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  گزارش پژوهشی
.  

  1399  ذرآ، 135  شماره
  

  

  دستیابی به رویه واحد تطبیق حکم قانون بر مورد

  

 

   دکتر محمدوزین کریمیان  :نویسنده

 
  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادو پژوهش توسعه دانشمرکز 

  معاونت پژوهشی
  

  .مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندگان آن است و لزوماً نمایانگر دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نیست

  تعلق دارد و هرگونه و نویسنده کلیه حقوق مربوط به این گزارش به سازمان بازرسی کل کشور

  .، غیرمجاز استو نویسنده انتشار مطالب آن بدون کسب اجازه از سازمان

  

  خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، سازمان بازرسی کل کشور، ،تهران: آدرس

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد و پژوهش توسعه دانش، مرکز )ساختمان جدید(نهم طبقه  

  61363378 :تلفن
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  :گفتارپیش

یکی از مسائل کاري سازمان بازرسی کل کشور، اختالف نظرهایی است که در برداشت 

معمولی  يها روشممکن است با  ها اختالفهرچند بعضی از این . دیآ یماز قانون پیش 

شوند، لیکن  وفصل حلمخصوص یا مرتبط،  يها جلسهموردي و یا در  يها بحث

 .باشد مدنظراساسی نیز باید  يها روشو اتخاذ  ها اختالفضرورت کشف عوامل این 

 يها گزارشاز آن روي مضاعف است که در بخشی از  موردنظرحساسیت مسأله 

اختصاصی ارسالی به مراجع قضایی، نظر مرجع رسیدگی نیز با نظر اتخاذي سازمان 

قرارهایی نظیر قرار منع  بازرسی کل کشور، یکی نیست و این حالت منجر به صدور

  .شود یمتعقیب و یا صدور حکم برائت 

مسأله موصوف را  حل راه، دستیابی به شود یمپژوهشی که اینک گزارش آن منتشر 

  .هدف قرار داده است

در نشستی با حضور مدیران و کارشناسان  1397در شهریور  بار کینتایج پژوهش، 

اطالعات،  روزرسانی بهائه شده است و اینک با با پاورپوینت ار ها گزارشبررسی و تنقیح 

سالمت اداري و مبارزه  يها پژوهشو  توسعه دانشگزارش آن تنظیم و در اختیار مرکز 

  .با فساد قرار گرفته است
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 طرح پژوهش -1

در تطبیق حکم قانون بـر مـورد،    ها هیرودر صورت گوناگون بودن  :مسأله پژوهش 1-1

 .در موردهاي مشابه، برخوردهاي ناهمسان صورت خواهد گرفت

یابی به رویه واحد در تطبیق حکم قانون بـر مـورد در قلمـرو     دست: هدف پژوهش 1-2

 1ي اختصاصیها گزارش

 : روش پژوهش 1-3

؛ بـراي بررسـی مبـانی نظـري و دسـتیابی بـه       يا کتابخانهمطالعه  -1

 .موردنظرعلمی حل مسأله  يها روش

 تکرارپـذیري رجوع به اسناد و مدارك؛ براي بررسی ابعاد و تنـوع و   -2

 .در سازمان بازرسی کل کشور موردنظرمسأله 

دانش و تجربۀ اعضاي دفتر بررسی  گذاري اشتراكو به  اندیشی هم -3

، مناطق، براي بررسی تکمیلی ها معاونتـ مرکز،   ها گزارشو تنقیح 

، و بـراي تشـخیص   مـوردنظر مسـأله   تکرارپـذیري و ابعاد و تنـوع  

  .اختصاصی يها گزارشدر سازمان، در قلمرو  ها روش نیتر مناسب

   

                                                           
١
منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که براي اقدام قانونی به مراجع  

صالح قضایی یا اداري، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداري توسط رییس سازمان یا مقام 

اجرایی قانون تشکیل  نامه نییآ 47 ماده »1« تبصره( شود یممأذون از طرف وي ارسال 

تاریخ  100/26908/9000شمارة ـ کل کشور مصوب رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی 

25/3/1398.(  
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 قوانین مراتب سلسلهقانون ـ  -2

متفاوتی ارائه شده  وبیش کم يها فیتعردر ادبیات رایج علم حقوق، از واژه قانون، 

  .1است

محتوا، و  ازنظربا این تعریف، قانون  .شود یمحقوقی که وضع  يا قاعده: قانون 2-1

 بندي سطحدر یک . است مراتب سلسلهمراجع وضع، داراي  مراتب سلسله ازنظر

قانون، به (ها »قانون«قانون اساسی، : این چهار سطح را برشمرد توان یمساده، 

 .ها دستورالعمل، ها نامه آئین، )معناي خاص

 /)مجلس ـ مجلسین( گذاري انونقاز سوي قوه  شده وضعقانون : معناي خاص 2-2

 2»قانون عادي«

  اقتضا دارد که معناي خاص ) اختصاصی يها گزارش(قلمرو موضوعی این پژوهش

، جرم و یا تخلف ها گزارش گونه اینقانون، محور تجزیه و تحلیل باشد؛ زیرا در 

حکم به مجازات «قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  موجب بهمطرح است؛ و 

اصل سی و (» .قانون باشد موجب بهو اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و 

هر رفتاري اعم از فعل یا ترك «قانون مجازات اسالمی،  2ماده  موجب بهو ) ششم

 ».شود یمفعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب 

   

                                                           
، چنین ازجمله، »قانون«تألیف دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ذیل عنوان » ترمینولوژي حقوق«در کتاب  1

جعفري (. شود یممقرر  گذار قانونوسیله هدر معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که ب: آمده است

  )517: 1386لنگرودي،
2
  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 73در اصل  کاررفته بهواژه  

مفاد این اصل مـانع از تفسـیري   . رح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي اسالمی استش: 73اصل 

  .نیست کنند یمکه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین 
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و  ردیگ یمهر مرتبه از قوانین اعتبار خود را از مرتبه باالیی : قوانین مراتب سلسله 2-3

 .مخالف آن باشد تواند ینم

 قانون اساسی -

 ها» قانون« -

 )با عضویت یا الحاق( المللی بینمعاهدات  -

 ها نامه آئین -

 ها دستورالعمل -

 و صنفی يا حرفهملی  يها نظاممقررات مصوب  -

 :قوانینمسأله ناشی از چند سطحی بودن  2-4

ــذیري امکــان 2-4-1 ــانون اساســی و ) يهــا روشو مواضــع و ( پ ــه ق اســتناد ب

 .کلّی نظام يها استیس

جـرم و یـا تخلّـف، تنهـا در     . است مدنظردر پژوهش حاضر، معناي خاص قانون 

 .شود یمتعیین » قانون«

استناد به مصـوبات مراجـع غیـر از    ) يها روشو مواضع و ( پذیري امکان 2-4-2

 .گذاري قانونمجلس یا مجلسین 

تعیـین  » قـانون «در مورد این مسأله هم باید توجه داشت که جرم و یا تخلّـف تنهـا در   

 .شود یم

  ب » قانون«: اختصاصی يها گزارشدرشوراي ملی و ( نیمجلسهاي مصو

 .نظام ، و یا مجلس شوراي اسالمی، و یا مجمع تشخیص مصلحت)سنا
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 ساختار قانون -3

ـ   » ماده«قانون، داراي عنوان و : چارچوب کلی قانون 3-1 و . اسـت  ها ـ یا ماده واحـده 

بهتـر اسـت قـانون داراي مقدمـه     . انـد  تبصـره از قانون داراي ) هایی(عنداالقتضاء ماده 

  .باشد) معرفی(

 عنوان قانون

  مقدمه

 ماده واحده/ ها ماده

  )ها(تبصره 

قـانون، مسـائلی بـه شـرح زیـر ظـاهر       ) سـازمان (با دقت در چارچوب : هامسأله -3-2

  :شود یم

  .در استنباط حکم نقش غیرمستقیم عنوان و مقدمه -3-2-1

  .؛ در جمهوري اسالمی ایراناالصول علی/ مسأله استناد به تبصره  -3-2-2

از ایـن   کـه  همچنـآن متن تبصره، . باشد» حکم قانون«نباید داراي  ، تبصرهاالصول علی

گاه، ممکـن  . به پرسش احتمالی مخاطب قانون است گویی پاسخعنوان پیدا است، براي 

  .است اجمال موضوع و یا حکم مندرج در ماده، با تبصره، حالت تفصیل بیابد

نتیجـه  . اما در جمهوري اسالمی ایران، چنین تمییزي بین تبصره با حکم رایـج نیسـت  

  .بیابیم» تبصره«نون را در عملی، این است که ممکن است حکم قا

  

 قانونی مادهساختار  -4

باید داراي یک  قانونی ماده، هر گذاري قانوناصول علمی  ازنظر: موضوع ـ حکم -4-1

فرعی براي  يها حکمهرچند، در صورت اقتضا، داراي (موضوع و یک حکم 

باشد؛ ولی در تعداد زیادي از قوانین جمهوري اسالمی ) فرعی موضوع يها حالت
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معلوم شود که کدام  قاًیدق، باید روي ازاین. ایران این اصل رعایت نشده است

  .است مدنظر قانونی مادهاز ] موضوع ـ حکم[

 ها حکمموضوع ـ ضرورت جداسازي    وضعیت موجود. 

  :ها مثال

تخلّفـات اداري را تعیـین کـرده     8مـاده  : از قانون رسیدگی به تخلّفات اداري -

بنـد   در یـک  )تخلّـف (در موارد زیادي، دو یـا چنـد رفتـار    ). بند 38در ( است

 . اند آمده

در این بند دو . اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري -1بند  :مثال -

شغلی؛ اعمال و رفتار اعمال و رفتار خالف شئون : تخلّف ذکر شده است

  .خالف شئون اداري

یا انجام ندادن یا تأخیر در  رجوع اربابـ ایجاد نارضایتی در  3بند : مثال دیگر 

: ذکر شده است ها تخلّفدر این بند این . بدون دلیل ها آنانجام امور قانونی 

بدون دلیل؛ انجام ندادن امور قانونی  رجوع اربابایجاد نارضایتی در 

. بدون دلیل رجوع ارباببدون دلیل؛ تأخیر در انجام امور قانونی  جوعر ارباب

روشن شود که  قاًیدقروشن است که در تشخیص تخلّف و صدور حکم باید 

 .اند شدهواقع  )ها(کدام تخلّف 

زیر  يها حکم -موضوع 5981در ماده : از قانون مجازات اسالمی ـ تعزیرات -

 ):تفصیلی شویم بندي سطحاگر نخواهیم وارد ( رسند یمقابل تشخیص به نظر 

                                                           
1
و یا  شوراها یا ها سازمانریک از کارمندان و کارکنان ادارات و ه: اسالمی ـ تعزیرات قانون مجازات 598ماده  

سساتی که ؤبه دولت و یا نهادهاي انقالبی و بنیادها و م وابستهدولتی و یا  هاي شرکتو  مؤسساتو  ها شهرداري

شوند و یا  لت اداره میدو مستمرسساتی که به کمک ؤشوند و دیوان محاسبات و م اداره می فقیه ولی نظر زیر

خدمات  به مأمورینو همچنین نیروهاي مسلح و  گانه سهاعضا و کارکنان قواي   کلیطور بهدارندگان پایه قضایی و 

وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر  غیررسمیعمومی اعم از رسمی و 
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را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد ... وجوه نقدي یا ... هریک از کارمندان و « -

را به نفع خود یا دیگري داشته باشد، متصرف  ها آنقصد تملک  که آنبدون 

به  المثل اجرتغیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت 

 ».شود یمضربه محکوم  74 شالق تا

را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد ... وجوه نقدي یا ... هریک از کارمندان و « -

را به نفع خود یا دیگري داشته باشد، متصرف  ها آنقصد تملک  که آنبدون 

به  المثل اجرتغیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت 

منتفع شده باشد عالوه بر  که درصورتیو  شود یمضربه محکوم  74شالق تا 

 ».مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد

به علت اهمال یا تفریط موجب  که درصورتی... هر یک از کارمندان و « -

 ...» تضییع اموال و وجوه دولتی گردد

به مصارفی برساند  را] »اموال و وجوه دولتی«[آن  ...هر یک از کارمندان و « -

 ...» که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده

در اعتباري که در قانون منظور [در غیر مورد معین  ...هر یک از کارمندان و « -

 ...» مصرف نموده باشد] شده

 ...» زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد ...هر یک از کارمندان و « -

 

                                                                                                                           
سپرده شده  ها آنرحسب وظیفه به بیا اشخاصی که  الذکر فوق مؤسساتو  ها انسازماموال متعلق به هر یک از 

یا دیگري داشته باشد،  خود نفعرا به  ها آنقصد تملک  که آنقرار دهد بدون  غیرمجازاست را مورد استفاده 

 ربهض) 74(به شالق تا  المثل اجرتبر جبران خسارات وارده و پرداخت  عالوهمحسوب و  غیرقانونیمتصرف 

مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی  مجازات برمنتفع شده باشد عالوه  که درصورتیشود و  محکوم می

اموال و وجوه دولتی گردد  تضییعبه علت اهمال یا تفریط موجب  که درصورتیو همچنین است  شد خواهدمحکوم 

بر اعتبار  زائدنشده یا در غیر مورد معین یا  و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور

  .مصرف نموده باشد
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و جزئیات آن، مسائلی به شرح زیر ظاهر  قانونی مادهبا دقت در ساختار : مسأله ها -4-2

  :شود یم

  .اصول؛ در عمل ازنظر/ تخلّف و یا جرم عنوان : مسأله -4-2-1

باید عنوان تخلف و یا جرم را نیز تعیین  گذار قانون، گذاري قانوناصول علمی  ازنظر

ر جمهوري تعیین شده د يها جرماز  توجهی قابل، در تعداد وجود بااین. کرده باشد

قانون مجازات اسالمی ـ  598یک مثال آن، ماده . اسالمی ایران، چنین نشده است

 در .گوناگونی مطرح شود يها عنواناین وضعیت موجب شده است که . تعزیرات است

  :رسد یمچنین به نظر  اینجا

 تصرف غیرقانونی در . [عنوان کلی را براي ماده مذکور قائل شد یک توان یم

 ]عمومیاموال 

  تعیین شده در قانون، به ترتیب، ] فرعی[ يها موضوعبهتر است براي

 :زیر به کار برده شود يها عنوان

 ]متصرف غیرقانونی در اموال عمومی[ -

 ]متصرف غیرقانونی در اموال عمومی با انتفاع[ -

 ]اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی[ -

 ]مصرف بدون اعتبار اموال دولتی[ -

 ]یر مورد معین اموال دولتیمصرف در غ[ -

 ]مصرف زائد بر اعتبار اموال دولتی[ -

آیا بیش از یک عنوان جرم و یا یک عنوان تخلّف را بر یک مورد : مسأله -4-2-2

 صادق دانست؟ توان یمرفتار 

  :تجزیه کرد توان یماین پرسش را به سه پرسش 

 عنوان جرم بر یک مورد رفتار؛) یا بیش از دو(صدق دو  -
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 عنوان تخلّف بر یک مورد رفتار؛) یا بیش از دو( صدق دو -

 .صدق عنوان جرم و عنوان تخلّف بر یک مورد رفتار -

 يزیتجوو  Descriptive در دو سطح توصیفی توان یماین مسأله را 

Prescriptive مورد تحلیل قرار داد.  

ممکن است  ،Fuzzy Logicبا به کار بردن منطق فازي  ویژه بهدر سطح توصیفی، 

اما در . صدق کنند کمو  بیشبر یک مورد رفتار، ب ) جرم(و عنوان  لفا) جرم(عنوان 

سطح تجویزي، در علم قضا، باید فقط، عنوانی را که داراي بیشترین صدق بر مورد 

، بدین معنا است که تنها مجازات عمالًاست مبنا قرار داد و اتخاذ این روش،  مدنظر

  .صدق قابل اعمال استعنوان داراي بیشترین 

ب بر یک مورد ) تخلّف(الف و عنوان ) تخلّف(تحلیل و تجویز باال در موردي که عنوان 

  .رفتار، بیش و کم صدق کنند نیز صادق است

 توان یمتخلّف و جرم باید توجه داشت که دنیاي حقوق را  يها عنواناما در مورد جمع 

مکن است، به یک اعتبار، جرم و به عالم اعتبارات دانست؛ یعنی یک مورد رفتار م

  .اعتباري دیگر، تخلّف باشد

براي . جمهوري اسالمی ایران نیز به این مبناي نظري توجه داشته است گذار قانون

 1.اشاره نمودقانون رسیدگی به تخلفات اداري  19 به ماده توان یممثال 

                                                           
 

1
هرگاه تخلّف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را  :قانون رسیدگی به تخلّفات اداري 19ماده  

قانونی  نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلّفات اداري مکلف است مطابق این قانون به تخلّف رسیدگی و رأي

هرگونه تصمیم مراجع . صادر نماید و مراتب را براي رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد

چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت . هاي اداري نخواهد بود قضایی مانع اجراي مجازات

  .یدنما این قانون اقدام می 24رسیدگی به تحلّفات اداري طبق ماده 

هاي رسیدگی به تخلّفات اداري صرفاً اصالح یا تغییر آراي قطعی هیأت: قانون رسیدگی به تخلّفات اداري 24ماده 

به لحاظ (موازین قانونی  ازلحاظکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده  در مواردي

  .است پذیر امکانرت در خصوص مورد باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظا مخدوش می )شکلی یا ماهوي
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  1تطبیق حکم بر مورد -5

  فرایند تشخیص حکم قانون -5-1

 حکم     موضوع     مورد

باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی  ها دادگاهاحکام .: ا.ا.ج.ا.ق 166اصل  -5-2

 .باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است

انتظار موجهی است که اگر گزارش  اختصاصی؟ يها گزارشاستناد به اصول در : مسأله 

مستندات کافی باشد، با طی با دالیل و  ویژه بهاختصاصی بازرسی درست و کامل ـ 

. منجر به صدور حکم محکومیت متهم در دادگاه کیفري شود درنهایتفرایند قضایی، 

، مالك نوعی کفایت دالیل و مستندات گزارش اختصاصی بازرسی، باید روي ازاین

با این منطق و در این راستا، اصل . همان مالك نوعی مورد اتکاي دادگاه ذیصالح باشد

ولی در مورد سایر اصول، . اختصاصی بازرسی نیز مبنا باشد يها گزارشباید در  2برائت

 .و مجالی دیگر است مقتضی مقال این مسأله باقی است و تفصیل مطلب،

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین .: ا.ا.ج.ا.ق 167اصل  -5-3

معتبر حکم قضیه  يفتاوایا  اسالمی مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر

                                                           
1

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا  :قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 171اصل  

، ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین در تطبیق حکم بر مورد خاص

از متهم اعاده حیثیت  درهرحالو  شود یمدولت جبران  لهیوس بهخسارت اسالمی ضامن است و در غیر این صورت 

 .گردد یم

  
قانون  ازنظر کس چیهبرائت است و  ،اصل: جمهوري اسالمی ایران قانون اساسی 37اصل  -٢

  .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد که نیا مگر شود ینممجرم شناخته 
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به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه  تواند ینمرا صادر نماید و 

  .از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

اختصاصی؟  يها گزارشمعتبر در  يفتاوااستناد به منابع معتبر اسالمی یا : مسأله

به تبیینی از مسأله  اینجامجالی دیگر است؛ و در تفصیل این مطلب مقتضی مقال و 

قانون  5 ماده 1اختصاصی، با توجه به مفاد تبصره  يها گزارشدر مورد : شود یماکتفا 

آن قسمت از « دارد یمکه مقرّر ) 7/5/1375الحاقی ( کشورتشکیل سازمان بازرسی کل 

باید به تأیید  اشدب یمکه حاکی از وقوع تخلّف یا جرم  غیر قضاییگزارش بازرسین 

هم در راستاي تمهید قضاوت  )بازرس قضایی(، آیا این قاضی »بازرس قضایی برسد

موظف [استناد کند؟  تواند یم» معتبر يفتاوامنابع معتبر اسالمی یا «قاضی حاکم، به 

  .]است در صورت اقتضا استناد کند

 

 ضرورت اتخاذ مکتب تفسیري -6

  .وابسته به مکتب تفسیري استتعریف تفسیر : تعریف تفسیر -6-1

    .ضرورت تفسیر، ناشی از ضرورت درك حکم قانون است: ضرورت تفسیر -6-2

  :انواع تفسیر -6-3

  قانونی -

  1رأي وحدت رویه قضایی/ قضایی  -

  علمی -

                                                           
1
شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي : ایرانقانون اساسی جمهوري اسالمی  73اصل  

 .کنند نیست مفاد این اصل مانع از تفسیري که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می. اسالمی است

در قلمرو و هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، .) ا.ا.ج.ا.ق 161اصل  موجب به(دیوان عالی کشور : مراجع صدور -

 .تعیین شده در قانون تشکیالت و آئئین دادرسی دیوان عدالت اداريصالحیت 
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 تفسیري يها مکتب -7

و  بندي دستهگوناگون  يها روشو با رویکردها و به  اند متنوعتفسیري  يها مکتب

زیر  بندي دسته، با توجه به موضوع و قلمرو پژوهش، اینجا، در اند شده بندي  طبقه

و اجمال  ها تیمحدود/ و در مورد هر مکتب باید تعریف، مزایا  رسد یممناسب به نظر 

به  اینجامطرح شود که مقتضی مقال و مجالی دیگر است و در  تفصیل به ها روش

  .شود یممطالب زیر بسنده 

 ]ـ حکم موضوع[ Text »متن«در این مکتب تمرکز بر خود : لفظی مکتب -7-1

متن کل ساختار : زمینه متنی متن: مجموعه متن[ قانون است و حتی رجوع به

در این راستا . و در استخدام درك خود متن است منظور بهتنها  ]Context: قانون

  .است که رجوع به عناصر دیگر فرا متن در این مکتب جایی نخواهد داشت

در این مکتب، براي درك قانون، باید به : گذار قانون ارادهمکتب کشف  -7-2

کشف شود؛ مثل رجوع به مشروح  گذار قانون ارادهتوسل جست که  ییها روش

  .گذاريقانونمذاکرات جلسه 

خود تلّقی ] مادر[در این روش، قانون، موجودي زنده و مستقل از : مکتب پویا -7-3

) ملموس ـ مجازي(زمان، مکان، امور [محیط  تحوالتآن همگام با  و مفاد شود یم

فلسفی، حتی اصل وجود قانون، موکول به مشی  ازنظر .متحول است] و اعتبارها

  .است) گذار قانونبا تغییر متن از سوي  الزاماًنه (تکاملی آن 
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در گزارش (تشخیص حکم قانون در مورد تخلف ) مراحل و(روش  -8

 )اختصاصی بازرسی

 "قـانون "؛ باید توجه داشت کـه تفسـیر قـانون،    )اگر باشد( یقانونرجوع به تفسیر  8-1

 .است

؛ باید توجه داشت )یا رویه احراز شده) (اگر باشد( ییقضارجوع به رأي وحدت رویه  8-2

  .وحدت رویه قضایی در حکم قانون است يرأکه 

؛ بایـد توجـه داشـت کـه     )یـا رویـه احـراز شـده    (رجوع به رأي وحدت رویه اداري  8-3

بـه مرجـع    "قـانون "و در  گـذار  قـانون وحدت رویـه اداري را   يرأصالحیت صدور 

  .کند یمخود اعطا  موردنظر

 ؛]يتخاذ و اعالم مکتب تفسیرا[ 8-4

 ).در این گزارش 1 – 5مذکور در بند (فرایند تشخیص حکم قانونی  8-5

 

در گـزارش  (تشخیص حکم قانون در مـورد جـرم   ) مراحل(روش و  -9

 )اختصاصی بازرسی

 "قـانون "؛ باید توجه داشت کـه تفسـیر قـانون،    )اگر باشد( یقانونرجوع به تفسیر  9-1

 .است

ي رأ؛ باید توجه داشـت کـه   )یا رویه احراز شده(رجوع به رأي وحدت رویه قضایی  9-2

  .وحدت رویه قضایی در حکم قانون است

  ؛]اتخاذ و اعالم مکتب تفسیري[ 9-3

 .)در این گزارش 1-5مذکور در بند (فرایند تشخیص حکم قانونی  9-4
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 :ضرورت اتخاذ مکتب تفسیري واحد -10

 که نیاز به تفسیر باشد ولی نه تفسیر قانونی موجود باشد وجایی : وجه ضرورت 10-1

 .نه رأي وحدت رویه قضایی

 :مراحل پیشنهادي 10-2

» روش -3-1«تهیه پیشنهاد در کارگاه متشکل از اعضاي معین شده در بند  -1

 .در این گزارش

و ... بررسی و تصویب در نشستی با حضور رئیس سازمان و معاون حقوقی -2

دفتر بررسی و  مدیرکلمعاونان نظارت و بازرسی و رئیسان مناطق سازمان و 

حقوقی و رئیسان واحدهاي بررسی و تنقیح  مدیرکلو  ها گزارشتنقیح 

 .و مناطق ها معاونتدر  ها گزارش
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 مآخذو   بعامنفهرست 

ترمینولـوژي حقـوق، چـاپ هفـدهم،     ) 1386(لنگرودي، محمد جعفر جعفري  -

 .کتابخانه گنج دانش: تهران

هجـري شمسـی، بـا     1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، مصـوب    -

 .1368اصالحات 

 .با اصالحات بعدي 1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب  -

 .1392قانون مجازات اسالمی ـ کلیات، مصوب  -

 .1375بازدارنده، مصوب  يها مجازاتقانون مجازات اسالمی ـ تعزیرات و  -

 .1372قانون رسیدگی به تخلّفات اداري، مصوب  -

 .1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، مصوب  -

اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کـل کشـور، مصـوب خـرداد      نامه آیین -

 .رئیس قوه قضائیه 1398
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 گزارش پژوهشی
. 

 5311  ذرآ، 531  شماره
 

 

 دستیابی به رویه واحد تطبیق حکم قانون بر مورد
 

 

  دکتر محمدوزین کریمیان :نویسنده

 
 

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادو پژوهش توسعه دانشمرکز 

 معاونت پژوهشی
 

 .مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندگان آن است و لزوماً نمایانگر دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نیست

 تعلق دارد و هرگونه و نویسنده کلیه حقوق مربوط به این گزارش به سازمان بازرسی کل کشور

 .، غیرمجاز استو نویسنده انتشار مطالب آن بدون کسب اجازه از سازمان

 
 خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، سازمان بازرسی کل کشور، ،تهران: آدرس

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد و پژوهش توسعه دانش، مرکز (ساختمان جدید)نهم طبقه  
 63161133 :تلفن
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 فهرست مطالب

 

 

 5.................................................... ............................................ طرح پژوهش -1

 6..................................................... .................... قوانین مراتب سلسلهقانون ـ  -2

 8........................................................ ......................................... ساختار قانون -3

  قانونی مادهساختار  -4

 13...................................................................................  تطبیق حکم بر مورد -5

 14.................... ................................................ ضرورت اتخاذ مکتب تفسیری -6

 15....................................................................................  تفسیری یها مکتب -7

در گزارش اختصاصی )تشخیص حکم قانون در مورد تخلف ( و مراحل)روش  -8

 16......................................................................................................  (بازرسی

در گـزارش اختصاصـی   )تشخیص حکم قانون در مورد جرم ( و مراحل)روش  -9

 16..................... ................................................................................. (بازرسی

 17...........................................................  ضرورت اتخاذ مکتب تفسیری واحد -11

 

  و مآخذ بعامنفهرست 
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 :گفتارپیش

یکی از مسائل کاری سازمان بازرسی کل کشور، اختالف نظرهایی است که در برداشت 

معمولی  یها روشممکن است با  ها اختالفهرچند بعضی از این . دیآ یماز قانون پیش 

شوند، لیکن  وفصل حلمخصوص یا مرتبط،  یها جلسهموردی و یا در  یها بحث

 .باشد مدنظراساسی نیز باید  یها روشو اتخاذ  ها اختالفضرورت کشف عوامل این 

 یها گزارشاز آن روی مضاعف است که در بخشی از  موردنظرحساسیت مسأله 

اختصاصی ارسالی به مراجع قضایی، نظر مرجع رسیدگی نیز با نظر اتخاذی سازمان 

قرارهایی نظیر قرار منع  بازرسی کل کشور، یکی نیست و این حالت منجر به صدور

 .شود یمتعقیب و یا صدور حکم برائت 

مسأله موصوف را  حل راه، دستیابی به شود یمپژوهشی که اینک گزارش آن منتشر 

 .هدف قرار داده است

در نشستی با حضور مدیران و کارشناسان  1397در شهریور  بار کینتایج پژوهش، 

اطالعات،  روزرسانی بهائه شده است و اینک با با پاورپوینت ار ها گزارشبررسی و تنقیح 

سالمت اداری و مبارزه  یها پژوهشو  توسعه دانشگزارش آن تنظیم و در اختیار مرکز 

 .با فساد قرار گرفته است
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 طرح پژوهش -3

در تطبیق حکم قانون بـر مـورد،    ها هیرودر صورت گوناگون بودن  :مسأله پژوهش 1-1

 .در موردهای مشابه، برخوردهای ناهمسان صورت خواهد گرفت

یابی به رویه واحد در تطبیق حکم قانون بـر مـورد در قلمـرو     دست: هدف پژوهش 1-2

 1ی اختصاصیها گزارش

 : روش پژوهش 1-3

؛ بـرای بررسـی مبـانی نظـری و دسـتیابی بـه       یا کتابخانهمطالعه  -1

 .موردنظرعلمی حل مسأله  یها روش

 تکرارپـذیری رجوع به اسناد و مدارک؛ برای بررسی ابعاد و تنـوع و   -2

 .در سازمان بازرسی کل کشور موردنظرمسأله 

دانش و تجربة اعضای دفتر بررسی  گذاری اشتراکو به  اندیشی هم -3

، مناطق، برای بررسی تکمیلی ها معاونتـ مرکز،   ها گزارشو تنقیح 

، و بـرای تشـخیص   مـوردنظر مسـأله   تکرارپـذیری و ابعاد و تنـوع  

 .اختصاصی یها گزارشدر سازمان، در قلمرو  ها روش نیتر مناسب

  

                                                           
 
منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع  

صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام 

اجرایی قانون تشکیل  نامه نییآ 74 ماده «1» تبصره) شود یممأذون از طرف وی ارسال 

تاریخ  111/80912/9111شمارة ـ کل کشور مصوب رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی 

82/3/1392.) 
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 قوانین مراتب سلسلهقانون ـ  -2

متفاوتی ارائه شده  وبیش کم یها فیتعردر ادبیات رایج علم حقوق، از واژه قانون، 

 .1است

محتوا، و  ازنظربا این تعریف، قانون  .شود یمحقوقی که وضع  یا قاعده: قانون 2-1

 بندی سطحدر یک . است مراتب سلسلهمراجع وضع، دارای  مراتب سلسله ازنظر

قانون، به )ها «قانون»قانون اساسی، : این چهار سطح را برشمرد توان یمساده، 

 .ها دستورالعمل، ها نامه آئین، (معنای خاص

 /(مجلس ـ مجلسین) گذاری انونقاز سوی قوه  شده وضعقانون : معنای خاص 2-2

 2«قانون عادی»

  اقتضا دارد که معنای خاص ( اختصاصی یها گزارش)قلمرو موضوعی این پژوهش

، جرم و یا تخلف ها گزارش گونه اینقانون، محور تجزیه و تحلیل باشد؛ زیرا در 

حکم به مجازات »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  موجب بهمطرح است؛ و 

اصل سی و )« .قانون باشد موجب بهو اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و 

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک »قانون مجازات اسالمی،  2ماده  موجب بهو ( ششم

 «.شود یمفعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب 

  

                                                           
، چنین ازجمله، «قانون»تألیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ذیل عنوان « ترمینولوژی حقوق»در کتاب  1

جعفری ). شود یممقرر  گذار قانونوسیله هدر معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که ب: آمده است

 (517: 1386لنگرودی،
2
 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 73در اصل  کاررفته بهواژه  

مفاد این اصل مـانع از تفسـیری   . رح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی استش: 73اصل 

 .نیست کنند یمکه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین 
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و  ردیگ یمهر مرتبه از قوانین اعتبار خود را از مرتبه باالیی : قوانین مراتب سلسله 2-3

 .مخالف آن باشد تواند ینم

 قانون اساسی -

 ها« قانون» -

 (با عضویت یا الحاق) المللی بینمعاهدات  -

 ها نامه آئین -

 ها دستورالعمل -

 و صنفی یا حرفهملی  یها نظاممقررات مصوب  -

 :قوانینمسأله ناشی از چند سطحی بودن  2-4

ــذیری امکــان 2-4-1 ــانون اساســی و ( یهــا روشو مواضــع و ) پ ــه ق اســتناد ب

 .کلّی نظام یها استیس

جـرم و یـا تخلّـف، تنهـا در     . است مدنظردر پژوهش حاضر، معنای خاص قانون 

 .شود یمتعیین « قانون»

استناد به مصـوببات مراجـع غیـر از    ( یها روشو مواضع و ) پذیری امکان 2-4-2

 .گذاری قانونمجلس یا مجلسین 

تعیـین  « قـانون »در مورد این مسأله هم باید توجه داشت که جرم و یا تخلّـف تنهـا در   

 .شود یم

  شورای ملی و ) نیمجلسهای مصوبب « قانون»: اختصاصی یها گزارشدر

 .نظام ، و یا مجلس شورای اسالمی، و یا مجمع تشخیص مصلحت(سنا
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 ساختار قانون -1

ـ   « ماده»قانون، دارای عنوان و : چارچوب کلی قانون 3-1 و . اسـت  ها ـ یا ماده واحـده 

بهتـر اسـت قـانون دارای مقدمـه     . انـد  تبصـره از قانون دارای ( هایی)عنداالقتضاء ماده 

 .باشد( معرفی)

 عنوان قانون

 مقدمه

 ماده واحده/ ها ماده

 (ها)تبصره 

قـانون، مسـائلی بـه شـرح زیـر  ـاهر       ( سـازمان )با دقت در چارچوب : هامسأله -3-2

 :شود یم

 .در استنباط حکم نقش غیرمستقیم عنوان و مقدمه -3-2-1

 .؛ در جمهوری اسالمی ایراناالصول علی/ مسأله استناد به تبصره  -3-2-2

از ایـن   کـه  همچنـآن متن تبصره، . باشد« حکم قانون»نباید دارای  ، تبصرهاالصول علی

گاه، ممکـن  . به پرسش احتمالی مخاطب قانون است گویی پاسخعنوان پیدا است، برای 

 .است اجمال موضوع و یا حکم مندرج در ماده، با تبصره، حالت تفصیل بیابد

نتیجـه  . اما در جمهوری اسالمی ایران، چنین تمییزی بین تبصره با حکم رایـج نیسـت  

 .بیابیم« تبصره»نون را در عملی، این است که ممکن است حکم قا

 

 قانونی مادهساختار  -4

باید دارای یک  قانونی ماده، هر گذاری قانوناصول علمی  ازنظر: موضوع ـ حکم -4-1

فرعی برای  یها حکمهرچند، در صورت اقتضا، دارای )موضوع و یک حکم 

باشد؛ ولی در تعداد زیادی از قوانین جمهوری اسالمی ( فرعی موضوع یها حالت
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معلوم شود که کدام  قاًیدق، باید روی ازاین. ایران این اصل رعایت نشده است

 .است مدنظر قانونی مادهاز [ موضوع ـ حکم]

 ها حکمموضوع ـ ضرورت جداسازی   وضعیت موجود. 

 :ها مثال

تخلّفـات اداری را تعیـین کـرده     8مـاده  : از قانون رسیدگی به تخلّفات اداری -

بنـد   در یـک  (تخلّـف )در موارد زیادی، دو یـا چنـد رفتـار    (. بند 38در ) است

 . اند آمده

در این بند دو . اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری -1بند  :مثال -

شغلی؛ اعمال و رفتار اعمال و رفتار خالف شئون : تخلّف ذکر شده است

 .خالف شئون اداری

یا انجام ندادن یا تأخیر در  رجوع اربابـ ایجاد نارضایتی در  3بند : مثال دیگر 

: ذکر شده است ها تخلّفدر این بند این . بدون دلیل ها آنانجام امور قانونی 

بدون دلیل؛ انجام ندادن امور قانونی  رجوع اربابایجاد نارضایتی در 

. بدون دلیل رجوع ارباببدون دلیل؛ تأخیر در انجام امور قانونی  جوعر ارباب

روشن شود که  قاًیدقروشن است که در تشخیص تخلّف و صدور حکم باید 

 .اند شدهواقع  (ها)کدام تخلّف 

زیر  یها حکم -موضوع 5981در ماده : از قانون مجازات اسالمی ـ تعزیرات -

 (:تفصیلی شویم بندی سطحاگر نخواهیم وارد ) رسند یمقابل تشخیص به نظر 

                                                           
1
و یا  شوراها یا ها سازمانریک از کارمندان و کارکنان ادارات و ه: اسالمی ـ تعزیرات قانون مجازات 598ماده  

سساتی که ؤبه دولت و یا نهادهای انقالبی و بنیادها و م وابستهدولتی و یا  های شرکتو  مؤسساتو  ها شهرداری
شوند و یا  لت اداره میدو مستمرسساتی که به کمک ؤشوند و دیوان محاسبات و م اداره می فقیه ولی نظر زیر

خدمات  به مأمورینو همچنین نیروهای مسلح و  گانه سهاعضا و کارکنان قوای   کلیطور بهدارندگان پایه قضایی و 
وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر  غیررسمیعمومی اعم از رسمی و 



 زارش پژوهشیگ 01 

را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد ... وجوه نقدی یا ... هریک از کارمندان و » -

را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف  ها آنقصد تملک  که آنبدون 

به  المثل اجرتغیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت 

 «.شود یمضربه محکوم  74 شالق تا

را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد ... وجوه نقدی یا ... هریک از کارمندان و » -

را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف  ها آنقصد تملک  که آنبدون 

به  المثل اجرتغیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت 

منتفع شده باشد عالوه بر  که درصورتیو  شود یمضربه محکوم  74شالق تا 

 «.مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد

به علت اهمال یا تفریط موجب  که درصورتی... هر یک از کارمندان و » -

 ...« تضییع اموال و وجوه دولتی گردد

به مصارفی برساند  را[ «اموال و وجوه دولتی»]آن  ...هر یک از کارمندان و » -

 ...« که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده

در اعتباری که در قانون منظور ]در غیر مورد معین  ...هر یک از کارمندان و » -

 ...« مصرف نموده باشد[ شده

 ...« زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد ...هر یک از کارمندان و » -

 

                                                                                                                           
سپرده شده  ها آنرحسب و یفه به بیا اشخاصی که  الذکر فوق مؤسساتو  ها انسازماموال متعلق به هر یک از 

یا دیگری داشته باشد،  خود نفعرا به  ها آنقصد تملک  که آنقرار دهد بدون  غیرمجازاست را مورد استفاده 
 ربهض( 74)به شالق تا  المثل اجرتبر جبران خسارات وارده و پرداخت  عالوهمحسوب و  غیرقانونیمتصرف 

مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی  مجازات برمنتفع شده باشد عالوه  که درصورتیشود و  محکوم می
اموال و وجوه دولتی گردد  تضییعبه علت اهمال یا تفریط موجب  که درصورتیو همچنین است  شد خواهدمحکوم 

بر اعتبار  زائدنشده یا در غیر مورد معین یا  و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور

 .مصرف نموده باشد
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و جزئیات آن، مسائلی به شرح زیر  اهر  قانونی مادهبا دقت در ساختار : مسأله ها -4-2

 :شود یم

 .اصول؛ در عمل ازنظر/ تخلّف و یا جرم عنوان : مسأله -4-2-1

باید عنوان تخلف و یا جرم را نیز تعیین  گذار قانون، گذاری قانوناصول علمی  ازنظر

ر جمهوری تعیین شده د یها جرماز  توجهی قابل، در تعداد وجود بااین. کرده باشد

قانون مجازات اسالمی ـ  598یک مثال آن، ماده . اسالمی ایران، چنین نشده است

 در .گوناگونی مطرح شود یها عنواناین وضعیت موجب شده است که . تعزیرات است

 :رسد یمچنین به نظر  اینجا

 تصرف غیرقانونی در . ]عنوان کلی را برای ماده مذکور قائل شد یک توان یم

 [عمومیاموال 

  تعیین شده در قانون، به ترتیب، [ فرعی] یها موضوعبهتر است برای

 :زیر به کار برده شود یها عنوان

 [متصرف غیرقانونی در اموال عمومی] -

 [متصرف غیرقانونی در اموال عمومی با انتفاع] -

 [اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی] -

 [مصرف بدون اعتبار اموال دولتی] -

 [یر مورد معین اموال دولتیمصرف در غ] -

 [مصرف زائد بر اعتبار اموال دولتی] -

آیا بیش از یک عنوان جرم و یا یک عنوان تخلّف را بر یک مورد : مسأله -4-2-2

 صادق دانست؟ توان یمرفتار 

 :تجزیه کرد توان یماین پرسش را به سه پرسش 

 عنوان جرم بر یک مورد رفتار؛( یا بیش از دو)صدق دو  -
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 عنوان تخلّف بر یک مورد رفتار؛( یا بیش از دو) صدق دو -

 .صدق عنوان جرم و عنوان تخلّف بر یک مورد رفتار -

 یزیتجوو  Descriptive در دو سطح توصیفی توان یماین مسأله را 

Prescriptive مورد تحلیل قرار داد. 

ممکن است  ،Fuzzy Logicبا به کار بردن منطق فازی  ویژه بهدر سطح توصیفی، 

اما در . صدق کنند کمو  بیشبر یک مورد رفتار، ب ( جرم)و عنوان  لفا( جرم)عنوان 

سطح تجویزی، در علم قضا، باید فقط، عنوانی را که دارای بیشترین صدق بر مورد 

، بدین معنا است که تنها مجازات عمالًاست مبنا قرار داد و اتخاذ این روش،  مدنظر

 .صدق قابل اعمال استعنوان دارای بیشترین 

ب بر یک مورد ( تخلّف)الف و عنوان ( تخلّف)تحلیل و تجویز باال در موردی که عنوان 

 .رفتار، بیش و کم صدق کنند نیز صادق است

 توان یمتخلّف و جرم باید توجه داشت که دنیای حقوق را  یها عنواناما در مورد جمع 

مکن است، به یک اعتبار، جرم و به عالم اعتبارات دانست؛ یعنی یک مورد رفتار م

 .اعتباری دیگر، تخلّف باشد

برای . جمهوری اسالمی ایران نیز به این مبنای نظری توجه داشته است گذار قانون

 1.اشاره نمودقانون رسیدگی به تخلفات اداری  19 به ماده توان یممثال 

                                                           
 1

هرگاه تخلّف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را  :قانون رسیدگی به تخلّفات اداری 19ماده  
قانونی  نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلّف رسیدگی و رأی

هرگونه تصمیم مراجع . صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد
چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت . های اداری نخواهد بود قضایی مانع اجرای مجازات

 .یدنما این قانون اقدام می 24رسیدگی به تحلّفات اداری طبق ماده 
های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأت: قانون رسیدگی به تخلّفات اداری 24ماده 

به لحاظ )موازین قانونی  ازلحاظکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده  در مواردی
 .است پذیر امکانرت در خصوص مورد باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظا مخدوش می (شکلی یا ماهوی
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 3تطبیق حکم بر مورد -5

 فرایند تشخیص حکم قانون -5-1

 حکم   موضوع   مورد

باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی  ها دادگاهاحکام .: ا.ا.ج.ا.ق 166اصل  -5-2

 .باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است

انتظار موجبهی است که اگر گزارش  اختصاصی؟ یها گزارشاستناد به اصول در : مسأله 

مستندات کافی باشد، با طی با دالیل و  ویژه بهاختصاصی بازرسی درست و کامل ـ 

. منجر به صدور حکم محکومیت متهم در دادگاه کیفری شود درنهایتفرایند قضایی، 

، مالک نوعی کفایت دالیل و مستندات گزارش اختصاصی بازرسی، باید روی ازاین

با این منطق و در این راستا، اصل . همان مالک نوعی مورد اتکای دادگاه ذیصالح باشد

ولی در مورد سایر اصول، . اختصاصی بازرسی نیز مبنا باشد یها گزارشباید در  2برائت

 .و مجالی دیگر است مقتضی مقال این مسأله باقی است و تفصیل مطلب،

قاضی مو ف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین .: ا.ا.ج.ا.ق 167اصل  -5-3

معتبر حکم قضیه  یفتاوایا  اسالمی مدوبنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر

                                                           
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا  :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 171اصل  1

، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین در تطبیق حکم بر مورد خاص

از متهم اعاده حیثیت  درهرحالو  شود یمدولت جبران  لهیوس بهخسارت اسالمی ضامن است و در غیر این صورت 

 .گردد یم

 
قانون  ازنظر کس چیهبرائت است و  ،اصل: جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 34اصل  - 

 .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد که نیا مگر شود ینممجرم شناخته 
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به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوبنه  تواند ینمرا صادر نماید و 

 .از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

اختصاصی؟  یها گزارشمعتبر در  یفتاوااستناد به منابع معتبر اسالمی یا : مسأله

به تبیینی از مسأله  اینجامجالی دیگر است؛ و در تفصیل این مطلب مقتضی مقال و 

قانون  5 ماده 1اختصاصی، با توجه به مفاد تبصره  یها گزارشدر مورد : شود یماکتفا 

آن قسمت از » دارد یمکه مقرّر ( 7/5/1375الحاقی ) کشورتشکیل سازمان بازرسی کل 

باید به تأیید  اشدب یمکه حاکی از وقوع تخلّف یا جرم  غیر قضاییگزارش بازرسین 

هم در راستای تمهید قضاوت  (بازرس قضایی)، آیا این قاضی «بازرس قضایی برسد

مو ف ]استناد کند؟  تواند یم« معتبر یفتاوامنابع معتبر اسالمی یا »قاضی حاکم، به 

 .[است در صورت اقتضا استناد کند

 

 ضرورت اتخاذ مکتب تفسیری -6

 .وابسته به مکتب تفسیری استتعریف تفسیر : تعریف تفسیر -6-1

   .ضرورت تفسیر، ناشی از ضرورت درک حکم قانون است: ضرورت تفسیر -6-2

 :انواع تفسیر -6-3

 قانونی -

 1رأی وحدت رویه قضایی/ قضایی  -

 علمی -

                                                           
1
شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای : ایرانقانون اساسی جمهوری اسالمی  73اصل  

 .کنند نیست مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می. اسالمی است

در قلمرو و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، .( ا.ا.ج.ا.ق 161اصل  موجب به)دیوان عالی کشور : مراجع صدور -
 .تعیین شده در قانون تشکیالت و آئئین دادرسی دیوان عدالت اداریصالحیت 
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 تفسیری یها مکتب -3

و  بندی دستهگوناگون  یها روشو با رویکردها و به  اند متنوعتفسیری  یها مکتب

زیر  بندی دسته، با توجه به موضوع و قلمرو پژوهش، اینجا، در اند شده بندی  طبقه

و اجمال  ها تیمحدود/ و در مورد هر مکتب باید تعریف، مزایا  رسد یممناسب به نظر 

به  اینجامطرح شود که مقتضی مقال و مجالی دیگر است و در  تفصیل به ها روش

 .شود یممطالب زیر بسنده 

 [ـ حکم موضوع] Text «متن»در این مکتب تمرکز بر خود : لفظی مکتب -7-1

متن کل ساختار : زمینه متنی متن: مجموعه متن] قانون است و حتی رجوع به

در این راستا . و در استخدام درک خود متن است منظور بهتنها  [Context: قانون

 .است که رجوع به عناصر دیگر فرا متن در این مکتب جایی نخواهد داشت

در این مکتب، برای درک قانون، باید به : گذار قانون ارادهمکتب کشف  -7-2

کشف شود؛ مثل رجوع به مشروح  گذار قانون ارادهتوسبل جست که  ییها روش

 .گذاریقانونمذاکرات جلسه 

خود تلّقی [ مادر]در این روش، قانون، موجودی زنده و مستقل از : مکتب پویا -7-3

( ملموس ـ مجازی)زمان، مکان، امور ]محیط  تحوبالتآن همگام با  و مفاد شود یم

فلسفی، حتی اصل وجود قانون، موکول به مشی  ازنظر .متحوبل است[ و اعتبارها

 .است( گذار قانونبا تغییر متن از سوی  الزاماًنه )تکاملی آن 
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در گزارش )تشخیص حکم قانون در مورد تخلف ( مراحل و)روش  -3

 (اختصاصی بازرسی

 "قـانون "؛ باید توجه داشت کـه تفسـیر قـانون،    (اگر باشد) یقانونرجوع به تفسیر  8-1

 .است

؛ باید توجه داشت (یا رویه احراز شده( )اگر باشد) ییقضارجوع به رأی وحدت رویه  8-2

 .وحدت رویه قضایی در حکم قانون است یرأکه 

؛ بایـد توجـه داشـت کـه     (یـا رویـه احـراز شـده    )رجوع به رأی وحدت رویه اداری  8-3

بـه مرجـع    "قـانون "و در  گـذار  قـانون وحدت رویـه اداری را   یرأصالحیت صدور 

 .کند یمخود اعطا  موردنظر

 ؛[یتخاذ و اعالم مکتب تفسیرا] 8-4

 (.در این گزارش 1 – 5مذکور در بند )فرایند تشخیص حکم قانونی  8-5

 

در گـزارش  )تشخیص حکم قانون در مـورد جـر    ( مراحل)روش و  -9

 (اختصاصی بازرسی

 "قـانون "؛ باید توجه داشت کـه تفسـیر قـانون،    (اگر باشد) یقانونرجوع به تفسیر  9-1

 .است

ی رأ؛ باید توجه داشـت کـه   (یا رویه احراز شده)رجوع به رأی وحدت رویه قضایی  9-2

 .وحدت رویه قضایی در حکم قانون است

 ؛[اتخاذ و اعالم مکتب تفسیری] 9-3

 .(در این گزارش 1-5مذکور در بند )فرایند تشخیص حکم قانونی  9-4
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 :ضرورت اتخاذ مکتب تفسیری واحد -31

 که نیاز به تفسیر باشد ولی نه تفسیر قانونی موجود باشد وجایی : وجه ضرورت 11-1

 .نه رأی وحدت رویه قضایی

 :مراحل پیشنهادی 11-2

« روش -3-1»تهیه پیشنهاد در کارگاه متشکل از اعضای معین شده در بند  -1

 .در این گزارش

و ... بررسی و تصویب در نشستی با حضور رئیس سازمان و معاون حقوقی -2

دفتر بررسی و  مدیرکلمعاونان نظارت و بازرسی و رئیسان مناطق سازمان و 

حقوقی و رئیسان واحدهای بررسی و تنقیح  مدیرکلو  ها گزارشتنقیح 

 .و مناطق ها معاونتدر  ها گزارش
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