
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

 تفاوت جرم با تخلف در حقوق اداری ایران

 

 جواد نوری

 

 رشته حقوق عمومی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زاهدان

 

 

 

 چکیده:

اوت با این تف ی مختلفی از آن ها را بیان نموده،متعددی راجع به مفهوم جرم و تخلف ارائه شده که هر کدام جنبه ها تعاریفاز گذشته تا به حال 

در این  که تخلف بیشتر در نظام اداری و حقوق اداری نمود پیدا می کند و نقش جرم جامع تر و کلی تر از تخلف و مجازات های مربوطه است

ه افل مختلف بحوالت این مفاهیم را جمع آوری کرده و بیان کنیم.از آنجا که این مسئله از اهمیت به سزایی در ممقاله سعی شده است روند تح

جرم و تخلف  خصوص ادارات دولتی برخوردار است لذا باید مفهوم جرم و تخلف بصورت دقیق بیان و تعریف جامع و کاملی از آن بعمل آید.

شامل در تعریف جرم برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق یعنی های عام و خاص آنها ، هاز جهت جنب دارای تفاوت های زیادی 

هد، لیکن دالعمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار میشود. لذا مدعیکلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می

ز جهت طبع ا.کندمان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا میدادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از ه

شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و گیرد، سزادهی میوسیله مجازاتهایی که نوعاً بر فرد حقیقی تعلق میبه جرمالعملها پدیده عکس

گیرند و ضمانت اجراهای تر و بعضاً در حواشی مجازاتهای عمومی قرار میجازاتهای اداری سبکرود. لیکن طبع مسلب حیات مرتکب، پیش می

دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره  مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، ،از جهت مرجع رسیدگی.ای دارندساده

در جرایم تعیینی  -از جهت عنصر قانونیرحو در اباشندیل یافته و تابع قوانین خاص میشوند، لیکن مجازاتهای اداری در محل اداره تشکمی

که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود گردد، درحالیتعریف می  گذار، معموالً عناصر مجرمانه دقیقوسیله قانونبه

 .شده استندارد و این تعریف معموالً به بخشنامه سپرده

 اداری حقوق تخلف، جرم، کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین کرده  هر رفتار»عنوان  قانون مجازات اسالمی به ۲تعریف قانونگذار از جرم در ماده 

عنوان مثال، عمل واحد،  ه تشابهی میان این دو وجود دارد. بهوحاکی از اختالف اساسی جرم با تخلف است.گرچه بعضاً وج« است جرم گویند

هر دو مجازاتهایی مقرر شده است یا در برخی روشهای  منشأ تخلف و جرم است مانند اختالس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای

رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و با این وجود .شود هایی دیده می ویژه در قوانین متأخر، شباهت رسیدگی بین این دو، به

.ا( و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری)ق.ر.ت ۸وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده خصوص من

ر دآنچه  .کند، مثالً اختالس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیستاسالمی این رابطه را تأیید می

تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به حقوق ضرورت مقابله با جرم را توجیه می

قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی  ۳۶موجب اصل به .متبوعه کارمند است

ندان لفات اداری کارمکه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صالحیت هیأتهای رسیدگی به تخیعنی، دادگستری صورت گیرد، درصورتی

قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل .ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون هستند۱است که اینان مطابق ماده 

مجازاتهای  کهشده در قوانین کیفری شدید است، درحالیبینیمجازات پیش.که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری استشود، درصورتیمی

لفات تخ.دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است شود. به همین سبب، آیینانضباطی خفیف بوده و تنها شامل حاالت استخدامی می

ع و اانگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب

عام(  یانحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد مالحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت )به معنا

و راقعی روبهو جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه و

اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی ترین افراد جامعهاست، زیرا بر اساس قاعده، کارکنان دولت شاخص

 سوال و فرضیه: .از کنار آن گذشت

 ؟ تفاوت جرم با تخلف چیست هیم به این سوال پاسخ دهیمدر این مقاله می خوا

 فرضیه نیز این می باشد که برای مفهوم جرم و تخلف می توان تعاریف دقیقی ارائه داد که در همه زمان ها و مکان ها ثابت باشد . 

 در ادامه به بررسی این سوال و فرضیه می پردازیم.

 جرم:  فصل اول

 تعریف جرم از دیدگاههای مختلفگفتار اول :

 ن:آ: تعریف جرم از دیدگاه قر ۱-۱-۱

ده (با این حال مصادیق گستر۱0/۳90ییقران کریم جرم به همان مفهوم لغوی جاری هست که به معنای کسب و کار زشت می باشد)طباطبا در

مورد می شود مثال معانی مختلفی شامل مستکبران و ستمگران  ۶0و تقریبا با مشتقات آن شامل  ن به کار برده شده استآای از کلمه جرم در قر

 معاد را شامل می شود ،در نتیجه لفظ جرم در قرآن بصورت عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخالق انحرافی را نیز شامل می گردد.و منکران 

 البته جرم در قرآن شامل همه گناهان نمی شود بلکه با توجه به شدت و ضعف و قصد مرتکب آن ، به یکی از موارد ذیل تحقق می یابد:

 دو مفهوم در قرآن ذکر شده است که شامل :خطا:واژه خطا به  -۱

اینگونه خطا وقتی است که شخص گناه می کند و مسئولیت هم دارد . در این حالت ،گناه سراسر وجود او را فرا می گیرد و الف:خطای مسئول:

رو حتى العروس، ذیل خطیئه( و از این تاج )گردداختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه میتا جایی که شخص بی بر نفس او چیرگی می یابد 

شود )بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب میکه تنها شامل گناهان صغیره می« سوء»

 (۲/۸۱اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/
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« اخطأنا»و « خطئی»شود که معموالً به صورت غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می ب ـ خطای

  .آمده است

بت اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون )اثم، آثم، اثیم، تأثیم( و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقو-۲

دارد، مانند لهو، بعضی کاری است که انسان را از ثواب باز می :اندر رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختالف نظر وجود دارد. برخی گفتهبه کا

  می دانند.«ضرر»آن را به معنای 

 «ائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...اِنْ تَجْتَنِبُوا کَب»سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیة -۳

   .گرددشود و از این رو شامل جرم نمیبه مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی «سیئه»و « سوء»شود (، معلوم می4/۳۱)نساء/

رابطة عموم و خصوص « جرم»با « ذنب»گردد و از این رو لفظ ق میذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حاالت استکبار اطال-4

 .مطلق دارد

 دیدگاه فقهیتعریف جرم از  :۱-۱-۲

مالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثالً در برخی عبارات آمده جآنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف ادر فقه بی        

(؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک ۲/477کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است )خمینی، که ارتکاب گناهان 

(. بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است ۱/۳۳7واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است )خویی، 

مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که « اتجنای»که غالباً تحت عنوان 

   )54۲-54۱خواهند داشت )ابوزهره، « تعزیر»شوند و در غیر این موارد، عنوان مطرح می «حدود»تحت عنوان 

ه است: جرم در اصطالح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسالمی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمد 

به عبارت  .)قول یا ترک قول( که اسالم انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است

 (۱/۱۶4)افراسیابی، .انجامد باهی فرد یا جامعه میدیگر، جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به ت

  :البته تفاوت هایی نیز این دیدگاه و دیدگاه حقوقی دارد که در زیر بررسی می شود 

در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى مالحظه  :از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد-۱

است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى  شده

جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطالح فقهى به معنى گناه و معصیت است و 

مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا  آن عبارت است از سرپیچى و

 موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است:

 خالق حسنه و امثال آن است. یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و ا ;. تجاوز به حق اللّهالف: 

از این رو، روشن   .یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود ;تجاوز به حق الناس ب :

ضرر و زیان خصوصى یا شد که جرم فقهى )گناه( نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و 

عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: 

رتکب امل منوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها ش

   .گناه مى شود، شامل نمى شود

از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم -۲    

قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، 

  .و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است
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ت رناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغای

المى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اس

 ;کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسالمى باشد»است: 

 «.قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان استاین اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسى و 

، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خالف. ۱۳5۲قانون مجازات عمومى مصوب  ۲از لحاظ تقسیم بندى جرم: براساس ماده -۳ 

ن قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده این تقسیم بندى در کشورهاى الئیک مرسوم است و تدوین کنندگا

جازات، ن ماند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسالمى به تبعیت از فقه اسالمى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزا

   .. مجازات هاى بازدارنده5تعزیرات اسالمى  .4. دیات ۳. قصاص ۲. حدود ۱به پنج قسم تقسیم نموده اند: 

 : دیدگاه جامعه شناختی ۱-۱-۳

شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد  شناسان و جرماز نظر جامعه        

جرم عبارت  :گویددر این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می  در واقع، جرم .گذار قرار گرفته باشد یا نهحمایت قانون 

 (۱/۱45).آید ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می است از هر جمله 

ک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی توانیم وجود یما می  :گوید شناس مشهور فرانسوی میدورکیم جامعه        

-۱/۶5داد )فیض، « جرم»توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام  دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می به صورت مجازات نشان می

 (7زرق،  : اخالق و عدالت باشد، جرم است. )نک گوید: هر عملی که مخالف (. کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می۶۶

تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزش ها و هنجارهای با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده     

 .گردداجتماعی اطالق می

  

 و مفاهیم مرتبط  جرم : دیدگاه قانونی۱-۱-4

فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می  هر ۱۳70قانون مجازات اسالمی  ۲طبق مادۀ        

انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد  فعلی شخصی اگر فوق مادۀ ظاهر بر بنابر شود.

بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق 

از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی 

این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم  .حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد

بدین جهت حقوقدانان برای  .ی ناخوشایندی در جامعه خواهد داشتمجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدها

 -۱احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: 

 معنوی عنصر -۳ قانونی عنصر -۲ عنصر مادی 

 عناصر عمومی جرم  ۱-۱-5  

بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر عنصر مادی: -۱

 شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است

باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطالق  نصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته،ع-۲

نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود 
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سیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تف

  .جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست

کب را تعنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مر -۳

ق تحقمجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای 

جرم م یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را

  .شناخت

 بنابراین جرم عالوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم   

ار می نصر قربیشترین تردیدها و اختالفات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این ع

  .دهیم

 تکب:جهل موضوعی مر ۱-۱-۶

فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی  ؟اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود.

در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات 

 ته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داش

 دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم  گفتار ۱-۲

 : جرم کیفری ۱-۲-۱

گوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیفری می     

ش جرم را چنین ۱۳70قانون مجازات اسالمی ایران مصوب سال  ۲مادۀ  .بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شودپیشمرتکب آن بوده، در قانون 

  .شودتعریف کرده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می

کند، اما تمام جرائم دارای سه عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق میدهندۀ جرم: اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و ارکان تشکیل

  :اند ازرکن هستند که اگر هریک از این ارکان منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این سه رکن عبارت

قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت شود، مگر آنکه قبالً توسط رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی-۱

  .وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است

چرا که اوالً کشف نیت افراد مقدور دهد؛ رکن مادی: قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی -۲

راد، به بسا افکند، افزون بر آن چه نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلة اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی

  .رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند

باید اهلیت جنایی )آزادی اراده و درک و آگاهی( داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه  رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اوالً شخص -۳

  .)قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه( داشته باشد تا بتوان او را مسئول و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد

ه از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را الزم دیده و برای بنابراین به طور خالصه جرم کیفری عبارت است از هر عمل یا ترک عمل ک

   .مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است

 : جرم مدنی ۱-۲-۲

ار، شده است، اما اگر اضردر تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی        

رود. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار به شمار می« شبه جرم»غیرعمدی باشد عمل 
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ور غیرقانونی عملی که به ط :اند(. برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته۱/۱44است، و در دیگری قصدی در کار نیست )گلدوزیان، 

ی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه بناحق و با قصد و نیت موجب دست یاو با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به 

  .جرم خواهد بود

  :باید خاطر نشان کرد که میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوت هایی وجود دارد

متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن از لحاظ قانونی: جرم کیفری نقض   -

  .گرددخسارت گردد، شامل می

از نظر عنصر مادی: جرم کیفری مستقالً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحة غیرمجاز یا ولگردی، -

 مبتنی بر ورود خسارت استاما جرم مدنی 

از نظر عنصر معنوی: جرم کیفری مبتنی بر اراده ی آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری الزم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد -

  .ندارد

  .ات استاز لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجاز-

مفهوم نظم عمومی متاسفانه در کشور ما بسیار بیگانه است و قبل از هر چیز باید گفت که از ابتدای پیدایش این مفهوم در حقوق موضوعه 

 )۳0،ص۱۳4۳تجارتی وارد کشور ما شده است.)گیتی، کاالی یک مانند  اصطالح نظم عمومی

مطرح می سازد. علی الخصوص در تدوین قانون جزا در دهه ی گذشته با ورود مباحث فقهی و لزوم این بحث را به عنوان مسئله ی بسیار مهم  

شرعی اسالمی در متن قانون و اختالط دو بحث فقهی، حق اللهی و حق الناسی جرم با جنبه ی عمومی و خصوصی بودن حقوق موضوعه معیاری 

. بدین ترتیب جرم در قوانین جزایی ما عالوه بر دارا بودن جنبه ی عمومی و ثابت که بتوان به عنوان اصل کلی بدان اشاره کرد وجود ندارد

  .خصوصی از لحاظ فقهی نیز دارای دو جنبه ی حق اللهی و حق الناسی می باشد

  :حال به جنبه ی حق اللهی و حق الناسی جرم می پردازیم

از این منظر جرم یعنی مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و بر اساس نظر مذهبیون هر جرم شامل مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است. 

ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد و شارع به کیفر آن تصریح نموده است. پس جرم در اسالم گناه و معصیت است و شامل 

المی تلقی می شود که این ارزش ها همان حفظ مسائلی است که دارای مفاسد شخصی و اجتماعی باشد و تجاوز به مصلحت و ارزش های اس

دین و کیان اسالمی، حفظ نفوس و اموال و نوامیس است. درمذهب بیشتر به جنبه ی روانی و معنوی جرم پرداخته شده است 

 )95-9۳،صص۱۳7۲)الطافی،

از آنها توسط حد یا تعزیر منع کرده  پس جرم در فقه متفاوت با جرم در حقوق موضوعه است. جرم در شریعت یعنی محظورات شرعی که خدا 

است. محظورات به معنای انجام فعلی که نهی شده یا ترک فعلی که امر شده است می باشد )وصف شرعی به این معناست که در جرم واجب 

نونی بودن را قبول است که شریعت آن را منع نماید(. از این جهت بین جرم در حقوق موضوعه و فقه تطابق وجود دارد چون هر دو اصل قا

  .دارند

محسوب  "جنایت"عبدالقادر عوده چنین می گوید که در شریعت هر جرمی اعم از آنکه دارای مجازات زندان یا غرامت یا شدید تر از آن دو باشد 

ن این است که می شود. بنابراین خالف و جنحه و جنایت در قانون و شریعت جنایت محسوب می شود و اساس اختالف بین شریعت و قانو

 )77،ص۲،ج۱۳7۲جنایت در شریعت به معنای جرم با هر درجه از اهمیت است ولی جنایت در قانون به معنای جرم سنگین است )عوده،

عوده درباره ی جرم دانستن بعضی اعمال گفته است مجازات خودش مفسده است ولی شریعت آنها را به این سبب واجب کرده است که منجر  

یقی اجتماع و حفظ این مصلحت می شوند و چه بسا جرایم مصلحت باشند ولی شریعت چون منجر به فساد می شوند از آنها نهی به مصلحت حق
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 کرده است مثل زنا، شرابخواری و ... همه ی اینها مصلحت اند اما مصلحتی که در نظر شرع هیچ ارزشی ندارد. بلکه غرض از جرم شناختن برخی

  .امعه استاعمال، حفظ صیانت از ج

در این جا هم فقه و قانون موضوعه با هم منطبق است که غرض از تبیین جرایم و مجازات همان حفظ مصلحت جامعه و صیانت نظام و تعهد  

  :بقای آن است ولی شریعت علیرغم این شباهت ظاهری دو اختالف دارد

داند و بدین سبب در حمایت از آن می کوشد و تقریباً تمامی اعمالی را  در شریعت اسالمی اخالق فاضله را مهم ترین پایه و اساس اجتماع می 

قیم تکه در تضاد با اخالق اند مجازات تعیین می کنند. اما قانون موضوعه تقریباً به طور کلی مسایل اخالقی را رها می سازد مگر آنکه ضرر مس

  .به افراد و امنیت و نظم عمومی بزند

  .عقیده دور از باور است چون قواعد اخالقی حتی فراتر از قانون یکی از مهم ترین مبانی نظم عمومی استالبته به نظر می رسد این 

مصدر شریعت اسالمی خداست چون بر دین استوار است. در نتیجه اوالً قواعد شرعی حتی اگر حاکمان تغییر یابند ثابت است چون قاعده ی  

لی قوانین موضوعه در معرض تغییر و دگر گونی اند چون نظام حاکم تغییر می کند. ثانیاً قواعد شرعی شرعی هیچ ارتباطی با نظام حاکم ندارد. و

ترام از احترام کامل برخوردارند در این جا حاکم و محکوم مساوی اند چون هر دو معتقد آن فقط مصالح خود را در می یابند. این امر به عدم اح

 )۱۳7۸محمدزاده، (نجر می شود قانون و بی اعتنایی نسبت به قانون م

  :در فقه برای جرایم دسته بندی های مختلفی ارایه شده است ،یکی از این تقسیم بندی ها به شرح زیر است        

  .حدود: که این ها را جرایم حق اللهی نامیده اند لذا غیر قابل اسقاط اند. این دسته مانند جنبه ی عمومی جرم در حقوق است-۱

و دیات: این دسته حق الناسی است و کامالّ مقدر و معلوم است. لذا مجنی علیه در صورت تمایل می تواند مجازات را عفو کند قصاص -۲

 (۱۳7۸)محمدزاده، 

، ربا تتعزیری: این دسته از مجازات ها قابلیت تعیین ندارند چرا که محدود نیستند. شریعت به از آن ها اشاره کرده است، مانند خیانت در امان-۳

را  میو تصریح برخی ازآن ها را به عهده ی ولی امر گذاشته است که با توجه به اوضاع جامعه آ ن ها را تعیین کند. حال تفاوت آن دسته از جرای

ی م که شریعت بیان کرده و آنهایی که ولی امر تحریم می کند این است که دسته ی اول همیشه و در هر شرایطی حرام است اما دسته ی دوم

  .تواند بر اساس مصلحت مباح اعالم شود
 

 :جرایم در فقه  انواع  ۱-۲-۳

جرایم ضد فرد: این جرایم حق الناسی اند که قصاص و دیه در این دسته جای می گیرند. البته این دسته جرایم قابل عفو هستند. این -۱

  .را متضرر کند جامعه را نیز متضرر کرده استمجرمین پس از عفو رها نمی شوند بلکه باید تعزیر شوند. اگرچه جرمی که فرد 

  .جرایم ضد اجتماع: حدود در این دسته جای می گیرند-۲

پس آنچه در فقه مطرح است با حقوق موضوعه متفاوت است. البته به این معنا که معیارهای این دو با هم متفاوت است نه اینکه ناقض هم    

ای جنبه ی عمومی اند و به اعتبار موقعیت و جرم خاص ممکن است جنبه ی خصوصی بر عمومی در قانون موضوعه همه ی جرایم دار دباشن

  .غلبه کند ولی اصل این است که جرم اختالل در نظم عمومی ایجاد می کند و در تمامی جرایم مساوی است

 

 مختلف زمانی  طبقه بندی جرایم در سه دوره  ۱-۲-4 
 

انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدالیل گوناگون گرایش هایی به طرف اعمال ضد اگر بپذیریم که در یک گروه   

اجتماعی پیدا می کنند، کامالً ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص، همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا به عنوان جرم 

برای آنها در نظر گرفته شود. زیرا آنچه که روزی نام جرم به خود می گیرد ممکن است روز دیگر معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی 

امری عادی، بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود. چون جرم در طی قرون و اعصار به اشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و 

  .ورتی جلوه گر می شوددر هرزمان و مکانی بص شود می  پیشرفتی که نصیب آنها
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نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید. 

خت. است شنابنابراین تنها می توان به یک نوع طبقه بندی که سه دوره را از هم مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته 

  :این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارتست از
 

جرم در جوامع اولیه به مفهوم بسیار وسیع، عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده  :یهجرم در جوامع اول

  :است. در جوامع اولیه دو نوع جرم وجود داشته است

  .بارت بوده از عمل نابهنجار و ضد اجتماعی که به وسیله فرد یا افراد آن صورت می گرفتالف( جرم داخلی: ع   

ب( جرم خارجی: گذشته از جرایمی که در مورد فوق ذکر شد و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم، عمل زیان بخش یک   

ود. این چنین اتفاقی، واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیل دیگر ب

  .قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت

 رم در جوامع پیشرفته ج

ن را تقریباً از زنجیر قوانی سبی آزادی هایی بدست آورد که اوانسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد ن

  .تی و قبیله ای و قید و بند سنن رهایی داد. بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریباً اصالح شده استلیاا

شود، یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و می توان گفت در جوامع پیشرفته، جرم بزرگ در سوء قصد به زندگی خالصه می 

اغماض می باشد. در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب، جرح، خونریزی و خشونت های جسمانی و در کنار جرم های جنسی 

ورنده دسته دیگری از جرایم می شود که مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخالقی خود را حفظ کرده اند، ایجاد مالکیت فردی، بوجود آ

  .نامید "جرم علیه اموال"می توان آنها را 

  :در جوامع پیشرفته می یابد می توان به طریق ذیل خالصه کرد جرم که را  بطور کلی تحولی

  .حذف می شوندبرخی جرایم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج -۱

  .ایجاد مالکیت فردی، جرم علیه اموال را گسترش می دهد -۲

  .لطمه به امنیت خارجی، نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار می آید- ۳

  .برخی جرایم جنبه عام به خود می گیرد و از زمره جرایم خاص خارج می شود-4

  .به خود می گیرد واکنش علیه آدمکشی نسبت به سایر جرایم، جنبه شدیدتری -4

 جرایم تجاوز به احساسات فردی جایگزین جرایمی می شود که تجاوز به احساسات جمعی-۶

  .محسوب می شد
 

 لرم در زمان حاج

 امروزه زندگانی جدید و اهمیت روزافزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده، ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به 

  .معنی نمود "ایم حیله گرانهجر"

 داریکالهبر اقسام و امانت در خیانت. شود می  در زمان حال، دزدی هایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد، کمتر شنیده 

، یاختالس ها، حقه بازی ها و ... که به میلیون ها و میلیاردها می رسد، به زیرکی و هوشیاری بسیاری نیاز دارد. این روش های جدید بزهکار ها،

آدمکش  ،نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرایم ایجاد کرده، بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران

 ها، عامالن ضرب و جرح، نزاع کنندگان، کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بی رحمی فراوان دارند و غیره در سطح بسیار وسیعی از افراد به

.. و .وجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان، راهزنان، سارقان مسلح 

ساخته می شوند. هنگامی که جرایم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرند تقریباً همه چیز عوض می شود. چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی 

رند، اکه بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد، جرایم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند، از مقام و عنوانی نیز برخورد

  .معموالً از آموزش الزم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند

معروف است کمتر بوسیله آمر قابل اثبات است زیرا به انحاء گوناگون و باالخص بوسیله  "بزهکاری یقه سفیدها"گرچه جرایم این طبقه که به نام 

پوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معموال ظاهر نمی شود، ولی با وجود این می توان به جرأت قدرت، روی اعمال بزهکارانه خود سر

  .اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود
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جرم غیر عمد می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی به  گذشته از جرایم اقتصادی، تقلب و ... جرم دیگری که روز به روز رو به افزایش است، 

ل می اوجود می آید. اینگونه جرایم که تقریبا در تمام دنیا رقم بسیار باالیی را تشکیل می دهد، یکی از علل اصلی نگرانی جوامع متمدن زمان ح

  .باشد

نشان می دادند از بین می رود، به همین جهت هنگامی که پلیس  از سوی دیگر، هیجانات شدیدی که معموال مردم در قبال برخی جرایم از خود

با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است، در افکار عمومی واکنشی ایجاد  %۳0دزدی های ارتکابی جنبه عادی داشته و  %۲5اعالم می کند که 

  .نمی شود و هیجانی به چشم نمی خورد

داشت یکی دیگر از تحوالتی است که به وجود می آید. در زمان حال مجازات جنبه عمومی  از بین رفتن مجازات های خانوادگی که قبال وجود

  :دارد و قانون است که حکم می کند به طور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان به طریق ذیل خالصه کرد

 "یقه سفیدها"لبا توسط طبقه خاصی به نام ظهور جرم های جدید که بصورت حیله گری، حقه بازی و کالهبرداری صورت می گیرد که غا-۱

  .انجام می شود

  .ظهور جرایم غیر عمد-۲

  .وجود جنایات بسیار سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است-۳

  .از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرایم-4

 )معدوم شدن مجازات های خانوادگی. )مظلومان، بی تا-5

 

نظم و روابط اجتماعی را تعیین می کند و آنهایی را جرم می داند که به موجب قانون جزا ، ال گفته شد، قوانین مربوط به اجتماع همانطور که قب 

 )۲۳،ص۱۳4۱مجازات داشته باشند، چرا که در تعریف قانون جزا گفته می شود که قانون جزا مربوط به نظم اجتماع است )حجازی، 

ن انسان ها در زندگی نقض امر ونهی قانون گذار یعنی برهم زدن معادله ی حق و تکلیفی که بی .نهی قانون گذارپس جرم یعنی نقض امر و  

د دارد. بنابراین جرم یعنی بر هم زدن این معادله. معادله ای که نمایانگر نظم عمومی است. پس در یک عبارت کوتاه و فشرده اجتماعی وجو

از آن جا که انسان در اجتماع زندگی می کند و این اجتماع دارای الگو ها و جنبه های متنوع و مختلفی  ."جرم یعنی بر هم زدن نظم عمومی"

ناب ود برای زندگی اجتماعی اجتاست، پس این جنبه ها ناگزیر در تضاد و تناقض با یکدیگرند که این امری طبیعی است، بدین ترتیب جرم خ

چرا که جامعه در حالت رکود   .)۱۱7،ص۱۳70بدون جرم یک تصور بیهوده و محال است )پیکا،( و جامعه ۱۳70،۱۳74پذیر است )آزمایش،نا

 .وسستی و دارای قوانین سنتی بدون هیچ گونه تناقض و تضادی مسیر نباتی خویش را پیش می برد

( از لحاظ اجتماعی جرم بر مبنای ۱7و۱۶،صص۱۳5۳به هر حال جرم از دو نقطه نظر اجتماعی و قضایی مورد بررسی واقع می گردد. )مظلومان،

اخالق می باشد. فالن عمل جرم است یعنی باید توجه کنیم که آیا باید آن عمل مورد مالمت واقع شود و باید تعقیب شود و برای آن مجازات 

ر عمومی قابل تغییر نیست. در هر مقرر شود و یا خیر؟ این توجه مربوط به عقاید اکثریت یک جامعه است. اما هیچ چیز به اندازه ی عقاید و افکا

جامعه عقاید دولتی که نماینده ی آن جامعه است، متکی بر منبع خاص و شرایط اساسی زندگانی اجتماعی آن، بعضی اعمال را برای بقاء آن 

دهند، این اقدامات را برای  تخلف از آن را به وسیله ی تعقیب کیفری مورد تهدید قرار می و  جامعه مهم می داند و رعایت آن را توجه می کند

حفظ نظم عمومی الزم می دانند. گاهی این اعمال را یک جرم طبیعی تشخیص می دهند در حالی که تمییز بین جرم طبیعی و قانونی مشکل 

عمالی را به است، زیرا جرم طبیعی باید عمل ثابت و غیر مرتبط به زمان و مکان باشد و حال آنکه هر کشوری بر حسب زمان و مکان خود ا

  ند.موجب قوانین موضوعه جرم می دا

از لحاظ قضایی جرم عملی است که بر حسب مقررات معنایی برای آن عمل و نتایج آن مجازاتی مقرر شده است. حسب این عمل، نقض قوانین  

  .استجزایی نیست، بلکه نقض قوانین و اصول اجتماعی است که به وسیله ی قانون مجازات عمومی حمایت شده 

باید گفت که جرم در واقع به عنوان تعارض بین فرد و گروه در نظر گرفته می شود. ویژگی های آن در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار  ادامهدر 

ماهیت  با می گیرد. در تمام جوامع انسانی بزهکاری یعنی تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانون وجود دارد. این اعمال می توانند توام

 لای گوناگون باشند، مانند صدمه و آسیب به افراد و قتل و ... . ولی این اعمال همیشه به وسیله ی قانون تعریف و پیش بینی شده است. امیه
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دور کهایم فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی تعریفی از جرم داده که جنبه ی کالسیک پیدا کرده است. عمل، وقتی جرم محسوب می شود که 

صی و وجدان جمعی گروهی را جریحه دار کند. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره ی عمل آن را جرم می سازد و نه احساسات شخ

خصوصیت های عینی آن عمل. پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی و در عین حال اجتماعی هست. بدین ترتیب بر حسب زمان و مکان عملی 

در هر حال می دانیم که باید با جرم زندگی کرد. زیرا نمی توان آن را حذف نمود. راه حل نهایی برای  ممکن است، جرم محسوب بشود یا نشود.

 )۱۳70محو بزه کاری وجود ندارد.)پیکا، 

 تخلففصل دوم :

 گفتار اول : تعاریف تخلف  ۲-۱

ه ،و خطا ،پشت کردن و روی گردان شدن ذکر از حیث لغوی :تخلف به معنای سرپیچی کردن از رعایت قانون ،مقررات ،اخالق و عرف ،اشتبا-

 شده است.

از دیدگاه حقوق اداری :تخلف تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه تعریف شده است .تخلف انتظامی هم عبارت است از -

 است .تخطی نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شئون و شرافت شغلی 

تخلف اداری دربادی امرهرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خالف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت -

ی وظایف تخلف را نقض عمدی قوانین ومقررات اداری وکوتاهی غیر عمدی در اجرا ۱۳۶۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ۸گیرد.ماده 

 .شمارد بر می 9یق وموارد تخلف را در ماده ری اعالم داشته ومصادادا

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری ،تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست به وسیله مستخدم و عدم  ۲بنا به ماده -

ت اداری است و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم بندی می رعایت نظم و انظباط اداری منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفا

 شود.

مربوط به تخلفات اداری از تعریف آن اثری نیست(  ۱۳۶۲اگر به تلفیقی از تعریف عرفی وقانونی تخلفات اداری بپردازیم)که درقوانین بعد از سال

 :به این تعریف دست خواهیم یافت

نقض .به نقض مقررات و قوانین اداری ودر اجرای وظایف اداری باشد تخلف اداری است که منجر هرگونه اقدام یا کوتاهی عمدی یا غیر عمدی

وع نقوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما 

ؤولیت مس»لیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛ این نوع مسؤولیت را دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به د

 گردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند.نامند. بنابراین مسؤولیت اداری کارمندان زمانی محقق میمی« اداری )انتظامی(

تعریفی از تخلف اداری  ۱۳7۲رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون 

توان می ۱۳۶5قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ۸ارائه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده 

های اداری رتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازاتفعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ا»گفت تخلف اداری 

 «.خواهد بود
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 انواع تخلفات اداری  شامل:  ۱- ۲-۱

 تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه-ب                                                 تخلفات اداری محض -الف

 تخلفات اداری محض شامل:

 نقض قوانین و مقرارت-۲                       اعمال و رفتار خالف شئون شغلی و اداری -۱

 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع  یا انجام  ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل-۳

 ر خروج از آن بدون کسب مجوزورود به محل خدمت یا تکراتکرار در تاخیر  -5رک خدمت در خالل ساعات موظف اداری   ت-4

 سرپیچی از اجرای دستور مقام های باالتر در حدود وظایف اداری -7                   غیبت غیر موجه بصورت متناوب یا متوالی  -۶

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری-9   کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول  شده -۸

 دادن نمره یا امتیاز بر خالف ضوابط  -۱0

 فعالیت  یا دادن گزارش ضد مردمیهمکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع  خبری و داشتن  -۱۱

 عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده است  -۱۲

 مبتنی بر نفی ادیان  الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها   عضویت در سازمانهایی که مرامنامه  یا اساسنامه آنها -۱۳

 عضویت در تشکیالت فراماسونری -۱4

 تخلفات  اداری واجد عنوان مجرمانه-

 (۶99،۶9۸،۶97،700ایراد تهمت و افتراء ،هتک  حیثیت )مواد -۱

 قانون مجازات اسالمی( ۶۶9اخاذی )ماده -۲

 (مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱5/0۸/۱۳۶7مجازات مرتکبین ارتشا،اختالس و کالهبرداری مصوب قانون تشدید۶و 5اختالس )ماده -۳

 قانون مجازات اسالمی( ۶05تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر ارادی در اجرای قوانین و مقررات  نسبت به اشخاص )ماده -4

 ،قانون مجازات اسالمی(59۸،۶0۳،۶۸۱ال  دولتی )مواد تسامح در حفظ اموال  و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت  به امو--5

 ق . م . ا  ۶۳۸قانون مجازات  انتشار و افشای  اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده  ۱افشای اسرار و اسناد محرمانه  اداری)ماده -۶

 قانون مجازات اسالمی 50۸ماده  )جرم جاسوسی(ارتباط و تماس غیر مجاز  با اتباع بیگانه -7

 (۶0۶یران در ندادن گزارش تخلفات  کارمندان  تحت امر )ماده دسهل انگاری  روسا و م-۸

 قانون مجازات اسالمی57۶سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های باالتر در حدود وظایف اداری ماده -9

 قانون مجازات اسالمی 540ادائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری  ماده -۱0
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قانون تشدید  ۳وجوهی غر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرکونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.ماده  گرفتن-۱۱

 قانون مجازات اسالمی. ۶00مجمع تشخیص مصلحت نظام. ماده  ۱5/09/۱۳۶7مجازات مرتبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری مصوب 

 ۶04حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. ماده تسلیم مدارک به اشخاصی که -۱۲

 قانون مجازات اسالمی.

 قانون مجازات اسالمی ۶۳۸رعایت نکردن حجاب اسالمی .تبصره ماده -۱۳

 قانون مجازات اسالمی ۶۳۸رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی .ماده  -۱4

مجمع تشخیص مصلحت نظام و  ۱۳۶7قانون مبارزه با مواد خدر مصوب ۱گهداری ،حمل و توزیع و خریر و فروش مواد مخدر .ماده اختفاء ،ن-۱5

 ۱۳۸9و ۱۳۶7اصالحات و الحاقات آن در سال های 

اصالحات و الحاقات آن مجمع تشخیص مصلحت نظام و  ۱۳۶7قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱5استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. ماده -۱۶

 و تبصره های ماده مذکور۱۳۸9و ۱۳7۶در سال های 

 قانون مجازات اسالمی . 59۸هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی . ماده  -۱7

 قانون مجازات اسالمی . 5۳4و  5۳۲جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .مواد  -۱۸

 دست بردن در سواالت ،اوراق،مدارک و دفاتر امتحانی ،افشای سواالت امتحانی یا تعویض آنها. -۱9

 قانون مجازات اسالمی 5۸۱و 57۶سوئ استفاده از مقام و موقعیت اداری مواد -۲0

قانون  5۸۲دن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .ماده توقیف،اختفاء،بازرسی  و یا باز کردن پاکت ها و محصوالت پستی یا معدوم کر -۲۱

 مجازات اسالمی.

کارشکنی  و شایعه پراکنی ،یا تحریک دیگران به کارشکنی و کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی  برای  -۲۲

 مفاسد غیر قانونی 

یا تحریک برپایی تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی شرکت در تحصن ،اعتصاب،و تظاهرات غیر قانونی  -۲۳

 برای مفاسد غیر قانونی 

 عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.-۲4

 

 عناصر تخلف ۲-۱-۲

( . در ۱4۳ترمینولوؤی صفحه -وظیفه است )لنگرودیتخلف اداری:در حقوق اداری تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام  -فال    

حقوق جزا تخلفات انظباطی ارتکاب خالف قانون است که در اینصورت مرادف جرم است بنا بر این تخلف اداری در بادی امر همان نقض مقررات 

 .اداری است
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ایست ب قوق جزا می باشد .همچنانکه برای ارتکاب جرم میاقدام یا کوتاهی : این عنصر از تعریف تخلف اداری مترادف فعل یا ترک فعل در ح -ب

اقدامی صورت گیرد یا اینکه از تکلیفی عدول شود در تخلفات اداری نیز برای شکل گیری یک تخلف باید عملی مثبت صورت گرفته باشد یا در 

ی اسرار شغلی توسط کارمند دولت یک اقدام مثبت انجام وظیفه کوتاهی شود تا نتیجه آن نقض مقررات اداری ودر نتیجه تخلف باشد مثال افشا

 .باشد وعدم حضور در سر کار یا غیبت یک کوتاهی در انجام وظیفه می

عمدی و غیر عمدی: برای آنکه تخلف اداری وقوع یابد یا شکل و ظاهربه خود بگیرد اقدام یا کوتاهی که صورت میگیرد میتواند دو وجه  -ج

. عمد آن است که با اراده وآگاهی از عملی که انجام میشود وبا علم به عواقب ونتایج آن صورت میگیرد ومتخلف اشته باشد دعمدی و غیر عمدی 

دارند و  دیا اقدام کننده به تخلف از مخالفت عمل خود با مقررات نیز آگاه باشد و بداند که قوانین ومقرراتی در این زمینه )سلبی یا ایجابی( وجو

نها اقدام خاصی بروز داده یا ازاقدام واجرای تکلیف قصور نماید .در مقابل غیرعمد بودن اقدام یا عدم اقدام به عملی است که او با علم بر تمام ای

ه اطالعات طبقه بندی شده غافل از اینکه در کدامیک از طبقات ئبدون قصد و فاقد اراده خاص برای انجام یا عدم انجام یک عمل باشد .مثال ارا

                                                                                                                    .انه یا عادی و... هستند به افرادی که صالحیت آن را ندارندسری یا محرم

ا و ه ین آیین نامه ها و بخشنامه ها ودستورالعملنقض قوانین و مقررات : قوانین ومقررات اداری در این تعریف عام هستند و شامل کلیه قوان-د

توان برای مقررات وقوانین اداری محدودیتی قایل شد وهر نوع مقررات اداری  حتی تصمیمات داخلی یک سیستم اداری میشود . بنا بر این نمی

ی بودن یا نبودن دستورالعملها وتصمیمات ولیت آن ایجاد شده است . قانونئکه توسط کارمند اداره نقض گردد تخلف اداری صورت گرفته ومس

تواند بهانه ای برای نقض مقررات باشد .تکلیف  نماید و نمی مدیریتی وبخشنامه های اداری در سطح کلی یا جزیی تخلف اداری را توجیه نمی

نمود آن است که برای نقض قوانین و  کارمند اداری در برخورد با مقررات غیر قانونی در قانون مشخص شده است .نکته ای که باید به آن توجه

ع او مقررات اداره توسط کارمند اداره آیا الزم است که کارمند خاطی از تمام مقررات اداری مطلع باشد یا خیر و به عبارت دیگر آیا عدم اطال

 قررات استناد کنیم که در اینصورتازمقررات توجیه کنند ه نقض مقررات توسط وی میباشد یا خیر ؟ در پاسخ باید به غیر عمدی بودن نقض م

ه همیشنیز از کارمند متخلف پذیرفته نخواهد شد که به عدم اطالع از مقررات استناد جوید .سازمانها وادارات در اطالع رسانی مقررات و قوانین 

 .نمایند میتالش بر آموزش کارکنان خود دارند وگاه بخشنامه ها ومقررات را از طریق تشکیل کالسهای داخلی ابالغ 

 براین کارمندبرای هر شغل تعریف میگردد . بنا اجرای وظایف اداری : منظور از وظایف اداری همان وظایفی است که تحت عنوان شرح وظیفه -ه

وظیفه دخالت وتعدی او در امری که  .اداری زمانی متخلف شناخته میشود که اقدام یا قصور او در حدود وظایف وشرح سازمانی آن صورت گیرد 

مسولیت خواهد بود ودر صورت ایراد خسارت به افراد یا اداره باید به جبران آن اقدام  حال موجب شود.بااین او نیست تخلف اداری محسوب نمی

 .نماید

 قضایی تخلف:ویژگی های  ۲-۱-۳

شکایت و منحصراً ازلحاظ  تنها در دیوان عدالت اداری قابل احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاههای اداری، بر خالف احکام قضایی، –

 .رسیدگی هستندشکلی قابل

و کیفر  لمجازاتهای انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالباً ارتباطی بین شغ –

 .وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی

سد: نویالجنایی االسالمی میقوقدانان اسالمی به عدم تفاوت ماهوی بین جرم و خطای اداری اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشریعبعضی از ح-

ت این اند. علاند، فقیهان، تفاوتی بین آنها قائل نشدهکه حقوقدانان امروز بین جرم جنایی و جرم تأدیبی یا خطای اداری فرق گذاشتهچنانآن»

گردد، زیرا جرایم در شریعت، یا جرایم از جهتی به طبیعت مجازاتهای شرعی و از جهت دیگر به تحقق بخشیدن به عدالت اسالمی برمی امر
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صورت جرمی از جرایم قصاص یا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت پس اگر خطای اداری به .حدودند و یا جرایم قصاص و یا جرایم تعزیر

جنایی مجرم و عقوبت وی به مجازاتهای معین جرایم حدود و قصاص، مانع از محاکمه تأدیبی و اجرای مجازاتهای تأدیبی بر  گردد. محاکمهمی

اند، پس گویا مجرم به خاطر یک عمل، دوبار به مجازات او است، زیرا مجازاتهای تأدیبی تنها مجازاتهای تأدیبی هستند و آنها مجازات جنایی

 کند. اند و برای تأدیب و منع جرم کفایت مید تا چه رسد به مجازاتهای قصاص و حدود که اشد مجازاتهای شریعتگردجنایی عقوبت می

گذاری که جرم کارمند مشمول حد یا قصاص نباشد، درنتیجه از تعزیرات است. خواه نصوص شرعی بر آن داللت کند و یا مجلس قانونهنگامی-–

اده، آن را تحریم کند. وقتی جرم از تعزیرات باشد، محاکمه تأدیبی جایز نیست، چون تمامی مجازاتهای بر اساس اقتداری که نصوص شرعی د

ر دتأدیبی از قبیل توبیخ، عزل و مانند آن، مجازاتهای تعزیری هستند. پس اگر کارمند قبالً محاکمه تأدیبی شود و سپس محاکمه جنایی گردد، 

کند، زیرا قاعده کلی در نصوص شریعت است ه است و این چیزی است که نصوص شریعت قبول نمیهر مرتبه به مجازات تعزیری محاکمه شد

قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم  9ماده  ۳گذار، این نظر را نپذیرفته و در تبصره قانون«.انسان برای فعل واحد، دوبار مجازات نشود»که 

مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازات  و حدود در تنها کارمند اداری تخلف به رأی …»کرده است: 

 «…قضایی، مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود مراجع تصمیم هرگونه …»کند: همین قانون تأکید می«. اسالمی است، نیست

انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب ل و سرقت، رعبتخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قت –

به ) اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد مالحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت

اری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه معنای عام( و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اد

اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که ترین افراد جامعهرو است، زیرا بر اساس قاعده، کارکنان دولت شاخصواقعی روبه

 .بتوان به سادگی از کنار آن گذشت

 :گفتار دوم  ۲-۲

 اداری: تشریح تخلفات   ۲-۲-۱

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری: -۱

هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار می گیرد، با این توضیح که ممکن است 

شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال مستخدم دولت مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود و یا عملی انجام دهد که 

ببرد اعمالی همچون سرقت، کالهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بالمحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد 

 مصادیقی از اعمال و رفتار خالف شئون شغلی هستند.

 نقص قوانین و مقررات مربوط: -۲

 و عمد قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجراء نادیده بگیرد مرتکب تخلف شده است.چنانچه کارمند دولت با علم 

 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل: -۳

خیر نماید و هیچ تایا تعمدا در انجام این وظایف تعلل یا  هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و

 گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشته باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است.

ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت:هرگاه کارمند دولت دروغ و یا عمل مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به توهین و هتک  -4

 مبادرت نماید متخلف محسوب می شود. حیثیت افراد

اخاذی:چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود یا دیگری مبادرت به تهدید مالی، جانی یا شرفی فرد یا افرادی نماید  -5

 مشمول این تخلف قرار می گیرد.

بر حسب وظیفه به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری، اختالس:برداشت و تصاحب اموال دولتی یا اشخاص توسط کارمند دولت که  -۶

 مصداق اختالس است.

 تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص: -7
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کی بدون دلیل موجه ی منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند،

 را بر دیگری ترجیح دهد، هم چنین اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول این بند قرار می گیرد.

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری: -۸

اید متخلف محسوب شده و در صورتی که کارمند دولت، در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز و دلیل قانونی خدمت خود را ترک نم

 مشمول این بند قرار می گیرد.

 تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز: -9

اگر کارمند دولت کرارا با تاخیر در محل کار خود حاضر شده و در هنگام خروج نیز مکررا تعجیل نماید متخلف محسوب می گردد.) با عنایت 

 مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت( به آئین نامه

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی: -۱0

چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آنها 

تخلف محسوب می شود، هم چنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مسامحه و سهل انگاری نماید م

 مصادیق تخلف فوق است.

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری: -۱۱

د و یا در اختیار چنانچه کارمند دولت هر گونه اطالعات و اسرار محرمانه اداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا سهوی افشا نمای

 اشخاص قرار دهد متخلف محسوب می شود.

 ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه: -۱۲

 همراد مقنن از این بند، برقراری و ایجاد رابطه با اتباع کشورهای بیگانه به صورت مختلف از جمله مکاتبه ای، تلفنی، حضوری و ... است ک

 ع کرده باشد.قوانین و مقررات جاری کشور آن را من

 

سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری:چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق  -۱۳

باید  قخود بی اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار می گیرد. نکته قابل توجه اینکه دستور مقام مافو

 در حدود وظایف کارمند باشد.

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده: -۱4

اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید به نحوی که موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت 

 به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند می گردد.

تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع  اگرمدیری   انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر:سهل -۱5

ذیصالح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهوا از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهل 

 وظایف تطبیق داده می شود.انگاری در انجام 

 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری: -۱۶

غالب صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر کارمند دولت اوراق خالف واقع را که قبال توسط دیگری تنظیم شده باشد به مرجع اداری ارائه 

 نماید مشمول این بند قرار می گیرد.

آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. این بند دو گرفتن وجوهی غیر از  -۱7

 شق دارد:

 اخذ هر گونه مال یا وجه توسط مسئولین مربرط که موجبات آن در قانون و مقررات پیش بینی و تبیین نگردیده است. -الف

سط کارمند دولت جهت انجام کار اداری، بر این اساس صرف اخذ مال موجبات بروز تخلف اخذ هر گونه مال منقول یا غیر منقول تو -ب

 خواهد بود.

 تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارد یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند: -۱۸
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فه در اختیار اوست تحویل اشخاصی دهد که موجب قوانین و مقررات صالح چنانچه مامور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و ... که حسب وظی

به تحویل آن مدارک نیستند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح به تحویل مدارک هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده 

 ت.اس

دولت از انجام محوله استنکاف نموده و عمال کار را  تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری:وقوع این تخلف در زمانی است که کارمند -۱9

 تعطیل نماید.

 رعایت نکردن حجاب اسالمی: -۲0

اگر مستخدم حجاب اسالمی را رعایت نکند مرتکب عمل تخلف شده است. رعایت حجاب اسالمی تنها منحصر به محیط اداری نیست و 

 ا رعایت نکند مرتکب تخلف شده است.چنانچه کارمندی در خارج از محیط اداری نیز حجاب اسالمی ر

 رعایت نکردن شئون و شعائر اسالمی: -۲۱

رعایت نکردن شئونات و شعائر مقدس دین مبین اسالم توسط کارمند دولت تخلف محسوب می شود. نظیر روزه خواری در ماه مبارک 

 رمضان.

 اختفاء ، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر: -۲۲

، نگهداری، حمل نمودن، توزیع و خرید و فروش هر گونه مواد افیونی که طبق قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مخفی کردن

 مواد مخدر تعریف شده مانند تریاک، هروئین، بنگ، چرس، ... تخلف اداری محسوب می شود.

 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر: -۲۳

طریق ) دود کردن، خوردن، تزریق کردن و ...( بصورت تفننی و یا استفاده بصورت دائم و متداول توسط کارمند استفاده مواد مخدر به هر 

 دولت تخلف محسوب می شود.

 داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی: -۲4

تی تمام وقت که مستلزم داشتن پست های سازمانی، طبق قانون هر فرد حق داشتن یک شغل دولتی دارد. بنابراین داشتن دو شغل دول

ردیف استخدامی و ... باشد تخلف محسوب می شود. البته به سبب شرایط خاص سمت های آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء 

 قائل شده است.

 هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی: -۲5

ارمند دولت از امکانات و وسائل و اموال دولتی که بر حسب وظیفه در اختیار اوست و یا از موقعیت شغلی خود استفاده غیرمجاز نماید اگر ک

 ) یعنی غیر از مواردی که قوانین و مقررات مشخص نموده است(

 مشمول تخلف این بند می باشد.

 رسمی یا دولتی:جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق  -۲۶

 قانون مجازات اسالمی آمده است. معموال جعل دو نوع است 5۲۳تعریف جعل در ماده 

ب( جعل مفادی به معنی قلب حقیقت   الف( جعل مادی به معنی قلب حقیقت بوسیله یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی دولتی

مراه باشد. هم چنین هر گونه تغییر یا درج نوشته ای خالف واقع در در مضمون و ماهیت یک عمل حقوقی بدون اینکه با عمل مادی ه

 اسناد و اوراق رسمی مشمول دست بردن در اوراق و اسناد است.

دست بردن در سئواالت، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی افشای سئواالت امتحانی یا تعویض آنها:هر گونه تعویض، تغییر، اضافه یا کم  -۲7

امتحانی اوراق، مدارک، دفاتر امتحانی توسط کارمند دولت تخلف است، هم چنین باز کردن و در اختیار دیگران گذاشتن نمودن سئواالت 

 سئواالت امتحانی الک و مهر شده تخلف است و با کارمند خاطی برابر قانون برخورد می شود.

 دادن نمره یا امتیاز بر خالف ضوابط: -۲۸

امتیاز برخالف ضوابط و مقررات که موجب ایجاد حق کاذب و یا تضییع حق برای فرد گردد از سوی کارمند دولت کم و زیاد دادن نمره یا 

 تخلف محسوب می گردد.

 غیبت غیرموجه بصورت متوالی یا متناوب: -۲9

 د.عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و یا دلیل سند موجه بصورت منقطع و یا متوالی تخلف محسوب می گرد

 سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری: -۳0

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری کارمند دولت که موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید 

 تخلف محسوب می گردد.

 کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی: توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم -۳۱

توقیف، مخفی کردن، بازنمودن، بررسی کردن، معدوم یا امحا کردن پاکت های پستی توسط کارمندان دولت تخلف محسوب می گردد. هم 

 است.چنین هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبی از مقامات صالحیت دار توسط کارمند دولت از مصادیق تخلف فوق 

کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای  -۳۲

 فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی:

تحریک  ی، شایعه پراکنی وارتکاب هر گونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت بصورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکن

دیگران به کارشکنی و کم کاری در وظایف اداری را فراهم نماید تخلف محسوب می شود. هم چنین هر گونه اعمالی که موجبات بروز 

 خسارت به اموال دولتی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی را فراهم کند به عنوان تخلف قلمداد می گردد.

تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی  شرکت در تحصن، اعتصاب و -۳۳

 برای تحصیل مقاصد غیرقانونی:

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی تخلف محسوب می شود. شرط وقوع تخلف در این جا وجود شخص یا اشخاص دیگر و هم 

از موضوع و انجام عملیات اجرائی است. هم چنین تحریک به برپائی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و چنین داشتن علم و اطالع 

 اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی از مصادیق تخلف محسوب می شود.

 عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند: -۳4

لت در یکی از فرقه های ضاله همچون بهائیت که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند عضویت داشته باشد متخلف محسوب گر مستخدم دو

به نظر می رسد که طرفداران و فعالیت به نفع یکی از فرقه های ضاله از شمول این بند  "عضویت  "می شود. با توجه به بکار بردن واژه 

 خارج است.

 اک به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی:همکاری با ساو -۳5

اگر کارمند دولت با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری همکاری داشته و یا اگر کارمند دولت گزارش ضد مردمی به ساواک داده 

 باشد متخلف محسوب می شود.

 اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها: عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا -۳۶

این بند نه تنها عضویت در این نوع سازمانها را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آنها را نیز تخلف اداری محسوب کرده است. 

 م موثر نباشد.در این جا صرف فعالیت تخلف است ولو اینکه فعالیت چندان ه

 عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها: -۳7

قانون مجازات اسالمی کسی که به روی مردم  ۱۸۳محاربه عبارت است از اختالل در امنیت عمومی بوسیله اسلحه. طبق تبصره یک ماده 

 سالح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست.

 

 عضویت در تشکیالت فراماسونری: -۳۸

قانون رسیدگی به  9عضویت مستخدم در تشکیالت فراماسونری تخلف محسوب می گردد و متخلف به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 

 تخلفات اداری محکوم می گردد.

 مجازاتها ۲-۲-۲

 :از عبارتند ریز بیترت به اداری هاتیتنب -9 ماده

 .یاستخدام پرونده در درج بدون یکتب اخطار -الف

 .یاستخدام پرونده در درج با یکتب خیتوب -ب

 .سال کی تا ماه کی از سوم، کی تا حداکثر مشابه نیعناو ای شغل العاده فوق و حقوق کسر -ج

 .سال کی تا ماه کی از موقت انفصال -د

 .سال پنج تا کی مدت به خدمت ییایجغراف محل رییتغ -ه
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 .قانون نیا دستگاههای مشمول و یدولت دستگاههای در یتیریمد و حساس پستهای به انتصاب از تیمحروم ای و مقام تنزل -و

 .سال دو ای کی مدت به گروه دو ای کی اعطای در قیتعو ای و گروه دو ای کی تنزل -ز

 خدمت سابقه سال۲5از کمتر و زن نیمستخدم مورد در یدولت خدمت سابقه سال۲0از کمتر داشتن صورت در خدمت دیبازخر -ح

 .رأی صادرکننده أتیه صیتشخ به سال خدمت هر قبال در مربوط مبنای حقوق روز45تا۳0 پرداخت با مرد نیمستخدم مورد در یدولت

 یدولت خدمت سال سابقه۲5از شیب و زن نیمستخدم برای یدولت خدمت سابقه سال ستیب از شیب داشتن صورت در یبازنشستگ -ط

 .گروه دو ای کی لیتقل با یدولت خدمت سنوات اساس بر مرد نیمستخدم برای

 .متبوع دستگاه از اخراج -ی

 .قانون نیا مشمول دستگاههای و یدولت خدمات از دائم انفصال -ک

 هنگام در خدمت آخر بندسال موضوع مستخدمان شغل العاده فوق و قیتطب تفاوت حقوق، خالص معدل احتساب در ۱ تبصره «

 .ردیگیقرارم محاسبه مالک گروه( دو تا کی تنزل از د)پسیجد گروه حقوق ،یبازنشستگ

 محکوم دییبازخر ایاخراج  دائم، انفصال به قانون نیا اجرای در که یکارمندان )کارمند سهم(مهیب حق ای یبازنشستگ کسور -۲ تبصره

 یمرخص اییمزا و حقوق یبازنشستگ به موردمحکومان در و آنان نشده استفاده یاستحقاق یمرخص اییمزا و حقوق زین و شوندیم ای شده

 یدولت دستگاه از یقانون مقررات اجرای در گذشته در که یمه کارمندانیب حق ای یبازنشستگ کسور نیهمچن نشده استفاده یاستحقاق

 .است پرداخت قابل اند، دهیگرد اخراج خود متبوع

 اداری تخلف به رأی آنان و هستند قانون نیا مشمول دستگاههای از کی هر در دولت ندهینما دنظر،یتجد ای بدوی أتهاییه -۳تبصره

 .ستین است، یاسالم مجازاتهای موضوع قانون که ییجرمها اثبات یمعن به و است معتبر اداری مجازاتهای محدوده در تنها کارمند

 یکی صرفاً پرونده هر درمورد تخلفات، ای تخلف احراز صورت در کارمند، به منتسب اتهامات ای اتهام به یدگیرس از پس أتهایه -4 تبصره

 .نمود خواهند اعمال را قانون نیا موضوع مجازاتهای از

 .هستند دنظریتجد أتهاییه در نظر دیتجد قابل قانون نیا 9 ماده ک ی، ط، ح، ه، د، بندهای مجازاتهای فقط -  ۱0ماده

 سابق پاکسازی و أتهای بازسازییه ای اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه رأی با ای ییقضا مراجع حکم با که یکارمندان برای- ۱۱ ماده

 سن، سال 50 و خدمت سابقه سال ۱5 از شیداشتن ب صورت در شوند، یم ای شده یدولت خدمات از دائم انفصال ای اخراج به محکوم

 حقوق حداقل از آن مبلغ که ماهانه مقرری آنان خانواده شتیمع مربوط برای اداری تخلفات به یدگیرس نظر دیتجد أتهاییه صیتشخ به

 .گردد یم برقرار نکند تجاوز دولت کارمندان

 یم قطع مزبور، أتیص هیتشخ به ضرورت رفع صورت در و شود یم پرداخت مربوط مؤسسه ای وزارتخانه اعتبار محل از مقرری نیا

 .است قانون نیا ییاجرا نامه نییآ طبق آن مدت و اجرا یچگونگ .شود

 ماده ۱ تبصره موضوع ر دستگاههاییسا و یدولت مستقل سازمانهای ییاجرا مقام نیباالتر وزرا، ،یاسالم شورای مجلس سیرئ - ۱۲ ماده

 أتهاییه به مراجعه بدون و رأساً را قانون نیا 9 د ماده – ج - ب - الف بندهای مجازاتهای توانند یم تهران شهردار و قانون نیا ۱

 خود معاونان به را ج و ب ، الف بندهای مجازاتهای اعمال اراتیاخت و ندیاعمال نما متخلف کارمندان مورد در اداری تخلفات به یدگیرس

 اشخاص و مقامات توسط مجازات اعمال صورت در .کنند ضیتفو کل رانیمد و دانشگاهها استانداران،رؤسای به را ب و الف بندهای و

 خود یکتب موافقت و صیتشخ با مگر ندارند را تخلف همان مورد در مجدد رأی صدور و یدگیرس حق نظر دیأتهای تجدیه مزبور،

 .اشخاص و مقامات آن

 ریسا و یدولت سازمانهای مستقل مقام نیباالتر ،یاسالم شورای مجلس سیرئ ر،یوز ضیتفو صورت در آنان معاونان ای وزرا - ۱۳ ماده

 یقاتیتحق و یعال آموزش مستقل مراکز و رؤسای دانشگاهها و استانداران تهران، شهردار قانون، نیا ۱ ماده ۱ تبصره موضوع دستگاههای

 به آماده ماه سه مدت به حداکثر را شود یم ای شده ارجاع یدگیرس أتهاییبه ه آنان پرونده که را یکارمندان توانند یم آنان معاونان و

 .ندینما خدمت

 استخدام قانون اساس مفاد بر است، نشده ینیب شیپ آنها یاستخدام مقررات در خدمت به یآمادگ که یمؤسسات مورد در -۱ تبصره

 .شد خواهد رفتار کشوری

 یآمادگ دوران مشابه نیا عناوی شغل اییمزا ای شغل العاده فوق دینما حاصل برائت أتهایه در یدگیرس از پس کارمند چنانچه -۲ تبصره

 .شود یم پرداخت دوران نیا از قبل اییمزا و حقوق نیآخر اساس بر خدمت به
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 و کنند یدگیرس کارمندان یاتهام پرونده به خدمت، به یآمادگ مدت در مکلفند اداری تخلفات به یدگیرس بدوی أتهاییه -۳ تبصره

 مدت شود ارجاع نظر دیتجد أتیه به یپژوهش یدگیرس جهت پرونده مذکور مدت در که یصورت در و ند،ینما اتخاذ را الزم میتصم

 پرونده به مزبور مدت انیپا تا حداکثر است موظف نظر دیات تجدیه و بود خواهد دیتمد قابل گرید ماه سه برای خدمت به یآمادگ

 .گرددیم لغو خدمت به یآمادگ حکم یدگیرس أتهاییه یقطع حکم با صدور حال هر در .دینما صادر را الزم رای کرده یدگیرس

 به مورد باشد، ینظرکارشناس از استفاده مستلزم نظر دیتجد و بدوی أتهاییه صیتشخ به کارمند اتهام به یدگیرس هرگاه - ۱4 ماده

 .شود یم ارجاع یکارشناس

 یول بوده مطرح ا بازسازیی پاکسازی أتهاییه در یبازنشستگ از پس ای قبل که بازنشسته مستخدمان از دسته آن پرونده - ۱5 ماده

 است، شده نقض اداری عدالت ، ۳5، ۳۶و۳7وانید در که یآرائ ای افتهین تیقطع شده صادر آرای ای است دهینگرد رأی صدور به منجر

 صدور و یدگیرس برای مثبته، مدارک وجود صورت در ۸ماده ۳۸, ۳4 بندهای در مندرج موارد به متهم بازنشستگان پرونده نیهمچن

 .شد خواهد اعمال مورد حسب قانون نیا در مصرح مجازاتهای مطرح و اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه در رأی

 پرونده ت،یعضو در بودن یباق صورت در اند شده بازنشسته پاکسازی قانون اساس بر که قانون نیا ۸ماده ۳4 بند موضوع افراد -تبصره

 .شود یصادر م الزم رأی قانون نیا اساس بر و مطرح اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه در آنان

 و حفاظت ریدوایحفاظت، رؤسا کل رانیمد استانها، مراکز در زیرستاخ حزب رانیدب سابق، میرژ نیمجلس ندگانینما و وزراء - ۱۶ ماده

 تیمحکوم یانسان رویین بازسازی ای أتهای پاکسازییه توسط که فراماسونری التیتشک اعضای و ۱۳4۲ خرداد از بعد محرمانه و رمز

 هایشهردار و دولت به وابسته و یدولت دستگاههای در خدمت از نگرفته است قرار یدگیرس مورد تاکنون آنان پرونده ای اند افتهین یقطع

 .شود یم قطع آنان یحقوق بازنشستگ و شوند یم منفصل دائم صورت به

 وانید رؤسای و ،مستشارانیدولت مستقل سازمانهای و شرکتها رؤسای و عامل رانیمد مرکزی، بانک کل سیرئ ر،یوز نخست معاونان

 اند بوده موثر گذشته میرژ میتحک در که ثابت شود اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه در که یصوت در ۱۳4۲ خرداد از بعد محاسبات

 قانون نیا طبق مورد حسب ۱۳4۲ خرداد از بعد سابق میرژ معاونان وزرای و استانداران و سفرا .شد خواهند محکوم دائم انفصال به

 جرم آن مجازات که یصورت در قانون نیا در مصرح میجرا از یکی ارتکاب صورت و در شد خواهند یبازنشستگ ای دیبازخر به محکوم

 .شد خواهند محکوم قانون نیا طبق مجازات به آن باشد، یبازنشستگ از شیب

 رأی ای نشده صادر مورد آنان در یقطع رأی تاکنون و بوده متهم گذشته میرژ میتحک به که یکارمندان از دسته آن خصوص در -تبصره

 قانون نیا در مقرر مجازاتهای از یکی حسب مورد یدگیرس از پس توانند یم أتهایه است، شده نقض اداری عدالت وانید در شده صادر

 .ندینما اعمال آنان مورد در را

 موضوع سازمانهای و یانقالب اسالم نهادهای و یدولت مستقل سازمانهای مقام نیباالتر ای وزرا ،یاسالم شورای مجلس سیرئ - ۱7 ماده

 از شیب که را یکارمندان توانند یم دانشگاهها و رؤسای استانداران استانها، مراکز شهرداران تهران، شهردار قانون، نیا ۱ ماده ۱ تبصره

 متبوع دستگاه ای وزارتخانه خدمت از اند، نشده حاضر خود خدمت محل موجه در عذر بدون سال، در متناوب ماه چهار ای یمتوال ماه دو

 .ندینما اخراج

 ریوز است، بوده او موجه عذر که شود یمدع خود متبوع دستگاه حکم ابالغ از پس ماه سه تا حداکثر شده ادی کارمند هرگاه -۱ تبصره

 .دینما ارجاع مربوط نظر دیأت تجدیه به نظر دیتجد جهت را وی پرونده است موظف کارمند متبوع دستگاه مقام نیباالتر ای

 نیا ریغ در خ اخراج،یتار از برائت ای اخراج حکم دییتأ صورت در و است یقطع آن رأی و بوده یدگیرس به مکلف نظر دیتجد أتیه

 .است االجراء الزم ابالغ، خیتار از صورت

 اشتغال عدم و بتیمدت غ شوند، یم داده بازگشت کار به لیدل هر به که ماده نیا موضوع مستخدمان از دسته آن مورد در -۲ تبصره

 .شد خواهد منظور آنان حقوق بدون ای یاستعالج ،یاستحقاق یمرخص جزء مورد حسب آنان

 بازسازی قانون از قبل ییاجرا دستگاههای تداریصالح مقامات توسط کارمندان ای کارمند انفصال ای اخراج حکم که مواردی در -۳ تبصره

 .شوند یم محسوب یقطع احکام نیا است، دهیگرد صادر یانسان رویین

 

 مقررات ریسا  ۲-۲-۳    

 و بانکها و هایوشهردار یمیپتروش و گاز و نفت یمل شرکتهای ،یدولت شرکتهای و مؤسسات سازمانها، ها، وزارتخانه هیکل - ۱۸ ماده

 یعموم بودجه از آنها بودجه از یقسمت ای که تمام یمؤسسات و است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که یدولت شرکتهای و مؤسسات
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 قانون مشموالن هستند، قانون نیا مقررات مشمول یاسالم نهادهای انقالب و یاسالم شورای مجلس کارکنان زین و شود یم نیتأم

 و یعال آموزش موسسات و ها دانشگاه یعلم اتهاییه اعضای ، قضات ، یانتظام روهاییون ارتش انینظام ریغ و مسلح روهایین استخدام

 .بود خواهند خود به مربوط مقررات تابع و بوده خارج قانون نیا ازشمول کار مشموالنقانون

 مکلف اداری به تخلفات یدگیرس أتیه باشد داشته زین را ییجزا نیقوان در مندرج میجرا از یکی عنوان کارمند تخلف هرگاه - ۱9 ماده

 ارسال صالح ییقضا مرجع به جرم اصل به یدگیرس برای را مراتب و دینما صادر یقانون رأی و یدگیرس تخلف به قانون نیا مطابق است

 أتیه باشد برائت بر یمبن ییقضا مراجع میتصم چنانچه .بود اداری نخواهد مجازاتهای اجرای مانع ییقضا مراجع میتصم هرگونه .دارد

 .دینما یم اقدام ن قانونیا ۲4 ماده طبق اداری تخلفات به یدگیرس

 مطرح اداری به تخلفات یدگیرس أتهاییه و سابق بازسازی و پاکسازی أتهاییه در آنان پرونده که یکارمندان از دسته آن به - ۲0 ماده

 اداری تخلفات یدگیرس أتهاییه در عدالت اداری، وانید در شده صادر رأی نقض ای رأی افتنین تیقطع ای رأی صدور عدم لیدل به و

 یسازمان پست نیآخر مأخذ به اشتغال عدم دوران مشابه ا عنوانی مبنا حقوق دهیگرد آنان برائت به منجر و گرفته قرار یدگیرس مورد

 جزو شاغالن اشتغال عدم دوران برائت عدم صورت در و د،یگرد خواهد پرداخت اند عهده داشته به را آن تصدی دوران، نیا از قبل که

 بند طبق و شود، ینم محسوب «د » .شود یم عمل کشوری استخدام قانون ۱۲4 آنان ماده خدمت سابقه

 گذشته مدت به برائت نسبت عدم صورت در و شود یم پرداخت یبازنشستگ حقوق برائت صورت در بازنشستگان مورد در -۱ تبصره

 .شود ینم پرداخت حقوق

 اجرای از قبل و پاکسازی یقانون مهلت انقضای از بعد که یمتهمان مورد در خدمت از برکناری و خدمت به یآمادگ احکام هیکل -۲ تبصره

 عنوان به آنچه از ریغ ت،یمحکوم در صورت و داشته یقانون اعتبار دهیگرد صادر ییاجرا مقامات توسط یانسان رویین بازسازی قانون

 به یآمادگ حقوق التفاوت مابه برائت صورت در گرفت نخواهدتعلق  آنان به گریید حقوق اند، داشته افتیدر خدمت به یآمادگ حقوق

 .خواهد شد پرداخت آنان به متعلق مبنای حقوق و خدمت

 تا حداکثر تواند یم داشته باشد، اعتراض اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه توسط صادره یقطع آرا به متهم که یصورت در - ۲۱ ماده

 .بود نخواهد وانید در یدگیرس رأی قابل صورت نیا ریغ در دینما تیشکا اداری عدالت وانید به رأی ابالغ از پس ماه کی

 .بود خواهد یشکل صورت به اتهایه آراء به اداری عدالت وانید یدگیرس -۱ تبصره

 عدالت وانید به ۱۳۶5 تیمحکوم به یانسان رویین پاکسازی ای بازسازی اتهاییه آرای اساس بر که یکارمندان از دسته آن -۲ تبصره

  .ندارند تیشکا حق گرید اند، نکرده میتسل تیشکا اداری

 سازمان کل ریدب استیر کار به در یهماهنگ جادیا برای و مشمول دستگاههای در قانون نیا اجرای حسن بر نظارت منظور به - ۲۲ ماده

 هییقضا قوه سیرئ ندهینما نفر کی تیعضو و کشوراداری  تخلفات به یدگیرس أتهاییه « نظارت یعال اتیه » یاستخدام و اداری امور

 ریز موارد مشاهده صورت در مزبور أتیه .شود یم لیتشک یدولت سازمانهای مستقل مقام نیباالتر ای و وزرا ندگانینما نیب از نفر سه و

 سهل صیتشخ صورت در و ابطال را آنها ماتیتصم از یبعض ای تمام مزبور، دستگاههای نظر دیا تجدی بدوی أتهاییه از کی هر سوی از

 .دینما یم منحل را مربوط أتیه أتها،یه از کی کار هر در انگاری

 میتصم اتخاذ و یشود بررس یم ای شده صادر مشابه مقررات و قانون نیا اجرای در که یاحکام هیکل مورد در تواند یم نظارت یعال أتیه

 .دینما

 .مشابه مقررات و اداری تخلفات به یدگیرس قانون تیرعا عدم -الف

 .مشابه مقررات و اداری تخلفات به یدگیرس قانون اجرای در ضیتبع اعمال -ب

 .اداری تخلفات به یدگیرس امر در کاری کم -ج

 .دهد یم صیتشخ ضروری یمصالح به بنا أتیه که گرید موارد -د

 یدگیرس شودیم نیینظارت تع یعال أتیه طرف از که یأتیه توسط اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه اعضاء اداری تخلفات -۱ تبصره

 .شد خواهد

 بیتعق تحت مذکور أتهاییسوی ه از صادره آراء با رابطه در توان ینم را اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه اعضاء از کی چیه -۲ تبصره

 .مجرمانه غرض اثبات صورت در مگر داد قرار ییقضا
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 کارکنان تخلف، مشاهده موارد صورت در و نموده اعزام مشمول دستگاههای به که را یبازرسان تواند یم نظارت یعال أتیه -۳ تبصره

 .دینما یمعرف اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه به آنان پرونده به یدگیرس جهت را متخلف

 خدمت، دییبازخر به مجازاتهای اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه یقطع آرای اساس بر که مخدر مواد به معتادان مورد در -4 تبصره

 از ماه شش مدت در ادیاعت ترک صورت در شوند یم ای شده محکوم یدولت خدمات از دائم انفصال و اخراج گروه لیتقل با یبازنشستگ

 .شود یم ارجاع نظارت یعال أتیه به قانون نیا ۲4 اساس ماده بر موضوع نظر، دیتجد أتیه صیتشخ به رأی، ابالغ خیتار

 به توجه با عدالت اداری وانید توسط شده نقض آراء ای بدوی أتهاییه یقطع ریغ آرای به نسبت دتریشد مجازات اعمال - ۲۳ ماده

 .است بالمانع امر جوانب هیکل به توجه با مجدد یدگیرس از پس دیجد مستندات

 که دهد صیآراء تشخ تیاکثر به أتیه کهیموارد در صرفاً اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه یقطع آرای رییتغ ای اصالح - ۲4 ماده

 خصوص در نظارت یعال أتیه دییتأ پس از باشد، یم ماهوی(مخدوش ای یشکل لحاظ )به یقانون نیمواز لحاظ از شده صادر حکم مفاد

 .است ریپذ امکان مورد

 عنوان هر به فهیوظ باشد، انجام نشده ینیب شیپ یسازمان پست اداری تخلفات به یدگیرس أتهاییه در تیعضو برای هرگاه - ۲5 ماده

 .شود ینم محسوب یسازمان پست دو تصدی أتها،یه در

 پاکسازی، أتهاییه در که ییها پرونده و گرددیم لغو ریمغا مقررات و نیقوان هیکل قانون، نیا ییاجرا نامه نییآ بیتصو خیتار از - ۲۶ ماده

 حسب است، شده نقض اداری عدالت وانید ا توسطی دهینگرد یقطع رأی صدور به منجر گذشته اداری تخلفات به یدگیرس و بازسازی

 .شود یم ارسال قانون نیا موضوع نظر دیو تجد بدوی أتهاییه به یقطع رأی صدور و یدگیرس برای مورد

 کشور یاستخدام اداری و امور سازمان لهیوس به قانون نیا ابالغ از پس ماه کی ظرف حداکثر قانون نیا ییاجرا نامه نییآ - ۲7 ماده

 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به و هیته

 نگهبان شورای دییتأ به ۱۳7۲ ماه آذر هفتم مورخ کشنبهی روز یعلن جلسه در تبصره ۲9 و ماده هفت و ستیب بر مشتمل فوق قانون

 . است دهیرس
      

     

 یتیجه گیرن

جرم  رای بداد و گفت:  پاسخ تفاوت جرم با تخلف چیست؟می توان به این پرسش که  ارائه شدبه نظر می رسد در نتیجه گیری از مطالبی که   

، اما این تعریف را نمی توان در همه زمان ها و مکان ها ثابت دانست چرا که جرم و برای تخلف تعریفی مجزا می توان یک تعریف ارائه داد

و گاها در بعضی از امور مادون  است که اثر پذیر از واقعیات اجتماعی است و این واقعیات در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت استمفهومی 

. جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی، یعنی خشونت  متفاوت می باشد  و مجزا، تخلف قرار میگیرد  ولی مجازات آن با تخلف در محاکم مربوطه 

ارضای آن احساس  منطبق است. ممنوعیت خشونت و نیرنگ، در قالب احساس عدالت که خاص نوع بشر است رسالت حقوق که و نیرنگ

حال انکه تخلف به صورت جزیی تر و در حدود  واختیارات ادارات و سازمانهای اداری استخدامی با ظوابط و مقررات خاص .  داست،تبیین می شو

تجربه نشان می دهد که تا کنون  یم و دادگاههای صالحه آن می باشد.جازات و محاکم آن محدود تر از جراخود تعریف شده است و دامنه م

جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. همه جوامع دارای یک حقوق جزا هستند و نمی توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر 

  .محقق شده باشد

داری که انیز اشتباه بزرگی است. زیرا بدیهی است که حقوق  تاثیرگذاری  آن بر جامعه نادیده گرفتنن تخلف و کم گرفت در عین حال دست    

.و که کمتر به آن توجه می شود در حالی همچون سایر شعب حقوق، در زمان و مکان متحول می شود؛  خود بخش از حقوق عمومی می باشد 

تاثیر بیشتری بر عموم جامعه خواهد گذاشت و باعث کاهش اعتماد عمومی و  عدم کارایی نظام حاکم بروز تخلفات اداری هر سازمان  به مراتب 

 از این رو اهم تفاوت های حاکم بر دو مقوله جرم و تخلف به شرح ذیل می باشد:خواهد شد .

 

ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج ۸ده در ماده مقایسه موارد احصا ش .وجه استرابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و خصوص من - ۱

کند، مثال اختالس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی در قانون مجازات اسالمی این رابطه را تایید می

  .جرم نیست
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حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از  کند، دفاع از نظم عمومی است،آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می - ۲

  .نظم سازمان متبوعه کارمند است

ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، ۳۶به موجب اصل  - ۳

های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده هیات در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صالحیت

  .های مشمول قانون هستندق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه۱

  .شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری استقلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می - 4

شود. های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حاالت استخدامی میدر قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات بینی شدهمجازات پیش - 5

  .دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است به همین سبب، آیین

اصال قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود شود، مثال قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی - ۶

و  توان همه آنها را تعیینبینی نیستند و نمیندارد و هر عملی که خالف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش

  .توصیف نمود

  .یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در - 7

اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت  - ۸

  .و شرایطی است ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر

مند شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهرهکند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمیاگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می - 9

  .تواند از دالیلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کندالواقع دادگاه انتظامی میشود، فی

های اداری، بر خالف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاهاحکام  - ۱0

  .لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند

غل و م، غالبا ارتباطی بین شهای انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایمجازات - ۱۱

  .کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی

انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب - ۱۲

ظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت )به اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد مالح

جعه معنای عام( و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فا

اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که ین افراد جامعهتررو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخصواقعی روبه

  .بتوان به سادگی از کنار آن گذشت

های عام و خاص آنها پدیده جنایی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که اختالف از جهت جنبه - ۱۳

 دهد، لیکن دادستان اداری والعمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار میشود. لذا مدعیساکن کشور هستند، می

  .کندانتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می

حت شود که تگیرد، سزادهی میهایی که نوعا بر فرد حقیقی تعلق میمجازاتها پدیده جنایی به وسیله العملاختالف از جهت طبع عکس - ۱4

های عمومی تر و بعضا در حواشی مجازاتهای اداری سبکرود. لیکن طبع مجازاتعنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می

  .ای دارندگیرند و ضمانت اجراهای سادهقرار می

دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره  مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، -مرجع رسیدگی  اختالف از جهت - ۱5

  .باشندهای اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص میشوند، لیکن مجازاتمی

ریف گردد، در حالی که در تعذار، معموال عناصر مجرمانه دقیقا تعریف میگدر جرایم تعیینی به وسیله قانون -اختالف از جهت عنصر قانونی  - ۱۶

 .تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معموال به بخشنامه سپرده شده است
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  .ق۱۳9۳المیزان، قم، طباطبایی، محمدحسین، -
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