاس برنامه  منظم از وظایف سـازمان 
مذکور شـناخته شـده  اسـت. گفتنی اسـت که در این خصوص معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
به موجب بخشـنامه ای خطاب به کليه دسـتگاه های اجرایی از جمله نهادهای عمومی غيردولتی 
مانند سـازمان، آنها را ملزم سـاخته بود که پاسـخ های خود به سـازمان بازرسـی را با هماهنگی 
معاونـت مزبـور تهيـه و تنظيـم و ارسـال کننـد، لکـن این بخشـنامه به موجـب دادنامه شـماره 
732-731 مـورخ 92/10/30 هيـات عمومـی دیوان عدالت اداری با شـکایت دیوان محاسـبات و 

سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ تصویب ابطال گردید.  
 ماده 10 قانون نيز بيان می کند وزیر یا مسـئول دسـتگاه مربوط موظف اسـت از تاریخ دریافت 
گـزارش هيـات بازرسـي حداکثر ظـرف 10 روز عمليـات اجرایي را جهت انجام  پيشـنهادهاي 
مندرج در گزارش مزبور، شـروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطالع سـازمان برسـاند. سـازمان 
موظـف اسـت تـا حصول نتيجه نهایي جریان امـر را  پيگيري نماید. تبصره این مـاده از این هم 
فراتـر رفتـه و مقرر کرده عدم اجرا پيشـنهادهاي قانوني سـازمان بدون عذر موجه با رسـيدگي 
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و احـراز در دادگاه صالـح، مشـمول مجـازات مـاده )576( قانون مجـازات اسـالمي خواهد بود. 
بنابرایـن رعایت دسـتورات سـازمان بازرسـی کل کشـور از جملـه وظایف و تکاليف مسـئوالن 

اداری شـناخته شـده و تخلف از آن می تواند آثار ناخواسـته ای را به دنبال داشـته باشـد.
افـزون بـر این، در قانون تشـکيالت و آیين دادرسـی دیوان عدالـت اداری تکاليفی برای مدیران 
و کارکنان دسـتگاه های اجرایی که رسـيدگی به شـکایات مـردم از آنها بر عهـده دیوان عدالت 
اداری گـذارده شـده از جملـه سـازمان تامين اجتماعـی تعيين و مقرر شـده که بـه طور عمده 
مشـتمل اسـت بر اعالم پاسـخ به دادخواسـت ارائه شـده به دیـوان عدالـت اداری ظرف مهلت 
مقرر پس از ابالغ آن، ارسـال مدارک و مسـتنداتی که شـعب رسـيدگی کننده به دادخواسـت 
مطالبـه می نماینـد، همچنيـن معرفـی و حضـور نماینده یـا نماینـدگان دسـتگاه و در نهایت 
اجـرای دادنامـه صـادره پـس از قطعيـت رای. مطابق قانون تشـکيالت و آیين دادرسـی دیوان 
عدالت اداری اسـتنکاف از ایفای وظایف مذکور تخلف شـناخته شـده و برای شخص مستنکف 
مجـازات انفصـال از خدمـت و کسـر از حقـوق در نظـر گرفتـه شـده  اسـت1. مضـاف بـر آن به 
موجـب نظـر اداره کل حقوقـی و قوانيـن قـوه قضایيه عدم رعایـت قانون کار از طرف بازرسـان 
کار یـا مسـئوالن مربوطـه و بـه همين ترتيب بازرسـان تامين اجتماعی در صورتی که ناشـی از 
یا مرتبط با امر کيفری نباشـد تخلف محسـوب و مشـمول قانون رسـيدگی به تخلفات اداری 

مواد 30، 39، 43، 44، 110، 112، 118 و 119 قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره دارد. ماده30ـ طرف شکایت موظف است ظرف   .1
یک ماه از تاریخ ابالغ، نســبت به ارســال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده 
رســيدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصرهـ  در صورتی که طرف شــکایت بدون عذر موجه از دادن پاســخ در موعد مقرر در این ماده 
خودداری کند شعبه رسيدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک  سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بيست روز قابل تجدید 
نظر در شعب تجدید نظر است. ماده 39- سازمان ها، ادارات، هيات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند طبق آن 
اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش  ماه تا یک  سال و جبران خسارت 
وارده محکوم می نماید. ماده 43- تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقيقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون 
عذر موجه، از حضور جهت ادای توضيح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک  ماه تا یک 
 سال محکوم می کند. تبصره 3- عدم تعيين نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعالم شده از سوی شعبه 
دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک  سال است. ماده44ـ در صورت درخواست ریيس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، 
کليه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک  ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های 
مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند. در صورت موجه ندانستن دالیل توسط 
دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک  ماه تا یک  سال یا کسر 
یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه  ماه تا یک  سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختيار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستيابی 
به دالیل و مدارک مورد نياز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيســت. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط 
صورت می گيرد. تبصرهـ  شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت 
تعقيب کيفری به مرجع قضایی صالح اعالم نماید. ماده110ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم  عليه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای 

احکام دیوان، مراتب را به ریيس دیوان گزارش می کند. 
ریيس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف 
رســيدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره1ـ در مواردی که اجرای 
حکم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيات و یا کميسيونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف 

نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند. 
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کارکنان شـناخته می شود1. 
بسـياری از تکاليفی که مورد اشـاره قرار گرفت مشـابه تکاليف مقرر برای کارکنان شاغل در بخش 
دولتی اسـت که به موجب قوانين اسـتخدام کشـوری و مدیریت خدمات کشـوری برشمرده شده 
اسـت. عمـده ایـن تکاليـف مواردی اسـت که قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری اقـدام برخالف 
آنهـا را از مـوارد تخلـف اداری شـناخته اسـت. بدیهی اسـت در مقابل هر تکليفی حقـی نيز ایجاد 
می شـود کـه بـه موجـب آن به صاحب حق اجـازه و اختيـار می دهد در مقام مطالبـه حقوق خود 
بر آید و از سـوی دیگر هر حقی در مقابل موجب مسـئوليت و پاسـخگویی شـخصی که در برابر 
صاحـب حـق مکلـف اسـت را فراهم می سـازد. بـر این اسـاس، در انتهـای فصل ششـم آیين نامه 
اسـتخدامی سـازمان که به تکاليف عمومی کارکنان پرداخته، هيات رسـيدگی به تخلفات اداری 
مامـور شـده  کـه مطابـق با قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری کارکنـان دولت مصـوب 1372 با 
اصالحـات و بـا توجـه به آیين نامـه اجرایی آن، بـه تخلفـات اداری مدیران و کارکنان سـازمان که 
از انجـام تکاليـف مقـرر سـرباز می زنند رسـيدگی نماید. با توجه بـه این موضوع در گفتـار آتی به 

تشکيالت رسيدگی کننده به تخلفات و ترکيب آنها می پردازیم. 

گفتار دوم: مسئولیت ها و موارد تخلف اداری
مسـئوليت و پاسـخگویی مقامـات و کارکنان اداری مفاهيمی هسـتند که بـه دنبال هم مطرح 
می شـوند، شـخصی کـه در هنـگام خدمـت یـا بـه سـبب خدمـت اداری تکاليفی را بـر عهده 
داشـته و موظـف بـه اجـرای آنهـا بـوده با وجـود ایـن، آنها را به درسـتی رعایـت نکـرده و یا از 
اجـرای وظایـف قانونـی مقرر سـرباز زده، حسـب مورد ممکن اسـت کـه از نظر جزایـی، مدنی 
یا اداری یا از تمامی جهات مسـئول شـناخته شـود و باید پاسـخگوی اعمال و قصور یا تقصير 
خـود باشـد2. در حقيقـت قانونگـذار دو نظام نظـارت درونـی و بيرونی را برای نظـارت بر اعمال 
و عملکـرد کارکنـان دولـت و بخش عمومی مقرر داشـته اسـت. یکی نظام کنتـرل بيرونی که 
همـان نظـارت قضایـی بر اعمـال کارکنان اسـت و دیگـری نظام نظـارت درونی یا سـازمانی و 
اداری اسـت کـه بـه موجـب آن تکاليفـی برای مدیـران و کارکنـان پيش بينـی و تعيين نموده 
اسـت و در اجـرای آن ضمانـت اجراهایـی نيـز در نظر گرفته اسـت. بدین ترتيب کـه تخلف از 
انجـام تکاليـف مقرر بـه موجب نظر و رای هيات رسـيدگی به تخلفات اداری کـه از طرف اداره 

نظریه شماره 7/5065 مورخ 76/5/28 اداره کل حقوقی و تدوین قوانين قوه قضایيه.   .1
ابوالحمد، عبدالحميد، حقوق اداری ایران، ج. دوم. ص. 431   .2

طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، صص. 226-227   
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وظيفـه نظـارت بر رفتار کارکنان را بر عهـده دارند موجب مجازات مرتکب خواهد شـد. در این 
گفتـار ضمـن اشـاره به مفهـوم خطـای اداری، به موضوع ضمانـت اجراهـای قانونی پيش بينی 
شـده و مـوارد و مصادیـق تخلـف اداری پرداخته می شـود. سـوالی که در اینجا به دنبال پاسـخ 
آن هسـتيم ایـن اسـت که در چـه صورتی عمل مدیـران و کارمنـدان خطای اداری محسـوب 
شـده و چـه عواقبـی را بـرای آنان به دنبال خواهد داشـت. به منظور حصول ایـن مهم ضرورت 
دارد خطـای اداری تعریـف شـود و به طور دقيق و مشـخص، تعيين گردد کـه انجام چه اعمال 
و خطاهایی توسـط کارکنان تخلف اداری محسـوب و باید توسـط هيات رسـيدگی به تخلفات 
اداری مـورد رسـيدگی واقـع شـده و ضمن آن حکم بـه مجـازات اداری و تنبيه خاطی متخلف 

صادر شود.  
 از نظـر لغـوی تخلـف به معنـای خلف وعده، عمل نکردن به عهد و پيمان و سـرپيچی اسـت.1 
در قانـون جـاری رسـيدگی بـه تخلفـات اداری از تخلفـات تعریفی ارائه نشـده اسـت. در قانون 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری مصـوب سـال 1365 تخلفـات اداری بدیـن شـرح تعریف شـده 
اسـت: تخلفـات اداری شـامل تخلفـات انضباطـی و اعمـال خـالف اخـالق عمومی اسـت اعم 
از اینکـه ناشـی از تقصيـر یـا قصور متخلف باشـد. دسـتورالعمل رسـيدگی به تخلفـات اداری 
مصـوب 78/8/4 هيـات عالـی نظارت تخلـف اداری نيز اقـدام به ارائه تعریفی از تخلفـات اداری 
کرده اسـت. مطابق این دسـتورالعمل، تخلفات اداری عبارت از ارتکاب اعمال و رفتار نادرسـت 
توسـط مسـتخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری و منحصر به مواردی اسـت که در قانون 
رسـيدگی به تخلفات اداری آمده اسـت. بر همين اسـاس نيز تخلفات اداری به دو دسـته قصور 
و تقصير تقسـيم شـده  اسـت. قصور در مواردی صادق است که شـخص در انجام وظایف اداری 
محولـه کوتاهـی می نمایـد و تقصيـر عبـارت از نقض عمـدی قوانيـن و مقررات مربوط اسـت. 
بـا توجـه بـه مفاد قانـون اسـتخدام کشـوری، مدیریت خدمـات کشـوری، قانون رسـيدگی به 
تخلفـات اداری کارکنان دولت و آیين نامه اجرایی آن، همچنين آیين نامه اسـتخدامی سـازمان 
تامين اجتماعـی کـه کارکنـان مشـمول را مکلف به اجـرای تکاليفی مقـرر در آن کرده اسـت، 
می تـوان تخلـف یـا خطـای اداری را انجـام یا عدم انجام عملی دانسـت که به طور مسـتقيم یا 
غيرمسـتقيم از جمله تکاليف یا تعهدات کارکنان شـناخته شـده و با کار اداری مستخدم پيوند 
داشـته و از آن منع شـده به گونه ای که شـخص خاطی به علت آن به موجب قانون رسـيدگی 
به تخلفات اداری مسـئول شـناخته شـود. سـوالی که در اینجا مطرح می شـود این است که آیا 
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خطـای اداری بایـد حتما در اداره واقع شـده باشـد یا ممکن اسـت که بيـرون از اداره نيز عملی 
از کارمند اداره سـرزند که وی را متخلف محسـوب نموده و رسـيدگی به تخلف را در صالحيت 
هيـات رسـيدگی به تخلفات اداری شـناخت. هر چند در قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری یا 
قوانين اسـتخدامی و حتی آیين نامه اسـتخدامی سـازمان اشـاره صریحی به این موضوع نشـده  
اسـت. بـا وجـود ایـن با توجه به اینکـه ماده 8 قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری از خطاهای 
اداری نـام می بـرد؛ بـر هميـن اسـاس می توان گفـت که خطاهـای اداری آن قسـم از خطاهای 
مسـتخدم یـا کارمنـد اداری اسـت کـه به گونـه ای به وظایـف وی پيونـد دارد خـواه این عمل 
در اداره یـا خـارج از اداره انجـام شـده باشـد.1به عنـوان مثـال، اسـتعمال مواد مخدر یـا اعتياد 

کارکنـان در محيـط کار یـا خارج از محيط اداری تخلف اداری محسـوب می شـود.
 مطابق ماده 8 قانون رسـيدگی به تخلفات اداری، 38 عنوان تخلفات اداری تعيين و مشـخص 
گردیـده کـه بـه طور عمده مشـتمل اسـت بـر ترک خدمـت در خالل سـاعات موظـف اداری، 
کـم کاری یـا سـهل انگاری در انجـام وظایـف محولـه، سـهل انگاری مدیـران و رؤسـا در ندادن 
گـزارش تخلفـات کارکنـان تحـت امر، تکـرار در تاخيـر ورود به محـل خدمت یا تکـرار خروج 
از آن بـدون کسـب مجـوز، افشـای اسـرار و اسـناد محرمانـه اداری، جعل یا مخـدوش کردن و 
دسـت بردن در اسـناد و اوراق رسـمی یا دولتی، غيبت غيرموجه به صورت متوالی یا متناوب، 
سوء اسـتفاده از مقـام و موقعيـت اداری، هر نوع اسـتفاده غيرمجاز از شـئون یا موقعيت شـغلی 
و امکانات و اموال دولتی، رعایت نکردن شـئون و شـعائر اسـالمی، گرفتن وجوهی غير از آنچه 
کـه در قوانيـن و مقـررات تعييـن شـده یـا اخذ هرگونـه مالی که در عـرف رشـوه خواری تلقی 
می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی از ایـن مـوارد 38 گانه ماننـد عضویت در تشـکيالت 
فراماسـونری و همـکاری با سـاواک اکنـون دیگر موضوعا منتفی گردیده اسـت. افـزون بر این، 
در برخـی از قوانيـن و مقـررات دیگـر نيـز تکاليفـی بـرای کارکنان بخـش عمومـی و دولتی از 
جملـه کارکنـان سـازمان تعييـن گردیده یـا از انجـام بعضی از اعمـال منع شـده اند. بر همين 
اسـاس نيـز چنان چـه کارکنـان مذکـور بـه تکاليـف مقـرر عمل نکننـد یـا اعمالی از آنها سـر 
بزنـد کـه از انجـام آنهـا منـع و برحذر شـده اند در ایـن صورت مرتکـب تخلف اداری شـناخته 
می شـوند. بـه عنـوان مثـال طبـق نظریـه شـماره 7/5065 مـورخ 71/5/28 اداره حقوقـی قوه 
قضایيـه عـدم اجـرای بند ب ماده 38 قانون وصول بخشـی از درآمدهای دولـت دایر بر اخذ 20 
درصـد از کليـه اتباع خارجی شـاغل در ایـران اعم از اینکه دارای مجوز کار از وزارت کار باشـند 
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یـا خيـر تخلف از تکليف قانونـی بوده و عدم رعایت قانون کار از طرف بازرسـان کار و همچنين 
مسـئوالن مربوطـه مبنی بـر بازرسـی از کارگاه ها از جمله اجـرای ماده 181 قانـون کار تخلف 
اداری اسـت و حتی ممکن اسـت که مرتکب واجد مسـئوليت کيفری نيز شـناخته شـود. در 
هـر حـال هيات رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنان موظف به رسـيدگی به موضوع اسـت. با 
وجـود ایـن نکتـه ای که در این خصوص نباید از نظر دور داشـت این اسـت که در صورتی عمل 
مسـتخدم را می تـوان تخلـف محسـوب داشـت که در قالـب یکی از موارد سـی و هشـت  گانه 
مذکـور در مـاده 8 قانون رسـيدگی به تخلفات اداری و یا قوانين و مقـررات ذی ربط قرار گيرد.1
به منظور شناخت تخلفات اداری در ذیل به شرح و بررسی موارد تخلف و مصادیق آنها می پردازیم. 

بند اول: اعمال مخالف شئون شغلی و اداری
یکـی از مـوارد تخلفـی که قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری تعييـن و اعالم داشـته ارتکاب 
اعمـال خالف شـئون شـغلی و اداری توسـط کارکنان اسـت. این تخلف که بسـيار عـام و کلی 
اسـت از دو قسـم اعمـال خـالف شـئون شـغلی و اعمـال خـالف شـئون اداری تشـکيل یافته 
اسـت. بـا توجـه بـه کليتی که ایـن عناویـن در بـردارد، قابليـت هرگونـه تعبير و تفسـيری را 
داراسـت. بدین سـان بسـياری از اقدامات و اعمال را می توان تحت این عنوان قرار داده و تخلف 
شـناخت. بـه هـر حال بـا توجه به این امـر انطباق عملی که واقع شـده با یکـی از موارد تخلف 
بر عهده هيات های رسـيدگی به تخلفات اداری گذارده شـده  اسـت. در همين ارتباط در سـال 
83 مصوبـه ای راجـع بـه تدوین ضوابط، دسـتورالعمل ها و اسـتانداردهای مربـوط به موضوعات 
مصادیـق نظـم و انضبـاط اداری بـه تصویـب هيات وزیران رسـيد. به موجب ایـن مصوبه که در 
سـال 84 نيـز اصـالح گردید ضمن اینکه مقرر گردید سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور با 
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سـایر دسـتگاه های همکار ضوابط مربوط به مصادیق 
نظـم و انضبـاط اداری و مالی را تعيين نموده و به تصویب هيات وزیران برسـاند، ملزم شـد این 

ضوابـط را در شـاخص های عمومـی ارزیابی عملکرد دسـتگاه ها نيـز لحاظ نماید.
مطابـق رویـه عملـی هيات های رسـيدگی به تخلفـات اداری و با توجه به آرای صادره از شـعب 
یـا هيـات عمومـی دیوان عدالت اداری آن دسـته از اعمال خطایی که با وظایف شـغلی و اداری 
کارمند در اداره مرتبط باشـد و ارتکاب آن توسـط کارکنان از شـأن و جایگاه آن شـغل یا شاغل 
بکاهـد، اعمال خالف شـئون شـغلی محسـوب می شـود. در مقابـل اعمال خالف شـئون اداری 
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آن قسـم از اقدامـات شـخص اسـت کـه جایـگاه اداره را در انظـار عمـوم ناچيـز و حقيـر جلوه 
می دهد و از شـأن و مرتبه آن می کاهد. به عنوان نمونه اسـتفاده نابه جا یا شـخصی از وسـایل 
و امکانـات اداری را می تـوان بـه عنـوان اعمـال و رفتار خالف شـئون  اداری محسـوب و خاطی 
را بـه یکـی از مجازات هـای اداری محکـوم کـرد. برخـورد نامناسـب و خالف عرف بـا مراجعان 
بـه اداره را نيـز شـکل دیگـری از اعمـال خـالف شـئون اداری شـناخته می شـود کـه مرتکب 
را مسـتحق تحمـل مجـازات انتظامـی می سـازد. بـه عنـوان مثـال در یکی از شـعب سـازمان 
تامين اجتماعـی، یکـی از کارکنـان اقـدام بـه درگيری لفظـی و دعوا بـا ارباب رجوع کـرده بود، 
رسـيدگی بـه موضوع به هيات رسـيدگی بـه تخلفات اداری سـازمان ارجاع شـد. هيات مذکور 
عمـل ارتکابـی کارمند را جزو اعمال خالف شـئون اداری دانسـته و خاطـی را به مجازات عمل 
ارتکابـی محکـوم کـرد یا در مورد دیگـری یکی از کارکنـان به علت اینکه با همـکاران خود در 
سـازمان درگيـر شـده و ضمـن درگيـری لفظی و فيزیکـی با آنها برخـورد نموده بـود، مرتکب 
بـه انجـام اعمـال خالف شـئون اداری شـناخته شـده و به یکـی از مجازت های مقـرر در قانون 
محکـوم شـد. بـر همين پایه چنان که شـخصی مرتکـب یکـی از عناوین مجرمانه شـود که در 
قانـون بـرای ارتـکاب آن مجـازات تعييـن شـده یا حتی بـدون اینکه عملـی جرم یـا در قانون 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری نيـز بـه صراحت بـه عنوان یکـی از موارد تخلف شـناخته شـده 
 باشـد، می تـوان مرتکـب را بـه علت انجـام اعمال خـالف شـئون اداری در هيات رسـيدگی به 

تخلفات اداری مورد تعقيب قرار داده و به تخلف وی رسيدگی کرد.  

بند دوم: سهل انگاری در انجام تکالیف محوله
سـهل انگاری در انجـام وظایـف محولـه یکـی از عناویـن تخلفـات اداری اسـت کـه هيات های 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری بـا توجه به موضوعـی که در نزد آنها مطرح اسـت، حسـب مورد 
ممکـن اسـت که عمـل ارتکابی را با آن منطبق نمایند. به سـخن دیگر، این عنـوان از تخلفات 
اداری، از عناوینـی اسـت کـه می توانـد مصادیـق مختلف و متعددی داشـته باشـد. بـرای ارائه 
تعریفـی از ایـن مفهـوم و شـناخت بيشـتر نسـبت بـه این عنـوان تخلفاتـی بهتر اسـت که به 
مصادیـق آن رجـوع کرد. به عنوان مثال کارمندی که مسـئول ابالغ رای صـادره از هيات بدوی 
یا تجدیدنظر تشـخيص مطالبات سـازمان اسـت کـه به موجـب آن بدهی یکـی از کارفرمایان 
تشـخيص و تعيين شـده اسـت، چنانچـه در انجـام وظيفه خود کوتاهـی نماید یا تعلـل ورزد، 
ممکـن اسـت تحـت عنـوان سـهل انگاری در انجـام وظایـف محولـه بـه یکـی از مجازات های 



بخش سوم: مسئوليت اداری )تخلفات اداری( در سازمان تامين اجتماعی  / 171

اداری محکـوم شـود، حتـی اگـر در این مـورد هيچ گونـه تبانی بـا کارفرما نيز نکرده باشـد که 
رای صـادره را دیرتـر بـه وی ابـالغ کنـد، تـا ضمن اینکـه مهلـت بيشـتری در پرداخت بدهی 
خـود داشـته باشـد، جریمه کمتری نيز بـر عهده وی قرار گيـرد. بدیهی اسـت در مثال مذکور 
چنانچـه کارمنـد مسـئول ابـالغ تصميم هيات تشـخيص مطالبـات اقـدام به تبانی بـا کارفرما 
کـرده باشـد، در آن صـورت عـالوه بـر اینکه مرتکب تخلف اداری شـناخته می شـود، عمل وی 
واجـد عنـوان کيفـری نيز بـوده و از این جهـت در دادگاه های کيفری محکوم بـه مجازات مقرر 
بـرای عمـل ارتکابـی خواهد شـد. در ایـن خصوص نظریـه شـماره 7/11613 مـورخ 81/2/21 
اداره حقوقـی قـوه قضایيـه موید این موضوع اسـت. مطابـق این نظر عدم ابـالغ اخطاریه ظرف 
مهلـت قانونـی و یـا نادرسـت ابـالغ نمـودن اخطاریـه بـه مخاطـب و یا عـدم انجـام وظيفه به 
نحواحسـن ضمـن اینکـه از جملـه تخلفـات اداری اسـت، می توانـد از مصادیق گـزارش خالف 

واقع یا عنوان جزایی دیگری باشد. 
نمونـه دیگـر از سـهل انگاری در انجـام وظایـف محوله موردی اسـت که ریيـس اداره یا مدیری 
کـه بـه وظيفه نظارت بر عملکـرد کارکنان خود مبنی بر مطالعه، بررسـی و کنترل پيش نویس 
تهيه شـده توسـط کارشـناس زیر نظر خود و حسـب مورد اعمال نظر اصالحی اقدام نکرده و 
بـدون بررسـی موضـوع آن را امضـا کند. به همين ترتيـب کارکنانی که در جریـان تخلف واقع 
شـده مشـارکت یـا همـکاری کرده و وظایفـی را که بر عهده داشـته اند را به علت سـهل انگاری 
در انجـام وظایـف یـا بنـا بـه دالیل دیگری انجـام ندهند نيز به نوبه خود و به تناسـب سـهمی 
کـه در وقـوع تخلف دارند توسـط هيات رسـيدگی به تخلفات اداری بـه مجازات تخلف محکوم 

خواهند شد.  
همچنيـن، به عنـوان مثال کارمندی که در یکی از واحدهای اداری سـازمان تامين اجتماعی به 
عنـوان متصـدی امـور اداری بـه ارائه خدمت می پـردازد وظایفی برایش مقـرر و تعيين گردیده 
کـه بـه طـور عمده در شـرح وظایف او آمـده و ثبت نامه هـای وارده و ارسـال آن بـه واحدهای 
ذی ربـط یکـی از ایـن وظایـف مقرر اسـت؛ چنانچـه دادنامـه ای از یکی از شـعب بـدوی دیوان 
صـادر و بـه دبيرخانـه ابالغ شـده باشـد، مطابـق قانون، ایـن دادنامه ظـرف مـدت 20 روز پس 
از ابـالغ قابـل تجدیـد نظـر  خواهـی اسـت، اگر شـخص متصـدی مذکـور در اثر سـهل انگاری 
در انجـام وظایـف محولـه فرامـوش کنـد کـه در اسـرع وقـت آن را به ثبت رسـانده و بـه واحد 
مربوطـه ارسـال نمایـد، ممکن اسـت بـه اتهـام سـهل انگاری در انجـام وظایف محوله توسـط 

هيـات رسـيدگی بـه تخلفـات اداری محکوم به مجازات شـود. 
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بـا تفاصيلـی کـه در خصوص سـهل انگاری در انجـام تکاليف محوله بيان شـد، می تـوان گفت 
آن قسـم از تکاليفـی کـه در قانـون تامين اجتماعـی و سـایر قوانين و مقـررات بـرای مدیران و 
کارکنـان سـازمان پيش بينـی شـده و انجـام آنهـا به سـازمان محـول گردیـده و تکاليف کلی 
و عمومـی کـه در قانـون رسـيدگی بـه تخلفات اداری و آیين نامه اسـتخدامی سـازمان و سـایر 
قوانيـن و مقـررات عمومـی آمده که شـامل مدیران و کارکنان سـازمان نيز می شـود، باید اجرا 
شـود و سـهل انگاری در انجـام آنهـا ممکن اسـت موجبات متخلف شـناخته شـدن فرد تحت 

این عنوان شود. 

بند سوم: تعجیل در خروج و تاخیر در ورود به اداره
بـا توجه به اینکه کار اداری مسـتمر بوده و تعطيل بردار نمی باشـد و برقـراری نظم و انضباط در 
محيـط کار ایجـاب می نمایـد که کارکنان در سـاعت معينـی در محل کار خـود حضور یافته و 
حداقـل تا سـاعتی که تعيين شـده بـه ارائه خدمت بپردازنـد و پـس از آن اداره را ترک نمایند. 
بـه منظـور تضميـن اجـرای این مهـم یکی دیگـر از مـوارد تخلفی کـه در قانون رسـيدگی به 
تخلفـات اداری برشـمرده شـده تکـرار در تاخيـر ورود به محـل خدمت یا تعجيـل در خروج از 
محـل کار بـدون کسـب مجـوز الزم اسـت. در این ارتبـاط آیين نامـه حضور و غيـاب کارکنان 
سـاعات شـروع و خاتمـه کار را معيـن و مقـرر و مقـررات حاکم بـر حضور در اداره را مشـخص 
نمـوده اسـت. بـه تخلف کارکنانی کـه برخالف قوانين و مقـررات مذکور به طـور مکرر تعجيل 
در خـروج از اداره نماینـد یـا بـا تاخيـر در محـل کار حاضر شـوند، توسـط هيات رسـيدگی به 

تخلفات اداری رسيدگی می شود. 

بند چهارم: غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی
غيبـت غيرموجـه به صـورت متوالی یا متنـاوب، به موجب قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری 
بـه عنـوان یکـی از مـوارد تخلـف اداری شـناخته شـده  اسـت. مـاده 21 آیين نامه اسـتخدامی 
سـازمان تامين اجتماعـی ضمـن بيـان حاالت اسـتخدامی کارکنـان سـازمان، با ارائـه تعریفی 
از غيبـت غيرموجـه، از غيبـت غيرموجـه بـه عنوان یکـی از ایـن وضعيت های اسـتخدامی نام 
بـرده  اسـت. بـر این اسـاس غيبـت غيرموجه وضع کارکنانی شـناخته شـده که بدون داشـتن 
عـذر موجـه در محل خدمـت خود حاضر نگردنـد. در هيچ یک از قانـون و آیين نامه اخيرالذکر 
اشـاره ای بـه مـدت غيبتـی که موجب ارجـاع به هيات رسـيدگی بـه تخلفات اداری می شـود، 
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نشـده  اسـت. فقـط در ماده 17 قانـون فوق، ارتکاب غيبـت غيرموجه بيش از دو مـاه متوالی یا 
چهار ماه متناوب مسـتحق اخراج دانسـته شـده  اسـت، لذا این موضوع این ابهام را پيش آورده 
کـه آیـا غيبـت کمتر از مـدت مذکور نيز می توانـد منتهی به اخـراج مرتکب گردد یـا مجازات 

آن لزومـا کمتـر از غيبت بـه مدت مذکـور در ماده 17 قانون باشـد.
رویـه برخـی از هيات هـای رسـيدگی به تخلفـات اداری نشـان می دهـد در مـواردی که مدت 
غيبـت بيـش از دو مـاه متوالـی یـا چهارمـاه متناوب اسـت مقامات مذکـور در مـاده 17 قانون 
یعنـی مدیر عامـل سـازمان تامين اجتماعـی می توانـد بدون ارجـاع موضوع به هيات رسـيدگی 
بـه تخلفـات اداری رأسـا اقـدام بـه صـدور حکـم اخـراج کارمنـد غایـب نمایـد. ولـی در مورد 
کارکنانـی کـه مـدت غيبت آنها کمتـر از ميزان مذکور در ماده 17 قانون اسـت، الزم می باشـد 
کـه موضـوع ابتدا در هيات رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنان مطرح و رسـيدگی شـود. در 
مـورد گـروه نخسـت بـا توجـه به اینکـه اعتـراض کارمنـد در هيـات تجدید نظر رسـيدگی به 
تخلفـات اداری قابـل رسـيدگی اسـت، در واقـع اقـدام مقامـات اداری مذکور به عنـوان مرحله 

بدوی رسيدگی در نظر گرفته شده است. 
در صورتـی کـه غيبـت کارمند دارای دليل موجهی شـناخته شـود از مجازاتـی که برای غيبت 
غيرموجـه تعييـن شـده  مبری می گـردد. مطابـق آرای صادره از هيـات عمومی دیـوان عدالت 
اداری در ایـن خصـوص غيبتـی کـه بنا به دالیلی صـورت گرفته کـه از اختيار و اراده شـخص 
کارمنـد خـارج بـوده اسـت ماننـد وقـوع حـوادث قهـری، موجه شـناخته می شـود. بـر همين 
اسـاس نيـز، غيبتـی کـه به دليـل بازداشـت منتهی بـه محکوميت به یکـی از جرایـم عمومی 
صـورت گرفتـه باشـد، از جمله موارد غيبت غيرموجه شـناخته شـده که رسـيدگی بـه آن در 
صالحيـت هيات رسـيدگی به تخلفات اداری اسـت و فاصله خدمتی پيـش آمده انفصال موقت 
محسـوب می شـود. مضـاف بـر آنکـه هيات رسـيدگی بـه تخلفـات می توانـد از ایـن حيث که 
کارمنـد بـه یکـی از جرایـم عمومی محکوم شـده نيز وی را متخلف شـناخته و بـه تخلف وی 
رسـيدگی نمایـد. دادنامه شـماره 60 مورخ 68/8/1 هيـات عمومی دیوان عدالـت اداری گویای 

این مهم است.1	
همچنيـن، چنانچـه کارمنـدی اقـدام بـه ارائه درخواسـت اسـتعفاء از شـغل خود نمایـد با این 
حـال اسـتعفای وی توسـط یکـی از مسـئوالن اداری کـه در ایـن خصـوص دارای صالحيـت 
شـناخته شـده اند مـورد موافقـت قـرار نگيرد، حتی اگـر مقـام اداری مافوق بالفصـل وی نيز با 

دادنامه شماره 60 هيات عمومی دیوان عدالت اداری  .1
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ایـن درخواسـت موافقـت کـرده باشـد، نمی توانـد به ایـن دليل در محـل خدمت خـود حاضر 
نشـود، در غيـر ایـن صـورت مرتکـب غيبت غيرموجه شـناخته می شـود که می توانـد محکوم 
بـه اخـراج وی  شـود. دادنامه شـماره 38 مـورخ 72/3/8 هيات عمومی دیوان عدالـت اداری نيز 

تایيـدی بـر این موضوع اسـت.

بند پنجم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
بـا توجـه بـه اهميتـی که حضـور در محل خدمـت و ارائـه خدمت عمومـی دارد و بنـا بر اصل 
اسـتمرار خدمت اداری قانون رسـيدگی به تخلفات اداری تالش کرده اسـت که هرگونه اشکال 
عـدم حضـور و تعطيـل نمـودن کار را به عنـوان تخلـف اداری منع نماید. بر همين اسـاس نيز 
عـالوه بـر اینکه غيبت غيرموجه و تـرک خدمت در خالل سـاعات اداری، همچنين تعجيل در 
خـروج و تاخيـر در ورود به محل کار را تخلف دانسـته، تعطيل خدمت در اوقـات مقرر اداری را 
نيـز بـه عنـوان یکی دیگـر از موارد تخلـف اداری تعيين و اعـالم می دارد. بدیـن ترتيب هر  یک 
از مدیـران و کارکنـان هـر چنـد در محل کار خود حضور داشـته باشـند ولی در عمـل از انجام 
امـور و وظایـف محوله و ارائه خدمت سـرباز زند مرتکب تخلف اداری تعطيـل خدمت در اوقات 

مقرر اداری شناخته می شود.  

بند ششم: ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری
تـرک خدمـت به عنـوان یکی دیگـر از عناوین تخلفاتـی اداری به طور مجزا و جداگانه شـناخته 
شـده کـه بـر هميـن اسـاس نيـز بایـد آن را از غيبت تفکيک کـرد. هر چنـد در ایـن تخلف نيز 
مرتکـب در محـل کار خـود حضـور نـدارد. بـه نظـر می رسـد تفـاوت ميـان ایـن دو عنـوان در 
ایـن اسـت کـه در تخلـف غيبـت شـخص مرتکب، یـک روز و بيشـتر در محـل کار خـود حاضر 
نمی شـود ولـی در تـرک خدمت، عدم حضور شـخص در محـل کار خود کمتر از یک روز اسـت. 
بنابرایـن کارمنـدی که ابتـدای روز اداری وارد اداره شـده و ضمن اینکه حضور خـود را در اداره با 
اثـر انگشـت خـود به ثبت می رسـاند بـا وجـود ایـن از یـک در وارد و از در دیگـری از اداره خارج 
می شـود و چـه بسـا تا پایان سـاعت اداری به محل کار خـود باز نمی گردد مرتکـب تخلف اداری 
تـرک خدمـت در خـالل سـاعت اداری می شـود. در مـورد ایـن عنـوان تخلفاتی قانـون مدیریت 
خدمـات کشـوری، قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری و آیين نامه هـای اسـتخدامی سـازمان و 
آیين نامـه حضـور و غيـاب نيز از جمله قوانين و مقرراتی هسـتند که باید مورد توجـه قرار گيرد.
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بند هفتم: اختفا، حمل و نگهداری مواد مخدر، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
بر اسـاس قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری نه تنها اعتياد به مـواد مخدر بلکه حمل، نگهداری 
و اسـتعمال آن نيز از تخلفات اداری به شـمار می رود و مرتکب هر  یک از این تخلفات حسـب 
مـورد محکـوم بـه یکـی از مجازات های اداری خواهد شـد. بدین ترتيب، شـخصی که اعتياد به 
مـواد مخـدر نداشـته باشـد ولی بـه صورت مـوردی و تفننی مبادرت به اسـتعمال مـواد مخدر 
نماید مرتکب تخلف اداری اسـتعمال مواد مخدر شـده  اسـت. بر همين اسـاس شـخص معتاد 
بـه مـواد مخدر شـخصی اسـت کـه به دفعـات اقدام به اسـتفاده و اسـتعمال مواد مخـدر کرده 
و مدتـی از اسـتفاده وی از ایـن مـواد گذشـته باشـد به گونه ای کـه ترک آن به آسـانی ممکن 
نبوده و به تناسـب مدتی که اسـتفاده کرده با دشـواری همراه باشـد. شناسـایی اسـتعمال مواد 
مخـدر بـه عنـوان یک تخلـف اداری با توجه بـه اینکه انجـام این عمل جرم اسـت و همچنين 
از آنجـا کـه مطابـق نظر کارشناسـان و صاحب نظـران اسـتفاده از مواد مخدر حتـی یک مرتبه 
ممکـن اسـت کـه فـرد را به سـوی اسـتفاده مجـدد از آن وسوسـه کـرده و به طـرف اعتياد به 
مـواد سـوق دهـد امـری منطقی اسـت و جنبـه پيشـگيرانه نيـز دارد. بنابراین مطابق مـاده 7 
قانـون اصـالح مبـارزه با مواد مخـدر پيش بينی شـده در صورتی که مرتکب خریـد و فروش یا 
نگهـداری و حمـل مـواد مخـدر، از کارکنان بخش عمومی باشـد عـالوه بـر مجازات های مقرر 
بـرای بـار نخسـت بـه شـش  مـاه انفصـال از خدمـت و بـرای بـار دوم یک  سـال و بار سـوم به 

انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود. 

بند هشتم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
افشـای اسـرار و اسـناد محرمانـه اداری نيـز مـورد دیگـری از تخلفـات اداری اسـت. پيـش از 
قانـون مدیریـت خدمات کشـوری، رازداری به عنوان یکـی از تکاليف کارکنان دولـت در قانون 
اسـتخدام کشـوری پيش بينـی شـده بـود. بر همين مبنـا کارمنـدی که به تکليـف خود عمل 
نکرده و مرتکب تخلف اداری افشـای اسـرار و اسـناد محرمانه اداری می شـد موضوع در هيات 
رسـيدگی بـه تخلـف اداری مطرح و مورد رسـيدگی قرار می گرفـت. به دنبال قانون اسـتخدام 
کشـوری در قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری نيز حفـظ اسـناد و مـدارک اداری به خصوص 
مدارک و اسـناد محرمانه اداری از تکاليف کارکنان تعيين و بر همين اسـاس افشـای اسـناد و 

مدارک محرمانه اداری به عنوان تخلف اداری محسوب شد. 
 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان مصوب سـال 86 نيز در ماده 48 رازداری و حفظ اسـرار سازمان 
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و امور محرمانه را از جمله تکاليف کارکنان سـازمان مقرر داشـته اسـت. الزم به ذکر اسـت که 
افشـای اسـرار اداری، شـغلی یا اسـناد محرمانـه اداری، عالوه بر اینکه یکـی از عناوین مجرمانه 
شـناخته شـده در قانـون مجازات اسـالمی اسـت که در قوانيـن متعدد دیگری نيـز کارکنان از 
ارتـکاب بـه آن منـع گردیده انـد و بـرای مرتکبـان آن مجازات هایی در نظر گرفته شـده اسـت. 
قانون ماليات های مسـتقيم، مصوب سـال 66، قانون مجازات انتشـار و افشـای اسـناد محرمانه 
و سـری دولتـی مصوب سـال 53 و همچنين قانون مجازات تبانـی در معامالت دولتی از جمله 
ایـن قوانيـن هسـتند. با توجه به مراتب، نه تنها افشـای اسـرار شـغلی بلکـه اسـرار اداری که به 
شـغل شـخص نيـز مرتبط نيسـت ولی بـه واسـطه حضـور در اداره به آنهـا وقوف یافته اسـت 
جـرم و تخلـف اداری محسـوب و رسـيدگی به موضـوع از صالحيت های رسـيدگی هيات های 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری اسـت. از ایـن رو مطابـق قانـون الزم اسـت کـه عـالوه بـر هيات 

رسيدگی به تخلفات اداری موضوع به اطالع مراجع قضایی نيز برسد.  

بند نهم: سرپیچی از اجرای دستورات اداری
یکـی دیگـر از تخلفاتـی که در قانون پيش بينی شـده  سـرپيچی از اجرای دسـتورات مقام های 
مافـوق اداری اسـت. ایـن تخلف که مرتبط با تکليف کارمند به رعایت سلسـله مراتـب اداری و 
اطاعـت از دسـتورات اداری صـادره و اجـرای آنها اسـت بـه طور مطلق و بـدون هيچ گونه قيد و 
شـرطی آمـده  اسـت. در حالی که در بخش مربوط به تکاليف اشـاره شـد کـه اطاعت کارکنان 
مشـروط به حصول شـرایطی اسـت. به عنوان مثال، ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشـوری 
در ایـن خصـوص مقـرر مـی دارد کارمنـدان دسـتگاه های اجرایی مکلفنـد در حـدود قوانين و 
مقـررات احکام و اوامر روسـای مافـوق خود را در امـور اداری اطاعت نمایند. چنان که کارمندی 
حکـم بـا امـر مقام مافوق خـود را برخالف قوانين و مقررات اداری تشـخيص دهد مکلف اسـت 
کـه بـه طـور کتبـی مراتب مغایرت دسـتور بـا قوانين و مقـررات را به وی گوشـزد نمایـد و در 
صورتـی کـه به رغـم تذکـر، مقـام مافـوق مذکـور مجددا دسـتور خـود را تکـرار کنـد و اجرای 
آن را خواسـتار شـود کارمنـد مکلـف به اجرای دسـتور صادره بـوده و از این حيث مسـئوليتی 
متوجـه وی نخواهـد بـود. آیين نامه اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعی نيز بـه همين ترتيب 
مسـئوليت کارکنـان بـه اجـرای اوامر مافـوق را به طور مطلق مقرر نداشـته  اسـت. بـا توجه به 
اینکـه ایـن قوانيـن و مقـررات ناظـر به تکاليـف کارکنـان می باشـد بنابراین همان گونـه که در 
دادنامـه شـماره 202 هيـات عمومی دیوان نيز اشـاره شـده در صورتی که تحت شـرایط مقرر 
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مذکـور از اجـرای دسـتورات مافوق سـرپيچی شـود، شـخص متمرد بـه موجب بنـد 13 ماده 
8 قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری به عنوان تمـرد یا سـرپيچی از اجرای دسـتورات اداری 

مرتکب تخلف شناخته می شود.  

بند دهم: رشوه خواری و باج گیری
رشـوه خواری گرفتـن وجوهـی اسـت غيـر از آنچـه در قوانيـن و مقـررات تعيين شـده یا اخذ 
هرگونـه مالـی کـه در عرف رشـوه خواری تلقی می شـود، تخلـف اداری بـوده و مرتکب مطابق 
بـا قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری مجازات خواهدشـد. مطابق قانون رسـيدگی به تخلفات 
اداری کارکنـان هر یـک از کارکنانـی کـه برخـالف قانـون یـا اضافـه بر آنچـه که قانـون مقرر 
داشـته، در قبـال انجـام یـا عـدم انجـام کاری وجـه یـا مالـی از مراجعـه کننـدگان بـه اداره 
متبـوع وی دریافـت دارد، متخلـف بوده و به تخلف وی در هيات رسـيدگی بـه تخلفات اداری 
رسـيدگی می شـود. عـالوه بر قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری در قانون مجازات اسـالمی، 
قانون تشـدید مجازات مرتکبان ارتشـا، اختالس و کالهبرداری، آیين نامه پيشـگيری و مبارزه 
با رشـوه در دسـتگاه های اجرایی مصوب 83/12/22 هيات وزیران اخذ رشـوه در دسـتگاه های 
اجرایـی جـرم و تخلـف شـناخته شـده که بـا مرتکب به شـدت برخـورد خواهد شـد. مطابق 
بـا آیين نامـه اخيرالذکـر از جملـه مصادیـق اخذ رشـوه در دسـتگاه های اجرایی، اخـذ هرگونه 
مالـی بـه صـورت بالعوض یا بـه مقدار فاحـش ارزان تـر از قيمت معمولی یا ظاهـرا به قيمت 
معمولـی و واقعـا بـه مقـدار فاحشـی کمتـر از قيمـت فروش یـا مالی بـه مقدار فاحـش گران 
تـر از قيمت به طور مسـتقيم یا غيرمسـتقيم بـه ارباب رجوع، بـدون رعایت مقـررات مربوط، 
فراهـم نمـودن موجبـات ارتشـا از قبيـل مذاکره جلب موافقت یـا وصول و ایصـال وجه یا مال 
یـا سـند پرداخـت وجه از اربـاب رجوع و همچنين اخذ یـا قبول وجه یا مال یا سـند پرداخت 
وجـه یا تسـليم مال از ارباب رجوع به طور مسـتقيم یا غيرمسـتقيم برای انجـام دادن یا انجام 
نـدادن امـری کـه مربـوط بـه دسـتگاه اجرایی می باشـد و یا اخـذ هرگونه مال دیگـری که در 
عـرف رشـوه خواری تلقـی می شـود از جملـه هرگونـه ابـرا یا اعطـا وام بـدون رعایـت ضوابط 
یـا پذیرفتـن تعهـد یـا مسـئوليتی کـه من غير حـق صـورت گرفته باشـد همچنيـن گرفتن 
پـاداش و قائل شـدن تخفيـف و مزیت خاص بـرای ارائه خدمات به اشـخاص و اعمال هرگونه 
موافقـت یـا حمایتـی خـارج از ضوابـط که موجب بخشـودگی یا تخفيـف گردد، افـزون بر آن 
هرگونـه ابـراء ذمـه از دیـن، اعطـای وام بـدون رعایت ضوابـط، گرفتن پاداش یـا تخفيف قائل 
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شـدن برای کسـی، بخشـودگی و قائل شـدن هر نوع حمایتی را به عنوان مصادیق اخذ رشـوه 
شـناخته اسـت که به عنوان تخلف اداری رسـيدگی به آن در صالحيت هيات های رسـيدگی 
بـه تخلفـات اداری قـرار دارد. کارکنـان و مسـئوالنی کـه مبادرت بـه اخذ وجه یا مـال نمایند 
یـا سـند پرداخـت وجه یا تسـليم مالـی را دریافت کنند یا موجبـات جلب موافقـت و مذاکره 
و یـا وصـول و ایصـال مـال یا سـند پرداخت وجـه را فراهم نماینـد پرونده آنان بـه هيات های 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری بـرای اعمال مجـازات ارجاع خواهد شـد. این آیين نامـه از قانون 
رسـيدگی بـه تخلفات اداری طرق شـدیدتری را بـرای برخورد با کارکنـان متخلف پيش بينی 
نمـوده اسـت و اختيـارات گسـترده تری بـرای مقامـات اداری در برخورد با ایـن تخلفات قائل 
شـده اسـت. بدیـن ترتيب چنانچه یکـی از کارکنان مبـادرت به دریافت رشـوه نماید باالترین 
مقـام دسـتگاه اجرایـی می توانـد پرونـده آنـان را به هيات رسـيدگی ارجـاع و آنهـا را به مدت 
سـه مـاه آمـاده بـه خدمـت نمایـد. افـزون بـر آن در صـورت تکـرار تخلفـات مذکـور در این 
آیين نامـه هيـات تخلفـات با احراز تخلـف می تواند متخلف رابـه یکـی از مجازات های موضوع 
مـاده 9 قانـون رسـيدگی به تخلفات از جملـه بازخرید خدمت، انفصال دائـم از خدمات دولتی 

یا اخراج محکوم نماید.  
در نتيجـه آنچـه کـه اشـاره شـد چنانچه شـخص مرتکـب به ایـن موضـوع اسـتناد نماید که 
دریافـت وجـه برخالف مقررات امری مرسـوم بوده اسـت، حتی با فرض صحـت چنين ادعایی، 
از آنجـا کـه بـه موجـب قانـون دریافـت وجـه اضافه بر آنچـه که قانون مشـخص نموده اسـت، 
در هـر حـال جـرم شـناخته و ممنـوع گردیده، بر همين اسـاس نيـز عرفی که برخـالف قانون 
شـکل گرفتـه اسـت نمی تواند مرتکـب را در مقابل قانون امری مجازات اسـالمی از اتهـام وارده 

مبری سازد.  

بند یازدهم: جعل اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
جعـل یـک عنـوان مجرمانه به معنای قلب حقيقت اسـت. مـاده 523 قانون مجازات اسـالمی 
در ایـن خصـوص مقـرر مـی دارد جعل و تزویر عبارت از سـاختن نوشـته، یا سـند یا سـاختن 
مهـر یـا امضای اشـخاص رسـمی یا غير رسـمی، خراشـيدن یا تراشـيدن یـا الحاق یـا محو یا 
اثبـات یـا سـياه کـردن یـا تقدیـم یـا تاخير تاریخ سـند نسـبت بـه تاریـخ حقيقی یـا الصاق 
نوشـته ای بـه نوشـته دیگر یا بکاربـردن مهر دیگری بـدون اجازه صاحـب آن و نظایر اینها به 

قصد تقلب است.  
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در ایـن ارتبـاط قسـمت اخيـر مـاده 523 قانـون مجـازات اسـالمی مقـرر مـی دارد در صورتی 
کـه مرتکـب یکـی از کارکنـان وزارتخانه هـا یا شـهرداری ها یا نهادهای انقالب اسـالمی باشـد 
بـه حداکثـر مجـازات محکـوم می گردد. بـه همين ترتيـب مـاده 528 قانون مذکـور نيز جعل 
مهـر یـا منگنـه یـا عالمت یکـی از موسسـات یـا نهادهـای عمومـی غير دولتی مانند سـازمان 
تامين اجتماعـی را جعـل و مرتکـب را مسـتحق جبران خسـارات وارده و حبس از شـش  ماه تا 
سـه سـال دانسـته اسـت. و طبـق مـاده 534 آن نيز کارمند یا مدیر و مسـئولی کـه در جریان 
انجـام وظایـف اداری مرتکـب جعـل شـود به جبران خسـارات و حبـس از یک تا پنج سـال یا 

شش سال و تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم می شود.  
در ارتبـاط بـا وظایـف مدیـران و کارکنـان سـازمان از جملـه مصادیـق جعـل اسـناد و مدارک 
و اوراق رسـمی می تـوان بـه عنـوان مثـال از مـواردی نـام بـرد کـه یکـی از کارکنـان برخالف 
حقيقـت و بـه رغم اینکـه کارفرمایی هنوز حـق بيمه کارگران خـود را پرداخت ننموده اسـت، 
اقـدام بـه صـدور گواهی مفاصا حسـاب بيمه بـرای وی نماید یـا اینکه شـخصی گواهی مفاصا 
حسـاب حق بيمه ارائه شـده توسـط سـازمان را دسـتکاری و مخدوش سـازد. همچنين دست 
بـردن در یکـی از اسـناد و مدارک سـازمان و سـند سـازی، حتی جعل و صـدور گواهی خالف 
واقـع مبنی بر کسـر حق بيمـه از حقوق، یا اعالم معافيت قانونی کارفرمـا از پرداخت حق بيمه 
برخـالف واقـع، صـدور دفترچه بيمـه درمان بـدون اینکه شـخص بيمه شـده تامين اجتماعی 
باشـد، همـه و همـه از جمله موارد و مصادیق جرم و تخلف جعل محسـوب می گـردد. با توجه 
بـه اهميـت موضوع جعل اسـناد و مـدارک اداری و به منظور بـازداری از ارتکاب این عمل، ماده 
97 قانـون تامين اجتماعـی نيـز به ایـن موضوع پرداختـه و بـرای آن جرم انگاری نموده اسـت. 
مطابـق ایـن مـاده قانونـی اسـتفاده از مزایایی کـه درقانون تامين اجتماعی مقررشـده اسـت با 
اسـتناد به گواهی های خالف واقع یا باتوسـل به عناوین و وسـایل تقلبی  جرم شـناخته شـده 
اسـت ومرتکب حسـب مورد به کيفرجرم ارتکابی محکوم خواهد شـد. افزون بر آن اشـخاصی 
کـه موجبـات اسـتفاده متقلبانه یا خالف واقـع دیگران را نيـز از مزایای قانـون تامين اجتماعی 
فراهـم سـازند نيز مانند اشـخاص دسـته نخسـت مجرم شـناخته می شـوند. در واقـع با توجه 
بـه اهميتـی کـه پيشـگيری از ایـن جـرم دارد و نظـر بـه اینکـه امـکان مشـارکت یـا معاونت 
کارکنـان سـازمان در مبـادرت بـه این جرم می رود لـذا قانونگذار عالوه بر جرم شـناختن عمل 
و پيش بينـی تمهيداتی به شـرح فوق در قانون رسـيدگی به تخلفات اداری نيـز آن را به عنوان 

یکی از تخلفات شناخته است. 
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بند دوازدهم: سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
ایـن تخلـف کـه در بنـد 30 مـاده 8 قانـون رسـيدگی به تخلفـات اداری بـه آن تصریح شـده 
اسـت بـه این مفهوم اسـت کـه مدیر یا کارمند برخـالف قانون از مقـام و موقعيـت اداری خود 
اسـتفاده نابه جـا و نادرسـت نمایـد، به سـخن دیگر با تمسـک به مقـام و موقعيتی کـه دارد به 
انجـام عملـی یـا سـلب آن برخـالف قوانيـن و مقـررات بپـردازد. در این راسـتا شـخصی که با 
سوء اسـتفاده از مقـام و موقعيتـی کـه دارد بـدون اینکـه توافقی بـا مالک ملکی صـورت گرفته 
باشـد اقـدام بـه تملک یا تصرف ملک وی نمایـد، از مقام و موقعيت اداری خود اسـتفاده نابه جا 
نمـوده اسـت. مثـال دیگـر مدیـری که با اسـتفاده از مقـام و موقعيـت اداری و شـغلی خویش 
اقـدام بـه دریافـت مثـال وام های کالن و یـا غير قانونی و یـا امتيازات دیگری نماید مرتکب سـو 
اسـتفاده از مقـام و موقعيـت اداری شـده اسـت. بـه موجـب مـاده 576 و 581 قانـون مجازات 
اسـالمی نيـز سوء اسـتفاده از مقـام و موقعيـت اداری دارای وصف مجرمانه نيز شـناخته شـده 
اسـت، بـر همين اسـاس مرتکـب نه تنها مبـادرت به ارتکاب تخلـف اداری نموده اسـت بلکه به 
انجـام جرمـی نيـز پرداختـه اسـت. مضاف بـر آن، قانون ارتقـا سـالمت نظـام اداری و مقابله با 
فسـاد نيـز در تعریفـی که از فسـاد ارائه نموده و از ميـان مصادیق این عنوان به سوء اسـتفاده از 
مقـام و موقعيت اداری اشـاره نموده اسـت. بنابراین این عنوان از تخلـف اداری از جمله مواردی 
اسـت کـه در قوانيـن و مقـررات متعـددی بـه لـزوم مقابله با آن تأکيد شـده  اسـت که نشـان 
دهنـده اهميت موضوع و به احتمال گسـتره و سـطح تخلف ارتکابی اسـت که مقابلـه با آن در 

تخلف شناختن و اعمال مجازات انتظامی به تنهایی نمی گنجد. 

بند سیزدهم: هرگونه استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و اموال و امکانات دولتی
مطابـق بنـد 25 مـاده 8 قانون کارمندی که از شـئون و موقعيت شـغلی خویش سوء اسـتفاده 
نمایـد، یـا در مـواردی کـه اجـازه ندارد اقـدام به اسـتفاده از امـوال و امکانات دولتـی و عمومی 
 نمایـد، مرتکـب تخلـف اداری شـده و محکوم به مجـازات اداری خواهد شـد. بر همين اسـاس 
کارمنـدی کـه از امکانـات و امـوال عمومـی و دولتـی کـه به منظور اسـتفاده در انجـام وظایف 
اداری در اختيار وی قرار داده شـده  اسـت، اسـتفاده شـخصی نماید، مرتکب این تخلف شـده  
اسـت. به عنوان مثال اسـتفاده از اتومبيل اداری برای انجام امور شـخصی از مصادیق اسـتفاده 
غيرمجـاز از شـئون و موقعيـت شـغلی شـناخته می شـود. همچنيـن به عنـوان مثـال مدیری 
کـه بـا اسـتفاده غيرمجاز از مقـام و موقعيتی کـه دارد و بدون بررسـی و احراز شـرایط الزم در 
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متقاضـی بيمـه تامين اجتماعـی، اقدام به صدور دسـتور بـرای بيمه نمـودن وی نماید مرتکب 
ایـن نـوع از تخلفـات اداری محسـوب می گـردد و کارمنـدان ذی ربطی کـه در ادامه ایـن اقدام 
خـالف قوانيـن و مقـررات بـدون اینکه متذکر موضوع شـوند، با انجـام اقدامات مرتبـط، بر این 
عمـل خـالف مهـر تایيـد بگذارند، نيـز به نوبـه خود مرتکـب تخلـف اداری دیگری شـده و به 

مجازات تخلف ارتکابی محکوم می شوند.  
بـه هميـن ترتيب، مدیر یا کارمندی که بنابه دالیلی مانند خویشـاوندی، دوسـتی یا سـفارش 
شـخص ذی نفـوذی و حتـی از روی ترحـم و دلسـوزی یا به قصد کمک به شـخص نيازمندی 
بدون اینکه شـخصی واجد شـرایط دریافت مقرری از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان باشد، 
بـا اسـتفاده از مقام و موقعيـت اداری که دارد اقدام به برقراری مسـتمری از کارافتادگی یا فوت 
بـرای شـخصی می نمایـد، مرتکب تخلف اداری سوء اسـتفاده از مقام و موقعيت اداری شـناخته 
می گـردد. الزم بـه تذکـر اسـت که در مـوردی که صاحب مقـام و موقعيت مشـاهده می نماید 
که شـخصی مسـتحق و نيازمند کمک اسـت، هر چند هـدف خير و انگيزه نيکوکارانـه ای دارد 
بـا وجـود ایـن از آنجـا کـه منابـع در اختيار سـازمان متعلـق به بيمه شـدگان اسـت و فقط در 
حـدی کـه قانـون اجـازه داده می توان در آنها دخل و تصـرف نمود لذا، در مـوارد مذکور باید به 
طـرق قانونـی درصـدد کمـک به آنها برآمد. به همين سـبب نيـز برقراری بيمه به این شـيوه با 
اسـتفاده از مقـام و موقعيتـی که مدیر یـا کارمند دارا اسـت تخلف اداری محسـوب می گردد و 
شـخص مرتکب حتی با انگيزه خداپسـندانه و بدون اینکه قصد ارتکاب تخلف داشـته باشـد به 
مجـازات اداری مقـرر محکوم می شـود. به نظر می رسـد بـه منظور پيشـگيری از اعمال نظرات 
شـخصی در انجـام وظایـف و تکاليـف اداری و جلوگيـری از اینکـه در آینـده متخلفـان نيـز با 
تمسـک بـه ایـن موضوع از اجـرای قانون فرار نمایند این شـيوه برخورد منطقی اسـت. گفتنی 
اسـت کـه بـه موجب ماده 598 قانون مجازات اسـالمی تصـرف غير قانونی در امـوال دولتی نيز 

جرم انگاری شده و برای مرتکبان آن مجازات تعيين شده است. 

بند چهاردهم: عدم رعایت حجاب، شئون و شعائر اسالمی
عدم رعایت حجاب، شـئون و شـعائر اسـالمی از دیگر عناوینی اسـت که در قانون رسـيدگی به 
تخلفـات اداری بـه عنوان تخلف شـناخته شـده اسـت. در ایـن ارتباط ابهامی که وجود داشـته 
این بوده که آیا حجاب و شـئون و شـعائر اسـالمی فقط در محيط کار مطرح اسـت یا در خارج 
از اداره نيـز تخلـف محسـوب می شـود. بر همين اسـاس نيز موضوع بـه دیوان عدالـت اداری و 
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هيـات عمومـی این مرجع رسـيده اسـت که در نهایـت به موجـب دادنامه شـماره 524 مورخ 
86/7/15 هيـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری کـه بـرای همه شـعب دیـوان در موارد مشـابه 
الزم االجـر اسـت، رای بـر ایـن صادر شـد که ارتکاب اعمال خالف شـئون و شـعائر اسـالمی با 
توجـه بـه اطـالق حکم مزبور مقيـد و محدود به محل و محيط و سـاعات اداری نيسـت و عدم 

رعایت حجاب اسالمی را نيز شامل می شود.  

بند پانزدهم: تخلف از قوانین و مقررات
مطابـق بـا ماده چهار قانـون مدنی قوانين 15 روز پس از انتشـار الزم االجرا اسـت و ادعای عدم 
اطـالع و آگاهـی از قانـون بعـد از ایـن تاریـخ رافـع مسـئوليت افـراد در اجرای قوانين نيسـت. 
مضـاف بـر آن بـه موجـب قانـون ارتقا و سـالمت نظـام اداری و مقابله با فسـاد مصـوب 90 در 
مـاده 3 کليـه دسـتگاه های اجرایـی ملزم شـده اند که مقررات صادره را منتشـر سـازند و مانند 
قوانيـن پـس از گذشـت مـدت 15 روز از انتشـار الزم االجـرا اسـت مگـر اینکه بـه موجب رای 
مرجـع ذی صـالح ابطـال شـود. بر همين مبنا کليه سـاکنين کشـور مکلـف به اجـرای قوانين 
و مقـررات می باشـند. در مـورد مدیـران و کارکنـان دولـت و بخـش عمومـی مطابـق بـا قانون 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری تخلف از قوانيـن و مقررات بـه عنوان یک تخلف اداری شـناخته 
شـده اسـت. بر همين اسـاس چنانکه یکـی از مدیران یا کارکنان سـازمان از قوانيـن و مقررات 
بـه خصـوص قوانيـن و مقرراتی که متضمن تکاليفـی برای آنان می باشـد تخلف نماید مرتکب 
تخلـف از قوانين و مقررات شـناخته می شـود. ضمن اینکـه در برخی از موارد تخلـف از قوانين 
و مقـررات ممکـن اسـت بـه عنوان جرم شـناخته شـده باشـد کمـا اینکه بـه عنوان مثـال به 
موجـب قانون اصالح قانون ماليات های مسـتقيم مصوب سـال 94 عـدم ارائه اظهارنامه مالياتی 
جرم شـناخته شـده است و لذا شخصی که سـه سـال از ارائه اظهارنامه خودداری ورزد مرتکب 
جرم شـده  اسـت. به همين ترتيـب در قانون تامين اجتماعی و برخی دیگـر از قوانين و مقررات 
مرتبط نيز برای تخلف از بخشـی از قانون جرم انگاری شـده اسـت. البته الزم اسـت اشـاره شود 
کـه ایـن عنـوان از مـوارد تخلفاتـی نيز ماننـد بسـياری از عناوین دیگر، بسـيار وسـيع و مبهم 
بوده و امکان برداشـت و تفسـير گسـترده ای را برای مخاطب آن فراهم می سـازد. به طور کلی 
ارتـکاب بسـياری از اعمـال حتـی هر یـک از تخلفاتی که تاکنون برشـمرده شـد، نيـز می تواند 
مشـمول عنـوان تخلـف از قوانين و مقـررات گردد، یا ذیل این عنوان مورد رسـيدگی از سـوی 
هيات هـای رسـيدگی بـه تخلفات اداری واقع شـود. بـه منظور تبيين موضـوع در خصوص این 
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تخلـف جـا دارد کـه بـه برخـی از مصادیـق محتمل آن اشـاره شـود. به عنـوان نمونـه در یک 
مـورد کـه پيرامـون موضوعی قانونـی به تصویب رسـيده ولی بـه علت عدم تصویـب آیين نامه 
اجرایـی آن، قانـون به مرحله اجرا درنيامده بود، سـازمان بازرسـی کل کشـور بـا توجه به طرح 
شـکایتی از طـرف یکـی از ذی نفعـان، موضوع را تخلـف از قوانين و مقررات تشـخيص و مدیر 
مربـوط را مسـئول دانسـته از ایـن رو نامبـرده را برای رسـيدگی بـه تخلف به هيات رسـيدگی 
بـه تخلفـات اداری معرفـی نمـود، کـه از طـرف هيات حکم بـه برائـت وی اصدار یافـت. نمونه 
دیگـری از ایـن دسـت می تـوان به موردی اشـاره نمـوده که یکـی از کارکنان بـه رغم صراحت 
قانون تامين اجتماعی در اینکه ليسـت ارائه شـده از سـوی پيمانکار باید در ظرف مدت شـش  
ماه پس از تحویل بررسـی شـود، از بررسـی آن خودداری ورزیده باشـد، ممکن اسـت به عنوان 
متخلـف از اجـرای قانون تلقی و حتی حسـب مورد چنانکه بر همين اسـاس، خسـارات و ضرر 
و زیانـی بـه سـازمان وارد شـده باشـد، مسـئول جبران آن شـناخته شـود. در این گونـه موارد 
از یـک طـرف پـس از قطعـی شـدن ليسـت بيمه سـازمان مکلـف به ایفـای تعهـدات موضوع 
قانون در مقابل بيمه شـده اسـت از سـوی دیگر ممکن اسـت در طی تحقيقات به عمل آمده 
مشـخص شـود که ليسـتی که اکنون با سـپری شـدن مدت بررسـی قطعی شـده خالف واقع 
اسـت. هـر چنـد تکليف سـازمان در این گونه مـوارد تعقيـب و پيگيری موضوع ابطال ليسـت 
و درخواسـت پيگـرد قانونـی متخلـف اسـت، لکن ایـن اقدام مسـتلزم طی فراینـدی طوالنی و 

صرف هزینه های زیادی است.  
نمونـه دیگـر به ابـالغ آرا صادره از هيات های تشـخيص مطالبات سـازمان بر می گـردد. مطابق 
مـاده 39 قانـون تامين اجتماعـی در صورتـی کـه کارفرما نسـبت بـه پرداخت حق بيمـه اقدام 
ننمایـد سـازمان اقـدام به تشـخيص علی الـراس بدهـی و وصـول آن می نماید. بر اسـاس ماده 
42 قانـون مذکـور چنانچـه کارفرما به حق بيمه تعيين شـده توسـط سـازمان معترض باشـد 
می توانـد ظـرف مـدت سـی روز از تاریـخ ابالغ اعتـراض خود را کتبا به سـازمان تسـليم نماید 
و سـازمان مکلـف اسـت کـه ظرف مـدت یک مـاه پـس از دریافـت آن را در هيات هـای بدوی 
تشـخيص مطالبـات سـازمان مطرح نمایـد. در صورت عـدم اعتراض در مدت مقرر، تشـخيص 
سـازمان قطعی و ميزان حق بيمه و خسـارات تعيين شـده وصول خواهد شـد. در اینجا آنچه 
از اهميـت برخـوردار اسـت این اسـت که مدیر و کارمنـدی که در انجام وظایف منـدرج در این 
مـاده قانونـی تخلـف یا کوتاهـی نماید به عنوان مثـال به رغم صدور رای توسـط هيـات بدوی 
تشـخيص مطالبـات از ابـالغ آن خودداری ورزد یـا بدون توجه به اینکـه رای هيات تجدیدنظر 
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تشـخيص مطالبـات اصدار یافته اسـت از ابـالغ آن خـودداری یا پس از گذشـت مدت طوالنی 
از صـدور رای اقـدام بـه ابـالغ آن نمایـد در واقـع ضمـن تخلـف از تکليف قانونی موجب شـده 
اسـت که سـازمان از بخشـی از منابع مالی خود محروم شـده یا به آن دسترسـی نداشـته باشد 
ضمـن توجـه بـه این نکته که مطابـق قانـون و آیين نامه مربوط بـه تعلق جریمه پـس از ابالغ 
آرا صـادره کارفرمـا مشـمول جریمـه می گـردد لـذا هر چـه دیرتر رای بـه بدهکار ابـالغ گردد 
مشـمول جریمـه کمتری می شـود. از سـوی دیگر مطابـق قانـون تامين اجتماعـی و آیين نامه 
هيات های تشـخيص مطالبات سـازمان ضوابط ابالغ آرا صادره توسـط هيات های رسـيدگی به 
تشـخيص مطالبـات بر طبـق قانون آیين دادرسـی مدنی می باشـد. با توجه به مراتب سـازمان 
می توانـد بـر مبنای این قانون شـخص مقصر را تحـت عنوان ارتکاب تخلـف از قوانين به هيات 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری معرفـی نمایـد و حتی پـس از محکوميـت وی اقدام بـه مطالبه 

خسارات وارده نيز بنماید.  

بند شانزدهم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارت به آنها
بـا توجـه بـه تکليـف مقـرر در قوانين و مقـررات مبنی بـر رعایت امانـت داری و حفـظ اموال و 
اسـنادی کـه در اختيار کارکنـان دولتی و بخش عمومی قـرار دارد تخلف از این تکليف موجب 
می شـود کـه متخلـف تحـت عنوان تسـامح در حفظ امـوال و اسـناد یا ایـراد خسـارت به آنها 
محکـوم شـود. ایـن عنوان از تخلفـات اداری از عناوینی اسـت که هيات های مستشـاری دیوان 
محاسـبات کشـور نيـز صالحيـت رسـيدگی بـه آن را دارد. مـاده 23 قانـون دیوان محاسـبات 
کشـور در ایـن خصـوص مقرر می دارد هيات های مستشـاری به مـوارد مربوط به سوء اسـتفاده 
و غفلـت و تسـامح در حفـظ امـوال و اسـناد و وجـوه دولتـی یـا هر خـرج یا تصميم نادرسـت 
کـه باعـث اتـالف یـا تضييع بيت المال شـود رسـيدگی و انشـا رای می نماید. بر همين اسـاس 
چنانچـه اهمـال یا تفریط یکـی از مدیران و کارکنـان موجب تضيع اموال و وجوه دولتی شـود 

برابر قانون مجازات اسالمی به موضوع رسيدگی خواهد شد. 

بند هفدهم: سهل انگاری مدیران و کارمندان در اعالم گزارش تخلفات
سـهل انگاری در اعـالم گـزارش تخلفـات و جرایم کارکنان دسـتگاه های مشـمول قانون مانند 
ارتشـا، اختـالس و تبانـی در معامـالت دولتی، عـالوه بر اینکـه در قانون رسـيدگی به تخلفات 
اداری بـه عنـوان یکـی از عناوین تخلفاتی موضوع قانون رسـيدگی به تخلفات شـناخته شـده، 
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همـان گونـه کـه در بحث از تکليـف مدیران و کارکنـان به اعالم تخلفات ارتکابی اشـاره شـد، 
قانـون ارتقـا سـالمت نظـام اداری و مقابلـه با فسـاد، گـزارش تخلفـات و یا جرایـم مالی مانند 
اختـالس، ارتشـا و یـا اعمـال نفـوذ و مانند آن را به عنـوان یکی از تکاليف عمومی مسـئوالن و 
کارکنان دسـتگاه های اجرایی شناسـایی و عدم اعالم گزارش را تخلف و جرم محسـوب نموده 
و رسـيدگی به آن را مشـمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسـالمی شـناخته اسـت. در این 
ارتبـاط قسـمت اخير مـاده 13 قانون ارتقا سـالمت اداری عدم اعالم گـزارش تخلفات و جرایم 

واقع شده را مشمول ماده 606 قانون مجازت اسالمی اعالم کرده  است. 

بند هجدهم: تخلفات مشمول عنوان های کیفری
جعـل اسـناد و مـدارک، مخـدوش نمودن مـدارک، اخاذی، اختالس و ارتشـا از جملـه مواردی 
هسـتند کـه بـه موجـب قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری تخلف و بـر طبق قانـون مجازات 
اسـالمی جرم محسـوب می شـوند. مطابق دادنامـه شـماره 83 مـورخ 87/5/13 و دادنامه 326 
مـورخ 87/5/13 صـادره از هيـات عمومی دیـوان عدالت اداری، تصميـم قضایی مبنی بر برائت 
متهـم، مانـع از اعمـال مجـازات اداری نيسـت و صـدور رای برائت توسـط مرجع قضایـی الزاما 
مسـتلزم و بـه معنـای صـدور رای برائـت توسـط هيات هـای تخلفـات اداری نيسـت. بـه بيان 
دیگـر اگـر شـخصی توسـط دادگاه عمومی تبرئه شـود این موضـوع باعث نمی شـود که هيات 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری نيـز رای بر برائت وی صادر نماید. بلکه شـخص ممکن اسـت که 
در مرجـع قضایـی بـه علـت فقد دليل به اسـتناد اصل برائت تبرئه شـده باشـد لکـن در هيات 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری دالیـل برای محکوميـت اداری وی مکفی باشـد.گفتنی اسـت با 
توجـه بـه اصل نظـارت قضایی بر اعمـال اداری و مطابق مـاده 21 قانون رسـيدگی به تخلفات 
اداری و مـاده 27 آیين نامـه آن در مـورد قابليـت اعتـراض بـه آرا صـادره از هيات های تخلفات، 
همچنين ماده 10 قانون تشـکيالت و آیين دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 92، آراء 
هيات هـای رسـيدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظـر در دیوان عدالت اداری اسـت. نکته ای 
کـه جـا دارد در اینجـا بـه آن اشـاره شـود این اسـت کـه در عمل دیده شـده برخـی از مراجع 
قضایـی نه تنهـا رسـيدگی اداری را مقـدم بـر رسـيدگی قضایـی در مـوارد فوق الذکـر می دانند 
بلکـه الزم می داننـد کـه رسـيدگی خاتمـه یافتـه و نتيجـه آن نيـز بـه دادگاه اعالم شـود. این 
موضـوع از ایـن بابـت که هيات های رسـيدگی به تخلفـات اداری بـه مسـائل اداره متبوع خود 
واقفنـد و بـه واسـطه تجاربـی که در رسـيدگی ها حاصل می نماینـد طرق تخلفـات ارتکابی در 
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حـوزه عمـل خـود را شـناخته و از طـرف دیگـر با صرف وقـت کمتر و بـدون هزینه به اسـناد 
و مـدارک مربوطـه دسترسـی پيـدا می نمایند و با اسـتفاده از گروه هـای تحقيـق اداری که در 
اختيـار دارنـد نتيجـه رسـيدگی آنـان می توانـد در واقـع نوعی کمک بـرای مراجـع قضایی در 
ایـن ارتبـاط تلقی شـود صحيح اسـت. با وجود ایـن در برخی از مـوارد دیوان عدالـت اداری که 
وظيفـه نظـارت بـر اعمـال اداری را بر عهـده دارد بالعکس رسـيدگی قضایی را در مـواردی که 
تخلـف واجـد عنـوان مجرمانه ای نيـز باشـد را دارای اولویت می دانـد. بنابراین رویـه واحدی در 
ایـن مـورد وجود نـدارد، با توجه به اینکه رسـيدگی اداری مبتنی بر رسـيدگی قضایی نيسـت 
از طـرف دیگـر طـرح شـکایت در مراجـع کيفری مسـتلزم این اسـت کـه شـاکی دالیل کافی 
بـرای توجـه اتهـام به متهم را داشـته باشـد لذا می توان نخسـت موضـوع تخلـف اداری در این 
مـوارد توسـط هيات های رسـيدگی به تخلفات اداری رسـيدگی شـده و چنانکـه دالیل مکفی 
بـود ضمـن اعـالم نتيجـه تصميـم بـه مراجع عمومـی اعالم شـود، یا بـه منظور پيشـگيری از 
امحـا دالیـل و فـرار مرتکبان از چنگال قانـون، به طور همزمان موضوع تخلـف و اتهام به هيات 
رسـيدگی بـه تخلفـات و دادگاه عمومـی کيفـری اعالم شـود. افزون بـر آنکه مطابق مـاده 10 
قانـون تشـکيل سـازمان بازرسـی، هيات هـای بازرسـی در صـورت رویارویی با جـرم مکلف به 

ارجاع پرونده به مراجع ذی صالح قضایی هستند. 
عـالوه بـر تخلفاتـی که در مـاده 8 قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری به عنوان مـوارد تخلف 
شـناخته شـده اسـت، مواردی که در این ماده پيش بينی نشـده باشـد مانند مصرف مشـروبات 
الکلی یا عضویت و همکاری در شـرکت های گلدکویيسـت که جرم شـناخته شـده جزء موارد 
تخلـف اداری نيز محسـوب می شـود و هيات رسـيدگی به تخلفات اداری می توانـد کارمندی را 
کـه بـه ارتکاب ایـن اعمال مبادرت نموده اسـت، به یکـی از مجازات هـای اداری محکوم نماید. 

گفتار سوم: کنترل حقوقی و ضمانت اجرایی مسئولیت های مدیران و کارکنان
در حقوق اداری اصل پاسخگویی و مسئوليت مدیران و کارگزاران دولتی و عمومی ابزاری است 
کـه بـه وسـيله آن، اعمـال و تصميم هـای یک فرد یـا مقام به نهـاد یا مقام دیگـری و مطابقت 
آنهـا بـا قانون از طریـق اعمال ضمانت های اجرایـی اداری و حقوقی نظارت و کنترل می شـود1. 
مطابـق اصـل حاکميـت قانـون مقامات و کارگـزاران بخش عمومـی باید تصميمات خـود را بر 
اسـاس قانون اتخاذ نموده و پاسـخگوی اعمال ارتکابی و اقداماتی که صورت می دهند باشـند. 

زارعی، محمد حسين، فرایند مردمی شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش. نهم، ص. 129   .1
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در حقيقـت از آنجـا کـه قانون منبـع صالحيت آنها اسـت تصميم های آنان نيـز بر همين مبنا 
نظـارت و کنتـرل می شـود، بـر هميـن اسـاس اسـت کـه موجبات شـکل گيری اصـل دیگری 
تحـت عنـوان اصـل الـزام به بيـان دالیـل تصميم هـای متخـذه در حقوق اداری شـده اسـت، 
کـه بـر اسـاس آن چنانکه کارگـزاران اداری از حـدود صالحيت اعطایی تجـاوز نمایند متخلف 
شـناخته می شـوند و حسـب مـورد با آنـان برخـورد خواهد شـد1 در نظام حقوقـی جمهوری 
اسـالمی ایـران مطابـق قانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری و بر مبنای تخلفاتی کـه به موجب 
قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری تعيين و احصاء شـده اسـت، مجازات هـای اداری تعيين و 
برشـمرده شـده اسـت که هيات رسـيدگی به تخلفات اداری در خاتمه رسيدگی چنانچه متهم 
را متخلـف شـناخت، به تناسـب تخلفی کـه وقوع یافته اسـت اقدام به صدور حکـم به مجازات 
و تنبيـه وی می نمایـد. بنابرایـن انطبـاق تخلفی که واقع شـده اسـت با یکـی از عناوین تخلف 

و تعييـن مجـازات آن از جملـه وظایف و اختيارات هيات رسـيدگی به تخلفات اداری اسـت. 
الزم بـه ذکر اسـت صدور حکم بر محکوميت کارکنان متخلـف به تحمل برخی از مجازات های 
مذکور بدون رسـيدگی هيات های رسـيدگی به تخلفات اداری، راسـا توسـط باالترین مقامات 
اداری و مدیرانـی کـه بـه آنـان تفویـض اختيار می شـود، قابل اعمـال و بکارگيری اسـت. بدین 
ترتيـب کـه مجازات هـای اخطار کتبـی با درج در پرونـده، توبيخ کتبی با درج در پرونده، کسـر 
حقـوق و فوق العـاده شـغل یـا عناویـن مشـابه حداکثـر تا یک سـوم از یـک ماه تا یک سـال و 
انفصـال موقـت از یـک مـاه تـا یک سـال از مواردی هسـتند کـه اعمال آنهـا در اختيـار ریيس 
مجلـس شـورای اسـالمی، وزرا، باالتریـن مقـام اجرایـی سـازمان های مسـتقل دولتی و سـایر 
دسـتگاه های مسـتقل و موسساتی مانند سـازمان تامين اجتماعی و شـهرداری ها قرار داده شده  
اسـت. ایـن مقامـات می توانند بدون اینکه رسـيدگی به موضوع تخلف کارمنـد را به هيات های 
رسـيدگی بـه تخلفـات ارجـاع نمایند، یکـی از ایـن مجازات ها را در مـورد فرد متخلـف به کار 
برنـد. در ضمـن بـر اسـاس قانـون مقامـات مذکـور می توانند سـه مجـازات نخسـت را )به جز 
کسـر حقـوق( بـه معاونان خـود نيز تفویض نماینـد و دو مجـازات توبيخ بـدون درج در پرونده 
و توبيـخ کتبـی بـا درج در پرونـده را بـه اسـتانداران یـا روسـای دانشـگاه ها و مدیـران کل نيز 
واگـذار نماینـد. مطابق مـاده 2 قانون اصـالح قانون پرداخـت پاداش پایان خدمت و بخشـی از 
هزینه هـای ضـروری به کارکنان دولت مصـوب 75، به ازاء هر بار محکوميت اداری در ده سـال 

آخر خدمت، خاطی از یک ماه پاداش پایان خدمت محکوم خواهد شد.  

زارعی، محمدحسين، تحليل از پيوند حقوق اداری و حاکميت قانون، نشریه مدیریت دولتی، ش. 38، صص. 31-33   .1
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بند اول: اخطار یا توبیخ کتبی و کسر حقوق و فوق العاده شغل
اخطـار و توبيـخ کتبـی بـدون درج در پرونـده، و پـس از آن، کسـر حقوق سـبک ترین مجازات ها و 
تنبيهاتی هسـتند که در قانون رسـيدگی به تخلفات اداری تعيين و مقرر گردیده اسـت. اعمال و 
بـه کارگيـری ایـن مجازات ها که دارای ماهيت کامـال اداری و فاقد حيثيت کيفری اسـت، عالوه بر 
اینکه از اختيارات هيات های رسـيدگی به تخلفات اداری اسـت، باالترین مقام اجرایی سـازمان های 
مسـتقل دولتی و سـایر دسـتگاه هایی که مشـمول قانون هستند از جمله سـازمان تامين اجتماعی 
و در صـورت تفویـض اختيار توسـط معاونان آنان، همچنين اسـتانداران و مدیـران کل در مورد دو 
مجـازات نخسـت، می توانند رأسـا و بـدون ارجاع موضوع به هيات رسـيدگی به تخلفـات اداری، به 

کار گرفته شود. مجازات های یادشده قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی باشد.  
در صورتـی کـه رأی بـه توبيـخ یـا اخطـار کتبی بـه متخلف صادر شـده باشـد، با ابـالغ آن به 
خاطـی اجـرا شـده تلقـی می گـردد. خاطـر نشـان می شـود که مطابـق رأی صـادره از سـوی 
هيـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری در مورد اخطار کتبی بـدون درج در پرونـده ضمن اینکه 
الزم اسـت مـدارک و مسـتندات حاکی از صدور و ابالغ رأی صـادره از هيات تخلفات در پرونده 
اسـتخدامی و همچنيـن تخلفاتی شـخص متخلف حفظ و بایگانی می شـود، با وجـود این فاقد 

اثر دیگری بر سوابق خدمتی وی است. 

بند دوم: کسر حقوق و فوق العاده شغل
کسـر حقوق و فوق العاده شـغل یکی دیکر از مجازات هایی اسـت که به موجب قانون رسـيدگی 
به تخلفات اداری مقرر و تعيين شـده اسـت و به موجب آن به هيات های رسـيدگی به تخلفات 
اداری اختيـار و صالحيـت داده شـده کـه در قبـال تخلـف ارتکابی اقـدام به صدور حکـم به این 
مجـازات نماینـد. در برخـی از ادارات ممکن اسـت که عناویـن دیگری برای فوق العاده شـغل به 
کار رود در ایـن مـوارد نيـز با توجه بـه عبارت انتهایی بند ج ماده 9 قانون رسـيدگی به تخلفات 

اداری هيات می تواند حکم به کسر حقوق و فوق العاده مذکور اصدار کند.  
الزم اسـت اشـاره شـود که مطابـق قانون و همچنين نظر هيـات عالی نظارت و نظریه مشـورتی 
ارائـه شـده از سـوی اداره کل حقوقی قـوه قضایيه این مجازات باید به صـورت توأمان مورد حکم 
قـرار گيـرد. بدیـن ترتيب که نمی توان شـخص را محکوم به کسـر حقوق بدون کسـر فوق العاده 
شـغل یـا بالعکـس کسـر فوق العاده شـغل بدون کسـر حقوق نمـود1. مضـاف بـر آن، هرچند در 

نظریه شماره 7/5673 مورخ 84/8/14 اداره حقوقی قوه قضایيه.   .1
نامه شماره 52/3545 مورخ 77/11/7 هيات عالی نظارت به اداره کل امور اداری سازمان ثبت احوال کشور به نقل از محمدی، مختار، پيشين، ص. 14 
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قانـون اجـرای احـکام مدنـی و برخـی دیگـر از قوانين مشـابه فقط یک چهـارم حقـوق و مزایای 
کارمنـدان دارای عيـال و یـا اوالد و یا یک سـوم حقـوق و مزایای کارمندان مجـرد قابل توقيف و 
برداشـت اعالم شـده ولی محدودیت مقرر مذکور در قبال بدهی کارمند اسـت، لذا قابل تسـری 
بـه آراء هيات هـا نمی گـردد. بدین ترتيب هيات های رسـيدگی بـه تخلفات اداری ملزم نيسـتند 

که این محدودیت را در صدور رأی به کسر حقوق کارمند رعایت کنند.  
 

بند سوم: انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
انفصـال موقـت کارمنـد از خدمت، به عنوان یکی از حالت های اسـتخدامی شـناخته شـده که 
شـخص کارمند ممکن اسـت در آن وضعيت قرار گيرد، یکی دیگر از مجازات های اداری اسـت. 
برابـر بنـد )ز( مـاده 21 آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان حالـت انفصـال موقت وضـع کارکنانی 
اسـت کـه موجب احـکام دادگاه و آراء قانونی مراجع ذی صالح اصالتـا و تبعا برای مدت معينی 
از خدمـت سـازمان محـروم می گردند. بدهی اسـت در صورت اجرای حکم انفصـال موقت فرد 

پـس از اتمـام محکوميت می تواند به شـغل قبلی خـود بازگردد.
به موجب بند )د( ماده 9 قانون هيات های رسـيدگی به تخلفات اداری، هيات رسـيدگی کننده 
بـه موضـوع بایـد در رای صـادره مـدت محکوميـت کارمند را که بـه انفصال موقـت از خدمت 
محکـوم می نمایـد بيـن یک ماه تا یک سـال تعيين و مقـرر دارد. مضـاف بر آنکه ایـن مجازات 
در مورد شـخصی که بازنشسـته گردیده اسـت قابل اعمال و اجرا نمی باشـد و فقط در خصوص 

کارمندانـی که در حالت اشـتغال قرار دارند قابليـت اجرایی دارد.

بند چهارم: تغییر محل جغرافیایی خدمت
یکـی دیگـر از مجازات هایـی کـه به موجب قانون رسـيدگی بـه تخلفات اداری تعييـن گردیده 
و بـه موجـب آن بـه هيات هـای رسـيدگی به تخلفات اجـازه داده شـده  که به تناسـب تخلفی 
کـه وقـوع یافته اقدام به اعمـال آن نماید، تغيير محل جغرافيایی خدمت اسـت. مطابق قوانين 
و مقـررات شـخصی که بـه مجازات تغييـر جغرافيایی مذکـور محکوم می گـردد، محل تعيين 
شـده محـل جدید خدمت وی اسـت، لذا بدین گونه نيسـت که مامـور در محل خدمت جدید 

محسوب گردد.  
الزم بـه ذکـر اسـت مطابـق مـاده 11 آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان هرگونه نقـل و انتقال 
محـل خدمـت کارکنـان )نقـل و انتقـال خـارج از سـازمان( مسـتلزم صـدور حکم رسـمی 
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و ضمـن تایيـد شـورای موضـوع مـاده 13 یعنـی شـورای برنامه ریـزی اداری و اسـتخدامی 
مجـاز دانسـته شـده  کـه البته ایـن تصميم نيـز نباید واجـد وصف تنبيهـی مقـرر در قانون 

رسيدگی به تخلفات اداری باشد.  
بـر طبـق دادنامـه شـماره 412 مـورخ 81/11/13 هيات عمومی دیـوان عدالـت اداری چنانکه 
تغيير محل خدمت مسـتخدمان جنبه تنبيهی داشـته باشـد، از اختيارات مدیران نمی باشـد، 
بدین ترتيب باید ابتدا هيات رسـيدگی به تخلفات اداری به تخلف شـخص متخلف رسـيدگی 
نمایـد و بـا توجـه بـه تخلف ارتکابی حسـب مـورد حکم بـه تغييـر جغرافيایی محـل خدمت 
وی صـادر نمایـد. بـا این حال، صـدر همين رأی حاکی اسـت هرچند تغييـر جغرافيایی محل 
خدمـت بـه عنـوان یکـی از مجازات هـای اداری شـناخته شـده اسـت ولـی این موضـوع نافی 
اختياراتـی کـه در این خصوص در قانون برای مدیران شـناخته شـده نمی گردد. نظریه شـماره 
7/9800 مـورخ 82/2/15 اداره حقوقـی قـوه قضایيه نيز تایيد کننده این موضوع اسـت. مضاف 
بـر آنکـه مطابـق تبصره 2 مـاده 12 اساسـنامه انتقال درون سـازمانی کارکنان بالمانع دانسـته 
شـده اسـت. بنابرایـن در درون سـازمان ایـن اختيار وجـود دارد که یکی از کارکنـان را جابه جا 
نمـود حتـی اگـر ایـن جابه جایی به تغييـر جغرافيایـی محل خدمـت وی منجر شـود. الزم به 
ذکـر اسـت در عمـل دیـوان عدالـت اداری در اکثریـت قریـب بـه اتفـاق پرونده هـای مطروحه 
دالیـل سـازمان یـا حتـی سـایر تشـکيالت اداری در کشـور مبنی بـر تغيير محـل خدمت به 
خصـوص تغييـر جغرافيایـی را کـه حتـی ناشـی از تغييـرات سـاختاری اداره باشـد نپذیرفته 
اسـت. همچنيـن هيات تخصصـی دیوان عدالـت اداری در امـور اداری و اسـتخدامی به موجب 
دادنامـه شـماره 313 مـورخ 25 مهر 94 در رسـيدگی به درخواسـت ابطال بخشـنامه معاونت 
توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی ریيس جمهور که تغيير محل جغرافيایـی خدمت کارکنان 
دسـتگاه های اجرایـی را کـه بـه علـت تخلـف اداری نباشـد مسـتلزم رسـيدگی در هيات های 
تخلفات اداری ندانسـته و دسـتگاه ها را مجاز شـناخته در صورتی که مقتضيات و مصالح اداری 
اقتضـاء نمایـد اقدام به تغيير محل خدمـت جغرافيایی کارکنان خود نمایـد، منطبق با موازین 
قانونـی شـناخته شـده و در نتيجـه با اکثریـت آراء هيات با ابطـال آن موافقت نشـد. مضاف بر 
آنکه طبق دادنامه شـماره 75 مورخ 95/5/6 هيات تخصصی اداری و اسـتخدامی دیوان عدالت 
اداری تغييـر شـغل و محـل جغرافيایی خدمت کارکنان را مشـروط به عـدم تنزل رتبه و طبقه 
شـغلی در صورتـی کـه بنـا بـر مقتضيـات و مصالـح اداری با تشـخيص مدیریت متبوع باشـد 

خالف قانون ندانسته است. 
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بند پنجم: تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در 
دستگاه های دولتی و مشمول این قانون

مطابـق بـا بنـد )و( مـاده 9 قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری، تنـزل مقـام و محروميـت از 
انتصـاب به پسـت های حسـاس مدیریتی، به عنوان دو مجـازات اداری، موضـوع قانون تخلفات 
اداری شـناخته شـده اسـت. مطابـق نظریـه هيـات عالی نظـارت، تنـزل مقام بـه تنهایی یک 
نـوع مجـازات و محروميـت از انتصـاب بـه پسـت های مدیریتـی نيز یکـی دیگـر مجازات های 
انتظامـی محسـوب می گردد. بنابرایـن، اعمال هر دو مجازات در حق متخلف ممکن نيسـت. با 
وجـود ایـن، محروميـت از انتصاب به پسـت های حسـاس ضمن تنزل مقام یـک مجازات تلقی 
می گـردد. هيـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری، در دادنامـه شـماره 339 مـورخ 88/4/12 نيز 
تغيير و تنزل پسـت و مقام شـخصی که در پسـت حساسـی قرار داشـته و مرتکب تخلف شده 
اسـت بـه پسـت های پایين تـر را در همين راسـتا دانسـته و آن را تایيـد نموده اسـت. بنابراین 
شـخصی کـه دارای پسـت مدیریـت بـوده چنانچـه مرتکـب تخلف شـود، هيات رسـيدگی به 
تخلفـات می توانـد ضمـن محـروم نمودن از پسـت مدیریتـی، وی را به پسـت پایين تری تنزل 
دهـد. بـا ایـن تفاصيـل، ایـن مجـازات در خصوص اشـخاصی مصـداق می یابـد کـه در یکی از 
پسـت های مدیریتی اشـتغال داشته باشـند و شـخصی که دارای مقام اداری نباشد را نمی توان 
تنـزل مقـام داد. بخشـنامه شـماره 33/2255 مـورخ 76/8/27 هيـات عالـی نظـارت موید این 
موضـوع اسـت.1	مضـاف بر آنکه بـر طبق دادنامـه شـماره 339 مـورخ 88/4/30 هيات عمومی 
دیـوان، اعمـال مجـازات مذکـور بـه تجویـز بنـد )و( مـاده 9 قانـون دربـاره متصدیان مشـاغل 
حسـاس و مدیریتـی الزامـا مسـتلزم تغييـر سـمت و انتصـاب آنان به مشـاغل غيرحسـاس و 
غيرمدیریتـی اسـت بنابرایـن در موردی که شـخص در حـال حاضر متصدی مقام اسـت تنزل 
یافته و در موردی که نيسـت از انتصاب به مقام محروم می شـود. ماده 9 آیين نامه پيشـگيری 
از فسـاد در ایـن ارتبـاط مقـرر داشـته که در صورتـی که هر  یـک از کارکنـان واحدهای تحت 
سرپرسـتی مدیـران، روسـا و مسـئوالن سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی مرتکـب تخلفـات 
مذکـور در آیين نامـه یعنـی اخذ رشـوه و ماننـد آن گردند برای بـار اول به مدیران و مسـئوالن 
مربـوط تذکـر داده خواهـد شـد و بـرای بـار دوم مدت شـش  مـاه از انتصاب به سـمت های یاد 
شـده محـروم و در صورتـی کـه مجـددا بـرای سـومين بار مرتکـب تخلف شـوند تا دو سـال از 
انتصـاب بـه پسـت های مزبور ممنوع خواهند شـد. به رغم ایـن، به موجب دادنامـه 422-427 

محمدی، مختار، مجموعه کامل قوانين و مقررات محشای رسيدگی به تخلفات اداری، ص15   .1
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صـادره از هيـات عمومـی دیوان عدالـت اداری، اگرچه تنزل مقام و پسـت اداری به عنوان یکی 
از مجازات هـای اداری شـناخته شـده، بـا ایـن حال این امر نافی اختيارات مسـئوالن سـازمانی 
در تغييـر پسـت سـازمانی کارمنـد شـناخته نمی شـود، به بيـان دیگر تغيير پسـت سـازمانی 
مسـتخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختيارات مدیریت دسـتگاه متبوع شـناخته شـده اسـت.

بند ششم: تنزل گروه یا تعویق در اعطای آن به مدت یک یا دو سال
مطابـق بنـد )ز( مـاده 9 قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری هيـات می تواند در اعمـال مجازات 
متخلـف اقـدام بـه صـدور حکـم بر تنـزل یک یـا دو گروه یـا تعویـق در اعطای گـروه به مدت 
یـک تـا دوسـال نماید. هر چند به نظر می رسـد تنزل گروه مجازاتی اسـت کـه محدود و مقيد 
بـه زمـان خـاص و معينـی نمی باشـد و قيد یک یا دو سـالی کـه در آخر عبارت آمده اسـت به 
اعطـای گـروه بـر می گـردد با این حـال مطابق بـا تصميم متخذه توسـط هيات عالـی نظارت 
بـر هيات هـای رسـيدگی به تخلفـات اداری تنزل گروه نيـز می تواند محدود به یک یا دو سـال 
گـردد. بدیـن ترتيب، هيات رسـيدگی بـه تخلفات اداری می تواند شـخص متخلـف را به تنزل 

گروه به مدت یک یا دو سال تنزل محکوم نماید. 

بند هفتم: بازخرید خدمت
 مطابـق قانـون دیوان عدالـت اداری بازخریـد خدمت نيز به عنـوان یکی از مجازات هـای اداری 
تعييـن و مقرر شـده اسـت. بدیـن ترتيب که به هيات های رسـيدگی به تخلفـات اداری اختيار 
داده شـده در مـوارد مطروحـه بـا توجـه بـه تخلف یـا خطای ارتکابـی، اگر شـخص متخلف یا 
خاطـی از کارکنـان زن بـا کمتر از 20 سـال سـابقه خدمت داشـته باشـد، یا از کارمنـدان مرد 
کـه زیر 25 سـال سـابقه کار دارد، حکم به محکوميت آنان بـه بازخرید خدمت ضمن پرداخت 

روز تا 45 روز حقوق مبنای مربوط، در ازای هر سال سابقه کار صادر کند.   30

بند هشتم: بازنشستگی پیش از موعد
مطابـق قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری و آیين نامه اجرایی آن، چنانچه شـخصی که مرتکب 
تخلف اداری شـده  و بيش از 20 سـال سـابقه خدمت در مورد مسـتخدمان زن و 25 سال سابقه 
خدمـت بـرای مسـتخدمان مرد باشـد، هيات رسـيدگی بـه تخلفـات اداری می تواند بر اسـاس 
سـنوات خدمـت بـا تقليل یک یا دو گروه وی را به بازنشسـتگی از خدمت محکـوم نماید. با این 
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اوصاف، قانونگذار برای بازنشسـتگی شـخص بر این مبنا شـرایط سـنی قائل نگردیده اسـت. در 
ایـن مـورد گفتنی اسـت که تشـخيص اینکه شـخص محکوم به بازنشسـتگی گردد یـا خير با 
هيات تخلفات رسـيدگی کننده به موضوع اسـت، لذا حتی در صورتی که شـخص از نظر سـابقه 
کار دارای شـرایط مقرر مذکور باشـد هيات تکليفی به اینکه حتما وی را بازنشسـته نماید ندارد.

بند نهم: اخراج از دستگاه متبوع
 مطابـق قانـون، اخـراج کارمنـد یـا مدیـر متخلـف و خاطـی از دسـتگاه متبـوع یکـی دیگر از 
مجازات هایـی اسـت که هيات رسـيدگی بـه تخلفـات اداری می تواند حکم به آن صـادر نماید. 
ایـن مجـازات کـه یکـی از مجازات هـای سـنگين قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری اسـت به 
تناسـب تخلـف ارتکابـی مـورد حکم قـرار می گيرد. شـخصی که محکوم بـه اخراج از دسـتگاه 
متبـوع می شـود، قاعدتـا نبایـد مانعـی در بـه کارگيری وی توسـط دسـتگاه های دیگـر وجود 
داشـته باشـد، هـر چنـد در عمـل به ندرت کسـی که اخراج شـده توسـط سـایر دسـتگاه ها و 

تشکيالت عمومی و دولتی به کار گرفته می شود. 
 شـخصی کـه از خدمـت دسـتگاه متبوع اخـراج می گردد حـق دارد حقـوق و مزایای مرخصی 
اسـتحقاقی اسـتفاده نشده و کسـور بازنشسـتگی یا حق بيمه پرداختی را دریافت دارد. مطابق 
رأی صـادره از هيـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری در ایـن مـوارد مانعـی در نقـل و انتقـال 

کسورات و یا حق بيمه مربوط وجود ندارد1.  

بند دهم: انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مشمول قانون
شـدیدترین مجازاتـی که به موجب قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنـان دولت تعيين 
و مقـرر شـده حکـم به انفصال دائم کارکنـان متخلف از خدمات دولتی و عمومی دسـتگاه های 
مشـمول قانـون اسـت. ایـن مجازات معمـوال در مـواردی اعمال می شـود که متخلـف مرتکب 
تخلـف سـنگينی ماننـد اختـالس امـوال عمومـی یـا دولتی شـده اسـت. به عنـوان مثـال، در 
یکـی از پرونده هـای مطروحـه، کارمنـدی کـه متهـم به اختـالس امـوال دولتـی و عمومی در 
امـور دارویـی بـود بـه موجب رأی هيات رسـيدگی بـه تخلفـات اداری محکوم به انفصـال دائم 
از خدمـات عمومـی و دولتـی گردید. این شـخص که تخلف ارتکابـی وی دارای عنوان مجرمانه 
نيـز بـود، در دادگاه عمومـی نيـز بـه مجـازات عمـل ارتکابـی از جملـه انفصـال ابـد از خدمت 

رأی شماره 180 مورخ 76/12/16 هيات عمومی دیوان عدالت اداری.   .1
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عمومـی و دولتـی و همچنيـن حبس طوالنی مدت و برگشـت اموال اختالسـی محکوم گردید. 
پـس از مدتـی بـا اعـاده امـوال و سـپری نمـودن مدتـی از حبـس، مجـازات انفصـال ابـد وی 
کـه بـه موجـب حکـم قضایـی برقـرار شـده بود، مشـمول عفـو قرار گرفـت. بـا این حـال، اوال 
ایـن شـخص محکـوم گردیده بـود، یعنی در ارتـکاب جرم توسـط وی تردیدی وجود نداشـت، 
ثانيـا هيات هـای رسـيدگی بـه تخلفات اداری دارای اسـتقالل عمل هسـتند و مطابـق قانون و 
همچنيـن بـر مبنـای آراء صادره از هيـات عمومی دیوان عدالـت اداری حتـی در صورت صدور 
حکـم بـر برائت متخلـف در دادگاه و از نظـر کيفری این موضوع باعث نمی شـود که هيات های 

رسيدگی به تخلفات اداری نيز ملزم به صدور حکم بر برائت وی شوند. 

گفتار چهارم: مشموالن قانون رسیدگی به تخلفات اداری
یکـی از نخسـتين مـواردی کـه در خصوص رسـيدگی بـه تخلفـات اداری باید بـه آن پرداخت 
دایـره شـمول قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنان دولت به عبـارت دیگر قلمرو اجرایی 
آن اسـت. در ایـن زمينـه هـدف این اسـت که مشـخص گـردد چه اشـخاصی مشـمول قانون 
مذکـور و چـه کسـانی از شـمول اجـرای آن خـارج می باشـند. به طور کلـی این موضـوع از دو 
جهـت دارای اهميـت اسـت؛ نخسـت اینکه بـا توجه به عنـوان قانون که رسـيدگی به تخلفات 
کارکنان دولت اسـت آیا فقط کارکنان دسـتگاه های دولتی مشـمول آن شـناخته می شـوند یا 
کارکنـان نهادهـا و موسسـات عمومی غير دولتـی مانند سـازمان تامين اجتماعی و سـازمان ها، 
نهادهـا و شـرکت هایی کـه نـه دولتی محسـوب می شـوند و نه در زمـره موسسـات و نهادهای 
عمومـی غير دولتـی هسـتند، در عيـن حـال خصوصـی نيز محسـوب نمی شـود را نيز شـامل 
می شـود. دیگـر اینکـه بـا التفات بـه تنوعی کـه در نحوه بـه کارگيـری کارکنان دسـتگاه های 
اجرایـی اعـم از دسـتگاه های دولتی و موسسـات عمومـی غير دولتی وجود دارد و ممکن اسـت 
کـه بـه طـور موقـت یا دائـم یا به صـورت ثابت یـا پيمانی یا رسـمی  باشـند، مخاطبـان قانون 

مذکور کدام قسم از کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول می باشند. 

بند اول: کارکنان مشمول آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
الف( کارکنان ثابت )رسمی(

بـر اسـاس بنـد الف مـاده 1 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعی مصـوب 86 یکی از 
حالت های اسـتخدامی در سـازمان، اسـتخدام ثابت اسـت کـه به موجب آن اشـخاص حقيقی 
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جهـت انجـام خدمـت مسـتمر و تمـام وقـت و بـه موجـب حکـم رسـمی بـه اسـتخدام ثابت 
سـازمان پذیرفتـه شـده و در یکـی از پسـت های سـازمان منصوب می شـوند. مطابق مـاده 51 
آیين نامه اسـتخدامی، کارکنان سـازمان مشـمول قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنان 
دولـت محسـوب می شـوند. لذا با توجـه به صراحتی کـه در این خصوص بـه کار رفته تردیدی 
در شـمول قانـون بـه کارکنـان ثابت سـازمان باقـی نمی نماند. مضاف بـر آنکه مـاده 18 قانون 
رسـيدگی بـه تخلفـات اداری که در ایـن خصوص مقرر مـی دارد کليه وزارتخانه ها، سـازمان ها، 
موسسـات و شـرکت های دولتـی، شـهرداری ها و بـا آن  کـه  و موسسـاتی که تمام یا قسـمتی 
از بودجـه آن هـا از بودجـه عمومـی تاميـن می شـود و نيز کارکنان مجلس شـورای اسـالمی و 
نهادهای انقالب اسـالمی مشـمول مقررات این قانون هسـتند. از سـوی دیگر با توجه به ماده 
51 آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان کـه مقرر داشـته رسـيدگی به تخلفـات کارکنان سـازمان 
طبـق قانـون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری مصـوب سـال 1372 مجلـس شـورای اسـالمی با 

اصالحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود، تایيد کننده این موضوع است. 

ب( کارکنان قراردادی)غیر رسمی(
بـر طبـق مـاده 1 آیين نامه اسـتخدامی سـازمان یکی دیگـر از حالت های اسـتخدام و پذیرفته 
شـدن به خدمت سـازمان تامين اجتماعی اسـتخدام موقت یا قراردادی اشـخاص اسـت که به 
جـز محدودیـت مدت اسـتخدام از هر نظر تایع آیين نامه اسـتخدامی محسـوب می شـوند1. بر 
این اسـاس این قسـم از کارکنان سـازمان نيز مشـمول ماده 51 آیين نامه استخدامی در نتيجه 
قانـون رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنـان دولت بوده و رسـيدگی به تخلفات این دسـته از 
کارکنان سـازمان نيز در صالحيت هيات های رسـيدگی به تخلفات اداری سـازمان می باشـد.

البتـه نکتـه ای کـه الزم اسـت در اینجا اشـاره شـود این اسـت که بـر مبنای عموميـت به کار 
گرفته شـده در آیين نامه اسـتخدامی به شـرح یاد شـده ممکن اسـت این ابهام ایجاد شـود که 
منظـور از اصطـالح کارکنـان سـازمان می تواند همـه کارکنان سـازمان تامين اجتماعـی اعم از 
اینکه مشـمول آیين نامه اسـتخدامی، باشـند یا خير و فارغ از نوع رابطه اسـتخدامی و نحوه به 
کارگيـری آنهـا تلقی شـود. اما باید در جهت رفع ابهـام از این باب گفت که بـا توجه به دادنامه 
شـماره 26 مـورخ 77/4/28 هيـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری مبنی بر اینکه رسـيدگی به 
تخلفـات اداری کارکنان رسـمی، ثابت و قراردادی شـرکت های دولتـی در صالحيت هيات های 

تبصره ماده 2 آیين نامه استخدامی سازمان تامين اجتماعی.   .1
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رسـيدگی به تخلفات اداری اسـت و با نظر به بخشـنامه سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور 
کـه اعالم نموده اسـت قانون رسـيدگی به تخلفات اداری کارکنـان دولت در خصوص کارکنانی 
کـه قـرارداد کار معيـن دارنـد نيز اجرا می شـود، منظور از کارکنـان سـازمان در اینجا کارکنان 
ثابـت یـا رسـمی و موقـت یا قـراردادی اسـت که به موجـب آیين نامه اسـتخدامی سـازمان به 

استخدام پذیرفته شده اند و مشمول آیين نامه هستند.  

بند دوم: مشموالن قانون کار در سازمان تامین اجتماعی
عـالوه بـر کارکنانـی کـه در اجـرای آیين نامـه اجرایـی سـازمان بـه صـورت ثابت یـا موقت به 
اسـتخدام سـازمان پذیرفتـه شـده اند، تعـداد دیگـری از کارکنـان در سـازمان تامين اجتماعی 
بـه کار اشـتغال دارنـد کـه بـه موجب قانـون کار بـا انعقاد قـرارداد کار بـا سـازمان در این نهاد 
فعاليـت دارنـد یـا اینکـه بـه موجـب قـرارداد کار در خدمـت یکـی از شـرکت های پيمانکاری 
طـرف قـرارداد سـازمان قرار داشـته و از این طریق در سـازمان فعاليت می نمایند. این قسـم از 
کارکنـان مشـمول قانـون کار بـر اسـاس مـاده 27 قانـون کار از یک طرف و مطابق با قسـمت 
اخيـر مـاده 18 قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری که اسـتثنائاتی را در مورد مشـموالن قانون 
قائل شـده  اسـت و تعدادی از کارکنان بخش عمومی را از شـمول اجرایی آن مسـتثنی نموده 
اسـت از جملـه مشـموالن قانون اسـتخدام نيروهای مسـلح و غيـر نظاميان ارتـش و نيروهای 
انتظامی قضات، اعضای هيات علمی دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالی و مشـموالن قانون 
کار و آنـان را تابـع قوانيـن و مقررات مربوط به خود اعالم داشـته، مشـمول قانون رسـيدگی به 

تخلفات اداری کارکنان دولت محسوب نمی شوند.  

بند سوم: سایر کارکنان شاغل در سازمان
از آنجـا کـه بـه موجـب قوانيـن و مقـررات ماننـد همـه دسـتگاه های اجرایـی در سـازمان 
بـا آیين نامـه  نيـروی کار مطابـق  بـه کارگيـری  نيـز محدودیت هایـی در  تامين اجتماعـی 
اسـتخدامی سـازمان مانند سياسـت های دولت و بخش عمومی در کاهش حجم دسـتگاه های 
اجرایـی و کـم کـردن هزینه هـای بخـش عمومـی پيش بينـی و مقرر شـده اسـت، از طرفی با 
توجـه بـه گسـترش روزافـزون بيمه شـدگان و تکاليـف و وظایف قانونـی محوله، بـه کارگيری 
نيـروی کار جدیـد اجتناب ناپذیـر اسـت و مجـال ماندن بـرای بهبود شـرایط و برطرف شـدن 
محدودیـت مقـرر وجـود نـدارد، بـر همين اسـاس، وضعيـت مذکور ایجـاب می نمایـد که این 
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نقيصه به نحوی برطرف شـود، در این راسـتا سـازمان تامين اجتماعی مانند سـایر دستگاه های 
اجرایـی بـه طـرق مقتضـی دیگـری غير از طـرق ذکر شـده در آیين نامـه اسـتخدامی یا حتی 
قانـون کار اقـدام بـه تاميـن نيـروی کار مـورد نيـاز خـود می نمایـد. به عنـوان مثال، بـا انعقاد 
قراردادهـای مقاطعـه اجـرای کار مورد نياز خود را به اشـخاص واگذار نموده اسـت. سـوالی که 
در ایـن خصـوص اینجـا مطـرح می شـود این اسـت کـه چنانچه تخلفی توسـط این اشـخاص 
واقـع شـود آیـا مشـمول قانون رسـيدگی به تخلفـات اداری یـا قانون کار قـرار می گيرنـد یا از 
ضوابـط دیگـری تبعيـت می نماینـد. بـا تفاصيلـی که در مـورد مشـموالن قانون رسـيدگی به 
تخلفات اداری کارکنان دولت و مشـموالن آیين نامه اسـتخدامی سـازمان تامين اجتماعی آمد 
و همچنيـن بـا توجه به آنچه که در خصوص مشـموالن قانون کار اشـاره شـد، و بـر مبنای آراء 
صـادره از شـعب و هيات عمومی دیوان عدالت اداری، اشـخاصی که بـه موجب قرارداد مقاطعه 
یـا به شـيوه دیگری اقـدام به انجام برخـی از وظایـف و ماموریت های سـازمان می نمایند، جزو 
کارکنـان مشـمول آیين نامـه اسـتخدامی سـازمان یا قانـون کار تلقـی نمی شـوند و در صورت 
تخلـف مشـمول قـرارداد فـی مابيـن و ضوابط مرتبـط با آن محسـوب می شـوند. بدین ترتيب، 
رسـيدگی به تخلفات اداری کليه کارکنان موسسـات و سـازمان ها و تشـکيالتی که تابع قانون 
کار یا مواردی که از شـمول قانون مسـتثنا شـده، نيسـتند، همچنين از ضوابط خاص دیگری 

تبعيت نمی نمایند، در صالحيت هيات های رسيدگی به تخلفات اداری قرار دارد.  

گفتار پنجم: ساختار، تشکیالت و نحوه رسیدگی تخلفات اداری
نظـر بـه اینکـه ضمانت هـای اجرایـی اداری و تضمينـات پيش بينی شـده برای انجـام تکاليف 
اداری مقـرر بـرای مدیـران و کارکنـان از شـدت کمتری نسـبت بـه ضمانت اجراهـای کيفری 
برخوردارنـد بر همين اسـاس رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنان خاطی در خـود اداره ضمن 
بـه کارگيـری تشـریفات دادرسـی سـاده ای صـورت می پذیـرد1. مطابـق قانـون رسـيدگی بـه 
تخلفـات اداری، هيات هایـی، تحـت عنـوان هيـات بـدوی و تجدیدنظر رسـيدگی بـه تخلفات 
اداری در سـازمان ها و تشـکيالت اداری دولتـی و عمومی تشـکيل می شـود که وظيفـه دارد به 
تخلفات اداری کارکنان آن اداره رسـيدگی نماید2. در رأس این تشـکيالت، هياتی تحت عنوان 
هيـات عالـی نظارت قـرار دارد که بر عملکرد هيات هـای بدوی و تجدیدنظر نظـارت می نماید.

با توجه به اهميت موضوع به اختصار به ترکيب و نحوه اقدام این هيات ها می پردازیم. 
طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ا. سمت، چاپ 78، ص. 228   .1

ماده 1 قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 72/9/7   .2
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بند اول: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری؛ جایگاه و ترکیب
مطابـق قانـون هيات هـای بـدوی در ادارات کل اسـتانی واقـع در مراکـز اسـتان ها و هيـات 
تجدیدنظـر در سـطح مرکـز یـا برخـی از اسـتان ها بنـا بـه تشـخيص هيـات عالـی نظـارت 
تشـکيل می شـود. هر یـک از ایـن هيات هـا دارای سـه عضـو الـی و یـک یـا دو عضـو علـی 
البـدل اسـت کـه در غيـاب عضـو اصلـی بـه جـای آنـان انجـام وظيفـه می نماینـد. اعضای 
هيات هـا بـا حکـم وزیـر یـا باالتریـن مقام سـازمان مسـتقل دولتی مربـوط برای مدت سـه 
سـال منصـوب می شـوند و انتصاب مجـدد آنان بالمانع اسـت. برکناری اعضـای این هيات ها 
بـا پيشـنهاد وزیـر یـا بالترین مقام سـازمان مسـتقل و تصویب هيـات عالی نظـارت صورت 
می گيـرد. هيچ یـک از اعضـای اصلـی یـا علی البـدل هيات هـای بـدوی نمی تواننـد همزمان 

عضو هيات تجدیدنظر نيز باشند.  
صالحيـت رسـيدگی به تخلفـات اداری کارکنان هر دسـتگاه اجرایی با هيات بدوی رسـيدگی 
بـه تخلفـات اداری آن دسـتگاه اسـت و آراء صـادره توسـط ایـن هيات هـا در صورتـی که قابل 
تجدیدنظـر باشـد ظـرف مـدت سـی روز از تاریـخ ابـالغ رأی قابـل تجدیدنظـر خواهی اسـت. 
فقط در مواردی که گزارش بازرسـی سـازمان بازرسـی کل کشـور متضمن اعالم تخلف اداری 
مدیـران کل ادارات و مقامـات باالتـر تا سـطح وزرا و همترازان آنان باشـد، هيـات تخلفات نهاد 

ریاست جمهوری صالح به رسيدگی به پرونده می باشد1.  
مطابق قانون رسـيدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت اعضای هيات های بدوی و تجدیدنظر 
در مـواردی کـه بـا متهـم به تخلـف اداری قرابت و نسـبت فاميلی نسـبی یا سـببی دارند و به 
واسـطه خونـی یـا پيوند ازدواج از بسـتگان نزدیک به آنان می باشـند، یعنی قرابت آنان نسـبی 
یـا سـببی تـا درجه دو از طبقه سـوم باشـد، عـالوه بر آن چنانچـه عضو هيات با متهـم دعوای 
حقوقـی یـا جزایی داشـته یـا در دعوای مطرح شـده ذی نفع باشـد، نمی توانند در رسـيدگی یا 

صدور رای شرکت نمایند2.  
هيات هـای رسـيدگی بـه تخلفـات اداری به طور کلـی می تواننـد از یک یا چند گـروه تحقيق 
نيـز اسـتفاده نمـوده و وظيفه جمـع آوری دالیل و تهيـه و تکميل اطالعات و مـدارک را به آنها 
بسـپارند3. جلسـه های هيات هـای رسـيدگی بـه تخلفات با شـرکت سـه نفر از اعضا رسـميت 

یافتـه و نظـر اکثریـت موافق حداقـل دو نفر از اعضاء منـاط اعتبار رای صادره اسـت. 
مطابق با بند 8 ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور.   .1

مطابق قانون مدنی؛ طبقه اول شامل: پدر، مادر، اوالد و اوالد اوالد. طبقه دوم شامل: اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها و طبقه سوم مشتمل   .2
بر عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها است. 

ماده 5 قانون رسيدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت.   .3
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بند دوم: هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
مطابـق مـاده 22 قانون رسـيدگی بـه تخلفات اداری، بـه منظور نظارت بر حسـن اجرای قانون 
و ایجـاد هماهنگـی در کار هيات هـای رسـيدگی بـه تخلفـات اداری، هيـات عالـی نظـارت به 
ریاسـت ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)جانشين سـازمان امور اداری و استخدامی 
کشـور( مرکـب از یـک نماینده از قوه قضایيه، سـه نفـر از بين نمایندگان وزرا یـا باالترین مقام 
سـازمان های دولتی تشـکيل می شـود. به موجـب مـاده 34 آیين نامه اجرایی قانون رسـيدگی 
بـه تخلفـات اداری نيز مقرر شـده اسـت که هر  یـک از وزیران یا روسـای دسـتگاه های اجرایی 
بایـد نماینـده ای را بـه عنوان ناظـر و هماهنگ کننده هيات های آن دسـتگاه تعيين و سـازمان 

مدیریت و برنامه ریزی )جانشـين سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور( معرفی نماید.
 هيات عالی نظارت از اختيارات و صالحيت های نظارتی وسيع و گسترده ای برخوردار است؛ حتی 
می تواند تحت شرایط مقرر در قانون، هر یک از هيات های بدوی یا تجدیدنظر تخلفات اداری را 
منحل یا تمام یا بعضی از تصميمات آنها را ابطال نماید. مضاف بر آن الزم است که تغيير یا اصالح 

آرای قطعی هيات های رسيدگی به تخلفات اداری با تایيد این هيات انجام شود.

بند سوم: شروع و ترتیب رسیدگی به تخلفات
بـه طـور کلی رسـيدگی توسـط هيات های رسـيدگی بـه تخلفـات اداری، دو مرحله ای اسـت. 
بدیـن ترتيـب کـه در مرحله نخسـت هيات هـای بدوی رسـيدگی بـه تخلفـات اداری ذی ربط 
)صاحـب صالحيـت( بـه موضوع رسـيدگی می نمایـد و در مرحلـه بعد هيات هـای تجدیدنظر 
رسـيدگی بـه تخلفات اداری که در برخی از مراکز اسـتان بنا به تشـخيص هيـات عالی نظارت 
و همچنين در مرکز سـتاد مسـتقر هسـتند، به موضوع رسـيدگی می کنند. شـروع رسـيدگی 
هيات هـا مسـتلزم این اسـت کـه این هيات هـا از تخلف یا خطایی که واقع شـده اسـت، مطلع 
گردنـد. اطـالع هيات هـای رسـيدگی منوط به اعـالم مراتب وقوع خطـای اداری به آنها اسـت. 
در این ارتباط، قانون رسـيدگی به تخلفات اداری مقرر نموده اسـت که هيات بدوی رسـيدگی 
پـس از دریافـت شـکایت از سـوی هر شـخص حقيقی یا حقوقـی اعـم از ارباب رجـوع، مردم، 
کارکنـان یا سرپرسـتان اداری همچنين مقامـات اداری مانند باالترین مقام دسـتگاه اجرایی یا 
اعـالم از سـوی بازرسـان اقـدام به رسـيدگی به موضوع می نماینـد. بر این مبنا رعایت سلسـله 
مراتـب اداری در اعـالم تخلـف شـرط نيسـت و انصراف شـاکی یـا اعالم کننده مانع رسـيدگی 
نخواهد بود با این حال به شـکایات فاقد نام و نشـانی یا امضای شـاکی رسـيدگی نخواهد شـد 
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لـذا الزم نيسـت که شـاکی سلسـله مراتـب اداری را رعایت کنـد. افزون بر آنکه انصرف شـاکی 
یـا اعالم کننـده مانـع رسـيدگی هيـات نخواهد بـود. آیين نامه پيشـگيری و مبارزه با رشـوه در 
دسـتگاه های اجرایـی در مـاده 3 خود در این زمينـه و در ذیل عنوان تکاليف و وظایف کارکنان 
مقـرر نموده اسـت کـه کليه کارکنان دسـتگاه های اجرایی مشـمول مکلفند در صـورت اطالع 
از وقـوع تخلفـات مذکـور در ایـن آیيـن نسـبت بـه خـود یـا دیکـر کارکنـان مراتب را بـا ذکر 
مشـخصات فـرد یا افراد پيشـنهاد کننده به هيات های رسـيدگی بـه تخلفـات اداری و مقامات 
مافـوق اطـالع دهنـد تا مطابق قانون پيگيری شـود. ایـن آیين نامه در ادامه هر شـخصی را که 
در ارتباط با وظایف دسـتگاه های اجرایی از وی تقاضای رشـوه شـده و یا رشـوه اخذ شـده باشد 
یـا برای اخذ رشـوه از وی تالشـی صورت گرفته باشـد، برای اعالم مراتب و گـزارش موضوع در 
اولين فرصت، صالح دانسـته اسـت. افزون بر آن، بر طبق قانون تشـکيل سـازمان بازرسـی کل 
کشـور این سـازمان نيز یکی از نهادهایی اسـت که در جهت انجام وظایف قانونی خود چنانکه 
از وقوع تخلفی در هر یک از ادارات و تشـکيالت عمومی و دولتی مطلع شـود گزارش تخلف را 
به هيات رسـيدگی به تخلف اداری ذی صالح ارسـال و ضمن درخواسـت رسـيدگی موضوع را 
تـا پایـان پيگيـری خواهد نمود. بر همين اسـاس رسـيدگی به موارد اعالمی از سـوی سـازمان 

بازرسـی کل کشـور باید بـه صورت فوری و خـارج از نوبت صـورت گيرد. 
مطابـق دسـتورالعمل رسـيدگی بـه تخلفـات اداری، دالیـل رسـيدگی هيات ها می توانـد اقرار، 
شـهادت یـا اسـناد و مـدارک کتبـی حتـی نظریه کارشناسـی باشـد. مطابق قانـون اگر تخلف 
پيـش از ورود بـه خدمـت دولتـی یـا عمومی صورت گرفته باشـد و تـا پـس از ورود به خدمت 
نيـز ادامه یابد مشـمول رسـيدگی هيات هـای تخلفات می شـود. ضمن اینکه تخلفـی که قابل 
رسـيدگی در هيات هـای رسـيدگی به تخلفـات اداری اسـت الزاما نبایـد در سـاعات اداری رخ 
داده باشـد. رسـيدگی بـه تخلفـات کارکنانـی کـه در ماموریـت بـه سـر می برند اگـر در محل 
ماموریـت آنـان واقـع شـده باشـد بـا هيـات واقـع در محـل ماموریـت اسـت و اگر مربـوط به 
زمـان پيـش از ماموریـت آنـان باشـد بـا محل خدمتی اسـت که بـه آن منتقل شـده اند. با این 
حـال، رسـيدگی بـه تخلفـات کارمندانـی کـه در شـرکت های تعاونـی دسـتگاه های اجرایی یا 
دسـتگاه های غيرمشـمول قانـون فعاليـت می کنند، بـا هيات تخلفات دسـتگاه اجرایی اسـت. 
مضـاف بـر آنکـه بر اسـاس تبصـره مـاده 16 آیين نامـه اجرایـی قانـون در صورتی کـه پرونده 
شـخصی در هيات در حال رسـيدگی اسـت هرگونه تصميم گيری نسـبت به حالت استخدامی 

وی منـوط بـه کسـب نظـر از باالتریـن مقام دسـتگاه یا نماینـده او در هيات اسـت.
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برآمد 
بـا توجـه بـه نص ماده 11 قانون مسـئوليت مدنـی، حکم این ماده شـامل موسسـات، ادارات و 
کارمنـدان دولت، شـهرداری ها و موسسـات وابسـته بـه آنها می باشـد و از آنجایی که سـازمان 
تامين اجتماعـی، زیـر مجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه شـمار مـی رود، تحت 

شـمول حکم منـدرج در ایـن مـاده قانونی قـرار می گيرد.
 مطابق ماده مذکور هر شخص اعم از دستگاه یا کارکنان آن در صورتی که سبب ایجاد خسارت به 
دیگری گردند، مکلف به جبران خسارت می باشند. این در حالی است که اصول کلی حقوقی، ماده 
1 قانون مسئوليت مدنی و موادی که در مبحث اتالف و تسبيب از قانون مدنی ذکر گردیده نيز 
بيانگر چنين مفهومی است. لذا حتی اگر این سازمان در زمره ی مشمولين ماده قانونی فوق الذکر 
نيز قرار نمی گرفت، تاثيری در مسئوليت مدنی سازمان و کارکنان آن ایجاد نمی نمود؛ زیرا همان 

طور که گفته شد، این ماده قانونی حکم جدیدی دراین زمينه مقرر نداشته است. 
معافيـت از مسـئوليت ناشـی از اعمـال حاکميتی کـه در ذیل ماده 11 قانون مسـئوليت مدنی 
مورد اشـاره قرار گرفته، معافيت به معنای واقعی کلمه نيسـت زیرا، کليه اشـخاص در صورتی 
کـه در مقـام اعمال حق قانونی خود، سـبب ورود خسـارت به دیگری گردنـد، الزامی به جبران 
خسـارت ندارنـد و در ایـن دسـته از اعمال نيز تنها با وجود شـرایطی از جملـه: انطباق عمل با 

قانـون و... تکليفی به جبران خسـارت ایجاد نخواهد شـد.
مسـئوليت کيفـری بـه معنای قبول نتایج و آثار ناشـی از رفتارهایی اسـت کـه قانونگذار وصف 
مجرمانـه بـه آنها داده  اسـت. در این راسـتا، مقنـن جرایمی که در حـوزه اداری امـکان ارتکاب 
آن وجـود دارد را شناسـایی و بـرای مرتکب مجازات تعيين کرده اسـت. هـدف قانونگذار از این 
اقـدام اوال حمایـت از امـوال دولتی و عمومی اسـت کـه در اختيار طيف خاصـی از افراد جامعه 
یعنـی کارمنـدان قـرار دارد، بوده و ثانيا مبارزه با فسـاد اداری از طریق شناسـایی جرایم فنی و 
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تخصصـی حـوزه کارمنـدان اسـت تا از سـلب اعتماد عمومی نسـبت به فعاليت هـای دولت در 
معنـای عـام جلوگيـری کند. ماهيـت این اعمال طوری اسـت که از یک سـو افـرادی عادی به 
ارتکاب آن نبوده و صرفا کارمندان مرتکب آن می شـوند و از سـوی دیگر، در بسـياری از موارد 

وصف کارمند بودن و زیان وارده سـبب تشـدید مجازات اسـت.    
 به طور کلی، مسئوليت کيفری با توجه به آثاری که دارد از تخلف اداری و مسئوليت مدنی 
)مسئوليت مدنی ضمانت اجرای جبران خسارت را به دنبال دارد( متمایز می شود. رسيدگی به 
جرایم ارتکابی از تشریفات خاصی برخوردار بوده و دادستان به عنوان مدعی العموم وظيفه تعقيب 
بزهکار را در صورت ارتکاب جرم برعهده دارد. افزون بر این، دستگاه یا سازمان متبوع مستخدم 

نيز می تواند به عنوان مدعی یا شاکی خصوصی از دادستان تعقيب متهم را بخواهد. 
بررسی و تحليل قانون رسيدگی به تخلفات اداری و آیين نامه اجرایی آن به انضمام قوانين و 
مقررات دیگری که به این موضوع پرداخته است نشان می دهد به طور کلی مانند همه کسانی 
که در بخش عمومی اشتغال به کار دارند، برای مدیران و کارکنان سازمان تامين اجتماعی نيز 
مسئوليت هایی پيش بينی و احصاء شده است. این مسئوليت ها که به نسبت اهميت وظایفی که 
بر عهده دارند عدیده است، از یک سو اخالقی و دینی بوده و به نحوه برخورد آنها با همکاران و 
مراجعين در محيط اداره و مرتبط است و از طرف دیگر به مسائل مالی مانند رشوه خواری و ارتشا 

و اختالس و تخلفاتی که دارای عنوان مجرمانه است، می پردازد.
بيش از هر چيز شـناخت حدود مسـئوليت های مدیران و کارکنان بخش عمومی مسـتلزم این 
اسـت کـه آرای صـادره از سـوی هيات هـای رسـيدگی به تخلفـات اداری، ضمـن رعایت نکات 
مربـوط بـه محرمانه بودن موضوع و حقوق اشـخاص مرتبط، اطالع رسـانی گردیـده و حتی آراء 
مذکـور بـه نحوی چاپ و منتشـر گـردد تا ضمن اطالع اشـخاص از نحوه رسـيدگی هيات ها با 
مصادیـق عناویـن تخلفات به خصوص مواردی که کلی اسـت شـناخت یابنـد. این مهم ضمن 

اینکه از جنبه آموزشـی برخوردار اسـت جنبه پيشـگيرانه نيز دارد.
با توجه به موارد تخلف تعيين و مقرر شده، هر چند این موارد بيشتر منطبق با تکاليف عمومی 
کارکنان مذکور در قوانين و آیين نامه استخدامی است؛ با این حال، با توجه به کليت برخی از 
تخلفات این موضوع سبب نمی شود که یکی از کارکنان قوانين و مقررات خاص حاکم را نقض 
نمود. به دليل نقض این قوانين موضوع تخلف وی در هيات رسيدگی به تخلفات اداری رسيدگی 
شود. بنابراین یکی از تکاليف و وظایف سازمان در اجرای این قانون مطالبه و وصول حق بيمه 

کارگران از کارفرمایانی است که از ایفای تعهدات و تکاليف مقرر قانونی استنکاف نموده اند. 
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بین	المللی	آن،	فصلنامه	حقوق،	مجله	دانشـکده	حقوق	و	علوم	سیاسـی،	دوره	42،	شـماره	3،	

پاییز	1391،	ص195-177	
شامبیاتی،	هوشنگ،	حقوق	جزای	عمومی،	جلد	دوم،	انتشارات	مجد،	چاپ	دوم،	تهران،	1392	 	-
منتی	نـژاد،	صـادق،	بررسـی	جرایـم	علیـه	امـوال	دولـت،	معاونـت	آمـوزش	و	تحقیقـات	قوه	 	-

قضاییه،	انتشارات	جنگل.	
منتی	نـژاد،	صـادق،	بررسـی	جرایـم	علیـه	امـوال	دولـت،	معاونـت	آمـوزش	و	تحقیقـات	قوه	 	-

قضاییه،	انتشارات	جنگل،	1389	
منتـی	نـژاد،	صـادق،	حقوق	کیفـری	مالی:	جرایـم	مالی	علیه	دولت،	دیوان	محاسـبات	کشـور،	 	-

مرکز	آموزش	و	بهسازی	منابع	انسانی،	1376	
منصـور	آبـادی،	عبـاس	و	محمـد	جـواد	فتحی،	جعـل	و	تزویـر	و	جرایم	وابسـته،	انتشـارات	 	-

سمت،	1390	
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مهاجـری،	علـی	و	عبدالرضـا	خانلـری	المشـیری،	جرایـم	شـغلی	کارکنـان	دولـت،	شـرکت	 	-
انتشارات	کیهان،	1388	

میرمحمد	صادقی،	حسین،	جرایم	علیه	امنیت	و	آسایش	عمومی،	انتشارات	میزان،	چاپ	سوم،	1382 	-
نعیمی،	عمران	و	همکاران،		قانون	تامین	اجتماعی	در	نظم	کنونی،	انتشارات	جنگل،	چاپ	سوم،	1392 	-

ج( بخش سوم
ابوالحمد،	عبدالحمید،	حقوق	اداری،	جلد	دوم،	چ	76،	ا.	دانشگاه	تهران. 	-

جعفری،	خداداد،	مسـئولیت	روسـا	و	مدیران	در	سلسـله	مراتب	اداری،	ناشـر؛	شـرکت	نشـر	 	-
بهینه	فراگیر،91	

خلیلی،	حمزه،	تخلفات	اداری،	ا.	ابتکار	دانش،	چ.	اول،	91 	-
دهخدا؛	علی	اکبر؛	لغت	نامه؛ج.13،ا.	دانشگاه	تهران،	بی	تا. 	-

رونق،	یوسف)مدون(،	قوانین	و	مقررات	تامین	سالمت	نظام	اداری،ا.فرمنش،	91	ویراست	دوم. 	-
رسـتمی،	ولـی،	محمـد	وارسـته	بازقلعـه؛	حقـوق	اسـتخدامی،	حقـوق	و	تکالیـف	کارمنـدان	 	-
دسـتگاه	های	اجرایی،	صص.81-97،	در	اندیشـه	های	حقـوق	اداری،	مجموعه	مقاالت	اهدایی	
بـه	اسـتاد	دکتـر	منوچهـر	طباطبایی	موتمنی،	محمع	علمـی	و	فرهنگی	مجد،	بـه	اهتمام	محمد	

جاللـی	و	محمدرضا	ویـژه،چ	اول.92
علی	آبادی،	علی،	آیین	دادرسی	تخلفات	اداری،ا.کتابخانه	گنج	دانش،	چ.اول؛	83. 	-

طباطبایی	موتمنی،	منوچهر،	حقوق	اداری،	ویراسـت	سـوم	همراه	با	اضافات،	ا.	سـمت،	چ.16،	 	-
سـال90-	کرمـی،	محمدباقر،مجموعـه	قوانیـن	و	مقـررات	و	نظریات	مشـورتی	راجع	به	کیفر	

کارمندان	دولت	و	قضات،	چ.اول،پاییز	77	
محمـدی،	مختـار،	مجموعـه	کامـل	قوانین	و	مقررات	محشـای	رسـیدگی	به	تخلفـات	اداری،	 	-

مرکز	آموزش	مدیریت	دولتی،	چ.	سوم،	زمستان91	
میرحسـینی،	سیدحسـن،	عباسـی،	محمود،	حقوق	و	تخلفـات	اداری،	چ.	دوم	بـا	اصالحات	و	 	-

اضافات،	بهار	83	
میری،	مسلم،	چالش	های	اجرای	احکام	در	دیوان	عدالت	اداری،ا،	مجد،	94 	-

نوری،علـی	پاشـا	محمد،	مجموعـه	قوانین	و	مقررات	رسـیدگی	به	تخلفات	اداری،	رسـیدگی	 	-
به	شـکایات	کارکنان	دولت	و	رسـیدگی	به	شـکایات	ارباب	رجوع،	مبارزه	با	فسـاد،	سـالمت	

اداری	و	بازرسی،	شرکت	تعاونی	سازمان	معین	ادارات،	چ	ششم،	مرداد	ماه	91	
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نعیمـی؛	عمـران،	و	همـکاران،	قانـون	تامین	اجتماعـی	در	نظـم	حقوقـی	کنونـی،	چـاپ،92.،	 	-
انتشارات	جنگل.	

ب- قوانین و مقررات
قانون	رسیدگی	به	تخلفات	اداری	کارکنان	دولت. 	-

آیین	نامه	اجرایی	قانون	رسیدگی	به	تخلفات	اداری	کارکنان	دولت. 	-
مجموعه	قوانین	و	آیین	نامه	های	تامین	اجتماعی،چاپ94 	-

قانون	ارتقا	سـالمت	نظام	اداری	و	مقابله	با	فسـاد	مصوب	90/8/7	مجمع	تشـخیص	مصلحت	 	-
نظـام	و	آیین	نامـه	اجرایی	آن.

قانـون	تشـکیل	سـازمان	بازرسـی	کل	کشـور	و	آیین	نامـه	اجرایـی	آن	مصـوب	60/7/19	بـا	 	-
اصالحـات	سـال	75	و	87	

آیین	نامه	استخدامی	جدید	سازمان	تامین	اجتماعی	مصوب	86 	-
آیین	نامه	پیشگیری	و	مبارزه	با	رشوه	در	دستگاه	های	اجرایی	مصوب	83/12/22	هیات	وزیران 	-


