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 چكيذُ

تب يسالت ویفطی زض هسیطاى زٍلتی ثطضسی ضَز ٍ ثِ زًجبل آى ًیست ٍؾًیت ّوِ اضربظ ضا هَضز  زضایي همبلِ سًی ثطآى است

 یت ّبی هسیطاى ضا تحلیل ًوبیس ثلىِ هی ذَاّس هسَلیت آًبى ضا زض اخطاتحلیل لطاض زّس ٍاظ قطف زیگط ًوی ذَاّس توبم هسَل

ایي پژٍّص ثب ثْطُ گیطی  زض هْیب گطزز. تب ضًٍس ثطای اخطای يسالت ثیص اظ گصضتِ ًىطزى احىبم هحبون هسًهط لطاض زازُ

ىبف هسیطاى زٍلتی اظ اخطای احىبم اظهكبلًبت وتبثربًِ ای ٍاسٌبزی سًی ثط ایي ضسُ وِ ایي سَال پبسد زازُ ضَز آیب استٌ

زازگبّْب هتفبٍت است ثب ثمیِ اضربظ یب ذیط؟ ًتبیح حبغل اظ ایي پژٍ ّص ثیبًگط ایي است وِ يالٍُ ثط هسَلیت ویفطی هی 

 تَاى هسَلیت ازاضی ٍاًتهبهی ضا ّن ثطای هسیطاى زض ًهط گطفت پس آًچِ وِ هَخَز است ضا تحلیل وطزُ تب آًچِ ثبیس ثبضس ضا

 اضائِ ًوبیین.

 

 .اًتهبهی هسَلیت ،ویفطی هسَلیت زٍلتی، هسیطاى ویفطی، يسالت، احىبم اخطایّاي كليذي:  ٍاشُ
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 :هقذهِ

ثطذالف ثمیِ اضربظ ثطای هسیطاى زٍلتی هی تَاى سِ ًَو هسَلیت زضًهطگطفت یىی هسَلیت هسًی زٍم هسَلیت ازضای 

ی آى است ایدبز يسالت ویفطی زض هسیطاى زٍلتی است وِ هیتَاى آى ضا ٍاًتهبهی ٍسَم هسَلیت ویفطی آًچِ ایي همبلِ زضپ

ایٌگًَِ ذالغِ وطز وِ ًجبیس ضرػی ضاوِ هسیط زٍلت است ثب ثمیِ اضربظ هتفبٍت ثبضسٍچَى ٍاثستِ ثِ زٍلت است هدبظات 

ظات آًْب تبثیط گعاض ثبضس ثِ ًگطزز یبون وبضی ًسجت ثِ اٍ غَضت گیطز ٍ اظ قطف زیگطی ضتجِ ذَز هسیطاى ًجبیس زض اخطای هدب

يجبضت زیگط اگط زٍ هسیطزٍلتی یه ًَو يول هدطهبًِ ضا اًدبم زازًس ًجبیس هسیطی ضاوِ اظ لحبل سلسلِ هطاتت ازاضی ثبالتط است 

هدبظات ًىطز یب هدبظات ووتطی زض ًهط گطفت ٍهثل ّن ثبیس ثِ سعای ايوبل ذَز ثطسٌسيسالت ویفطی ثِ هفَْم ًهبهی است 

 ضٍیىطز ،لت ثب ثْطُ گیطی اظ آى ًسجت ثِ وٌتطل اختوبيی، ايوبل لَاًیي ویفطی ٍ اخطای يسالت السام هی وٌس. )فطخیْبوِ زٍ

ای خْت تساٍم ٍ ثمبء ذَیص ثِ ًهن ٍ سبهبًسّی  ( قجیًی است وِ ّط خبه43ًِ غفحِ يمالیی ثِ هساذلِ ّبی يسالت ویفطی،

آضاهص ضْطًٍساى ضا تأهیي ٍ خبهًِ ضا اظ ثطٍظ ذكطات ٍ ایدبز ًباهٌی هػَى ًگبُ ًیبظهٌس است تب زض سبیِ آى ثتَاًس آسبیص ٍ 

اظ هسیط ّط همبم هسَلی  ٍهٌهَض زاضز ٍ ایي هْن زض سبیِ ضيبیت يسالت ٍ همطضات اظ سَی هسیطاى ثیطتط هیسط ذَاّس گطزیس.

طَضی ٍلطىطی زض اخطا ًىطزى حىن ًیست وِ هسَلیتی ثطای اٍ تًطیف ضسُ ًِ هسیط ثِ هًٌبی ذبظ آى ٍ فطلی ثیي هسَلیي و

ٍ زض غسز پبسد گَیی ثِ ایي سَال ّستین وِ آیب فطلی ثیي هسیطاى زٍلتی زض اخطا ًىطزى حىن ٍثمیِ اضربظ ٍخَز زاضز؟ 

گًَِ وِ خبهًِ ًیبظهٌس لبًَى است تب حمَق ٍ حسٍز ٍ ٍنبیف ّوِ هطرع ثبضس ٍ افطاز خبهًِ زض هسیط لبًَى حطوت  ّوبى

ّوبى تطتیت وبض ٍ فًبلیت زض هحیف ازاضات ٍ زستگبّْبی زٍلتی ًیع ثِ ضفتبض هتًبضف ٍ اخطا ٍ تجًیت اظ لَاًیي ٍ  وٌٌس ثِ

ثط زستگبّْب ٍ ازاضات زٍلتی ثب اًدبم ايوبل  همطضات ًیبظهٌس است وِ الجتِ هوىي است ایي ًهن لطاضزازی ٍ همطضات حبون

االهىبى اظ ضفتبض  ، ثسیي خْت ؾطٍضی است تب تساثیطی اتربش ضَز تب حتیتَسف وبضهٌساى هرتل ٍ هَضز ًمؽ لطاض گیطز

ٌّدبض وبستِ ٍ ثِ اخطای يسالت وِ يجبضت است اظهمبیسِ ذسبضت ٍاضزُ ثِ خبهًِ ثب ذكبی اذاللی هجبضط ٍ ثِ  ًبهتًبضف ٍ ًبثِ

ای يسالت وطَضّبی اسالهی وِ خبهًِ ( زض پیطیٌِ اخط30 ظ ،ضٌبسی ویفط ،)ثَله ًوبیس ووه ،زًجبل آى تًییي هیعاى ویفط

اظ  است ضبضل ضیوًَس هًتمس است وِ هسلوبًبى زض اخطای يسالت زٍاظزُ لطى هب ضا ًیع زض ثط هی گیطز اظ وطَض ّبی غطثی خلَتط

لبًَى اسبسی خوَْضی اسالهی ایطاى هحبون زازگستطی ضا هطخى اغلی  ٍ( 14 ظ ،تَاًب، خطم ضٌبسی) خلَتطًسحمَق اضٍپب 

سگی ثِ ضىبیبت ٍ حل ٍفػل زيبٍی لطاض زازُ است لیىي هبّیت ايوبل ازاضی ٍوبض ٍ فًبلیت زض سبظهبًْب ٍ زستگبّْبی ضسی

وٌس وِ ضسیسگی ثِ ترلف ازاضی هأهَضیي ٍ وبضوٌبى ازاضات ثب ضطایف ٍ ؾَاثف ذبغی زض هطاخى ازاضی غَضت  زٍلتی ایدبة هی

اسبسی ٍ ثِ تجى آى لَاًیي يبزی لطاض گطفتِ است هؿبفبً ایٌىِ ضسیسگی ثِ ایي گیطز وِ ایي اهط هَضز اّتوبم ٍاؾًیي لبًَى 

اهَض زض هطاخى لؿبیی يالٍُ ثط تأذیط ٍ قَالًی ضسى زض ضسیسگی اٍالً ثب سطيت زض ايوبل هسیطیت وِ الظهِ زستگبّْبی ازاضی 

ّبی ضسیسگی  ض همبیسِ ثب ايؿبی هتطىلِ ّیأت، ثبًیبً ثب تَخِ ثِ تطویت زازگبّْبی يوَهی زاست ّورَاًی ٍ سبظگبضی ًساضز

ثِ ترلفبت ازاضی وِ يوَهبً اظ وبضهٌساى ازاضی ّستٌس غسٍض ضأی يبزالًِ ٍ هتٌبست ثب ٍؾًیت وبضهٌساى ضا اظ سَی زازگبّْبی 

م است یب ، خطوٌین وِ آیب ّط ترلف ازاضی ایي خب ایي ثحث ضا ثطضسی هی . زضيوَهی ثِ لحبل يسم ضٌبذت هطىل هی ًوبیس

گٌدس. ثِ زلیل هتفبٍت ثَزى هسیطاى ثب ثمیِ اضربظ ٍ اضتجبـ ثب هَؾَو همبلِ ایي  آًْب ثب ّوسیگط زض چِ لبلجی هی ذیط ٍ ضاثكِ

 هَضز ثطضسی لطاض ذَاّین زاز. ضا (زٍ هسَلیت )ازاضی ٍویفطی

 : هسَليت اًتظاهي ٍ اداريهبحث اٍل

 ًتظاهي ٍ هقایسِ آى با جرائن: تحليل تخلف اداري با تخلف اگفتار اٍل

ضبیس زض فطٌّگ يبهیبًِ هیبى خطم ٍترلف ازاضی تفبٍتی لبئل ًطًَس ٍ ّطگًَِ ترلف ٍ اظ خولِ ترلف ازاضی خطم ثِ حسبة آیس 

ضَز. زض لَاًیي ویفطی لجل اظ اًمالة  ّبیی اظ ٍالًیت زض آى هطبّسُ هی اگط چِ ایي تػَض يلوی ٍ حمَلی ًیست اهب ضًگ

ضسًس. ثٌبثطایي ذالف ٍ ترلف یىی اظ هػبزیك خطائن  ٍ ذالف تمسین هی خٌحِ ،ایطاى خطاین ثِ سِ يٌَاى خٌبیتاسالهی 

آهس پس اظ پیطٍظی اًمالة ٍ  ضس ثِ قَض ولی ترلف اظ ّط ًَو آى یىی اظ ههبّط ٍ هػبزیك خطم ثِ حسبة هی هحسَة هی
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ّبی آًْب  ثط اسبس هدبظات تمسین ثٌسی ًیع تغیط پیسا وطز ٍ خطائنای وِ زض لَاًیي ویفطی ثِ ٍلَو پیَست ایي  تغییطات يوسُ

، تًعیطات ٍ هدبظات ّبی ثبظزاضًسُ تمسین گطزیس زض ایي تمسین ثٌسی خبیی ثطای ترلف ثِ قَض يبم ، زیبتلػبظ ثب حسٍز،

يٌَاى ظیط  ضسس وِ ترلف ثِ هیتًییي ًطس ٍ هًلَم ًگطزیس وِ ترلف زض وساهیه اظ تمسیوبت لبًَى خبی زاضز. ثٌبثطایي ثِ ًهط 

ای زض ايوبل ؾس اختوبيی لطاض گطفتِ است ثطذی اظ ًَیسٌسگبى  ای اظ خطم هكطح ًجَزُ ٍ هستمالً ثب ضرػیت خساگبًِ هدوَيِ

ي اًس زض ای ٍاسبتیس حمَق خعا ترلفبت ازاضی ضا ثب ترلفبت اًتهبهی یىی زاًستِ ٍ ایي زٍ ضا هتحساً ثب خطاین خعایی همبیسِ وطزُ

زضخلس اٍل وتبة حمَق خٌبیی تحت يٌَاى ذػبیع اًؿجبقی ثِ ثط ضوطزى  يجسالحسیي يلی آثبزی،) زاضزهَضز ًهطیبتی ٍخَز 

، زض خلس اٍل وتبة حمَق ثیٌی ضسُ هی پطزاظز َّضٌگ ضبهجیبتی ویفط تمػیطات اًؿجبقی وِ زض لبًَى استرسام وطَضی پیص

ات ّبی اًؿجبقی هی پطزاظز ٍ زض ثٌس ضص همبیسِ اضبضُ زاضز وِ احىبم غبزضُ اظ خعای يوَهی ثِ همبیسِ خطاین خعایی ٍهدبظ

 (.زازگبُ ّبی ازاضی لكًی ًجَزُ ٍزض زیَاى يسالت ازاضی لبثل ضىبیت ّستٌس

یل ّبیی وِ هیبى ترلف ازاضی ٍ ترلف اًتهبهی ٍخَز زاضز اضبضُ وٌین وِ ثِ لطاض ش تَاًین ثِ تفبٍت اهب يلی ضغن ایي ًهطیبت هی

 :هی ثبضٌس

تسٍیي ضَز زض  ّبیی ًیع هوىي است ثطای آًْب ًبهِ گطزًس ٍ آییي ایٌىِ ترلفبت ازاضی ثِ هَخت لَاًیي تًییي ٍتًطیف هی اٍل

 ضَز. هی وٌٌس لطاض زازُ وِ سبظهبًْبی غٌفی ذَز اظ پیص تًییي هی ّبیی وِ ترلف اًتهبهی اغلت ثِ ٍسیلِ اسبسٌبهِ حبلی

ایٌىِ ترلفبت ازاضی زض لَاًیي هَخَز ثیطتط ٍ اغلت ًبنط ثط ترلفبتی است وِ زض سبظهبًْب ٍ ازاضات زٍلتی یب ٍاثستِ ثِ  دٍم 

ًوبیس ٍ ثِ قطیمی زض یه قطف هَؾَو زٍلت لطاض زاضز زض حبلیىِ ترلف اًؿجبقی یب اًتهبهی اغلت زض هحسٍزُ  زٍلت ضخ هی

 .زفتطیبضاى است ّوبًٌس وبًَى سطزفتطاى ٍ سبظهبًْبی غٌفی ٍ غیط زٍلتی هكطح

ایٌىِ ّسف اظ ايوبل ویفطّبی ًبضی اظ ترلفبت ازاضی غیبًت اظ حمَق زٍلت ٍ گبُ اضربغی است وِ زٍلت زض همبثل آًْب  سَم

بً وٌس زض حبلیىِ ّسف اظ ايوبل ویفطّبی ًبضی اظ ترلفبت اًتهبهی حفم هٌبفى سبظهبًْبی غٌفی ٍ يوست هسإلیت پیسا هی

 .غیطزٍلتی ٍ یب ثِ يجبضتی اضربظ حمَلی حمَق ذػَغی است

وِ هطخى ضسیسگی ثِ  ّبی ترلف ازاضی است زض حبلی ایٌىِ هطخى ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی ثط لَاًیي هطثَقِ ّیأت چْارم

 ترلفبت اًتهبهی ٍ اًهجبقی هطاخى اذتػبغی هبًٌس زازسطای اًتهبهی وبًَى ٍوالست.

وِ  زض حبلی ثبضس هی زضُ اظ ّیأت ترلفبت ازاضی لبثلیت تدسیس ًهطذَاّی زض زیَاى يسالت ازاضی ضا زاضاایٌىِ احىبم غب پٌجن

 احىبم غبزضُ اظ هطاخى ضسیسگی ثِ ترلفبت اًتهبهی ٍ اًؿجبقی لبثلیت تدسیس ًهطذَاّی زض زیَاى يسالت ازاضی ضا ًساضز.

تًییي ضسُ زض ّط زٍ هطخى یًٌی ّیأت ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی ّبی  ایٌىِ آییي ضسیسگی ٍ تحػیل زلیل ٍ هدبظات ششن

 ٍ ضسیسگی ثِ ترلفبت اًتهبهی ثب ّن تفبٍت زاضًس.

گصاضًس ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ قطف يوسُ آى  ایٌىِ ترلفبت ازاضی ثب تَخِ ثِ اثطی وِ زض اهَض ازاضی زٍلت ثطخب هی ّفتن

وِ ترلفبت اًتهبهی ٍ اًهجبقی اظ خبًت سبظهبى غٌفی  ّستٌس زض حبلی ثبضس غیط لبثل گصضت زستگبّْبی زٍلتی ٍ زٍلت هی

 .لبثل گصضت ثَزُ ٍسبظهبى تىلیفی زض تًمیت ترلف ٍ ویفط آى ًساضز

ایٌىِ ترلفبت ازاضی ٍ اًتهبهی ًَيبً ثب ّن هتفبٍت ثَزُ ثِ ًحَی وِ هوىي است يولی وِ زض یه سبظهبى غٌفی ترلف  ّشتن

 ثبلًىس.  ذبًِ زٍلتی اظ آى ثِ ترلف یبز ًىٌٌس ٍ ضتضَز زض یه ٍظا هحسَة هی
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ذَاّین ثساًین آیب ترلف ازاضی ثب خطم تفبٍتی زاضز  اهب پس اظ ایٌىِ تفبٍت ترلف ازاضی ضا ثب ترلفبت اًتهبهی ثطضسی وطزین هی 

، ّسف فط، ویفط ثسًی ٍ غیط آى، تٌَو وی، ًَو هدبظاتتَاى زض هَضز زاهٌِ ضوَل آًْب ضا هی ّبی . ثًؿی تفبٍتیب یىی ّستٌس

، زض ، زض آییي زازضسی حبون ثط آًْب، زض ضطٍو ثِ خطم ٍ ضطٍو ثِ ترلف، يوسی یب غیط يوسیویفط، لبثل گصضت ثَزى یب ًجَزى

 هَضز هطٍض ظهبى حبون ثط آًْب ٍ هًبًٍت زض ایي خطاین لبئل ضس. وِ ثِ تجییي آًْب ذَاّین پطزاذت.

ايوبل یب تطن ايوبلی ّستٌس وِ تَسف ولیِ افطاز ٍ اختوبو ثسٍى استثٌب هوىي است ضٍی زّس ٍ ّیچ  زایطُ ضوَل: خطاین -1

ضَز ٍخَز ًساضز هثالً خطم والّجطزاضی  تفبٍتی هیبى هطبغل یب الطبض ٍ قجمبت گًَبگَى اختوبيی زض ايوبلی وِ خطم ًبهیسُ هی

ضیَُ تًطیف ضسُ است اهب ترلفبت ازاضی اذتػبظ ثِ وبضوٌبى زٍلت  ثطای توبم افطاز اختوبيی زض ّط هَلًیتی وِ ثبضٌس ثِ یه

زاضز توبم افطاز خبهًِ هوىي است ثسٍى زض ًهط گطفتي هَلًیت ٍ هَؾَو اختوبيی هطتىت   زٌّس وِ لطط ذبغی ضا تطىیل هی

 ضًَس. خطم ضًَس اهب زض آى هیبى فمف وبضوٌبى زٍلت هطتىت ترلفبت ازاضی هی

ات خطائن يوَهی ٍ اذتػبغی ًَيبً ثب ویفط ترلفبتی هتفبٍت است ٍ اغلت ویفطّبی خطاین ضسیستط اظ ویفط : هدبظًَو هدبظات-2

 ترلفبت ازاضی ّستٌس.

: تٌَو ویفط خطاین ثِ هطاتت ثیطتط اظ تٌَو ویفط ترلفبت ازاضی است ٍ ایي اهط ًیع ثِ زلیل ّوبى ٍسًت زاهٌِ تٌَو ویفط-3

 اضی است.ضوَل خطاین ًسجت ثِ ترلفبت از

تَاًٌس حمَق ٍ  وِ ویفط ترلفبت ازاضی ّطگع ًوی گطزز زض حبلی ویفط خطاین ثًؿبً هتَخِ خسن ٍخبى آظازی افطاز هی-4 

ضَز وِ ّیچ ویفط ترلفبتی  . زض لَاًیي هطبّسُ هیّبی فطزی ضا هحسٍز یب ًسجت ثِ خسن ٍخبى افطاز تًسی ًوبیس آظازی

 .ٌس هترلف ضا حجس وٌسهثبل یه وبضه يٌَاى تَاًس ثِ ًوی

، فطٌّگی ٍ سیبسی آى است. ّوچٌیي هدبظات التػبزی ّسف ايوبل ویفط ثطای خطاین غیبًت اظ خبهًِ زض توبهی اثًبز-5

يلیِ اظ قطف زیگط ٍاضز آهسُ است زض  ای است وِ ثط پیىطُ خبهًِ اظ یه قطف ٍ فطز هدٌی خطاین ثِ زًجبل خجطاى لكوِ

ترلفبت ازاضی خجطاى لكوبتی است وِ زض اثط اضتىبة ثِ ترلف ثِ ازاضُ یب وبضوٌبى ٍ هطاخًیي آًْب ٍاضز  وِ ّسف اظ ویفط زض حبلی

وِ زض  آهسُ است. اغالح خبهًِ ّسف اٍلیِ ویفط ترلفبت ازاضی ًیست ثلىِ اغالح ازاضُ ّسف اٍلیِ ٍ اسبسی آى است زض حبلی

 .گطزز ویفط خطاین ایي ّسف هًىَس هی

ثیٌی ضسُ  لبثل گصضت ًیست زض حبلیىِ زض ثطذی اظ خطاین گصضت اظ هدٌی يلیِ پیص ضی اغَالً ّیچ ترلفیزض ترلفبت ازا-6

 .است ٍ اٍست وِ سطًَضت ویفط ضا زض زست زاضز

: زض ترلفبت ازاضی يوسی یب غیط يوسی ثَزى اضتىبة ثِ ترلف هكطح ًیست ثلىِ غطف زض يوسی یب غیط يوسی ثَزى  -7

ضَز اهب ثطای آًىِ ضيبیت يسالت ضسُ ثبضس ٍ ايوبل ثب  يوساً یب غیط يوسی ذَز ترلف ثَزُ ٍویفط زازُ هیاضتىبة ثِ آى چِ 

، ثیٌی ضسُ است اًگبضی زض ترلفبت ازاضی پیص سَءًیت ٍ ثسٍى سَءًیت ثب ّن تفبٍت زاضتِ ثبضٌس ترلفی ثِ ًبم سْل

ٍ يسم تَخِ ثِ ٍنبیف ٍ ثبیسّبی ضغلی است اهب زض خطاین  اًگبضی اغلت ضیطِ غیط يوسی زاضتِ ٍ ًبضی اظ ثی هجبالتی سْل

 .فطاٍاى ٍ هستمیوی ثط ايوبل ٍ ًَو ویفطّب زاضز يوَهی ٍ ذػَغی يٌػط يوس ٍ غیط يوس اثطات

: زض لَاًیي خبضی ضطٍو ثِ خطم اهط هْن ٍ لبثل تَخْی ا ست ٍ هَاز لبًًَی ذبغی ًیع ثِ ضطٍو ثِ خطم ٍ ضطٍو ثِ ترلف  -8

. اظ نبّط تػبظ زازُ ضسُ است اهب زض ترلفبت ازاضی ضطٍو ثِ ترلف ثِ تٌْبیی اگط ضٌبسبیی ضَز لبثل ویفط ًیستآى اذ

اگط ثتَاى الساهبتی  ٍ ؛آیس وِ هفَْم ضطٍو ثِ ترلف ٍاضز ویفطّبی ازاضی ضسُ است لَاًیي هطثَـ ثِ ترلفبت ازاضی چٌیي ثطهی

ّوبى الساهبت هستمالً يٌَاى ذبظ ترلفبت ازاضی زاضتِ ٍ لبثل ویفط است ًِ اظ آى يٌَاى ضطٍو ثِ ترلف ضٌبسبیی ًوَز ٍ  ضا ثِ

خْت وِ همسهِ ترلف ثَزُ یب اثتسای اضتىبة ثِ ترلف ثَزُ ثلىِ اظ آى خْت وِ ذَز ثِ تٌْبیی يولی ذالف همطضات ازاضی 
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ی ضطٍو ثِ ترلف ٍخَز ًساضز )ّوچٌیي زض هَضز تَاى گفت وِ اغَالً زض ترلفبت ازاض . ثٌبثطایي هیثَزُ ٍ ترلف ًبم گطفتِ است

اًسوِ خطاین ذالفی خطاین  خطاین ذالفی ّیچ ٍلت ضطٍو ثِ خطم لبثل هدبظات ًیست ٍ ایي هًبفیت ضا هستٌس ثِ ایي وطزُ

يجسالحسیي يلی )ضَز ٍلی ایي استسالل غحیح ًیست ظیطا زض خطاین ذالفی ّن اثطاظ اضازُ الظم است( يبزی هحسَة ًوی

 (121بزی، ّوبى، ظآث

ّبی هتًسزضىلی ٍ هبَّی  آییي زازضسی ویفطی ثطای ضسیسگی ثِ خطاین ثب آییي ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی زاضای تفبٍت  -9

 .ثبضس هی

تَاًس ثطضسی  ّب ازاضُ اظ ترلف هسترسم آگبُ ضَز هی ترلفبت ازاضی هطوَل هطٍض ظهبى ًیستٌس ّطگبُ پس اظ گصضت سبل  -10

 هی تَاًس هتفبٍت اظ لبًَى هدبظات ثبضس. وِ ؛سیسگی وطزُ ٍ حىن ثِ هحىَهیت هسترسم هترلف ثسّسضا آغبظ ٍ ض

اظ لحبل هًبًٍت زض اضتىبة ثِ خطم يول هًبًٍت زض خٌحِ ٍ خٌبیت لبثل تًمیت ٍ زض خطاین ذالفی غیط لبثل تًمیت   -11

يٌَاى هًبٍى زض  ز ايوبلی وِ تَسف ضرع زیگطی ثِيلت ایي اهط آى است وِ ّوبى حسٍ (121يلی آثبزی، ّوبى، ظ) ثبضس هی

گیطز ذَز هستمالً ترلف ثَزُ ٍ خساگبًِ ٍ ثسٍى تَخِ ثِ اثطآى زض السام فطز زیگطی وِ هجبضط فطؼ  ترلفبت ازاضی غَضت هی

بهجطزُ ضسُ لبًَى ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی اظ ترلفبت ازاضی ً 8. ًجبیس فطاهَش وطز وِ زض هبزُ ضَز هدبظات ذَاّسضس هی

 گٌدس. ّب زض ایي ثحث ًوی ٍلی شوط آى

زض هَاضزی وِ یه يول زٍ يٌَاى زاضتِ ثبضس ثِ يجبضت زیگط ّن ثط قجك لبًَى ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی ترلف هحسَة 

ِ همطض لبًَى ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی و 19ضَز ٍ ّن زض لبًَى هدبظات اسالهی آى ضا ثِ يٌَاى خطم ثطٌبسین ثِ هَخت هبزُ 

زاضز ّطگبُ ترلف وبضهٌس يٌَاى یىی اظ خطاین هٌسضج زض لَاًیي خعایی ضا زاضتِ ثبضس. ّیأت ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی  هی

، ضسیسگی ٍ ضأی لبًًَی غبزض ًوبیس ٍ هطاتت ضا ثطای ضسیسگی ثِ اغل هىلف است هكبثك لَاًیي ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی

بیس ّطگًَِ تػوین هطاخى لؿبیی هبًى اخطای هدبظات ازاضی ًرَاّس ثَز. پس زض پبیبى ایي خطم ثِ هطخى لؿبیی غبلح اضسبل ًو

زاًبى وِ آى ضا ثب هَاضز هطبثِ آى وِ ثطضسی  ضسین وِ ترلف ازاضی ثط ذالف يمیسُ ثسیبضی اظ حمَق گفتبض ثِ ایي ًتیدِ هی

ثِ  آًچِ زلیل ثسیْی ثَزى هكلت ثطای آى لبئل ًیستٌس. ای زیگط اظ ًَیسٌسگبى حمَق وِ توبیعی ثِ زاًٌس ٍ يسُ گطزیس یىی هی

اًس ٍ ذلف وطزى آًْب ثب ّن اظ اضتجبّبت ثسیْی  ضسس ایي است وِ ایي هَاضز ثِ غطاحت اظ ّوسیگط تفىیه گطزیسُ ًهط هی

 ثبضس. هی

 : استٌادقاًًَي جرم دردادگاُ ًظاهيگفتار دٍم

 ٍ قجیًت ّوبًگًَِ وِ گفتِ ضس فطلی ثیي هسیطاى لطىطی ٍوطَضی زض تًطیف هسیط ٍخَز ًساضت ٍلی ًجبیس فطاهَش وطز

 وِ است ّبیی ثعُ اظ زستِ آى ًهبهی خطاین زاضز تفبٍت سیبسی ٍ يوَهی خطاین سبیط ثب اًتهبهی ٍ ًهبهی ذبظ خطاین هبّیت

 زستَض لغَ یب ًگْجبًی پست تطن یب ذسهت اظ فطاض ّوبًٌس زاضز زًجبل ثِ ضا پبزگبًی ٍنبئف ٍ ًهبهی هرػَظ اًؿجبـ ًمؽ

 ايؿبی وِ خطایوی ولیِ ثِ ضسیسگی زازضسی آئیي لَاًیي لیىي ّستٌس ًهبهی ذبظ خطاین وِ فطهبًسّی هطاًت سلسلِ

 است وطزُ هحَل ًهبهی زازگبُ ثِ ضا ضًَس هطتىت ذَیص ًهبهی تىبلیف ٍ ٍنبئف اًدبم ٍ ذسهت ثب اضتجبـ زض هسلح ًیطٍّبی

 ٍ ذسهت حبل زض ًهبهی یه وِ غَضتی زض ثٌبثطایي است زٍذتِ ّن ثِ ذسهت حبل زض ٍغف ثب ضا خطاین اظ ثًؿی اضتىبة گَیی

 هدبظات لبًَى .است ًهبهی زازگبُ غالحیت زض آى ثِ ضسیسگی ضَز يوَهی خطم هطتىت ذَز ًهبهی تىبلیف ثب اضتجبـ زض

 هطتطن خطاین ٍ ًهبهی ذبظ خطاین ثِ ضا ًهبهی خطاین تب است وطزُ تالش خطاین هبّیت ثِ یتيٌب ثب هسلح ًیطٍّبی خطاین

 غالحیت زض لبًَى هَخت ثِ وِ خطایوی سبیط هدبظات ٍ وٌس هًیي ضا ًهبهی ذبظ خطاین ویفط فمف ٍ وٌس تمسین ًهبهی

 ًهبهی هحبون تطىیل اّساف ٍ فلسفِ ثب ّن زلت ایي زّس اضخبو يوَهی هدبظات لبًَى ثِ ضا است گطفتِ لطاض ًهبهی زازگبُ

 تَخِ ثب آٍضز هی يول ثِ هوبًًت اذتػبغی خعای حمَق زض ویفطی سیبست زٍگبًگی ٍ ثٌَیت اظ ّن ٍ است سبظگبض ٍ هٌكجك
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 تمسین چْبضزستِ ثِ ضا اًتهبهی ٍ ًهبهی ذبظ ٍنبیف ثِ هطثَـ خطم ،هسلح ًیطٍّبی خطاین هدبظات لبًَى خطاین قجیًت ثِ

 هیعاى آى ثط يالٍُ ٍ زازُ اضائِ وبهلی تًطیف آًْب ضطائف ٍ اٍغبف شوط ٍ هبزی يٌبغط تًییي ثب وِ ًهبهی خطاین-1.است ُوطز

 هسلح ًیطٍّبی ثبثت ايؿبی» :زاضز هی اضًبض هصوَض هدبظات لبًَى 61 هبزُ هثبل فطؼ زض است وطزُ ثیبى ًیع ضا آًْب هدبظات

 ثِ زستگیطی اظ پس ٍ هحسَة فطاضی ثبضٌس ًساضتِ هَخْی يصض ٍ ًوبیٌس غیجت هتَالی ضٍظ پٌح اظ ثیص خٌگ ظهبى زض ّطگبُ

 پبًعزُ تب 3 اظ حجس ثِ ٍ هحسَة فطاضی غیجت ظهبى اظ ثبضس خجِْ اظ فطاض اگط ٍ ضًَس هی هحىَم سبل پٌح تب یه اظ حجس

 گطزیسُ شوط هسلح ًیطٍّبی خطاین ظاتهدب لبًَى زض آًْب وبهل تًطیف ٍ تَغیف وِ ًهبهی خطاین-2 «گطزًس هی هحىَم سبل

 :گَیس هی وِ هَغَف لبًَى 24 هبزُ هبًٌس است ضسُ احبلِ اسالهی هدبظات لبًَى ثِ آًْب هدبظات هیعاى فمف اهب است

 یب ٍ ذبضخی یب زاذلی زضوٌبى ثِ ضا هسلح ًیطٍّبی ثِ هطثَـ غًٌتی یب التػبزی ،اهٌیتی ،سیبسی ،ًهبهی اسطاض وِ ّطًهبهی»

 سی اظ ثیص ٍ ایٌدب زض« .ضس ذَاّس هحىَم هحبضة هدبظات ثِ سبظز آگبُ آى هفبز اظ ضا آًبى یب ٍ تسلین آًْب هٌبثى یب گبىثیگبً

 ثِ غطفبً وِ ًهبهی خطاین-3.است ضسُ اضخبو آى هىول لَاًیي ٍ اسالهی هدبظات لبًَى 190 هبزُ ثِ آى هدبظات زیگط هَضز

 اذتػبغی خعای حمَق همطضات ٍ لَاًیي ثِ زٍ ّط آًْب هدبظات هیعاى ٍ هحطهبًِ غیفتَ لیىي است ضسُ اضبضُ آًْب ثَزى خطم

 .است گطزیسُ ٍاگصاض زیبت ٍ لػبظ ٍ لصف ّوبًٌس

 آى ثِ ضسیسگی غَضتیىِ زض لیىي است ضسُ اضبضُ آًْب هدبظات هیعاى یب ٍ خطم تَغیف ٍ تًطیف ثِ هكلمبً وِ ًهبهی خطاین-4

 لجیل اظ است زازُ اضخبو خطم ّوبى ثط حبون هدبظات لبًَى ثِ ضا ًهبهی زازگبُ لبؾی ثبضس یًهبه زازگبُ غالحیت زض خطم

 .ضَز هطتىت ًهبهی یه است هوىي وِ يوَهی خطاین سبیط یب غیطلبًًَی ثبظزاضت یب زستگیطی ٍ خلت خطم

 چَى است هىلف ًهبهی زازگبُ لبؾی اٍل زستِ خطاین زضذػَظ هسلح ًیطٍّبی خطاین هدبظات لبًَى 2 هبزُ هَخت ثِ

 ٍ سَم ٍ زٍم زستِ خطاین سبیط هَضز زض اهب ًوبیس غبزض حىن لبًَى ّویي استٌبز ثِ است ضسُ شوط لبًَى ایي زض خطم هدبظات

 لبًًَی ویفط ،خطاین ّوبى ثِ هطثَـ لَاًیي قجك ًهبهی زازگبُ است ًطسُ شوط لبًَى ایي زض خطاین هدبظات ایٌىِ ثِ ًهط چْبضم

 چیست؟ زازگبُ تىلیف .وطز ذَاّس یيتًی ضا خطم

 لبًَى ایي زض خطهی هدبظات وِ هَاضزی زض است ضسُ هىلف ًهبهی زازگبُ هسلح ًیطٍّبی خطاین هدبظات لبًَى 2 هبزُ هكبثك

 تطتیت ثسیي ٍ است تأویسی هبزُ ایي زض زازگبُ تىلیف اظ همٌي هٌهَض ًوبیس غبزض حىن لبًَى ّویي استٌبز ثِ است ضسُ شوط

 ظیطا است زازُ لطاض تأویس هَضز هسلح ًیطٍّبی زضذػَظ ضا آى ثِ استٌبز ٍ هسلح ًیطٍّبی خطاین هدبظات لبًَى اخطای یتاّو

 تغییط یب اخطاء يسم ٍ ضَز هی زازُ تًوین خطاین توبم ثِ خعاء حمَق اغَل زاضًس العاهی ٍ اهطی قجیًت ٍ هبّیت خعائی لَاًیي

 لبؾی هدبظات ٍ خطم ثَزى لبًًَی اغل حىن ثِ زیگط يجبضت ثِ ًیست پصیط اهىبى وٌس هی هطرع لبًَى وِ هَاضزی غیطاظ آًْب

 لبًَى ضوَل هَضاز زض ٍ ًساضز ضا زیگط لبًَى ايوبل یب ٍ تغییط حك ٍ وٌس ايوبل خطم ّوبى زضذػَظ ضا ّطخطهی لبًَى ثبیس

 ًهبهی ّبی زازگبُ فمف وِ هًٌی ثسیي ثبضس ًوی ًیع حػطی هصوَض هبزُ زض تىلیف آى ثط يالٍُ .وٌس اخطا ضا لبًَى ّوبى ثبیس

 زض خطم غَضتیىِ زض ّستٌس هىلف ًیع زیگط خعایی ّبی زازگبُ توبم ثلىِ وٌٌس غبزض حىن لبًَى ایي قجك ثط وِ ًیستٌس هىلف

 تىلیف اگط وبیٌسً غبزض حىن هسلح ًیطٍّبی خطاین هدبظات لبًَى قجك ثط ثبضس لبًًَی ایي هَاز اظ یىی ثِ هستٌس آًْب غالحیت

 ثیگبًِ اگط لبًَى 24 هبزُ -ُ ثب يٌبیت ثِ ثٌس هثبل يٌَاى ثِ ضس ذَاّین هَاخِ اضىبل ثب ثساًین حػطی ضا هبزُ ایي زض هصوَض

 اًمالة زازگبّْبی غالحیت زض خطم ایي ثِ ضسیسگی ًَيبً ضَز ًهبهی هطاوع ٍاضز زضوي ًفى ثِ اقاليبت وست ثطای ای

 استٌبز لبًَى ایي ثِ است ضسُ شوط لبًَى ایي زض خطهی هدبظات وِ هَاضزی زض ّستٌس هىلف ًیع ّب بُزازگ آى ٍ است اسالهی

 يوَهی ّبی زازگبُ وِ ثَز هٌَال ثسیي لؿبئی ضٍیِ ٍ لبًَى زستَض اضتص ٍویفط زازضسی لبًَى ًسد اظ لجل ّوبًكَضیىِ ًوبیٌس

 غالحیت غَضت زض ثَز ضسُ هطرع اضتص ویفط ٍ زازضسی لبًَى ضز آى لبًًَی هدبظات وِ خطهی ّط وِ ثَزًس هىلف اًمالة ٍ

 ٍ پیَستِ ّن ثِ ای هدوَيِ ّطوطَضی خعای حمَق اغَالً ًوبیٌس استٌبز خطم ثط حبون لبًًَی هَاز ّوبى ثِ خطم ثِ ضسیسگی

 .گیطز هی ثط زض خعایی لَايس ٍ اغَل ايوبل ثب ضا ذَز هطوَل افطاز ٍ هػبزیك ولیِ ّطلبًًَی ٍ است ٍاحسی پیىطُ



 فمِ ٍ حمَق سیبسی، يلَم هكبلًبت

 163 -171، غفحبت 1396 ثْبض، 1، ضوبضُ 3زٍضُ 

169 

 

 هسؤليت كيفري هذیراى در قَاًيي :هبحث دٍم

هجٌبی اغَلی ولی  ثط( سَضُ هبئسُ 8ٍ آیِ 135آیبتی اظ والم الْی اخطای لسف ٍيسل ضا ثِ هب حىن هی وٌٌس )سَضُ ًسبء آیِ 

ٍ زض هَضز حمَق وِ زض لَاًیي حمَلی هب هَخَزّستٌس ّط ضرػی ثبيث ایدبز ذسبضت زیگطی گطزز هلعم ثِ خجطاى آى است 

گطزز ًمكِ همبثل آى یًٌی هدبظات ثطای اٍ زض  آیس ایي اغل ولی حبون ثبضس وِ ّط ضرػی هطتىت خطهی ویفطی ًیع ثِ ًهط هی

تَاًٌس اظ ایي لبيسُ ولی هستثٌی گطزًس. هگط ثِ هَخت ٍؾًیت ذبغی وِ لبًَى ثطای  ًهطگطفتِ ضَز هسیطاى زٍلتی ًیع ًوی

 اضربظ زض ًهط زاضز.

ضسس تًطیفی وِ اظ هسیط ثتَاى اضائِ زاز ٍ ایي ثًس هَضز ًهط هب ضا پَضص زّس ایي است وِ هسیط ثِ هًٌبی ضئیس یب  ًهط هیثِ 

هسیط ثِ هًٌبی ذبظ آى ًجبضس ثلىِ ّط همبم هسإلی ثط حست هسإلیتی وِ ثِ اٍ هحَل گطزیس ضا ثتَاى هسیط ٍ هسإل ايوبل 

تط اظ  ٍ ثِ يجبضت زیگط هسیط ثِ هًٌبی گستطزُ (147گی ثِ زيبٍی زٍلت، غفحِ پبّىیسُ، تططیفبت ٍیژُ ضسیس) ًبهیسذَز 

. ذیلی اظ هسیطاى هًٌبی ذبظ آى زض ایي همبم هسًهط هبست چطا وِ ّط ضرع هسإل ايوبلی است وِ ثط يْسُ گطفتِ است

اهبت ًوبیطی ثِ ًحَ همكًی هی تَاًس استفبزُ اظ الس ذیلی ّن هًتمسًس ثطای اخطای يسالت استفبزُ اظ سطوَة ضا لجَل زاضًس

ّبی آى ضا پیطٌْبز هی زٌّس  اغالح ٍ ضفى هحسٍزیت خَاة گَ ثبضس زض ًْبیت ثًؿی اظ هسیطاى ثب پصیطش ًهبم يسالت ویفطی

همبهبت  1392لبًَى آییي زازضسی زازگبّْبی يوَهی ٍ اًمالة زض اهَض ویفطی هػَة  35هَخت هبزُ  ثِ( 1383،)گبضلٌس

ؾبثكیي زازگستطی هَنفٌس زستَضات زازضسبى ٍ لؿبت تحمیك ضا فَضاً ثِ هَلى اخطا گصاضًس هترلف اظ ایي هبزُ ثِ ضسوی ٍ 

آییي زازضسی زض اهَض ویفطی یب لَاًیي زیگط تًطیفی اظ  35هدبظات همطض زض لبًَى هدبظات اسالهی هحىَم ذَاّس ضس هبزُ 

ٍخَز ًساضز وِ همبهبت ضسوی ضا ضبهل لسوتی اظ همبهبت ازاضی ثساًین ٍ  همبهبت ضسوی ثِ يول ًیبٍضزُ ٍ اظ قطفی ّن زلیلی

ثبضس زاذل زض هًٌبی يجبضت  ثِ ًبچبض ضوَل همبهبت ضسوی ضا ثبیس ٍسیى ٍ توبم وبضوٌبى لَای سِ گبًِ ضا اظ ّط هطتجِ ٍ همبهی 

هَنفٌس  ٍ ؛ثبضٌس ًْب خعٍ همبهبت ضسوی هیّب ًیع غطف ًهط اظ ضزُ ضغلی آ يٌَاى ًوًَِ وبضوٌبى ثبًه همبهبت ضسوی زاًست ثِ

زض لبًَى هدبظات اسالهی  ن .ز .. آق 35اخطا گصاضًس ؾوبًت اخطای هبزُ  زستَضات زازضسبى ٍ لؿبت تحمیك ضا فَضاً ثِ هَلى

، هسترسهیي ٍ هأهَضیي ثبضس ثِ هَخت ایي هبزُ چٌبًچِ ّط یه اظ غبحت هٌػجبى هی 92ق.م اسالهی هػَة  808هبزُ 

ّب زض ّط هطتجِ ٍ همبهی وِ ثبضٌس اظ همبم ذَز سَء استفبزُ ًوبیٌس ٍاظ اخطای اٍاهطوتجی زٍلتی یب اخطای  زٍلتی ٍ ضْطزاضی

 سبل هحىَم ذَاٌّس ضس 5تب  1لَاًیي هولىتی یب اخطای احىبم خلَگیطی ًوبیٌس ثِ اًفػبل اظ ذسهبت زٍلتی اظ 

ض اهَض ویفطی ًیع ولیِ ؾبثكیي زازگستطی ٍ ًیطٍّبی ًهبهی ٍ اًتهبهی ٍ ضؤسبی لبًَى آییي زازضسی ز 496ثِ هَخت هبزُ  

ّبی زٍلتی ٍ ٍاثستِ ثِ زٍلت یب هإسسبت يوَهی زض حس ٍنبیف ذَز هىلفٌس زستَضات هطاخى لؿبیی ضا زض همبم اخطای  سبظهبى

َخت تًمیت ویفطی ثطاثط لبًَى هطثَقِ احىبم ضيبیت وٌٌس ترلف اظ همطضات ایي هبزُ يالٍُ ثط تًمیت ازاضی ٍاًتهبهی هست

وِ ایي هبزُ ثب سبیط هَاز هطثَـ ثِ تىلیف اخطای زستَضات لؿبیی زاضز ایي است وِ هَؾَو آى هطثَـ ثِ  . تفبٍتیثبضس هی

 .اخطای احىبم است وِ هَؾَو اغلی هَضز ثحث هبست ٍ ثیطتط ثِ آى هی پطزاظین

حسٍز ٍنبیف آى است وِ زستگبُ زٍلتی ٍ يوَهی هىلف ثِ اخطای حىوی است  هٌهَض اظ : حذٍد ٍظایف هذیراىگفتار اٍل

 496 ثبضس زض حسٍز ٍنبیف هطبضالیِ ًیست تىلیف هبزُ وِ زض حسٍز ٍنبیف اٍ ثبضس ٍ اگط زستَضی زض ذػَظ اخطای حىوی

ستأخط هحىَم ضَز چَى ضرػی حمَلی یب حمیمی ثِ ترلیِ يیي ه سبلف ٍ يوالً اخطای آى غیط هوىي است. هثالً اگط ًیع

اخطای ایي حىن اظ حسٍز ٍنبیف ثبًه ذبضج است ّطگع اهىبى اخطا حتی ثب ٍغَل زستَض لؿبیی ًیع ٍخَز ًرَاّس زاضت ٍ 

يلیِ غبزض ضَز  ثبًه هىلف ثِ اخطای آى ًرَاّس ثَز ٍ ثط يىس چٌبًچِ حىوی هجٌی ثط تَلیف یب ثطزاضت اظ حسبة هحىَم

 لى اخطا گصاضز.ثبًه هَنف است آى ضا ثِ هَ
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لبًَى  4چَى زٍلت ٍ ًْبزّبی يوَهی زض هَاخِْ ثب اخطای حىن ثب هبزُ  : دستَرات قضایي در هَرد هذیراىگفتار دٍم

ضَز ثٌبثطایي ثطای اخطای حىن غبزضُ تَسف هطخى لؿبیی الظم ًیست وِ اظ هطخى لؿبیی  اخطای احىبم هسًی ضٍثطٍ هی

 اخطای احىبم همطض هی زاضز: 4زُ زضذَاست غسٍض اخطائیِ وٌٌس چَى هب

ظ لجیل ايالم اغبلت یب يلیِ ًیست ا زض هَاضزی وِ حىن زازگبُ خٌجِ ايالهی زاضتِ ثبضس ٍ هستلعم اًدبم يولی اظ قطف هحىَم

ّبی زٍلتی ٍ ٍاثستِ ثِ زٍلت قطف زيَی ًجَزُ  ضَز ّوچٌیي زض هَاضزی وِ هإسسبت ٍسبظهبى ، اخطائیِ غبزض ًویثكالى سٌس

ّب ٍ هإسسبت هعثَض هىلفٌس ثِ زستَضزازگبُ حىن  ٍلی اخطای حىن ثبیس ثِ ٍسیلِ آًْب غَضت گیطز اخطائیِ الظم ًیست ٍ سبظهبى

ق. آ. ز.ن. ثب زستَض زازگبُ زض هَاضز زیگط وِ اضبضُ ضس، تفبٍت زاضز ٍ زستَض  496. ثٌبثطایي زستَض زازگبُ زض هبزُ ٌسضا اخطا وٌ

ثیٌی ضسُ ٍ  ضَز وِ ؾوبًت اخطای الظم ًیع زض ّوبى هبزُ پیص غبزض هی ثطای اخطای حىن ٍ ثِ هٌهَض آى 496 هٌسضج زض هبزُ

تَاى  ثیٌی ضسُ است ٍ هی سی هسًی ّن هدبظات ازاضی ٍ ّن تًمیت ویفطی ثطای آى پیصلبًَى آییي زازض 212ثطذالف هبزُ 

لبًَى آییي  212ضسیستط اظ ؾوبًت اخطای هبزُ  م .ق 496ًتیدِ گطفت وِ ؾوبًت اخطای يسم هطايبت تىلیف هٌسضج زض هبزُ 

/ 13/5 – 3138/7يسالت ازاضی ثِ هَخت ًهطیِ  ًجبیس فطاهَش وطز وِ زض هَضز آضاء غبزضُ اظ زیَاى اهب ؛ثبضس زازضسی هسًی هی

، زیَاى هصوَض است ٍ هَضز اظ ضوَل هطخى ضسیسگی ٍ تًییي هدبظات ثطای هطتىت يسم اخطای ضأی زیَاى يسالت ازاضی 1373

 (.299، ظایطج گلسٍظیبى هحطبی لبًَى هدبظات اسالهی) ضَز لبًَى هدبظات اسالهی ذبضج هی (ق ج 808) 576هبزُ 

 :گيري ًتيجِ

ثب يٌبیت ثِ ایٌىِ زض ایي پژٍّص هسیط ثِ هًٌبی يبم آى هس ًهط ثَزُ ٍ ّط همبم هسئَلی وِ زاضای پست سبظهبًی ثبضسضا هالن  

لطاض زازُ ًجبیس هسیط ضا هسئَل یب ضییس یه سبظهبى یب اضگبى زاًست ثلىِ ّط هسترسهی زض حس ضطح ٍنبیفی وِ زاضز ثبیس 

غَضت يسم اخطای احىبم يالٍُ ثط هسَلیت ویفطی ٍ هسًی وِ ّوِ ضا زض ثط هی گیطز زاضای هسَلیت زض  ٍ ؛هسیط للوساز ًوَز

ازاضی ٍ اًتهبهی ًیع هوىي است ثبضٌس ٍ ّوچٌیي هطخى ضسیسگی ٍ تًییي هدبظات ثطای هطتىت يسم اخطای ضای زیَاى يسالت 

 ثبضس ق هدبظات ذبضج هی 808ازاضی ذَز زیَاى است ٍ هَؾَو اظ ضوَل هبزُ 

 :هٌابع
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Abstract 

The authors of this article try to examine criminal justice regarding legal status of public administrators rather 

than analyzing that of all people. This article will not consider all responsibilities of the above-mentioned 

administrators but it tries to consider their responsibilities due to refusal to enforce courts’ judgments in order to 

pave the way to administer the justice more than ever. Having reviewed the literature, Iranian statutes and legal 

documents, the authors try to answer the following question: Are public administrators are different from other 

people in refusal to enforce the judgments of the courts? Conclusions of the research show that the courts can 

consider administrative and disciplinary responsibilities for public administrators in addition to criminal 

responsibility. Therefore, the authors will analyze the existing situation in order to present what it should be. 

Keywords: Executing the Judgments; Criminal Justice; Public Administrators; Criminal Responsibility; 

Disciplinary Responsibility. 

 


