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مدیرکل پیشــگیری های مردمی و مشــارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت :ســامانه سجام به عنوان
بزرگ ترین تشکل مردمی قوه قضاییه و به منظور آشکارسازی درون شبکه ای تخلفات دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی ،راه اندازی شده
است .به گزارش ایرنا ،سید علی اصغر رفاهی افزود :تاکنون بیش از دو هزار و  300گزارش در این سامانه دریافت شده است.

سامانه «سجام»
تخلفات سازمان ها را آشکار می کند

...

گزارش حقوقی
حبس و شالق در انتظارکارمند «رشوه گیر»

▪مجازات رشوه گرفتن

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ ،بیش از  20هزار
ریــال نباشد ،به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یاهمتراز مدیر کل یا
باالتر باشد ،به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد
شد و بیش از این مبلغ ،تا  200هزار ریال ،از یک سال تا سه
سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ
و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال ،محکوم خواهد شد
و چنانچه مرتکب ،در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل
یا باالتر باشد ،به جای انفصال موقت به انفصال دائم از
مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .در صورتی که قیمت
مال یا وجه مأخوذ ،بیش از  200هزار ریال تا یک میلیون
ریال باشد ،مجازات مرتکب ،دو تا پنج سال حبس ،به عالوه
جزای نقدیمعادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم
از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود و
چنانچه مرتکب ،در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن
باشد ،به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا
سه سال محکوم خواهد شد.در صورتی که قیمت مال یا وجه
مأخوذ ،بیش از یک میلیون ریال باشد ،مجازات مرتکب پنج
تا ده سال حبس ،به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال
یا وجهمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و
چهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه
پایینتر از مدیر کل یا همتراز آن باشد ،بهجای انفصال دائم
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

راهکارهایقانونی برای مقابله با«سر دواندنارباب رجوع

»

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

قوانین مربوط به تکریم ارباب رجوع و حمایت از حقوق
شهروندی ،برای مجازات «سردواندن اربــاب رجوع»،
مجازات اخراج و انفصال از خدمت پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان ،قوانین کارآمد و مهمی در
زمینه تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از ایجاد اطاله در
مسیر انجام امور اداری وی ،وضع شده است .در ماده ۲۵
قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب سال ،۱۳۸۶
بیان شده است که مدیران و کارمندان دستگا ههای
اجرایی ،خدمت گــزاران مــردم هستند و باید با رعایت
موازین اخالق اسالمی و اداری و طبق سوگندی که در
بدو ورود به اداره متبوعشان ادا کردهاند و منشور اخالقی
و ادار یای که امضا میکنند ،وظایف خــود را به نحو
احسن ،در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و
خواستههای قانونی آنها ،انجام دهند.
▪مصوباتی برای تکریم ارباب رجوع

در بین مصوبههای شورای عالی اداری ،چندین مصوبه
وجود دارد که درباره رعایت حرمت و تکریم ارباب رجوع
است .برای مثال ،مصوبهای با عنوان طرح تکریم مردم و
جلب رضایت اربا برجوع در نظام اداری ،مصوب سال
 ،۱۳۸۱وجود دارد که توسط این شورا تصویب شده است.
در دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان ،موضوع
مواد  ۸و  ۱۲طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
در نظام اداری ،مصوب سال  ۱۳۸۲و نهایت ًا مصوبه شورای
عالی اداری ،با عنوان بحث حقوق شهروندی در نظام

عکس تزیینی است

«رشاء» و «ارتشا» از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی
را از نظام اداری سلب میکند و موجب تزلزل جایگاه آن
میشود .رشوه دادن را «رشاء» و رشوه گرفتن را «ارتشاء»
و فرد رشوه گیر را «مرتشی» و فرد رشوه دهنده را «راشی»
میگویند .به گزارش خبرگزاری میزان ،از همین رو ،مطابق
مــاده  ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،مصوب
 64/۶/۲۸مجلس و تایید  67/9/۱۵مجمع تشخیص
مصلحتنظام،هریکازمستخدمینوماموراندولتی،اعماز
قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی
و به طور کلی ،قوای سه گانه وهمچنین ،نیروهای مسلح یا
شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و
یا مأمورین خدمات عمومی ،خواه رسمی یا غیر رسمی ،برای
انجامدادن یا انجام ندادن امری که مربوط به این سازمانها
میباشد ،وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را،
مستقیم یا غیر مستقیم ،قبول کند،در حکم مرتشی است؛
اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که
مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد؛ خواه آن کار را
انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده
یا نبوده باشد؛ یا آن که در انجام یا عدم انجام آن ،مؤثر بوده یا
نبوده باشد و به ترتیبی که در پی میآید ،مجازات میشود.

مصوبه های شورای عالی اداری درباره تکریم مردم چه می گویند؟

اداری ،مصوبه سال ۱۳۹۵نیز ،از دیگر موارد قانونی تکریم
ارباب رجوع است .در ماده ۳فصل سوم مصوبه اخیر شورای
عالی اداری ،به نام حقوق شهروندی در نظام اداری و با
عنوان حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه
و اسالمی ،دستگاه اجرایی موظف شده است که در تمامی
عرسانی،دعوتنام هها،آگهیها،ابالغها
تهایاطال 
فعالی 
و هشدارها ،از ادبیات محترمانه و غیرتحکمآمیز استفاده
کند و همچنین ،مکلف است محیط ارائه خدمت ،امکانات
و تسهیالت مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعان را
فراهم کند و در مکانهای ورودی و خروجی دستگاههای
اجرایی ،حرمت مراجعان مراعات شود.

▪ضمانتهای اجرایی

مهمترین ضمانت اجرایی که در قوانین ما ،درباره رعایت
حرمت شهروندان وضــع شــده ،در قانون رسیدگی به
تخلفات اداری مورد اشاره قرار گرفته است و البته ،در
قانون مجازات اسالمی .قانون رسیدگی به تخلفات اداری
نیز ،در ماده  ۸خود ،رعایت نکردن احترام و حقوق ارباب
رجوع را در ردیف تخلفات اداری قرار داده است .در چند
مورد از بندهای این ماده قانونی ،تخلفاتی ذکر شده است
که میتواند مصداق رعایت نکردن حرمت ارباب رجوع
باشد .به عنوان مثال ،بند یک ماده  ۸قانون رسیدگی به
تخلفات اداری بیان می کند که اعمال و رفتار خالف شئون
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شغلی یا اداری ،ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام
ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها ،بدون دلیل،
ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت ،جزو تخلفات است.
پس هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با
ارباب رجوع انجام نداد یا تعمد ًا در انجام این وظایف تعلل
یا تاخیر کرد و هیچ گونه دلیل یا توجیه قانونی نیز نداشت،
تهای اداری
عمل وی مصداق تخلف مذکور است .مجازا 
نیز ،برای چنین تخلفی ،عبارت اند از :الف :اخطار
کتبی بــدون درج در پرونده استخدامی ،ب :توبیخ
کتبی با درج در پرونده استخدامی ،ج :کسرحقوق و
فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم
از یک ماه تا یک سال ،د :انفصال موقت از یک ماه تا
یک سال ،هـ  :تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت
یک تا پنج سال ،و :تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به
پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و
دستگاههای مشمول این قانون ،ز :تنزل یک یا دو گروه
یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال،
ح :بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  ۲۰سال
سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر
از  ۲۵سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین
مرد با پرداخت  ۳۰تا  ۴۵روز حقوق مبنای مربوط در
قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده
رأی ،ط :بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست
سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش
از  ۲۵سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد
بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه،
ی :اخراج از دستگاه متبوع ،ک :انفصال دائم از خدمات
دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

4هزارموسسه داوری ،بدون ضابطه فعالیت میکنند
رئیس مرکز امور مشاوران ،وکال و کارشناسان قوه قضاییه
گفت :بیش از چهار هزار موسسه داوری در کشور ،بدون
رعایتضوابطتاسیسشدهوقوهقضاییهناچاراستبهپرونده
هایآنهارسیدگیکند.بهگزارشایرنا،عبدالرضامومنیدر
نشستتخصصیشورایسیاستگذارینهادداوریافزود:
درمقطعخاصیقرارداریموتعدادشعبدادگاههایکشور،
پاسخگوی نیازهای موجود نیست؛ از این رو ،باید بخشی از
مراجعات ،با نظارت دقیق ،برون سپاری شود .وی با بیان
اینکه در این زمینه ،آیین نامه ای تهیه و به منظور بررسی و
تصویب،بهریاستقوهقضاییهتقدیمشدهاست،اظهارکرد:
باتوجهبهضرورتتاسیسموسسهداوریتوسطافرادصالح،
میتوانازقضاتبازنشستهتواناکمکگرفت.علیافتخاری،

مدیرکل قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضاییه نیز ،در این نشست اعالم کرد :با این که تاسیس
موسسات داوری نسبت به سال های گذشته جهش داشته
ودربرخیاستانها،تعدادزیادیمجوزصادرشدهاست،اما
تعدادپروندههایرویمیزاینداوران،کماست؛بهطوریکه
نمیتوانندهزینههایحداقلیخودشانراتامینکنند.وی
یکیازمشکالتاینموسساتراعدممقبولیتداورانوعدم
پذیرش آرای آنان از سوی قضات دانست و گفت :به همین
منظور،معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمقوهقضاییه،
مسئولیتآموزشوگزینشداورانوهمچنین،معرفیداوران
دارایصالحیتوموردتاییدقوهقضاییهرا،برعهدهمرکزامور
مشاوراناینقوهگذاشتهاست.

▪باید نهاد داوری را به رسمیت بشناسیم

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوهقضاییهنیز،بااشارهبهاینکهتصمیماتمردمیعاریاز
بوروکراسیاداریاست،گفت:اجازهدهیمبخشخصوصی
و مردم تصمیم بگیرند .وی افزود :بر اساس سیاست های
کلی نظام و برنامه چهارم توسعه ،مکلف هستیم داوری را،
همتبلیغوهمترویجکنیموبرایتحققاینمسئله،بایدنهاد
داوری را به رسمیت بشناسیم .معاون قوه قضاییه اضافه
کرد :در دیگر کشورها ،اراده مردم بر انتخاب داور حاکم
استوطرفینباتوافقبهداوریمراجعهمیکنندوباوردارند
قضاوتداوران،فنیوتخصصیاستوهمچنین،اطالعات
شخصی آن ها در دادگاه مطرح نمی شود؛ اما در کشور ما،

نهادهای حکومتی برای مراجعه به داوری مشوق مردم
هستند .وی گفت :برای حل مشکل قوه قضاییه و کاهش
ورودی پرونده به دادگاه ها ،مردم را برای حل دعاوی خود
به استفاده از داوری ترغیب می کنیم و برای ترغیب مردم
به منظور مراجعه به موسسات داوری ،باید تسهیالت الزم
رابرایآنانفراهمکنیم.الفت،داوریراقضاوتخصوصی
دانست و گفت :قرار نیست داور لزوم ًا حقوقدان باشد و
قانون گذار از داور انتظار ندارد تمام قوانین و مقررات آیین
دادرسی مدنی را رعایت کند؛ بلکه رای داور نباید خالف
قوانین موجد حق باشد .وی تاکید کرد :کاری نکنیم نهاد
داوری از جایگاه خود منحرف شود؛ این یک نهاد مردمی
استومدیریتوادارهآنبایدتوسطمردمانجامشود.

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :به دلیل پرداخت نکردن دو ماه اجاره خانه،
صاحبخانه از من شکایت کــرده اســت .پیش از روز
برگزاری دادگاه ،بدهی را به حسابش واریز کردم .اما
او مدعی است که طبق مفاد قرارداد اجاره ،باید خانه را
تخلیه کنم .تکلیف چیست؟
پاسخ :در صورتی که با توجه به قــرارداد اجــاره ،تاخیر در
پرداخت اجارهبها برای صاحبخانه حق فسخ ایجاد کرده
(اصطالح ًا خیار شرط داشته) و او حق فسخ خود را به موقع
اعمالکردهباشد،قرارداداجارهپایانیافتهاست.پسازپایان
قرارداد اجاره ،خواه با تمام شدن مدت قرارداد ،خواه با فسخ
آن ،مستاجر باید ملک را تخلیه کند .در هر صورت مستاجر
مکلف است اجارههای عقب افتاده را بپردازد .قراردادی که
فسخ میشود ،پایان یافته است و قابل احیا نیست .بنابراین
پرداخت اجارهبهای عقب افتاده پس از اعمال حق فسخ بر
قرارداد تاثیری ندارد .ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب  ،1376قرارداد اجاره را تابع قانون مدنی قرار داده
است«:ازتاریخالزماالجراشدناینقانون،اجارهکلیهاماکن،
اعمازمسکونی،تجاری،محلکسبوپیشه،اماکنآموزشی،
خوابگاههایدانشجوییوساختمانهایدولتیونظایرآنکه
باقراردادرسمییاعادیمنعقدمیشود،تابعمقرراتقانون
مدنیومقرراتمندرجدراینقانونوشرایطمقرربینموجر
ومستاجرخواهدبود».ماده 219قانونمدنیبیانمیکند:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد ،بین متعاملین و
قائممقامآنهاالزماالتباعاست؛مگراینکهبهرضایطرفین
اقالهیابهعلتقانونیفسخشود».ماده 9قانونشوراهایحل
اختالف بیان میکند« :در موارد زیر ،قاضی شورا با مشورت
اعضایشورارسیدگیومبادرتبهصدوررأیمینماید:الف
دعاویمالیراجعبهاموالمنقولتانصابدویستمیلیونریال ،به جز مواردی که در تاریخ الزم االجرا شدن این قانون
در دادگستری مطرح می باشند .ب  -تمامی دعاوی مربوط
به تخلیه عین مستأجره ،به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و
حق کسب و پیشه ».بنابراین ،رسیدگی به اختالف موجر و
مستاجر در مورد فسخ قرارداد اجاره ،در صالحیت شورای
حلاختالفنیست.درصورتیکهموجرقرارداداجارهراپیش
ازپایانمدتآنفسخکردهوبینطرفیندراینمورداختالف
باشد،بایدابتدادادگاهعمومیحقوقیبهموضوعرسیدگی
کندوبعدازتنفیذفسخازسویدادگاهعمومیحقوقی،حکم
تخلیهصادرشود.صدورحکمتخلیهبرخالفدستورتخلیهای
کهشورایحلاختالفصادرمیکند،فرایندیزمانبراست.
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