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مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی
»نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«

عباس منصورآبادی*

چکیده
ــای  ــان بانک ه ــور کارکن ــی کش ــوان عال ــی دی ــت عموم ــماره ۷۹۸ هیئ ــه ش ــدت روی    در رأی وح
ــوال و  ــا در ام ــد و تصــرف آن ه ــه شــمار آمده ان ــی ب ــات عموم ــه خدم ــوران ب ــه مأم خصوصــی از جمل
وجــوه بانــک، تصــرف غیرقانونــی تلقــی شــده اســت. در حالــی کــه ایــن رفتــار مجرمانــه تنهــا به کســانی 
ــون مجــازات اســامی  ــاده 5۹۸ قان ــرر در م ــت مق ــه دارای وصــف و خصوصی ــل انتســاب اســت ک قاب
مصــوب 13۷5 باشــند؛ زیــرا وصــف »مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« کــه در مــاده یادشــده و دیگــر 
مــواد قانــون کیفــری آمــده، تنهــا شــامل مأمــوران مذکــور در »قانــون راجــع بــه محاکمــه و مجــازات 
ــی  ــر دگرگون ــری ب ــون تأثی ــن قان ــی مصــوب 1315« می شــود. نســخ ای ــات عموم ــه خدم ــن ب مأموری
مفهــوم و مصادیــق ایــن دســته از کارکنــان نــدارد. بی گمــان قانون گــذار تــا پیــش از ســال 13۹4 در 
همــه مــواد قانونــی کــه ایــن عبــارت آمــده، بــه آن قانــون توجــه داشــته و تــا ایــن تاریــخ هیــچ مفهــوم 
و مصــداق دیگــری را در نظــر نداشــته اســت. مفهــوم و مصادیــق ایــن عبــارت، روشــن و معلــوم اســت 
و ابهامــی در آن وجــود نداشــته و نــدارد کــه دیــوان در مقــام ارائــه ی تفســیر صحیــح از قانــون بتوانــد 
ــی  ــه طــور کل ــای خصوصــی و ب ــان بانک ه ــاره کارکن ــد. درب ــه صــادر کن ــاره آن رأی وحــدت روی درب
کارکنــان بخش هــای خصوصــی قانــون ســاکت اســت و بــر پایــه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات 
در ســکوت قانــون جایــی بــرای ارائــه ی تفســیر از ســوی دیــوان عالــی کشــور وجــود نــدارد، بلکــه بایــد 
دربــاره چنیــن موضوعــی قانون گــذار تعییــن تکلیــف کنــد. در چنیــن مــواردی دیــوان بایــد بــرای ارائــه 
راه حــل رأی مشــتمل بــر برائــت را بــرای صــدور رأی وحــدت رویــه مبنــا قــرار دهــد تــا زمینــه بــرای 
قانون گــذاری بــه طــور اساســی فراهــم شــود. از ایــن رو، نمی تــوان از عبــارت »مأموریــن بــه خدمــات 
عمومــی« مفهــوم و مصداقــی غیــر از کســانی کــه در قانــون 1315 آمده اســت، تفســیر و اســتنباط کرد.
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مقدمه
 در حقــوق جــزای عمومــی یکــی از معیارهایــی کــه بــرای دســته بندی جرائــم مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد، وصــف و خصوصیــت مرتکــب اســت.1 از ایــن دیــد، بــه اعتبــار وصــف و خصوصیــت مرتکــب، 
جرائــم  را می تــوان بــه دو دســته طبقه بنــدی کــرد: 1. جرائــم عمومــی )عــادی( و 2. جرائــم کارمنــدی 
)اداری(. منظــور از جرائــم عمومــی، جرائمــی اســت کــه مرتکبــان آن هــا بــه وصــف ویــژه ای نیــاز ندارنــد 
و ارتــکاب آن هــا از ســوی همــه افــراد جامعــه امکان پذیــر اســت؛ بــه ایــن اعتبــار، ایــن جرائــم، عمومــی 
ــه  ــم کارمنــدی )اداری( جرائمــی اســت کــه تحقــق آن منــوط ب ــده می شــود. امــا جرائ )عــادی( خوان
وصــف و خصوصیــت ویــژه ای در مرتکــب اســت کــه بــه موقعیــت کاری وی مربــوط می شــود. بــا توجــه 
ــا انجــام دادن رفتــار در  ــودن مرتکــب ی ــور )کارمنــد ب ــه شــرط مزب ــم ب ــه این کــه تحقــق ایــن جرائ ب

موقعیــت اداری( وابســته اســت، آن هــا را جرائــم کارمنــدی )اداری( می خواننــد.2

بــر همیــن اســاس، در حقــوق جــزای اختصاصــی، هنــگام بررســی ایــن دســته از جرائــم یکــی از 
موضوع هایــی کــه بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد، مفهــوم و مصادیــق کارمنــد اســت؛ یعنــی در ایــن 
ــوم و  ــد، مفه ــن دی ــت؟«. از ای ــد کیس ــور از کارمن ــه »منظ ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــه ای مرحل
مصادیــق کارمنــد از قبــض و بســط برخــوردار اســت؛ ارتــکاب پــاره ای از جرائــم کارمنــدی )اداری( از 
ســوی گــروه خاصــی از کارمنــدان امکان پذیــر اســت، هماننــد جرائــم خــاص نظامــی و ارتــکاب پــاره ای 
ــی  ــی عموم ــی و حت ــتخدمان اداری و دولت ــدان و مس ــترده ای از کارمن ــف گس ــوی طی ــا از س از آن ه
ــم،  ــته از جرائ ــن دس ــی. در ای ــرف غیرقانون ــاس و تص ــد اخت ــت، همانن ــر اس ــی امکان پذی و غیردولت
ــی و دیگــری  ــد دولت ــت؛ یکــی کارمن ــد در نظــر گرف ــرای کارمن ــه ای را ب ــد وصــف دوگان نخســت بای
کارمنــد عمومــی )شــخص در حکــم کارمنــد دولتــی( و در پــی آن بــه تشــخیص مصادیــق روی آورد. در 

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«

1. اصــواًل اوصــاف و ویژگی هــای مختلــف اشــخاص در جامعــه، تأثیــری بــر جــرم، مســئولیت کیفــری و مجــازات 

ــه طــور مســاوی  ــری« همــه اشــخاص ب ــون کیف ــوق و قان ــر حق ــه ی »اصــل تســاوی اشــخاص در براب ــر پای ــدارد. ب ــان ن آن

ــن و  ــع قوانی ــوارد، وض ــاره ای از م ــود، در پ ــن وج ــا ای ــد. ب ــرار می گیرن ــوق ق ــش از حق ــن بخ ــمول ای ــب و مش مخاط

مقــررات کیفــری بــه اعتبــار بعضــی از اوصــاف و ویژگی هــای اشــخاص صــورت می پذیــرد؛ در چنیــن مــواردی، 

ــب  ــت مرتک ــر وضعی ــد. تأثی ــذار باش ــازات اثرگ ــا مج ــرم و ی ــرم، مج ــر ج ــت ب ــن اس ــب ممک ــت مرتک ــف و خصوصی وص

ــرم در  ــق ج ــرایط تحق ــی از ش ــوان یک ــه عن ــد ب ــت وی بای ــف و خصوصی ــه وص ــت ک ــور اس ــی قابل تص ــرم، در جای ــر ج ب

ــر مجــرم و مســئولیت کیفــری  ــی اســت کــه ب ــک از شــرایط مســئولیت کیفــری، اوصاف ــه شــود؛ فقــدان هــر ی نظــر گرفت

ــه آن،  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــی مطــرح می ش ــازات، در جای ــر مج ــب ب ــت مرتک ــر وصــف و خصوصی ــذار می باشــد و تأثی اثرگ

ــود. ــاظ نم ــدده« لح ــت مش ــك »کیفی ــوان ی ــه عن ــد آن را ب ــود و بای ــی می ش ــنگین تر( تلق ــدیدتر )س ــرم ش ــکاب ج ارت

ــی 1، چــاپ دوم، تهــران: بنیــاد حقوقــی میــزان، 13۹6، ص 2۸0-2۸2. ــزای عموم ــوق ج ــادی، عبــاس، حق 2. منصورآب
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اینجاســت کــه پرســش پیشــین را بایــد بــه دو پرســش تقلیــل داد: »منظــور از کارمنــد دولتــی کیســت؟ 
و منظــور از کارمنــد عمومــی )شــخص در حکــم کارمنــد دولتــی( کیســت؟«.

ــوص  ــا در خص ــد، ام ــری را می خواه ــت دیگ ــش ها فرص ــن پرس ــه ای ــور ب ــی و درخ ــخ تفصیل پاس
ــادرات،  ــک ص ــاص بان ــور خ ــه ط ــی« و ب ــای خصوص ــان بانک ه ــاره »کارکن ــه درب ــری ک ــاف نظ اخت
میــان شــعبه های دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان یــزد بــه وجــود آمــده، هیئــت عمومــی دیــوان عالــی 
ــت.  ــرده اس ــادر ک ــورخ 13۹۹/0۷/15 را ص ــماره ۷۹۸ م ــه ش ــدت روی ــوده و رأی وح ــور ورود نم کش
ــه  ــه ارائ ــزی، ب ــک مرک ــه تحــت نظــارت بان ــای خصوصــی ک ــان بانک ه ــت: »کارکن ــن هیئ از نظــر ای
خدمــات گســترده پولــی و بانکــی بــه مــردم می پردازنــد، از مصادیــق مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« 
بــه شــمار آمــده و »مشــمول مجــازات مقــرر در مــاده 5۹۸ ق.م.ا 13۷5« اعــام شــده اند. بــه منظــور 
توســعه بخشــیدن بــه رویــه ی قضایــی1 از یــک ســو و ایجــاد پیونــد ســازنده میــان رویــه ی قضایــی و 
ــرار داده شــود. در  ــن رأی مــورد بررســی و نقــد ق ــی از ســوی دیگــر، جــا دارد ای اندیشــه ورزی حقوق
ــور را  ــه ایــن پرســش اســت کــه از نظــر حقوقــی رأی مزب ــه در مقــام پاســخ ب ایــن راســتا، ایــن مقال
چگونــه می تــوان ارزیابــی کــرد؟ پاســخ نخســت بــه ایــن پرســش ایــن اســت کــه بــر پایــه اســتقال 
ــی و  ــد روش شناس ــذاری و از دی ــرای قانون گ ــه ب ــوه مقنن ــاری ق ــت انحص ــه گانه و صاحی ــوای س ق
اصــول حقــوق کیفــری رأی یادشــده خــارج از موضــوع صــادر شــده اســت و در امــور کیفــری، هیئــت 

1. شــایان ذکــر اســت کــه رأی وحــدت رویــه را می تــوان گونــه ی ویــژه ای از رویــه ی قضایــی بــه شــمار آورد کــه در عیــن 

ــرای آن در نظــر  ــون( ب ــون تفســیری )تفســیر قانون گــذار از قان ــد قان ــا ارزش و جایگاهــی همانن ــی م حــال در نظــام حقوق

گرفتــه شــده اســت. آرای وحــدت رویــه، بــه اعتبــار آن کــه از ســوی عالی تریــن مرجــع قضایــی صــادر شــده و نیــز بــه خاطــر 

پیامدهایــی کــه دارنــد، بایــد بیش ازپیــش مــورد نقــد و بررســی قــرار گیرنــد. بــه ویــژه، ایــن نقــد و بررســی از آن رو اهمیــت 

دارد کــه مرجعــی باالتــر از دیــوان عالــی کشــور وجــود نــدارد تــا بــر ایــن آراء نظــارت کنــد و تنهــا راه بــرای اصــاح رویــه 

آن دیــوان در ایــن زمینــه، نقــد و بررســی آن هــا در محافــل حقوقــی اســت. از ایــن رو الزم اســت حقوق دانــان بــه تناســب 

گرایش هــای علمــی، بــه تحلیــل و نقــد ایــن آراء بیشــتر توجــه نشــان دهنــد. دربــاره جایــگاه و اهمیــت رویــه ی قضایــی بــه 

ــع مختلفــی بررســی های درخــوری به عمل آمــده اســت کــه  ــه صــورت خــاص در مناب ــه ب ــام و آرای وحــدت روی صــورت ع

اهتمــام بــه آن هــا بــرای همــه حقوق دانــان ضرورتــی انکارناپذیــر اســت؛ در ایــن خصــوص نــک:

ــران: انتشــارات شــرکت سهامی انتشــار، 13۸1، ص 531  ــد دوم، چــاپ دوم، ته ــوق، جل ــفه ی حق ــان، ناصــر، فلس کاتوزی

ــران:  ــوق(، چــاپ اول، ته ــع حق ــی-2 )مناب ــی: دوره میان ــی عموم ــی، حقوق شناس ــژوه، مصطف ــس از آن؛ دانش پ و پ

ــش  ــر دان ــه ای ب ــی: دیباچ ــین، حقوق شناس ــاکت، محمدحس ــس از آن؛ س ــگل، 13۹1،  ص ۷3 و پ ــارات جن انتش

حقــوق، چــاپ اول، تهــران: نشــر ثالــث، 13۸۷، ص 3۹3 و پــس از آن؛ منصورآبــادی، عبــاس، کلیــات حقــوق جــزا، چــاپ 

ششــم، تهــران: بینــاد حقوقــی میــزان، 13۹۹، ص ۹5-۹۷، 102.
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عمومــی دیــوان عالــی نبایــد بــر جــای قانون گــذار تکیــه زنــد و جبران کننــده ی ســکوت قانــون باشــد. 
ــن،  ــح از قوانی ــه تفســیر صحی ــرای ارائ ــا ب ــی کشــور تنه ــوان عال ــری دی ــات کیف در مســائل و موضوع
ــا در  ــه دادگاه ه ــور ک ــد. همان ط ــه نمای ــد مداخل ــت، می توان ــوردار اس ــام برخ ــه از ابه ــی ک در جای
پرونده هــای کیفــری در مــوارد ســکوت ملــزم بــه صــدور رأی بــر برائــت هســتند، دیــوان نیــز در ایــن 
ــه  ــوان وحــدت روی ــه عن ــت را ب ــر برائ ــرای حــل اختــاف می بایســت رأی مشــتمل ب ــورد خــاص ب م
ــه طــرح و  ــه ب ــه در ادام ــراد اســت ک ــد و ای ــل نق ــور قاب ــث، رأی مزب ــن حی ــی داد. از ای ــرار م ــا ق مبن
بررســی آن می پردازیــم. بــرای ایــن منظــور، الزم اســت مطالــب مــورد نظــر در دو گفتــار ســامان دهی 

ــی رأی )گفتــار دوم(. ــار نخســت( و ارزیاب شــوند؛ محتــوای رأی )گفت

گفتار یکم. محتوای رأی

ــده مــورد نظــر از ســوی دادســتان عمومــی و انقــاب یــزد حاکــی از آن اســت کــه  گــزارش پرون
ــوع  ــزه موض ــمول ب ــوص ش ــزد در خص ــتان ی ــر اس ــم دادگاه تجدیدنظ ــم و یازده ــعبه های چهارده ش
مــاده 5۹۸ قانــون مجــازات اســامی مصــوب 13۷5 بــر کارکنــان بانک هــای غیردولتــی، آراء مختلــف 
صــادر کرده انــد و درخواســت طــرح موضــوع را در هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور نمــوده اســت. 
ــوای رأی  ــی و محت ــوای آرای دادگاه هــای تال ــوان در دو قســمت جــای داد؛ محت ــن گــزارش را می ت ای

دیــوان عالــی.

بند یکم. محتوای آرای دادگاه های تالی

ــه طــور  ــزد در پرونده هــای مربوطــه ب ــوای آرای دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان ی پیشــینه و محت
خاصــه از ایــن قــرار اســت:

الــف( شــعبه 10۹ دادگاه کیفــری دو شــهر یــزد طــی دادنامــه شــماره 0256 مــورخ 13۹۸/02/2۸ 
بــدون اشــاره بــه شــرط »وصــف و خصوصیــت مرتکــب« و ظاهــراً بــا مفــروض داشــتن این کــه مرتکــب 
ــر  ــر ب ــف اول دای ــم ردی ــکاری مته ــد، بزه ــذار می باش ــر قانون گ ــورد نظ ــت م دارای وصــف و خصوصی

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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تصــرف غیرقانونــی نســبت بــه امــوال بانــک صــادرات در خصــوص برداشــت1 مبلــغ 45/1 میلیــارد ریــال 
از صنــدوق بانــک بــرای تأمیــن سهم الشــراکه مشــتری را محــرز و مســّلم دانســته و بــه اســتناد مــواد 
5۹۸ قانــون مجــازات اســامی وی را بــه تحمــل ۷4 ضربــه شــاق تعزیــری محکــوم کــرده اســت. پــس 
از تجدیدنظرخواهــی از ایــن رأی، شــعبه چهاردهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد بــه موجــب دادنامــه 
شــماره ۹۸0۹۹۷030۸۸00151 مــورخ 13۹۸/05/14 بــا اعمــال تخفیــف و تبدیــل شــاق بــه جــزای 

نقــدی بــه مبلــغ بیســت  میلیــون ریــال، دادنامــه تجدیدنظــر خواســته را تأییــد نمــوده اســت.

ــزد طــی دادنامــه شــماره 1504 مــورخ 13۹۸/11/23  ب( شــعبه 10۷ دادگاه کیفــری دو شــهر ی
ــا  ــرار داده و در خصــوص شــرط »وصــف و خصوصیــت مرتکــب« ب دفاعیــات متهــم را مــورد توجــه ق
ــک  ــک بان ــک صــادرات ی ــه بان ــن اســت ک ــات ای ــن شــرح: »... و بخــش دوم دفاعی ــه ای اســتدالل و ب
خصوصــی اســت، لــذا موضــوع منصــرف از مــاده 5۹۸ قانــون مجــازات اســامی مصــوب 13۷5 اســت که 
ایــن دفــاع نیــز بــا وجــه اســت؛ زیــرا در مــاده مذکــور بــه مأموریــن خدمــات عمومــی اشــاره گردیــده 
اســت و نظــر بــه اینکــه بانک هــا اعــم از اینکــه دولتــی باشــند یــا خصوصــی، خدمــات عمومــی ارائــه 
می دهنــد، لــذا کارمنــدان نیــز در صــورت ارتــکاب بــزه بــا شــرایط قانونــی مشــمول مــاده فوق الذکــر 
هســتند، ...«، بــزه انتســابی بــه متهمــان »دایــر بــر تضییــع امــوال و وجــوه بــه علــت اهمــال و صــرف 
ــازات اســامی  ــون مج ــاده 5۹۸ قان ــتناد م ــه اس ــت دانســته و ب ــن« را ثاب ــوارد معی ــر م ــوه در غی وج
مصــوب 13۷5 هــر یــک از آن هــا را بــه تحمــل هفتــاد ضربــه شــاق تعزیــری )بــزه درجــه 6( محکــوم 
نمــوده اســت. پــس از تجدیدنظرخواهــی از ایــن رأی، شــعبه یازدهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد بــا 

1. بــا فــرض آن کــه کارکنــان بانک هــای خصوصــی را از مصادیــق مأمــوران بــه خدمــات عمومــی بــه شــمار آوریــم، در زمینــه 

»برداشــت« مبلــغ مزبــور جــای ایــن پرســش هســت کــه رفتــار مرتکــب مشــمول کــدام یــک از دو مقــرره قانونــی مربــوط 

ــوان  ــه عن ــه ب ــار مجرمان ــه رفت ــاده 5۹۸ ق.م.ا 13۷5 ســه گون ــرا در م ــی می شــود؛ زی ــا تصــرف غیرقانون ــاس و ی ــه اخت ب

تصــرف غیرقانونــی بــه شــمار آمــده اســت: »اســتفاده غیرمجــاز از امــوال و وجــوه«، »تضییــع امــوال و وجــوه« و »مصــرف 

غیرمجــاز امــوال و وجــوه« و همان طــور کــه می بینیــم در ایــن مــاده »برداشــت امــوال و وجــوه« مــورد حکــم قــرار نگرفتــه 

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده 5 ق.ت.م.م.ا.اوک رفتــار مجرمانــه اختــاس »تصاحــب و برداشــت« اعــام گردیــده 

اســت. ایــن موضــوع مــورد توجــه هیــچ کــدام از دادگاه هــای بــدوی و تجدیدنظــر و در نهایــت دیــوان عالــی کشــور قــرار 

نگرفتــه اســت.
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اســتداللی دیگــر بــه موجــب دادنامــه شــماره ۹۹0۹۹۷030۷2001۸5 مــورخ 13۹۹/02/13 دادنامــه 
بــدوی را نقــض و حکــم بــر برائــت متهمــان صــادر نمــوده اســت.1

بند دوم. محتوای رأی دیوان عالی

در ادامــه گــزارش از یــک ســو توجــه بــه ادامــه فراینــد طــرح موضــوع نــزد هیئــت عمومــی خالــی 
ــر اســتدالل نماینــده دادســتان کل کشــور و هیئــت  ــده نیســت و از ســوی دیگــر، الزم اســت ب از فای

عمومــی دیــده بگشــاییم.

الــف( بــه ترتیبــی کــه در قســمت نخســت اشــاره شــد، میــان شــعب چهاردهــم و یازدهــم دادگاه 
تجدیدنظــر اســتان یــزد در خصــوص شــمول بــزه موضــوع مــاده 5۹۸ قانــون مجــازات اســامی مصــوب 

ــا رد  ــرش و ی ــده و صــرف نظــر از قابل پذی ــه صــورت مســتدل صــادر گردی ــه یادشــده ب 1. شــایان ذکــر اســت کــه دادنام

بــودن اســتدالل دادگاه، از ارزش حقــوق و قضایــی برخــوردار بــوده و در ادامــه نیــز می تــوان از آن بهــره بــرد. بــر ایــن پایــه 

جــا دارد متــن آن را کــه در مقدمــه رأی وحــدت رویــه آورده شــده، مــورد توجــه قــرار دهیــم. متــن دادنامــه مزبــور از ایــن 

قــرار اســت: »... بــا توجــه بــه اینکــه مــاده 5۹۸ قانــون مرقــوم ذیــل فصــل ســیزدهم قانــون مجــازات اســامی و تحــت عنــوان 

ــه خدمــات عمومــی مشــمول ایــن مــاده دانســته  ــه دولــت آمــده اســت و مأموریــن ب تعدیــات مأموریــن دولتــی نســبت ب

شــده اند؛ در حالــی کــه بانــک صــادرات، یــک بانــک خصوصــی بــوده و ایــراد واردشــده از ســوی متهمیــن و وکیــل ایشــان 

ــی مرقــوم نمی باشــند،  ــوده و کارکنــان و کارمنــدان آن مشــمول مــاده قانون ــر اینکــه بانــک صــادرات خصوصــی ب مبنــی ب

بــه نظــر موجــه می باشــد؛ زیــرا در مقــام تعییــن مجــازات و در جهــت تفســیر مضیــق قوانیــن کیفــری و تفســیر بــه نفــع 

متهــم، ایــن اقتضــاء وجــود دارد کــه افــرادی کــه مشــمول قانــون هســتند، دقیقــًا مشــخص باشــند و در مــوارد شــک، بــه 

ــن قاعــده تفســیر صــورت گیــرد، ممکــن اســت  ــی کــه چنانچــه خــاف ای ــی اکتفــا گــردد؛ در حال مــوارد منصــوص قانون

افــراد دیگــری کــه در بخش هــای خصوصــی، خدمــات عمومــی انجــام می دهنــد نیــز مشــمول مــاده 5۹۸ قانــون مجــازات 

اســامی شــوند؛ در حالــی کــه از مــاده قانونــی مرقــوم چنیــن برداشــتی صــورت نمی گیــرد. از طــرف دیگــر یکــی از اهــداف 

خصوصی ســازی بانک هــای دولتــی، ایــن بــوده کــه نظــارت دولــت بــر ایــن بخش هــا نیــز بــه همــان بخش هــای خصوصــی 

واگــذار شــده و بانک هــای خصوصــی، خــود وظیفــه اداره و نظــارت را بــر اســاس منافــع بانــک بــر عهــده گیرنــد و در ایــن 

ــک مذکــور صــورت نگرفتــه و حتــی از نامــه ســرگروه  ــه شــکایت و درخواســت غرامتــی از ســوی بان ــده نیــز هیچ گون پرون

بازرســی و تطبیــق بانــک صــادرات اســتان یــزد )صفحــه 203 پرونــده( برمی آیــد کــه اقدامــات متهمیــن بــه دســتور مدیــران 

ــات  ــا بررســی اوراق و محتوی ــوق و ب ــب ف ــه مرات ــا توجــه ب ــده اســت. علی هــذا دادگاه ب ــه عمــل آم ــک مذکــور ب ــت بان وق

ــون  ــاده 5۹۸ قان ــا م ــی توســط ایشــان ب ــال ارتکاب ــق اعم ــن و تطبی ــه متهمی ــزه انتســابی ب ــوع، ب ــده، من حیث المجم پرون

مجــازات اســامی را محــرز و مســلم ندانســته و بــه اســتناد بنــد ب مــاده 455 قانــون آییــن دادرســی کیفــری، ضمــن نقــض 

دادنامــه مذکــور در قســمت محکومیــت متهمیــن، حکــم بــه برائــت ایشــان صــادر و اعــام می نمایــد.«

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــــاره نهم / زمستان 1400

۷1

13۷5 بــر کارکنــان بانــک غیردولتــی، اختــاف نظــر حاصــل شــده؛ بــه گونــه ای کــه شــعبه چهاردهــم 
ــدوی را تأییــد کــرده  ــک غیردولتــی دادنامــه ب ــان بان ــر کارکن ــاده مذکــور ب ــه شــمول م ــاد ب ــا اعتق ب
اســت، در حالــی کــه شــعبه یازدهــم بــا اعتقــاد بــه اینکــه کارکنــان بانک هــای غیردولتــی مأمــور بــه 
خدمــات دولتــی تلقــی نمی شــوند و در نتیجــه خــارج از شــمول ایــن مــاده می باشــند، دادنامــه بــدوی 
را نقــض و حکــم برائــت صــادر کــرده اســت. معــاون قضایــی دیــوان عالــی کشــور، بــا اعــام این کــه در 
موضــوع مشــابه، اختــاف اســتنباط از قانــون محقــق شــده اســت، در اجــرای مــاده 4۷1 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی، طــرح موضــوع در جلســه هیئــت عمومــی 

دیــوان عالــی کشــور را درخواســت نمــوده اســت.

ب( نماینــده دادســتان کل کشــور بــا ملحــوظ داشــتن اســتدالل های شــعبه یازدهــم دادگاه مذکــور 
و تأکیــد دوبــاره بــر آن هــا، رأی صــادره از شــعبه یازدهــم را مطابــق موازیــن قانونــی تشــخیص داده و 
آن را قابــل تأییــد دانســته اســت.1 امــا بــر خــاف اســتدالل های نماینــده دادســتان کل کشــور، هیئــت  
عمومــی دیــوان  عالــی  کشــور بــه موجــب رأی وحــدت  رویــه شــماره ۷۹۸ مــورخ 13۹۹/0۷/15 تفســیر 

و برداشــت خــود در موضــوع محــل اختــاف را بــه ایــن شــرح مقــرر نمــوده اســت:

ــد  ــی همانن ــات عموم ــه خدم ــن ب ــوب 13۷5 مأموری ــامی مص ــازات اس ــون مج ــاده 5۹۸ قان »م
کارکنــان دولــت مشــمول حکــم مقــرر در خصــوص تصــرف غیرقانونــی نســبت بــه وجــوه یــا ســایر اموال 
ــه آن هــا برحســب وظیفــه هســتند. کارکنــان بانک هــای خصوصــی کــه تحــت نظــارت  سپرده شــده ب

ــون مجــازات اســامی مصــوب  ــاده 5۹۸ قان ــق م ــرار اســت: »1. مطاب ــن ق 1. اســتدالل های نماینــده دادســتان کل کشــور از ای

13۷5 مشــمولین حکــم مقنــن: »هــر یــک از کارمنــدان و کارکنــان ادارات و ســازمان ها یــا شــوراها و یــا شــهرداری ها و مؤسســات 

ــا نهادهــای انقــاب و بنیادهــا و مؤسســاتی کــه زیــر نظــر ولــی فقیــه اداره  ــه دولــت و ی ــا وابســته ب و شــرکت های دولتــی و ی

می شــوند و دیــوان محاســبات و مؤسســاتی کــه بــه کمــک مســتمر دولــت اداره می شــوند و یــا دارنــدگان پایــه قضایــی و بــه طــور 

کلــی اعضــا و کارکنــان قــوای ســه گانه و همچنیــن نیروهــای مســلح و مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعم از رســمی و غیررســمی 

...« می باشــند. بــر ایــن اســاس مــاک دولتــی بــودن یــا دولتــی نبــودن، عمومــی بــودن یــا عمومــی نبــودن نیســت، چــه اینکــه 

بــه تصریــح مؤسســاتی کــه بــه کمــک مســتمر دولــت اداره می شــوند هــر نــوع مؤسســه ای را می توانــد شــامل شــود. 2. بانــک 

صــادرات کــه در ماهیــت فعلــی شــرکت خصوصــی می باشــد، شــامل هیــچ کــدام از مصادیــق مصــرح در مــاده 5۹۸ قانون یادشــده 

نمی باشــد و اقتضــای تفســیر مضیــق قوانیــن کیفــری ایــن اســت کــه بــه قــدر متیقــن اکتفــا شــود و از توســعه باوجــه دامنــه 

شــمول قاعــده کیفــری اجتنــاب گــردد. 3. وضــع مــاده 5۹۸ قانــون مذکــور در فصــل ســیزدهم تحــت عنــوان »تعدیــات مأموریــن 

دولتــی نســبت بــه دولــت« قرینــه دیگــری اســت کــه نمی تــوان احــکام قانونــی فصــل مذکــور را بــه اشــخاص حقــوق خصوصــی 

اعمــال نمــود، مگــر اینکــه نــص صریــح مخالــف وجــود داشــته باشــد کــه در مانحن فیــه چنیــن نصــی وجــود نــدارد.«
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ــق  ــد، از مصادی ــردم می پردازن ــه م ــی و بانکــی ب ــات گســتردهی پول ــه ی خدم ــه ارائ ــک مرکــزی، ب بان
ــر  ــاده فوق الذک ــرر در م ــازات مق ــوند و مشــمول مج ــی محســوب می ش ــات عموم ــه خدم ــن ب مأموری
هســتند. بــر ایــن اســاس، رأی شــعبه 14 دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد تــا حــدی کــه بــا ایــن نظــر 

ــی تشــخیص داده می شــود.« ــح و قانون ــت آراء، صحی ــه اکثری ــاق دارد، ب انطب

گفتار دوم. ارزیابی رأی

از دید نقدشناسی، در نقد علمـــی باید دو محور عمـــده مورد توجـــه قـــرار گیـــرد؛ 1. عوامـــل مهـم 
و تأثیرگذار در سـاختار نـگارش و سـطوح مربوط بـه آن و 2. عناصـر مهـم در تبییـن محتـوا و مفاهیـم 
تخصصـــی متـــن.1 از ایــن دیــد، هــر متنــی را از دو جهــت شــکلی )ســاختاری( و ماهــوی )محتوایــی( 
می تــوان مــورد ارزیابــی، ســنجش و نقــد قــرار داد. رأی موضــوع بررســی نیــز از ایــن دو جهــت قابــل 
ارزیابــی می باشــد؛ از جهــت شــکلی، بــه جــز مــواردی چنــد، هیئــت عمومــی در صــدور آرای وحــدت 
رویــه همــواره از ســاختار و شــکل واحــدی کــه در گفتــار نخســت مــورد اشــاره قــرار گرفــت، پیــروی 
کــرده اســت. از ایــن جهــت در صــورت لــزوم می تــوان آرای مزبــور را بــه صــورت کلــی مــورد ارزیابــی 
قــرار داد کــه از بررســی کنونــی خــارج اســت. امــا از جهــت ماهــوی بــه نظــر می رســد کــه رأی مزبــور 
دســت کم از دو منظــر قابــل نقــد باشــد، یکــی از منظــر صاحیــت و دیگــری از منظــر روش شناســی و 
اســتداللی. بــر ایــن اســاس، نخســت دربــاره ی قلمــرو صاحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور 
ــن  گفت وگــو می شــود و ســپس از جهــت روش شناســی حقــوق کیفــری محتــوای رأی و اســتدالل ای
هیئــت در پذیــرش رأی شــعبه چهاردهــم دادگاه تجدیدنظــر مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. در ادامــه 
بــر ضــرورت مداخلــه ی قانون گــذار در ایــن زمینــه تأکیــد خواهــد شــد. بــه طــور کلــی مطالــب گفتــار 
ــانه ی رأی و  ــد روش شناس ــی، نق ــت عموم ــت هیئ ــرو صاحی ــد؛ قلم ــرار می باش ــن ق ــش رو از ای پی

ضــرورت قانون گــذاری در موضــوع محــل اختــاف.

بند یکم. قلمرو صالحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در ایــن قســمت، پرســش ایــن اســت کــه حــدود صاحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور 
بــرای صــدور رأی وحــدت رویــه تــا کجاســت؟ آیــا ایــن هیئــت می توانــد یــا بایــد در بــاب هــر اختافــی 

1. البته عناصـــر مؤثر دیگـــری هـــم در ســـایه ایـــن محورهـــا و در ارتباط بـــا ارکان دیگر می توان مطـــرح کرد؛ ولی همـواره 

دو رکـــن مهـــم یادشده در متـــون انتقـــادی در مرکز توجه قـــرار دارند. هر یـــک از این دو مـــورد، از اهمیـــت خـــاص خـود 

برخوردارنــد و نمی تــوان هیــچ یــک را فـــدای دیگــری کــرد. ر.ک:

درودی، فریبــرز، درآمــدی بــر انــواع نقــد و کارکردهــای آن، فصلنامــه نقــد کتــاب اطاع رســانی و ارتباطــات، 13۹3، 

دوره 1، شــماره 3 و 4، ص 222-223.

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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ــه صــادر  ــوان رخ می دهــد، ورود کنــد و رأی وحــدت روی ــا شــعب دی کــه میــان شــعب دادگاه هــا و ی
کنــد و یــا این کــه صاحیــت آن در ایــن زمینــه محــدود و مشــخص اســت؟ بــا پاســخ بــه ایــن پرســش، 
معلــوم خواهــد شــد کــه هیئــت عمومــی در موضــوع مــورد نظــر بــه درســتی ورود کــرده و در حــدود 
ــه عبــارت دیگــر، آیــا هیئــت عمومــی در حــدود  ــه؛ ب ــا ن صاحیــت خویــش تصمیــم گرفتــه اســت ی

صاحیــت خــود در ایــن مــورد تصمیــم گرفتــه اســت؟

ــت آن  ــوی صاحی ــه ماه ــا، جنب ــوان در این ج ــت دی ــور از صاحی ــه منظ ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــه عبــارت روشــن تر منظــور  ــه جنبــه شــکلی آن؛ ب ــون، ن ــه ی تفســیر از قان ــار ارائ اســت؛ یعنــی اختی
ایــن اســت کــه آیــا دیــوان می توانســت )صاحیــت و اختیــار داشــت( در ایــن مــورد قانــون را تفســیر 
کنــد، جایــی کــه قانــون ســاکت بــوده و از ابهــام برخــوردار نیســت. امــا از جهــت شــکلی ورود دیــوان 
بــه رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم محــل ایــراد نیســت، بلکــه از ایــن منظــر بــر اســاس مقــررات قانونــی 
مربوطــه کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد، دیــوان صاحیــت رســیدگی و رفــع اختــاف را بــه 
حســب مــورد میــان شــعب دیــوان و دادگاه هــای تجدیدنظــر دارد و بایــد در چنیــن مــواردی تصمیــم 
الزم را اتخــاذ کنــد تــا وحــدت رویــه ایجــاد گــردد و دادگاه هــا از صــدور آراء متعــارض خــودداری کننــد.

ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 4۷1 قان ــاد م ــو و مف ــک س ــون اساســی1 از ی ــر اســاس اصــل 161 قان ب
کیفــری2 از ســوی دیگــر، در امــور کیفــری هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور صاحیــت )اختیــار 

1. بــه موجــب اصــل مزبــور: »دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحدت 

ــوه  ــه رئیــس ق ــر اســاس ضوابطــی ک ــه آن محــول می شــود ب ــون ب ــق قان ــه طب ــی و انجــام مســئولیت هایی ک ــه قضائ روی

ــردد.« ــکیل می گ ــد تش ــن می کن ــه تعیی قضائی

2. بــه موجــب مــاده یادشــده: »هــرگاه از شــعب مختلــف دیــوان عالــی کشــور یــا دادگاه هــا نســبت بــه مــوارد مشــابه، اعــم از 

حقوقــی، کیفــری و امــور حســبی، بــا اســتنباط متفــاوت از قوانیــن، آراء مختلفــی صــادر شــود، رئیــس دیــوان عالــی کشــور 

یــا دادســتان کل کشــور، بــه هــر طریــق کــه آگاه شــوند، مکلف انــد نظــر هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور را بــه منظــور 

ــا  ــا دادســتان ها ی ــا دادگاه هــا ی ایجــاد وحــدت رویــه درخواســت کننــد. هــر یــک از قضــات شــعب دیــوان عالــی کشــور ی

ــا دادســتان کل کشــور، نظــر  ــی کشــور ی ــوان عال ــق رئیــس دی ــل از طری ــر دلی ــا ذک ــد ب ــز می توانن وکای دادگســتری نی

هیئــت عمومــی را دربــاره موضــوع درخواســت کننــد. هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــه ریاســت رئیــس دیــوان عالــی 

یــا معــاون وی و بــا حضــور دادســتان کل کشــور یــا نماینــده او و حداقــل ســه چهارم روســا و مستشــاران و اعضــای معــاون 

تمــام شــعب تشــکیل می شــود تــا موضــوع مــورد اختــاف را بررســی و نســبت بــه آن اتخــاذ تصمیــم کننــد. رأی اکثریــت 

در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاه هــا و ســایر مراجــع، اعــم از قضائــی و غیــر آن الزم االتبــاع اســت؛ 

امــا نســبت بــه رأی قطعــی شــده بی اثــر اســت ...«
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ــه ی تفســیر صحیــح از قوانیــن« را دارد. صــرف نظــر از این کــه برخــورداری دیــوان از  و وظیفــه( »ارائ
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــد باشــد،1 موضــوع درخــور اهمیــت ای ــد محــل تأمــل و نق ــن صاحیــت می توان ای
طــور کلــی در همــه ی پرونده هــای کیفــری، هیئــت عمومــی بایــد بــه »تفســیر قانــون« بپــردازد و نــه 
تصویــب قانــون. از ایــن دیــد، بایــد معلــوم شــود در پرونده هــای محــل اختــاف، دادگاه هــا و یــا شــعب 
دیــوان بــا نقــِص »ســکوت قانــون« مواجــه بوده انــد و یــا بــا نارســایِی »اجمــال و ابهــام قانــون«. اگــر 
بتــوان وضعیــت را »ســکوت« تلقــی کــرد کــه این گونــه اســت، بی گمــان دیــوان حــق تفســیر نــدارد؛ 
زیــرا ورود دیــوان بــه ایــن قلمــرو، ورود آن بــه کار قانون گــذاری در امــور کیفــری اســت کــه بــر پایهــی 
اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات در صاحیــت قــوه قانون گــذاری بــوده و اصــل تفکیــک قــوا کــه 
ــا اگــر آن چــه  ــد. ام ــه شــده اســت، آن را برنمی تاب ــون اساســی )اصــل پنجــاه و هفتــم( پذیرفت در قان
موجــب بــروز مشــکل شــده اســت، اجمــال و ابهــام قانــون باشــد، در این جــا دیــوان صاحیــت دارد بــه 
تفســیر قانــون بپــردازد و تفســیر آن هماننــد تفســیر خــود قانون گــذار از قانــون، دارای ارزش و اعتبــار 

حقوقــی اســت و بــه مثابــه یــک »قانــون تفســیری« می باشــد.

از ایــن نظــر، بایــد معلــوم شــود در قضیــه ی یادشــده )پرونده هــای محــل اختــاف(، دادگاه هــای 
ــای  ــه نظــر می رســد در پرونده ه ــام. ب ــال و ابه ــا اجم ــا ب ــد ی ــه رو بوده ان ــون روب ــا ســکوت قان ــی ب تال
ــه  ــه مصداقــی؛ زیــرا مفهــوم و مصادیــق »مأموریــن ب ــه ابهــام مفهومــی وجــود دارد و ن مــورد نظــر، ن
ــًا  ــذاری کام ــا لحــاظ پیشــینه ی قانون گ ــده اســت، ب ــری آم ــن کیف ــه در قوانی ــی« ک ــات عموم خدم
روشــن اســت. در ایــن زمینــه، قانون گــذار در مــاده 3 قانــون راجــع بــه محاکمــه و مجــازات مأموریــن 

بــه خدمــات عمومــی مصــوب 1315 بــه طــور صریــح مقــرر کــرده اســت:

1. بــا لحــاظ ایــن مطلــب کــه ســازمان دیــوان عالــی در کشــور مــا اقتباســی از ســازمان قضایــی فرانســه اســت، گروهــی از 

نویســندگان بــر ایــن باورنــد: »دیــوان عالــی فرانســه، همچــون دیــوان عالــی کشــور ایــران هرگــز رأی وحــدت رویــه ای صــادر 

نمی کنــد کــه تمــام دادگاه هــا ملــزم بــه پیــروی از آن باشــند. تنهــا بــر بنیــاد قانــون 15 مــه 1۹۹1 م. دادرســان فرانســوی 

می تواننــد در مســائل غامــض، نظــر مشــورتی دیــوان عالــی را بخواهنــد، ولــی البتــه آنــان هنــوز قادرنــد خــود بی مشــورت 

دیــوان و یــا حتــی بــر خــاف نظــر مشــورتی آن رأی دهنــد؛ امــا در ایــران، اثــر رأی وحــدت رویــه دیــوان عالــی ایــران چیــز 

ــزوم تبعیــت دیگــر دادگاه هــا از آن اســت؛ امــری کــه در دیگــر نظام هــای حقوقــی شــاید بی ســابقه  دیگــری اســت و آن ل

ــذاری  ــأن قانون گ ــر ش ــأنی نظی ــران ش ــن دادگاه ای ــه باالتری ــر، ب ــن اث ــه ای ــت ک ــوان گف ــت بت ــن اس ــی ممک ــد و حت باش

ــن  ــد و بدی ــرار گیرن ــون ق ــی قســیم قان ــه خوب ــد ب ــد، می توانن ــی  و نوعی ان ــه کل ــه، از آنجــا ک بخشــیده. آرای وحــدت روی

ســان یکــی از ارکان قــوه قضاییــه، یعنــی دیــوان عالــی کشــور، بــه نظــر می رســد کــه بتوانــد بدیــن طریــق قانون گــذاری 

کنــد.« ر.ک: جعفری تبــار، حســن، دیــو در شیشــه )فلســفه رویــه قضایــی(، چــاپ اول، تهــران: نشــر نــگاه معاصــر، 

13۹6، ص 51.

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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ــه خدمــات عمومــی کســانی هســتند کــه در مؤسســات ذیــل خدمــت می کننــد: 1.  ــن ب »مأموری
مؤسســات خیریــه کــه بــر حســب ترتیــب وقــف یــا وصیــت تولیــت آن هــا بــا پادشــاه عصــر اســت. 2. 
مؤسســات خیریــه و مؤسســات عام المنفعــه کــه دولــت یــا شــهرداری اداره می کنــد و یــا تحــت نظــر 
ــر  ــت نظ ــه تح ــر ک ــی دیگ ــات انتفاع ــا مؤسس ــت ی ــی دول ــات انتفاع ــود. 3. مؤسس ــت اداره می ش دول

ــود.« ــت اداره می ش دول

ــه صــورت  ــق ایــن دســته از کارکنــان ب ــن مــاده مفهــوم و مصادی همان طــور کــه می بینیــم در ای
حصــری، صریــح و روشــن معلــوم شــده اســت و ابهامــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد. بی گمــان کارکنــان 
بانک هــای خصوصــی از شــمول ایــن مــاده خارج انــد و بــه هیــچ وجــه، چــه از جهــت مفهومــی و چــه 
از جهــت مصداقــی، نمی تــوان آن هــا را مشــمول مــاده یادشــده دانســت. از ایــن رو عبــارت »مأموریــن 
بــه خدمــات عمومــی« از ابهــام و اجمــال برخــوردار نبــوده اســت کــه هیئــت عمومــی بــه تفســیر آن 

روی آورده باشــد.

در اینجــا ممکــن اســت گفتــه شــود کــه قانــون مزبــور بــه موجــب مــاده 5۷0 قانــون آیین دادرســی 
کیفــری نســخ شــده اســت و دیگــر ایــن قانــون قابــل اســتناد نیســت. ایــن مطلــب روشــن اســت کــه 
ــل اســتناد  ــر قاب ــاده یادشــده نســخ شــده اســت و دیگ ــه موجــب م ــور در ســال 13۹4 ب ــون مزب قان
نیســت امــا توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه قانون گــذار تــا ایــن ســال، هــر کجــا در قوانیــن کیفری 
عبــارت »مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« را بــه کار بــرده اســت، تنهــا بــه کارکنــان موضــوع ایــن مقرره 
ــر  قانونــی توجــه داشــته و هیــچ مأمــور و کارمنــد دیگــری را اراده نکــرده اســت. نســخ ایــن قانــون ب
آن چــه تــا ســال 13۹4 در فراینــد قانون گــذاری پشــت ســر گذشــته ایم، هیــچ تأثیــری نــدارد؛ یعنــی 
ایــن کار )نســخ قانــون مزبــور( مفهــوم و مصادیــق مأموریــن بــه خدمــات عمومــی را تغییــر نمی دهــد 
و هم چنــان بایــد بــرای تشــخیص مفهــوم و مصادیــق ایــن دســته از اشــخاص، قانــون مزبــور را مــاک 
عمــل قــرار داد و نــه بــه آن اســتناد کــرد. توجــه بــه قانــون مزبــور نوعــی تفســیر تاریخــی بــه شــمار 
می آیــد. بدیهــی اســت ایــن قانــون پــس از نســخ، دیگــر قابــل اســتناد نبــوده و اگــر در متــون قانونــی 
کــه از ســال 13۹4 بــه بعــد تصویــب شــده اســت، ایــن عبــارت بــه کار بــرده شــود، بــا توجــه بــه نســخ 
قانــون مزبــور ابهام برانگیــز خواهــد بــود و نیــاز بــه تفســیر و بلکــه تصویــب قانــون، خواهــد داشــت. امــا 
ــه  در زمینــه مقــررات پیــش از آن نمی تــوان قانــون موصــوف را نادیــده گرفــت و تفســیر دیگــری ارائ
کــرد. اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه در یــک نظریــه مشــورتی بــه طــور ضمنــی ایــن مطلــب را مــورد 

تأییــد قــرار داده اســت؛ در ایــن نظریــه چنیــن آمــده اســت:
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»هــر چنــد بــا نســخ قانــون راجــع بــه محاکمــه و مجــازات مأموریــن بــه خدمــات عمومــی مصــوب 
1315 بــه موجــب مــاده 5۷0 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 13۹2، تعریــف »مأموریــن بــه 
ــر نســخ  ــاده موصــوف اساســًا داللتــی ب ــه قانون گــذاری دارد، مع الوصــف م ــاز ب ــات عمومــی« نی خدم
رفتارهــای مجرمانــه مذکــور در قوانیــن ماهــوی کیفــری کــه بــر مؤسســات مأمــور بــه خدمــات عمومــی 

و مأمــوران آن قابــل انطبــاق باشــد، نــدارد.«1

از ایــن رو، معلــوم می شــود هیئــت عمومــی نمی توانســت در قالــب رأی وحــدت رویــه بــه تفســیر در 
ایــن زمینــه بپــردازد و خــارج از صاحیــت خــود تصمیــم گرفتــه اســت. در ایــن مــورد دیــوان بایــد رأی 
مشــتمل بــر برائــت را مبنــا قــرار مــی داد و بــه ایــن ترتیــب اقــدام بــه صــدور رأی وحــدت رویــه می نمــود. 
بدیهــی اســت تصمیــم دیــوان مبنــی بــر پذیــرش رأی برائــت بــه مثابــه تفســیر و اعــام نظــر در مفهــوم 

عــام اســت، ولــی تفســیر در معنــای خــاص کــه ابهام زدایــی از قانــون اســت، بــه شــمار نمی آیــد.

بــرای روشــن تر ســاختن مطلــب مناســب اســت بــه نمونــه ای دیگــر از تجربه هــای هیئــت عمومــی 
ــه  ــا مداخل ــز ب ــت نی ــه زد و در نهای ــته تکی ــذار در گذش ــای قانون گ ــر ج ــه ب ــور ک ــی کش ــوان عال دی
قانون گــذار کار بــه ســرانجام رســید، اشــاره شــود. ایــن موضــوع مربــوط بــه تشــخیص مصادیــق جرائــم 
قابل گذشــت بــود. تــا پیــش از تصویــب مــاده ۷2۷ قانــون مجــازات اســامی مصــوب 13۷5 اختــاف 
نظرهــای زیــادی دربــاره مصادیــق جرائــم قابل گذشــت وجــود داشــت و در چنــد مــورد دیــوان اقــدام بــه 
صــدور رأی وحــدت رویــه نمــود و پــاره ای از جرائــم را غیرقابل گذشــت اعــام کــرد.2 ایــن اقــدام دیــوان 
آشــکارا تصویــب قانــون بــود و نــه تفســیر قانــون. از آن جــا کــه مرجعــی بــر کار دیــوان نظــارت نــدارد 
و آرای دیــوان نیــز مــورد نقــد و بررســی علمــی قــرار نمی گیــرد، هیئــت عمومــی در چنیــن مــواردی 
خــارج از صاحیــت خــود تصمیــم می گیــرد. بدیهــی اســت مهم تریــن پیامــد منفــی چنیــن رویــه ای، 
ــان در  ــذار. بی گم ــم در کار قانون گ ــود و ه ــاد می ش ــال ایج ــوان اخت ــم در کار دی ــه ه ــن اســت ک ای
موضــوع مشــابه، می تــوان مصادیــق دیگــری را نشــان داد کــه وضعیــت حقوقــی آن هــا روشــن نیســت 

1. نظریه شماره ۷/۹۷/334۸ مورخ 21/ 0۸/ 13۹۸.

2. بــرای نمونــه، می تــوان بــه آرای وحــدت رویــه زیــر اشــاره کــرد: 1. شــماره 34 مــورخ 1363/0۹/12 درباره غیرقابل گذشــت 

ــودن  ــت ب ــاره غیرقابل گذش ــورخ 1363/11/01 درب ــماره 52 م ــی، 2. ش ــادف رانندگ ــی از تص ــدی ناش ــل غیرعم ــودن قت ب

ــماره 5۹1  ــری و 4. ش ــرقت تعزی ــودن س ــتن ب ــل گذش ــاره غیرقاب ــورخ 136۸/12/01 درب ــماره 530 م ــرداری، 3. ش کاهب

ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــوارد یادش ــک از م ــر ی ــت. در ه ــت در امان ــودن خیان ــت ب ــورد غیرقابل گذش ــورخ 13۷1/01/16 در م م

ســکوت قانــون، دیــوان بــه جــای قانون گــذار جرائــم یادشــده را غیرقابل گذشــت اعــام نمــود. در حالــی کــه در هریــک از 

ایــن مــوارد بایــد قانون گــذار تعییــن تکلیــف بــه عمــل مــی آورد. ر.ک: منصورآبــادی، عبــاس، کلیــات حقــوق جــزا، چــاپ 

ششــم، تهــران: بینــاد حقوقــی میــزان، 13۹۹، ص ۹۷.

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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و هــر آینــه ممکــن اســت میــان دادگاه هــا دربــاره ی آن هــا اختــاف بــه وجــود آیــد و بــاز دیــوان بایــد 
مداخلــه کنــد و بــرای آن هــا تعییــن تکلیــف نمایــد. در نتیجــه بــه طــور مرتــب دیــوان بایــد بــرای حــل 
ــوان ایــن نیســت.  ــی کــه شــأن دی اختــاف در چنیــن مــواردی ورود کنــد و تصمیــم بگیــرد، در حال
ــام  ــذار را از انج ــازد و قانون گ ــل می س ــز مخت ــذاری را نی ــردی، قانون گ ــن رویک ــن، چنی ــر ای ــزون ب اف
ــه  ــدت روی ــی در رأی وح ــوان عال ــان دی ــد: »دادرس ــل گفته ان ــن دلی ــه همی ــی دارد. ب ــش بازم وظایف
ــی  ــه وضــع قانون ــون موجــود عبــور کننــد و ب ــون، از قان ــه ی تفســیری غریــب از قان ــا ارائ می تواننــد ب
ــا در پیــش گرفتــن چنیــن شــیوه ای ممکــن اســت مشــکل و مســئله ای بــه  جدیــد دســت زننــد«.1 ب

ــد. ــی آن نمی انجام ــی و اصول ــه حل وفصــل کل ــی ب ــوردی حل وفصــل شــود، ول صــورت م

خاصــه بــا تقریــری کــه بــه عمــل آمــد، معلــوم می شــود بــا توجــه بــه اصــل قانونــی بــودن جــرم 
و مجــازات و بــه تعبیــر دقیق تــر »اصــل قانونــی بــودن حقــوق کیفــری« در قضیــه مــورد نظــر هیئــت 
ــی،  ــت عموم ــد و رأی هیئ ــه کن ــیری را ارائ ــن تفس ــت چنی ــور نمی توانس ــی کش ــوان عال ــی دی عموم
هــر چنــد تکلیــف یــک مــورد خــاص را معلــوم ســاخته اســت ولــی تصمیــم آن دیــوان، هــم مغایــر بــا 
شــأن و جایگاهــش می باشــد کــه بخواهــد در یــک مــورد خــاص تعییــن تکلیــف کنــد و هــم خــارج 
از صاحیتــش کــه بخواهــد بــه جــای قانون گــذار ســکوت قانــون کیفــری را جبــران کنــد. همان طــور 
کــه تأکیــد شــد دیــوان در چنیــن مــواردی بایــد رویــه ی قضایــی صحیــح را کــه مشــتمل بــر برائــت 

اســت، تثبیــت کنــد تــا زمینــه و امــکان قانون گــذاری فراهــم شــود.

بند دوم. نقد روش شناسانه ی رأی

ــه طــور دقیــق یکــی  ــم، هیئــت عمومــی از میــان دو رأی کــه ب همان طــور کــه در گــزارش دیدی
مســتدل بــود و بــا روش شناســی حقــوق کیفــری ســازگاری بیشــتری داشــت و رأی دیگری که مشــتمل 
بــر هیــچ اســتداللی نبــود، رأی دوم را ترجیــح داد و بــرای ترجیــح خــود نیــز در متــن رأی وحــدت رویه، 
بــا اضافــه کــردن ایــن عبــارت بــه ظاهــر اســتداللی »بــه ارائــه خدمــات گســترده پولــی و بانکــی بــه 
مــردم می پردازنــد«، رأی وحــدت رویــه ی موضــوع بررســی را صــادر کــرد. در ایــن قســمت بــه دنبــال 
بررســی رأی مزبــور بــر اســاس روش شناســی حقــوق و حقــوق کیفــری هســتیم و می خواهیــم ببینیــم 
ایــن رأی از ایــن منظــر درســت اســت یــا نــه. نخســت از دیــد روش شناســی حقــوق و پــس از آن، از 

دیــد روش شناســی حقــوق کیفــری موضــوع را بررســی می کنیــم.

1. جعفری تبار، حسن، دیو در شیشه )فلسفه رویه قضایی(، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر، 13۹6، ص 51.
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بــه طــور کلــی از دیــد روش شناســی دانــش حقــوق، بــه موجــب اصــل  166 قانــون اساســی »احــکام  
دادگاه هــا بایــد مســتدل  و مســتند بــه  مــواد قانــون  و اصولــی  باشــد کــه  بــر اســاس  آن  حکــم  صــادر 
شــده  اســت «. ایــن اصــل بــر مســتدل و مســتند بــودن احــکام دادگاه هــا تأکیــد دارد و رعایــت مفــاد 
ــت  ــی اس ــی الزام ــق اول ــه طری ــور، ب ــی کش ــوان عال ــی، دی ــع قضای ــن مرج ــرای باالتری ــل ب ــن اص ای
ــن رو  ــت. از ای ــارج اس ــل خ ــن اص ــزام ای ــمول ال ــی از ش ــوان عال ــه دی ــت ک ــن پنداش ــد چنی و نبای
برخــاف قانون گــذار کــه نیــازی بــه اســتدالل و اســتناد بــرای وضــع قانــون نــدارد،1 همــه ی اقدامــات و 
تصمیم هــای مراجــع قضایــی بایــد مســتدل و مســتند باشــد. در نتیجــه می تــوان یکــی از اصــول حاکــم 
بــر دادرســی بــه ویــژه دادرســی کیفــری را »اصــل دلیل منــدی و مستندســازی فعالیــت قضایــی« بــه 

شــمار آورد.

دلیل منــدی بــه جنبــه ی قضایــی موضــوع مربــوط می شــود و مستندســازی بــه جنبــه ی حقوقــی 
ــا تحصیل شــده  ــه ی ــه اقام ــر اســاس ادل ــد ب ــک ســو بای ــی، از ی ــه مرجــع قضای ــا ک ــن معن ــه ای آن. ب
دربــاره ی موضــوع دعــوا نفیــًا یــا اثباتــًا تصمیــم بگیریــد )اثبــات قضایــی یــا موضوعــی( و از ســوی دیگــر 
بــا اســتناد بــه قانــون و یــا اصــول حقوقــی دربــاره ی آن رأی صــادر کنــد )اثبــات حقوقــی یــا حکمــی(. 
ــتدالل  ــوان »اس ــته را می ت ــد به هم پیوس ــن فراین ــر دوی ای ــوق، ه ــش حق ــی دان ــد روش شناس از دی
ــی رود؛  ــه کار م ــی ب ــی در دو معن ــتدالل حقوق ــد »اس ــن دی ــد. از ای ــام نامی ــوم ع ــی« در مفه حقوق
نخســت، اســتدالل حقوقــی در مفهــوم عــام کــه عنوانــی اســت بــرای مجموعــه ای از فرایندهــای ذهنــی 
کــه بــه یــک تصمیــم حقوقــی منجــر می شــوند. در ایــن مفهــوم اســتدالل حقوقــی در مقابــل اســتدالل 
ــرد  ــن کارب ــرد. در ای ــرار می گی ــفی ق ــتدالل فلس ــا اس ــی ی ــتدالل اخاق ــد اس ــر، مانن ــوم دیگ در عل
اســتدالل حقوقــی شــامل اســتدالل قضایــی نیــز می شــود؛ دوم، اســتدالل حقوقــی در مفهــوم خــاص، 
ــتداللی  ــراد از آن اس ــرار دارد و م ــی ق ــتدالل قضای ــل اس ــی در مقاب ــتدالل حقوق ــرد، اس ــن کارب در ای
اســت کــه بــرای کشــف قاعــده ی حقوقــی و حکــم کلــی از منابــع معتبــر حقوقــی، صــورت می گیــرد«.2

در این جــا منظــور از مستندســازی رأی، اســتدالل حقوقــی بــرای اثبــات حکــم اســت؛ بــه عبــارت 
ــک  ــاره ی ی ــری درب ــگام تصمیم گی ــم )رأی( را هن ــوه دادن حک ــول جل ــرای معق ــاش ب ــن تر »ت روش

1.  توجــه بــه ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه در راســتای عقانــی بــودن قانــون، تصویــب هــر متــن قانونــی بایــد مســتدل و موجه 

باشــد. تصویــب قانــون نیــز در دنیــای امــروز بــدون توجیــه ضــرورت آن کار پســندیده ای نیســت. در عیــن حــال، فــرض بــر آن 

اســت کــه قانون گــذار بــا لحــاظ اصــل دلیل منــدی بــه تصویــب قانــون می پــردازد.

2. دیلمــی، احمــد، منطــق اســتدالل حقوقــی و قضائــی، فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی، پاییــز 13۹۹، دوره 50، 

ــاد  ــری، چــاپ اول، تهــران: بنی ــه کیف ــته های دادنام ــی، احمــد و هاجــر صداقــت مهــر، بایس شــماره 3، ص 4۹۷؛ رمضان

حقوقــی میــزان، 13۹۹، ص 42 و پــس از آن.

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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ــوق اســت. ...  ــی منطــق حق ــان کار اصل ــن هم ــم و ای ــه و اســتدالل می نامی ــی، توجی ــده ی قضای پرون
همــواره دادرس بــرای توجیــه حکــم خــود، قیاســی منطقــی1 تشــکیل می دهــد کــه مقدمــه ی نخســت 
آن )=صغــری( اســت دار اســت )=بیان کننــده واقــع( و مقدمــه دوم آن )=کبــری( بایــد دار )بیان کننــده 
حکــم(«.2 رأی وحــدت رویــه یادشــده بایــد بــا رعایــت اصــل مزبــور اصــدار یافتــه باشــد. از ایــن جهــت 
ــه صــورت یــک قیــاس منطقــی ترســیم کــرد.3 از ایــن رو  ــد بتــوان هــر رأی را ب ــه طــور دقیــق بای ب
ــوم می شــود کــه کبــرای قیــاس  ــه صــورت قیــاس ترســیم کنیــم، معل ــور را ب اگــر محتــوای رأی مزب
نادرســت اســت و بــه همیــن دلیــل نتیجــه آن نیــز نادرســت می باشــد. بــا توجــه بــه عبــارت اســتداللی 
»ارائــه ی خدمــات گســترده پولــی و بانکــی از ســوی بانک هــای خصوصــی بــه مــردم« منــدرج در رأی 
ــه  ــرای اثبــات و روشــن ســاختن حکــم مســئله یــک اســتدالل )قیــاس( ب مــورد نظــر، بایــد بتــوان ب

ترتیــب زیــر تشــکیل داد:

ــد،  ــه می کن ــردم ارائ ــه م ــی ب ــی و بانک ــترده پول ــات گس ــه خدم ــه ای ک ــر موسس ــان ه 1. کارکن
ــری(. ــد )کب ــات عمومی ان ــه خدم ــور ب مأم

2. بانک های خصوصی خدمات گسترده ی پولی و بانکی به مردم ارائه می کنند )صغری(.
پس کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی اند )نتیجه(.

1. قیــاس منطقــی در برابــر قیــاس حقوقــی کــه از آن بــه تمثیــل منطقــی تعبیــر می شــود، قــرار می گیــرد. بــرای مطالعــه 

ــی، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات  ــتدالل حقوق ــاس در اس ــاره قیــاس حقوقــی نــک: ســیمایی صــراف، حســین، قی درب

شــهر دانــش، 13۹3، ص 16۸ و پــس از آن.

ــی فلســفی تفســیر حقوقــی، چــاپ اول، تهــران: شــرکت ســهامی انتشــار، 13۸3، ص  2. جعفــری تبــار، حســن، مبان
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ــی فلســفی تفســیر حقوقــی، چــاپ اول، تهــران: شــرکت ســهامی انتشــار، 13۸3، ص  3. جعفــری تبــار، حســن، مبان

4۹۸. بــر ایــن اســاس: »هــر جــا ســخن از اســتدالل بــه میــان آیــد خــواه ناخــواه پــای منطــق بــه عنــوان ضوابــط تمییــز 

ــرای درســتی رأی خــود  ــف باشــد ب ــی مکل ــر قاضــی و مفســر حقوق ــد. اگ ــان می آی ــه می اســتدالل درســت از نادرســت ب

اســتدالل کنــد، بی گمــان بایــد بیــن مقدمــات اســتدالل وی بــا نتیجــه اعــام شــده بایــد رابطــه ای منطقــی وجــود داشــته 

باشــد. بــه ایــن معنــا کــه گــذار از ایــن مقدمــات بــه نتیجــه دلبخــواه و گــزاف نبــوده و چنانچــه مخاطــب اســتدالل بــا دادرس 

در صحــت مقدمــات هم داســتان باشــد، او نیــز بایــد همــان نتیجــه ای را بپذیــرد کــه دادرس بــه آن رســیده اســت.« الشــریف، 

محمــد مهــدی، ســهم اشــراق و اســتدالل در فراینــد دادرســی، مجلــه مطالعــات حقوقــی، بهــار 13۹6، دوره ۹، شــماره 1، 

ص 2۷. نیــز نــک: موســی زاده، ابراهیــم، منطــق فهــم حقوقــی در نظــام وحیانــی، فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی 

دانشــگاه تهــران، زمســتان 13۹۸، دوره 4۹، شــماره 4.
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ــر اینکــه کاِر کارکنــاِن بانک هــای خصوصــی ارائــه ی خدمــات  در این جــا، صغــرای قضیــه مبنــی ب
پولــی و بانکــی گســترده بــه مــردم اســت )مقدمــه دوم قیــاس و برهــان بــاال( درســت اســت، امــا کبــری 
قیــاس قابل قبــول نمی باشــد و معلــوم نیســت کبــری آن )مقدمــه یکــم( از کجــا و از چــه طریــق بــه 
دســت آمــده اســت. کبــرای قیــاس همــان حکــم مقــرر در قانــون و یــا اصــول حقوقــی می توانــد باشــد 
ــن  ــوان چنی ــامی 13۷5، نمی ت ــازات اس ــون مج ــاده 5۹۸ قان ــه م ــی، از جمل ــن قانون ــچ مت و در هی
ــی  ــاس را صورت بنــدی کــرد ول ــوان شــکل قی ــد می ت ــن رو، هــر چن ــه دســت آورد. از ای حکمــی را ب
ــه شــمار  ــی از قیــاس مــورد نظــر ب ــوان آن را جزئ ــوده و نمی ت ــوای مقدمــه یکــم آن نادرســت ب محت
آورد. پــس بــه روشــنی معلــوم می شــود کــه اســتدالل هیئــت عمومــی دیــوان در ایــن زمینــه ناقــص 

ــد. ــا می باش و نارس

از ســوی دیگــر و از منظــر روش شناســی حقــوق کیفــری، بایــد توجــه داشــت کــه در پرونده هــای 
ــران  ــه جب ــد ب ــت و نمی توان ــت اس ــدور رأی برائ ــه ص ــف ب ــی مکل ــون، قاض ــکوت قان ــری در س کیف
کاســتی قانون گــذاری روی آورد و بــا توســل بــه قیــاس و راه حل هایــی از ایــن دســت رأی بــه 
محکومیــت مرتکــب صــادر کنــد؛ هــر چنــد رفتــار از لحــاظ اخاقــی نادرســت و از لحــاظ اجتماعــی 
ــزد  ــر ی ــم دادگاه تجدیدنظ ــعبه یازده ــه ش ــور ک ــن، همان ط ــر ای ــزون ب ــد. اف ــار باش ــردی زیان ب و ف

اســتدالل نمــوده اســت:
»در مقــام تعییــن مجــازات و در جهــت تفســیر مضیــق قوانیــن کیفــری و تفســیر بــه نفــع متهــم، 
ایــن اقتضــاء وجــود دارد کــه افــرادی کــه مشــمول قانــون هســتند، دقیقــًا مشــخص باشــند و در مــوارد 
شــک، بــه مــوارد منصــوص قانونــی اکتفــا گــردد؛ در حالــی کــه چنانچــه خــاف ایــن قاعــده تفســیر 
ــراد دیگــری کــه در بخش هــای خصوصــی، خدمــات عمومــی انجــام  صــورت گیــرد، ممکــن اســت اف
ــی  ــاده قانون ــه از م ــی ک ــون مجــازات اســامی شــوند؛ در حال ــاده 5۹۸ قان ــز مشــمول م ــد نی می دهن

ــرد.« ــن برداشــتی صــورت نمی گی ــوم چنی مرق

بــرای تفســیر مقــررات کیفــری، گذشــته از »تفســیر مبنایــی و منطقــی«، چهــار راهــکار تفســیری 
در پیــش روی ماســت؛ »منــع توســل بــه قیــاس«، »تفســیر مضیــق مقررات نامســاعد«، »تفســیر موســع 
ــه نفــع متهــم«. در زمینــه قضیــه مطروحــه، حتــی اگــر نظــر شــعبه  مقــررات مســاعد« و »تفســیر ب
ــرا  ــه عنــوان یــک تفســیر پذی ــی را ب ــوان عال چهاردهــم دادگاه تجدیدنظــر یــزد و هیئــت عمومــی دی

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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باشــیم، از میــان راهکارهــای تفســیری یادشــده همان طــور کــه شــعبه یــازده دادگاه تجدیدنظــر نیــز 
ــه نفــع متهــم می باشــد.1 اســتناد کــرده اســت، بایــد تفســیری را مــاک عمــل قــرار داد کــه ب

بند سوم. ضرورت قانون گذاری در موضوع محل اختالف

ــرح  ــوان مط ــر می ت ــورد نظ ــایی رأی م ــاختن نارس ــرای روشــن س ــه ب ــی ک ــات مهم ــی از جه یک
کــرد، مصادیــق دیگــری اســت کــه در عمــل بــا آن مواجــه هســتیم و افــزون بــر ایــن، خصوصی ســازی 
ــه می کننــد، نیــز موضوعــی  و توســعه شــرکت ها و مؤسســه های خصوصــی کــه خدمــات عمومــی ارائ
اســت کــه نبایــد از آن غافــل مانــد. در ایــن راســتا نخســت، بــه پــاره ای از پرســش هایی کــه در ایــن 
زمینــه از اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه شــده اســت، اشــاره می شــود و در ادامــه نگاهــی بــه تحــول 

مفهــوم و مصادیــق خدمــات عمومــی خواهیــم کــرد.

ــت،  ــده اس ــه ش ــن زمین ــی در ای ــی چندگانگ ــیر نوع ــه اس ــه ک ــوه قضایی ــی ق اداره کل حقوق
ــا  ــن و ی ــا در مت ــه ای از آن ه ــه نمون ــه پرســش های مربوطــه داده اســت ک پاســخ های ناهمســانی را ب
پاورقــی آورده شــده: 1. اداره در پاســخ بــه پرسشــی2 چنیــن نظــر داده اســت: »منظــور از مأموریــن بــه 
خدمــات عمومــی کســانی می باشــند کــه در مؤسســات تحــت نظــارت دولــت کــه عهــده دار یــک یــا 

1. حقوق دانــان کیفــری بــه تفصیــل روش شناســی حقــوق کیفــری را مــورد بررســی قــرار داده و بــه روشــنی نشــان داده انــد 

کــه در تفســیر مقــررات کیفــری بایــد از تفســیر مضیــق و تفســیر بــه نفــع متهــم )و محکــوم( بهــره بــرد و بی جهــت دامنــه 

مقــررات کیفــری را توســعه نــداد. منظــور از تفســیر مضیــق، تفســیری اســت کــه بــه ایجــاد جــرم و مجــازات دیگــری، غیــر 

از آن چــه در قانــون آمــده، منجــر نشــود؛ و تفســیر بــه نفــع متهــم، بدیــن معنــا اســت کــه هــر جــا ابهــام، اجمــال و تعــارض 

ــک از  ــدام ی ــت ک ــوان گف ــن بت ــه به یقی ــد، بی آن ک ــه می ده ــت های چندگان ــال برداش ــیرگر )دادرس( مج ــه تفس ــن ب قوانی

ــته  ــرا گذاش ــه اج ــم مســاعدتر اســت، ب ــال مته ــه ح ــه ب ــتی ک ــذار اســت، تفســیر و برداش ــر قانون گ ــد نظ آن برداشــت ها م

ــه  ــد علی ــود نبای ــۀ خ ــذار از وظیف ــف قانون گ ــت، تخل ــذار اس ــۀ قانون گ ــون وظیف ــنی قان ــب و روش ــت مرات ــود. رعای می ش

متهــم بــه  کار گرفتــه شــود. منصورآبــادی، عبــاس، حقــوق جــزای عمومــی 1، چــاپ دوم، تهــران: بنیــاد حقوقــی میــزان، 

ــاپ اول،  ــری، چ ــن کیف ــیر قوانی ــن، روش تفس ــی، جال الدی ــک: قیاس ــر، ن ــه افزون ت ــرای مطالع 13۹6، ص 3۸، 41. ب

ــون جنایــی، چــاپ اول، تهــران: نشــر  قــم: مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی، 13۷۹؛ شــجاعی، علــی، تفســیر قان

ــون در حقــوق جــزا، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات قــوۀ قضاییــه، 13۹4. دادگســتر، 13۹3؛ امیــدی، جلیــل، تفســیر قان

2. »آیــا قیــد مأموریــن بــه خدمــات عمومــی منــدرج در مــاده 5۹۸ قانــون مجــازات اســامی و مــاده 5 ق تشــدید مجــازات 

ــان،  ــون کارشناس ــتری کان ــون وکای دادگس ــی، کان ــای خصوص ــمول بانک ه ــرداری مش ــاس کاهب ــاء اخت ــن ارتش مرتکبی

ســازمان نظام مهندســی، مرکــز وکا، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده و ... نیــز می باشــد یــا خیــر؟ اصــواًل 

ــود.« ــی می ش ــه مجموعه های ــامل چ ــت و ش ــوق چیس ــواد ف ــوع م ــی موض ــات عموم ــه خدم ــن ب ــخیص مأموری ــای تش مبن
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ــت می باشــند؛  ــه داشــته مشــغول خدم ــه عام المنفع ــا جنب ــات آن ه ــوده و خدم ــی ب ــر عموم ــد ام چن
ــتری،  ــمی دادگس ــان رس ــون کارشناس ــر کان ــه ای نظی ــی و حرف ــای صنف ــان کانون ه ــن کارکن بنابرای
ــن تأسیســی  ــر اســاس قوانی ــه ب ــون وکا دادگســتری، ســازمان نظــام پزشــکی، نظام مهندســی ک کان
آن هــا عهــده دار بخشــی از امــور عمومــی می باشــند، مأمــور بــه خدمــت عمومــی محســوب و مشــمول 
ــن  ــازات مرتکبی ــدید مج ــون تش ــاده 5 قان ــوب 13۷5 و م ــامی مص ــازات اس ــون مج ــاده 5۹۸ قان م
ــای  ــان بانک ه ــوص کارکن ــا در خص ــند، ام ــوب 136۷ می باش ــرداری مص ــاس و کاهب ــاء و اخت ارتش
خصوصــی کــه بــه منظــور فعالیــت تجــاری و تحصیــل درآمــد بــرای ســهام داران و ارائــه خدمــات بانکــی 
بــه مشــتریان خــاص خــود ایجــاد شــده اند، مأمــور بــه خدمــت عمومــی محســوب نمی شــوند، بدیهــی 
اســت مرکــز وکا، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده جــزء تشــکیات دولتــی بــوده و کارکنــان 
آن کارمنــد دولــت محســوب و مشــمول قوانیــن صدرالذکــر اســت«.2 صــرف نظــر از نادرســتی ایــن نظــر 
از صــدر تــا ذیــل آن، مشــتمل نوعــی تعــارض و ناســازگاری اســت کــه معلــوم می شــود، کارشناســان 

ــد. ــه نظــر جامــع و روشــن درمانده ان ــن زمینــه از ارائ ــور نیــز در ای اداره مزب

ــه اســتعامی دیگــر2 چنیــن بیــان داشــته اســت: »1.  اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه در پاســخ ب
ــرکت های  ــه ش ــی از جمل ــتگاه های اجرای ــا دس ــرارداد ب ــرف ق ــی ط ــرکت های خصوص ــان ش کارکن
ــودن عهــده دار  ــه مناســبت در اســتخدام شــرکت خصوصــی ب ــی ب دولتــی کــه در دســتگاه های اجرای
انجــام تعهــدات شــرکت های یادشــده در امــور موضــوع قــرارداد هســتند، بــا لحــاظ مــواد 5، 1۷ و 1۸ 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 13۸6 بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی، مســتخدم دســتگاه 
اجرایــی محســوب نمی شــوند؛ بنابرایــن در فــرض اســتعام، کارکنــان شــرکت خصوصــی طــرف قــرارداد 
ــون  ــاده 3 قان ــق اشــخاص مذکــور در م ــی از مصادی ــا دیگــر دســتگاه های اجرای ــی ی ــا شــرکت دولت ب
ــی  ــند. بدیه ــوب 136۷ نمی باش ــرداری مص ــاس و کاه ب ــاء و اخت ــن ارتش ــازات مرتکبی ــدید مج تش
ــررات  ــا مق ــر( ب ــان شــرکت های خصوصــی فوق الذک ــار مرتکــب )کارکن ــق رفت اســت در صــورت تطبی
ــود.  مــاده 2 قانــون اخیرالذکــر، مرتکــب مطابــق مــاده 2 یادشــده قابــل تعقیــب و مجــازات خواهــد ب
2. بــا توجــه بــه پاســخ ســؤال یــک، پاســخ بــه ایــن ســؤال منتفــی اســت«.3 ایــن پاســخ نیــز نشــان از 

1. نظریه مشورتی شماره ۹۸/1۹52/ ۷ مورخ 13۹۹/02/10.

2. »در برخــی مــوارد شــرکت های دولتــی و شــهرداری ها جهــت تأمین نیرو با شــرکت های خصوصی قــرارداد منعقد می کننــد و نیروهای 

تأمین شــده بــه عنــوان کارمند در شــهرداری یا شــرکت های دولتی مشــغول به کار می شــوند و حقوق خــود را نیز از شــرکت منعقدکننده 

قــرارداد دریافــت می کننــد. حــال اگــر ایــن نیروهــا در انجــام وظایــف خــود اقدام بــه اخــذ وجوهــی از مراجعین کننــد، با توجه بــه این که 

تحــت قــرارداد شــرکت خصوصــی می باشــند، امــا در شــهرداری یا شــرکت دولتی بــه عنوان کارمنــد انجام وظیفــه می کنند، آیا مشــمول 

مــاده 3 قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــاس ارتشــاء و کاهبــرداری می شــوند؟ و وجــه مأخــوذه رشــوه محســوب می شــود؟«

3. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/1363 مورخ 13۹۹/0۹/25.

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
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ــز  ــی را آشــکار می ســازد. در نظریه هــای دیگــری نی ــه تعییــن تکلیــف قانون ــاز ب ســردرگمی دارد و نی
ــود.1 ــده می ش ــام دی ــخ های ناتم ــه پاس همین گون

ــای  ــعه ی نهاده ــازی و توس ــای خصوصی س ــرای برنامه ه ــا اج ــد، ب ــه ش ــه گفت ــر آن چ ــزون ب اف
ــه  ــی گســترده ای حاصــل شــده اســت ک ــرات اجتماع ــی، تغیی ــای عموم ــال در عرصه ه خصوصــی فع
نیــاز بــه قانون گــذاری ویــژه دارد و بــر اســاس مقــررات پیشــین نمی تــوان آن هــا را مدیریــت کــرد. در 
ایــن راســتا، الزم اســت وضعیــت حقوقــی این گونــه نهادهــا و کارکنــان آن هــا بــه صــورت قانونــی معلــوم 
ــن تر،  ــارت روش ــه عب ــود؛ ب ــل نم ــکل را ح ــن مش ــوان ای ــه نمی ت ــدت روی ــب رأی وح ــردد و در قال گ
ــت. در  ــده اس ــون ش ــز دگرگ ــی نی ــات عموم ــق خدم ــوم و مصادی ــی، مفه ــوالت اجتماع ــو تح در پرت
حقــوق اداری بــه طــور ســنتی »خدمــات عمومــی« بــه خدماتــی گفتــه می شــود کــه تأمیــن آن هــا بــر 
عهــده ی دولــت قــرار داده شــده اســت. در گذشــته همیــن مفهــوم بــه عنــوان معیــاری بــرای تفکیــک 
ــت.  ــرار می گرف ــه ق ــورد توج ــی م ــای خصوص ــی از نهاده ــتگاه های اجرای ــت و دس ــای دول فعالیت ه
ــارزی از خدمــات عمومــی اشــاره  ــه مصادیــق ب ــون اساســی ب ــاره ای از اصــول قان در ایــن راســتا، در پ
گردیــده کــه وظیفــه ی تأمیــن آن هــا بــر عهــده  دولــت گذاشــته شــده اســت.2 امــا بــا توســعه ی نیازهای 
ــا و  ــار وزارتخانه ه ــر در کن ــوی دیگ ــا از س ــن آن ه ــت در تأمی ــی دول ــو و ناتوان ــک س ــی از ی عموم
ــات  ــا و خدم ــک رشــته از فعالیت ه ــده دار ی ــا و مؤسســه های دیگــری عه ــی، نهاده مؤسســه های دولت
ــاد می شــود. از جهــت  ــوان »مؤسســات عمومــی غیردولتــی« ی ــه عن عمومــی شــده اند کــه از آن هــا ب
ــر کارکنــان ایــن  ــی، ارتشــاء و هماننــد این هــا ب شــمول مقــررات کیفــری اختــاس، تصــرف غیرقانون
دســته از مؤسســه ها تردیــدی وجــود نــدارد؛ زیــرا قانون گــذار بــه طــور صریــح در مقــررات یادشــده از 

ــرده اســت.3 ــام ب ــی ن ــی غیردولت موسســه های عموم

1. نک: نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/133۷ مورخ 13۹۹/0۹/30؛ نظریه شماره 10۸۹ مورخ 13۹۹/0۷/2۸؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/4۷۹ 

مورخ 13۹۹/06/04؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/1644 مورخ 13۹۸/12/14؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/334۸ مورخ 13۹۸/0۸/21.

2. واعظی، سید مجتبی و زهرا البرزی، جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران، فصلنامه حقوق اداری، بهار و 

تابستان 13۹6، دوره 4، شماره 12، ص ۹.

3.  البتــه بــا توجــه بــه این که این دســته از مؤسســه ها در قوانیــن پراکنده )از جمله: ماده 5 قانون محاســبات عمومی کشــور مصــوب 1366، 

قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومی غیردولتی مصوب 13۷3 و اضافه شــدن بر این فهرســت بــه موجب قوانین بعدی، مــاده 3 قانون 

مدیریت خدمات کشــوری 13۸6 که در ســال 13۹۷ دائمی شــده اســت و قانون ارتقای ســامت نظام اداری و مقابله با فســاد مصوب 13۹0 

کــه در ســال جــاری دائمی شــده اســت( بازتعریف شــده اند، در حقــوق اداری درباره مفهوم و مصادیــق آن ها دیدگاه های مختلفی وجــود دارد.

عباسی، بیژن، حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر، 13۹5، ص ۷۹-۷4؛ آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری )1(، چاپ 

اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 13۹۸، ص 1۷۸-1۸۸.
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ــی  ــور عموم ــده دار اداره ام ــوق خصوصــی عه ــی حق ــاره ای از اشــخاص حقوق ــروزه پ ــن، ام همچنی
ــای  ــد نظام ه ــد، مانن ــی همــکاری می نماین ــا اشــخاص عموم ــی ب ــات عموم شــده اند و در انجــام خدم
ــازمان های  ــردفتران، س ــون س ــون وکا، کان ــی، کان ــور صنف ــع ام ــل مجم ــه ای از قبی ــی و حرف صنف
ــاره  ــه چاره اندیشــی درب ــی را ب ــع بین الملل ــی مجام ــا و حت ــر دولت ه ــن ام ــکی و ... 1 همی ــام پزش نظ
ــن  ــن راســتا مهم تری ــن دســته از نهادهــا وادار ســاخته اســت. در ای ــرل فســاد در ای پیشــگیری و کنت
برنامه ریزی هــای بین المللــی در ایــن زمینــه را می تــوان در تصویــب دو ســند مهــم بین المللــی 
ــی«  ــم ســازمان یافته فرامل ــا جرائ ــارزه ب ــرای مب ــل متحــد ب ــرد؛ »کنوانســیون ســازمان مل خاصــه ک
موســوم بــه »کنوانســیون پالرمــو«2 و »کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد مصوب 
ــگاری فســاد  ــن اســناد جرم ان ــدا«.3 در ای ــه »کنوانســیون مری ــل« موســوم ب ســال 2003 ســازمان مل
در بخــش خصوصــی یکــی از راهبردهایــی اســت کــه بــه دولت هــا پیشــنهاد شــده اســت.4 یافته هــای 
پژوهشــی در ســطح جهــان نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه گســترش فعالیت هــای بخــش خصوصــی 
در ارائــه ی خدمــات عمومــی، ارتــکاب فســاد در ایــن بخش هــا بــه نوبــه خــود پدیــده نوظهــوری اســت 
کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــته و هم اکنــون بایــد بــه صــورت ویــژه ارتــکاب چنیــن رفتارهایــی در 

ــد.5 ــره ببرن ــی به ــد از خــأ قانون ــان نتوانن ــا مرتکب ــگاری شــود ت بخش هــای خصوصــی جرم ان

1. عباسی، بیژن، حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر، 13۹5، ص ۸0.
 The United Nations Convention against( فراملــی  ســازمان یافته  جرائــم  علیــه  متحــد  ملــل  کنوانســیون   .2
Transnational Organized Crime( معاهــده ای چندجانبــه مــورد حمایــت ســازمان ملــل متحــد اســت کــه در ســال 2000 
ــا قطعنامــه مجمــع عمومــی  م. علیــه جرائــم ســازمان یافته فراملــی تصویــب شــد. ایــن کنوانســیون در 15 نوامبــر 2000 ب
ســازمان ملــل متحــد بــه تصویــب رســید و در 2۹ ســپتامبر 2003 بــه اجــرا درآمــد و تــا 1۹ ســپتامبر 201۷، 1۸۹ کشــور 
آن را امضــا کرده انــد کــه شــامل 1۸4 عضــو ســازمان ملــل متحــد می شــود. کشــور مــا تــا کنــون بــه آن نپیوســته اســت.

ــه  ــال 2003 م. ب ــاد )United Nations Convention against Corruption( در س ــه فس ــد علی ــل متح ــیون مل 3. کنوانس
تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل رســید و در ســال 13۸۷ ه.ش. در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب شــد.

4. بــرای نمونــه، در مــاده 12 کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد مصــوب ســال 2003 م. ســازمان ملــل 
موســوم بــه »کنوانســیون مریــدا« موضــوع فســاد در »بخــش خصوصــی« مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تأکیــد شــده اســت: 
»1. هــر کشــور عضــو، طبــق اصــول اساســی قوانیــن داخلــی خــود، اقداماتــی را اتخــاذ خواهــد نمــود تــا از فســاد بخــش 
خصوصــی جلوگیــرى کنــد، اســتانداردهاى حسابرســی و ممیــزى را در بخــش خصوصــی ارتقــاء دهــد و در صــورت اقتضــاء 
مجازات هــای مؤثــر، بازدارنــده مدنــی، ادارى یــا کیفــرى مناســب را بــه خاطــر قصــور در پیــروى از چنیــن اقداماتــی، در نظــر 
بگیــرد«. ایــن مطلــب نیــز بــه روشــنی نشــان از آن دارد کــه فســاد )اختــاس و ارتشــاء( در بخــش خصوصــی از موضوع هــای 
مبتابــه امــروزی اســت کــه بــه صــورت ویــژه نیــاز بــه قانون گــذاری دارد و بــا ارائــه تفســیر از ســوی دیــوان عالــی کشــور 

مشــکل و مســئله حــل نمی شــود.
 5-Forgues-Puccio, Gonzalo F., “Corruption and the Private Sector”, Oxford Policy Management, February 2013  

available at

مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
 عمومی »نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸«
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نتیجه گیری
ــد  ــا پرســش هایی نوشــته و تولی ــه پرســش ی ــرای پاســخ دادن ب ــی ب ــر متن ــه ه ــرض ک ــن ف ــا ای ب
می شــود، از گــذر پرســش های زیــر می تــوان آن را مــورد ارزیابــی و نقــد قــرار داد: پرســش یــا 
پرســش های مــورد نظــر نویســنده متــن چــه بــوده اســت؟ آیــا بــه درســتی طراحــی شــده اســت؟ آیــا بــه 
درســتی و بــه طــور کامــل بــه آن هــا پاســخ داده شــده اســت؟ بــا ایــن فــرض، پرســش رأی وحــدت رویــه 
شــماره ۷۹۸ از ایــن قــرار اســت: کارکنــان بانک هــای خصوصــی از جهــت حقوقــی و اداری در ســامانه ی 
فعالیت هــای اجتماعــی و عمومــی چــه جایگاهــی دارنــد؟ هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور بــه ایــن 
پرســش چنیــن پاســخ داده اســت: کارکنــان مزبــور از جملــه مأمــوران بــه خدمــات عمومی انــد. در ادامــه، 
پرســش دیگــری مطــرح می شــود کــه مفهــوم مأمــوران بــه خدمــات عمومــی چیســت؟ و مصادیــق آن هــا 
ــن فــرض نادرســت را تأســیس  ــی کشــور نخســت ای ــوان عال چــه کســانی اند؟ کــه هیئــت عمومــی دی
ــه  ــه می کننــد، مأمــوران ب ــه مــردم ارائ ــی و گســترده ب ــی کــه خدمــات پول کــرده اســت کــه: »کارکنان
ــی و  ــات پول ــی خدم ــای خصوص ــان بانک ه ــه کارکن ــاظ این ک ــا لح ــپس ب ــد« و س ــات عمومی ان خدم
گســترده بــه مــردم ارائــه می کننــد، آن هــا را در زمــره مأمــوران بــه خدمــات عمومــی بــه شــمار آورده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه پیشــینه ی قانون گــذاری در ایــن بــاب مفهــوم و مصادیــق 
»مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« محــدود و معلــوم می باشــد و نمی تــوان آن را تعمیــم داد. نســخ قانــون 
مربوطــه و ســکوت قانون گــذار در ایــن زمینــه راه تفســیر در ایــن زمینــه )مقــررات مربــوط بــه پیــش از 
نســخ قانــون( را مســدود می ســازد و نمی تــوان تفســیر هیئــت عمومــی دیــوان عالــی را مــورد پذیــرش 
قــرار داد. در فراینــد خصوصی ســازی و توســعه ی فعالیت هــای شــرکت ها و مؤسســه های خصوصــی کــه 
ــد جــدی وجــود دارد کــه رفتارهــای کارکنــان  ــه می کننــد، هم اکنــون ایــن تردی خدمــات عمومــی ارائ
این گونــه مؤسســه ها و نهادهــا چــه ماهیتــی دارنــد و در ایــن زمینــه، بــا توجــه بــه اصــل قانونــی بــودن 
جــرم و مجــازات، جــز ایــن کــه قانون گــذار رأســًا تعییــن تکلیــف بــه عمــل آورد، چــاره ی دیگــری وجــود 
ــون کیفــری را عهــده دار شــود و صــدور رأی در چنیــن  ــد نارســایی ســکوت قان ــوان نمی توان ــدارد. دی ن
مــواردی تفســیر قانــون نیســت، بلکــه تصویــب قانــون اســت کــه خــارج از صاحیــت دیــوان می باشــد. 
دیــوان در چنیــن مــواردی بایــد بــا مبنــا قــرار دادن رأی مشــتمل بــر برائــت، ایجــاد وحــدت رویــه نمایــد 
و راه را بــرای تثبیــت رویــه ی قضایــی صحیــح همــوار کنــد، نــه آن کــه در قالــب تفســیر، رویــه ی قضایــی 

نادرست را بر دادگاه ها تحمیل نماید.  

http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/262/Corruption_and_the_Private_Sector_EPS_PEAKS_2013.

pdf; Dijmărescu, Irina, and Luminița Ionescu. “The Future of Work in a Jobless Society: Globalization, Smart Dig-

 italization, and Cognitive Automation.” SHS Web of Conferences. Vol. 92. EDP Sciences, 2021; Rose-Ackerman, S.

availa- , “Measuring private sector corruption.” U4 Brief. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, No. 5, 2007

 ble at: https://www.u4.no/publications/measuring-private-sector-corruption
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Concepts and examples of public service agents
“Critique of the unanimous decision No. 798”

Abbas Mansorabadi*  

Abstract:
In the unanimous decision No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court, the 
employees of private banks, including public service agents, are considered and their 
seizure of the bank’s property and funds is considered illegal. While this criminal be-
havior can be attributed only to those who have the description and characteristics pro-
vided in Article 598 of the 1375 (1996) Islamic Penal Code. Because, the description 
of “public service agents” mentioned in the mentioned article and other articles of the 
criminal law, only includes the agents mentioned in the “Law on Trial and Punishment 
of Public Service Officers approved in 1315 (1936)”. The repeal of this law has no 
effect on changing the concept and examples of this group of employees. Undoubted-
ly, the legislator has paid attention to that law in all legal articles before 1394 (2015) 
and has not considered any other concept or example until this date. The meaning and 
examples of this phrase are clear and there is no ambiguity in it and there is no way 
that the court, in the position of providing a correct interpretation of the law, can issue 
a unanimous decision on it. The law is silent about the employees of private banks and 
the employees of the private sector in general, and based on the principle of legality of 
crime and punishment, in the silence of the law, there is no place for the Supreme Court 
to provide an interpretation, but the legislature must assign a task on such an issue. In 
such cases, the court must base its decision on a verdict of innocence for a unanimous 
vote to provide a basis for substantive legislation. Therefore, it is not possible to in-
terpret and infer from the phrase “public service agents” a concept and example other 
than those mentioned in Law 1315 (1936).

Keywords: : sale, contract, administrative unilateral act, administrative contract, gov-
ernment act.
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