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ارزیابی رعایــت قوانین و مقررات 
در حسابرسی صورت های مالی، اقدامی 
اســت که ضرورت توجه حسابرسان به 
آن، در استاندارد حسابرسی 250 مطرح 
شده اســت. به موجب بند 2 استاندارد 
فوق، حســابرس هنــگام برنامه ریزی و 
اجرای روش های حسابرسی و همچنین 
ارزیابی و گزارشــگری نتایج حاصل از 
رســیدگی ها باید توجه داشته باشد که 
عدم رعایت قوانین و مقررات توســط 
واحد مورد رســیدگی ممکن اســت به 
گونه ای بااهمیت بر صورت های مالی اثر 
بگذارد. اصطالح عدم رعایت، از دیدگاه 
اســتاندارد مزبور، انجــام دادن یا انجام 
ندادن کاری به ســهو یا عمد که خالف 

قوانین و مقررات جاری باشــد، تعریف 
شده است. اگرچه در استاندارد تصریح 
شده که تشخیص نهایِی این که یک عمل 
خاص از مصادیق عدم رعایت اســت یا 
احتماالً از مصادیق آن اســت با مراجع 
ذی صالح قانونی است، ولی نباید از نظر 
دور داشت که تسری تردید حرفه ای به 
پای بندی واحد مورد رسیدگی و مدیران 
و کارکنان آن نســبت به رعایت قوانین 
و مقررات، تکلیفی اســت که استاندارد 
حسابرسی 200، حسابرس را مکلف به 
انجام آن دانسته اســت. در همین راستا 
شــناخت کلی حســابرس از چارچوب 
قوانین و مقررات مربوط به واحد مورد 
رســیدگی و صنعت آن و نیــز ارزیابی 

وی از چگونگــی رعایــت آن قوانین و 
مقررات توســط واحد مورد رســیدگی 
و ارکان آن، امــری الزامی و گریزناپذیر 
است. پر واضح است که اجرای صحیح 
الزامــات و احــکام حرفه ای، مســتلزم 
شــناخت دقیق ماهیت و قلمرو مفاهیم 
مطرح در حوزه های مورد بررسی است. 
با توجــه به حساســیت های موضوع و 
مخاطــرات تداخل مباحــث که گاهی 
و  قضاوت کنندگان  گمراهی  به  می تواند 
تضییع حقوق قضاوت شــوندگان منجر 
شود، چنین شناختی در حوزه ی قوانین 
و مقــررات بایــد از دقت نظــر باالیی 

برخوردار باشد.
جــرم و تخلف، از جملــه واژگانی 

جرم یا تخلف؟
عدم رعایت قوانین و مقررات

حسن حاجیان

حسابداررسمی
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است که در متن اغلب قوانین و مقررات، 
مورد توجه قرار گرفته اند. به عنوان مثال، 
مــاده ی 151 الیحه ی اصالح قســمتی 
از قانون تجارت مصوب ســال 1347، 
بازرس یا بازرسان را مکلف کرده است 
که هرگونه تخلــف یا تقصیری در امور 
شرکت از ناحیه ی مدیران و مدیر عامل 
را به اولین مجمع عمومی اطالع دهند و 
در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود 
از وقوع جرمی مطلع شوند باید عالوه بر 
گزارش بــه مجمع عمومی، مراتب را به 
مرجع قضایی صالحیتدار نیز اعالم کنند. 
در قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله 
با فساد، مصوب سال 1387 نیز به کرات 
از این دو واژه اســتفاده شــده است که 
تبصره ی 2 مــاده ی 3، ماده ی 4، جزء 1 
از بنــد ب مــاده ی 5، تبصره های 1، 2، 
3 و 5 مــاده ی 6 و تبصره ی الف ماده ی 
26 نمونه هایی از آن اســت. از نحوه ی 
اســتفاده از این ســه واژه در مثال های 
باال، چنین برمی آیــد که جرم، تخلف و 
تقصیر از نظر قانون نویسان کشورمان، دو 
مفهوم مســتقل و جدا از یکدیگرند. در 
این صورت ســؤال این جاست که مالك 
یــا مالك های تشــخیص هریک از این 

مفاهیم کدام اند؟ 
در فرهنــگ لغت عمید، جرم معادل 
با واژه هاي گنــاه، خطا و بزه؛ تقصیر به 
معنای در کاری کوتاهی، سستی و خطا 
کــردن؛ تخلف به معنای خالف کردن و 
خالف معادل با ناســازگاری، مخالفت، 
عمل ناشایست، جرم پایین تر از ُجنحه، 
سخن ناحق و دروغ ذکر شده است. در 
علم حقوق، کلمه ی جرم از اصطالحات 
حقوق جزاست و عبارت از عمل خالف 
قانونی اســت که ارتــکاب آن موجب 
مجازات می شــود. مجازات به نســبت 
می گردد.  تعیین  اهمیت جــرم  درجه ی 
جرایــم مهم تر کــه دارای مجازات های 

سنگین تر هستند “جنایت”، جرایم ساده 
و کوچــک “خــالف” و جرایمی که از 
لحاظ اهمیــت در بین جنایت و خالف 
قرار می گیرند “ُجنحه” نام گذاری شــده 

است.
تحقیقــات نشــان داده واژه ی جرم 
و مشــتقات آن )مجرمیــن، اجرمــوا، 
یجرمنکم، تجرمــون، اجرمنا...( بیش از 
60 بــار در قرآن مجید آمده، و داللت بر 
انجام عمل زشت و ناپسند دارد و رفتار 
مجرمانه و عقایــد و اخالق انحرافی را 
نیز شامل می شــود. واژه ی خطا نیز در 
قالب دو مفهــوم تحت عناوین "خطای 
مسئول" و "خطای غیرمسئول" در قرآن 
مجید آمده است. "خطای مسئول" که در 
قالــب کلمات خاطئون، خاطئه و خطیئه 
مورد تذکر واقع شده، اشاره به خطاهایی 
دارد که مرتکــب، به رغم آگاهی از گناه 

بودن عمل خود، نســبت بــه آن اصرار 
می کنــد. در این حالت، گنــاه رفته رفته 
سراســر وجود مرتکــب را فرا می گیرد 
تا جایی کــه در ادامه، بی اختیار و بدون 
قصــد و اراده مرتکب گناه می گردد و از 
این طریق به مــرور حتی گناهان صغیره 
برای او به دلیل تکّرر در ارتکاب، تبدیل 
به گناهــان کبیره می شــود. در "خطای 
ناخواسته  غیرمســئول"، مرتکب به طور 
و بی اختیــار مرتکب خطا می شــود که 
معموالً بــه صورت "خطئی" و "اخطأنا" 

در آیات آمده است.
بررســی ســوابق موجود حاکی از 
آن اســت که در قوانیــن کیفری پیش 
از پیروزی انقالب اســالمی، تخلف به 
عنوان یکــی از مصادیق جــرم در نظر 
گرفته می شــده اســت. در آن قوانین، 
جرایم تحت ســه عنوان جنایت، ُجنحه 
و خالف تقســیم بندی می شــده اند که 
مجازات هــای هریک از آن ها متناســب 
با آثار و پیامدهای خصوصی و عمومی 
عمل انجام شده متفاوت بوده است. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی، مجازات های 
اســالمی مالك اصلی برای تقسیم بندی 
جرایم شد و ازاین رو در قانون مجازات 
اســالمی مصوب ســال 1370، جرایم 
بــه "حــدود"، "قصــاص"، "دیّــات"، 
"تعزیــرات" و "مجازات های بازدارنده" 
دسته بندی شدند و هر فعل یا ترك فعلي 
که در قانون براي آن مجازات تعیین شده 
باشــد، به عنوان جرم تعریف گردید. در 
بازنگری قانون مجازات اسالمی در سال 
اسالمی جدید(،  مجازات  )قانون   1392
تعریف جرم به هر رفتاري اعم از فعل یا 
ترك فعل که در قانون براي آن مجازات 
تعیین شــده باشــد تغییر داده شــد و 
"مجازات های بازدارنده" با این توجیه که 
مفهوم تعزیرات به گونه ای گسترده است 
که این مجازات ها را نیز در برمی گیرد، 

جرایم مهم تر که دارای 
مجازات های سنگین تر هستند 
“جنایت”، جرایم ساده و کوچک 
“خالف” و جرایمی که از لحاظ 
اهمیت در بین جنایت و خالف 

قرار می گیرند “ُجنحه” 
نام گذاری شده است
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از دسته بندی پنج گانه ی جرم حذف شد. 
درادامه، مروری بــر مجازات های فوق 
طبق تعاریف ارائه شــده برای آن ها در 

قانون مجازات اسالمی خواهیم داشت.
براســاس ماده ی 15 قانون مجازات 
اســالمی جدید، حّد، مجازاتی است که 
موجب آن نــوع، میزان و کیفیت اجرای 
آن در شــرع مقدس تعیین شــده است. 
انواع مجازات های حّدی پیش بینی شده 
در قانون عبارتند از اعدام، شــالق، قطع 

عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.
براســاس ماده ی 16 قانون مجازات 
اسالمی جدید، قصاص، مجازات اصلی 
جنایات عمدی بــر نفس، اعضا و منافع 
است. مشــتمل بر قصاص نفس در قتل 
عمدی و قصــاص عضــو در جنایات 
عمدی منجر به جــرح و نقص عضو و 

منافع.
براســاس ماده ی 17 قانون مجازات 
اســالمی جدیــد، دیّه، اعــم از مقدر و 
غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس 
برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، 
اعضا و منافــع یا جنایــات عمدی در 
مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، 
به موجب قانون مقرر می شود. مشتمل بر 

دیه ی نفس و دیه ی اعضا.
براســاس ماده ی 18 قانون مجازات 
اسالمی جدید، تعزیر، مجازاتی است که 
مشمول عنوان حد، قصاص یا دیّه نیست 
و به موجــب قانون در مــوارد ارتکاب 
محرمــات شــرعی یا نقــض مقررات 
حکومتی تعیین و اعمال می شــود. نوع، 
مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به 
تخفیف، تعلیق، ســقوط و سایر احکام 
تعزیر به موجب قانون تعیین می شــود. 
دادگاه در صــدور حکــم تعزیــري، با 
قانوني، مــوارد زیر را  رعایت مقررات 

مورد توجه قرار میدهد:
الــف ـ انگیزه ی مرتکب و وضعیت 

ذهني و رواني وي حین ارتکاب جرم
ب ـ شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی 

نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ ـ اقدامــات مرتکــب پــس از 

ارتکاب جرم
ت ـ ســوابق و وضعیــت فــردي، 
خانوادگي و اجتماعــي مرتکب و تأثیر 

تعزیر بر وي
براســاس ماده ی 17 قانون مجازات 
اسالمي مصوب ســال 1370، مجازات 
بازدارنــده، تأدیب یا عقوبتی اســت که 
از طرف حکومــت  به منظور حفظ نظم 
و مراعــات مصلحت اجتمــاع در قبال 
تخّلف از مقــررات و نظامات حکومتی 
تعیین مي گــردد. از قبیل حبس، جزای 
نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و 
محرومیــت از حقوق اجتماعی  و اقامت 
در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در 

نقطه یا نقاط معیّن و مانند آن.
می شــود،  مالحظه  کــه  همان طور 
مجازات های بازدارنده در ارتباط مستقیم 
بــا تخلف بوده که به شــرح پیش گفته، 
در بازنگــری قانون مجازات اســالمی، 
با توســعه ی دامنه تعریــف تعزیر، این 
مجازات ها بــه عنوان جزئی از تعزیرات 
شــناخته شــده اند. در همیــن زمینه در 
براساس  اسالمی جدید،  قانون مجازات 
مــاده ی 23، دادگاه مي تواند فردي را که 
به حد، قصاص یا مجازات های تعزیرِي 
محکوم  خــاص  درجه بندی هــای  بــا 
کرده باشد، متناســب با جرم ارتکابي و 
خصوصیات فرد، به یک یا چند مجازات 
از مجازات هاي تکمیلي زیر نیز محکوم 

کند:
الف ـ اقامت اجباري در محل معین

ب ـ منــع از اقامــت در محــل یا 
محل هاي معین

پ ـ منع از اشــتغال به شغل، حرفه 
یا کار معین

تـ  انفصــال از خدمــات دولتي و 
عمومي

ثـ  منع از رانندگي با وسایل نقلیه ی 
موتوري و یا تصدي وسایل موتوري

ج ـ منع از داشــتن دســته چک ویا 
اصدار اسناد تجارت

چ ـ منع از حمل سالح
ح ـ منــع از خروج اتبــاع ایران از 

کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام به خدمات عمومي
ذ ـ منــع از عضویــت در احزاب، 
گروه ها و دستجات سیاسي یا اجتماعي 

ر ـ توقیف وســایل ارتکاب جرم یا 
رسانه یا مؤسســه ی دخیل در ارتکاب 

جرم
ز ـ الزام به یادگیري حرفه، شغل یا 

کار معین



46

ژ ـ الزام به تحصیل
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعي

بر پایه ی آن چه ارائه شد، در قوانین 
کیفــری کشــورمان، تخلــف مفهومی 
مستقل از جرم نیست و با توجه به قانون 
مجازات اســالمی مصوب سال 1392، 
تخطی از مقــررات و نظامات اجتماعی 
و حکومتی، در زمره ی جرایم تعزیراتی 
قرار گرفته اند. ولی نکته ای که در این جا 
باید بــر آن تأمل کــرد، بحث تخلفات 
اداری، تفاوت هــای آن ها بــا تخلفات 
انضباطی )انتظامی( و نیز با جرم اســت، 

که در ادامه بر آن ها مرور خواهیم کرد.
مطرح شده ی  دیدگاه های  براســاس 
حقوقدانــان کشــورمان، تخلف اداری 
در قوانیــن موجود بــه تخلفاتی اطالق 
می شــود که در محدوده ی سازمان ها و 
دســتگاه های دولتی یا وابسته به دولت، 
به موجب مقررات و آیین نامه های دولتی 
تعیین و تعریــف می گردند. در حالی که 
تخلفات انظباطی یــا انتظامی، اغلب در 
محــدوده ی ســازمان های غیردولتی و 
تشــکل های حزبی، حرفــه ای و صنفی 

ضابطه گذاری می شوند.
براســاس ماده ی 8 قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری، مصوب ســال 1372، 
تخلفات اداری مشــتمل بــر موارد زیر 

تعیین شده است:
1-  اعمــال و رفتار خالف شــئون 

شغلی یا اداری.
2-  نقض قوانین و مقررات مربوط.

3-  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع 
یا انجام ندادن یا تأخیــر در انجام امور 

قانونی آن ها بدون دلیل.
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5- اخاذی.
6- اختالس.

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط 
غیراداری در اجــرای قوانین و مقررات 

نسبت به اشخاص.
8- ترك خدمت در خالل ســاعات 

موظف اداری.
9- تکرار در تأخیــر ورود به محل 
خدمت یــا تکرار خــروج از آن بدون 

کسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد 
و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال 

دولتی .
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه ی 

اداری.
12- ارتبــاط و تمــاس غیرمجاز با 

اتباع بیگانه.
13- سرپیچی از اجرای دستورهای 
مقام های باالتر در حدود وظایف اداری.

14- کم کاری یا ســهل انگاری در 
انجام وظایف محول شده.

15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در 

تحت  کارمندان  تخلفات  گزارش  ندادن 
امر.

16- ارائــه ی گواهــی یــا گزارش 
خالف واقع در امور اداری.

17- گرفتــن وجوهی غیر از آن چه 
در قوانین و مقررات تعیین شــده یا اخذ 
هرگونه مالی که در عرف، رشوه خواری 

تلقی می شود.
18- تسلیم مدارك به اشخاصی که 
حق دریافــت آن را ندارند یا خودداری 
از تســلیم مدارك به اشخاصی که حق 

دریافت آن را دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر 

اداری.
20- رعایت نکردن حجاب اسالمی.
21- رعایت نکردن شــئون و شعایر 

اسالمی.
22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع 

و خرید و فروش مواد مخدر.
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشــتن شــغل دولتی دیگر به 
استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.
25- هر نوع اســتفاده ی غیرمجاز از 
شئون یا موقعیت شــغلی و امکانات و 

اموال دولتی.
26- جعــل یا مخــدوش نمودن و 
دست بردن در اســناد و اوراق رسمی یا 

دولتی.
27- دست بردن در سؤاالت، اوراق، 
مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سؤاالت 

امتحانی یا تعویض آن ها.
28- دادن نمره یــا امتیاز، برخالف 

ضوابط.
29- غیبــت غیرموجــه به صورت 

متناوب یا متوالی.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت 

اداری.
31- توقیــف، اختفــا، بازرســی یا 
بازکردن پاکت ها و محموالت پســتی یا 
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مرور زمان
برای جرایم

پذیرفته شده است
در حالی که 

تخلفات اداری و انتظامی
مشمول مرور زمان نیستند

معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون 
مجوز قانونی.

32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار 
ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی 
یا کــم کاری و ایراد خســارت به اموال 
دولتــی و اعمال فشــارهای فردی برای 

تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شــرکت در تحصن، اعتصاب 
و تظاهــرات غیرقانونی، یــا تحریک به 
برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر 
قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای 

تحصیل مقاصد غیرقانونی.
34- عضویت در یکی از فرقه های 
ضاله که از نظر اســالم مردود شــناخته 

شده اند.
35- همکاری با ســاواك منحله به 
عنــوان مأمور یا منبع خبری و داشــتن 

فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
36- عضویت در ســازمان هایی که 
مرامنامه یا اساسنامه ی آن ها مبتنی بر نفی 
ادیان الهی اســت یا طرفداری و فعالیت 

به نفع آن ها.
37- عضویت در گروه های محارب 

یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها.
تشــکیالت  در  عضویــت   -38

فراماسونری.
در مــاده ی 9 قانون مذکور، تنبیهات 
پیش بینی شــده برای تخلفــات فوق به 

شرح زیر احصا شده است:
1- اخطــار کتبــی بــدون درج در 

پرونده ی استخدامی.
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده  ی 

استخدامی.
3- کسر حقوق و فوق العاده ی شغل 
یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 

یک ماه تا یک سال.
4- انفصال موقت از یک ماه تا یک 

سال.
5- تغییر محل جغرافیایی خدمت به 

مدت یک تا پنج سال.
6- تنــزل مقام و یــا محرومیت از 
انتصاب به پست های حساس و مدیریتی 
در دســتگاه های دولتی و دســتگاه های 

مشمول این قانون.
7- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق 
در اعطــای یک یا دو گروه به مدت یک 

یا دو سال.
8- بازخریــد خدمــت در صورت 
داشتن کم تر از 20 سال سابقه ی خدمت 
دولتی در مورد مســتخدمین زن و کم تر 
از 25 سال ســابقه ی خدمت دولتی در 
مورد مســتخدمین مرد با پرداخت 30 تا 
45 روز حقــوق مبنــای مربوط در قبال 
هر ســال خدمت به تشــخیص هیئت 

صادرکننده ی رأی.
9- بازنشســتگی در صورت داشتن 
بیش از بیســت سال ســابقه ی خدمت 

دولتی برای مســتخدمین زن و بیش از 
25 ســال ســابقه ی خدمت دولتی برای 
مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت 

دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
اخراج از دستگاه متبوع.  -10

انفصال دایم از خدمات دولتی   -11
و دستگاه های مشمول این قانون.

با توجه بــه مطالب باال، تفاوت های 
مهم بیــن تخلفــات اداری و تخلفات 

انضباطی )انتظامی( عبارتند از: 
• هدف از اعمال تنبیهات به تخلفات 
اداری، صیانت از حقــوق دولت و گاه 
اشخاصی است که دولت در مقابل آن ها 
مسئولیّت پیدا می کند. در حالی که هدف 
از مقابله با تخلفات انضباطی )انتظامی(، 
و  درون ســازمانی  منافع  عمدتًا حفــظ 
گروهی یــا به عبارتی حفــظ حقوق و 
منافع اشــخاص حقیقی و حقوقی عضو 

گروه است.
• مرجع رسیدگی به تخلفات اداری 
طبق قانون مربوطه، هیئت رســیدگی به 
تخلفات اداری است در حالی که مرجع 
رسیدگی به تخلفات انتظامی و انضباطی، 
در  پیش بینی شــده  اختصاصی  مراجــع 

مقررات داخلی است.
• احــکام صــادره از هیئت هــای 
تخلفــات اداری قابل تجدیدنظرخواهی 
در دیوان عدالت اداری است در حالی که 
احــکام صادره در مراجع رســیدگی به 
تخلفــات انتظامــی و انضباطی، قابلیت 
تجدیدنظــر خواهی در دیــوان عدالت 

اداری نیستند.
• آیین رسیدگی و تحصیل دلیل در 
مراجع رســیدگی به تخلفــات اداری و 

انضباطی با هم تفاوت دارند.
انضباطــی  و  اداری  تخلفــات   •
نوعًا می توانند با هم متفاوت باشــند به 
نحوی که ممکن است عملی که در یک  
سازمان صنفی یا تشکل حرفه ای تخلف 
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محســوب می شــود، در یک وزارتخانه 
دولتی تخلف تلقی نشود و بالعکس.

• تخلف اداری با توجه به اثری که 
در امــور اداری دولت برجــا می گذارد 
و با توجــه به  این که طــرف عمده آن 
دولت اســت، غیرقابل گذشت هستند. 
درحالی که تخلفــات انتظامی وانضباطی 
ممکن اســت از جانب ســازمان صنفی 
مورد گذشــت قــرار گیــرد و معموالً 
تکلیفی برای تعقیب متخلف و کیفر آن 

در نظر گرفته نمی شود.
در زمینــه ی تفاوت های بین جرم و 
انتظامی، حقوقدانان  تخلفــات اداری و 
مطرح  را  زیر  یازده گانــه ی  تفاوت های 

کرده اند:
از نظــر دایره ی شــمول: جرایم، 
اعمال یا ترك اعمالی هســتند که کلیه ی  
افراد اجتماع بدون اســتثنا ممکن است 
انجــام دهند و در اعمالی که جرم نامیده 
می شــود هیچ  تفاوتی میان مشــاغل یا 
اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی وجود 
ندارد. مثاًل جرم سرقت یا قتل عمد برای 
تمــام افراد اجتماع در هــر موقعیتی که 
باشند به یک شــیوه تعریف شده است 
اما تخلفات اداری و انضباطی، به مدیران 
و کارکنان دولتی اعضای یک تشّکل، که 
قشــر خاصی را تشکیل می دهند مربوط 

می شود.
از نظــر نوع کیفــر: مجازات های 
جرایم عمومــی و اختصاصــی نوعًا با 
انضباطی  اداری و  تنبیهــات تخلفــات 

متفاوت و اغلب شدیدتر هستند.
از نظر تنوع کیفر: تنوع کیفر جرایم 
به مراتب بیش تــر از تنوع کیفر تخلفات 
اداری و انضباطی است و این امر ناشی 
از وســعت دایره ی شمول جرایم نسبت 

به تخلف های مزبور است.
از نظر دامنــه ی کیفر: کیفر جرایم 
بعضًا متوجه جسم و جان و آزادی افراد 

می گردد درحالی که کیفر تخلفات اداری 
و انضباطــی هرگــز نمی تواند حقوق و 
آزادی های فردی را محدود یا نسبت به 

جسم و جان افراد تعدی کند. 
از نظر هدف از اعمال کیفر: هدف 
از کیفرهای جرایم، صیانت از جامعه در 
تمامی ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی 
آن است. همچنین مجازات جرایم به دنبال 
جبران لطمه ای اســت که در اثر ارتکاب 
جرم بر پیکر جامعــه از یک طرف و فرد 
مجنی علیه از طرف دیگر وارد آمده است. 
در حالی کــه هدف از کیفــر در تخلفات 
اداری، جبــران لطماتی اســت که دراثر 
ارتکاب تخلف بــه اداره و مراجعان آن 
وارد آمده و در مورد تخلفات انضباطی، 
جبران صدمه به وجهه و هویت تشــّکل 
و اعضای آن اســت. افزون بر این، هدف 
اولیه ی کیفــر تخلفات اداری و انضباطی 

اصالح اجتماع نیســت و اصالح اداره ی 
امور هدف اولیه و اساســی آن اســت، 
در حالی که در کیفــر جرایم، این هدف 

معکوس می شود.
از نظر قابلیت گذشت: در تخلفات 
اداری و انضباطــی اصــوالً هیچ تخلفی 
برخورد  درجات  اما  نیست  قابل گذشت 
و کیفر تخلف ممکن اســت متغیر باشد.
در حالی که در برخی از جرایم، گذشت 
ازطرف مجنی علیه پیش بینی شــده است 
و اوست که سرنوشت کیفر را در دست 

دارد.
از نظر قصد و نیــت مرتكب: در 
تخلفــات اداری و انضباطی، عمدی یا 
غیرعمدی بودن تخلف مطرح نیست، اما 
برای آن که رعایت عدالت شــده باشد و 
اعمال با ســوءنیت و بدون سوءنیت با 
هم تفاوت داشته باشند معموالً اصطالح 
و  اداری  تخلفــات  در  ســهل انگاری 
انضباطی، پیش بینی می شود. سهل انگاری 
اغلب ریشه ی غیرعمدی داشته و ناشی 
از بی مباالتــی و عدم توجه به وظایف و 
بایدهای شغلی است. در حالی که عنصر 
عمــد و غیرعمد درجرایــم عمومی و 
خصوصی، اثرات فراوان و مستقیمی بر 

نوع کیفرها دارد.
از نظر شــروع به جرم و شروع به 
تخلــف: در قوانین جزایی، شــروع به 
جرم امــر مهم و قابل توجهی اســت و 
مواد قانونی خاصی نیز به آن اختصاص 
داده شــده است اما در تخلفات اداری و 
انضباطی، شروع به تخلف جایگاه قانونی 
ندارد و اصوالً به آن توجهی نمی شود و 
شروع به تخلف به تنهایی اگر شناسایی 

شود قابل کیفر نیست.
از نظــر نحوه ی رســیدگی: آیین 
دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم 
با آیین رســیدگی بــه تخلفات اداری و 
آیین رســیدگی به تخلفــات انضباطی، 

 در اعمالی که
جرم نامیده می شود

هیچ  تفاوتی میان مشاغل
یا اقشار و

طبقات گوناگون اجتماعی 
وجود ندارد
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دارای تفاوت هــای متعــدد شــکلی و 
ماهوی است.

از نظر شمول مرور زمان: در قانون 
آیین دادرســي مدني، مرور زمان برای 
جرایم پذیرفته شــده است، در حالی که 
تخلفــات اداری و انتظامــی مشــمول 
مرور زمان نیســتند. یعنی هرگاه و پس 
از گذشــت ســال ها، تخلفی شناسایی 
گردد می تواند بررســی و رســیدگی به 
آن در دســتور کار قرار گیرد وحکم به 

محکومیت متخلف داده شود.
ارتكاب: در  معاونــت در  نظر  از 
تخلــف اداری و انضباطــی، اعمالی که 
توسط شــخص دیگر به عنوان معاونت 
در تخلــف اداری و انضباطــی صورت 
می گیــرد، خود مســتقاًل تخلف بوده و 
جداگانه و بدون توجه به اثر آن در اقدام 
فرد دیگر که مباشــر فرض می شود قابل  
بررسی و تنبیه است. زیرا اقدام هریک از 
آن ها مستقاًل یک تخلف اداری یا انتظامی 

بوده و به تنهایی قابل کیفر می باشد.
اکنون بر اســاس آن چه ارائه شد، در 
پاسخ به سؤال مطرح در عنوان این مقاله 
می تــوان گفت، عدم رعایــت قوانین و 
مقررات، چه ناشــی از انجام یک عمل 
مغایر با قوانین باشد و چه به دلیل ترك 

فعل و یا به عبارتی کوتاهی در انجام یک 
تکلیف قانونی باشــد، در صورتی که در 
قانون مجازات اسالمی برای آن مجازاتی 
پیش بینی شده باشــد، از مصادیق جرم 
بوده و مســتوجب مجازات هایی است 
که نوع و میزان آن را قانون، متناســب با 
گســتردگی پیامدهای جرم تعیین کرده 
اســت. مقــررات اداری در ســازمان ها 
و دســتگاه های دولتــی و تکالیــف و 
الزامــات اداری و انضباطــی )انتظامی( 
در سازمان های غیر دولتی و تشکل های 
حزبــی، حرفه ای و صنفــی، مجموعه 
ضوابطی هســتند که عدم رعایت آن ها، 
اعــم از ارتکاب به عملــی خاص و یا 
قصور در تکالیــف، از مصادیق تخلف 
اســت. تنبیهات این تخلفات و نحوه ی 
برخورد با آن ها را، حســب مورد قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری و یا ضوابط 
و آیین نامه های انضباطی داخل سازمانی 
و درون گروهی، تعییــن می کند. بدیهی 
اســت چنانچه این تخلفات در زمره ی 
جرایــم تعریف شــده در قوانین جزایی 
اعمــال مجازات های  باشــند،  کشــور 
پیش بینی شــده برای آن ها، نســبت به 
تنبیهات یادشده اولویت باالتری خواهد 

داشت.

در پایان، خاطرنشــان می شــود که 
اسالمی جدید،  قانون مجازات  براساس 
مسئولیت کیفری، دیگر مختص اشخاص 
حقیقی نیست. وفق مفاد ماده ی 20 این 
که شــخص حقوقي  درصورتي  قانون، 
براساس ماده ی143مسئول شناخته شود،  
با توجه به شــدت جرم ارتکابی و نتایج 
زیان بار آن به یــک تا دو مورد از موارد 

زیر محکوم می شود.
الف ـ  انحالل شخص حقوقي

ب ـ مصادره ی کل اموال
پـ  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت 
شغلي یا اجتماعي به طور دایم یا حداکثر 

براي مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیــت از دعوت عمومي  
 براي افزایش ســرمایه به طــور دایم یا 

حداکثر براي مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیــت از اصدار برخی از 
اســناد تجاري حداکثر براي مدت پنج 

سال
ج ـ جزاي نقدي

محکومیــت  حکــم  انتشــار  ـ  چ 
به وسیله ی رسانه ها

توجه ی حسابرس به این مهم، هنگام 
ارزیابی تــداوم فعالیت واحدهای مورد 

رسیدگی بسیار ضروری است.

- فرهنگ لغت عمید
- تفسیرالمیزان، عالمه طباطبایی

- دیباچه ای بر حقوق مدنی، دکتر محمدعلی موحد
- قانون مجازات اســالمی، مصوب ســال 1370 و اصالحات 

بعدی آن
- قانون مجازات اسالمی، مصوب سال 1392

حقوق جنایی، دکترعبدالحسین علی آبادی

- حقوق جزای عمومی، دکتر هوشنگ شامبیاتی
- قانون رســیدگی بــه تخلفات اداری مصوب ســال 1372 و 

آیین نامه ی اجرایی آن
- قانون ارتقای ســالمت اداری و مقابله با فساد، مصوب سال 

1387
- الیحه ی اصالح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال 1347

- استانداردهای حسابرسی ایران

پی نوشت

منابع

براساس ماده ی 143 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392، در مسئولیت کیفري اصل بر مسئولیت شخص حقیقي است 
و شــخص حقوقي در صورتي داراي مسئولیت کیفري اســت که نماینده ی قانوني شخص حقوقي به نام یا در راستاي منافع آن 

مرتکب جرمي شود. مسئولیت کیفري اشخاص حقوقي مانع مسئولیت اشخاص حقیقي مرتکب جرم نیست.




