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مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی
«نقد رأی وحدت رویه شماره »۷۹۸
عباس منصورآبادی*
چکیده

در رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۹۸هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور کارکنــان بانکهــای
خصوصــی از جملــه مأمــوران بــه خدمــات عمومــی بــه شــمار آمدهانــد و تصــرف آنهــا در امــوال و
وجــوه بانــک ،تصــرف غیرقانونــی تلقــی شــده اســت .در حالــی کــه ایــن رفتــار مجرمانــه تنهــا به کســانی
قابــل انتســاب اســت کــه دارای وصــف و خصوصیــت مقــرر در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی
مصــوب  1375باشــند؛ 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
مأموریــن بــه خدمــات عمومــی مصــوب  »1315میشــود .نســخ ایــن قانــون تأثیــری بــر دگرگونــی
مفهــوم و مصادیــق ایــن دســته از کارکنــان نــدارد .بیگمــان قانونگــذار تــا پیــش از ســال  1394در
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 ارائـهی تفســیر صحیــح از قانــون بتوانــد
دربــاره آن رأی وحــدت رویــه صــادر کنــد .دربــاره کارکنــان بانکهــای خصوصــی و بــه طــور کلــی
کارکنــان بخشهــای خصوصــی قانــون ســاکت اســت و بــر پایــه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات
در ســکوت قانــون جایــی بــرای ارائـهی تفســیر از ســوی دیــوان عالــی کشــور وجــود نــدارد ،بلکــه بایــد
دربــاره چنیــن موضوعــی قانونگــذار تعییــن تکلیــف کنــد .در چنیــن مــواردی دیــوان بایــد بــرای ارائــه
راهحــل رأی مشــتمل بــر برائــت را بــرای صــدور رأی وحــدت رویــه مبنــا قــرار دهــد تــا زمینــه بــرای
قانونگــذاری بــه طــور اساســی فراهــم شــود .از ایــن رو ،نمیتــوان از عبــارت «مأموریــن بــه خدمــات
عمومــی» مفهــوم و مصداقــی غیــر از کســانی کــه در قانــون  1315آمده اســت ،تفســیر و اســتنباط کرد.

کلیدواژهها :اختالس ،تصرف غیرقانونی ،خدمات عمومی ،شخص در حکم کارمند ،کارمند.
* .دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
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مفهــوم و مصادیــق مأموران به خدمات
عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره »۷۹۸

مقدمه
در حقــوق جــزای عمومــی یکــی از معیارهایــی کــه بــرای دســتهبندی جرائــم مــورد توجــه قــرار
میگیــرد ،وصــف و خصوصیــت مرتکــب اســت 1.از ایــن دیــد ،بــه اعتبــار وصــف و خصوصیــت مرتکــب،
جرائـم را میتــوان بــه دو دســته طبقهبنــدی کــرد .1 :جرائــم عمومــی (عــادی) و  .2جرائــم کارمنــدی
(اداری) .منظــور از جرائــم عمومــی ،جرائمــی اســت کــه مرتکبــان آنهــا بــه وصــف ویــژهای نیــاز ندارنــد
و ارتــکاب آنهــا از ســوی همــه افــراد جامعــه امکانپذیــر اســت؛ بــه ایــن اعتبــار ،ایــن جرائــم ،عمومــی
(عــادی) خوانــده میشــود .امــا جرائــم کارمنــدی (اداری) جرائمــی اســت کــه تحقــق آن منــوط بــه
وصــف و خصوصیــت ویــژهای در مرتکــب اســت کــه بــه موقعیــت کاری وی مربــوط میشــود .بــا توجــه
بــه اینکــه تحقــق ایــن جرائــم بــه شــرط مزبــور (کارمنــد بــودن مرتکــب یــا انجــام دادن رفتــار در
2
موقعیــت اداری) وابســته اســت ،آنهــا را جرائــم کارمنــدی (اداری) میخواننــد.
بــر همیــن اســاس ،در حقــوق جــزای اختصاصــی ،هنــگام بررســی ایــن دســته از جرائــم یکــی از
موضوعهایــی کــه بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد ،مفهــوم و مصادیــق کارمنــد اســت؛ یعنــی در ایــن
مرحلــه ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه «منظــور از کارمنــد کیســت؟» .از ایــن دیــد ،مفهــوم و
مصادیــق کارمنــد از قبــض و بســط برخــوردار اســت؛ ارتــکاب پــارهای از جرائــم کارمنــدی (اداری) از
ســوی گــروه خاصــی از کارمنــدان امکانپذیــر اســت ،هماننــد جرائــم خــاص نظامــی و ارتــکاب پــارهای
از آنهــا از ســوی طیــف گســتردهای از کارمنــدان و مســتخدمان اداری و دولتــی و حتــی عمومــی
و غیردولتــی امکانپذیــر اســت ،هماننــد اختــاس و تصــرف غیرقانونــی .در ایــن دســته از جرائــم،
نخســت بایــد وصــف دوگانــهای را بــرای کارمنــد در نظــر گرفــت؛ یکــی کارمنــد دولتــی و دیگــری
کارمنــد عمومــی (شــخص در حکــم کارمنــد دولتــی) و در پــی آن بــه تشــخیص مصادیــق روی آورد .در
 .1اصــوالً اوصــاف و ویژگیهــای مختلــف اشــخاص در جامعــه ،تأثیــری بــر جــرم ،مســئولیت كیفــری و مجــازات
آنــان نــدارد .بــر پای ـهی «اصــل تســاوی اشــخاص در برابــر حقــوق و قانــون کیفــری» همــه اشــخاص بــه طــور مســاوی
مخاطــب و مشــمول ایــن بخــش از حقــوق قــرار میگیرنــد .بــا ایــن وجــود ،در پــارهای از مــوارد ،وضــع قوانیــن و
مقــررات کیفــری بــه اعتبــار بعضــی از اوصــاف و ویژگیهــای اشــخاص صــورت میپذیــرد؛ در چنیــن مــواردی،
وصــف و خصوصیــت مرتكــب ممکــن اســت بــر جــرم ،مجــرم و یــا مجــازات اثرگــذار باشــد .تأثیــر وضعیــت مرتکــب
بــر جــرم ،در جایــی قابلتصــور اســت کــه وصــف و خصوصیــت وی بایــد بــه عنــوان یکــی از شــرایط تحقــق جــرم در
نظــر گرفتــه شــود؛ فقــدان هــر یــک از شــرایط مســئولیت کیفــری ،اوصافــی اســت کــه بــر مجــرم و مســئولیت کیفــری
اثرگــذار میباشــد و تأثیــر وصــف و خصوصیــت مرتکــب بــر مجــازات ،در جایــی مطــرح میشــود کــه بــا توجــه بــه آن،
ارتــکاب جــرم شــدیدتر (ســنگینتر) تلقــی میشــود و بایــد آن را بــه عنــوان یــك «كیفیــت مشــدده» لحــاظ نمــود.
 .2منصورآبــادی ،عبــاس ،حقــوق جــزای عمومــی  ،1چــاپ دوم ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان ،1396 ،ص .280-282
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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؟».
پاســخ تفصیلــی و درخــور بــه ایــن پرســشها فرصــت دیگــری را میخواهــد ،امــا در خصــوص
اختــاف نظــری کــه دربــاره «کارکنــان بانکهــای خصوصــی» و بــه طــور خــاص بانــک صــادرات،
میــان شــعبههای دادگاههــای تجدیدنظــر اســتان یــزد بــه وجــود آمــده ،هیئــت عمومــی دیــوان عالــی
کشــور ورود نمــوده و رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۹۸مــورخ  1399/07/15را صــادر کــرده اســت.
از نظــر ایــن هیئــت« :کارکنــان بانکهــای خصوصــی کــه تحــت نظــارت بانــک مرکــزی ،بــه ارائــه
خدمــات گســترده پولــی و بانکــی بــه مــردم میپردازنــد ،از مصادیــق مأموریــن بــه خدمــات عمومــی»
بــه شــمار آمــده و «مشــمول مجــازات مقــرر در مــاده  598ق.م.ا  »1375اعــام شــدهاند .بــه منظــور
توســعه بخشــیدن بــه روی ـهی قضایــی 1از یــک ســو و ایجــاد پیونــد ســازنده میــان روی ـهی قضایــی و
اندیش ـهورزی حقوقــی از ســوی دیگــر ،جــا دارد ایــن رأی مــورد بررســی و نقــد قــرار داده شــود .در
ایــن راســتا ،ایــن مقالــه در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه از نظــر حقوقــی رأی مزبــور را
چگونــه میتــوان ارزیابــی کــرد؟ پاســخ نخســت بــه ایــن پرســش ایــن اســت کــه بــر پایــه اســتقالل
قــوای ســهگانه و صالحیــت انحصــاری قــوه مقننــه بــرای قانونگــذاری و از دیــد روششناســی و
اصــول حقــوق کیفــری رأی یادشــده خــارج از موضــوع صــادر شــده اســت و در امــور کیفــری ،هیئــت
 .1شــایان ذکــر اســت کــه رأی وحــدت رویــه را میتــوان گون ـهی ویــژهای از روی ـهی قضایــی بــه شــمار آورد کــه در عیــن
حــال در نظــام حقوقــی مــا ارزش و جایگاهــی هماننــد قانــون تفســیری (تفســیر قانونگــذار از قانــون) بــرای آن در نظــر
گرفتــه شــده اســت .آرای وحــدت رویــه ،بــه اعتبــار آنکــه از ســوی عالیتریــن مرجــع قضایــی صــادر شــده و نیــز بــه خاطــر
پیامدهایــی کــه دارنــد ،بایــد بیشازپیــش 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 آنهــا در محافــل حقوقــی اســت .از ایــن رو الزم اســت حقوقدانــان بــه تناســب
گرایشهــای علمــی ،بــه تحلیــل و نقــد ایــن آراء بیشــتر توجــه نشــان دهنــد .دربــاره جایــگاه و اهمیــت رویـهی قضایــی بــه
صــورت عــام و آرای وحــدت رویــه بــه صــورت خــاص در منابــع مختلفــی بررس ـیهای درخــوری بهعملآمــده اســت کــه
اهتمــام بــه آنهــا بــرای همــه حقوقدانــان ضرورتــی انکارناپذیــر اســت؛ در ایــن خصــوص نــک:
کاتوزیــان ،ناصــر ،فلســفهی حقــوق ،جلــد دوم ،چــاپ دوم ،تهــران :انتشــارات شــرکت سهامیانتشــار ،1381 ،ص 531

و پــس از آن؛ دانشپــژوه ،مصطفــی ،حقوقشناســی عمومــی :دوره میانــی( 2-منابــع حقــوق) ،چــاپ اول ،تهــران:

انتشــارات جنــگل ،1391 ،ص  73و پــس از آن؛ ســاکت ،محمدحســین ،حقوقشناســی :دیباچــهای بــر دانــش

حقــوق ،چــاپ اول ،تهــران :نشــر ثالــث ،1387 ،ص  393و پــس از آن؛ منصورآبــادی ،عبــاس ،کلیــات حقــوق جــزا ،چــاپ
ششــم ،تهــران :بینــاد حقوقــی میــزان ،1399 ،ص .102 ،95-97
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عمومــی دیــوان عالــی نبایــد بــر جــای قانونگــذار تکیــه زنــد و جبرانکننــدهی ســکوت قانــون باشــد.
در مســائل و موضوعــات کیفــری دیــوان عالــی کشــور تنهــا بــرای ارائــه تفســیر صحیــح از قوانیــن،
در جایــی کــه از ابهــام برخــوردار اســت ،میتوانــد مداخلــه نمایــد .همانطــور کــه دادگاههــا در
پروندههــای کیفــری در مــوارد ســکوت ملــزم بــه صــدور رأی بــر برائــت هســتند ،دیــوان نیــز در ایــن
مــورد خــاص بــرای حــل اختــاف میبایســت رأی مشــتمل بــر برائــت را بــه عنــوان وحــدت رویــه
مبنــا قــرار مــیداد .از ایــن حیــث ،رأی مزبــور قابــل نقــد و ایــراد اســت کــه در ادامــه بــه طــرح و
بررســی آن میپردازیــم .بــرای ایــن منظــور ،الزم اســت مطالــب مــورد نظــر در دو گفتــار ســاماندهی
شــوند؛ محتــوای رأی (گفتــار نخســت) و ارزیابــی رأی (گفتــار دوم).

گفتار یکم .محتوای رأی
گــزارش پرونــده مــورد نظــر از ســوی دادســتان عمومــی و انقــاب یــزد حاکــی از آن اســت کــه
شــعبههای چهاردهــم و یازدهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد در خصــوص شــمول بــزه موضــوع
مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی مصــوب  ۱۳۷۵بــر کارکنــان بانکهــای غیردولتــی ،آراء مختلــف
صــادر کردهانــد و درخواســت طــرح موضــوع را در هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور نمــوده اســت.
ایــن گــزارش را میتــوان در دو قســمت جــای داد؛ محتــوای آرای دادگاههــای تالــی و محتــوای رأی
دیــوان عالــی.

بند یکم .محتوای آرای دادگاههای تالی
پیشــینه و محتــوای آرای دادگاههــای تجدیدنظــر اســتان یــزد در پروندههــای مربوطــه بــه طــور
خالصــه از ایــن قــرار اســت:
الــف) شــعبه  ۱۰۹دادگاه کیفــری دو شــهر یــزد طــی دادنامــه شــماره  ۰۲۵۶مــورخ 1398/02/28
بــدون اشــاره بــه شــرط «وصــف و خصوصیــت مرتکــب» و ظاهــراً بــا مفــروض داشــتن اینکــه مرتکــب
دارای وصــف و خصوصیــت مــورد نظــر قانونگــذار میباشــد ،بزهــکاری متهــم ردیــف اول دایــر بــر
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تصــرف غیرقانونــی نســبت بــه امــوال بانــک صــادرات در خصــوص برداشــت 1مبلــغ  ۴۵/۱میلیــارد ریــال
از صنــدوق بانــک بــرای تأمیــن سهمالشــراکه مشــتری را محــرز و مس ـلّم دانســته و بــه اســتناد مــواد
 ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی وی را بــه تحمــل  ۷۴ضربــه شــاق تعزیــری محکــوم کــرده اســت .پــس
از تجدیدنظرخواهــی از ایــن رأی ،شــعبه چهاردهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد بــه موجــب دادنامــه
شــماره  ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱مــورخ  1398/05/14بــا اعمــال تخفیــف و تبدیــل شــاق بــه جــزای
نقــدی بــه مبلــغ بیســتمیلیــون ریــال ،دادنامــه تجدیدنظــر خواســته را تأییــد نمــوده اســت.
ب) شــعبه  ۱۰۷دادگاه کیفــری دو شــهر یــزد طــی دادنامــه شــماره  ۱۵۰۴مــورخ 1398/11/23
دفاعیــات متهــم را مــورد توجــه قــرار داده و در خصــوص شــرط «وصــف و خصوصیــت مرتکــب» بــا
اســتدالل و بــه ایــن شــرح ...« :و بخــش دوم دفاعیــات ایــن اســت کــه بانــک صــادرات یــک بانــک
خصوصــی اســت ،لــذا موضــوع منصــرف از مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی مصــوب  ۱۳۷۵اســت که
ایــن دفــاع نیــز بــا وجــه اســت؛ زیــرا در مــاده مذکــور بــه مأموریــن خدمــات عمومــی اشــاره گردیــده
اســت و نظــر بــه اینکــه بانکهــا اعــم از اینکــه دولتــی باشــند یــا خصوصــی ،خدمــات عمومــی ارائــه
میدهنــد ،لــذا کارمنــدان نیــز در صــورت ارتــکاب بــزه بــا شــرایط قانونــی مشــمول مــاده فوقالذکــر
هســتند ،»... ،بــزه انتســابی بــه متهمــان «دایــر بــر تضییــع امــوال و وجــوه بــه علــت اهمــال و صــرف
وجــوه در غیــر مــوارد معیــن» را ثابــت دانســته و بــه اســتناد مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی
مصــوب  ۱۳۷۵هــر یــک از آنهــا را بــه تحمــل هفتــاد ضربــه شــاق تعزیــری (بــزه درجــه  )۶محکــوم
نمــوده اســت .پــس از تجدیدنظرخواهــی از ایــن رأی ،شــعبه یازدهــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد بــا

 .1بــا فــرض آنکــه کارکنــان بانکهــای 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
بــه اختــاس و یــا تصــرف غیرقانونــی میشــود؛ زیــرا در مــاده  598ق.م.ا  1375ســه گونــه رفتــار مجرمانــه بــه عنــوان
تصــرف غیرقانونــی بــه شــمار آمــده اســت« :اســتفاده غیرمجــاز از امــوال و وجــوه»« ،تضییــع امــوال و وجــوه» و «مصــرف
غیرمجــاز امــوال و وجــوه» و همانطــور کــه میبینیــم در ایــن مــاده «برداشــت امــوال و وجــوه» مــورد حکــم قــرار نگرفتــه
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده  5ق.ت.م.م.ا.اوک رفتــار مجرمانــه اختــاس «تصاحــب و برداشــت» اعــام گردیــده
اســت .ایــن موضــوع مــورد توجــه هیــچ کــدام از دادگاههــای بــدوی و تجدیدنظــر و در نهایــت دیــوان عالــی کشــور قــرار
نگرفتــه اســت.
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اســتداللی دیگــر بــه موجــب دادنامــه شــماره  ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵مــورخ  1399/02/13دادنامــه
1
بــدوی را نقــض و حکــم بــر برائــت متهمــان صــادر نمــوده اســت.

بند دوم .محتوای رأی دیوان عالی
در ادامــه گــزارش از یــک ســو توجــه بــه ادامــه فراینــد طــرح موضــوع نــزد هیئــت عمومــی خالــی
از فایــده نیســت و از ســوی دیگــر ،الزم اســت بــر اســتدالل نماینــده دادســتان کل کشــور و هیئــت
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  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی مصــوب
 .1شــایان ذکــر اســت کــه دادنامــه یادشــده بــه صــورت مســتدل صــادر گردیــده و صــرف نظــر از قابلپذیــرش و یــا رد
بــودن اســتدالل دادگاه ،از ارزش حقــوق و قضایــی برخــوردار بــوده و در ادامــه نیــز میتــوان 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  ۵۹۸قانــون مرقــوم ذیــل فصــل ســیزدهم قانــون مجــازات اســامی و تحــت عنــوان
تعدیــات مأموریــن دولتــی نســبت بــه دولــت آمــده اســت و مأموریــن بــه خدمــات عمومــی مشــمول ایــن مــاده دانســته
شــدهاند؛ در حالــی کــه بانــک صــادرات ،یــک بانــک خصوصــی بــوده و ایــراد واردشــده از ســوی متهمیــن و وکیــل ایشــان
مبنــی بــر اینکــه بانــک صــادرات خصوصــی بــوده و کارکنــان و کارمنــدان آن مشــمول مــاده قانونــی مرقــوم نمیباشــند،
بــه نظــر موجــه میباشــد؛ 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 ،دقیق ـاً مشــخص باشــند و در مــوارد شــک ،بــه
مــوارد منصــوص قانونــی اکتفــا گــردد؛ در حالــی کــه چنانچــه خــاف ایــن قاعــده تفســیر صــورت گیــرد ،ممکــن اســت
افــراد دیگــری کــه در بخشهــای خصوصــی ،خدمــات عمومــی انجــام میدهنــد نیــز مشــمول مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات
اســامی شــوند؛ در حالــی کــه از مــاده قانونــی مرقــوم چنیــن برداشــتی صــورت نمیگیــرد .از طــرف دیگــر یکــی از اهــداف
خصوصیســازی بانکهــای دولتــی ،ایــن بــوده کــه نظــارت دولــت بــر ایــن بخشهــا نیــز بــه همــان بخشهــای خصوصــی
واگــذار شــده و بانکهــای خصوصــی ،خــود وظیفــه اداره و نظــارت را بــر اســاس منافــع بانــک بــر عهــده گیرنــد و در ایــن
پرونــده نیــز هیچگونــه شــکایت و درخواســت غرامتــی از ســوی بانــک مذکــور صــورت نگرفتــه و حتــی از نامــه ســرگروه
بازرســی و تطبیــق بانــک صــادرات اســتان یــزد (صفحــه  ۲۰۳پرونــده) برمیآیــد کــه اقدامــات متهمیــن بــه دســتور مدیــران
وقــت بانــک مذکــور بــه عمــل آمــده اســت .علیهــذا دادگاه بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و بــا بررســی اوراق و محتویــات
پرونــده ،منحیثالمجمــوع ،بــزه انتســابی بــه متهمیــن و تطبیــق اعمــال ارتکابــی توســط ایشــان بــا مــاده  ۵۹۸قانــون
مجــازات اســامی را محــرز و مســلم ندانســته و بــه اســتناد بنــد ب مــاده  ۴۵۵قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،ضمــن نقــض
دادنامــه مذکــور در قســمت محکومیــت متهمیــن ،حکــم بــه برائــت ایشــان صــادر و اعــام مینمایــد».
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 ۱۳۷۵بــر کارکنــان بانــک غیردولتــی ،اختــاف نظــر حاصــل شــده؛ بــه گونـهای کــه شــعبه چهاردهــم
بــا اعتقــاد بــه شــمول مــاده مذکــور بــر کارکنــان بانــک غیردولتــی دادنامــه بــدوی را تأییــد کــرده
اســت ،در حالــی کــه شــعبه یازدهــم بــا اعتقــاد بــه اینکــه کارکنــان بانکهــای غیردولتــی مأمــور بــه
خدمــات دولتــی تلقــی نمیشــوند و در نتیجــه خــارج از شــمول ایــن مــاده میباشــند ،دادنامــه بــدوی
را نقــض و حکــم برائــت صــادر کــرده اســت .معــاون قضایــی دیــوان عالــی کشــور ،بــا اعــام اینکــه در
موضــوع مشــابه ،اختــاف اســتنباط از قانــون محقــق شــده اســت ،در اجــرای مــاده  ۴۷۱قانــون 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 اســتداللهای شــعبه یازدهــم دادگاه مذکــور
و تأکیــد دوبــاره بــر آنهــا ،رأی صــادره از شــعبه یازدهــم را مطابــق موازیــن قانونــی تشــخیص داده و
آن را قابــل تأییــد دانســته اســت 1.امــا بــر خــاف اســتداللهای نماینــده دادســتان کل کشــور ،هیئـت
عمومــی دیــوانعالــیکشــور بــه موجــب رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۹۸مــورخ  1399/07/15تفســیر
و برداشــت خــود در موضــوع محــل اختــاف را بــه ایــن شــرح مقــرر نمــوده اســت:
«مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی مصــوب  ۱۳۷۵مأموریــن بــه خدمــات عمومــی هماننــد
کارکنــان دولــت مشــمول حکــم مقــرر در خصــوص تصــرف غیرقانونــی نســبت بــه وجــوه یــا ســایر اموال
سپردهشــده بــه آنهــا برحســب وظیفــه هســتند .کارکنــان بانکهــای خصوصــی کــه تحــت نظــارت
 .1اســتداللهای نماینــده دادســتان کل کشــور از ایــن قــرار اســت .1« :مطابــق مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی مصــوب
 ۱۳۷۵مشــمولین حکــم مقنــن« :هــر یــک از کارمنــدان و کارکنــان ادارات و ســازمانها یــا شــوراها و یــا شــهرداریها و مؤسســات
و شــرکتهای دولتــی و یــا وابســته بــه دولــت و یــا نهادهــای انقــاب و بنیادهــا و مؤسســاتی کــه زیــر نظــر ولــی فقیــه اداره
میشــوند و دیــوان محاســبات و مؤسســاتی کــه بــه کمــک مســتمر دولــت اداره میشــوند و یــا دارنــدگان پایــه قضایــی و بــه طــور
کلــی اعضــا و کارکنــان قــوای سـهگانه و همچنیــن نیروهــای مســلح و مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعم از رســمی و غیررســمی
 »...میباشــند .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 میشــوند هــر نــوع مؤسس ـهای را میتوانــد شــامل شــود .2 .بانــک
صــادرات کــه در ماهیــت فعلــی شــرکت خصوصــی میباشــد ،شــامل هیــچ کــدام از مصادیــق مصــرح در مــاده  ۵۹۸قانون یادشــده
نمیباشــد و اقتضــای تفســیر مضیــق قوانیــن کیفــری ایــن اســت کــه بــه قــدر متیقــن اکتفــا شــود و از توســعه بالوجــه دامنــه
شــمول قاعــده کیفــری اجتنــاب گــردد .3 .وضــع مــاده  ۵۹۸قانــون مذکــور در فصــل ســیزدهم تحــت عنــوان «تعدیــات مأموریــن
دولتــی نســبت بــه دولــت» قرینــه دیگــری اســت کــه نمیتــوان احــکام قانونــی فصــل مذکــور را بــه اشــخاص حقــوق خصوصــی
اعمــال نمــود ،مگــر اینکــه نــص صریــح مخالــف وجــود داشــته باشــد کــه در مانحنفیــه چنیــن نصــی وجــود نــدارد».
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بانــک مرکــزی ،بــه ارائ ـهی خدمــات گســتردهی پولــی و بانکــی بــه مــردم میپردازنــد ،از مصادیــق
مأموریــن بــه خدمــات عمومــی محســوب میشــوند و مشــمول مجــازات مقــرر در مــاده فوقالذکــر
هســتند .بــر ایــن اســاس ،رأی شــعبه  ۱۴دادگاه تجدیدنظــر اســتان یــزد تــا حــدی کــه بــا ایــن نظــر
انطبــاق دارد ،بــه اکثریــت آراء ،صحیــح و قانونــی تشــخیص داده میشــود».

گفتار دوم .ارزیابی رأی
از دید نقدشناسی ،در نقد علمـــی باید دو محور عمـــده مورد توجـــه قـــرار گیـــرد؛  .1عوامـــل مهـم
و تأثیرگذار در سـاختار نـگارش و سـطوح مربوط بـه آن و  .2عناصـر مهـم در تبییـن محتـوا و مفاهیـم
تخصصـــی متـــن 1.از ایــن دیــد ،هــر متنــی را از دو جهــت شــکلی (ســاختاری) و ماهــوی (محتوایــی)
میتــوان مــورد ارزیابــی ،ســنجش و نقــد قــرار داد .رأی موضــوع بررســی نیــز از ایــن دو جهــت قابــل
ارزیابــی میباشــد؛ 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 میتــوان آرای مزبــور را بــه صــورت کلــی مــورد ارزیابــی
قــرار داد کــه از بررســی کنونــی خــارج اســت .امــا از جهــت ماهــوی بــه نظــر میرســد کــه رأی مزبــور
دسـتکم از دو منظــر قابــل نقــد باشــد ،یکــی از منظــر صالحیــت و دیگــری از منظــر روششناســی و
اســتداللی .بــر ایــن اســاس ،نخســت دربــارهی قلمــرو صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور
گفتوگــو میشــود و ســپس از جهــت روششناســی حقــوق کیفــری محتــوای رأی و اســتدالل ایــن
هیئــت در پذیــرش رأی شــعبه چهاردهــم دادگاه تجدیدنظــر مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد .در ادامــه
بــر ضــرورت مداخلـهی قانونگــذار در ایــن زمینــه تأکیــد خواهــد شــد .بــه طــور کلــی مطالــب گفتــار
پیــش رو از ایــن قــرار میباشــد؛ قلمــرو صالحیــت هیئــت عمومــی ،نقــد روششناســانهی رأی و
ضــرورت قانونگــذاری در موضــوع محــل اختــاف.

بند یکم .قلمرو صالحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در ایــن قســمت ،پرســش ایــن اســت کــه حــدود صالحیــت هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور
بــرای صــدور رأی وحــدت رویــه تــا کجاســت؟ آیــا ایــن هیئــت میتوانــد یــا بایــد در بــاب هــر اختالفــی
 .1البته عناصـــر مؤثر دیگـــری هـــم در ســـایه ایـــن محورهـــا و در ارتباط بـــا ارکان دیگر میتوان 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 نمیتــوان هیــچ یــک را فـــدای دیگــری کــرد .ر.ک:
درودی ،فریبــرز ،درآمــدی بــر انــواع نقــد و کارکردهــای آن ،فصلنامــه نقــد کتــاب اطالعرســانی و ارتباطــات،1393 ،
دوره  ،۱شــماره  ۳و  ،۴ص .222-223
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کــه میــان شــعب دادگاههــا و یــا شــعب دیــوان رخ میدهــد ،ورود کنــد و رأی وحــدت رویــه صــادر
کنــد و یــا اینکــه صالحیــت 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
صالحیــت خویــش تصمیــم گرفتــه اســت یــا نــه؛ بــه عبــارت دیگــر ،آیــا هیئــت عمومــی در حــدود
صالحیــت خــود در ایــن مــورد تصمیــم گرفتــه اســت؟
شــایان ذکــر اســت کــه منظــور از صالحیــت دیــوان در اینجــا ،جنبــه ماهــوی صالحیــت آن
اســت؛ یعنــی اختیــار ارائ ـهی تفســیر از قانــون ،نــه جنبــه شــکلی آن؛ بــه عبــارت روش ـنتر منظــور
ایــن اســت کــه آیــا دیــوان میتوانســت (صالحیــت 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 آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،دیــوان صالحیــت رســیدگی و رفــع اختــاف را بــه
حســب مــورد میــان شــعب دیــوان و دادگاههــای تجدیدنظــر دارد و بایــد در چنیــن مــواردی تصمیــم
الزم را اتخــاذ کنــد تــا وحــدت رویــه ایجــاد گــردد و دادگاههــا از صــدور آراء متعــارض خــودداری کننــد.
بــر اســاس اصــل  161قانــون اساســی 1از یــک ســو و مفــاد مــاده  471قانــون آییــن دادرســی
کیفــری 2از ســوی دیگــر ،در امــور کیفــری هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور صالحیــت (اختیــار
 .1بــه موجــب اصــل مزبــور« :دیــوان عالــی کشــور بــه منظــور نظــارت بــر اجــرای صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحدت
رویــه قضائــی و انجــام مســئولیتهایی کــه طبــق قانــون بــه آن محــول میشــود بــر اســاس ضوابطــی کــه رئیــس قــوه
قضائیــه تعییــن میکنــد تشــکیل میگــردد».
 .2بــه موجــب مــاده یادشــده« :هــرگاه از شــعب مختلــف دیــوان عالــی کشــور یــا دادگاههــا 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 ،مکلفانــد نظــر هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور را بــه منظــور
ایجــاد وحــدت رویــه درخواســت کننــد .هــر یــک از قضــات شــعب دیــوان عالــی کشــور یــا دادگاههــا یــا دادســتانها یــا
وکالی دادگســتری نیــز میتواننــد بــا ذکــر دلیــل از طریــق رئیــس دیــوان عالــی کشــور یــا دادســتان کل کشــور ،نظــر
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 سـهچهارم روســا و مستشــاران و اعضــای معــاون
تمــام شــعب تشــکیل میشــود تــا موضــوع مــورد اختــاف را بررســی و نســبت بــه آن اتخــاذ تصمیــم کننــد .رأی اکثریــت
در مــوارد مشــابه بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور و دادگاههــا و ســایر مراجــع ،اعــم از قضائــی و غیــر آن الزماالتبــاع اســت؛
امــا نســبت بــه رأی قطعــی شــده بیاثــر اســت »...
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و وظیفــه) «ارائ ـهی تفســیر صحیــح از قوانیــن» را دارد .صــرف نظــر از اینکــه برخــورداری دیــوان از
ایــن صالحیــت میتوانــد محــل تأمــل و نقــد باشــد 1،موضــوع درخــور اهمیــت ایــن اســت کــه بــه
طــور کلــی در همـهی پروندههــای کیفــری ،هیئــت عمومــی بایــد بــه «تفســیر قانــون» بپــردازد و نــه
تصویــب قانــون .از ایــن دیــد ،بایــد معلــوم شــود در پروندههــای محــل اختــاف ،دادگاههــا و یــا شــعب
ـایی «اجمــال و ابهــام قانــون» .اگــر
دیــوان بــا نقـ ِ
ـص «ســکوت قانــون» مواجــه بودهانــد و یــا بــا نارسـ ِ
بتــوان وضعیــت را «ســکوت» تلقــی کــرد کــه اینگونــه اســت ،بیگمــان دیــوان حــق تفســیر نــدارد؛
زیــرا ورود دیــوان بــه ایــن قلمــرو ،ورود آن بــه کار قانونگــذاری در امــور کیفــری اســت کــه بــر پایهــی
اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات در صالحیــت قــوه قانونگــذاری بــوده و اصــل تفکیــک قــوا کــه
در قانــون اساســی (اصــل پنجــاه و هفتــم) پذیرفتــه شــده اســت ،آن را برنمیتابــد .امــا اگــر آنچــه
موجــب بــروز مشــکل شــده اســت ،اجمــال و ابهــام قانــون باشــد ،در اینجــا دیــوان صالحیــت دارد بــه
تفســیر قانــون بپــردازد و تفســیر آن هماننــد تفســیر خــود قانونگــذار از قانــون ،دارای ارزش و اعتبــار
حقوقــی اســت و بــه مثابــه یــک «قانــون تفســیری» میباشــد.
از ایــن نظــر ،بایــد معلــوم شــود در قضی ـهی یادشــده (پروندههــای محــل اختــاف) ،دادگاههــای
تالــی بــا ســکوت قانــون روبــهرو بودهانــد یــا بــا اجمــال و ابهــام .بــه نظــر میرســد در پروندههــای
مــورد نظــر ،نــه ابهــام مفهومــی وجــود دارد و نــه مصداقــی؛ زیــرا مفهــوم و مصادیــق «مأموریــن بــه
خدمــات عمومــی» کــه در قوانیــن کیفــری آمــده اســت ،بــا لحــاظ پیشــینهی قانونگــذاری کامــ ً
ا
روشــن اســت .در ایــن زمینــه ،قانونگــذار در مــاده  3قانــون راجــع بــه محاکمــه و مجــازات مأموریــن
بــه خدمــات عمومــی مصــوب  1315بــه طــور صریــح مقــرر کــرده اســت:
 .1بــا 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 رویـهای صــادر
نمیکنــد کــه تمــام دادگاههــا ملــزم بــه پیــروی از آن باشــند .تنهــا بــر بنیــاد قانــون  15مــه  1991م .دادرســان فرانســوی
میتواننــد در مســائل غامــض ،نظــر مشــورتی دیــوان عالــی را بخواهنــد ،ولــی البتــه آنــان هنــوز قادرنــد خــود بیمشــورت
دیــوان و یــا حتــی بــر خــاف نظــر مشــورتی آن رأی دهنــد؛ امــا در ایــران ،اثــر رأی وحــدت رویــه دیــوان عالــی ایــران چیــز
دیگــری اســت و آن لــزوم تبعیــت دیگــر دادگاههــا از آن اســت؛ امــری کــه در دیگــر نظامهــای حقوقــی شــاید بیســابقه
باشــد و حتــی ممکــن اســت بتــوان گفــت کــه ایــن اثــر ،بــه باالتریــن دادگاه ایــران شــأنی نظیــر شــأن قانونگــذاری
ی و نوعیانــد ،میتواننــد بــه خوبــی قســیم قانــون قــرار گیرنــد و بدیــن
بخشــیده .آرای وحــدت رویــه ،از آنجــا کــه کلــ 
ســان یکــی از ارکان قــوه قضاییــه ،یعنــی دیــوان عالــی کشــور ،بــه نظــر میرســد کــه بتوانــد بدیــن طریــق قانونگــذاری
کنــد ».ر.ک :جعفریتبــار ،حســن ،دیــو در شیشــه (فلســفه رویــه قضایــی) ،چــاپ اول ،تهــران :نشــر نــگاه معاصــر،
 ،1396ص .51
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«مأموریــن بــه خدمــات عمومــی کســانی هســتند کــه در مؤسســات ذیــل خدمــت میکننــد.1 :
مؤسســات خیریــه کــه بــر حســب ترتیــب وقــف یــا وصیــت تولیــت آنهــا بــا پادشــاه عصــر اســت.2 .
مؤسســات خیریــه و مؤسســات عامالمنفعــه کــه دولــت یــا شــهرداری اداره میکنــد و یــا تحــت نظــر
دولــت اداره میشــود .3 .مؤسســات انتفاعــی دولــت یــا مؤسســات انتفاعــی دیگــر کــه تحــت نظــر
دولــت اداره میشــود».
همانطــور کــه میبینیــم در ایــن مــاده مفهــوم و مصادیــق ایــن دســته از کارکنــان بــه صــورت
حصــری ،صریــح و روشــن معلــوم شــده اســت و ابهامــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد .بیگمــان کارکنــان
بانکهــای خصوصــی از شــمول ایــن مــاده خارجانــد و بــه هیــچ وجــه ،چــه از جهــت مفهومــی و چــه
از جهــت مصداقــی ،نمیتــوان آنهــا 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  570قانــون آیین دادرســی
کیفــری نســخ شــده اســت و دیگــر ایــن قانــون قابــل اســتناد نیســت .ایــن مطلــب روشــن اســت کــه
قانــون مزبــور در ســال  1394بــه موجــب مــاده یادشــده نســخ شــده اســت و دیگــر قابــل اســتناد
نیســت امــا توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه قانونگــذار تــا ایــن ســال ،هــر کجــا در قوانیــن کیفری
عبــارت «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» را بــه کار بــرده اســت ،تنهــا بــه کارکنــان موضــوع ایــن مقرره
قانونــی توجــه داشــته و هیــچ مأمــور و کارمنــد دیگــری را اراده نکــرده اســت .نســخ ایــن قانــون بــر
آنچــه تــا ســال  1394در فراینــد قانونگــذاری پشــت ســر گذشــتهایم ،هیــچ تأثیــری نــدارد؛ یعنــی
ایــن کار (نســخ قانــون مزبــور) مفهــوم و مصادیــق مأموریــن بــه خدمــات عمومــی را تغییــر نمیدهــد
و همچنــان 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
میآیــد .بدیهــی اســت ایــن قانــون پــس از نســخ ،دیگــر قابــل اســتناد نبــوده و اگــر در متــون قانونــی
کــه از ســال  1394بــه بعــد تصویــب شــده اســت ،ایــن عبــارت بــه کار بــرده شــود ،بــا توجــه بــه نســخ
قانــون مزبــور ابهامبرانگیــز خواهــد بــود و نیــاز بــه تفســیر و بلکــه تصویــب قانــون ،خواهــد داشــت .امــا
در زمینــه مقــررات پیــش از آن نمیتــوان قانــون موصــوف را نادیــده گرفــت و تفســیر دیگــری ارائــه
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
 1315بــه موجــب مــاده  570قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ،1392تعریــف «مأموریــن بــه
خدمــات عمومــی» نیــاز بــه قانونگــذاری دارد ،معالوصــف مــاده موصــوف اساس ـاً داللتــی بــر نســخ
رفتارهــای مجرمانــه مذکــور در قوانیــن ماهــوی کیفــری کــه بــر مؤسســات مأمــور بــه خدمــات عمومــی
1
و مأمــوران آن قابــل انطبــاق باشــد ،نــدارد».
از ایــن رو ،معلــوم میشــود هیئــت عمومــی نمیتوانســت در قالــب رأی وحــدت رویــه بــه تفســیر در
ایــن زمینــه بپــردازد و خــارج از صالحیــت خــود تصمیــم گرفتــه اســت .در ایــن مــورد دیــوان بایــد رأی
مشــتمل بــر برائــت را مبنــا قــرار مـیداد و بــه ایــن ترتیــب اقــدام بــه صــدور رأی وحــدت رویــه مینمــود.
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 ابهامزدایــی از قانــون اســت ،بــه شــمار نمیآیــد.
بــرای روشـنتر ســاختن مطلــب مناســب اســت بــه نمونـهای دیگــر از تجربههــای هیئــت عمومــی
دیــوان عالــی کشــور کــه بــر جــای قانونگــذار در گذشــته تکیــه زد و در نهایــت نیــز بــا مداخلــه
قانونگــذار کار بــه ســرانجام رســید ،اشــاره شــود .ایــن موضــوع مربــوط بــه تشــخیص مصادیــق جرائــم
قابلگذشــت بــود .تــا پیــش از تصویــب مــاده  727قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1375اختــاف
نظرهــای زیــادی دربــاره مصادیــق جرائــم قابلگذشــت وجــود داشــت و در چنــد مــورد دیــوان اقــدام بــه
صــدور رأی وحــدت رویــه نمــود و پــارهای از جرائــم را غیرقابلگذشــت اعــام کــرد 2.ایــن اقــدام دیــوان
آشــکارا تصویــب قانــون بــود و نــه تفســیر قانــون .از آنجــا کــه مرجعــی بــر کار دیــوان نظــارت نــدارد
و آرای دیــوان نیــز مــورد نقــد و بررســی علمــی قــرار نمیگیــرد ،هیئــت عمومــی در چنیــن مــواردی
خــارج از صالحیــت خــود تصمیــم میگیــرد .بدیهــی اســت مهمتریــن پیامــد منفــی چنیــن روی ـهای،
ایــن اســت کــه هــم در کار دیــوان اختــال ایجــاد میشــود و هــم در کار قانونگــذار .بیگمــان در
موضــوع مشــابه ،میتــوان مصادیــق دیگــری را نشــان داد کــه وضعیــت حقوقــی آنهــا روشــن نیســت
 .1نظریه شماره  7/97/3348مورخ .1398 /08 /21
 .2بــرای نمونــه ،میتــوان بــه آرای وحــدت رویــه زیــر اشــاره کــرد .1 :شــماره  34مــورخ  1363/09/12درباره غیرقابلگذشــت
بــودن قتــل غیرعمــدی ناشــی از تصــادف رانندگــی .2 ،شــماره  52مــورخ  1363/11/01دربــاره غیرقابلگذشــت بــودن
کالهبــرداری .3 ،شــماره  530مــورخ  1368/12/01دربــاره غیرقابــل گذشــتن بــودن ســرقت تعزیــری و  .4شــماره 591
مــورخ  1371/01/16در مــورد غیرقابلگذشــت بــودن خیانــت در امانــت .در هــر یــک از مــوارد یادشــده بــا توجــه بــه
ســکوت قانــون ،دیــوان بــه جــای قانونگــذار جرائــم یادشــده را غیرقابلگذشــت اعــام نمــود .در حالــی کــه در هریــک از
ایــن مــوارد بایــد قانونگــذار تعییــن تکلیــف بــه عمــل مـیآورد .ر.ک :منصورآبــادی ،عبــاس ،کلیــات حقــوق جــزا ،چــاپ
ششــم ،تهــران :بینــاد حقوقــی میــزان ،1399 ،ص .97
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و هــر آینــه ممکــن اســت میــان دادگاههــا دربــارهی آنهــا اختــاف بــه وجــود آیــد و بــاز دیــوان بایــد
مداخلــه کنــد و بــرای آنهــا تعییــن تکلیــف نمایــد .در نتیجــه بــه طــور مرتــب دیــوان بایــد بــرای حــل
اختــاف در چنیــن مــواردی ورود کنــد و تصمیــم بگیــرد ،در حالــی کــه شــأن دیــوان ایــن نیســت.
افــزون بــر ایــن ،چنیــن رویکــردی ،قانونگــذاری را نیــز مختــل میســازد و قانونگــذار را از انجــام
وظایفــش بازمــیدارد .بــه همیــن دلیــل گفتهانــد« :دادرســان دیــوان عالــی در رأی وحــدت رویــه
میتواننــد بــا ارائ ـهی تفســیری غریــب از قانــون ،از قانــون موجــود عبــور کننــد و بــه وضــع قانونــی
جدیــد دســت زننــد» 1.بــا در پیــش گرفتــن چنیــن شــیوهای ممکــن اســت مشــکل و مســئلهای بــه
صــورت مــوردی حلوفصــل شــود ،ولــی بــه حلوفصــل کلــی و اصولــی آن نمیانجامــد.
خالصــه بــا تقریــری کــه بــه عمــل آمــد ،معلــوم میشــود بــا توجــه بــه اصــل قانونــی بــودن جــرم
و مجــازات و بــه تعبیــر دقیقتــر «اصــل قانونــی بــودن حقــوق کیفــری» در قضیــه مــورد نظــر هیئــت
عمومــی دیــوان عالــی کشــور نمیتوانســت چنیــن تفســیری را ارائــه کنــد و رأی هیئــت عمومــی،
هــر چنــد تکلیــف یــک مــورد خــاص را معلــوم ســاخته اســت ولــی تصمیــم آن دیــوان ،هــم مغایــر بــا
شــأن و جایگاهــش میباشــد کــه بخواهــد در یــک مــورد خــاص تعییــن تکلیــف کنــد و هــم خــارج
از صالحیتــش کــه بخواهــد بــه جــای قانونگــذار ســکوت قانــون کیفــری را جبــران کنــد .همانطــور
کــه تأکیــد شــد دیــوان در چنیــن مــواردی بایــد روی ـهی قضایــی صحیــح را کــه مشــتمل بــر برائــت
اســت ،تثبیــت کنــد تــا زمینــه و امــکان قانونگــذاری فراهــم شــود.

بند دوم .نقد روششناسانهی رأی
همانطــور کــه در گــزارش دیدیــم ،هیئــت عمومــی از میــان دو رأی کــه بــه طــور دقیــق یکــی
مســتدل بــود و بــا روششناســی 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 میپردازنــد» ،رأی وحــدت رویـهی موضــوع بررســی را صــادر کــرد .در ایــن قســمت بــه دنبــال
بررســی رأی مزبــور بــر اســاس روششناســی حقــوق و حقــوق کیفــری هســتیم و میخواهیــم ببینیــم
ایــن رأی از ایــن منظــر درســت اســت یــا نــه .نخســت از دیــد روششناســی حقــوق و پــس از آن ،از
دیــد روششناســی حقــوق کیفــری موضــوع را بررســی میکنیــم.

 .1جعفریتبار ،حسن ،دیو در شیشه (فلسفه رویه قضایی) ،چاپ اول ،تهران :نشر نگاه معاصر ،1396 ،ص .51
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بــه طــور کلــی از دیــد روششناســی دانــش حقــوق ،بــه موجــب اصـل  166قانــون اساســی «احــکا م
ن حک ـم صــادر
ی باشــد ک ـ ه بــر اســاس آ 
دادگاههــا بایــد مســتدل و مســتند ب ـه مــواد قانــون و اصول ـ 
شــد ه اس ـت» .ایــن اصــل بــر مســتدل و مســتند بــودن احــکام دادگاههــا تأکیــد دارد و رعایــت مفــاد
ایــن اصــل بــرای باالتریــن مرجــع قضایــی ،دیــوان عالــی کشــور ،بــه طریــق اولــی الزامــی اســت
و نبایــد چنیــن پنداشــت کــه دیــوان عالــی از شــمول الــزام ایــن اصــل خــارج اســت .از ایــن رو
برخــاف قانونگــذار کــه نیــازی بــه اســتدالل و اســتناد بــرای وضــع قانــون نــدارد 1،همـهی اقدامــات و
تصمیمهــای مراجــع قضایــی بایــد مســتدل و مســتند باشــد .در نتیجــه میتــوان یکــی از اصــول حاکــم
بــر دادرســی بــه ویــژه دادرســی کیفــری را «اصــل دلیلمنــدی و مستندســازی فعالیــت قضایــی» بــه
شــمار آورد.
دلیلمنــدی بــه جنب ـهی قضایــی موضــوع مربــوط میشــود و مستندســازی بــه جنب ـهی حقوقــی
آن .بــه ایــن معنــا کــه مرجــع قضایــی ،از یــک ســو بایــد بــر اســاس ادلــه اقامــه یــا تحصیلشــده
دربــارهی موضــوع دعــوا نفیـاً یــا اثباتـاً تصمیــم بگیریــد (اثبــات قضایــی یــا موضوعــی) و از ســوی دیگــر
بــا اســتناد بــه قانــون و یــا اصــول حقوقــی دربــارهی آن رأی صــادر کنــد (اثبــات حقوقــی یــا حکمــی).
از دیــد روششناســی دانــش حقــوق ،هــر دوی ایــن فراینــد بههمپیوســته را میتــوان «اســتدالل
حقوقــی» در مفهــوم عــام نامیــد .از ایــن دیــد «اســتدالل حقوقــی در دو معنــی بــه کار مــیرود؛
نخســت ،اســتدالل حقوقــی در مفهــوم عــام کــه عنوانــی اســت بــرای مجموعـهای از فرایندهــای ذهنــی
کــه بــه یــک تصمیــم حقوقــی منجــر میشــوند .در ایــن مفهــوم اســتدالل حقوقــی در مقابــل اســتدالل
در علــوم دیگــر ،ماننــد اســتدالل اخالقــی یــا اســتدالل فلســفی قــرار میگیــرد .در ایــن کاربــرد
اســتدالل حقوقــی شــامل اســتدالل قضایــی نیــز میشــود؛ دوم ،اســتدالل حقوقــی در مفهــوم خــاص،
در ایــن کاربــرد ،اســتدالل حقوقــی در مقابــل اســتدالل قضایــی قــرار دارد و مــراد از آن اســتداللی
2
اســت کــه بــرای کشــف قاعــدهی حقوقــی و حكــم کلــی از منابــع معتبــر حقوقــی ،صــورت میگیــرد».
در اینجــا منظــور از مستندســازی رأی ،اســتدالل حقوقــی بــرای اثبــات حکــم اســت؛ بــه عبــارت
روشــنتر «تــاش بــرای معقــول جلــوه دادن حکــم (رأی) را هنــگام تصمیمگیــری دربــارهی یــک
 .1توجــه بــه ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه در راســتای عقالنــی بــودن قانــون ،تصویــب هــر متــن قانونــی بایــد مســتدل و موجه
باشــد .تصویــب قانــون نیــز در دنیــای امــروز بــدون توجیــه ضــرورت آن کار پســندیدهای نیســت .در عیــن حــال ،فــرض بــر آن
اســت کــه قانونگــذار بــا لحــاظ اصــل دلیلمنــدی بــه تصویــب قانــون میپــردازد.
 .2دیلمــی ،احمــد ،منطــق اســتدالل حقوقــی و قضائــی ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی ،پاییــز  ،1399دوره ،50
شــماره  ،3ص 497؛ رمضانــی ،احمــد و هاجــر صداقــت مهــر ،بایســتههای دادنامــه کیفــری ،چــاپ اول ،تهــران :بنیــاد
حقوقــی میــزان ،1399 ،ص  42و پــس از آن.
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پرونــدهی قضایــی ،توجیــه و اســتدالل مینامیــم و ایــن همــان کار اصلــی منطــق حقــوق اســت... .
همــواره دادرس بــرای توجیــه حکــم خــود ،قیاســی منطقــی 1تشــکیل میدهــد کــه مقدمـهی نخســت
آن (=صغــری) اســت دار اســت (=بیانکننــده واقــع) و مقدمــه دوم آن (=کبــری) بایــد دار (بیانکننــده
حکــم)» 2.رأی وحــدت رویــه یادشــده بایــد بــا رعایــت اصــل مزبــور اصــدار یافتــه باشــد .از ایــن جهــت
بــه طــور دقیــق بایــد بتــوان هــر رأی را بــه صــورت یــک قیــاس منطقــی ترســیم کــرد 3.از ایــن رو
اگــر محتــوای رأی مزبــور را بــه صــورت قیــاس ترســیم کنیــم ،معلــوم میشــود کــه کبــرای قیــاس
نادرســت اســت و بــه همیــن دلیــل نتیجــه آن نیــز نادرســت میباشــد .بــا توجــه بــه عبــارت اســتداللی
«ارائـهی خدمــات گســترده پولــی و بانکــی از ســوی بانکهــای خصوصــی بــه مــردم» منــدرج در رأی
مــورد نظــر ،بایــد بتــوان بــرای اثبــات و روشــن ســاختن حکــم مســئله یــک اســتدالل (قیــاس) بــه
ترتیــب زیــر تشــکیل داد:
 .1کارکنــان هــر موسســهای کــه خدمــات گســترده پولــی و بانکــی بــه مــردم ارائــه میکنــد،
مأمــور بــه خدمــات عمومیانــد (کبــری).
 .2بانکهای خصوصی خدمات گستردهی پولی و بانکی به مردم ارائه میکنند (صغری).
پس کارکنان بانکهای خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومیاند (نتیجه).

 .1قیــاس منطقــی در برابــر قیــاس حقوقــی کــه از آن بــه تمثیــل منطقــی تعبیــر میشــود ،قــرار میگیــرد .بــرای مطالعــه
دربــاره قیــاس حقوقــی نــک :ســیمایی صــراف ،حســین ،قیــاس در اســتدالل حقوقــی ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات
شــهر دانــش ،1393 ،ص  168و پــس از آن.
 .2جعفــری تبــار ،حســن ،مبانــی فلســفی تفســیر حقوقــی ،چــاپ اول ،تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،1383 ،ص
.121-122
 .3جعفــری تبــار ،حســن ،مبانــی فلســفی تفســیر حقوقــی ،چــاپ اول ،تهــران :شــرکت ســهامی انتشــار ،1383 ،ص
 .498بــر ایــن اســاس« :هــر جــا ســخن از اســتدالل بــه میــان آیــد خــواه ناخــواه پــای منطــق بــه عنــوان ضوابــط تمییــز
اســتدالل درســت از نادرســت بــه میــان میآیــد .اگــر قاضــی و مفســر حقوقــی مکلــف باشــد بــرای درســتی رأی خــود
اســتدالل کنــد ،بیگمــان بایــد بیــن مقدمــات اســتدالل وی بــا نتیجــه اعــام شــده بایــد رابطـهای 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 همداســتان باشــد ،او نیــز بایــد همــان نتیجـهای را بپذیــرد کــه دادرس بــه آن رســیده اســت ».الشــریف،
محمــد مهــدی ،ســهم اشــراق و اســتدالل در فراینــد دادرســی ،مجلــه مطالعــات حقوقــی ،بهــار  ،1396دوره  ،9شــماره ،1
ص  .27نیــز نــک :موسـیزاده ،ابراهیــم ،منطــق فهــم حقوقــی در نظــام وحیانــی ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی
دانشــگاه تهــران ،زمســتان  ،1398دوره  ،49شــماره .4
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ـان بانکهــای خصوصــی ارائ ـهی خدمــات
در اینجــا ،صغــرای قضیــه مبنــی بــر اینکــه کا ِر کارکنـ ِ
پولــی و بانکــی گســترده بــه مــردم اســت (مقدمــه دوم قیــاس و برهــان بــاال) درســت اســت ،امــا کبــری
قیــاس قابلقبــول نمیباشــد 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 میتوانــد باشــد
و در هیــچ متــن قانونــی ،از جملــه مــاده  598قانــون مجــازات اســامی  ،1375نمیتــوان چنیــن
حکمــی را بــه دســت آورد .از ایــن رو ،هــر چنــد میتــوان شــکل قیــاس را صورتبنــدی کــرد ولــی
محتــوای مقدمــه یکــم آن نادرســت بــوده و نمیتــوان آن را جزئــی از قیــاس مــورد نظــر بــه شــمار
آورد .پــس بــه روشــنی معلــوم میشــود کــه اســتدالل هیئــت عمومــی دیــوان در ایــن زمینــه ناقــص
و نارســا میباشــد.
از ســوی دیگــر و از منظــر روششناســی حقــوق کیفــری ،بایــد توجــه داشــت کــه در پروندههــای
کیفــری در ســکوت قانــون ،قاضــی مکلــف بــه صــدور رأی برائــت اســت و نمیتوانــد بــه جبــران
کاســتی قانونگــذاری روی آورد و بــا توســل بــه قیــاس و راهحلهایــی از ایــن دســت رأی بــه
محکومیــت مرتکــب صــادر کنــد؛ هــر چنــد رفتــار از لحــاظ اخالقــی نادرســت و از لحــاظ اجتماعــی
و فــردی زیانبــار باشــد .افــزون بــر ایــن ،همانطــور کــه شــعبه یازدهــم دادگاه تجدیدنظــر یــزد
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 ،دقیقـاً مشــخص باشــند و در مــوارد
شــک ،بــه مــوارد منصــوص قانونــی اکتفــا گــردد؛ در حالــی کــه چنانچــه خــاف ایــن قاعــده تفســیر
صــورت گیــرد ،ممکــن اســت افــراد دیگــری کــه در بخشهــای خصوصــی ،خدمــات عمومــی انجــام
میدهنــد نیــز مشــمول مــاده  ۵۹۸قانــون مجــازات اســامی شــوند؛ در حالــی کــه از مــاده قانونــی
مرقــوم چنیــن برداشــتی صــورت نمیگیــرد».
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
مقــررات مســاعد» و «تفســیر بــه نفــع متهــم» .در زمینــه قضیــه مطروحــه ،حتــی اگــر نظــر شــعبه
چهاردهــم دادگاه تجدیدنظــر یــزد و هیئــت عمومــی دیــوان عالــی را بــه عنــوان یــک تفســیر پذیــرا

80

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

باشــیم ،از میــان راهکارهــای تفســیری یادشــده همانطــور کــه شــعبه یــازده دادگاه تجدیدنظــر نیــز
1
اســتناد کــرده اســت ،بایــد تفســیری را مــاک عمــل قــرار داد کــه بــه نفــع متهــم میباشــد.

بند سوم .ضرورت قانونگذاری در موضوع محل اختالف
یکــی از جهــات مهمــی کــه بــرای روشــن ســاختن نارســایی رأی مــورد نظــر میتــوان مطــرح
کــرد ،مصادیــق دیگــری اســت کــه در عمــل بــا آن مواجــه هســتیم و افــزون بــر ایــن ،خصوصیســازی
و توســعه شــرکتها و مؤسس ـههای خصوصــی کــه خدمــات عمومــی ارائــه میکننــد ،نیــز موضوعــی
اســت کــه نبایــد از آن غافــل مانــد .در ایــن راســتا نخســت ،بــه پــارهای از پرس ـشهایی کــه در ایــن
زمینــه از اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه شــده اســت ،اشــاره میشــود و در ادامــه نگاهــی بــه تحــول
مفهــوم و مصادیــق خدمــات عمومــی خواهیــم کــرد.
اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه کــه اســیر نوعــی چندگانگــی در ایــن زمینــه شــده اســت،
پاســخهای ناهمســانی را بــه پرســشهای مربوطــه داده اســت کــه نمونــهای از آنهــا در متــن و یــا
پاورقــی آورده شــده .1 :اداره در پاســخ بــه پرسشــی 2چنیــن نظــر داده اســت« :منظــور از مأموریــن بــه
خدمــات عمومــی کســانی میباشــند کــه در مؤسســات تحــت نظــارت دولــت کــه عهــدهدار یــک یــا
 .1حقوقدانــان کیفــری بــه تفصیــل روششناســی حقــوق کیفــری را مــورد بررســی قــرار داده و بــه روشــنی نشــان دادهانــد
کــه در تفســیر مقــررات کیفــری بایــد از تفســیر مضیــق و تفســیر بــه نفــع متهــم (و محکــوم) بهــره بــرد و بیجهــت دامنــه
مقــررات کیفــری را توســعه نــداد .منظــور از تفســیر مضیــق ،تفســیری اســت کــه بــه ایجــاد جــرم و مجــازات دیگــری ،غیــر
از آنچــه در قانــون آمــده ،منجــر نشــود؛ و تفســیر بــه نفــع متهــم ،بدیــن معنــا اســت کــه هــر جــا ابهــام ،اجمــال و تعــارض
قوانیــن بــه تفســیرگر (دادرس) مجــال برداشــتهای چندگانــه میدهــد ،بیآنکــه بهیقیــن بتــوان گفــت کــدام یــک از
آن برداشــتها مــد نظــر قانونگــذار اســت ،تفســیر و برداشــتی کــه بــه حــال متهــم مســاعدتر اســت ،بــه اجــرا گذاشــته
میشــود .رعایــت مراتــب و روشــنی قانــون وظیفــۀ قانونگــذار اســت ،تخلــف قانونگــذار از وظیفــۀ خــود نبایــد علیــه
متهــم بــهکار گرفتــه شــود .منصورآبــادی ،عبــاس ،حقــوق جــزای عمومــی  ،1چــاپ دوم ،تهــران :بنیــاد حقوقــی میــزان،
 ،1396ص  .41 ،38بــرای مطالعــه افزونتــر ،نــک :قیاســی ،جاللالدیــن ،روش تفســیر قوانیــن کیفــری ،چــاپ اول،
قــم :مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی1379 ،؛ شــجاعی ،علــی ،تفســیر قانــون جنایــی ،چــاپ اول ،تهــران :نشــر
دادگســتر1393 ،؛ امیــدی ،جلیــل ،تفســیر قانــون در حقــوق جــزا ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات قــوۀ قضاییــه.1394 ،

« .2آیــا قیــد مأموریــن بــه خدمــات عمومــی منــدرج در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی و مــاده  5ق تشــدید مجــازات
مرتکبیــن ارتشــاء اختــاس کالهبــرداری مشــمول بانکهــای خصوصــی ،کانــون وکالی دادگســتری کانــون کارشناســان،
ســازمان نظاممهندســی ،مرکــز وکال ،کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده و  ...نیــز میباشــد یــا خیــر؟ اصــوالً
مبنــای تشــخیص مأموریــن بــه خدمــات عمومــی موضــوع مــواد فــوق چیســت و شــامل چــه مجموعههایــی میشــود».
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چنــد امــر عمومــی بــوده و خدمــات آنهــا جنبــه عامالمنفعــه داشــته مشــغول خدمــت میباشــند؛
بنابرایــن کارکنــان کانونهــای صنفــی و حرفــهای نظیــر کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری،
کانــون وکال دادگســتری ،ســازمان نظــام پزشــکی ،نظاممهندســی کــه بــر اســاس قوانیــن تأسیســی
آنهــا عهــدهدار بخشــی از امــور عمومــی میباشــند ،مأمــور بــه خدمــت عمومــی محســوب و مشــمول
مــاده  598قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1375و مــاده  5قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن
ارتشــاء و اختــاس و کالهبــرداری مصــوب  1367میباشــند ،امــا در خصــوص کارکنــان بانکهــای
خصوصــی کــه بــه منظــور فعالیــت تجــاری و تحصیــل درآمــد بــرای ســهامداران و ارائــه خدمــات بانکــی
بــه مشــتریان خــاص خــود ایجــاد شــدهاند ،مأمــور بــه خدمــت عمومــی محســوب نمیشــوند ،بدیهــی
اســت مرکــز وکال ،کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده جــزء تشــکیالت 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 میشــود ،کارشناســان
اداره مزبــور نیــز در ایــن زمینــه از ارائــه نظــر جامــع و روشــن درماندهانــد.
اداره کل حقوقــی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه اســتعالمی دیگــر 2چنیــن بیــان داشــته اســت.1« :
کارکنــان شــرکتهای خصوصــی طــرف قــرارداد بــا دســتگاههای اجرایــی از جملــه شــرکتهای
دولتــی کــه در دســتگاههای اجرایــی بــه مناســبت در اســتخدام شــرکت خصوصــی بــودن عهــدهدار
انجــام تعهــدات شــرکتهای یادشــده در امــور موضــوع قــرارداد هســتند ،بــا لحــاظ مــواد  17 ،5و 18
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،مســتخدم دســتگاه
اجرایــی محســوب نمیشــوند؛ بنابرایــن در فــرض اســتعالم ،کارکنــان شــرکت خصوصــی طــرف قــرارداد
بــا شــرکت دولتــی یــا دیگــر دســتگاههای اجرایــی از مصادیــق اشــخاص مذکــور در مــاده  3قانــون
تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء و اختــاس و کالهبــرداری مصــوب  1367نمیباشــند .بدیهــی
اســت در صــورت تطبیــق رفتــار مرتکــب (کارکنــان شــرکتهای خصوصــی فوقالذکــر) بــا مقــررات
مــاده  2قانــون اخیرالذکــر ،مرتکــب مطابــق مــاده  2یادشــده قابــل تعقیــب و مجــازات خواهــد بــود.
 .2بــا توجــه بــه پاســخ ســؤال یــک ،پاســخ بــه ایــن ســؤال منتفــی اســت» 3.ایــن پاســخ نیــز نشــان از
 .1نظریه مشورتی شماره  7 /98/1952مورخ .1399/02/10
« .2در برخــی مــوارد شــرکتهای دولتــی و شــهرداریها جهــت تأمین نیرو با شــرکتهای خصوصی قــرارداد منعقد میکننــد و نیروهای
تأمینشــده بــه عنــوان کارمند در شــهرداری یا شــرکتهای دولتی مشــغول به کار میشــوند و حقوق خــود را نیز از شــرکت منعقدکننده
قــرارداد دریافــت میکننــد .حــال اگــر ایــن نیروهــا در انجــام وظایــف خــود اقدام بــه اخــذ وجوهــی از مراجعین کننــد ،با توجه بــه اینکه
تحــت قــرارداد شــرکت خصوصــی میباشــند ،امــا در شــهرداری یا شــرکت دولتی بــه عنوان کارمنــد انجام وظیفــه میکنند ،آیا مشــمول
مــاده  3قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــاس ارتشــاء و کالهبــرداری میشــوند؟ و وجــه مأخــوذه رشــوه محســوب میشــود؟»
 .3نظریه مشورتی شماره  7/99/1363مورخ .1399/09/25
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ســردرگمی دارد و نیــاز بــه تعییــن تکلیــف قانونــی را آشــکار میســازد .در نظریههــای دیگــری نیــز
1
همینگونــه پاســخهای ناتمــام دیــده میشــود.
افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد ،بــا اجــرای برنامههــای خصوصیســازی و توســعهی نهادهــای
خصوصــی فعــال در عرصههــای عمومــی ،تغییــرات اجتماعــی گســتردهای حاصــل شــده اســت کــه
نیــاز بــه قانونگــذاری ویــژه دارد و بــر اســاس مقــررات پیشــین نمیتــوان آنهــا را مدیریــت کــرد .در
ایــن راســتا ،الزم اســت وضعیــت حقوقــی اینگونــه نهادهــا و کارکنــان آنهــا بــه صــورت قانونــی معلــوم
گــردد و در قالــب رأی وحــدت رویــه نمیتــوان ایــن مشــکل را حــل نمــود؛ بــه عبــارت روشــنتر،
در پرتــو تحــوالت اجتماعــی ،مفهــوم و مصادیــق خدمــات عمومــی نیــز دگرگــون شــده اســت .در
حقــوق اداری بــه طــور ســنتی «خدمــات عمومــی» بــه خدماتــی گفتــه میشــود کــه تأمیــن آنهــا بــر
عهــدهی دولــت قــرار داده شــده اســت .در گذشــته همیــن مفهــوم بــه عنــوان معیــاری بــرای تفکیــک
فعالیتهــای دولــت و دســتگاههای اجرایــی از نهادهــای خصوصــی مــورد توجــه قــرار میگرفــت.
در ایــن راســتا ،در پــارهای از اصــول قانــون اساســی بــه مصادیــق بــارزی از خدمــات عمومــی اشــاره
گردیــده کــه وظیفـهی تأمیــن آنهــا بــر عهــده دولــت گذاشــته شــده اســت 2.امــا بــا توســعهی نیازهای
عمومــی از یــک ســو و ناتوانــی دولــت در تأمیــن آنهــا از ســوی دیگــر در کنــار وزارتخانههــا و
مؤسس ـههای دولتــی ،نهادهــا و مؤسس ـههای دیگــری عهــدهدار یــک رشــته از فعالیتهــا و خدمــات
عمومــی شــدهاند کــه از آنهــا بــه عنــوان «مؤسســات عمومــی غیردولتــی» یــاد میشــود .از جهــت
شــمول مقــررات کیفــری اختــاس ،تصــرف غیرقانونــی ،ارتشــاء و هماننــد اینهــا بــر کارکنــان ایــن
دســته از مؤسسـهها تردیــدی وجــود نــدارد؛ زیــرا قانونگــذار بــه طــور صریــح در مقــررات یادشــده از
3
موسســههای عمومــی غیردولتــی نــام بــرده اســت.
 .1نک :نظریه مشورتی شماره  7/99/1337مورخ 1399/09/30؛ نظریه شماره  1089مورخ 1399/07/28؛ نظریه مشورتی شماره 7/99/479
مورخ 1399/06/04؛ نظریه مشورتی شماره  7/98/1644مورخ 1398/12/14؛ نظریه مشورتی شماره  7/97/3348مورخ .1398/08/21
 .2واعظی ،سید مجتبی و زهرا البرزی ،جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران ،فصلنامه حقوق اداری ،بهار و
تابستان  ،1396دوره  ،۴شماره  ،۱۲ص .9
 .3البتــه بــا توجــه بــه اینکه این دســته از مؤسسـهها در قوانیــن پراکنده (از جمله :ماده  5قانون محاســبات عمومی کشــور مصــوب ،1366
قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومی غیردولتی مصوب  1373و اضافه شــدن بر این فهرســت بــه موجب قوانین بعدی ،مــاده  3قانون
مدیریت خدمات کشــوری  1386که در ســال  1397دائمی شــده اســت و قانون ارتقای ســامت نظام اداری و مقابله با فســاد مصوب 1390
کــه در ســال جــاری دائمی شــده اســت) بازتعریف شــدهاند ،در حقــوق اداری درباره مفهوم و مصادیــق آنها دیدگاههای مختلفی وجــود دارد.
عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،چاپ چهارم ،تهران :نشر دادگستر ،1395 ،ص 74-79؛ آقایی طوق ،مسلم و حسن لطفی ،حقوق اداری ( ،)1چاپ
اول ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1398 ،ص .178-188
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همچنیــن ،امــروزه پــارهای از اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی عهــدهدار اداره امــور عمومــی
شــدهاند و در انجــام خدمــات عمومــی بــا اشــخاص عمومــی همــکاری مینماینــد ،ماننــد نظامهــای
صنفــی و حرفــهای از قبیــل مجمــع امــور صنفــی ،کانــون وکال ،کانــون ســردفتران ،ســازمانهای
نظــام پزشــکی و  1 ...همیــن امــر دولتهــا و حتــی مجامــع بینالمللــی را بــه چارهاندیشــی دربــاره
پیشــگیری و کنتــرل فســاد در ایــن دســته از نهادهــا وادار ســاخته اســت .در ایــن راســتا مهمتریــن
برنامهریزیهــای بینالمللــی در ایــن زمینــه را میتــوان در تصویــب دو ســند مهــم بینالمللــی
خالصــه کــرد؛ «کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا جرائــم ســازمانیافته فراملــی»
موســوم بــه «کنوانســیون پالرمــو» 2و «کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد مصوب
ســال  2003ســازمان ملــل» موســوم بــه «کنوانســیون مریــدا» 3.در ایــن اســناد جرمانــگاری فســاد
در بخــش خصوصــی یکــی از راهبردهایــی اســت کــه بــه دولتهــا پیشــنهاد شــده اســت 4.یافتههــای
پژوهشــی در ســطح جهــان نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه گســترش فعالیتهــای بخــش خصوصــی
در ارائـهی خدمــات عمومــی ،ارتــکاب فســاد در ایــن بخشهــا بــه نوبــه خــود پدیــده نوظهــوری اســت
کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــته و هماکنــون بایــد بــه صــورت ویــژه ارتــکاب چنیــن رفتارهایــی در
5
بخشهــای خصوصــی جرمانــگاری شــود تــا مرتکبــان نتواننــد از خــأ قانونــی بهــره ببرنــد.
 .1عباسی ،بیژن ،حقوق اداری ،چاپ چهارم ،تهران :نشر دادگستر ،1395 ،ص .80
 .2کنوانســیون ملــل متحــد علیــه جرائــم ســازمانیافته فراملــی (The United Nations Convention against
 )Transnational Organized Crimeمعاهــدهای چندجانبــه مــورد حمایــت ســازمان ملــل متحــد اســت کــه در ســال ۲۰۰۰
م .علیــه جرائــم ســازمانیافته فراملــی تصویــب شــد .ایــن کنوانســیون در  ۱۵نوامبــر  ۲۰۰۰بــا قطعنامــه مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل متحــد بــه تصویــب رســید و در  ۲۹ســپتامبر  ۲۰۰۳بــه اجــرا درآمــد و تــا  ۱۹ســپتامبر  ۱۸۹ ،۲۰۱۷کشــور
آن را امضــا کردهانــد کــه شــامل  ۱۸۴عضــو ســازمان ملــل متحــد میشــود .کشــور مــا تــا کنــون بــه آن نپیوســته اســت.
 .3کنوانســیون ملــل متحــد علیــه فســاد ( )United Nations Convention against Corruptionدر ســال  ۲۰۰۳م .بــه
تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل رســید و در ســال  ۱۳۸۷ه.ش .در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب شــد.
 .4بــرای نمونــه ،در مــاده  12کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد مصــوب ســال  2003م .ســازمان ملــل
موســوم بــه «کنوانســیون مریــدا» موضــوع فســاد در «بخــش خصوصــى» مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تأکیــد شــده اســت:
« .1هــر کشــور عضــو ،طبــق اصــول اساســى قوانیــن داخلــى خــود ،اقداماتــى را اتخــاذ خواهــد نمــود تــا از فســاد بخــش
خصوصــى جلوگیــرى کنــد ،اســتانداردهاى حسابرســى و ممیــزى را در بخــش خصوصــى ارتقــاء دهــد و در صــورت اقتضــاء
مجازاتهــای مؤثــر ،بازدارنــده مدنــى ،ادارى یــا کیفــرى مناســب را بــه خاطــر قصــور در پیــروى از چنیــن اقداماتــى ،در نظــر
بگیــرد» .ایــن مطلــب نیــز بــه روشــنی نشــان از آن دارد کــه فســاد (اختــاس و ارتشــاء) در بخــش خصوصــی از موضوعهــای
مبتالبــه امــروزی اســت کــه بــه صــورت ویــژه نیــاز بــه قانونگــذاری دارد و بــا ارائــه تفســیر از ســوی دیــوان عالــی کشــور
مشــکل و مســئله حــل نمیشــود.
5-Forgues-Puccio, Gonzalo F., “Corruption and the Private Sector”, Oxford Policy Management, February 2013
available at
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نتیجهگیری
بــا ایــن فــرض کــه هــر متنــی بــرای پاســخ دادن بــه پرســش یــا پرســشهایی نوشــته و تولیــد
میشــود ،از گــذر پرســشهای زیــر میتــوان آن را مــورد ارزیابــی و نقــد قــرار داد :پرســش یــا
پرسـشهای مــورد نظــر نویســنده متــن چــه بــوده اســت؟ آیــا بــه درســتی طراحــی شــده اســت؟ آیــا بــه
درســتی و بــه طــور کامــل بــه آنهــا پاســخ داده شــده اســت؟ بــا ایــن فــرض ،پرســش رأی وحــدت رویــه
شــماره  ۷۹۸از ایــن قــرار اســت :کارکنــان بانکهــای خصوصــی از جهــت حقوقــی و اداری در ســامانهی
فعالیتهــای 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 عمومیانــد .در ادامــه،
پرســش دیگــری مطــرح میشــود کــه مفهــوم مأمــوران بــه خدمــات عمومــی چیســت؟ و مصادیــق آنهــا
چــه کســانیاند؟ کــه هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور نخســت ایــن فــرض نادرســت را تأســیس
کــرده اســت کــه« :کارکنانــی کــه خدمــات پولــی و گســترده بــه مــردم ارائــه میکننــد ،مأمــوران بــه
خدمــات عمومیانــد» و ســپس بــا لحــاظ اینکــه کارکنــان بانکهــای خصوصــی خدمــات پولــی و
گســترده بــه مــردم ارائــه میکننــد ،آنهــا را در زمــره مأمــوران بــه خدمــات عمومــی بــه شــمار آورده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه پیشــینهی قانونگــذاری در ایــن بــاب مفهــوم و مصادیــق
«مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» محــدود و معلــوم میباشــد و نمیتــوان آن را تعمیــم داد .نســخ قانــون
مربوطــه و ســکوت قانونگــذار در ایــن زمینــه راه تفســیر در ایــن زمینــه (مقــررات مربــوط بــه پیــش از
نســخ قانــون) را مســدود میســازد و نمیتــوان تفســیر هیئــت عمومــی دیــوان عالــی را مــورد پذیــرش
قــرار داد .در فراینــد خصوصیســازی و توســعهی فعالیتهــای شــرکتها و مؤسس ـههای خصوصــی کــه
خدمــات عمومــی ارائــه میکننــد ،هماکنــون ایــن تردیــد جــدی وجــود دارد کــه رفتارهــای کارکنــان
اینگونــه مؤسسـهها و نهادهــا چــه ماهیتــی دارنــد و در ایــن زمینــه ،بــا توجــه بــه اصــل قانونــی بــودن
جــرم و مجــازات ،جــز ایــن کــه قانونگــذار رأسـاً تعییــن تکلیــف بــه عمــل آورد ،چــارهی دیگــری وجــود
نــدارد .دیــوان نمیتوانــد نارســایی ســکوت قانــون کیفــری را عهــدهدار شــود و صــدور رأی در چنیــن
مــواردی تفســیر قانــون نیســت ،بلکــه تصویــب قانــون اســت کــه خــارج از صالحیــت دیــوان میباشــد.
دیــوان در چنیــن مــواردی بایــد بــا مبنــا قــرار دادن رأی مشــتمل بــر برائــت ،ایجــاد وحــدت رویــه نمایــد
و راه را بــرای تثبیــت رویـهی قضایــی صحیــح همــوار کنــد ،نــه آنکــه در قالــب تفســیر ،رویـهی قضایــی
نادرست را بر دادگاهها 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 Digitalization, and Cognitive Automation.” SHS Web of Conferences. Vol. 92. EDP Sciences, 2021; Rose-Ackerman, S.
“Measuring private sector corruption.” U4 Brief. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, No. 5, 20077availa� ,
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 behavior can be attributed only to those who have the description and characteristics provided 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. Undoubtedly, 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 interpret 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, government act.
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