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  16/3/95:  پذيرشتاريخ    6/9/93تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

در بررسي مباني  .شودبيش از يك شغل دولتي از جمله جرايم عليه دولت محسوب ميجرم تصدي 
عمـوم و اطـالق اصـل     بـا وجـود  حكم و دليل مستقيمي مبني بر حرمت آن وجود ندارد، اما  ،فقهي
توانـد  ي الضرر مـي المال با استناد به قاعدهي بيتبا توجه به ضررهاي وارده به مردم و خزانه ،اباحه

ي، با توجه به فريك مداخله نهيكم اصل لحاظ باي جرايم تعزيري بيايد. در حقوق عرفي نيز هدر زمر
 ةرساني عمومي، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداري منجر به دخول در حـوز وقفه در كار خدمات

 ي كيفـري باعـث تـأمين   است. اين مداخلهعدالت كيفري و تقرير يك قانون كيفري پيشگيرانه شده
 يادار فساد از يريشگيپو  هاي اقتصادي و اجتماعياهداف اصلي حقوق كيفري در حمايت از آزادي

انگـاري  هـاي جـرم  بايسته ةاست. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان كيفري در حوزجرايم شديدتر شده و
  .استاين تحريم و تجريم قانوني آن، باعث خالء مداقه در معيارهاي شكلي و ماهوي آن شده

  

  .انگاري، اباحه، فساد اداريدولتي، تصدي، جرمشغل واژگان كليدي:
  

 
 jafari.fereydoon@gmail.com  حقوق دانشگاه بوعلي سينا همدان گروهاستاديار.1

 


  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي.2
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  مقدمه
ش عـدالت اجتمـاعي   تواند موجـب گسـتر   هاي دولت، مقارن با گسترش عدالت مي ي فعاليتتوسعه

ي مهمي از جرايم، اختصاص به جرايم كاركنان هاي دنيا، دستههمين دليل در تمامي دولتشود. به
دولت دارد، تصدي بيش ازيك شغل دولتي از اين دسته هستند كه روز به روز اهميت آنها به لحـاظ  

عنـوان  ك شغل دولتي بـه شود. تصدي بيش از يگر ميارتباط نزديكشان با مفاسد اداري بيشتر جلوه
 1373قاعدة حقوق عمومي است كه با تصويب قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شـغل در سـال   

ي آمار فراواني اين جرم در مقطـع زمـاني پـنج    كيفري دولت شد. با مالحظه يي مداخلهوارد حوزه
ن انحراف قانوني شود ايدر دادسراي ديوان محاسبات كشور، مشخص مي 1387تا پايان  1382ساله 

هاي موجـود  پرونده در بين ساير موارد تخلفات وجرايم مالي دولت جزء باالترين پرونده 734با آمار 
 يدهنـده  امرنشان همين). 3: 1388ريزي ديوان محاسبات كشور، (مركز تحقيقات و برنامه باشدمي
 يمهندسـ  و تيريمـد  بـر  هيتك با شناسانجرم قول بنابر آن انگاريجرم مباني شناخت اهميت لزوم

. بنابر اصل فقهي اباحـه و در حقـوق عرفـي    )19: 1390 ،يابرندآبادينجف( باشديم دولت ياجتماع
ي كيفـري دولـت قـرار    ي مداخلـه ي افراد جامعه درحـوزه اصل آزادي، داشتن شغل ديگر براي كليه

انگاري تصـدي بـيش از يـك    مندارد. بنابراين نوشتار حاضر در پي تبيين مباني فقهي  و حقوقي جر
شود با اتكاء به مباني فقهـي معتبـر، فتـاواي فقهـا و داليـل      به همين دليل سعي مي باشد.ميشغل 

 موجود در حقوق عرفي پاسخي متيقن و علمي براي سؤال فوق يافت.

ي هدايت تشريعي الهي، جلب مصالح در ديدگاه اسالمي، وجوب و تحريم فقهي در جهت فلسفه
). كـه بـراي   651: 1390(حسـيني،   كندفاسد و مضار مادي و معنوي از انسان را دنبال ميو دفع م

اسـت. از منظـر فقـه جزايـي بـه      بسياري از آنها مجازات دنيوي اعم از قصاص تا تعزيـر مقـرر شـده   
شـود) وجـود دارد كـه    بنـدي مـي  نظربرخي پنج نوع مجازات(كه جرايم در اسالم براين اساس دسته

) بـا توجـه بـه عـدم بيـان      90: 1388(حسـيني،   صاص، ديات، كفارات، حدود و تعزيراتعبارتنداز ق
ي جـرايم  مجازاتي در كتاب و سنت براي جرم تصدي بيش از يك شغل دولتي بايـد آن را در زمـره  

  مستوجب تعزير قلمداد كرد. 
ع آن را دانـد كـه در مجمـو   انگاري را در سه مرحله قابل دفاع ميروند جرم 1»جاناتان شنشك«

انگاري را دارند كه مـنظم و  است. بر اساس نظر وي اعمالي قابليت توجيه براي جرمفيلترينگ ناميده
معيار اول وي پـااليش   . (schonsheek, 1994: 24) پياپي با مطلوبيت از اين سه مرحله عبور كند

در حوزه حقـوق   هدخواانگاري صحيح است. به اين معنا كه هر عملي كه ميآميز براي جرمموفقيت
كيفري قرار گيرد بايد پااليش شود و اگر در فرآيند پااليش نتواند به نقطـه موفقيـت برسـد قابليـت     

). بدين صورت كـه در صـورتي كـه سـنگيني كفـه      2(فيلتر اصول انگاري را نداردورود به حوزه جرم
                                                            
1. Jonathan schonsheek 
2.The principles filter 
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 باشـد پـذير مـي  ر توجيهانگاري با توجه به اصول تعريف شده بيشتر باشد، جرم دانستن آن رفتاجرم
انگاري بايد ). از آنجايي كه اصل بر آزادي رفتارهاي اجتماعي است داليل جرم183: 1392(شمعي، 

-تـر از جـرم  چنان سنگيني كند كه جرم شناختن آن رفتار، داليل محكمدر ترازوي توازن داليل آن

ي مـدني، اداري و انضـباطي در   باشد. در مرحله بعدي ابتدا به كارآمدي ضمانت اجراهازدايي داشته
ها به اثربخشي آنها رسـيد،  بايد توجه شود و هرگاه در ارزيابي اين واكنش واكنش به رفتار منع شده

گرانـه در مقابـل رفتـار را دارد و كمتـر     از مجازات نبايد استفاده كند. چراكه مجازات اقدام سـركوب 
هـايي كـه واجـد كمتـرين     شـود كـه روش  يپذيري دارد. پس در اين مرحله بيان ماحتمال برگشت

زاده (حبيب ي آمرانه دارد نسبت به حقوق كيفري ارجح استمزاحمت براي فرد است و كمتر جنبه
دهـد. در ايـن مرحلـه    بار مجازات را كـاهش مـي  ). دقت در اين مرحله آثار زيان4: 1384و زينالي، 

اسـت. بـدين    1ار سوم فيلتر كاركردهـا ي رسيدن به تصميم صحيح است. معيتحقيق و تدبير، الزمه
انگاري از ابعاد مختلـف ماننـد سـود و زيـان اجتمـاعي،      كه بررسي آثار و عواقب گوناگون جرممعني

شود. در اين مرحله بايد ثابـت شـود كـه    اجراشدن يا نشدن قانون كيفري در اين مرحله ارزيابي مي
انگاري با منافع هاي اجرايي شدن جرمزينهشناختن يك رفتار مفيد و مؤثر است. هنتايج عملي جرم

كه تصويب و اجراي قوانين موضوعه كيفري، پيامدهاي عملي گيرد. از آنجاآن مورد سنجش قرار مي
 رشود و اثر برخي ديگر ممكـن اسـت د  ها واضح است و سريعاً نمايان ميدر پي دارد كه برخي از آن

). در ايـن مرحلـه   5(همان:  باشدكننده و عجيب مييرگزمان و مكان به طول بينجامد و بسيار غافل
گيرد، عموماً ممكن انگاري مورد تجزيه و تحليل قرار ميكه منافع و مضار يا هزينه و فايده يك جرم

توانـد  است همزمان با اجراي قانون كيفري همراه شود. به تعبيري ديگر براي كنترل رفتاري كه مي
 خـوبي تحـت تنظـيم درآيـد نبايـد از حقـوق جـزا اسـتفاده كـرد         هاي حقوقي به توسط ديگر رشته

زدگي، باشند و فارغ از سياستانگاري مي). اين فيلترها معيارهاي اصلي جرم28: 1392(پوربافراني، 
اين نوشتار بر آن اسـت بـا بررسـي و     توان به قانون كيفري با معايب كمتر رسيد.با توجه به آنها مي

و مباني ابتدا از منظر شرعي با لحاظ اصل چهارم قانون اساسي و سـپس   شناسايي داليل، مستندات
مباني عرفي حقوق كيفري مورد مداقه قرار دهد و به لحاظ محدوديت صفحات، به تحليل در حقوق 

  كند.ايران بسنده مي
  

  تصدي بيش از يك شغل دولتيانگاري مباني جرم. 1
گـذار بـراي ممنوعيـت رفتارهـاي     رو مبـاني قـانون  انگـا يكي از مباحث مهم حقوقدانان كيفري، جرم
ي رفتارهـاي  اي را براي ورود عدالت كيفري بـه حـوزه  شهروندان است. به سادگي هر دليل يا توجيه

 اشـاره  آنها شاكله كه گرفته صورت يمتعدد ريتعاب مبنا نييتب دردانند. افراد جامعه قابل قبول نمي

                                                            
1. The pragmatics filter 
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 قواعد يآور الزام قدرت نكهيا يعني مبنا ترساده عبارت به كنند، يم جاديا الزام كه دارد ييروهاين به
 قواعـد  وضـع  در را قانونگـذارن  كـه  ياجتمـاع  يازهاين و هاضرورت است، شده يناش كجا از يحقوق
امـروزه بـر    ).33: 1382 ان،يكاتوز( انددانسته يحقوق يمبنا را كننديم آنها تيرعا به ملزم يحقوق

انگـاري همچـون مكمـل اصـل     ويژه قوانين مربوط به جـرم قوانين كيفري بهلزوم شفافيت و كيفيت 
انگـاري باعـث   ). مباني مسـتدل و قـوي جـرم   275: 1387(نوبهار،  شودقانوني بودن جرم تأكيد مي

باشد. در هر حال بنا به قول هاي آن براي جامعه قابل تحمل ميشود و هزينهتعادل نظام كيفري مي
 اسـت ، پاسـداري از حـريم حقـوق اساسـي بـه حقـوق كيفـري واگـذار شـده         بسياري از حقوقـدانان 

-). به همين دليل نقش آن دوگانه است از طرفي جرم27: 1389و نوربها،  41 ،1ج :1380(اردبيلي،

كند شود، از طرف ديگر خودمختاري شهروندان را محدود ميانگاري باعث محدويت آزادي افراد مي
ب بتوانند با آرامش در جامعه زندگي كنند. اين نقش داراي آثار مثبت تا ديگران نيز بدون خطر آسي

هاي فني حقوق كيفري جديد مـانع از آن اسـت   ذكر است ويژگيباشد. الزم بهيا منفي مختلفي مي
هـاي فنـي   كه بتوان سرنوشت حقوق كيفري را كامالً با خواست افكار عمومي گره زد، گـاه ضـرورت  

 كنـد اطالعي، ضـرورت آنهـا را درك نمـي   كند كه عرف عام به دليل بيد ميهايي را ايجاانگاريجرم
). در واقع پيچيدگي حقوق كيفري به خصوص در دنياي كنوني كه امـروزش، بـا   61: 1379(گسن، 

شـود،  انگاري مـي روز قبلش به راحتي قابل مقايسه نيست، يكي از موانع آگاهي عموم از داليل جرم
اي معتقدنـد  طور نمونـه عـده  است، بهشكلي نيز به نوعي رسوخ پيدا كردهاين قاعده حتي در حقوق 

ي عـدالت كيفـري اسـت،    شده و الزمـه كه هر چند اصل برائت در حقوق كيفري، يك اصل پذيرفته
 شـود يافته ميليكن مصالح عمومي موجب عدول از اصل برائت در برخي جرائم مانند جرائم سازمان

ي مداخلـه  خصـوص در حـوزه  همين پيچيدگي در حقوق ماهوي و به). 300: 1390(شمس ناتري، 
عدالت كيفري در رفتارهاي افراد جامعه وجود دارد. در جرم تصدي بـيش از يـك شـغل دولتـي بـه      

انگاري و اجتناب از آن، هر يـك  لحاظ ارتباط فني با مباحث حقوق اداري و تبعات پيچيده آن، جرم
  شود.ميمعيارهاي قابل انطباق توضيح دادهداراي مباحث ويژه است كه در بيان 

  
   تصدي بيش از يك شغل دولتيانگاري مباني فقهي جرم. 1.1
 ديـ با رانيا ياسالم يجمهور در مقررات و نيقوان يتمام ياساس قانون چهارم اصل مطابقكه آنجا از

 اصـل  جملـه  زا و ياساسـ  قـانون  اصول ريسا بر اصل نيا حكومت و 1باشد يشرع نيمواز بر منطبق
 يمبـان  شناختكه ينا به توجه با و بوده رانيا يفريك حقوق يمبان مسلمات از زين كميوكصدوچهلي

 الزم شـود، يمـ  ينـ يد جامعـه  در آن يمبان يهاچالش و قوت نقاط ييشناسا باعث يجرم هر يفقه

                                                            
 اسـاس  بـر  ديـ با هـا نيا ريغ و ياسيس ،ينظام ،يفرهنگ ،يادار ،ياقتصاد ،يمال ،ييجزا ،يمدن مقررات و نيقوان ةيكل«.1

  ....»است حاكم گريد مقررات و نيقوان و ياساس قانون اصول يهمه عموم و اطالق بر اصل نيا باشد، ياسالم نيمواز
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براي تحقـق   .رديگيم قرار ليتحل مورد يدولت شغل كي از شيب يتصد جرم يفقه يمبان ابتدا است
وجود ادله فقهي كه نهي عمـل و مجـازات آن را مقـرر    -1جرم فقهي وجود سه عنصر ضروري است: 

شرايط تكليف در مرتكب همـراه بـا علـم و    -3عمل خارجي كه مصداق واقعي جرم است.-2دارد. مي
اجماع و  (قرآن، سنت، آگاهي به حكم و موضوع. اوامر و نواهي فقهي از نظر فقه اماميه در چهار مبنا

-ي مسلمانان مورد اتفاق مـي عقل) قابل اجتهاد است. اين چهار دليل در منابع اصول استنباط همه

باشـد ماننـد قيـاس،    هاي ديگري نيز براي اجتهاد وجود دارد كه مورد اختالف علماء ميباشد. دليل
 :1389، (حيـدري  استحصان، مصالح مرسله، شريعت كساني كه قبل از ما و مذهب صـحابي بودنـد  

اند، ولي از نظر فقه اماميه مردود است مگر در دو گونـه  ). اين منابع را اهل تسنن نوعاً پذيرفته540
  باشند. العله ميهاي قياس كه قياس اولويت و مستنبطاز صورت

باشد. مباني فقهي از منظر آيات و روايات درزمينه تصدي بيش از يك شغل دولتي قابل اتكا نمي
ي فقهـاي حاضـر   ي مباني فقهي تصدي بيش از يك شغل دولتي ناگزير يا بايد به فتواهـا ما در بررس

 ايآهاي فقهي حكم قضيه را كشف كنيم. سؤال اصلي اين است كه ي استداللرجوع كنيم و يا برپايه
آيا منع تصدي بيش از يك شغل با اصول و قواعد فقهـي سـازگاري    دارد؟ وجود حرمت بر يمستند

در اين بحث با استفاده از نظرات و آراء فقها به دو روش مستقيم و مستند به قواعد فقهـي  دارد؟ اما 
  خواهد شد.به سؤاالت مذكور پاسخ داده

  
  انگاري مستقيم فقهيجرم. 1.1.1

تواند عالوه بر شغل دولتـي بـه   از طريق مراجعه به استفتائات در پاسخ به اينكه آيا كارمند دولت مي
 باشد؟ در اين قسمت فرض جمع بـين شـغل دولتـي بـا هرشـغل ديگـر      ل داشتهشغل ديگري اشتغا

توان با مراجعه به پاسخ استفتانات برخي از فقهـا بـه دو گونـه پاسـخ     (دولتي و غيردولتي) است مي
  رسيد.

  
  داليل مخالفان تجريم تصدي بيش از يك شغل. 1.1.1.1

-حرمت، كراهت و اباحه سخن به ميان ميگانه تكليفي وجوب، استحباب، در علم فقه از احكام پنج

ي احكام، جواز اسـت. بـدين   آيد. در فقه دليلي وجود دارد مبني بر اينكه اصل اوليه در اشياء و همه
ي آن نازل يا قانونگذاري شود و حكم آن را معني كه اصل نخستين كارها قبل از آن كه نصي درباره

 كمـك  بـه  زيـ ن ياسـالم  يهاآموزه در سلطه اعدهق معتقدند زين يبرخكند اباحه است. مشخص مي
كه ادله فقهي عملي را جرم نشناخته و حكم بنابراين تازماني ).55: 1393 نوبهار،( ديآيم اباحه اصل

باشد. پس اصل اباحه بدين معناست كه هرگاه در حالل يا است مباح ميحرمت براي آن صادر نشده
). بعضـي از  302: 1388(محمـدي،   كه حـرام نباشـد   حرام بودن چيزي شك كنيم قاعده اين است

در گزينش و انتصاب افراد براي مشاغل تجسس و اخبار، نبايد معيار «دارند: فقها با صراحت بيان مي
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شان باشد... روي اين اصل ممكـن اسـت اعضـاي كسـب     گزينش بيكار بودن آن افراد و شاغل نبودن
: 1409آبـادي،  (منتظـري نجـف   »شـود. دارند برگزيده هايي نيزاخبار، حتي از ميان كساني كه شغل

جايي كه بـراي حرمـت مشـاغل    باشد از آناين پاسخ بر اصل اباحه استوار مي رسديم نظر به). 391
  مضاعف، حجت شرعي وجود ندارد اصل بر اباحه به عنوان حكم عقلي قابليت دفاع خواهد داشت. 

اند؛ در مقابل ايـن سـؤال   استفاده كرده و نظر دادهبرخي از فقها از اصل اباحه به صورت مشروط 
هاي دولتـي كـار   كه آيا شخصي كه داراي شغل آزاد است و منبع درآمدي دارد، جائز است در ارگان

(موسـوي   اند؛ تابع مقررات دولـت اسـالمي اسـت   كند و از آنجا هم حقوق دريافت كند؟ پاسخ گفته
دولت اسالمي به عنوان شرط در كنار اباحه قـرار دارد.  ). در اينجا مقررات 487، 3: ج1433خميني، 

در پاسخ سؤال ديگري؛ كه آيا داشتن دو شغل براي تأمين معاش شخصي كه آمـادگي انجـام آن را   
دهد؛ انتخاب شغل و اختيار مشاغل متعدد با دارد، از نظر شرع مقدس اسالم اشكالي دارد؟ پاسخ مي

 ،3ج: 1433(موسـوي خمينـي،    سالمي نيـز الزم اسـت  خود شخص است و مراعات مقررات دولت ا
). در پاسخ اين سؤال نيز حق شغل را به اختيار شخص منوط كرده است، ليكن رعايت قـوانين  527

داند. سپس در پاسخ به سؤال مورد نظر اين تحقيـق كـه؛ آيـا    دولت اسالمي را نيز براي آن الزم مي
ه منظور معيشت، در خارج از ساعات اداري مجاز و اشتغال به كسب براي كارمند جمهوري اسالمي ب

دارد: مشروع است؟ در پاسخ، بدون ورود به فرض دولتي يـا غيردولتـي بـودن شـغل دوم بيـان مـي      
). در اين پاسخ نيـز  527 ،3ج: 1433(موسوي خميني،  »چنانچه خالف مقررات نباشد مانع ندارد.«

تواند مانع از اشتغال به كار دوم شود. بـا  رضي ميشود، ليكن مقررات به طور عمانع شرعي ذكر نمي
باشـد،  مالحظه اين پرسش و پاسخ امام خميني(ره)؛ اصل اباحه در جواب اسـتفنائات مشـخص مـي   

اند كه اشتغال به شغل ديگر نبايد بـا مـانع مقـررات دولتـي در نظـام      ليكن آن را منوط به آن كرده
  جمهوري اسالمي مواجه شود. 

نظر اولي مبني بر مباح بودن گزينش و انتصاب افراد كسب اخبار، از افراد داراي  رسد،به نظر مي
هاي دولتـي نـدارد. در   شغل دولتي و يا غيردولتي يك حكم خاص است و قابل تسري به ساير شغل

خصوص قبول بدون مانع فقها در داشتن دوشغل، مانع آن مقررات حكومت اسالمي است پس هرگاه 
ويكـم  ي آن مشخص است و با وجود اصول چهارم و يكصدوچهلمي نباشد اباحهحكومت از نوع اسال

  شود.ق.ا.ج.ا.ا با نظر اخير جمع شود مواجه با مانعي براي اين اباحه مي
  

  داليل موافقان با تجريم تصدي بيش از يك شغل . 2.1.1.1
كـه  ايگونـه نـد؛ بـه  ابرخي از فقها از باب احكام وضعي نسبت به صدور نظرات خويش مبادرت كـرده 

ايشان بدون ورود در خصوص حرمت يا اباحه اين امر، در مواجه بـا سـؤاالت مـرتبط احكـام وضـعي      
ها الزام، منـع ويـا رخصـت    اند. احكام وضعي آن دسته از احكام شرعي است مقتضاي آنصادر كرده

 :1392حقق داماد، (م گردندنيست به طور مستقيم از سوي شارع نسبت به افعال مكلفين انشاء نمي
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). به طور نمونه در مواجه با سؤال؛ آيا افرادي كه به دليل كفاف نكردن حقوق خـود دو شـغل   8 ،1ج
-باشند؟ پاسـخ داده مـي  شود، ضامن ميها باعث كم كاري در شغل ديگر ميدارند وهر يك از شغل

يكـي ديگـر از   ). 352 ،4ج: 1428(بهجت فـومني،   »آن كسي كه كم كاري كرده ضامن است«شود:
ايشان در پاسخ به اين سؤال كه؛ بسياري از مستخدمين ادارات دولتـي در خـارج از وقـت اداري بـه     

به شغل اول  -هرچند نامرئي -شغل دوم اشتغال دارند حال اگر شغل دوم موجب وارد آمدن خسارت
ال كارفرماي اول ي وي را ندهد هنوز هم در قبباشد، آيا با وجود اينكه حقوق شغل اول كفاف هزينه

اگر از مقدار تعهدش كمتر كار كند به همان نسبت از حقوق «دهد: ضامن هستند يا خير؟ جواب مي
تـا:  آبادي، بي(منتظري نجف »التفاوت را ضامن استشود و اگر حقوق كامل بگيرد مابهاو كاسته مي

در خصوص حرمت يـا   شود، در دو مسئله فوق سؤال به طور مشخصهمانگونه كه مالحظه مي .)23
باشد، بلكه در فرض سـؤال، فـردي كـه داراي شـغل دوم اسـت بـه داليـل        جواز دو شغله بودن نمي

جسماني و رواني با خستگي در كارهمراه است و خستگي وي جزء طبيعت انساني و غيرقابـل انكـار   
و شـغله  شود كه اين امر موجب ضمان شـخص د كاري در كار اولش مياست، كه اين امر موجب كم

  شود.مي
عنوان يك حكم عقلي و فقهي در كمك به حل مسأله هر چند كه اصل اباحه، به رسديم نظر به

تواند راهگشا باشد، ليكن بـا وجـود لـزوم رعايـت مقـررات دولتـي از منظـر برخـي فقهـا، اصـل           مي
د چراكـه  باشـ ويكم قانون اساسي و ساير مقررات مرتبط نيز منطبق با موازين شرعي مييكصدوچهل

انـد. از طـرف   فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز اين قانون را مغاير موازين شرعي اعالم نكـرده 
ديگر وجود خستگي در فرد دو شغله و احتمال عـدم ايفـاي كامـل تعهـد وي را در قبـال حقـوق و       

از » بـه مكلـف  «كند كه كارمنـد، در حكـم   دهد و اصل احتياط حكم ميمزاياي دريافتي افزايش مي
اشتغال به شغل دوم اجتناب كند. چون در صورت عدم ايفاي كامل وظايف قانوني در قبـال حقـوق   

» و ال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطـل... «ي باشد و بر مبناي مدلول آيه شريفهدريافتي، وي ضامن مي
اي شـبهه  باشد و در حرمـت اكـل مـال بالباطـل    باطل مي) حقوق دريافتي شخص به188(بقره، آيه

توان مجازات فـرد  وجود ندارد و با استفاده از قاعده منع اكل مال به باطل از عنوان كلي تعزيزات مي
). با عدم انجام وظـايف اداري حقـوق دريـافتي بـال     42: 1384(ميرمحمدصادقي،  را مفروض دانست

حقـوق كامـل و   اشكال نخواهدبود و از طرف ديگر اين امر موجب ضرر بيت المال به جهت پرداخت 
شود. با ثبوت ضرر رساندن به بيت المال و مسلمانان شكي در حرمت منع ضرر انجام ناقص تعهد مي

طـور  است: بهنيست چراكه؛ حرمت ضرر رساندن به طور مستقيم و غيرمستقيم در كتب فقهي آمده
ثابت شد نزد  اگر« هرمه به حاكم اهواز نوشت:نمونه حضرت علي(ع) پس از دريافت خبر خيانت ابن

اش تو، كسي كه به او چيزي ياد داده كه به آن مسلماني ضرر برساند، آن را با تازيانه بـزن و زنـداني  
) و يا هرچه از مكاسب كـه از آن ضـرر   479 ،30ج: 1429(بروجردي طباطبايي،  »كن تا توبه كند...
د، اصل اباحه در موردي رس). به نظر مي232 ،1ج: 1419(شعراني،  رسد حرام استبه مسلماني مي
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حجت است كه استدالل متيقن و معتبري مبني بر وجوب يا حرمت مسئله كشف نشود در بسياري 
-ي استداللي از منابع، قواعد فقهي حكم قضيه كشف و منطبق با مسئله مياز احكام نيز با استفاده

آن بنـابر مبنـاي عقـل     رود كه حكـم شود و حكم اباحه با انطباق مسئله با مسلمات شرعي كنار مي
  شود.استوار مي

  
  انگاري غيرمستقيم فقهيجرم. 2.1.1

در اين مبحث با توجه به ماهيت قرارداد استخدام كارمند دولت با دولت و استفاده از قاعـده الضـرر   
شود كه آيا با ورود به ماهيت عقد استخدام موجبي براي حرمت قابل كشف اسـت؟ و يـا   بررسي مي

كند؟ در هرحال انگاري موضوع منع تصدي بيش از يك شغل ميفقهي كمكي در جرمكه قاعده اين
  باشد.بررسي اين موضوع نيازمند بيان مفاهيم و احكام آنها مي

  
  از منظر ماهيت استخدام دولتي. 1.2.1.1

ي بحث حول محور ماهيت فقهي استخدام دولتي است. دراين روش با استفاده از در اين روش دامنه
است كه مسـتخدم  ع فقهي، سعي در اجتهاد خواهدشد. در حقوق اداري، اين اصل پذيرفته شدهمناب

). با نگـاه در ماهيـت   177: 1392زاده، (موسي باشدي قراردادي با دولت داشتهدولت بايد يك رابطه
شود كه استخدام قراردادي ميان كارمند(شخص حقيقي واجـد شـرايط   استخدام دولتي مشخص مي

تـوان در قالـب عقـد اجـاره     باشد. مفهوم استخدام را مـي مي عنوان كارفرماي ويو دولت به قانوني)
). اجاره يا متعلق به اعياني است كه مملوك است از قبيـل منـزل   181: 1389(جباري،  تحليل كرد

كـه شـخص   بخشد يا متعلق به انسان است مانند آنكه تمليك منفعت آنها در برابر عوض، فايده مي
خودش را براي كاري اجير كند كه غالباً تمليك كارش را به ديگري در مقابل اجرتـي كـه قـرار     آزاد
دهد. پس در اجاره، يا تمليك منفعت است يا تمليك عمـل در برابـر عوضـي    شود، فايده ميميداده

خاص  ي انسان به عنوان اجير). بر مبناي نظر فقها از اجاره 485 ،2ج :تا(موسوي خميني، بي معلوم
كه اجير شود در مـدت معينـي بـه    است. اجير خاص از نظر فقها بر دو قسم است: اول آنتعبير شده

كه هر امري كه به او رجوع كنـد بـه جـا آورد    خودي خود، متوجه امري از امور مستأجر شود يا اين
). 292 :1413(ميرزاي قمي،  كه، كسي را بگيري كه مالزم تو باشد در مدت يك سال معينمثل آن

باشد و خـدمت  در اين نوع اجاره شخص اجير در مدت معين عقد اجاره در خدمت مستأجر خود مي
كه تعيين مدت نكند، بلكه اجير شود كه عمل معيني بكند، مثل دوخـتن  او بالانقطاع است. دوم اين

كنـد يـا   كه در آن كار سستي ي معيني از روز معيني تا وقتي كه آن عمل تمام شود بدون آنجامه
). در عقد اجاره انسان اجير با عقد اجاره، مالك اجرت 293: 1413(ميرزاي قمي،  آن را تعطيل كند

  . اين نظر مورد اتفاق فقهاست.)181 ،43ج :تا(نجفي، بي شودمي
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باشـد؛ در نـوع اول اجيـر خـاص     به تعبير فقهاي ديگر اجير خاص چهار وجه ممكن است داشته
ست كه تمام منافع او در مدت معين ملك مستأجر باشد. دوم آنكه در مدت انفس خود را اجير داده

باشد در مدت معينـي  اجاره منفعت خاصي مثل خياطي مدنظر باشد. سوم آنكه خودش را اجير داده
براي عمل كردن به امري مباشرت كند و چهارم آنكه اعتبار معاشرت يـا اعتبـار وقـوع عمـل در آن     

). با تعابير فقها تعـاريف گونـاگوني از   336 ،2ج: 1419(طباطبايي يزدي،  مدت يا هر دو شرط باشد
رسد نظرات ايشان متفاوت است، ليكن بادقـت در تعـاريف   نظر مياست، هر چند بهاجير خاص شده

شود تعريف دومي داراي فـروع بيشـتري اسـت كـه     الوثقي مشخص ميميرزاي قمي و صاحب العروه
باشـد. مسـتأجر در اجـاره اعيـان، منفعـت را      ميرزاي قمي مستتر ميهمين فروع در تعريف دوگانه 

شود در اين اجاره، اگر اجاره متعلـق بـه   شود و دراجاره انسان براي اعمال، كار را مالك ميمالك مي
). در اجاره انسان 497، 2ج :تا(موسوي خميني، بي انسان باشد تسليم عمل به تمام كردن كار است

به چند گونه قابل تصور است و صورت اول وقتي كه اجير فرد را اجاره داده تـا  به تملك عمل انسان 
تـرين مفهـوم بـه ماهيـت     تمام اعمال او در مدت معين به ملك مستأجر باشد اين نوع اجاره قريـب 

اي كه اگر تملـك كارهـاي مسـتخدم (كارمنـد) دولـت را اجـاره بـدانيم،        استخدام است كه به گونه
تواند شناسايي شود. در اين مفهوم مستخدم دولت در ولت به عنوان مستأجر ميدستگاه اجرايي يا د

مدت قرارداد خود در مورد كارمندان پيماني و قراردادي و كارمند رسمي در مـدت اسـتخدام؛ بايـد    
  عمل خود را بدون وقفه به مستأجر تحويل دهد.

تأجر كار كند، برخالف اجيـر  مطابق نظر شهيد اول(ره) در اجير خاص، مؤجر نبايد براي غير مس
اسـت،  ). اين نظر توسط ساير فقها با اندكي اختالف تأييد شده12، 2ج :1383(مكي العاملي،  مطلق

بر مبناي نظر ميرزاي قمي در اجير خاص در موارد كه اجير در مدت معيني به خودي خود، متوجه 
جا آورد، جـايز نيسـت كـه اجيـر،     بهبه او رجوع شد ولي امري از امور مستأجر بشود كه هر امري كه

شـود، مگـر در   عملي از براي غير مستأجر بكند بدون اذن او و مستأجر مالك جميـع منـافع او مـي   
اوقاتي كه عادت جاري نشده به كاركردن در آن است، جايز است براي غير، بدون اذن مستأجر، مگر 

(ميـرزاي قمـي،    ي مسـتأجر شـود  وعـه اينكه اين كار كردن نيز باعث ضعف و بازماندن از امـور مرج 
). برخي از فقها معتقدند اجير در مدت معين اجاره جايز نيست در آن مدت براي خـود  293 :1413

 يا براي ديگران با اجاره يا به جعاله يا به تبرّع عملي كند كه منافع حق مستأجر باشـد اال بـه اذن او  
رسد نبايد در كار خود دت اجاره به توافق مي). وقتي اجير در م337 ،2ج :1419(طباطبايي يزدي، 

سستي كند يا كاري كه منافي حق مستأجر باشد، اگر اجير در خـارج از مـدت متعـارف كـار بـراي      
مستأجر براي خود يا ديگري كاري كند، مشروط در آن است كه موجب ضعف او در عمل روز نشود. 

سـتأجر باشـد بـه جـا آورد در صـورتي كـه       اگر در عقد اجاره تخلف كرد و كاري را كه منافي حق م
باشد كه تمام منافع او در مدت معين ملك مسـتأجر باشـد مسـتأجر    شخص نفس خود را اجير داده

المسمي را كالً يا بعضاً پس گيرد و يا آنكه فسخ نكند، ولي عـوض  تواند اجاره را فسخ كند و اجرهمي
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چنـين اگـر در آن مـدت بـراي     مطالبه نمايـد و هـم   عملي را كه بر او تفويت كرده بعضاً يا كالً از او
توانـد عـوض از اجيـر بگيـرد امـا چـون       ديگري تبرعاً كاري كند و مستأجر به لحاظ كار تبرعي نمي

منفعتش تفويت شده و مغرور شده است مخير است يكي از سه روش ذيل را انجام دهـد اول اينكـه   
شخص مستأجر دوم قـرارداد دارد از وي بگيـرد. دوم    المسمي را كه بااجاره دوم را اجازه كند و اجره

اينكه اجاره خود را فسخ كند و اجرت خود را از وي پس بگيرد. سوم آنكه اجاره خود را باقي گـذارد  
و عوض مقدار از منفعت او از بين رفته از او بگيرد. اگر اجير قـرارداد بسـته كـه در آن مـدت اجـاره      

شـود مگـر در   مستأجر بدهد ماننـد صـورت قبلـي عمـل مـي     منفعت خاصه خود مثل خياطي براي 
صورتي كه آن عمل كه براي غير كرده به اجاره يا جعاله باشد و از غير جنس كاري باشد كـه بـراي   
مستأجر است آن كه خياطي را براي مستأجر اول قرارداده و نوشتن براي مستأجر دوم، كـه در ايـن   

دوم و شغل دوم ندارد بلكه مخير است يا اجاره خـود   صورت مستأجر اول حقي در دخالت در اجاره
دارد و عوض كاري كه بر او تفويت كـرده از او بگيـرد. اگـر اجيـر     ي خود را نگهرا فسخ كند يا اجاره

(يعني كه خويش را اجير داده بـراي مباشـرت عملـي در مـدت      استخود را بر وجه سوم اجاره داده
بلي است. اگر اجير خود را بر وجه چهار اجير داده كـه اعتبـار   معين)، احكام اين نيز مانند صورت ق

باشد اجير غير شود داراي دو وجـه اسـت يـا صـحت     مباشرت يا تعيين مدت نباشد فقط شرط شده
عمل براي غير بدون لزوم به اجازه، هر چند به سبب مخالفت شرط واجب بر او حـرام اسـت نهايـت    

كه صحت عمل متوقف بـر اجـازه باشـد، زيـرا كـه      و يا آن كه مستأجر اول خيار تخلف شرط داردآن
 338 ،2ج :1419(طباطبـايي يـزدي،    الشرط است و بدون اجازه باطل استاجازه دوم يا جعاله حق

). از نظر فقهاي ديگر نيز اگر اجير خود را اجيرديگري كرد، به طـوري كـه تمـام منـافع او در     339و
ر جايز نيست كه در آن مدت، براي خود يا ديگـري، كـار   مدت معيني ملك مستأجر باشد، براي اجي

-). ساير احكام تخلف از اجاره نيز به طور مشـابه بيـان شـده   503 ،2ج :تا(موسوي خميني، بي كند

  اند.است. پس فقها در كارنكردن براي غير در مدت اجاره به اتفاق از لفظ جايز نبودن استفاده كرده
باشد، عمل در روابط بين كارمند و دولت مظهر عقد اجاره مي رسد، احكام اجيرخاص،به نظر مي

گيـرد و كارمنـد در مقابـل وظـايف پسـت سـازماني       كارمند است كه موضوع قرارداد اسـتخدام مـي  
ي شود. در روابط كارمنـد و دسـتگاه اجرايـي بـه عنـوان نماينـده      مستحق دريافت حقوق و مزايا مي

باشـد،  (مؤجر و مستأجر) مي اولين ركن اجاره، متعاقدين مستأجر در قوانين استخدامي معين است.
باشد. اما براي يـافتن مسـتأجر ممكـن    مؤجر كسي است كه عمل او براي مستأجر منفعت اجاره مي

است مواجه با مشكل باشيم، مشخص نيست در اين روابـط، مسـتأجر آيـا دولـت اسـت يـا مـديران        
به عنوان مستأجر شناخته شود با اذن بـاالترين مقـام   دستگاه اجرايي ويا مردم؟ اگر دستگاه اجرايي 

تواند از ضمان مسئله گريز كند. از آنجايي كه كارمند هر دسـتگاه  دستگاه اجرايي، فرد به راحتي مي
اجرايي از اعتبار مختص آن دستگاه در بودجه كل كشور مشخص شده حقوق و مزاياي شغل اول را 

تـوان بيـان كـرد؛    أجر باشد ليكن در پاسخ به اين نظر ميكند مالكي براي شناخت مستدريافت مي
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باشد و رياست او قائم بـه شـخص   رئيس دستگاه اجرايي به عنوان نماينده ماذوني از طرف دولت مي
قانون محاسبات عمومي كشور  1باشد. از طرفي اعتبارات دستگاه اجرايي به موجب تعريف ماده نمي

شـود و اعتبـارات حقـوق مزايـاي     خزانه دولـت پرداخـت مـي   جزئي از بودجه كل كشور است كه از 
قانون اخيرالذكر بدون اذن قانوني مجوزي براي پرداخت نخواهد  50كارمندان دولت مستفاد از ماده 

اگر دولت را مستأجر بدانيم بر مبناي اين نظر اوالً، حقـوق و مزايـاي كارمنـدان كـه جزئـي از        بود.
قانون مـديريت خـدمات كشـوري؛ كارمنـد بـر       7ر مطابق ماده بودجه كل كشور است. از طرف ديگ

كـارگيري  اساس حكم مقام صالح يا قرارداد بر طبق قوانين و مقررات براي وظيفه پست سازماني بـه 
ي قـانوني اسـت   هـاي دولتـي بنـابر اراده   شود. بنابراين از آنجايي كه ضوابط اشتغال در دسـتگاه مي

تواند مستأجر قرارداد اجاره اخير خاص باشد بر مبنـاي اصـول   ميقانونگذار كه جزئي از دولت است 
شصت وسوم و يكصدوپانزدهم قانون اساسي و اركان دموكراسي دولـت، اعـم از قـوه مجريـه و قـوه      

شوند و در واقع آنان به عنوان منتخب ملت، بر طبـق ضـوابط   مقننه بر اساس رأي مردم انتخاب مي
كنندگان حقيقي از خدمات كارمندان دولت، مـردم  ديگر استفاده كنند. از طرفقانوني حكمراني مي

روست. اما از منظر خدمت و ، مستأجر بودن دولت نيز با اشكال روبهرسديمنظر  بههستند. بنابراين 
ي اصلي از منـافع عمـل كارمنـدانِ    عمل كارمندان دولت كه ركن اصلي اجاره است، استفاده كننده

  دولت، مردم هستند.
هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي بـا نظـارت و حمايـت دولـت، امـور زيربنـايي بـا        تصديامور 

و  14، 13هاي اقتصـادي مطـابق مـواد    هاي اجرايي و امور تصديمديريت، حمايت و نظارت دستگاه
شـود و تنهـا امـور حـاكميتي     قانون مديريت خدمات كشوري توسط بخش غيردولتي انجام مـي  15

اين مستند آمده منافع اين امور بدون  8گونه كه در ماده شود. همانجام مياست كه توسط دولت ان
شـود كـه   ، با اين استدالل مشخص مـي رسديمنظر  بهشود. محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي

ي اصلي از خدمات دولتي و عمومي مردم هستند هر چند دستگاه اجرايي و دولت به استفاده كننده
شود اما سمت آنها نه به عنوان اصيل، بلكه يا بكارگيرنده كارمند محسوب مي عنوان اجرت دهنده و

ي نهايي مردم هستند، كنندهكنند. پس استفادهبه عنوان جانشين از طرف مردم اعمال حكومت مي
 28و  27، 26همچنـين در مـواد    1باشـد. قانون مذكور مؤكد و مسـتتر مـي   25اين موضوع در ماده 

هـاي اجرايـي اسـتفاده    كننده بودن مردم از خـدمات دسـتگاه  ور صريح به استفادهقانون مذكور به ط
  است.كرده

توان به نظر سوم مبني بر مستأجر بودن مردم در اسـتفاده از خـدمات اجيـر    با اين استدالل مي
خاص بيشتر قابل دفاع و استحكام باشد. با توجه به نظر فقها اجير خاص اجـازه اشـتغال بـه اجـاره،     

                                                            
ـ    هاي اجرايي خدمتمديران و كارمندان دستگاه. 1 ه نحـو احسـن در راه   گذاران مردم هستند و آنـان وظـايف خـود را ب

  دهند.هاي قانوني آنها انجام خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته



ب/  58 ی  با ن  ی و  تان   یدون  ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال  وق  نا   )١٣، (ایپپی ١٣٩٥ژپو
 

اله يا عمل تبرعي براي ديگران ندارد مگر با اذن مستأجر، گرفتن اذن از مردم به عنوان مسـتأجر  جع
هاي اجرايي عمالً غيرممكن است عمالً اخذ اذن متعـذر  اصلي و استفاده كنندگان از خدمت دستگاه

  باشد.مي
-كـار دوم مـي   رسيم كه كارمند بدون اذن مردم مبادرت بهبا بيان داليل فوق به اين نتيجه مي

ي عموم از خدمات و تكاليف قانوني است. اين اشكال وارد اسـت  كند و رفتار او موجب عدم استفاده
كه مباحث مذكور با ضمانت اجراي مدني قابل حل و جبران اسـت، ايـن دسـته از احكـام از احكـام      

بـر احكـام   باشد. امـر و نهـي شـارع    وضعي است وحرمت مبادرت به شغل دوم از احكام تكليفي مي
توان گفـت؛  وضعي مصداق ندارد پس توسل به حرمت در حكم وضعي قابل تأمل است. در پاسخ مي

عدم ايفاي تعهد از طرف كارگزاران حكومت موجب ضرر و زيان به مردم است و جبران خسـارت در  
 انگاري و سستي كارمند خـدمت بـه مـردم ارائـه    كه؛ با سهلاين مورد سبب بازدارندگي نيست چون

شود و كسي كه بتواند جبران خسارت مردم را كند مشخص نيست چه كسي باشد. بـر مبنـاي   نمي
حاكم اسالمي شايستگي و وظيفه دارد رفتارهاي منافي با منافع عمـومي و مضـر بـه    «اعتقاد برخي 

كـه مقتضـي كيفـر    باشـد.) چنـان  ي تجريم و حتي تحريم شرعي نداشته(ولو سابقه حال اشخاص را
عين نباشد، جرم قابل تعقيب و كيفر اعـالم كنـد. ايـن دسـته از ممنوعـات حكـومتي، از       قطعي و م

ي حرمـت در  ). اين عمل نيز هرچند سابقه102: 1388(حسيني،  »مصاديق جرايم تعزيري،... است
، اين دسته از احكام در صورت لزوم و ايراد ضرر به منـافع عمـومي قابـل    رسديمنظر  بهشرع ندارد 
  ريم توسط حاكم اسالمي است.تحريم و تج

  
  قاعده الضرر. 2.2.1.1

مفاد اين قاعده اصوالً اين است كه از نظر شارع، هيچ كس حق ندارد به ديگري ضـرري وارد كنـد و   
 اين ضرر اعم از فعل و يا ترك فعلي است كه منجر به هر نـوع ضـرر مـادي و معنـوي خواهـد شـد      

است كه غالب استعمال ضـرر و مشـتقات آن   رار آمده). در فرق بين ضَرَر و ض185: 1389(جباري، 
مالي يا نفسي است، ولي كاربرد كلمه ضرار و مشتقات آن در تضييع، اهمال، سختي و تلف شـايع و  

رار   ). به نظر برخي بررسي موارد استعمال واژه31 :تا(موسوي خميني، بي رايج است هاي ضـرر و ضـ
هاي وارد بر ديگري است ولي ضرار مربوط بـه  ها وزيانتي خساردهد كه ضرر شامل كليهنشان مي

(محقـق   كنـد مواردي است كه شخص با استفاده از يك حق يا جواز شرعي به ديگري زيان وارد مي
 1). با چنين برداشتي ضرار در حقوق عرفي به معناي سـوء اسـتفاده از حـق   141 ،1ج :1392داماد، 

  شود.تعبير مي

                                                            
1. Abusinrgofright  
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آنچه به عنوان يك دليل عقلي مورد استفاده است ايـن اسـت كـه زيـان      با توجه به نظرات فقها
شود. قاعده الضرر كه حاكم بر احكام آور ميرساندن به ديگري ممنوع است و موجب مسئوليت زيان

 :تـا (جمعي از پژوهشـگران، بـي   كندي احكام را محدود و مقيد به عدم ضرر ميباشد، دامنهاوليه مي
بندي اقسام آن را بـا  ترين تقسيماند. در مهمم بندي ضرر اقسامي را ذكر كرده). در تقسي131 ،14ج

). ضررها با توجه به علل آنها 101: 1419(جعفري تبريزي،  اندتوجه به علل پيدايش زيان ذكر كرده
شود. اول: ضرر ناشـي از جريـان قـوانين طبيعـي. دوم: ضـررهاي      بندي ميبه سه دسته مهم تقسيم

ها به يكديگر ناشي از تزاحم و تنازع بقا. سوم: ضررهاي ناشي از تزاحم حقوق: در د انسانناشي از خو
اند مانند استفاده مطلق از حق مالكيت. جايگاه قاعده ها قائل شدهتمامي مكاتب، حقوقي براي انسان

خـود،  تواند و نبايـد بـا اجـراي حـق     شود كه هيچ كس نميالضرر و الضرار در اين تزاحم هويدا مي
  موجب ضرر و زيان به ديگري شود. 

برخي معتقدند بديهي است كه عدم استفاده مستأجر از عمل اجير خاص موجـب ضـرر بـه وي    
). بـا توجـه بـه    185: 1389(جبـاري،   شـود كننده از خدمات مـي شود، اين ضرر وارد بر استفادهمي

كرد. از آنجايي كـه مطـابق اصـل    توان ديدگاه ديگري را بيان ضررهاي ناشي از تزاحم حقوق نيز مي
 ضرر جا مشروع است كه باعثهاي متعدد آزاد است، ليكن اين حق تا آناباحه، داشتن شغل يا شغل

است اصل بر ممنوعيت قانون برنامه پنجساله پنجم آمده 51گونه كه در ماده به ديگري نشود. همان
ن اساسي؛ دولـت مكلـف اسـت بـراي     هشتم قانوواستخدامي است. از طرف ديگر مطابق اصل بيست

همه افراد امكان اشتغال به كار را به نحو تساوي ايجاد كند، اشتغال يك شخص به مشاغل متعدد و 
هـاي  شود. هميشـه در آزمـون  گوناگون باعث تزاحم حقوق استخدامي ساير افراد واجد صالحيت مي

قابت براي بهترين انتخاب شود. كند تا راستخدام چندين برابر ظرفيت هر شغل، داوطلب شركت مي
شود در قاعده الضرر نيز نهـي كننـده از   جا، باعث ورود ضرر به آنها ميتصدي شغل مضاعف در اين

ضرر رساندن به ديگري است براي كسي كه مستند به حـق آزادي شـغل، مبـادرت بـه اشـتغال بـه       
  كند.مشاغل متعدد مي
، دليلي بر ورود مستقيم فقها به حرمت تصدي بيش از يك شـغل  رسديم نظر بهدر پايان بحث 

-دولتي در كتاب، سنت و اجماع نداريم. هر چند با استفاده از استفتائات معدود كه با فـرض سـؤال  

كننده از خـدمات عمـومي يـا دسـتگاه اجرايـي،      است با امكان ورود ضرر به استفادههايي صادر شده
اند. اين ضمان به معنـاي جبـران خسـارت زيـان     بيان كرده ضمان، شخص متصدي شغل مضاعف را

ي قراردادي شخص كارمند با دستگاه اجرايي به تواند تصور شود. در استدالل دوم كه رابطهديده مي
شود كه در قرارداد اجير خاص حق انعقاد قـرارداد اجـاره   عنوان اجير خاص بررسي شد، مشخص مي

دهنـده  ستأجر. حال شك در مستأجر دانستن دستگاه اجرايي حقـوق با ديگري را ندارد مگر با اذن م
كارمند، دولت يا مردم ممكن است قضيه را با چالش مواجه كند، عموماً دولت اجازه شغل دوم را به 

كنـد. برخـي از فقهـا دليـل     دهد و در واقع مقام دولتي، وي را به شغل دوم منصوب مـي كارمند مي
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وم، در نتيجه عدم انجام صحيح تكـاليف او شـده و موجـب ضـمان     ضمان را سستي ناشي از شغل د
توانست قاعده الضرر باشد، هرچند اسـتحكام قاعـده   هاي اصلي اين نظر نيز ميشود. يكي از پايهمي

به لحاظ غناي آن از منابع و مدارك قابل خدشه نيست، ليكن ترديد در تحقق ضرر ناشـي از شـغل   
آور است. در قاعده الضرر نيـز  است كه اگر موجب سستي شود ضمانباشد. نظر فقها در اين دوم مي

با تصدي شغل دوم به همين دليل مشترك رسيد كه ممكن است باعـث تنبلـي در كـار اول، عـدم     
ي ضرر متزلـزل  استفاده كامل مردم از خدمت كارمند و اخذ حقوق بدون انجام تعهد شود. پس پايه

ي الضرر نيز الزاماً با هر رفتـار،  رود. به نظر، اول اينكه در قاعدهپيش مياست و همواره با احتمال به
هـاي اسـتدالل   شود، در اين جرم نيز ضرر و زيان قريب الوقوع است، يكي از پايهضرر با آن وارد نمي

اي بـراي  ها در مورد ضامن بودن فرد و عدم انجام كامل تعهد اداري خـودش قرينـه  ما، كثرت سؤال
زيان است. دوم اينكه از باب قرارداد اجير خاص دستگاه اجرايي و دولـت بـه خـاطر    افزايش احتمال 

كه وقتي مردم به عنوان اصيل در يـك  ي آنها به دو دليل نافذ نيست چوناصيل نبودن ايشان اجازه
طرف قرار دارند دولت و دستگاه جايگاهي در دادن اجازه كار براي ديگري ندارند. همچنين وقتي به 

باشـد.  ي آنها نيز تخلـف بـوده و قابـل تعقيـب مـي     است، اجازهانون اساسي رفتار منع شدهموجب ق
ي حقـوقي دفـع   سومين استدالل به نظر ما، حرمت قانون منع جمع مشاغل را تقويت كنـد، قاعـده  

توان با بيان كه احتمال ضرر در يك امر زياد باشد بنا براين قاعده ميافسد به فاسد است. در صورتي
  دهي بيشتر پيشگيري كرد. مت آن از زيانحر

  
  تصدي بيش از يك شغل دولتيانگاري جرم مباني عرفي .2.1

تلقي كردن اعمال و رفتارهايي تحت عنوان عمـل مجرمانـه در نقطـه     1انگاريدر حقوق عرفي، جرم
ت كـه  انگاري فرآيندي اسرسد، جرم). به نظر مي2: 1382جانكي، (محمودي باشدشروع يا صفر مي

ي آن اَعمال مجرمانه با معيارهاي ويژه و معيني، بايد طي آن به انتخـاب مطلـوب و مـورد    به وسيله
  قبول منجر شود. 

تواند ميسـر باشـد و   شناسايي اعمال ضداجتماعي و نابهنجار در بسياري از موارد به سادگي نمي
وار است مراجعه كند. اين اصول در براي اين كار قوه مقننه ناچار بايد به اصولي كه جامعه بر آن است

اجراهـا هـم وجـود    هر جامعه بنا به اعمال ضداجتماعي ممكن است متفاوت باشد. در ميان ضـمانت 
 ضمانت اجراي كيفري استثناست و اصل بر وجود ضمانت اجراهاي ديگر مانند مدني و اداري اسـت 

 موجـب  دارد كـه  ياجتمـاع  سـت يز يهانهيبرهز عالوه يانگارجرم يفراوان). 183: 1383(آزمايش، 
 گـران، يو د ي(غالمـ  شـود يمـ  ياجتمـاع  يزندگ در يفريك عدالت ينهادها با مواجهه خطر شيافزا

هـاي اساسـي،   ي استثنايي، بايد با اتكا بـه پايـه  گذار براي وضع يك قاعدهاين قانون. بنابر)8: 1393

                                                            
1. Criminalisation  
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ي ضمانت اجراي مناسـب از قاعـده   بينيرفتارهاي خالف را شناسايي كند و در صورت لزوم با پيش
گذار اغلب براي مجازات افرادي كه به قصد جمـع مـال مرتكـب    حقوقي خويش، حمايت كند. قانون

شود و اگر شغل او، فرصـت ارتكـاب جـرم    شوند به مجازات نقدي متوسل مياعمال ضداجتماعي مي
 جويـد يا انفصال توسل مي اي مانند تعطيلي محل كسبهاي انتظامي و حرفهفراهم كند به مجازات

، هرچند اعمال ضداجتماعي در بسياري از مـوارد احساسـات   رسديمنظر  به). 120: 1389(باهري، 
توانـد  كند، ليكن ظرافت قانونگذاري براي مشخص كـردن ايـن اعمـال مـي    دار ميعمومي را جريحه

  باعث احساس امنيت و آرامش خاطر عمومي شود.
 انگاري شود بايد سنجش شود از چه منظر خطاكارانـه اسـت؟  ابل جرمكه قيك رفتار، قبل از آن

) ميزان خطرآفريني آن بايد مورد سنجش قرار گيرد. براي ورود به اين بحث 169: 1390(هوساك، 
 امروزهشود. هاي تشريح قانونگذاري جرم منع تصدي بيش از يك شغل را روشن ناچار مباني و علت

 ميمفـاه  و ابزارهـا  از كيـ  چيهـ  از ازينيب ياجتماع كنترل بر ناظر يارگذ استيس معتقدند ياريبس
 گـران، يو د ي(غالمـ  شـود يم متفاوت كدام هر سهم زانيم در بلكه ستين يفريك و ييجنا استيس

اسـت كـه   . برخي معتقدند انحراف به لحاظ تاريخي سه مرحله متمـايز را تجربـه كـرده   )16: 1393
: 1381(عبـدالفتاح،   شـود انحـراف مـي  » انگاريطبي«و » انگاريجرم«و » مرموز جلوه دادن«شامل 

جـايي  ). اين سه مرحله در زمينه تصدي بيش از يك شغل نيز به نوعي قابل مشاهده است از آن76
كند و با تخلـف دانسـتن ايـن    كه قانونگذار در قوانين استخدامي حساسيت دخالت خود را اعالم مي

كند، سپس با ورود ممنوعيت موصـوف در قـانون اساسـي در سـال     رفتار كارمندان دولت را نهي مي
انگاري، كند و اكنون كه با گذشت حدود بيست سال از اولين جرمانگاري ميمبادرت به جرم 1373

توسـط   1391وجو براي اصالح است كه طرح منع اشتغال به بيش از يك شغل درسـال مورد جست
  گيرد.مقنن مورد بازنگري قرار مي

ي آزادي اشتغال تصدي بيش از يك شغل دولتي با نگاهي عميق به نوعي محدود كننده موضوع
انگاري تصدي بيش از يك شغل بايـد  برخي اقشار خاص از جامعه است. براي تبيين  و ارزيابي جرم

-هـاي جـرم  انگاري و ارزيابي آنها با معيارها متمركز شد. با تجسس در داليل  و ريشهبه داليل جرم

ي تصدي بيش از يك شغل دولتي منابع بسيار كمي قالب دسترسي است؛ اما در محدود موارد انگار
  رسيم. بيان شده به داليل زير مي

  
  مشكل بيكاري. 1.2.1

دولت در رفتار تصدي بيش از يك شغل دولتي؛ به لحاظ ي انگاري و مداخلهاز نظر برخي دليل جرم
كه اشتغال يك نفر در مشـاغل مختلـف باعـث از بـين     مشكل بيكاري در بين جوانان است به طوري

و  244: 1392زاده، و موسـي  417: 1383(ابوالحمـد،   شـود هاي شغلي در كشـور مـي  رفتن فرصت
ي اتخـاذ  وسـوم قـانون اساسـي؛ دولـت وظيفـه     ). از آنجايي كه مطابق اصل چهل4: 1392حمايت، 
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د جامعـه را دارد. از طـرف ديگـر معضـل     تمهيداتي براي رعايت آزادي انتخاب شغل براي همه افـرا 
ها است كه به خصوص با اتمام تحصـيل جوانـان بـه    ها در اين سالبيكاري، از جمله معضالت دولت

عنوان يكي از علل فقر و تنگدستي كه به تبع نبود كار مناسب، عدم امكان تأمين زندگي متوسط به 
 انـد ز جرايم مانند قاچاق مواد مخدر دانستهشمار رفته است و آن را علت مهم فزوني ارتكاب برخي ا

تـوان دولـت مداخلـه    ). بررسي اين نكته كه آيا براي رفع مشكل بيكـاري مـي  282: 1379(اكبري، 
 يرفتارهـا  يتيحمـا  ييجنا استيس در هرچندكيفري در ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كند؟ 

 اسـت  يانگـار جـرم  قابـل  حـق  كيـ  از اسـتفاده  و شدن برخوردار از امتناع مانند ض،يتبع از يحاك
گانه شنشك فيلتر اول: فيلتر اصـول اسـت، آنچـه    از نظر فيلترهاي سه كنيل). 393: 1393 ،ي(مارت

، عمل تصـدي بـيش از يـك شـغل دولتـي بـه       1گرايي قانوني محدودمسلم است حتي از نظر اخالق
، اين عمل به طور 2ايي معتدلگرشود اما از نظر اخالقعنوان يك عمل ذاتاً غيراخالقي محسوب نمي

شود. از نظر سودرساني به ديگران نيز اي از افراد جامعه ميغيرمستقيم موجب بيكاري احتمالي عده
تواند مورد بررسي قرار گيرد. بدين مفهوم كه منع تصـدي مشـاغل مضـاعف از ناحيـه     توجيه امر مي

- باشد، لذا به اين لحاظ شايستهه ميي منفعت و سود براي اشخاص بيكار جامعكارمندان دولت مايه

است، به موجب توجيه  3گراييباشد. سومين اصل قابل توجه در اين جرم، كمالي مداخله دولت مي
شود به ي بهبود وضعيت اشتغال مردم مياين اصل منع كردن تصدي بيش از يك شغل دولتي مايه

  همين دليل قابليت مداخله دولتي را دارد.
هـاي شـغلي در بـين    صدي بيش از يك شغل دولتي باعث از بين رفتن فرصتهرچند به علت ت

شود، اما اين موضوع قابل تأمل است كه علـت اصـلي مشـكل بيكـاري جوانـان بـا       جوانان كشور مي
شود، بلكه داليل بيكاري جوانـان  مداخله كيفري دولت در تصدي بيش از يك شغل دولتي رفع نمي

ست با ممنوعيـت ايـن رفتـار مشـكل بيكـاري قابـل حـل نيسـت.         ي ديگري اهاي عمدهداراي علت
انگاري منع تصدي بيش از يك شغل به دليل مشكل بيكاري رسد كه اساساً جرمبنابراين به نظر مي

تبـع عـدم مقبوليـت در ايـن     جوانان و تقاضاي زيادي براي آن از فيلتر اصول قابل قبول نيسـت. بـه  
لحاظ مفهـوم اسـتفاده كمينـه از مداخلـه دولتـي و اسـتفاده از        ها نيز بهفرضفيلتر، در فيلتر پيش

  توان كارمندان دولت را از تصدي بيش از يك شغل بازداشت.ضمانت اجراهاي اداري به درستي مي
  
  توقف خدمات رساني. 2.2.1

داننـد و  انگاري در منع جمع دو شغل را وقفه در هر دو كار كارمنـد دو شـغله مـي   برخي دليل جرم
توانـد همزمـان در دو   ها يكي است مستخدم نميهاي كار ادارهكه اغلب ساعتند به لحاظ اينمعتقد

                                                            
1. Legal moralism narrow 
2. Legal moralism broad 
3. Per fectioism 
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-). در واقع دو شغله بودن باعث كاهش كارايي شخص مي417: 1383(ابوالحمد،  پست خدمت كند

دهد. اين در حاليست كه مشاغل دولتـي و عمـومي چـون بـا     شود و احتمال اشتباه او را افزايش مي
). بـراي  4: 1392(حمايـت،   مومي مستقيماً در ارتباط است جايي براي اشتباه وجود نـدارد منافع ع

ها و كاركردها بررسي شود فرضگانه فيلترهاي اصول، پيشتحليل بهتر اين دليل نيز بايد مراحل سه
  تا مداخله دولت در اين جرم مورد سنجش واقع شود.

مند دو شغله و توقف انجام وظايف به نحو مطلوب، در فيلتر اصول، با توجه به كاهش كارآيي كار
اين رفتار با حقوق مراجعين در تزاحم خواهدبود، چون فرد با كسـالت و سسـتي وظـايف محولـه را     

رو شدن با اين سستي در احقاق حقوق خود راضي نخواهنـد  كنندگان با روبهدهد و مراجعهانجام مي
هاي اجرايي است و اگر اين رضايت به آنها در دستگاهبود. جلب رضايت ارباب رجوع از حقوق مسلم 

هـاي اجرايـي   درستي حاصل نشود موجب سردرگمي و سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و دستگاه
تواند به بحـران مشـروعيت   اعتمادي شهروندان به متصديان مشاغل عمومي و دولتي ميشود. بيمي

ز طرف ديگر كارمند دولت در مقابـل انجـام وظـايف    ). ا148: 1387(نوربها،  در جامعه هم بينجامد
كند. حقوق و تكاليف الزم و ملزوم هـم بـوده و بايكـديگر    حقوق و مزاياي قانوني خود را دريافت مي

توان حقوقي تصور كرد كه همراهش تكليفي وجود نداشـته باشـد. بـا    قرين هستند. براي كسي نمي
تعلق، عدم انجام وظيفه به نحو مطلوب، دريافت حقوق اين تفسير با وجود دريافت حقوق و مزاياي م

-شود. پـس در توجيـه جـرم   ي دولت ميشود و همين امر باعث زيان به خزانهبالجهت محسوب مي

و  1هاي مزاحمـت انگاري تصدي بيش از يك شغل به دليل وقفه در هر دو كار كارمند دوشغله، اصل
شود. بر ايـن اسـاس نيـز    از يك شغل دولتي مي ي مداخله دولت در تصدي بيشكنندهتوجيه 2ضرر

 كننـد بعضي دليل مداخله دولت در منع جمع مشاغل را احتمال زيان رساندن بـه خزانـه بيـان مـي    
باشـد و بـا تصـدي    ). با استدالل مذكور زيان رسيدن به دولـت متصـور مـي   419: 1383(ابوالحمد، 

صي ديگر، با اصل ضـرر قابـل توجيـه    كارمند دولت در بيش از يك شغل دولتي  و حتي شغل خصو
  باشد.مي

رسد. در اين قسمت تأكيـد بـر كـاهش    ها ميفرضبا گذشت از فيلتر اصول، نوبت به فيلتر پيش
باشـد و اسـتفاده از   ميزان استفاده از مقررات كيفري در روابط فـردي يـا اجتمـاعي شـهروندان مـي     

گيـرد. در تصـدي   هاي دولـت قـرار مـي   نشضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي در اولويت واك
بيش از يك شغل دولتي، از آنجاكه كارمند مرتكـب جـرم اسـت اسـتفاده از ضـمانت اجـراي اداري       

باشد. براي رد شدن از بهترين گزينه به عنوان واكنش اين رفتار براي جلوگيري از زيان و تزاحم مي
 43كه بيان شد اولين مداخله دولت در ماده گونه اين فيلتر بايد اين موضوع يادآوري شود كه همان

بود كه به موجـب آن تصـدي پسـت سـازماني ديگـر توسـط       1345 مصوبقانون استخدام كشوري 

                                                            
1. The offence principle  
2. The harm principle  
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ها و اختيارات دولتي، بهبود در ايـن  بود، ليكن با گذشت زمان و گسترش فعاليتمستخدم منع شده
كه داشـتن  ري پيدا كرد به طوريهاي اداري شيوع بيشتجهت حاصل نشد و اين انحراف در سازمان

 هاي باالي سياسي و اداري مـورد تعـرض نويسـندگان قرارداشـت    هاي متعدد به ويژه در مقامسمت
توان ادعا كرد بر پايه همين دليل بـود كـه   ). مي21 ،2ج :1386و هاشمي،  417: 1383(ابوالحمد، 

از جانـب   1373ي در سـال  قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي به عنـوان طـرح قـانون   
الحـاقي سـال    10نمايندگان مجلس تهيه و به مجلس ارائه شد. همين دليل در مورد الحاق تبصـره  

تر بـود. از آنجـايي كـه متصـدي     به اين قانون در خصوص حقوقدانان شوراي نگهبان ملموس 1388
رنـد يـا در مقابـل    تخلفات اداري رئيس دستگاه اجرايي و در انتصاب افـراد بـه مشـاغل متعـدد مؤث    

تخلفات كارمندان تحت مديريت خويش، هيچ واكنشي نداشت، ضـمانت اجـراي اداري بـه واكـنش     
رسد با تحوالت تاريخي منع جمع مشاغل، در قـوانين اداري، واكـنش   كيفري تبديل شد. به نظر مي

ذار نشـده  غيركيفري در قبال اين رفتار مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت و پاسـخگوي دغدغـه قانونگـ    
  است.

انگاري رفتـار تصـدي بـيش از يـك     مرحله بعدي فيلتر كاركردهاست، بررسي آثار و عواقب جرم
شغل دولتي در فيلتر كاركردها بسيار مهم و حياتي است، چون اگر سود اجـراي قـانون كيفـري در    

به عنوان قانوني  توانداين مرحله بر زيان آن غالب نباشد، قانون در اين مرحله با اخذ نمره منفي نمي
جامع و داراي آثار مفيد تلقي شود. واكنش كيفري نسبت به ضمانت اجراي اداري؛ عالوه بر ورود آن 

كند مرتكبان رفتـار منـع شـده را تحـت تعقيـب      به سيستم عدالت كيفري، دادگستري را مجاز مي
يك نـوع محروميـت   قضايي قرار دهد. از طرف ديگر ضمانت اجراي كيفري مقرر در قانون اين جرم، 

باشد. بنابراين ورود اين جرم به حوزه عـدالت  از حقوق اجتماعي و از نوع كيفرهاي سالب آزادي نمي
ي باشد. از طرف ديگر بنابر عقيـده ي مرجع رسيدگي كننده داراي اهميت ميكيفري بيشتر از جنبه

). چـون اعمـال   81: 1382 (نصـيري،  برخي قانون بدون ضمانت اجرا اكثراً جنبه فرمان اخالقي دارد
-مانـد. در واقـع پـيش   اجرا در دست خود دستگاه اجرايي بود عمالً انحراف بدون واكنش ميضمانت

باشد. اين نظر را نيز بايد پذيرفت بيني ضمانت اجراي كيفري به عنوان آخرين چاره قابل ارزيابي مي
 پـذيري و پاسـخگويي اسـت    اعمال مجازات در مورد متخلفين گام مهمي به سوي ايجـاد مسـؤليت  

هاي كارمند دوشغله به لحاظ زياني كـه بـه   ). به نظر ما وقفه در شغل167 :1381(رهبر و ديگران، 
تواند تصدي بيش از يـك شـغل   انگاري ميكند با توجه به اصل ضرر در جرمي دولت وارد ميخزانه

  عدالت كيفري كند. ةدولتي را وارد حوز
  
  فساد اداري. 3.2.1
داننـد، در برخـي   دليل اصلي مداخله دولت را فساد ناشي از تصدي بـيش از يـك شـغل مـي    برخي 
 داننـد بودن كاركنان دولت را از عوامل بروز فسـاد مـالي و اداري مـي   ها به صراحت چند شغلهنوشته
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كنند كه اين داليل منجر بـه فسـاد مـالي و    ). برخي ديگر داليلي را بيان مي61: 1383آبادي، (فتح
) اعمـال نفـوذ،   74: 1392(ويـژه و رضـايي،    شـود ماننـد: تعـارض منـافع    فساد سياسـي مـي   حتي

). از طـرف ديگـر بـا    64و  60: 1373، كوشـكي،  14 ،2ج :1386(هاشـمي،   انحصارطلبي و استبداد
: 1381(رهبـر و ديگـران،    شـود جمع مشاغل در يك فرد منجر به تمركز قدرت و يا مقام در او مـي 

تفاوتي و تنبلي پيچيده و متنوع است كه موجب كاهش اثربخشي دولت، رواج بيفساد امري ). 148
هاي فقرزدايي، از پذيري در جامعه، ناكام ماندن تالشدر جامعه، افزايش انجام كارها، دشواري رقابت

 :1390(افضـلي،   آوردهاي اجتماعي و تضعيف روحيه افراد درستكار را فـراهم مـي  رفتن سرمايهبين
هاي دولتي، هر قـدر ايـن اختيـارات    هاي در اختيار مقامس فساد تابعي است از ميزان رانت). پ237

بنـابر تعريفـي از فسـاد مـالي، فسـاد      همراه با تمركز قدرت بيشتر باشد احتمال فساد بيشتر اسـت.  
). 39: 1381عبارت است از سوء استفاده از منصب دولتي براي منفعـت خصوصـي(رهبر و ديگـران،    

اشخاصـي كـه نسـبت بـه     1يف با تضاد يا تعارض منافع كامالً همسواست. در تعـارض منـافع  اين تعر
شان را دخيـل كـرده و وظـايف خـود را     ديگران وظايفي دارند، در انجام وظايف خود، منافع شخصي

ي ). زنجيـره 37: 1392(ويژه و رضـايي،   اندتوجهدهند و به منافع عمومي بيتابع آن منافع قرار مي
هسـتند. هـيچ كـدام از ايـن     هم وابسـته كاركنان دولت به واسطه مشاغل دولتي آن، كامالً بهجرايم 

پيوندند مگر با استمرار در تخلفات و زمينه سازي براي ارتكاب جـرايم. بـه طـور    جرايم به وقوع نمي
اليحـه قـانوني راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان مجلسـين و          1مـاده   7مثال مطابق بند 

شركتها و مؤسساتي كه تحت مـديريت   1337رمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب كا
كه به موجب قـانون  اند. در حاليهاي اجرايي منع شدهكارمندان دولت قرار دارد از معامله با دستگاه

منع تصدي بيش از يك شغل دولتي، كارمندان دولت از تصدي مديريت عامل يا هيئت مديره انـواع  
 بـا  مبـارزه  يبـرا  متحـد  ملل سازمان ونيكنوانس 8 ماده 5بند دراند. هاي خصوصي منع شدهركتش

ـ  كـه   يدولت مقامات يرونيب يتهايفعال منافع تضاد درخصوص زين)، داي(مر فساد  اسـتفاده  سـوء  ميب
 زين بحث مورد قانون كه استبرشمره عضو يدولتها فيوظا از را رانهيشگيپ ماتيتصم ديتمه روديم
 باشـد سازي تعارض منافع بـراي بـروز فسـاد نمـي    شكي در زمينه .رديگ قرار آن يزمره در توانديم

). در صورت عدم توجه و فقـدان ضـمانت اجـراي مناسـب     201: 1390زاده، ناتري و توسلي(شمس
شود، چرا كه وقتي منافع شخصي فرد با منافع شـغلي و اداري در تعـارض   منجر به ارتكاب فساد مي

  شود.ار گيرد، كارمند دولت متمايل به ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي ميقر
اعمال نفوذ نيز يكي از انواع فساد صاحبان قدرت اسـت، در ايـن روش معمـوالً بـا عـدم اجـراي       

هاي برگزيـده جامعـه بـه كارگرفتـه     هاي اداري براي برخي از افراد و گروهنامهبرخي مقررات و آيين
ي مستقيمي دارد هر گاه انحصار اعم ). فساد با تبعيض و انحصار رابطه30: 1373ري، (افشا شودمي

از اقتصادي، قدرت و يا مقام در يك شخص متمركز شود و با تبعيض اجراي قوانين و مقررات همراه 
                                                            
1. Conflict interest 
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باشـد. هرقـدر قـوانين بتوانـد     شود. پس فساد تابعي از انحصـارطلبي نيـز مـي   شود منجربه فساد مي
تواند موجـب كـاهش فسـاد    تعارض منافع، اعمال نفوذ و انحصار را كاهش دهد در واقع مي يزمينه

هـاي آن را در اولويـت   شود. عدالت كيفري نيز براي رسيدن به اهداف خود، مبارزه با فساد و زمينـه 
  دهد.قرار مي

اصـول   انگاري دليل فسادخيزي تصدي بيش از يك شغل دولتي، درفيلتراز منظر فيلترهاي جرم
شـود و  با اصل ضرر قابل قبول است، چون اين رفتار موجب اعمال نفوذ، انحصارطلبي و استبداد مي

ي اقتصادي و انسـاني  اي كه فساد رسوخ كند توسعهشود. در جامعهبه تبع آن، فساد وارد جامعه مي
شود ايـن  ح ميرساند. ترديدي كه مطرشود و ضرر ناشي از آن به تمامي جامعه آسيب ميدشوار مي

شـده  است كه با تصدي بيش از يك شغل دولتي احتمال بروز فساد وجود دارد. تصـدي رفتـار منـع   
الزاماً فسادي وجود ندارد و فقط احتمال بروز فساد وجود دارد به تبع آن ورود ضرر به جامعه نيز بـا  

رود كـار نمـي  ضـرر بـه  ، حقوق كيفري، فقط براي منع ورود رسديمنظر  بهشود. رو مياحتمال روبه
-رود. جـرايم پيشـگيري  بلكه در بسياري از موارد ممكن است براي كاستن از خطر ضرر به كار مـي 

-پذيرد موجب ضـرر نمـي  است كه در همه مواقع كه صورت ميكننده از خطر، رفتاري ممنوع شده

كنـد ماننـد:   الوقـوع را بيشـتر مـي   تواند جرم ناقص محسوب شود ولي احتمال ضرر قريبشود و مي
توان ها مي). به اين نمونه265: 1390(هوساك،  شروع به جرم اغواگري و تباني از اين نمونه هستند

انگاري تصدي بيش از يك شغل كه ولگردي و فروش سالح گرم را اضافه كرد. با توجه به داليل جرم
رين است كه با فساد جامعـه  شوند و فساد نيز به اندازه كافي، خطرآفمستقيماً منجربه بروز فساد مي

  رود. به تباهي مي
انگاري؛ به لحاظ استفاده قبلي از ضمانت اجراي اداري و عـدم  ي جرمدر بررسي فيلتر دوم حوزه

گويي مناسب آن و از طرفي لزوم ورود اشخاصي خارج از افرادي كه خودشان در ارتكاب رفتـار  پاسخ
داند. در فيلتر كاركردها، اند قابل توجيه مياشتهمنع شده تصدي بيش از يك شغل دولتي دخالت د

گيرانه از جرايم اقتصادي و مفاسد هاي جرايم پيشنيز آنچه مسلم است اين است كه مطمئناً هزينه
  اداري ناشي از فساد بسيار كمتر است.

انگاري رفتار تصدي بـيش از يـك   ترين مبناي جرمرسد مهمبا لحاظ موارد بيان شده به نظر مي
-كه با توسـعه باشد. به طوريالوقوع ناشي از فساد و آثار بعدي آن ميهاي قريبشغل دولتي، آسيب

اي است كه تمامي قانونگذاران شود. فساد پديدهيافتگي جوامع، پيچيدگي فساد اداري نيز بيشتر مي
از يك شـغل  و حقوقدانان بر لزوم واكنش كيفري به آن اتفاق نظر دارند. فساد ناشي از تصدي بيش 

-انگاري آن مبادرت كند. آزادي هرقدر اهميت داشـته كند كه به جرمدولتي، قانونگذار را مجاب مي

همان اندازه پيشگيري از جرايمي مانند: تعارض منافع، اعمال نفوذ، انحصار و استبداد مهم و باشد، به
وات و  لزوم جلوگيري از زيـان  قابل اعتنا هستند. در مجموع بايد گفت مبارزه با بيكاري، رعايت مسا

حد باشد كه در كنار رفتارهاي خطرناك بيان شده، بهبه جامعه و مردم از وظايف اصلي هر دولت مي
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باشـد. در  انگاري تصدي بيش از يـك شـغل مـي   افكار عمومي براي توجيه جرم يكافي اقناع كننده
ايت از آزادي اقتصادي و شـغلي افـراد   انگاري اين جرم، تزاحم وجود دارد يكي لزوم حمي جرمحوزه

ي حقـوق  است و ديگري لزوم مبارزه با فساد، استبداد و تعارض منـافع. تمـامي انديشـمندان حـوزه    
طـور مثـال اسـتوارت    اند؛ بـه اي براي آزادي معين كردهمردم و حمايت كننده از آزادي يك محدوده

ب رساندن به حقـوق ديگـران را مشـمول    ميل نيز با همه تالشي كه براي گسترش آزادي دارد، آسي
-هاي باالتر ميهايي كه از جانب رده). در اين بين آسيب102: 1387(نوبهار،  دانددخالت دولت مي

هـاي  تواند موجـب بسـياري از جـرايم و انحـراف    رسد شديدتر از جرايم خشن ساير افراد است و مي
  اجتماعي شود. 

  
  گيرينتيجه
يك شغل دولتي هر چند به خودي خود داراي آثـار منفـي اداري اسـت،    انگاري تصدي بيش از جرم

كند. در ديدگاه فقهي، با وجـود عـدم ورود   گر ميليكن نتايج آن بيش از خود جرم، آن را مهم جلوه
توانـد در  مـي » خوردن مال حرام باطـل اسـت  «فقها، به طور مستقل به اين بحث، ليكن حكم كلي 

هـاي  دار اسـت حتـي در مـورد شـغل    هايي كه آنها را عهـده لت در شغلموارد فراواني كه كارمند دو
هـاي  غيردولتي، نيز تمامي فتواها و نظرات را به خود جلب كند. اهميـت عـدم ورود ضـرر و آسـيب    
تـرين  مستقيم و غيرمستقيم آن در حقوق كيفري عرفي بيشتر نمايان شود. حقوق كيفـري در مهـم  

  داند. انگاري مييار قابل قبول براي لزوم جرممعيار جرم انگاري، اصل ضرر را مع
گردد كنندگان از خدمت كارمند دولتي برميآسيب ناشي از اين جرم به طور مستقيم به استفاده

هاي اجرايي با مراجعه بـه ادارات دولتـي   و مردم با وجود حق استفاده غيرمحدود از خدمات دستگاه
ستند، ليكن در عمل كارمند دولتي كه با تصدي بيش خواهان استفاده مطلوب و راحت از خدمات ه

كننـدگان را بـه   هاي قانوني مراجعهاز يك شغل دولتي، توان و نيروي كافي براي برآوردن درخواست
واحده قانون منـع  تواند با تمامي استثناهاي حكم مادهطور كامل نخواهدداشت و حتي اين مورد مي

تـر ناشـي از جـرم تصـدي     رايت باشد. آسيب بالقوه و مهمتصدي بيش از يك شغل قابل انطباق و س
توان با جـرأت  باشند. مي بيش از يك شغل عبارت از؛ فساد، اعمال نفوذ، تعارض منافع و استبداد مي

-ها را امري ضروري ميي حقوقدان و عموم مردم نيز مقابله و جلوگيري از اين آسيببيان كرد همه

صورت تبعي داراي اختيارات و وظايف چنـد  و يا چند شغل دولتي بهدانند. كارمند دولت با تصدي د
باشد و در صـورت تعـارض منـافع    شود. اين اختيارات گاهي با منافع شخصي در تعارض مي برابر مي

دهد، يا اينكه كارمند دولت بـا داشـتن   شخص با منافع عمومي، كارمند منافع شخصي را ترجيح مي
رتبه باشد بـه  گيرد. اگر كارمند دولت از مقامات عالي ناروا به كار مي چند شغل نفوذش را براي امور

دار شـود، در ايـن صـورت بـا     كه بتواند چند پست سياسي يا نظامي را به طور همزمان عهـده طوري
ي مـوارد فـوق از مصـاديق فسـاد     شـود. همـه  وجود شرايطي، امكان نمايان شدن استبداد فراهم مي
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اري رفتار منصفانه اداري و نهادينه كـردن صـداقت و شايسـتگي نيـاز بـه      گذشت است. برقرغيرقابل
رهنمودهاي شفاف و روشن دارد. براي برقراري سالمت اداري و مقابله با فساد، بايد مقررات جامع و 
شفافي بتواند اين امر را تضمين كند. اهميت مقابله  با فساد كارمنـد دولـت از يـك طـرف و آزادي     

انگاري قرار دارند. آن چه مسلم است اين كه گذشت طرف ديگر در كشاكش جرم انتخاب شغل او از
اي بجز فساد ندارد و هر عقل سليمي براي مقابله با آن ، مقررات كامل و جامع از فساد بالقوه، نتيجه

ي دولـت بـراي جـرايم عليـه دولـت كـه توسـط        تـرين و بهتـرين مداخلـه   كند . ابتداييرا طلب مي
يابد تقرير ضمانت اجراي ادراي است. از زمان تصويب اولين قانون اسـتخدامي  كاب ميكاركنانش ارت

اجراي اداري وجـود داشـت، لـيكن تـأثير و كـارايي      قانون استخدام كشوري اين ضمانت 43در ماده 
قانون وقتي است كه بدون نقص اجرا شود. داشتن دو پسـت سـازماني  بـه موجـب ايـن مسـتندات       

بيه اداري است. در اجراي قانون اداري، بهترين مجري خـود دسـتگاه اجرايـي    تخلف و مستوجب تن
است. همانطور كه از ماهيت تصدي بيش از يك شغل مشخص است داشتن دو شغل دولتي، بـدون  

پذير نيست. پذيرش اين امر از كسي كه خود دستور انتصـاب كارمنـد را در   حكم مقام مافوق امكان
است و همان فرد بايد آن را بـه هيـأت رسـيدگي بـه تخلفـات اداري      هيك شغل غيرقانوني ديگر داد

اجـراي اداري در ايـن خصـوص جنبـه     ارجاع كند در ذهن و عمل بعيد است، از طرف ديگر ضمانت
بازدارندگي نداشت. پس ورود تصدي بيش از يك شـغل بـه حـوزه عـدالت كيفـري امـري ناچـاري        

  وضروري بود. 
  

  پيشنهادها  
توانند با ورود در بحث تحريم يا جـواز  فقهاي معاصر مي-1شود: مذكور پيشنهاد ميبا توصيف موارد 

بـا بيـان   -2جرم تصدي بيش از يك شغل دولتي، نقش راهگشايي در ارائه طريق به مقـنن بدهنـد.   
انگاري اين جرم در حد مقدور مشخص است كه اهميت آن كمتر از ساير قوانين كيفـري  مباني جرم

مت نظام اداري نيست، نظام اداري و قضايي الزم است حساسـيت اجـرا قـانون را    موجب ارتقاي سال
شـود قانونگـذار بـا اسـتفاده از نظـر      پيشـنهاد مـي   -3جدي گرفته و در اهتمـام آن كوشـا باشـند.    

 رانهيشـگ يپ نقـش متخصصين امر، يك قانون جامع و فاقد نقيصه براي اجراي بهتر تصويب كنـد تـا   
  ساد اداري ملموس شود.ف از يريشگيپ در قانون

 
 منابع
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