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پیشگفتار
گیـري و گسـترش علـم حقـوق،     ایـت از آن دارد کـه از زمـان شـکل    عمـل آمـده حک  هـاي بـه  بررسـی 

جرایم مرتبط با کارکنان دولت نیـز بـه مـوازات دیگـر جـرایم، مـورد بحـث و بررسـی علمـاي حقـوق           
ــانونی یــا پورســانت   . بــوده اســت ــوط بــه ارتشــاء، اخــتالس، تصــرف غیرق پــرداختن بــه مباحــث مرب

سـنگینی مباحـث مربـوط بـه ایـن جـرایم       بـا ایـن همـه   . هـاي اخیـر نیسـت   کاري مربـوط بـه سـال   
از طـرف دیگـر حتـی    . هـا بـوده اسـت   مانعی جهت فراگیـري جامعـه هـدف یعنـی کارکنـان دسـتگاه      

ــه      ــاز هــم روی ــه باشــد، ب ــن دســته از جــرایم صــورت پذیرفت ــردآوري ای ــدامی در راســتاي گ ــر اق اگ
. قضایی و نحوه عمل محاکم مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار نگرفته است

ــه ــاب ب ــن کت ــهدر ای ــب   گون ــه قضــایی و نحــوه عملکــرد محــاکم در خصــوص اغل ــوجز روی اي م
رو خواهـد آورد تـا بـا توجـه     جرایم مرتبط با کارکنان دولـت تشـریح خواهـد شـد و الزامـاتی را پـیش      

کننــده شــعب رســیدگیومحــاکم،بــه تصــویب و تــدوین قــوانین کارآمــدهــا مقــنن نســبتبــه آن
هـاي الزمـه و اصـالح    م مزبـور و قـوه مجریـه نسـبت بـه اعمـال نظـارت       برخورد قاطع بـا جـرای  جهت
حاصـل آنکـه در ایـن اثـر     . تـر عمـل نماینـد   هاي اداري جهـت پیشـگیري از وقـوع جـرم، موفـق     شیوه

ــه  ــا    ضــمن بررســی نمون ــرتبط ب ــون جــرایم م ــه قضــایی پیرام ــی و روی اي آراء محــاکم، اصــول علم
.گرددنندگان محترم ترسیم میکارکنان دولت و شدت عمل محاکم در منظر خوا
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مــورد کارکنــان دولــت نســبت بــه ســایر افــراد بــه مراتــب از صــعوبت اجــراي عــدالت کیفــري در
ـلی گـردآوري مطالـب ایـن کتـاب در چنـد موضـوع خالصـه           . بیشتري برخوردار اسـت  لـذا هـدف اص

ــ  مــی ــق آراء منتخ ــا عــدم تطبی ــون تطبیــق ی ــانون،شــود؛ اوالً از خــالل تحلیــل پیرام ــا ق ــه ب ب روی
ــا آراء صــادره،. گیــردقضــایی مــورد بحــث قــرار مــی هــا پاســخ بــه برخــی پرســشثانیــاً متناســب ب

کننـده رأي، ســختگیرانه بـوده اســت؟ دادرســی   از جملـه اینکــه آیـا رویکــرد مرجـع صــادر   . دهــدمـی 
وع جـرم  همراه بـا سـرعت صـورت گرفتـه اسـت و نهایتـاً آیـا صـدور رأي نقشـی در پیشـگیري از وقـ           

تــر، تصــویري شــفاف از رویکــرد مراجــع قضــایی اعــم از  توســط مــتهم داشــته اســت؟ از همــه مهــم
محاکم عمومی و مراجع اختصاصـی داخلـی و رویـه قضـایی را در برخـورد بـا جـرایم کارکنـان دولـت          
ارائه خواهد نمود و از این طریق زمینـه را بـراي برخـورد مـؤثر و متناسـب بـا جـرایم کارکنـان دولـت          

کنـد، تـالش نمـوده تـا     اي کـه در خـود احسـاس مـی    لذا نویسنده بـه لحـاظ وظیفـه   . نمایداهم میفر
هـاي نظـارتی و شـبه قضـایی و قضـایی را در      تجارب حاصل از دو دهه خـدمت و فعالیـت در دسـتگاه   

.اجرایی قرار دهدهاياختیار بازرسان، مدیران و کارکنان محترم دستگاه
نگـارش حاضـر ماننـد هـر نوشـته دیگـري خـالی از اشـکال نبـوده،          فـر، رغم تالش وااز آنجا که به

ــم        ــوده و قل ــع نم ــري تتب ــث کیف ــده در مباح ــیش از نگارن ــه ب ــانی ک ــامی آن ــر تم ــدوارم از نظ امی
.سنج اهل فضل و معرفت بهره وافر ببرماند و همچنین نگاه نکتهفرسوده

عباس فرزادنیا
قاضی دادسراي عمومی و انقالب تهران

1397- تهران
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مقدمه
یکــی از منــابع حقــوقی کشــور مــا پذیرفتــه شــده عنــوانبــه» قضــاییرویــه «اهمیــت و کارکردهــاي 

رسـانی ایـن منبـع زاینـده حقـوق کشـور، تحـت تـأثیر عـواملی بـه حـداقل            ري و مددواست؛ اما بهـره 
.ین منبع همچنان وجود داردوري از اافزایش بهرهبرايهاي خالی رسیده و یا ظرفیت
هیـأت عمـومی   آرايکـامالً شـناخته شـده نیسـت، زیـرا طیـف وسـیعی از        قضـایی مصادیق رویه 

رویـه  «عنـوان  بـا ... هـاي مختلـف قضـات و    ، نظـر گـروه  قضـایی هـاي  بخشـنامه دیوان عـالی کشـور،   
ــدینگنجانــده مــی» قضــایی ی ورتصــبــههــا گونــه حصــر ایــن مصــادیق و روابــط میــان آن شــوند؛ ب

ــدار نشــده اســت   ــاکنون پدی ــه . شــناخته شــده و مســلم ت ــین مصــادیق روی ــام و قضــاییدر تعی ابه
ایـن پدیـده را اینگونـه تعریـف     براي حل ایـن مشـکل بنـا را بـر آن گذاشـتیم تـا       . اختالف وجود دارد

بـراي حـل یـک    قضـایی و مراجـع  هـا دادگـاه عبـارت اسـت از روش و عـادت    قضاییرویه «که کنیم
وحـدت رویـه   آرايعبـارت از  قضـایی براسـاس ایـن تعریـف مصـادیق و مصـادر رویـه       » خاصمسئله

ــنامه  ــراري؛ بخش ــزي و اص ــوه  و آراي تمی ــاي ق ــائه ــت یقض ــوقی؛ نشس ــاي اداره حق ــاي ه؛ نظره ه
در مــواردي اســتفتائات فقهــی و نیــز آراي دادگــاه عــالی  و جلســات قضــات سراســر کشــور؛ قضــایی

.باشدمیانتظامی قضات
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بــرخالف قــوانین و دکتــرین حقــوقی از نظــام ثبــت و تــدوین مشخصــی برخــوردار ییقضــارویــه 
ــا هــاي اداره یــهنظرازبســیاري . نبــوده اســت ــا بخشــنامهآرايحقــوقی ی ز اقضــاییهــاي اصــراري ی

جایگــاه ،وادي از قــانوننیــز بــه حکــم مــقضــاییرویــه .اســتچرخــه ثبــت و تــدوین بــه دور مانــده
شـگفت اینکــه بــا وصــف جایگـاه قــانونی خــود در کنــار دکتــرین   خــوري یافتــه اســت و اسـتنادي در 

.استماندهیباقفروغکمحقوقی که چنین بختی نداشته است همچنان 
و نیــز فقــدان نظــام ثبــت و تــدوین قضــاییوضــعیت و مشــکالت ناشــی از دسترســی بــه رویــه 

هنـگ بـا   موجـب شـده اسـت کـه کـاربرد آن در چرخـه دادرسـی همپـاي قـانون و هما         ، قضاییرویه 
.گرفته باشدپیشیقضاییدکترین هم بر کاربرد رویه آن نباشد و شاید در مواردي

اي در تولیــد دانــش منبــع زاینــدهنکـه یابــاوجودقضــاییرویــه مشـکالت فــوق موجــب شــده تـا   
کارکردهـاي  بـوده اسـت امـا بـه لحـاظ ایـن مشـکالت،       قضـایی اي دسـتگاه  بومی، سـازمانی و حرفـه  
حــل معضــل در مــوارد ،اصــالح قــوانین،ســازي فــن تفســیر قــانونگرادفهــآن در امــوري همچــون 

در ماننــد آنو قضــاییتســهیل جریــان انتقــال تجــارب ،نقــص، ســکوت، اجمــال یــا تعــارض قــوانین
.سطح حداقلی باقی بماند

ـ ورودمـی کمـال بـه رووسـته یپمکتـوب قـانون کـه رسـد ذهنبهتصورنیادیشا قواعـد ی فزون
ـ . ردیـ گیمـ ی قاضـ ازراانتخـاب وتکارابفرصتشدهاعالم مجموعـه کـه دهـد یمـ نشـان تجربـه ی ول
ــوان ــا،نیق ــاچبخــشتنه ــواقعازي زین ــدگهــايتی ــیدررای زن ــردبرم ــارهوگی ــاآندرب ــه ی حکم

عنـــوانبـــهوداردســـازندهی نقشـــقضـــاییهیـــروکـــهاســـتبخـــشنیهمـــدر. داردحیصـــر
.کندیمجلوهی حقوقنظاماساس وگاهکنندهلیتکم

ــد   ــوق معتقدن ــاي حق ــهعلم ــوقک ــحق ــری واقع ــوره ــاراکش ــهدرتنه ــوانمجموع ــنبانیق دی
ي اریــبـه تمـدن، واخـالق مظهـر ودهیــبرگزهـاي انسـان عنـوان بـه قضــاترایـ ز؛کـرد وجـو جسـت 

بـر ي قواعـد ،یحقـوق نظـم وعـدالت تـر مهـم همـه ازوی حقـوق ی کلـ اصـول ي اجـرا وعـرف وعقل
ـ نباکـه دهنـد یمـ نیقـوان قلمـرو دراتـی رییتغوندیافزایمآن کوتـاه  . بمانـد دورمحققـان از نگـاه دی

ــدانان امــروزه،ســخن ــهیپذحقوق ــدرفت ــروکــهان ــابعازیی قضــاهی رواپــساســت،حقــوقمهــممن
جهــاندرازآنچــهغافــلویی کننــداعتنــاکــم محــاکمبــهی علمــمراکــزوهــادانشــگاهکــهســتین

.دنبپردازنیقوانو شرح و بسطيظرنمطالعهبهگذردیمهاتیواقع
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ـ مراتـب بـه یی قضـا هیـ روبـه تیعناامروزه،گمانبی کـه یهـای مجموعـه وشـده گذشـته ازشیب
ـ . دهـد یمـ نشـان رایی قضـا هـاي دادیـ روازی هـای گوشه،آمدهفراهم دوداراي هـا مجموعـه نیـ ای ول

ــودهنــاقصوي فــرد؛ هــاتیــفعالایــن نخســت.هســتندمشــتركبیــع ــهراققــانمحوب وریســب
،دسـت ازایـن ی هـای مجموعـه هیـ ته.کنـد ینمـ یی راهنمـا ی اجتمـاع وی علمـ میعظـ منبعنیاحرکت

ـ باوستیننفرکیکار . بپردازنـد آنبـه ی کـاف ی مـال وی انسـان ي رویـ نبـه مجهـز ی علمـ مؤسسـه دی
ایـن  . اسـت شـده ي گـردآور هـا آندری علمـ لیـ تحلونقـد حضـور  بـدون محـاکم آرايهکـ اینگرید

ــ  ــالی اســت ک ــد هدرح ــرونبای ــاا ریی قضــاهی ــاهرأيب ــتباهدادگ ــتاش ــرو. گرف ــد،ییقضــاهی قواع
ــتنتاج ــدهاس ــودهازش ــايت ــمنده ــیوارزش ــتآراءارزشب ــرطواس ــمش ــتمه ــهی ابیدس ــاب نی
ــهدنیبخشــنظــموجمــعازگذشــتهمقصــود، ــه. نیــز هســتهــاآننقــدوهیــتوجهــا،آنب اینگون
ــهنقــدها، ــاتیهــدادربلکــهکنــدیمــروشــنوبرجســتهرارأيدرشــدهاعمــالعــدقواتنهــان نی

.استمؤثرزینی اجتماعي روین
ــراگرچــه،یقاضــ ــهازنظ ــزمايحرف ــهمل ــتب ــانونازاطاع ــال، اســتق ــن ح ــا ای شــهیانددرب
ــرامــواردشــتریبدرويکــهدهــدیمــنشــانتجربــهوهســتهــمي دادگســتر ــدادنیشــني ب ي ن

.داردرتحساسی گوش،وجدان
بـه ت،یـ واقعتمـام بـه افتنیـ دسـت ي بـرا حقـوق، دانـش کـه کنـد چنین حکم مـی تیدراپس
. نمانــدغافــلیی قضــای شناســروانازوبپــردازدهــمیی قضــاهیــرومنــابعی انســانوی پنهــانبخــش

.دیشنی قاضزبانازدیبارازندهحقوقحقوقدانان برجسته برآنند که 
ــه   ــروزه ب ــلام ــف دالی ــرایممختل ــدیران   وج ــان و م ــطح کارکن ــات در س ــتگاهتخلف ــادس ي ه

هـا وزارتخانـه از ضـعف قـوانین و مقـررات و عـدم نظـارت کامـل       نظـر صرف. پیونددوقوع میاجرایی به
صـادره از ناحیـه محـاکم    يقرارهـا و آرا ؛ نـوع  خـود کارکنـان و مـدیران  هـاي فعالیـت بـر  هاو سازمان
جــرایمدر برخــورد بــا قضــاییتشــتت رویــه گــاه کلــی، از ن. قــرار گیــردموردتوجــهنیــز بایــد قضــایی 

مجرمــان تــر شــدن جــريبرائــت موجبــات يو آرامنــع تعقیــب هــايقرارصــدور کارکنــان دولــت و 
جــرایماینکــه دالیــل وقــوع ایــن گذشــته از.خواهــد نمــودی را فــراهم یــي اداري و اجراهــادســتگاه

ــوع باشــدمــیچــه  ــور چیســتجــرایمو راه پیشــگیري از وق ــر،مزب ــه پ و جــرایمبعضــی از داختن ب
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ــور اجتنــاب ناپــذیر و  هــا آنگانــهســهتشــریح عناصــر  و بررســی رویــه قضــایی پیرامــون جــرایم مزب
، خــود عامــل جــرایمکارکنــان و مــدیران از ابعــاد مختلــف اطــالعامــروزه عــدم . باشــدضــروري مــی

ــیاري از  ــوع بس ــرایموق ــتج ــ   . اس ــط در اخ ــوه را فق ــرم رش ــوع ج ــان وق ــیاري از کارکن ــول بس ذ پ
بــراي غیرقــانونیجــرم تصــرف گانــهســهر عناصــاینکــه اساســاً یــا و داننــدمــیمســتقیم صــورتبــه

عــدم شــناخت دقیــق از دلیــلبــهاجرایــیهــايفعــاالن حــوزهبســیاري از . اســتناشــناخته مــدیران
ــیش از یــک شــغل  ــانون منــع تصــدي ب ــف را برعهــده گرفتــه و از چنــد صــندوق  ،ق مناصــب مختل

تمــایزي بــین جــرم ،کننــد یــا بســیاري از اندیشــمندان حقــوقا دریافــت مــیدولتــی حقــوق و مزایــ
از طــرف دیگــر رویــه محــاکم نیــز در . تبــانی در معــامالت دولتــی قائــل نیســتندبــاپورســانتاخــذ 

کارکنـان و مـدیران موضـوعی اسـت کـه نیـاز بـه کنکـاش و بحـث جـدي دارد           جـرایم رسیدگی بـه  
.ارتکابی مورد بررسی قرار گیردجرایمت با تا از محل این بحث اهمیت و تناسب مجازا

ط بـا  مـرتب جـرایم برخـورد بـا   راسـتاي کـالن کشـور در  يهـا اسـت یسبـا  قضایینظامهماهنگی 
مجرمـان نقـش   موقـع بـه ثر و مجـازات  ؤمـ آرايو مـدیران و صـدور   کارکنان دولت اعـم از کارمنـدان  

ثر و ؤمـ آرايصـدور  . کنـد مـی ءایفـا اداري نظـام هـاي فسـاد در   در از بـین بـردن زمینـه   یتـوجه قابل
ازسـوي . خواهـد بـرد  زمینـه تجـري مجرمـان را از بـین     ،ارتکـابی جـرایم متناسب بـا فضـاي اداري و   
ح رویـه در  زمینـه را بـراي اصـال   ،یادشـده جـرایم در برخـورد بـا   قضـایی دیگر مشـخص شـدن رویـه    

و آگاهنــدنون اصــل بــرآن اســت کــه همــه نســبت بــه قــا چــهاگر.کنــدفــراهم مــیقضــایینظــام
ی کـه  جرایمـ کارکنـان دولـت از   شایسـته اسـت  مشـمول ایـن اصـل هسـتند امـا      زیـ نکارکنان دولت 

ــییابنــد تــريدقیــقکنــد آگــاهیهــا را تهدیــد مــیآن،در حیطــه وظــایف اداري شــک ایــن کــه ب
.ها ایفا خواهد نمودهاي اداري آنسازي فعالیتآگاهی نقش مؤثري در سالم
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مقدمه
ــه مباحــث  ، ابتــدا جــرایم کارکنــان دولــتو قــوانین موضــوعه درمــوردرویــه قضــایی قبــل از ورود ب

ــوع   ــل تن ــه دلی ــوي و   جــرایمضــرورت دارد ب ــاب از نظــر لغ ــده کت ــاهیم عم ــه اختصــار مف ــور ب مزب
:بحث و بررسی قرار گیرنداصطالحی مورد 

اختالس: مبحث اول
:معناي لغوي- الف

باشـد و معـانی مختلفـی بـراي آن در کتـب لغـت بیـان        اختالس یک واژه عربـی بـر وزن افتعـال مـی    
:گرددها اشاره میترین آنگردیده که به مهم
ـلب کـردن مـی        اختالس کلمـه  ین همچنـ 1.باشـد اي عربـی و بـه معنـی ربـودن و زود ربـودن و س

2.دست آوردن با حیله و نیرنگ و عجله و قاپیدن تعریف شده استهب

3.گویندنفس اخذ و گرفتن را اختالس می

، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد یک، چاپ دوم1377دهخدا، علی اکبر، - 1
ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر .هـ1410الدین محمد بن مکرم ابن منظور االفریقی المصري، العالمه ابی الفضل جمال- 2

65بیروت، المجلد السادس، ص
306ق، القاموس المحیط، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعۀ االولی، ص .هـ1412یروزآبادي، محمد بن یعقوب، ف- 3



17/ بررسی فقهی و قانونی مفاهیم:فصل اول 

بنـابراین از نـوع تفـریط    . گیـرد مختلس کسی اسـت کـه در زمـان غفلـت مالـک، مـال وي را مـی       
ـ       یابـد، خـالی نمـی   که با آن، اخـتالس امکـان مـی    ه باشـد و مخـتلس هماننـد سـارق نیسـت، بلکـه ب

1.تر استخائن شبیه

دولتـی بـه   و اخـتالس امـوال  باشـد  مـی ربودن پـول یـا مـال و بـه معنـی درحـال خلسـه بـودن         
2.ی متعلق به دولت از طرف کارمند دولت استمعنی ربودن مال و دارای

ــه  ــول ب ــدن پ ــودن و دزدی ــودن و زود رب ــا  رب ــودن حــق از صــندوق بنگــاه ی صــورت پنهــانی و رب
3.اي آمده استطور پنهانی و ربودن حق از صندوق بنگاه یا ادارهل بهاي یا برداشتن پواداره

اختالس مصدر عربی بـوده و عبـارت اسـت از تصـرف در مـالی کـه از طـرف کسـی بـه شخصـی           
4.سپرده شده است

:معناي اصطالحی- ب
دولــت اطــالقمــأمورینخیانــت در امانــتخــاص از جــرم ینــوعبــهدر اصــطالح حقــوقی اخــتالس 

کـه مرتکـب اخـتالس    ایـن اسـت  خیانـت در امانـت  به دیگـر سـخن اخـتالف اخـتالس بـا      . شودمی
دولت بوده و نسـبت بـه امـوال متعلـق بـه دولـت و امـوالی کـه از طـرف اشـخاص نـزد دولـت             مأمور

5.شـود مرتکـب خیانـت مـی   باشـد مـی نـزد وي  مـأمور مأموریـت شـغل یـا   برحسـب گذاشته شده و 

نیت امـوال دولـت یـا اشـخاص،    سـوء ت از تصـاحب همـراه بـا    حقوق جـزا عبـارت اسـ   ازنظراختالس 
6.توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وي قرار داشته به نفع خود یا دیگري

ــوع خــاص از جــرم   ــه ن ــتاخــتالس ب ــت در امان ــی خیان ــت اطــالق م ــأمورین دول ــود و آن م ش
بـه او سـپرده شـده آن را    مـال دولـت  ،وظیفـه قـانونی  برحسـب عبارت اسـت از اینکـه مـأموري کـه     

262، ، ص 2م ، اعالم الموقعین عن رب العالمین، ج 1955ابن قیم الجوزیه، - 1
54ش، فرهنگ آموزگار، تهران، چاپ دوم، ص .هـ1332اهللا، آموزگار، حبیب- 2
127، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم، جلد اول، ص 1378حسن، عمید،- 3
80، ص 1، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، جلد 1373، ترجمه طبیبیان، )عربی به فارسی(خلیل جرّ، فرهنگ الروس- 4
214ص فرهنگی حقوقی سینا، چاپ سوم، ، حقوق و تخلفات اداري، تهران، موسسه 1388میرحسینی، سید حسن، - 5
416انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هجدهم، ص ، حقوق جزاي اختصاصی، تهران،1391ایرج، گلدوزیان،- 6
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.1به طریق نامشروع تصاحب نماید
2.وظیفه به او سپرده شده استبرحسبدولت در اموالی که مأمورخیانت 

اختالس عبارت اسـت از برداشـت مـال منقـول یـا اسـناد بهـادار سـپرده شـده، برحسـب وظیفـه            
3.به خدمات عمومی به نفع خود یا دیگريمأموربه کارمند دولت یا 

رشوه: بحث دومم
:معناي لغوي- الف

4.گفتندمی» پاره«رشوه در فارسی قدیم به آن 

کـه بـراي باطـل نمـودن حـق و یـا       آنچـه به کسی دهنـد تـا کارسـازي بـه نـاحق کنـد،       آنچه«. 1
ــراي انجــام دادن مقصــود     ــه کســی ب ــه نامشــروع ب حــق نمــودن باطــل داده شــود، مــزد، هدی

»5.خود
بـر عمـل و   تأثیرگـذاري منظـور بـه تقاضـاي هـر چیـز ارزشـمندي     عرضه، اعطـاء و یـا دریافـت   «. 2

6»قانونی اویادر انجام وظایف عمومیرفتار یک مقام رسمی 

و یـا وجـه نقـد بـه کسـی بـراي انجـام یـا تسـریع در انجـام           غیرمنقـول دادن مالی منقـول یـا   «. 3
»7مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن

ـ «. 4 دهنـد تـا   بـه زمـین مـی   آن راه معنـی کـود و خاشـاك اسـت کـه کشـاورزان       رشوه در لغت ب
ــین     ــاده ســازند و همچن ــر آم ــاروري بهت ــراي کشــاورزي و فالحــت و ب ــین را ب ــاي زم ــه معن ب

312، ص 2، حقوق جزاي اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، جلد 1389ولیدي، محمد صالح، - 1
133ه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات ویراستار، چاپ هفتم، ص ، جرایم علی1388شامبیاتی، هوشنگ، - 2
ها، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ي آنهاتفاوتاختالس و بیان ،درامانتانتیخ، بررسی بزه 1392جویباري، عباس، - 3

56دانشگاه تهران، ص 
700، چاپ پانزدهم، جلد اول، ص ریرکبیام، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات 1378عمید، حسن، - 4
219چهارم، تهران، شرکت چاپ افست گلشن، ص نامهلغت،1341،اکبریعلدهخدا، - 5
- /http://www.isfahanprisons.ir»در نظام ادارييخواررشوهرشوه و یشناسبیآس«1387نبی، قاسمعلی، - 6

)16/9/1387دسترسی در
همان- 7
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بندنــد و نیــز بــه معنــاي طنــاب اســت علــی االطــالق و بــدون طنــابی اســت کــه بــه دلــو مــی
ام امـر منظـور راشـی آمـاده کـرده و      رشوه هـم مرتشـی را بـراي انجـ    ... اتصال آن به دلو مسئله

1.»نمایداو جلب میسويبهمرتشی را 

ــ   «. 5 ــیه االرش ــد و حاش ــامع المقاص ــوه در ج ــاریف رش ــو ناداز تع ــتنباط  لالتهای ــین اس ــه چن غ
فقـط در رابطـه بـا امـر     هـم آندر محـاکم و  صـرفاً شود کـه ظـاهراً پرداخـت رشـوه فقـط و      می

2.»قضایی صادق نیستغیرارد قضاوت و صدور حکم متصور است و در مو

الرشــوه هــی مــا یبذلــه القاضــی «رشــوه در مبــانی تکملــه المنهــاج چنــین تعریــف شــده اســت . 6
3»لباطللیحکم الباذل با

کالهمــا فــی )والماشــی بینهمــا(الراشــی و المرتشــی «: فرمایــدمــی) ص(حضــرت رســول اکــرم . 7
تـوان نتیجـه   عظـام چنـین مـی   يهـا همچنـین نظـرات فق  از مجمـوع آیـات و روایـات و    . 4»النار

5».باشدمیصدور حکم حرام اسالم در قضاوت وازنظرگرفت که رشوه و ارتشاء 

نظـر بـه نیـز  مـأمورین در رسـاله نـوین قابـل تسـري بـه سـایر       )قـدس سـره  (خمینـی نظر امام . 8
جملـه بعـد از صـدر    هرچنـد نمایـد  الم ایشـان افـاده ایـن منظـور را مـی     زیرا صـدر کـ  ؛رسدمی
6.م ناظر به محاکم و مرحله صدور حکم استکال

ــی از ریشــه  . 9 ــه شــده و مفــرد اســت و جمــع آن  » ر ش و«رشــوه لفظــی عرب ــه » ءرشــا«گرفت ب
7.باشدمعناي پاره و مزد می

:معناي اصطالحی- ب
وجــودهــا بخشــی از عوامــل بــهاز آنهرکــدامبــراي رشــوه تعــاریف مختلفــی ارائــه شــده اســت کــه 

اي از عوامـل  اینکـه رشـوه معلـول مجموعـه    دلیـل بـه . دهـد اهنجـار را پوشـش مـی   آورنده این پدیده ن

51ص.خرداد و تیر53، رشوه و اقسام آن، مجله کانون وکال، شماره 1388شفائی، محسن، - 1
3صدانشگاه شهید بهشتی، ، تهرانارتشا، اختالس و تصرف غیرقانونی،،1387دوست طلب، غالمرضا، - 2
6، ص 1، مطبعه االداب، جلد سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف اشرفاهللاتیآخوئی، - 3
351، ص 1680روایتالفصاحه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، جلد اول و دوم،پاینده، ابوالقاسم، نهج- 4
بحث رشوه،22ج ، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، بیروت، داراالحیاء التراث،محمدحسننجفی، شیخ - 5
68رضا، همان، ص دوست طلب، غالم- 6
451، ص 1جلد منتهی االرب فی لغه العرب، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،،1390پور شیرازي، عبدالرحیم، صفی- 7
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) عوامــل اقتصــادي، سیاســی، اداري، فرهنگــی و اجتمــاعی(ســاختاري و محیطــی حــاکم بــر جامعــه 
ــی در    ــه جملگ ــت ک ــازياس ــد  بسترس ــوه تأثیرگذارن ــاد رش ــا    ،و ایج ــز ب ــوه نی ــابراین واژه رش بن

.برداردعددي را در تأثیرپذیري از این متغیرها معانی مت
ــارت   3در مــاده رشــوه ــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري، عب ق
ي مــذکور در مــاده هــادســتگاهدریافــت وجــه و یــا مــالی ازســوي مســتخدمین و مــأمورین «اسـت از  

اعـم  باشـد، مـذکور مـی  هـاي سـازمان در مقابل انجام دادن یا نـدادن امـري کـه مربـوط بـه      الذکرفوق
ـ ااز  دیگــري در آن مــأمورمربــوط بـه  آنکــههــا بــوده و یـا  امــر مـذکور مربــوط بــه وظـایف آن  کــهنی

».باشدغیرقانونیاین کار قانونی بوده و یا اینکهاز نظرصرفسازمان باشد و 
عملـی کـه بـه قصـد     «در فرهنـگ حقـوقی بـالك بـدین نحـو تعریـف شـده اسـت         فوقاصطالح

یـا شـخص   مـأمور عمـل یـک   . گیـرد و وظیفه رسـمی دیگـران انجـام مـی    وقدادن امتیاز مغایر با حق
ــهامــین کــه  ــا   رغیطــورب ــراي خــود ی ــا خصوصــیت خــود نفعــی ب ــه از وضــعیت ی ــانونی و متخلفان ق

تــوان بــه یــا رشــوه دادن را مــیرشــاء 1».وظیفــه و حقــوق دیگــران تحصــیل کنــدبــرخالفدیگــري 
دولــت یــا کارکنــان شــاغل در مــأموران، مــال یــا ســند تســلیم وجــه یــا مــال بــه معنــی دادن وجــه

نهادهاي عمومی و سایر افـراد مـذکور در قـانون بـراي انجـام یـا عـدم انجـام وظـایف مـرتبط بـا اداره            
هـا تعریـف نمـود و ارتشـاء و رشـوه گـرفتن را بـه معنـی اخـذ وجـه، مـال            یا سازمان محل اشتغال آن

شــاغل در نهادهــاي عمــومی و دولــت یــا کارکنــانمــأمورانیــا تســلیم ســند وجــه یــا مــال ازســوي 
سایر افراد مـذکور در قـانون بـراي انجـام یـا عـدم انجـام وظـایف مـرتبط بـا اداره یـا سـازمان محـل              

2.ها دانستاشتغال آن

همـه اعمـالی را کـه بـه     بـاً یتقرودارد ايگسـترده بـان انگلیسـی مفهـوم نسـبتاً     این اصطالح در ز
3.گیردبرمیران انجام شود را در می دیگقصد دادن امتیاز با حقوق و وظیفه رس

رشـوه گرفتـه اسـت را بـه صــاحب آن     عنـوان بـه بـر مرتشـی واجـب اسـت مـال یـا پـولی را کـه         
بـه و یـا   هعنـوان بـه خـودش و یـا   عنـوان بـه برگرداند و در همه این موارد تفاوتی میـان اینکـه رشـوه    

.83ص،انتشارات تهران صدا، تهران،یفراملافتهیسازمانجنایات ، 1382،صادق،سلیمی- 1
363صی، تهران، نشر میزان، چاپ نهم، ص ، حقوق کیفري اختصا1386ی، حسین، محمدصادقمیر- 2
110و راهکارهاي جهانی مقابله با آن، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ص افتهیسازمان، جرم 1384معظمی، شهال، - 3
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1.ته شود وجود نداردزیر نام بیع محاباتی و عناوین دیگري از قبیل رشوه داده شود و گرف

بـدان وسـیله نظـر او را جلـب نمـوده      آنکـه دهـد تـا   رشوه مالی است که شـخص بـه دادرس مـی   
2.تا له خود و علیه دیگري حکم گیرد

ــا ــاء وءرش ــه  ارتش ــار مجرمان ــرام و رفت ــل ح ــت از فع ــارت اس ــه عب ــهاي ک ــبب ــردي موج آن ف
ـلیم وجـه یـا         عنوانبه مـالی یـا تعهـد مـالی بـه نفـع یکـی از        راشـی عالمـاً عامـداً مـالی یـا سـند تس

ــم از     ــومی اع ــاي عم ــات و نهاده ــی و مؤسس ــان دولت ــا کارکن ــدان ی ــاییکارمن ــهو اداري قض ــورب ط
مرتشـی بـا قبـول آن عالمـاً عامـداً نسـبت       عنـوان بـه بـه او عطـا کـرده تـا وي     میرمستقیغمستقیم یا 

فـه یـا محـل اشـتغال او اسـت      به انجام یا عدم انجـام امـري کـه از وظـایف مـرتبط بـا شـغل یـا وظی        
3.اقدام نماید

پورسانت: مبحث سوم
:معناي لغوي- الف

ایــن عبــارت ازنظــر لغــوي بــه معنــاي برقــراري صــدي چنــد، دریافــت صــدي چنــد، صــد چنــدي   
5.پورسانت به معناي دریافت درصدي از بهاي معامله توسط دالل یا واسطه است. 4باشدمی

معناي اصطالحی- ب
عنــوان کمیســیونر کــه نقــش مهمــی در بــاخــت مبلغــی یــا دادن مــالی بــه افــرادي بــه معنــاي پردا

مـزد  عنـوان بـه انجام انواع مختلـف معـامالت داشـته و طـرفین معاملـه، درصـدي از مبلـغ معاملـه را         
.پردازندمیعنوان پورسانت به این اشخاصباو 

6، مسئله 406، ص 2، تحریر الوسیله، جلد اهللاروحموسوي الخمینی، - 1
30م، تهران، انتشارات طه، ص ، آئین دادرسی در اسال1369سنگلجی، استاد محمد، - 2
369ص ، حقوق کیفري اقتصادي، تهران، انتشارات جنگل،1389، محمدرضاساکی، - 3
580، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، ص 1378عمید، حسن، - 4
35صی مجد، چاپ اول، ، حقوق و قوانین معامالت دولتی، تهران، مجمع علمی و فرهنگ1385...زداحبیبی، - 5
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قضاییرویه : مبحث چهارم
:معناي لغوي- الف

مســئلهبــراي حــل یــک قضــاییو مراجــع هــادادگــاهاز روش و عــادت عبــارت اســت قضــاییرویــه 
وحــدت رویــه و آراي يآرااز عبـارت قضــاییبراســاس ایـن تعریــف مصـادیق و مصــادر رویـه    . خـاص 

ــنامه  ــراري؛ بخش ــزي و اص ــتمی ــاي ق ــائوه ه ــوقی؛ یقض ــاي اداره حق ــته؛ نظره ــاي نشس ــاییه قض
قهــی و نیــز آراي دادگــاه عــالی انتظــامی در مــواردي اســتفتائات فوجلســات قضــات سراســر کشــور

.دنباشمیقضات

:مفهوم اصطالحی- ب
ــرو ــدیی قضــاهی ــودهازشــدهاســتنتاجقواع ــايت ــیوارزشــمنده ــمشــرطواســتآراءارزشب مه

ـ ابهی ابیدست . اسـت هـا آننقـد وهیـ توجهـا، آنبـه دنیبخشـ نظـم وجمـع ازگذشـته مقصـود، نی
تیهـدا دربلکـه کنـد یمـ روشـن وبرجسـته رارأيدرشـده اعمـال عـد قواتنهـا نـه نقـدها، گونهاین

.استمؤثرزینی اجتماعي رویننیا

تبانی: مبحث پنجم
:مفهوم لغوي- الف

در تبــانی حــداقل دو نفــر بایــد وجــود . آمــده اســت» 1بــا هــم ســاختن«تبــانی در لغــت بــه معنــی 
لـذا  . اسـت کننـدگان یتبـان نفـر یعنـی   تبـانی مسـتلزم وجـود حـداقل دو    دیگـر عبارتبه.داشته باشند

گرفـت و تقلـب در معاملـه    بـرده باشـد تحـت عنـوان تبـانی قـرار نخواهـد       کـار  بهايهاگر یک نفر حیل
.شودمحسوب می

اگر مسئول خرید یا فـروش دولتـی خـودش بـدون مواضـعه و بـدون قـرار پنهـانی بـا خریـدار یـا            
ــفروشــنده ــن مــور مقــررات مرب ــده بگیــرد، ای ــی ممکــن اســت  دوط را نادی ــدارد، ول ــانی ن ــوان تب عن

جریان امـور  سـوء مشمول عناوین مجرمانـه دیگـري باشـد و یـا حـداقل تخلـف از مقـررات دولتـی یـا          

409، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم، جلد اول، ص 1378عمید، حسن، - 1
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مزایـده و انتشـار اگهـی انجـام گیـرد،      صـورت بـه مثالً مـوردي کـه بایـد معاملـه     . اداري به حساب آید
.کندتشریفات را در معامله رعایت نمیاین

:حیمفهوم اصطال- ب
کـه  تـوان بـه قـانون مجـازات اشخاصـی     مـی ازجملـه . رفتـه اسـت  کاربهمختلف لغت تبانی در قوانین 

، تبــانی بــراي ارتکــاب جــرم علیــه امنیــت )1307مصــوب (نــدینمامــیتبــانی غیربــراي بــردن مــال 
و )بازدارنــدهمجــازاتتعزیـرات و  (مجـازات اســالمی  قــانون داخلـی و خــارجی موضـوع کتــاب پـنجم    

ــا دشــمن موضــوع مــاده  همچنــین  ــانی ب ــانون مجــازات 21تب مســلح مصــوب هــاينیــروجــرایمق
.جرم تبانی در معامالت دولتی استباشدمیما در این بحث مدنظرآنچه . داشاره کر1382

ري خــود شــود کــه دولــت بــراي رفــع حــوائج ضــرو امالت دولتــی بــه معــامالتی گفتــه مــیمعــ
اینکــه طــرف معاملــه دولــت باشــد و یــا طــرفین آن از نمایــد اعــم ازهــا مــیمبــادرت بــه انعقــاد آن

ــا      ــوقی، خصوصــی ی ــه شــخص حق ــا اینک ــی ی ــه طــرف شــخص حقیق ــم از اینک ــی و اع ادارات دولت
ــد ــومی باش ــه  . عم ــامالتی را ک ــاتید مع ــی از اس ــبعض ــرفکی ــی  ط ــه دولت ــند معامل ــت باش آن دول

.1انددانسته
اشل دو نفـر بـر امـر سـوئی کـه نتیجـه      عبارت است از توافـق و تمایـل حـداق   تبانی از باب تفاعل،

بـا ایـن توضـیح توافـق دو نفـر در ارتکـاب یـک جـرم کـه عنـوان خـاص            . متوجه شخص ثالثی باشـد 
توافـق پنهـانی دو نفـر منجـر     چنانچـه مثـال عنـوان بـه ، گـردد مـی نونی دارد از شمول تبـانی خـارج   قا

شــود بلکــه گفتــه نمــی، اصــطالحاً بــه آن تبــانیبــه مشــارکت آنــان در ربــودن مــال دیگــري شــود 
.شودشرکت در سرقت نامیده می

سسـات وابسـته بـه    ؤو مهـا  شـرکت کـه منجـر بـه ورود ضـرر بـه دولـت یـا        تبانی و توافق سوئی
توافـق و تبـانی طـرفین بـه هـر دلیـل موجـب ضـرر بـه          چنانچـه دولت شود مشمول مجازات است و 

.دولت نشود امکان تعقیب طرفین تبانی نخواهد بود
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قانون: ممبحث شش
:مفهوم لغوي- الف

قانون بـه معنـی انـدازه و مقیـاس اشـیاء اسـت و بـه معنـی قضـیه کلـی کـه یـک رشـته جزئیـات را               
.کندمیبیان

:مفهوم اصطالحی- ب
ــه    ــی ک ــاهی جزئ ــی و گ ــتور کل ــهدس ــب ــده و  لهیوس ــاء ش ــالح انش ــع ص ــهمرج ــب ــالس لهیوس مج

ــانون ــذاريق ــع   گ ــیح مرج ــه توش ــپس ب ــویب و س ــالحتص ــددارتیص ــامل  . برس ــم ش ــی اع در معن
مصـادیق  االصـول یعلـ قـانون  . شـود مقـرر مـی  گـذار  قـانون لهیوسـ بهمجموعه قواعد حقوقی است که 

1.فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد

کـار بـه عـرف  دربرابـر و ایـن منبـع   شـود  در منـابع حقـوق از قـانون سـخن گفتـه مـی      کـه زمانی
صـالح دولـت وضـع شـده     هـاي سـت کـه از طـرف یکـی از سـازمان     ، مقصـود تمـام مقرراتـی ا   رودمی

پـس در  . قـوه مجریـه باشـد   ياست، خواه این سازمان قوه مقننـه یـا رئـیس دولـت یـا یکـی از اعضـا       
اداري نیـز  هـاي و بخشـنامه هـا نامـه بیتصـو ل تمـام مصـوبات مجلـس و    این معناي عام، قـانون شـام  

.شودمی
ـ  شـود کـه یـا بـا تشـریفات مقـرر در       ه قواعـدي گفتـه مـی   ولی در اصطالح حقوق اساسی، قانون ب

طــوربــهیپرســهمــهقــانون اساســی از طــرف مجلــس شــوراي اســالمی وضــع شــده اســت یــا از راه 
قـوه مجریـه   هـاي یعنـی قـانون مفهـوم خاصـی دارد کـه بـا تصـمیم       ؛رسـد مستقیم بـه تصـویب مـی   

.ها را نباید به جاي هم استعمال کردمتفاوت است و آن
منبــع حقــوق اسـت و قــدرت آن را بـا ســایر منـابع نبایــد برابــر    تـرین مهــم، قـانون  ر مــادر کشـو 

باشـند از حیـث اعتبـار برابـر نیسـتند و      متـونی کـه بـه نـام قـانون مشـهور مـی       تمـامی ولـی  . دانست
.ها وجود داردسلسله مراتبی بین آن
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تصرف غیرقانونی: مبحث هفتم
:مفهوم لغوي- الف

.ع و تصرف عدوانی است و اعم از تصرف غصبی یا غاصبانه استمترادف با تصرف نامشرو

:مفهوم اصطالحی- ب
ــامل  ــم ش ــی اع ــرفات در معن ــتالس و تص ــانونیاخ ــتغیرق ــت از  . اس ــارت اس ــص عب ــی اخ در معن

امــوالی کــه متعلــق بــه افــراد و اشــخاص اســت و (جــوز قــانونی امنــاء امــوال دولــت تصــرف بــدون م
1.ها هستنددر اموال منقولی که امین در نگهداري آن) داردمیها را نگهدولت به امانت آن

از حصـول نتیجـه، صـرف    نظـر صـرف عمـدي مطلـق اسـت کـه     جـرایم ازغیرقـانونی جرم تصرف 
ــت  ــرم اس ــاب آن ج ــرم در .ارتک ــرف ج ــانونیتص ــا    ،غیرق ــات ی ــا مطالب ــدي ی ــوه نق ــان وج کارکن

را کـه حسـب   هـا  سـازمان ال متعلـق بـه   حوالجات یا سهام و سایر اسـناد و اوراق بهـادار یـا سـایر امـو     
نکـه قصـد   آبـدون  ، دهـد مجـاز قـرار مـی   غیرهـا سـپرده شـده اسـت را مـورد اسـتفاده      وظیفه بـه آن 

.را به نفع خود و دیگري داشته باشدها تملک آن
ــرف   ــانونی تص ــانونیعنصــر ق ــاً   غیرق ــه بعض ــی ک ــوال دولت ــا ام ــوه ی ــادر وج ــتفاده ب ــوان اس عن

می مصـوب  قـانون مجـازات اسـال   598شـود، مـاده   دولتـی نیـز مطـرح مـی    مجاز از وجوه و امـوال غیر
ــی1375 ــدم ــی باش ــرر م ــه مق ــک«داردک ــان ادارات و  هری ــدان و کارکن ــازماناز کارمن ــا س ــا ه ی

هـاي دولتـی و یـا وابسـته بـه دولـت و یـا نهـاد       هـاي سسـات و شـرکت  ؤو مهـا شهرداريشوراها و یا 
ــا و  ــی و بنیاده ــانقالب ــر نامؤسس ــه زی ــی تی ک ــه اداره م ــی فقی ــر ول ــبات و  ظ ــوان محاس ــوند و دی ش

یکلـ طـور بـه و قضـایی شـوند و یـا دارنـدگان پایـه     داره مـی سساتی که به کمـک مسـتمر دولـت ا   ؤم
ـلح و  هـاي و همچنـین نیـرو  گانـه سـه اعضا و کارکنان قواي  بـه خـدمات عمـومی، اعـم     مأموریـت مس

ــا حوالجــات غیراز رســمی و  ــا مطالبــات ی ــا ســهام و ســایر اســناد و اوراق  رســمی، وجــوه نقــدي ی ی
یــا اشخاصــی کــه الــذکرفــوقسســات ؤو مهــا ســازماناز هریــکبهــادار یــا ســایر امــوال متعلــق بــه 
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مجــاز قــرار دهــد، بــدون آنکــه غیرهــا ســپرده شــده اســت را مــورد اســتفاده برحســب وظیفــه بــه آن
حسـوب و عـالوه   مغیرقـانونی هـا را بـه نفـع خـود یـا دیگـري داشـته باشـد، متصـرف          قصد تملک آن

ــر جبــران خســارت وارده و پرداخــت  ــا المثــلاجــرتب ــه شــالق ت شــود و ضــربه محکــوم مــی74ب
اي نقـدي معـادل مبلـغ انتفـاعی     جـز بـه منتفع شـده باشـد، عـالوه بـر مجـازات مـذکور       کهدرصورتی

».محکوم خواهد شد
وانین و نکتـه اول اینکـه در قـ   ذکـر چنـد نکتـه ضـروري اسـت     ،در باب عنصـر قـانونی ایـن جـرم    

دیگــر را در حکــم جــرم تصــرف غیرقــانونی دانســته و از  جــرایمبرخــی گــذار قــانونمقــررات دیگــر، 
ثانیـاً بـراي تحلیـل ایـن جـرم مطالعـه       . باشـد مـی ، بسـیار گسـترده   مـوردنظر ه جـرم  این لحاظ دامنـ 

.الزامی است... ، قوانین بودجه سنواتی و وبودجهبرنامهقانون محاسبات عمومی، قانون 

تدلیس: ث هشتممبح
:مفهوم لغوي- الف

.اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود

:مفهوم اصطالحی- ب
ماننـد ضـرب مسـکوك تقلبـی کـه نـوعی       ؛شـود تدلیس اصطالحاً به معنی غـش هـم اسـتعمال مـی    

1.کندپیدا میییاز تدلیس است و در این نوع مفهوم جزا

ــاده  ــق م ــوب  ) 599(طب ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــده «1375ق ــی عه ــر شخص ــام ه دار انج
از ادارات و هریــکمعاملــه یــا ســاختن چیــزي یــا نظــارت در ســاختن یــا امــر بــه ســاختن آن بــراي 

ــازمان ــا س ــاده  ؤو مه ــذکور در م ــات م ــه از   ) 598(سس ــدلیس در معامل ــطه ت ــه واس ــت، ب ــوده اس ب
اختن متعـارف مـورد معاملـه یـا تقلـب در سـ      حـد ازبـیش جهت تعیین مقـدار یـا صـفت یـا قیمـت      

نفعی براي خـود یـا دیگـري تحصـیل کنـد، عـالوه بـر جبـران خسـارات وارده بـه حـبس از            ،آن چیز
».شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

144مان، ص ه- 1
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:ضروري استزیرتوجه به نکات تدلیس در بحث عنصر مادي 
- اوالً مرتکــب اقــدام بــه عملیــات تــدلیس. تکــب ایــن جــرم مرکــب از دو قســمت اســتعمــل مر

تـدلیس طبـق   . نفعـی بـراي خـود یـا دیگـري تحصـیل نمـوده باشـد        ،فـوق ازطریـق ثانیاً ، آمیز نموده
وجـود  . قـانون مـدنی عبـارت اسـت از عملیـاتی کـه موجـب فریـب طـرف معاملـه شـود           ) 438(ماده 

شـود کـه اولـین رکـن از عمـل      بـودن در تعریـف تـدلیس سـبب مـی     » اتیعملیـ «وصف و خصیصـه  
.ت مادي قابل تحقق بدانیمانجام فعل مثبصورتبهصرفاًمرتکب را 

احـراز وصـف واقعـی مبیـع و حفـظ منـافع خـود مـانع از تحقـق تـدلیس           مبـاالتی خریـدار در  بی
درباره سـکوت عمـدي فروشـنده دربـاره عیـب کـاال اخـتالف شـده اسـت کـه تـدلیس اسـت             . نیست

کـه  کنـد  ه حسـن نیـت در قراردادهـا ایجـاب مـی     یا اثري ندارد، ولی تمایل عمومی بـر ایـن اسـت کـ    
ایــن موضــوعات در چــارچوب حقــوق مــدنی 1.عیــوب پنهــانی را بــه خریــدار اعــالم کنــد،فروشــنده

نگارنـده در حقـوق کیفـري کـه قاعـده بـر عمـل بـه تفسـیر          نظـر بـه ، لـیکن  باشـد مـی کامالً صحیح 
متوسـل گردیـده باشـد    مضیق و قدر متـیقن اسـت، الزم اسـت شـخص طـرف معاملـه بـه عملیـاتی         

عـالوه بـر توسـل بـه     . عنصـر مـادي ایـن قسـمت از عمـل مرتکـب قـرار گیـرد        تواند و ترك فعل نمی
نفعــی بــراي خــود یــا دیگــري تحصــیل ،، مرتکــب بایــد در اثــر ایــن عملیــاتکارانــهفریــبعملیــات 

فعــل صــورتبــهمرتکــب جــزء دوم رکــن عمــلعنــوانبــهبنــابراین تحصــیل منفعــت ،کــرده باشــد
.گرددمیمثبت محقق 

اقرار: مبحث نهم
:مفهوم لغوي- الف

ــانی،در کتــب لغــت ــرار ذکــر کــرده مع ــراي اق ــد متعــددي ب ــهازکــه ان ــراف مــیجمل ــه اعت ــوان ب ت
.استییو اثبات کردن چیزي یا کسی در جا3، اذعان کردن حقی براي صاحب آن2نمودن

:مفهوم اصطالحی- ب

336، قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ص 1377کاتوزیان، ناصر، - 1
456، صفحه 3طریحی، مجمع البحرین، جلد نیفخرالد- 2
ي، قاموس اللغه، حرف قافروزآبادیفمحمد بن یعقوب - 3
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.ر خودضربرریغقانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی براي 1359در ماده 
:شودکه به چند نمونه اشاره میاند شیعه درباره اقرار، تعاریف متفاوتی ارائه دادهفقهاي

.دادن از حقی است بر ضرر خود؛ اقرار، خبر»اخبار بحق علی نفسههو «.1
ــر «.2 ــار الجــازم عــن حــق الزم للمخب ــر  »و هــو االخب ــردادن قطعــی از حــق الزم ب ــرار، خب ؛ اق

.خبردهنده است
؛ اقـرار، خبـردادن انسـان از حقـی الزم بـراي دیگـري       »نسـان عـن حـق الزم لـه    هو اخبار اال«.3

.است
؛ اقــرار، خبــردادن از حقــی ســابق »بانــه اخبــار عــن حــق ســابق للغیــر او نفیــه الزم للمقــر «.4

.است براي غیر یا نفی حق الزمی براي اقرارکننده
قطعــی از ردادن؛ اقـرار، خبـ  »االقـرار اخبـار جـازم عـن حـق الزم ســابق علـی وقـت الصـیغه        «.5

.حق الزم سابقی است در وقت صیغه
؛ اقــرار، »االقــرار اخبــار عــن حــق ســابق الیقتضــی تملیکــاً بنفســه بــل یکســف عــن ســبقه «.6

ک نیســت، بلکــه کاشــف از مقتضــی تملیــخــودخودبــهخبــردادن از حــق ســابقی اســت کــه 
.باشدمیحق سابق 

و بمــا یســتتبع حقــاً او حکمــاً ر ابــار الجــازم بحــق الزم علــی المخبــاالقــرار الــذي هــو االخ«.7
دادن قطعــی اســت بــه حقــی الزم یــا ، خبــر؛ اقــرار»علیــه او بنفــی حــق لــه او مــا یســتتبعه

یـا نفـی حـق الزم یـا چیـزي      خبردهنـده دارد بـه ضـرر   دنبـال بـه چیزي که حق یا حکمی را 
.که حق یا حکمی را در پی دارد به ضرر مخبر براي غیر

، »حـق «، »اخبـار «، آشـکار خواهـد شـد کـه چهـار قیـد       وددقـت شـ  بـاال هـاي در تعریفچنانچه
ایـن چهـار قیـد در تعریـف     . تکـرار شـده اسـت   هـا تعریـف در تمـام  »به ضـرر خـود  «و » به نفع غیر«

1.قانون مدنی نیز وجود دارد

له اثبات دعاوي کیفري، نشر دانشگاه علوم اسالمی رضوي، اد،1386گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسالمی رضوي، - 1
92چاپ سوم، ص 
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انکار: مبحث دهم
:مفهوم لغوي- الف

.و نیز نفی چیزي استییدر لغت به معنی اظهار عدم شناسا

:حیمفهوم اصطال- ب
ن دادرسـی مـدنی کسـی کـه سـندي علیـه او ابـراز شـود و او مهـر یـا امضـا یـا اثـر              یـی در اصطالح آ

» انکــار ســند«هــا را از خــود ندانــد ایـن عمــل را انکــار  انگشـت منتســب بــه خــود را نفـی کنــد و آن  
.رودمیکاربههم » تکذیب سند«ح عبارت نامند و گاهی به جاي این دو اصطال

، لکـن اگـر مقـر    ع نیسـت مدنی آمـده اسـت کـه انکـار بعـد از اقـرار مسـمو       قانون1277در ماده 
شــود و همچنــین اســت بــر اشــتباه یــا غلــط بــوده، شــنیده مــیادعــا کنــد اقــرار او فاســد یــا مبنــی 

بگویـد اقـرارش بـه    نکـه یامثـل باشـد  قبـول قابـل براي اقرار خود عـذري ذکـر کنـد کـه     کهدرصورتی
، لکـن دعـاوي مـذکوره مـادامی کـه      بـوده کـه وصـول نشـده    ياحوالـه د یـا  گرفتن وجه در مقابل سن

.اثبات نشده، مضر به اقرار نیست
مقـر مـدعی بطـالن    کـه درصـورتی ین قانون مـدنی انکـار بعـد از اقـرار را پذیرفتـه اسـت امـا        ابنابر

.اقرار است باید بتواند این اقرار را اثبات کند واال اقرارش قابل انکار نیست
انـد و بحـث مـذکور را تحـت عنـوان تعقیـب اقـرار بــه        ار را مطـرح ننمـوده  ا لفـظ صـریح انکـ   فقهـ 
.کنندکه منافی اقرار است مطرح میچیزي 

ــوب   ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــاده 1392ق ــقوط   173در م ــب س ــرار را موج ــد از اق ــار بع انک
در اقـرار بـه جرمـی کـه مجـازات آن رجـم یـا حـد قتـل اسـت کـه در            جـز هب. مجازات ندانسته است

.گرددمیمجازات مزبور ساقط ن صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، ای
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مقدمه
ـلیم مـال، مسـتقیماً و              رشوه در اصطالح قانون، قبـول وجـه یـا مـال یـا سـند پرداخـت وجـه و یـا تس

قـانون تشـدید مجـازات    3رکنـان دولـت یـا سـایر کارکنـان مصـرح در مـاده        یا غیرمستقیم توسط کا
.باشداختالس و کالهبرداري به سبب انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه میتشاء،مرتکبین ار

ــع     ــاز در جوام ــه از دیرب ــت ک ــط اداري اس ــاختارهاي غل ــول س ــادي، محص ــر اقتص ــوه از منظ رش
تمـام قـوانین   اي وضـع شـده اسـت، لـیکن بـا      قـوانین ویـژه  و بـراي مبـارزه بـا آن    گوناگون رایج بوده 

گیرنــده و دهنــده و واســطه بــین آن دو را مــذموم دانســته اســت، ایــن وضــع شــده کــه حتــی رشــوه
نشــده و بــه حیــات نــامیمون خــود در ســاختارهاي اداري و      کــنریشــههرگــز هنجارشــکنی

.غیراداري کشورها ادامه داده است
جـدي در ابعـاد گونـاگون بـه جامعــه وارد     هـاي آسـیب اسـت کـه   انحرافـاتی  تـرین مهـم رشـوه از  

محـو آن از جامعـه اقـدام    راسـتاي سازد و باید ابعـاد و علـل ایـن پدیـده زشـت را شناسـایی و در       می
.جدي نمود

، فسـاد اداري بـه دو شـکل سـنتی و نـوین در سـاختارهاي       خـواري رشـوه امروزه نیز پدیده ارتشـاء و  
هـاي  ایـن پدیـده مهلـک، روابـط حـاکم بـر مجموعـه       . ح نمایـان اسـت  کشورها بـه وضـو  اداري تمامی

وضـعیت  تـرین خطرنـاك . سـازد اخالقـی جامعـه را دگرگـون مـی    هـاي ارزشاداري را مختل ساخته و 
.از بین رفته و به یک رفتار بهنجار مبدل شده استآن این نکته مهم است که زشتی ارتشاء 
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مــورد بحــث و بررســی جــرم فــوقدرخصـوص ره صــادقضــاییآرايتعــدادي از در مباحـث آتــی 
:مشخص گرددمربوطهموضوعاتازپیرامون بعضی قضاییطریق رویه نیاازتاگیردمیقرار 

38موضـوع مـاده   (قضـایی ارتشـاء در رویـه   جهات تخفیـف مجـازات  بررسی : مبحث اول
)1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

ــماره   ــه ش ــب دادنام ــورخ 284حس ــ13/4/1395م ــران 1057عبه ش ــري دو ته ــاه کیف ــاي دادگ آق
.متهم استمیلیارد ریال4فاقد سابقه محکومیت کیفري به اخذ رشوه به مبلغ الف، 

ــده         ــام ش ــه انج ــتن مکالم ــده و م ــات پرون ــع اوراق و محتوی ــر در جمی ــان نظ ــا امع ــاه ب دادگ
ـ ، اقـرار و اذعـان مـتهم بـه مطالبـه وجـه و دفـاع        )متهم و شـاکی (طرفین نیمابیف نـامبرده  وجـه الب

توسـط  گرفتـه صـورت قـرض مبلـغ را دریافـت کـرده، مجمـوع تحقیقـات       صـورت بـه مبنی بـر اینکـه   
بزهکـاري مـتهم را محـرز دانسـته و مسـتنداً بـه       ،بازپرس و سایر قـرائن و امـارات موجـود در پرونـده    

و 37، اخــتالس و کالهبــرداري و بــا رعایــت مــوادءقــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــا3مــاده 
فقـدان سـابقه محکومیـت کیفـري و جـوانی مـتهم، حکـم بـه         دلیـل بـه از قانون مجازات اسالمی 38

45و پرداخـت مبلـغ   ) بـا دو درجـه تخفیـف   (حـبس تعزیـري   سـال کیـ محکومیت وي بـه تحمـل   
ــدت ســه ســال از     ــه م ــت ب ــت و انفصــال موق ــان جــزاي نقــدي در حــق صــندوق دول ــون توم میلی

.نمایده شالق تعزیري محکوم میخدمات دولتی و تحمل ده ضرب

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  ادامـه دربا توجه به تشریح دادنامه صـادره،  هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

تخفیــف ؛ محــاکم ایــران تخفیــف مجــازات بــه دو صــورت اعمــال شــده اســت قضــاییدر رویــه 
.قضاییقانونی و تخفیف 

ــانونی، تخفیــف الزامــی اســت؛ ی  ــانونعنــی منظــور از تخفیــف ق ــف کــرده گــذار ق ــاه را مکل دادگ
قـانون مجـازات   531مـاده  موجـب بـه مـثالً  .است در مـوارد خاصـی مجـازات جـرم را تخفیـف دهـد      

ــانون،1357مصــوب اســالمی ــه تخفیــف را بیــان کــرده کــه عبــارت اســت از   گــذار ق ــزام ب علــت ال
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.جرميشرکااطالع دادن اعمال مجرمانه و معرفی 
راتـر از ایـن عمـل کـرده و خـود مبـادرت بـه تخفیـف مجـازات در قـانون           گـاهی نیـز ف  گذار قانون

ــوده اســت ــاده  .نم ــق م ــثالً طب ــازات اســالمی 583م ــانون مج ــف و حــبس ،1357مصــوب ق توقی
حـال اگـر مرتکـب یـا معـاون پـیش       . مستلزم حـبس از یـک تـا سـه سـال اسـت      ،اشخاصغیرقانونی

ــدام الزم   ــا اق ــد ی ــا کن ــف شــده را ره ــب، شــخص توقی ــراي خالصــی وي از تعقی ــهرا ب آورد عمــلب
ــهدرصــورتی ــف شــده را بیشــتر از  ک ــذکور   5شــخص توقی ــاده م ــر م ــد براب ــرده باش ــف نک روز توقی

.مجازات حبس او دو تا شش ماه خواهد بود
. ، اختیــار دادگــاه نســبت بــه اعمــال تخفیــف مجــازات قــانونی اســت قضــاییمنظــور از تخفیــف 

.باشدمیدر مقام بیان این نوع از تخفیف ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب 37ماده 
مصـوب سـال   قـانون مجـازات اسـالمی    37تخفیف مجـازات فقـط در محـدوده چهـار بنـد مـاده       

.تبدیل یا تقلیل مقدور خواهد بودصورتبههمآنو 1392
آن اسـت کـه مجـازات بـدون تغییـر نـوع آن از حیـث درجـه کـاهش یابـد و           » تقلیـل «منظور از 

.آن است که مجازات به نوع دیگري تبدیل شود» دیلتب«منظور از 
حـدومرز بـراي سـامان بخشـیدن بـه چگـونگی اعمـال تخفیـف یعنـی تعیـین          گـذار  قـانون تالش 
اقـدامی شایسـته و ضـروري اسـت امـا ایـراد مهـم ایـن مـاده آن اسـت           37مـاده  موجـب بهبراي آن 

مجــازاتســایر یـا دي اي نقــجـز بــهبنــد نخسـت آن امکــان تبـدیل مجــازات حـبس    موجـب بــهکـه  
.منتفی است

شـود؛ زیـرا سـابقاً برابـر مـاده      مـی هـا زنـدان موجب افزایش جمعیـت کیفـري   37این بند از ماده 
جـزاي  ازجملـه دیگـر  مجـازات  وجـود کیفیـات مخففـه بـه     دلیـل حـبس بـه   بسیاري از مجازات22

ــه اعمــال ســایر  مــینقــدي تبــدیل ــهتخفیفــی ســازوکارهايشــدند و البت ــر، معاازجمل فیــت از کیف
توانــد در کــاهش جمعیــت کیفــري جــایگزین زنــدان، توبــه و تعلیــق اجــراي مجــازات مــی مجــازات
1.مؤثر باشد

194، شرح قانون مجازات اسالمی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، جلد اول، ص 1395مصدق، محمد، - 1
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، اخــتالس و کالهبــرداري مصــوب ءقــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــا3بــه مــاده مســتند
ســال بـه مبلــغ رشـوه پـنج تـا ده     حـدود قـانونی مجـازات بـزه ارتکــابی توسـط مـتهم توجهـاً       1367

ـ بـوده ولـی شـعبه بـدوي بـا دو درجـه تخفیـف مجـازات         حـبس   حـبس را تعیـین نمـوده    سـال کی
ـ    تأکیـد تخفیـف بـه مجـازات امـري قـانونی اسـت لکـن بـه         هرچنـد . است دقـانون ایـن تخفیـف بای

برخـی از  درخصـوص رسـد اسـتناد بـه فقـدان سـابقه کیفـري       مـی نظـر بـه آنکـه حال. متناسب باشد
توانــد نمــی) ایشــان اســتخــدمتشــرط ضــروري ان ســابقه کیفــريافــرادي کــه فقــد(کارمنــدان

ار ســال کمتــر از حــداقل مجــازات قــانونی چهــناموجــب تخفیــف در مجــازات بــزه ارتکــابی بــه میــز
.جهت تخفیف نیز صادق استعنوانبهاستناد دادگاه به سن متهم درخصوصاین امر . باشد

ــین اقــل و اکثــر  ــه جایگــاه ،در تعیــین مجــازات ب ــزه ارتکــابی و  توجــه ب ــار تخریبــی ب مــتهم، آث
شـدت بـه در شـرع و عـرف امـري    ،اخـذ رشـوه  آنکـه حـال میزان قباحت عمل، امري ضـروري اسـت   

از آن بـه کفـر بـه خـداي متعـال      السـالم علـیهم در کـالم ائمـه معصـومین    کـه نحـوي بهناپسند است 
و رسـان  ن خـدمات سـازما از بـین رفـتن اعتمـاد مـردم بـه      دلیـل بـه قباحـت عمـل   . تعبیر شده است

.ادعا و جهادگر استنیروهاي انسانی خدوم ، بیشدن آبروي دارخدشه
دریافـت رشـوه بـا حضـور بـر      ،)بـا وکیـل  گیـري ارتبـاط ازطریـق (با توجه به شیوه ارتکـاب جـرم   

ــا راشــی کــه نشــان از جــدیت     ــده ب ــه نحــو مضــبوط در پرون ــرار شــبانگاهی، مکالمــات وي ب ســر ق
عمــل خــالف قــانون دارد، اعطــاي تخفیــف بــه نحــو مزبــور ناصــواب و  بــهعلیــهمحکــومبــارتأســف

.رسدمینظربهقضاییبرخالف رویه 
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تخفیف مجـازات بـا وجـود تعـدد جـرم در رویـه قضـایی پیرامـون ارتشـاء         : مبحث دوم
)1392قانون مجازات اسالمی مصوب 134ماده 3موضوع تبصره (

آقــاي الــف تهــران2دادگــاه کیفــري 1060به شــع28/7/95مــورخ 515براســاس دادنامــه شــماره 
اخـذ مبلـغ   دلیـل بـه ارتشـاء  نامشـروع و ازطریـق میلیـون ریـال   250تحصـیل مبلـغ   متهم است بـه  

.میلیون ریال100
اسـتان  واطالعـات حفاظـت دادگاه با امعـان نظـر بـه محتویـات پرونـده، شـکایت شـاکی، گـزارش         

ــران،  ــورتته ــهص ــی جلس ــوصتنظیم ــا درخص ــدن آق ــوار ش ــتهم و  س ــودروي م ــاکی در خ ي ش
از ءالرشـا کشـف وجـه  نهایتـاً بـه وي در داخـل خـودرو و متـواري شـدن مـتهم و       ءالرشاپرداخت وجه

تومـانی  میلیـون 25داخل خـودرو و مالحظـه پرینـت حسـاب بـانکی کـه نشـانگر واریـز وجـه چـک           
، )ج(بین شــاکی و آقــاي مــاشــده فــی، مالحظــه مکالمــات ضــبطبــه حســاب ســپرده همســر مــتهم

صــادره از کیفرخواســتاظهــارات متنــاقض مــتهم در مراحــل تحقیــق و رســیدگی و همچنــین مفــاد 
انتسـابی را محـرز و   هـاي قـرائن و امـارات موجـود در پرونـده، بـزه     دادسراي کارکنـان دولـت و سـایر   

ــا اســتنادمســلم دانســته و  ، اخــتالس و ارتشــاءقــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین3و 2بــه مــواد ب
، حکـم بـه محکومیـت مـتهم موصـوف بـه       قـانون مجـازات اسـالمی   134یت مـاده  اري با رعاکالهبرد

ازطریـق تحمل دو سال حـبس تعزیـري بـا احتسـاب ایـام بازداشـت قبلـی بابـت بـزه تحصـیل مـال            
میلیـون تومـان جـزاي نقـدي معـادل      10عـالوه بـه نامشروع و بـه تحمـل ده سـال حـبس تعزیـري      

ــه مــدت قضــاییمات دولتــی و و انفصــال موقــت از خــدءوجــه الرشــا ســال و ده ضــربه شــالق 3ب
.شودنماید که مجازات اشد اجرا میتعزیري صادر و اعالم می

37بـه مـاده   بـا اسـتناد  دادگاه مزبـور بـه لحـاظ وضـع خـاص مـتهم و نداشـتن سـابقه کیفـري          
قلیـل  بـه دو سـال ت  ارتشـاء  قانون مجازات اسـالمی بـا دو درجـه تخفیـف حـبس مشـارالیه را در بـزه       

.دهدمی
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مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه ، با توجه به تشریح دادنامـه صـادره  هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

کــه در 8و 7هــايدرجــهجــزبــهتعزیــري بــراي تعــدد مــادي، مجــازاتدر تعیــین گــذار قــانون
:رگزیده استزیر را بهايشود، شیوهتعزیري جمع میمجازاتبا هم و با سایر مجازاتها آن

:شوداقدام میزیره جرم شده، به شرح شخص مرتکب دو یا سه فقرکهدرصورتی- الف
شــود و از داراي حــداقل و حــداکثر باشــند، حــداکثر مجــازات تعیــین مــی مجــازاتچنانچــه

.شودها مجازات اشد اجرا میمیان آن
زات جـرم اضـافه   بـه مجـا  چهـارم یـک داراي حـداقل و حـداکثر نباشـند تـا     مجـازات چنانچه

.گردد، مجازات اشد اجرا میمجازاتین شود و از میان امی

:شوداقدام میزیرفقره باشد، به شرح شخص بیش از سه جرایمکهدرصورتی- ب
تــا عــالوهبــهداراي حــداقل و حــداکثر باشــند، مجــازات مرتکــب حــداکثر  مجــازاتچنانچــه

.شودها، مجازات اشد اجرا مینشود و از میان آمینصف مجازات حداکثر تعیین
تــا نصــف حــداکثر مجــازات بــه مجــازات داراي حــداقل و حــداکثر نباشــندمجــازاتچنانچــه

.گرددشد اجرا می، مجازات امجازاتشود و از میان این میاضافه

:شودعمل میزیردر جمع میان تعدد و تخفیف به شرح - ج
ــورتی ــهدرص ــه ک ــازاتهم ــداک مج ــداقل و ح ــم از   داراي ح ــوارد اع ــامی م ــند، در تم ثر باش

ارتکــابی کمتــر یــا بیشــتر از ســه فقــره باشــد، مرتکــب بــه تــا میــانگین جــرایماینکــه تعــداد 
.شودمیحداقل و حداکثر مجازات قانونی محکوم 

ــورتی ــهدرص ــیچک ــکه ــازاتاز ی ــف   مج ــام تخفی ــند در مق ــداکثر نباش ــداقل و ح داراي ح
ارتکـابی کمتـر یـا بیشـتر از سـه فقـره       جـرایم تعـداد  مجازات در تمامی مـوارد اعـم از اینکـه   

.شودنصف مجازات قانونی جرم محکوم میباشد مرتکب به تا
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مقــررات آن در تمــامی 1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 134ق مــاده بــا توجــه بــه اطــال
.گرددمیاعم از مشابه یا مختلف اعمال تعزیريجرایم

ایـن مـاده کـه مقـرر     ادامـه اشـد در  شـدن مجـازات  اجـرا ابـل قغیرمنظور از تقلیل یـا تبـدیل یـا    
شـود،  اجـرا قابـل غیراگر مجـازات اشـد بـه یکـی از علـل قـانونی تقلیـل یابـد یـا تبـدیل یـا            «دارد می

؛ عفــو مجــازات نیســت، بلکــه مــواردي از قبیــل اعمــال مــاده »گــرددمــیمجــازات اشــد بعــدي اجــرا
مجـازات  چنانچـه کـه بـا اعمـال ایـن مـاده      اسـت 1392ن دادرسـی کیفـري مصـوب    ییقانون آ483

اجـرا قابـل غیرو منظـور از  گـردد مـی ف یابـد، مجـازات اشـد بعـدي اجـرا      در اثر تقلیل یا تبدیل، تخفی
.در مراحل اعاده دادرسی استعلیهمحکومشدن، مواردي از قبیل تبرئه 

شـود  مـی گـردد مجـازات اشـد بعـدي اجـرا     اجـرا قابـل غیرمجـازات اشـد بـه هـر دلیلـی      چنانچه
لــیکن آن مقــدار از مجــازاتی کــه از مجــازات اولیــه اجــرا شــده اســت، بایــد از مجــازات اشــد بعــدي  

1.به این موضوع تصریح نکرده استگذار قانونکه هرچندکسر گردد 

ه یئقضــااداره کــل حقــوقی قــوه 13/6/1392مــورخ 1129/7براســاس نظریــه مشــورتی شــماره 
حـبس یــا شـالق یــا جــزاي   ز چنــد جــنس جداگانـه مــثالً وقتـی مجــازات جرمـی در قــانون، یکـی ا   

- هـا را مـی  از آنهرکـدام و هاسـت آنمخیـر بـه انتخـاب یکـی از    طبـق قـانون  ، قاضـی  نقدي باشـد 

ــد و    ــرار ده ــم ق ــورد حک ــین و م ــد تعی ــهتوان ــاده  چنانچ ــررات م ــوع مشــمول مق ــانون 134موض ق
همــان را مــورد حکــم قــرار باشــد بایــد حــداکثر مقــرر در قــانون از1392مجــازات اســالمی مصــوب 

، دادگـاه مخیـر بـه    1375قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     609مـثالً در جـرم موضـوع مـاده     . دهـد 
از ایـن سـه نـوع مجـازات را کـه      هریـک انتخاب مجازات حبس یـا جـزاي نقـدي یـا شـالق اسـت و       

ــاده    ــررات صــدر م ــال مق ــود در اعم ــد حــداکثر آن ر 134انتخــاب نم ــانون مجــازات اســالمی بای ا ق
بـدیهی اسـت اگـر مجـازات جرمـی مجمـوع چنـد نـوع جداگانـه باشـد و دادگـاه مکلـف             . تعیین کند

باشـد ماننـد حـبس و جـزاي نقـدي و شـالق؛ چـون        مجـازات به انتخـاب همـه یـا چنـد نـوع از آن      
هــا مجــازات قــانونی جــرم اســت، قاضــی مکلــف اســت در اعمــال مقــررات تعــدد جــرم  مجمــوع آن

.ها را مورد حکم قرار دهدهمه آنحداکثر مجازات مقرر قانونی

83، شرح قانون مجازات اسالمی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، جلد دوم، ص 1395مصدق، محمد، 1-
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. توانــد مجــازات را تخفیــف دهــدوجــود جهــات تخفیــف، دادگــاه مــیدرصــورتدر تعــدد جــرم 
توانـد مجـازات را تخفیـف    وجـود جهـات تخفیـف دادگـاه مـی     درصـورت تکـرار جـرم نیـز    درخصوص

ــا    دهــد، مگــر اینکــه مرتکــب داراي ســه فقــره محکومیــت قطعــی مشــمول مقــررات تکــرار جــرم ی
1.مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بودصورتاینبیشتر از آن باشد که در 

کــه مشــمول مقــررات تعــدد جــرم هســتند فرمــول خاصــی  ی هــایتخفیــف مجــازات در پرونــده
:دارداین تبصره مقرر می. شودمیعمل134ماده 3تبصره براساسدارد و 
ــدد جــرم « ــاه درصــورتدر تع ــف، دادگ ــات تخفی ــیوجــود جه ــا  توم ــد مجــازات مرتکــب را ت ان

تــا نصــف آن تقلیــل مجــازات فاقــد حــداقل و حــداکثر باشــدچنانچــهمیـانگین حــداقل و حــداکثر و  
».دهد

بــدون درنظرگــرفتن (حــداقل مجــازات جــرم کــه بــه تعبیــر دیگــر فرمــول تخفیــف ایــن اســت 
.2تقسیم بر) بدون درنظرگرفتن موضوع تعدد(عالوه حداکثر مجازات جرم هب) موضوع تعدد
تــوان مشــمول مقــررات تعــدد جــرم مــیهــاير میــزان تخفیفــی اســت کــه در پرونــدهایــن حــداکث

.اعمال کرد
ــور از واژه  ــداکثر«منظ ــره » ح ــدون      3در تبص ــرم ب ــانونی ج ــازات ق ــداکثر مج ــاده، ح ــن م ای

ــس از تشــدید مجــاز    ــه پ ــه حــداکثري ک ــدد اســت، ن ــرفتن موضــوع تع ــزودن نصــف (ات درنظرگ اف
مانـد؛ زیـرا در   ، قسـمت اخیـر تبصـره بـدون مصـداق مـی      د؛ اگر چنـین نباشـد  شوتعیین می) حداکثر

اسـتفاده شـده اسـت و اگـر مقصـود      » فاقـد حـداقل و حـداکثر باشـد    چنانچـه «این بخش از عبـارت  
شــود، ایجــاد مــی) یــا نصــفچهــارمیــک(از حــداکثر را حــداکثري بــدانیم کــه بــا افــزودن مجــازات 

مجـازات داراي حـداقل و   )یـا نصـف  چهـارم یـک (دن مجـازات  ثابت هـم بـا افـزو   مجازاتدر ازآنجاکه
.ماندشود، دیگر مجازات ثابتی باقی نمیحداکثر می

ــه مشــورتی شــماره   ــورخ 952/7براســاس نظری ــوه 26/5/1392م ــوقی ق ، هیئقضــااداره کــل حق
ا نسـبت  تخفیـف ر 1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     134مـاده  3دادگاه با توجـه بـه تبصـره    

؛ زیـرا ممکـن   )مجـازات اشـد  (اجـرا قابـل مجـازات  درمـورد کنـد نـه فقـط    اعمال مـی مجازاتبه همه

373، حقوق جزاي عمومی، تهران، نشر مشاهیر دادآفرین، چاپ دوم، ص 1395ی، اسماعیل، ساالن1-
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صـورت مجـازات اشـد بعـدي بایـد اجـرا       است اجراي مجازات اشد به عللی موقـوف شـود کـه در ایـن    
ارتکـابی فـراهم باشـد فقـط نسـبت      جـرایم گردد، اما اگر موجبات اعمـال تخفیـف نسـبت بـه برخـی      

.عمال خواهد بودقابل اجرایمبه همان 
ــه گــرددمــیمالحظــه  ــال  قضــاییدر بررســی روی ــوق از حیــث اتهــام تحصــیل م در دادنامــه ف

بـه تحمـل ده سـال    ارتشـاء  نامشـروع بـه تحمـل دو سـال حـبس تعزیـري و از حیـث اتهـام        ازطریق
سـپس دادگـاه بـا    . ، انفصال موقت به مـدت سـه سـال و ده ضـربه شـالق محکـوم شـده اسـت        حبس

نظـر بـه اینکـه    . تخفیـف مجـازات ده سـال حـبس را بـه دو سـال تقلیـل داده اسـت        اعمال دو درجه 
قـانون مجـازات   134مـاده  3تعـدد جـرم مقـررات تبصـره     درخصـوص الـذکر فـوق باتوجه بـه مـوارد   
ــه1392اســالمی مصــوب  ــن تبصــره،  عنــوانب قاعــده خــاص تخفیــف حاکمیــت داشــته و طبــق ای

، مجــازات را تــا میــانگین وجــود جهــات تخفیــفتدرصــورتوانــد دادگــاه در مــوارد تعــدد فقــط مــی
ــداکثر و  ــداقل و ح ــورتح ــداکثر درص ــداقل و ح ــتن ح ــاهش   نداش ــذا ک ــد ل ــل ده ــف تقلی ــا نص ت

بــوده و لــذا مجــازات قضــاییمجــازات ده ســال حــبس بــه دو ســال خــالف تبصــره مــذکور و رویــه 
.شده از میزان مقرر در قانون کمتر استتعیین

قبـل از  احـل تحقیـق ذکـر ایـن موضـوع ضـروري اسـت کـه         در مربا توجـه بـه بازداشـت مـتهم     
4شــدن آن، براســاس تبصــره االجــراالزمو 1392تصــویب قــانون آئــین دادرســی کیفــري مصــوب  

ــاده  ــرتکبین   3م ــازات م ــدید مج ــانون تش ــال    ... ق ــزار ری ــت ه ــیش از دویس ــوه ب ــزان رش ــر می اگ
د و در بـدو امـر شـاید بـه ذهـن      الزامـی بـو  یـک مـاه  رسید صدور قرار بازداشت موقـت بـه مـدت    می
رسید که صـدور قـرار بازداشـت موقـت تنهـا بـراي مـواردي اسـت کـه موضـوع رشـوه وجـه نقـد              می
هـاي پـاراگراف بـرخالف در ایـن تبصـره   گـذار  قـانون زیـرا  ،بیش از دویسـت هـزار ریـال باشـد    همآن

کـرده کـه مبلـغ هـم     از عبارت قیمت مـال اسـتفاده نکـرده بـود و تنهـا بـه مبلـغ اشـاره         3متن ماده 
مشـکل مزبـور را حـل کـرده بـود زیـرا عقـالً        قضـایی امـا رویـه   ؛رفـت مـی کـار وجـه نقـد بـه   درمورد

بازداشــت یــک مــاهتومــان وجــه نقــد یــک هــزارپذیرفتــه نیســت کارمنــد بــراي دریافــت بیســت و 
رشـوه بازداشـت موقـت    عنـوان بـه موقت شود اما کارمند دیگري بـراي قبـول یـک اتومبیـل خـارجی      

ــرار    ؛رددنگــ ــال باشــد صــدور ق ــزار ری ــیش از دویســت ه ــأخوذ هــم ب ــال م ــابراین اگــر قیمــت م بن
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.بازداشت موقت الزامی بود
مرتکبــانموقــتبازداشــتدرخصــوصگذشــتهنیقــوانازالهــامبــا1392ســالدرگــذار قــانون

ــین دادرســی کیفــري مصــوب 237مــادهدرونمــودهتوجــهدولــتی مــالجــرایم حکــم 13921آئ
.ا مشخص نموده استموضوع ر

ــاي فــریکحقــوقدرآنازکــهمــتهمموقــتبازداشــت ــهران،ی ــتوقب ــتعبزیــنی اطیــاحتفی ری
ـلب ازاسـت عبـارت شـود، می ازی قسـمت ایـ تمـام طـول دراوکـردن ی زنـدان ومـتهم ازي آزادس
.ییقضاصالحمقامتوسط،ازآنپسای یمقدماتقاتیتحق

ـ اازجملـه جهـان هـاي کشـور ازي اریبسـ دري اجبـار موقـت بازداشتابتدا،در قبـل تـا رانی
وقـوع درصـورت کـه بـود شـده بینـی پـیش قـانون درمقـرر مـوارد درد،یـ جدقـانون بیتصواز

.بودموقتبازداشتقرارصدوربهمکلفقیتحقی قاضخاص،جرمآن
ــهیندر ــرندومم ــاوســتمیبق ــذشــروعب ــنظررشیپ ــردضــرورتهی ــردنيف ــازاتک ،مج
جهــانمختلــفهــايکشـور گــذارانقــانونمـدنظر زیــني فــریکتــأمینهـاي قــرارکــردنيفـرد 

ــه ــتفرانســهازجمل ــبوقرارگرف ــادرصــددکشــورهااغل ــراري الغ ــتبازداشــتق ــارموق ي اجب
.برآمدند
بــودموقــتبازداشــتقــرارصــدوربــودني اریـ اختبــراصــلآغــاز،درزیــنرانیــاحقـوق در

شیافـزا ،1378ك.د.آ.قدرویـژه بـه ی الزامـ وقـت ماشـت بازدقـرار صـدور مـوارد رفتهرفتهی ول

:کندداللتمتهمبهاتهامتوجهبری کافاماراتوقرائنل،یدالکهریزمیجرادرموردمگرست،ینزیجاموقتبازداشتقرارصدور- 1
زانیمکهی جسمانتیتمامهیعلي عمداتیجناوعضوقطعایابدحبسات؛یحسلبهاآنی قانونمجازاتکهی میجرا-الف
.استآنازشیبایهیعلیمجنکاملهیدثلثهاآنهید
.استباالتروچهاردرجهکهي ریتعزمیجرا-ب
.استباالتروپنجدرجههاآنی قانونمجازاتکهکشوری خارجوی داخلتیامنهیعلمیجرا-پ
هرایچاقولهیوسبهکهاشخاصي برامزاحمتجادیاویی نماقدرتتظاهر،واطفالوبانوانتیاذوآزارومزاحمتجادیا-ت

.شودانجاماسلحهنوع
نیا) ب(بندمشمولکهیدرصورتمجعولسندازاستفادهایجعلدرامانت،انتیخاختالس،ارتشاء،،يکالهبردارسرقت،-ث

.باشدمذکورمیجراازکیهرارتکابعلتبهی قطعتیمحکومسابقهفقرهکیيدارامتهمونباشدماده
الزمخیتارازمسلحي روهاینمیجرابرناظرنیقوانجزبهخاص،نیقوانموضوع،یالزامموقتبازداشتموارد- تبصره

.استی ملغقانوننیاشدناالجرا
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237مـاده درگـذار  قـانون حـال ایـن بـا .مدعاسـت نیـ اشـاهد سـابق ك.د.آ.ق35ماده. کرددایپ
زیجـا موقـت بازداشـت قـرار صـدور کـه داشـته مقـرر 1392مصـوب ي فـر یکی دادرسـ نیـی آقانون

توانـد یمـ ،ییقضـا صـالح مقـام ایـ رسبـازپ کـه مـاده نیـ اهـاي بنـد درمقـرر مـوارد درمگرستین
.صادرکندموقتبازداشتقرارقانون،نیا238مادهدرمقررطیشراوجوددرصورت

ــا قــرارصــدور،238مــادهدرمقــررطیشــراازی کــیوجــوددرصــورتو237مــادهبــهتوجــهب
داللـت هممـت بـه اتهـام توجـه بـر ،یکـاف امـارات ونیقـرا ل،یـ دالکـه ریـ زموارددرموقتبازداشت

ـلب ی قـانون مجـازات بـا جـرایم :اسـت زیجاکند، عضـو؛ قطـع ی قـانون مجـازات بـا جـرایم ات؛یـ حس
کـه درصـورتی کشـور ی خـارج وی داخلـ تیـ امنهیـ علجـرایم چهـار؛ تـا کیـ درجـه ي ریـ تعزجرایم

ـ اذوآزارومزاحمـت جـاد یاباشـد؛ پـنج تـا کیدرجهازی قانونمجازات تظـاهر، واطفـال وبـانوان تی
ـلحه نـوع هـر ایـ چـاقو وسـیله بـه کـه اشـخاص ي بـرا مزاحمـت جادیاونماییدرتق شـود؛ انجـام اس

سـند ازاسـتفاده ایـ جعـل ،خیانـت در امانـت  اخـتالس، ارتشـاء، ،يکالهبـردار سرقت،ی ارتکابجرایم
سـابقه فقـره کي یـ دارامـتهم وباشـد و بـاالتر 4درجـه هـا آنی قـانون مجازاتکهدرصورتیمجعول
.باشدمذکورجرایمازهریکارتکابعلتبهمجازاتزانیمهربای قطعتیمحکوم

مـاده تبصـره موجـب بـه اسـت، آمـده خـاص نیقـوان درکـه ریـ زی الزامـ موقـت بازداشـت موارد
:استدهیردگلغوصراحتاًالذکرفوق

واخــتالسارتشــاء،نیمــرتکبمجــازاتدیتشــدقــانون4مــاده5تبصــرهو3مــاده4تبصــره- 1
؛يکالهبردار

؛6/3/1344مصوبشالقمجازاتلغوقانونواحدهماده- 2
آن،بــهي مــوادالحــاقومخــدرمــوادبــامبــارزهاصــالحقــانونیــی اجرانامــهآیــین30مــاده- 3

؛22/10/1377مصوب
؛1375مصوبراتیتعزقانون690ماده2تبصره- 4
ــوطقــانون18مــاده3تبصــره- 5 ــهمرب وی خــوردنمــوادویــی دارووی پزشــکامــورمقــرراتب

؛29/3/1334مصوبی دنیآشام
.3/9/1384یاصالحتیروحانژهیوهايدادگاهودادسراهانامهآیین35ماده- 6
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از مراحـل  یـک هـیچ در یـک مـاه  منظور از عدم امکـان تبـدیل قـرار بازداشـت موقـت در مـدت       
گــذار قــانوناســت و منظــور تجدیــدنظررســیدگی؛ مراحــل تحقیقــات مقــدماتی؛ محاکمــه بــدوي و  

واقــع شــوند بازداشــت موقــت یــک مــاهایــن ســه مرحلــه داخــل در مهلــت چنانچــهآن بــوده کــه 
مـتهم حکـم صـادر شـده و اصـل      درمـورد کـه  بـه اعتبـار ایـن   تـوان نمـی بماند و پابرجاهمچنان باید 

.تبدیل کردیک ماهمجازات تعیین گردیده قرار او در مدت 
ـله           یک ماهاگر قبل از مدت  حکـم برائـت مـتهم صـادر شـود قـرار بازداشـت فـک و مـتهم بالفاص

چـون اصـل برائـت اسـت و     . باشـد تجدیـدنظر اصـل حکـم قابـل    هرچنـد 1.از زندان آزاد خواهد شـد 
در هـر  ... قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین     7مـاده  موجـب بـه . حکم برائـت موافـق بـا اصـل اسـت     

ــزه  ــورد از ب ــ    م ــه مج ــانون ک ــن ق ــدرج در ای ــاي من ــت    ه ــده اس ــرر ش ــراي آن مق ــبس ب ازات ح
ــاریخ صــدور   کــهدرصــورتی ــانون باشــد، از ت ــن ق ــأمورین مــذکور در ای از کیفرخواســتمرتکــب از م

ــوه . شــغل خــود معلــق خواهــد شــد  ــه شــماره یقضــائاداره کــل حقــوقی ق مــورخ 894/7ه در نظری
اداري مکلـف  ایـن نظریـه مراجـع    موجـب بـه . ه اسـت قـرارداد این موضوع را مـورد تأکیـد   8/5/1391

ــه اجــراي دســتورات و   ــه تبعیــت ب ــوانین  قضــاییمراجــع آرايب هســتند و در مــوارد مختلفــی در ق
درصــورتلــذا . کیــد گردیــده اســتأقــانون مجــازات اســالمی بــه آن ت576مــاده ازجملــهموضــوعه 

، مرجــع اداري مجــاز بــه لغــو ایــن دســتور و قضــاییصــدور دســتور تعلیــق کارمنــد ازســوي مرجــع 
.ستینرأساً مت کارمند متهم، اعاده به خد

ـله بـین تـاریخ اجـراي قـانون تشـدید و             ضبط مال ناشـی از ارتشـاء تنهـا مجـازات راشـی در فاص
ــاریخ  ــانون مجــازات اســالمی اســت  االجــراالزمت ــرات ق ــا ؛شــدن مبحــث تعزی ــاریخ چنانچــهام از ت

اده باشــد دايرشــوهراشــی ) 20/4/75تعزیــرات (شــدن قــانون مجــازات اســالمی    االجــراالزم
.شودس نیز به تعزیر مالی او اضافه میمجازات حب

چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود «: 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 144ماده - 1
قاضی مربوطه مکلف است از قرار تأمین . یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، قرارهاي تأمین صادره ملغی االثر خواهد بود

».وثیقه رفع اثر نماید
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، ءمجـازات مـرتکبین ارتشـا   تشـدید قـانون 3اده بررسی شمول یا عدم شمول م: مبحث سوم
قضاییرویه در دولتیغیرهاينسبت به کارکنان شرکتي اراختالس و کالهبرد

، آقــاي1عمــومی تهــراندادگــاه 1057شــعبه ،23/2/1392مــورخ 00108شــمارهادنامــهحســب د
،ریـال 7,000,000بـه مبلـغ   بـوده را بـه لحـاظ اخـذ رشـوه     اجرائیـات شـهرداري   ع که از عوامـل . م

یــک بــه ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري،قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین 3بــه مــاده بــا اســتناد
ــري و ســال ــال جــزاي نقــدي و  2حــبس تعزی ــون ری ــ 20میلی ــت ب ه ضــربه شــالق و انفصــال موق

رســیدگی منظــوربــهوي از رأي صــادره تجدیــدنظرخواهی. محکــوم نمــوده اســتیــک ســالمــدت 
الیـه طـی دادنامـه شـماره     اسـتان تهـران ارجـاع کـه دادگـاه مرجـوع      تجدیـدنظر دادگـاه  70به شعبه 
ــورخ 000300 ــه    26/6/1391م ــت نــامبرده دادنام ــا رد درخواس ــدنظرب ــته را مــورد  تجدی خواس

.ه استقراردادتأیید

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذالیع
:گیردبررسی قرار می

ــل تحقــق هســتند کــه رشــوه درصــورتارتشــاء ورشــاء جــرایم ــده ی قاب ــره ) مرتشــی(گیرن از زم
ــاده     ــریح م ــه تص ــت و ب ــان دول ــا3کارکن ــاء  ق ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــتالس و ،نون تش اخ

و اداري یـــا شـــوراها یـــا قضـــاییســـتخدمین و مـــأمورین دولتـــی اعـــم از کالهبـــرداري جـــزء م
و همچنــین نیروهــاي مســلح یــا گانــهســهقــواي طــورکلیبــهیــا نهادهــاي انقالبــی و هــاشــهرداري

دولتـی یـا وابسـته بـه دولـت یـا مـأمورین بـه خـدمات عمـومی           هـاي سـازمان دولتی یـا  هايشرکت
بـرخالف  هرچنـد ایـران  و رویـه قضـایی  گـذار  قـانون بـدین ترتیـب   . باشـند غیررسـمی خواه رسمی یا 

را محـدود بـه امـر قضـا ننمـوده لـیکن تـا آنجـا پـیش نرفتـه           ءو ارتشـا رشاء نظر برخی از فقها تحقق
کارکنـان بخـش خصوصـی هـم وصـف مجرمانـه قائـل        درمـورد است که براي اخـذ و اعطـاي رشـوه    

ولتـی کــه خـدمات عمــومی   دغیرهــايتـوان گفــت کـه کارکنــان بخـش   خالصـه مــی طــوربـه .شـود 

234ان، اداره انتشار رویه قضایی، چاپ اول، ص ، مجموعه آراي قضایی کیفري، تهر1394پژوهشگاه قوه قضائیه،- 1



45/ رشاء و ارتشاء:فصل دوم 

.شوندارتشاء توانند مرتکبنمی،دهندانجام می

و ارتشـاء در قـانون ایـران جنبـه مـالی داشـتن، آن چیـزي اسـت کـه          رشـاء  براي تحقق دو جـرم 
و تمجیــد از او فیــتعردراي کــه کارمنــد در عــوض مقالــههرگــاهبنــابراین . شــودداده و گرفتــه مــی
شـود، یـا رأیـی کـه بـه نفـع       مره قبولی که بـه او یـا فرزنـدش داده مـی    گردد، یا ندر روزنامه چاپ می

یـا بـه   نـام ثبـت فرزنـدش در مدرسـه خـوبی    کـه ایـن شـود، یـا   او در یک محکمه خانواده صـادر مـی  
کنـد، یـا بـه صـرف خـواهش و      گـردد، یـا دیگـري بـا او ازدواج مـی     خودش شغل خوبی پیشنهاد مـی 

نجـام دهــد یــا از انجــام آن خــودداري ورزد، مرتشــی  ا) وظیفــهبــرخالف(درخواسـت کســی کــاري را  
.شودطرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمیکهنامحسوب نخواهد شد، همچن

ــا پیمانکــار شــهرداري (مســتند ابــرازي و محتویــات پرونــده  مؤیــد ایــن ) قــرارداد کــاري مــتهم ب
3اش مشــمول مــاده اســت کــه وي مســتخدم رســمی دولــت یــا شــهرداري نبــوده تــا بــزه انتســابی 

تهم را مســتحق تخفیــف در مجــازات دادگــاه مــکــهدرصــورتیشــود و عــالوه بــر آن ... قــانون تشــدید
باشـد مشـخص   ف مـی ش در اعمـال تخفیـ  مـدنظر بایسـت آن قسـمت از مجـازات را کـه     داند مـی می

بایسـتی طبـق قـانون آئـین دادرسـی سـابق کمتـر از        را مـی مجـازات صـورت کلیـه   نماید در غیر این
ــین حــ ــذا . نمــودمــیداقل تعی ــدوي و آرايل ــدنظرصــادره شــعب ب ــابی  تجدی ــانون ارزی ــا ق ــایر ب مغ
.گرددمی
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هـا  و توافـق بـین آن  اقرار راشی نسـبت بـه مرتشـی    تأثیریا عدم تأثیربررسی : مبحث چهارم
)1392به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب 164موضوع ماده (قضاییدر رویه 

ــده ــور درخصــوص  1057شــعبه 1926ســه کالدر بررســی پرون دادگــاه عمــومی تهــران، شــعبه مزب
طـی  دائر بـر اخـذ رشـوه بـه مبلـغ یـک میلیـارد و هفتصـد میلیـون تومـان،          . م فرزند م. اتهام آقاي ع

ــماره  ــه ش ــه     22/9/1389- 00381دادنام ــه کلی ــوده ک ــرار نم ــراحتاً اق ــتهم ص ــه م ــوده ک ــالم نم اع
ــارات متهمــان م ــا ص را. پت و . ش و ع.اظه ــن مبن ــر ای ــول دارم و ب ــرار دیگــر  قب ــه اق ــا توجــه ب ، ب

ــین، ــته و  متهم ــرز دانس ــاري وي را مح ــتناد بزهک ــا اس ــه ب ــادهب ــا3م ــازات  از ق ــدید مج نون تش
ــرتکبین ارتشــاء، ــرداري اخــتالسم ــوده اســت و کالهب ــم مقتضــی صــادر نم ــراض  حک ــا اعت ــه ب ک

ــادره،     ــم ص ــه حک ــومین ب ــر محک ــامبرده و دیگ ــعبه ن ــاه 27ش ــدنظرتجدادگ ــران،  دی ــتان ته اس
ــوص ــاي ع درخص ــت آق ــمن رد   .محکومی ــوه، ض ــذ رش ــت اخ ــدنظرخواهیم از جه ــامبرده، تجدی ن

.استهنمودتأییدخواسته را تجدیدنظردادنامه 
از آنکـه دادگـاه در مـتن    نظـر صـرف با توجـه بـه محتویـات پرونـده و دفاعیـات متهمـان       هذایعل

ي در مرحلـه مقـدماتی و خـارج از دادگـاه را مبنـی      محکومیـت مـتهم، اظهـارات و   منظـور بـه دادنامه 
ــان م   ــارات متهم ــه اظه ــه کلی ــر اینک ــت،   .ت و پ.ب و ع.ب ــوده اس ــی نم ــرار تلق ــول دارم، اق ص را قب

:استذکرقابلنکات ذیل 
متهم در کلیـه جلسـات دادرسـی منکـر اصـل بـزه انتسـابی بـوده و اظهـارات متهمـین مـذکور و            

ادعـا شـده   . باشـد مبلـغ مـورد رشـوه متفـاوت و متنـاقض مـی      دیگر متهمین نسبت به وي راجـع بـه   
هــا کارهــاي اداري بــوده کــه برخــی از آنبــرايچــک صــورتبــهکــه مبــالغی از رشــوه مــورد ادعــا، 

ــده ا  ــول نش ــتوص ــده  . س ــی و ع ــین راش ــدادي از متهم ــه از ه تع ــین ک ــر از متهم ــاران اي دیگ مک
امـر در میـزان واقعـی مبلـغ مـورد ارتشـاء       کـه ایـن  انـد  تبرئـه شـده  انـد، متقاضی اعاده دادرسی بـوده 

ــده     ــرد و در پرون ــد ک ــاد خواه ــاوت ایج ــتهم تف ــط م ــرازتوس ــتري  نظ ــمی دادگس ــناس رس کارش
درخصــوص اخــذ رشــوه توســط متقاضــی،  اســتفاده نگردیــده و مبنــا و منشــاء مبــالغ مــورد اشــاره، 

ره چــک صــرف احــراز ایـن امرکــه چنــد فقــ . دقیــق ذکــر نگردیــده و مشـخص نشــده اســت طــوربـه 
انـد، دلیـل بـر    کـار اداري بـه مـتهم داده شـده باشـد خصوصـاً اینکـه وصـول هـم نگردیـده          منظـور به

.وقوع بزه ارتشاء نیست



47/ رشاء و ارتشاء:فصل دوم 

ــاه نظــامی اســتان تهــران 880همچنــین حســب دادنامــه شــماره   مالحظــه ،شــعبه ســوم دادگ
ــاي مجتبــی  مــی ــه اتهــام اخــذ رشــوه و  ... گــردد کــه ســتوان ســوم آق ــی ب ــد عربعل ــاي و... فرزن آق

.اندفرزند اسداهللا به اتهام پرداخت رشوه تحت پیگرد قرار گرفته... ذوالفقار
بـا توجـه   14/9/79مـورخ  880دادنامـه شـماره   موجـب بـه بـه پرونـده رسـیدگی و    مزبـور شـعبه  
بـه اسـتناد   ) رغـم عـدم اقـرار مـتهم ردیـف اول     بـه (متهم ردیـف دوم در مراحـل مختلـف    به اعترافات 

ــانون مجــ93مــاده  ــروجــرایمازات ق ــاده هــاينی ــانون مجــازات اســالمی592مســلح و م ــتهم ،ق م
را بـه تحمـل پـنج مـاه حـبس تعزیـري بـا احتسـاب ایـام بازداشـت و پرداخـت            ... ردیف اول مجتبی 

سیصــد هــزار ریــال جــزاي نقــدي و محرومیــت از ترفیــع درجــه بــه مــدت دو ســال و مــتهم ردیــف 
نمایـد و از سـایر   مـی ء و تحمـل سـی ضـربه شـالق محکـوم     را به ضبط وجـه االرتشـا  ... دوم ذوالفقار 

.نمایداتهامات تبرئه می
اقـاریر مـتهم ردیـف دوم در مرحلـه مقـدماتی،      قبـل بیـان گردیـد    رأيکـه در تحلیـل   طورهمان

کـه در جلسـه دادگـاه اظهـار     ... نظـامی عسـگر   غیرفقط نسـبت بـه خـود وي نافـذ اسـت و اظهـارات       
ـ   ه مـتهم نبـوده و کیفیـت ارتبـاط وي بـا راشـی و اینکـه راشـی یعنـی          داشته ناظر به پرداخت وجـه ب

فروختــه شــده متعلــق بــه هــايرابطــه خــادم و مخــدومی داشــته و بــرنج... بــا آقــاي ح ... ذوالفقــار 
بـراي خالصـی از جبـران    ... آقـاي ح  وجـنس نـامرغوب مرجـوع شـده    عنـوان بـه بوده کـه  ... آقاي ح 

مخبــر معرفــی و بــرنج را قاچــاق قلمــداد و موضــوع را نــوانعبــهخســارت و پرداخــت وجــه، خــود را 
ــگر  ــه عس ــگر  ... ب ــه عس ــرده ک ــنعکس ک ــأموران... م ــزارش  م ــت و گ ــرده اس ــع ک ــأمورانرا مطل م

، مخـدوش و فاقـد اعتبـار    انـد شـده اظهارات اولیه متهمـان تنظـیم شـده کـه بعـداً منکـر آن       براساس
.اري متهمان قرار گیردتواند مبناي علم بر وقوع بزهکاست و نمیقضایی
در کلیـه مراحـل تحقیـق و جلسـات     ... اینکـه مـتهم ردیـف اول پرونـده بـه نـام مجتبـی        رغـم به

درنتیجـه بـر اثبـات اتهـام اقامـه نشـده و      ايهدادگاه نسـبت بـه اتهـام اخـذ رشـوه منکـر بـوده و بینـ        
رائن و امـارات  قـ براسـاس کـه  باشـد مـی فقـط مسـتند بـه علـم و قطـع قاضـی       هادادگاهصادره آراي

.موجود حاصل گردیده است



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/48

ــه ــاه نظــامی  21/3/91- 00137شــمارهقســمتی از دادنامــهموجــبب صــادره از شــعبه اول دادگ
الـف هـر دو جمعـی پلـیس راه بـه اتهـام اخـذ رشـوه تحـت پیگـرد           . الـف و ه . آقایـان ع نیز یک اهواز 
. عکنیولــانـد  ه انتسـابی شـده  متهمـان در محضـر دادگـاه در مراحـل قبلـی منکـر بـز       . انـد قرارگرفتـه 

دادنامـه صـادره بـا اسـتناد     موجـب بـه دادگـاه رسـیدگی کـرده و    . الف سایر اتهامات را پذیرفتـه اسـت  
قــانون مجــازات 5و مــاده 118بــه گــزارش یگــان و اظهــارات متهمــان و بــه اســتناد بنــد ب مــاده  

ــرایم ـلح ج ــاي مسـ ــاي عآ،نیروه ــت  . ق ــف را از جه ــذال ــوه اخ ــه رش ــزب ــدج ــزان  اي نق ــه می ي ب
آقـاي  و سی میلیون ریـال بـدل از حـبس و جـزاي نقـدي معـادل وجـه مـأخوذه و تنزیـل دو درجـه           

جــرایمقـانون مجـازات   4و مـاده  118از جهـت اخـذ رشـوه بـه اسـتناد بنـد الـف مـاده         هـم  الـف را  
نیروهــاي مســلح بــه ده میلیــون ریــال جــزاي نقــدي بــدل از حــبس و جــزاي نقــدي معــادل وجــوه  

.أخوذه و تنزیل یک درجه محکوم نموده استم

اتخـاذ  قضـایی رویـه  درادامـه صـادره،  هـاي با توجه به تشـریح دادنامـه  هذاعلی
:گیردشده مورد بحث قرار می

ظـاهري، بـین   هرچنـد اعمال مقـررات کیفـري راجـع بـه رشـوه منـوط بـه وجـود نـوعی توافـق،           
ضـمنی،  طـور بـه صـریح و چـه   طـور بـه فقـدان ایـن توافـق، چـه     درصـورت راشی و مرتشی اسـت و  

بـه همـین دلیـل اداره حقـوقی     . حقـوق مـا مشـکل خواهـد بـود     ازنظـر ارتشـاء  یارشاء حکم به تحقق
مـتهم بـه اخـذ    چنانچـه ارتشـاء  در جـرم «طی یک نظریه مشـورتی اظهـار داشـته اسـت     قوه قضائیه

راشـی بـه همـان    از جـرم انتسـابی برائـت حاصـل نمایـد، محکـوم کـردن       غیرشخصـی رشوه به عللی 
جرم قابـل توجیـه نخواهـد بـود، زیـرا بـین عمـل راشـی و مرتشـی مالزمـه وجـود دارد و بـا انتفـاي              

»1.شودیکی دیگري نیز منتفی می
ازنظــرلــزوم وجــود یــک توافــق صــریح یــا ضــمنی بــین راشــی و مرتشــی  درمــوردکــه ازآنچــه

گـرفتن حتمـاً مسـتلزم    حقوق ایـران گفتـیم نبایـد اسـتنباط کـرد کـه محکومیـت کسـی بـه رشـوه           
، بنـا بـه علـل شخصـی مثـل      طـرف کیـ بسـا چـه محکوم کردن دیگري بـه رشـوه دادن اسـت، زیـرا     

اداره حقوقی قوه قضائیه29/1/1387مورخ 8711/7نظریه مشورتی شماره - 1



49/ رشاء و ارتشاء:فصل دوم 

یــا نداشــتن عنصــر ) »قــانون تعزیــرات«591مــذکور در مــاده (برخــورداري از دفــاعی چــون اضــطرار 
ري از تعقیـب کیفـ  ) تظـاهر بـه آن  رغـم بـه مثالً جـدي نبـودن در اخـذ یـا اعطـاي مـال،       (روانی الزم 

.معاف ولی طرف مقابل محکوم شود
عبـارت از ایـن اسـت کـه کارمنـد دولتـی       ارتشـاء  ...«یی اعالم نمـوده کـه   أدیوان عالی کشور در ر

مربـوط بـه   ... انجـام دادن یـا انجـام نـدادن امـري کـه       منظـور بـه یا مملکتی یا بلـدي وجـه یـا مـالی     
دادن رشــوه را بــه مشــارالیه وظیفــه اوســت از کســی بگیــرد و اگــر دهنــده وجــه در حقیقــت قصــد  

منظـور بـه ، بـالعکس، اگـر کسـی    کـه چنـان .نداشته باشد، تأثیري در رفع مسـئولیت کیفـري او نـدارد   
چیـزي بـه کارمنـد دولتـی و مملکتـی و بلـدي بدهـد و محقـق         ... وظیفـه انجـام یا عـدم  وظیفهانجام

یــل اطــالع دادن بــه شــود کــه گیرنــده آن بــدون قصــد انجــام منظــور او بــه اغــراض دیگــري، از قب 
نداشـته اسـت، در   ارتشـاء  قصـد وجـه چیهـ بـه مقامات مربوطه و اعـالم جـرم بـر دهنـده آن گرفتـه و      

و گیرنـده آن مرتشـی شـناخته شـود    اینکـه شـود بـدون   راشی محسـوب مـی  ،صورت دهنده وجهاین
ممکــن اســت دادن یطــورکلبــهنیســت و بــه عبــارت اخــري بــین راشــی و مرتشــی مالزمــه دائمــی

»1.مرتشی در بین باشد و بالعکساینکهوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون رش
توســط اخــذ رشــوه درخصــوصمحــاکمبعضــیاســتداللتــوان گفــت کــه خالصــه مــیطــوربــه

راشـی  عنـوان بـه وجـوهی کشـف شـده و افـرادي     آنـان از جیـب  موجـه نیسـت، زیـرا صـرفاً    متهمان 
ـ اقرار به دادن رشـوه نمـوده   خصـوص در ایـن هـذا علـی .مصـرانه منکرنـد  )مرتشـی (د لکـن متهمـان   ان

صــرف پیــدا کــردن وجــوهی در جیــب مــتهم و اقــرار برخــی .دنباشــمــیصــادره قابــل خدشــهآراي
.افراد به پرداخت رشوه دلیل بر اثبات اتهام دریافت رشوه نیست

ــه  ــنازالبت ــتای ــه جه ــام ک ــاه تم ــرایمدادگ ــابی را ج ــدنظرارتک ــرارم ــتهدادق ــه را د،اس ادنام
3/12/1394مـورخ  3361/94/7سـو بـا نظریـه مشـورتی اداره کـل حقـوقی بـه شـماره         هـم ناتومی

، وجـوهی از افـراد   وظیفـه انجـام مـأمورین عـالوه بـر خـودداري از     کـه درصـورتی یعنـ ی،ارزیـابی کـرد  
وه تحـت  رشـ اخـذ هـم از حیـث  بنـابراین .انـد جداگانـه شـده  مجرمانـه  اخذ نمایند مرتکـب دو فعـل   

.تعقیب قرار خواهند گرفت و هم از حیث جرم ارتکابی قوانین مربوطه

11متین، مجموعه وحدت رویه، قضایی، ص : شعبه دوم دیوان عالی کشور، مذکور در1/6/1322مورخ 100رأي شماره - 1
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عناصر متشکله رشاء و ارتشاء در رویه قضاییبررسی : مبحث پنجم
ــاه نظــامی یــک تهــران 2473دادنامــه شــماره مطــابق  و ... ســتوان یکــم رضــا ، 1شــعبه دهــم دادگ

مـاه حـبس و   4بـه تحمـل   داخـت رشـوه   بـه اتهـام اخـذ رشـوه و پر    بـه ترتیـب   ... ستوان سوم محرم 
جزاي نقـدي معـادل وجـه مـأخوذه و پرداخـت دویسـت هـزار ریـال جـزاي نقـدي بـدل از اخـراج و             

... .نمایدروز حبس محکوم می40ردیف دوم را به ضبط مال ناشی از رشوه و تحمل 
ر ان در فرجــه قــانونی، پرونــده بــه شــعبه چهلــم دیــوان عــالی کشــو تجدیــدنظرخواهبــا اعتــراض 

رسـیدگی بـه شـعبه دیگـر دادگـاه      منظـور بـه ارجاع شده کـه ضـمن نقـض دادنامـه صـادره، پرونـده       
... .گرددمینظامی یک تهران ارجاع 

در این مرحله پرونده بـه شـعبه نهـم دادگـاه نظـامی یـک تهـران ارجـاع گردیـده، شـعبه مـذکور            
ــا اظهــارات قبلــی آن  نکــار اتهــام انتســابی هــا و اپــس از اســتماع دفاعیــات متهمــین کــه منطبــق ب

روز حــبس 40مــتهم ردیــف اول را بــه تحمــل    22/5/81- 352اســت، طــی دادنامــه شــماره    
.نمایدتعزیري با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط مال ناشی از ارتشاء محکوم می

مــا پرونــده مجــدداً بــه شــعبه چهلــم دیــوان عــالی کشــور ارجــاع شــده علیهمحکــومبــا اعتــراض 
آیـین قـانون  266بـه بنـد ج مـاده    بـا اسـتناد  ، رأيبـا اصـراري تشـخیص دادن    هیـأت شـعبه   . است

خــدمت ریاســت دیـوان عــالی کشــور ارســال تــا  راعمــومی و انقـالب، پرونــده هــايدادرسـی دادگــاه 
ــانونی      ــدام ق ــالی کشــور اق ــوان ع ــأت عمــومی دی ــده در هی ــه طــرح پرون ــد نســبت ب دســتور فرماین

.معمول گردد
صــادر نمــوده اصــراريبــه شــرح ذیــل رأي یــوان عــالی کشــور ت عمــومی شــعب کیفــري دهیــأ

:است
قـانون تشـدید مجـازات    3و ارتشـاء اسـت و طبـق مـاده     رشـاء  ،نظر بـه اینکـه موضـوع اتهامـات    

ــی      ــام، مرتش ـلحت نظ ــخیص مصـ ــع تش ــوب مجم ــرداري مص ــتالس و کالهب ــاء، اخ ــرتکبین ارتش م
کنـد و بـا   وجـه یـا مـالی قبـول مـی     کسی است که براي انجـام یـا عـدم انجـام امـري از امـور اداري،       

کـه بـه اتهـام اخـذ رشـوه      ... سـتوان رضـا   درمـورد توجه به محتویـات پرونـده، ترتیـب قـانونی مزبـور      

290چاپ اول، ص مذاکرات و آراي هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تهران،،1384اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، - 1
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ــا... محکــوم شــده محقــق نیســت و اقــدام ســتوان محــرم   ــده ب ــرات 592مــاده در پرون ــانون تعزی ق
متهمـان نیــز در  و ســتیننمــوده اسـت، قابــل تطبیـق   بینـی پــیشرا رشـاء  کـه شــرایط 75مصـوب  

انـد و صـرف پرداخـت و دریافـت وجـه      انتسـابی شـده  جـرایم کلیه مراحـل رسـیدگی منکـر ارتکـاب     
شـود،  الـذکر مجـوز محکومیـت محسـوب نمـی     به فرض صـحت، بـدون تحقـق شـرایط قـانونی فـوق      

تجدیــدنظرقــانون 7مــاده ) )ج((بنــا بــه جهــات مــذکوره بــا مســتفاد بنــد . لــذا اعتــراض وارد اســت
ــآراي ــااهدادگ ــوب ه ــماره  1372مص ــه ش ــاه    22/5/81- 352دادنام ــم دادگ ــعبه نه ــادره از ش ص

نظــامی یــک تهــران بــا اکثریــت آراء نقــض و رســیدگی مجــدد بــه دادگــاه دیگــري از شــعب نظــامی 
.شودمییک تهران ارجاع

ـ   هذاعلی مـورد  قضـایی رویـه  درادامـه  صـادره،  هـاي هبا توجه بـه تشـریح دادنام
.گیردبحث و بررسی قرار می

بایــد از روي عمــد و اراده ،ی هســتند کــه مرتکــبجرایمــاز جــرایمو ارتشــاء ماننــد ســایر ءرشــا
ــاب آن   ــهآن را انجــام داده باشــد و ارتک ــا غیرعمــديصــورتب ــای ــورد. متصــور نیســتییخط درم

بایــد قصــد و ،اســت و بــراي قابــل مجــازات بــودن مرتکــبجــرایمتعزیــرات اصــل بــر عمــدي بــودن 
ــابراین . چنــین اســتدر حــدود نیــز . ز کــردعمــد او را احــرا جــرایمکســی کــه مرتکــب یکــی از بن

در . مسـتوجب حـد ماننــد سـرقت گـردد و عنصــر روانـی وي مخـدوش باشــد قابـل مجـازات نیســت        
وجــود نــدارد و اگــر کســی در اثــر ســهو یــا اشــتباه یــا در خــواب و  غیرعمــديتعزیــرات نیــز جــرم 

مســئول جبــران هرچنــدئولیت کیفــري نــدارد تعزیــري شــود مســجــرایمبیهوشــی مرتکــب یکــی از 
لـذا اگـر کسـی در اثـر اجبـار یـا اکـراه یـا در اثـر اشـتباه موضـوعی یـا             . خسارت مـدنی خواهـد بـود   

یـا ارتشـاء مسـئول    رشـاء  ارتکـاب عنـوان بـه تـوان وي را  خواب از دیگري مالی بگیـرد یـا بدهـد نمـی    
تکـب بدانـد عمـل او خـالف قـانون اسـت       اما قصد عام در رابطه با این جرم ایـن اسـت کـه مر   ؛دانست

ــت     ــه کارمنــد دول ــا پرداخــت رشــوه ب ــار ارتکــابی، جــرم اســت و قصــد خــاص وي دریافــت ی و رفت
بـراي تحقـق شـرایط بـزه    تـوان گفـت کـه   خالصـه مـی  طـور بـه .اجابت خواسـته وي اسـت  منظوربه

.باشدمی، ضروريانجام یا عدم انجام امريمنظوربه، قبول وجه یا مال از ناحیه مرتشی ارتشاء
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دهــد قاصــد و عامــد باشــد و راشــی یــا عــالوه بــر اینکــه مرتکــب بایــد در کــاري کــه انجــام مــی
بنـابراین  . بـه نکـاتی هـم عـالم باشـند     بـوده بلکـه  خواب یـا بیهوشـی یـا مسـتی     درحالمرتشی نباید 

ه چـ . عالوه بر لـزوم وجـود قصـد در لحظـه گـرفتن و دادن پـول بایـد علـم هـم وجـود داشـته باشـد            
بنــابراین اگــر در لحظــه . راشــی و چــه مرتشــی بایــد علــم بــه ســمت اداري مرتشــی داشــته باشــند 

ــول  ــا گــرفتن پ ــع نباشــد  هرکــدامدادن ی ــده مطل ــان از ســمت گیرن کیفــري مســئول ازلحــاظاز آن
ثانیـاً  . مانند اینکـه گیرنـده وجـه ندانـد کـه در آن لحظـه بـه اسـتخدام دولـت درآمـده اسـت           ؛نیست

د کــه دادن یــا گــرفتن وجــه یــا مــال بــراي انجــام یــا عــدم انجــام کــاري در اداره مرتکــب بایــد بدانــ
متبوع گیرنده است واال اگـر تصـور کنـد کـه ایـن وجـه بابـت هدیـه عروسـی یـا تولـد فرزنـد اوسـت              

1.مسئولیت کیفري نخواهد داشت

که ممکن است پیش آیـد ایـن اسـت کـه اگـر مرتکـب در لحظـه گـرفتن مـال بـه مـوارد            سؤالی
رشـوه داده شـده از اسـترداد    عنـوان بـه کـه فهمیـد ایـن پـول     اینازپـس لم نداشـته باشـد امـا    فوق ع

رشوه بپذیرد حکم قضیه چیست؟عنوانبهآن خودداري نماید یا آن را 
چــون عنصــر مــادي و عنصــر : گویــدبــاره مــیدکتــر میرمحمــد صــادقی در کتــاب خــود در ایــن

ــا یکــدیگر تقــارن زمــانی داشــته با  ــدارد،شــند و در ایــن مثــال ایــن معنــوي بایــد ب تقــارن وجــود ن
کـه علـم حاصـل شــده    نیتی در کـار نبــوده و زمـانی  سـوء افتـاده،  کـه رکـن مـادي اتفــاق مـی    زمـانی (

.کیفري مسئول دانستلحاظازتوان شخص را نمیبنابراین)عمل مادي اتفاق نیفتاده است
ــزه انگ ــیی ــولعل ــدارد   االص ــري ن ــئولیت کیف ــأثیري در مس ــیچ ت ــرافتمندانه  ا؛ه ــزه ش ــا انگی م

شـود  مالحظـه مـی  بنـابراین . موجـب تخفیـف مجـازات مرتکـب شـود     جـرایم توانـد در بعضـی از   می
ــم     ــین مســئولیت اســت قصــد و عل ــاي تعی ــدارد و آنچــه مبن ــأثیري در مســئولیت ن ــیچ ت ــزه ه انگی

ــی ــا ؛باشــدمرتکــب م ــزه ام ــرایمدر بعضــی از انگی ــدارد ،ج ــز ن ــأثیر را نی ــد از ت ــثالً. همــین ح در م
عمـد احـراز گـردد شـخص مسـتوجب قصـاص       چنانچـه جنایات انگیـزه شـرافتمندانه اثـري نـدارد و     

حـال اینکـه کارمنـد مرتشـی کـه قاصـد و عـالم        . توانـد مـؤثر باشـد   تعزیـري مـی  جـرایم است اما در 

، حقوق کیفري اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، بنیاد حقوقی 1388ی، حسین، صادقمحمدمیر- 1
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قصــد داشــته باشــد رشــوه را بــراي فــرد بســیار نیازمنــدي بگیــرد و بــه او هــم  چنانچــهاســت اگــر 
اثبـات از تخفیـف مجـازات برخـوردار باشـد و اال مسـئولیت کیفـري        درصـورت توانـد  برساند تنها مـی 

.خود باقی استيجابهاو به اتهام اخذ رشوه 
، قیـود  ءراجـع بـه رشـا   » قـانون تعزیـرات  «592ایـران تنهـا در مـاده    گـذار  قـانون اینکـه رغـم  به

، ذکــري از ایــن ءاجــع بــه ارتشــار» قــانون تشــدید«3و در مــاده بــردهکــاربــهرا » عــامالً و عامــداً«
ها به میان نیـاورده اسـت، لـیکن بـراي تحقـق هـر دو جـرم مرتکـب بایـد از روي عمـد و اختیـار            واژه

درحـال بنـابراین هرگـاه ایـن کـار     ). ءرشـا (و یـا بـه او داده باشـد    ) ءارتشـا (مالی را از دیگـري گرفتـه   
.کیفري خواهد بودو مستی صورت گیرد مرتکب فاقد مسئولیت اختیاريبیخواب و 

هرچنـد زنـد  د ایـن اسـت عملـی کـه از شخصـی سـر مـی       کنـ آنچه عقل سلیم بـه آن حکـم مـی   
خالف موازین قـانونی و شـخص مرتکـب آن شـده باشـد فقـط وقتـی مسـئول اسـت کـه عمـل او از            

1.روي عمد انجام یافته باشد

ـ            ی خـود  اگر مرتشی قـبالً از خـدمت دولـت منفصـل گشـته و سـپس بـه خـدمت اعـاده شـده ول
تـوان بـه ارتکـاب    یا فرد رشوه دهنـده هنـوز از ایـن حکـم جدیـد مطلـع نباشـد فـرد جاهـل را نمـی          

البتـه صـرف ایـن نکتـه کـه مرتکـب از شـمول قـانون         . محکـوم کـرد  ارتشـاء  یـا رشاء یکی از دو جرم
نیـز تحـت شـمول قـوانین راجـع      هـا شـهرداري مـثالً ندانـد کـه کارکنـان     (نسبت به خود ناآگاه باشد 

فـري بـه اسـتناد جهـل بـه      توانـد موجـب گریـز وي از مسـئولیت کی    نمـی ) گیرنـد قـرار مـی  ارتشاء به
. قانون گردد

38د و ارتقاء سالمت در نظام اداري، تهران، چاپ دوم، ص برنامه مبارزه با فسا،1389ي کشور، زیربرنامهمدیریت و سازمان- 1
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و ارتشاءرشاء موجود پیرامون اثباتقضایی و رویه قضاییتشریح رویکرد مراجع : مبحث ششم
وســروان اســماعیل متهمــان ، 1شــعبه یــازده دیــوان عــالی کشــور477/11دادنامــه شــماره حســب 
ــه، )نظــامیغیر(و محمــود حســن  ــترتب ــهبی ــتهم ب ــه و پرداخــت رشــوه  اخــذم رشــوه در دو دفع

.دنباشمعاونت در پرداخت رشوه مینهایتاًردیف سوم به ردیف اول و وسیلهبه
ــا اســتناددادگــاه ــا رعایــت هــاينیــروجــرایمقــانون مجــازات 93بــه مــاده ب کیفیــات مســلح ب

هـزار تومـان و   وپـنج چهـل اسـترداد میـزان مـأخوذه صـد و     را بـه  ... ، متهم سـروان اسـماعیل   مخففه
عنـوان بـه را ... معادل آن جـزاي نقـدي و تحمـل سـه مـاه زنـدان بـدل از اخـراج محکـوم و محمـود           

قــانون مجــازات اســالمی 593بــه اســتناد مــاده )عنــوان راشــیرأيدر (رشــوه پرداخــتمعاونــت در 
یـال جـزاي نقـدي بـدل از حـبس محکـوم و       بـه پرداخـت دویسـت هـزار ر    همان قانون 592ناظر به 

اسـماعیل  علیـه محکـوم کیـل  و. تبرئـه نمـوده اسـت   ء دلیـل از بـزه رشـا   تیکفاعدمحسن را به لحاظ 
صادره اعتراض نموده و پرونده بـا لـوایح دفاعیـه بـه دیـوان عـالی کشـور ارسـال و بـه یکـی از           رأيبه 

.شعب ارجاع گردیده است
ا ایـراد در دادنامـه بـدوي مبنـی بـر اینکـه بـر فـرض ثبـوت          بـ 477/11شعبه دیـوان در دادنامـه   

ــط حســن  ــر توس ــن ام ــوه، ای ــماعیل  ... دادن رش ــروان اس ــه س ــهصــورت... ب ــنگرفت ــه حس ...، چگون
محکــوم بــه دریافــت ... و ســروان اســماعیل گــرددمــیبــه لحــاظ فقــد دلیــل از دادن رشــوه تبرئــه  

معــاون در عنــوانبــه... الزمــه اســت و محمــود و ارتشـاء م رشــاء بــینکــهدرحــالی. گــرددمــیرشـوه  
، لــذا اعتــراض را وارد اســتصــادره، راشــی عنــوان گردیــده رأيرشــوه تلقــی شــده و در ، دادن پــول

ــا نقــض  ــدران ارجــاع   رأيدانســته و ب ــه شــعبه دیگــري از محــاکم نظــامی اســتان مازن ــده را ب ، پرون
یـک بیشـتر وجـود نداشـته، پرونـده      یـک دادگـاه نظـامی   تنهـا  الیـه  نموده و ظاهراً در محـل مرجـوع  

.و به شعبه اول ارجاع شده استارسالنظامی یک استان سمنانهايبه دادگاه
رأيشــعبه اخیــر نیــز بــا تشــکیل دو جلســه و تحقیــق و بررســی، ســرانجام مبــادرت بــه صــدور  

ــود ــماره رأيو در هنم ــاد   2/10/76- 438ش ــتناد م ــه اس ــته و ب ــرز دانس ــان را مح ــام نامبردگ ه ، اته
ــانون مجــازات 93 ــانون مجــازات اســالمی، مــتهم 22مســلح و رعایــت مــاده هــاينیــروجــرایمق ق
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ردیف اول را به رد مال االرتشـاء و معـادل آن جـزاي نقـدي بـه صـندوق دولـت و شـش مـاه حـبس           
ــتعزیــري و  ــدل از اخــراج از نیــروي مســلح محکــوم  هــزارپنجــاهو صــدکی تومــان جــزاي نقــدي ب

ــا اســتنادرا ... م حســن نمــوده و مــتهم ردیــف دو قــانون مجــازات بــه ضــبط وجــه 592بــه مــاده ب
قـانون مجـازات   43بـه مـاده   بـا اسـتناد  را ... االرتشاء و سه ماه زنـدان و مـتهم ردیـف سـوم محمـود      

قــانون مــذکور بــه دویســت هــزار ریــال جــزاي نقــدي محکــوم نمــوده 592اســالمی نــاظر بــه مــاده 
.است

پرونـده بـا   ه و و خـود مـتهم قرارگرفتـ   ... اعتـراض وکیـل سـروان    صـادره مـورد   رأيپس از ابالغ، 
بـه لحـاظ  شـعبه دیـوان  . لوایح اعتراضیه به دیوان ارسـال و بـه یکـی از شـعب ارجـاع گردیـده اسـت       

بـه همـان دادگـاه    را نقـض و مجـدداً پرونـده    را دادنامـه صـادره   )لزوم حضـور وکیـل  (نقص تحقیقات 
.نمایدمیمنقوض ارجاع رأيصادرکننده

مــتهم ردیــف اول 14/12/79- 575شــماره رأيســرانجام دادگــاه نظــامی ســمنان مجــدداً طــی  
جــزاي نقــدي وتومــان145,000ســروان اســماعیل را بــه اســترداد وجــه مــأخوده رشــوه بــه مبلــغ  

هـزار پنجـاه و صـد کیـ معادل آن به صندوق دولت و چهار مـاه حـبس بـا احتسـاب ایـام بازداشـت و       
ـلح محکـوم و مــتهم ردیـف دوم حسـن      تومـان جریمـه بـدل از ا    را بـه اســتناد  ...خــراج از نیـروي مس

ــاده  ــانون مجــازات اســالمی  592م ــاق ــاده ب ــت م ــه   22رعای ــان وج ــه ضــبط هم ــذکور ب ــانون م ق
.نمایداالرتشاء و سه میلیون ریال جزاي نقدي بدل از حبس محکوم می

ســروان پاســدار اســماعیل آقایــان تجدیــدنظرخواهیصــادره پــس از ابــالغ مــورد اعتــراض و رأي
قـرار گرفتـه و پرونـده ضـمن لـوایح تنظیمـی بـه دیـوان عـالی کشـور ارسـال و حسـب             ...و حسن ... 

.به یکی از شعب ارجاع گردیده است7815- 15- 11سابقه با ثبت به کالسه 
نمــودههخواســته مشــاورتجدیــدنظر14/12/79- 585هیــأت شــعبه نســبت بــه دادنامــه شــماره 

دادرســی آیــینقــانون 270بــه مــاده بــا اســتناداصــراري تشــخیص و رأيمصــادیق موضــوع را از و
ریاسـت دیـوان عـالی کشـور بـراي      نظـر بـه عمومی و انقـالب در امـور کیفـري، پرونـده را     هايدادگاه

.رساندت عمومی اصراري میأطرح در هی
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و نمــوده اصــراريمبــادرت بــه صــدور رأي هیــأت عمــومی شــعب کیفــري دیــوان عــالی کشــور 
ــاه نظــامی یــک ســمنان را وارد دانســته اســت   ــه رأي صــادره از شــعبه اول دادگ . اعتــراض نســبت ب

زیرا متهم در کلیـه مراحـل رسـیدگی منکـر اخـذ رشـوه شـده و دلیلـی بـر اثبـات اتهـام وارده اقامـه             
ــده اســت ــابر.نگردی ــد بن ــه اســتناد بن ــانون 7مــاده ) ج(این ب ــدنظرق مصــوب هــادادگــاهآرايتجدی

دادگــاه مزبــور نقــض و رســیدگی    14/12/79- 585دادنامــه شــماره  اکثریــت آراء،و بــه1372
نبـودن دادگـاه نظـامی یـک     درصـورت نظـامی یـک سـمنان،    هـاي دادگـاه مجدد به دادگاه دیگري از 

.گرددمیارجاعمحل تریننزدیکدیگر در این محل؛ به دادگاه نظامی یک 

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  رادامـه دبا توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

، زیــرا نــه اقــراري بــر اتهــام باشــدمــیفاقــد دلیــل معتبــر ... محکومیــت آقــاي اســماعیل :الــف
انتسابی در کلیـه مراحـل تحقیقـات و محاکمـه وجـود دارد و نـه دلیـل و مـدرك کشـف جـرم و نـه            

مـتهم و یـا مطلـع اسـتناد     عنـوان بـه خاصـی  بـه اظهـارات اش  صـرفاً بلکـه  بینه و شاهد واجد شـرایط،  
ی یگــوتــوان بــه تنــاقضی آشــکار وجــود دارد و مــیگــویهــا تنــاقضه متأســفانه در همــه آنشــده کــ

ی یگـو ات ایـن دو نفـر بـا یکـدیگر و تنـاقض     و تنـاقض بـین اظهـار   ... ی محمـود  یگوو تناقض... حسن 
.اشاره نمود...ارحمت
دادگــاه نظــامی یــک ســمنان نســبت بــه حســن کــه  2/10/76مــورخ 76/438رأي شــماره :ب

صـالح بـه   قطعیـت یافتـه و مقامـات ذي   ورأي دادگاه نظامی یـک سـاري تبرئـه شـده بـود     موجببه
لکــن وي را محکــوم نمــوده اســت، ایــن محکومیــت فاقــد وجاهــت انــد، رأي صــادره اعتــراض نکــرده

.باشدقانونی می
ــورخ 79/585رأي شــماره :ج ــاه نظــ14/12/79م ــه حســن  دادگ ــز ک ــک ســمنان نی را ... امی ی

.فاقد وجاهت قانونی است) ب(به دلیل مذکور در بند مجدداً محکوم نموده، 
ــماره  ــور    145رأي ش ــالی کش ــوان ع ــعبه دی ــده    ش ــه ش ــه گفت ــث ک ــن حی ــورد«از ای درم
ــدنظرخواهی ــودتجدی ــاي محم ــه  ... آق ــه اینک ــا توجــه ب ــهب ــاه نظــامی موجــبب ــدرانرأي دادگ مازن
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ــ ــدم  محکــوم گردی ــه لحــاظ ع ــه ده و ب ــت یافت ــراض او قطعی ــی» اعت ــس از باشــداشــتباه م ــرا پ ؛ زی
ــوده،  کــهنامحکومیــت وي در دادگــاه نظــامی ســمن ــانونی نیــز ب ــه فاقــد وجاهــت ق وي اعتراضــی ب

اعتــراض نکــرده بــود، ،یعنــی محمــود در دادگــاه ســاري کــه محکــوم شــده، عمــل نیــاوردهبــهحکــم 
ــی  ــامی ســم ددر مجــدداً وقت ــاه نظ ــدهنان ادگ ــوم  ، مطــرح گردی ــامی ســمنان او را محک ــاه نظ دادگ

هرچنـد ؛ زیـرا وي اعتراضـی بـه حکـم نکـرده،      قـانونی نیـز بـوده   کرده است، ایـن رأي فاقـد وجاهـت    
.قطعیت یافته استوي به علت عدم اعتراض، درخصوصحکم دادگاه نظامی ساري 

ــ... اشــتباهاً بــه جــاي حســن «اســتچنــین آمــده 15در رأي شــماره  ام محمــود قیــد شــده، ن
مـورد نداشـته و   ... فلـذا صـدور حکـم بـه محکومیـت حسـن       محکومیـت او قطعـی بـوده،    کهدرحالی

رأي شـعبه  براسـاس بـه ایـن دلیـل کـه     . اشـکال دارد نظـر بـه موضـوع  ایـن  » .گرددمینقض بالارجاع 
ــود... حســن ،اول دادگــاه نظــامی ســاري ــه آن محکــومیتی نیافتــه ب ــا نســبت ب واهیتجدیــدنظرخت

ــد،  ــرده باش ــود  ک ــت محم ــی محکومی ــین وقت ــاي  ... همچن ــه و تقاض ــت یافت ــدنظرقطعی ــم تجدی ه
مبنــی بــر اینکــه دربــاره آقــاي 15نظریــه شــعبه محتــرم دیــوان در ذیــل رأي شــماره نکــرده اســت، 

فاقــد وجاهــت قــانونی خواهــد شــد، اظهــارنظرهیــأت عمــومی اصــراري اظهــارنظرپــس از ... محمــود
.است

بـه نـام   کننـده دریافـت و ... رشـوه بـه نـام حسـن     کننـده پرداخـت بین برائـت  15ره در رأي شما
راشـی  زیـرا بـا فـرض تحقـق جـرم،      رسـد؛  نمـی نظـر بـه اند کـه صـحیح   مالزمه قائل شده... اسماعیل 
یکـی رابطـه بـین    در ایـن قضـیه دو عامـل ربـط وجـود داشـته،       درواقـع و ... بوده نه حسن ... محمود 

ــ  ــود ک ــن و محم ــیه حس ــتهم ــو توانس ــوان رش ــد عن ــود   فاق ــین محم ــه ب ــري رابط ــد و دیگ و ه باش
ــوان رشــوه باشــد،  عیل کــه مــیاســما ــابراینتوانســته واجــد عن ــهبن ــت حســن و مالزم ــین برائ اي ب

ــود  ــد ب ــماعیل نخواه ــا . اس ــهبن ــبب ــوق،مرات ــور   ف ــالی کش ــوان ع ــازدهم دی ــعبه ی ــرفاًرأي ش ص
از نظـر صـرف .باشـد د ندانسـته اسـت صـحیح مـی    کـه حکـم محکومیـت اسـماعیل را وار    جهتازاین

و دیـوان عـالی کشـور از حیـث رسـیدگی بـه       تجدیـدنظر ایرادات مطروحـه، عملکـرد شـعبه بـدوي و     
. و معــاونین، مطــابق نظریــه مشــورتی اداره کــل حقــوقی بــوده اســتشــرکااتهامــات مــتهم اصــلی و 

مـوده اسـت بـه اسـتناد مـاده      بیـان ن 7/12/1390مـورخ  4866/7اداره کل مزبـور در نظریـه شـماره    
قــانون آئــین دادرســی 198و بــه صــراحت مــاده 1378قــانون آئــین دادرســی کیفــري مصــوب 56
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ــري  ــماره  1290کیف ــه ش ــدت روی ــورخ 706و رأي وح ــرکا20/9/1386م ــرم در  ش ــاونین ج و مع
ـلی را داراسـت         دادگاهی محاکمه می لـذا بعـد از   . شـوند کـه صـالحیت رسـیدگی بـه اتهـام مـتهم اص

زیـرا احـراز   . نیـز بایـد در مرجـع واحـد صـورت گیـرد      تجدیـدنظرخواهی ور حکـم بـدوي، مرحلـه    صد
.مجرمیت معاون جرم منوط به احراز مجرمیت مباشر جرم است

تعزیــري معاونــت جــرایمهــرکس در 1375قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 726طبــق مــاده 
. گردیـد ن جـرم محکـوم مـی   نمود حسـب مـورد بـه حـداقل مجـازات مقـرر در قـانون بـراي همـا         می

ــه ــدون پروان ــا جــزاي  723مجــازات مرتکــب طبــق مــاده ،مــثالً در راننــدگی ب تــا دو مــاه حــبس ی
بـراي تعیـین مجـازات معـاون ایـن جـرم مشـکل        . نقدي تـا یـک میلیـون ریـال تعیـین شـده اسـت       

ــود ؛وجــود داشــت ــرا حــداقل در قــانون معــین نشــده ب قــانون مجــازات اســالمی مصــوب ولــی1.زی
شــدتبــهاز آشــفتگی مجــازات معــاون جــرم فاصــله گرفتــه اســت و بــا توجــه 127در مــاده 1392

2.پردازدجرم ارتکابی به احصاء مجازات قابل اعمال بر مرتکب می

مسـتوجب تعزیـر مجـازات معـاون،    جـرایم که در مـتن مـاده اشـاره گردیـده اسـت در      طورهمان
ـ ابـا خواهـد بـود   مجازات مباشـر  سنخهم مـواردي کـه مجـازات مباشـر مصـادره امـوال،       در وجـود نی

ــاون،    ــر مع ــال ب ــل اعم ــت اســت مجــازات قاب ــم، انتشــار حکــم محکومی ــدي انفصــال دائ جــزاي نق
در حقـوق کیفـري ایـران،    1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     127بـا توجـه بـه مـاده     . باشدمی

از مجــازات مباشــر اي پذیرفتــه شــده اســت و اصــوالً مجــازات معــاون کمتــرنظریــه مجرمیــت عاریــه
1375قـانون مجـازات اسـالمی مصــوب    639و 512ولـی در برخـی مـواد خـاص مثـل مـواد       . اسـت 

3.قاعده مجرمیت مستقل نیز پذیرفته شده است

57انش، ص ي قضات دادگستري استان تهران، انتشارات گنج دهادگاهید، مجموعه 1378دفتر تحقیقات دادگستري تهران، - 1
:در شرع یا قانون مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده باشد مجازات وي به شرح زیر استکهیدرصورت- 2

حبس تعزیري درجه دو یا سه؛ها سلب حیات یا حبس دائم است،در جرایمی که مجازات قانونی آن) الف
در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزیري درجه پنج یا شش؛) ب
ضربه شالق تعزیري درجه شش؛هفتادوچهارتا کیویسها شالق حدي است در جرایمی که مجازات قانونی آن) پ
.تر از مجازات جرم ارتکابیموجب تعزیر یک تا دو درجه پایینجرایمدر) ت

تشارات چتر دانش، ص ، ان1393، دوازدهمقانون یار مجازات اسالمی، چاپ . گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش- 3
172
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از ناحیه مرتشیءوصول وجه الرشادرخصوصقضاییرویه بررسی : مبحث هفتم
ــه ــبب ــتموج ــماره کیفرخواس ــاري د2182ش ــومی س ــراي عم ــاي غ1ادس ــد  ، آق ــین فرزن المحس

رشــوه بــه مبلــغ دو میلیــون ریــال از آقــاي قربــانعلی وآقــاي ســیروس فرزنــد اخــذحســن بــه اتهــام 
آقـاي قربـانعلی فرزنـد شـعبانعلی     ودو میلیـون ریـال   حمزه به اتهام معاونت در اخـذ رشـوه بـه مبلـغ    

و دادگــاه انــد تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه،اول و دومهــايبــه اتهــام دادن رشــوه بــه متهمــین ردیــف
قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء      3بـه اسـتناد مـاده    را متهم ردیـف اول آقـاي غالمحسـین    

تومـان بـه   هـزار پنجـاه آن بـه دو سـال حـبس و پرداخـت مبلـغ      زیـر هـاي و تبصـره ...و اختالس و 
از خــدمات دولتــی و تحمــل ســی ســالکیــحســاب دولــت اســالمی و انفصــال موقــت بــه مــدت  

بــه تحمــل دو ســال حــبس و هریــکنیــز را عزیــري و متهمــان ردیــف دوم و ســوم ضــربه شــالق ت
.نمایدمیتومان پرداختی به نفع دولت محکومهزارپنجاهسی ضربه تازیانه و ضبط مبلغ 

رســیدگی بــرايم نســبت بــه حکــم صــادره تجدیـدنظرخواهی نمودنــد کــه پرونــده  علــیهمحکـوم 
یــأت شــعبه پــس از رســیدگی محتویــات پرونــده بــه شــعبه یــازدهم دیــوان عــالی کشــور ارجــاع، ه

ــه ــدنظردادنامــه 437/211دادنامــه شــماره موجــبب را نقــض و رســیدگی مجــدد را خواســته تجدی
.نموده استکیفري یک ساري ارجاع هايبه شعبه دیگر دادگاه

بــهوشــعبه دهــم دادگــاه کیفــري یــک ســاري پــس از نقــض فرجــامی بــه موضــوع رســیدگی   
ــتناد ــاده اس ــره و ت3م ــاده 3بص ــاء   2از م ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــتالس و ،ق اخ

ریـال جریمـه نقـدي و تحمـل     هـزار پنجـاه بـه پرداخـت سیصـد و    راکالهبرداري متهم ردیـف سـوم   
عــالوه بــر ضــبط مــال ناشــی از ارتشــاء بــه نفــع را شــش مــاه حــبس تعزیــري و مــتهم ردیــف دوم 

بـه پرداخـت چهارصـد هـزار ریـال      را یـف اول  دولت به تحمل شـش مـاه حـبس تعزیـري و مـتهم رد     
جــزاي نقــدي و بــه انفصــال موقــت از خــدمات دولتــی بــه مــدت دو ســال و بــه تحمــل ســی ضــربه 

.نمایدمیشالق و پانزده ماه حبس تعزیري با احتساب ایام بازداشتشان محکوم 
کشــور پرونــده بــه دیــوان عــالی ،م و وکــالي دو نفــر از آنــانعلــیهمحکــومتجدیــدنظرخواهیبــا 

ــال و  ــعبه ارس ــماره   ش ــه ش ــض دادنام ــر نق ــاالً ب ــاوره  21/2/73- 73/134اجم ــته مش ــام خواس فرج

670مذاکرات و آراي هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تهران، چاپ پنجم، ص ،1390اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، - 1
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طـرح در هیـأت عمـومی کیفـري دیـوان عـالی کشـور نـزد ریاسـت دیـوان           منظـور بـه پروندهنموده و
.شده استعالی کشور ارسال 

صــادره از رأيبــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و نظــر بــه انکــار متهمــین و مفــاد  ت مزبــور أهیــ
بــه را نقــض و رســیدگی مجــدد صــادره را رأي،آنشــعبه یــازدهم دیــوان عــالی کشــور و مســتندات 

.نمایدمیدادگاه دیگر از محاکم ساري ارجاع 

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه  ، با توجه به تشریح دادنامـه صـادره  هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــر دو  ــه ه ــم  رأيب ــت ه ــراد وارد اس ــم رأيای ــه و ه ــور رأياولی ــالی کش ــوان ع ــانی. دی ــه زم ک
بـراي اینکـه قـانون در    . شـد متهمین اعتراض کردند دیـوان عـالی کشـور بایـد وارد بحـث قـانونی مـی       

زمان صدور حکـم بـراي راشـی مجـازات تعیـین نکـرده و مجـازات راشـی فقـط ضـبط مـال الرشـوه             
عــالی کشــور اساســاً وارد کــرده و بهتــر بــود دیــوانتجدیــدنظرخواهیمــتهم هــم . اســت نــه حــبس

.کرده استشد که طبق قانون نباید مجازات تعیین میاین ایراد می
مبلغـی از چـک کـه وصـول شـده یـا       کـه  رأي دیوان عـالی کشـور بحـث ایـن اسـت      مورددراما 

پرداختـه کسـی کـه رشـوه    مییبگـو مثـل اینکـه   . رشـوه دارد تحقـق جـرم   وصول نشده چـه اثـري در   
آنچـه مهـم اسـت    . کـه داده اسـت سـکه مجعـول اسـت     یـی  طالده اسـت، یـا   هـزار تومـانی تقلبـی دا   

مطالبـه دو میلیـون   مرتشـی  .شـود مـالك نیسـت   چـه مـی  اشيبعـد بحث گرفتن رشوه اسـت و اثـر   
شـود؛  شـود یـا نمـی   اینکـه بعـد وصـول مـی    . راشـی دو میلیـون چـک داده اسـت    وجه کرده اسـت و 

شــوه ســند هــم بدهــد بــاز رشــوه اســت اگــر در قــانون هــم گفتــه حتــی اگــر بابــت ر. تفــاوتی نــدارد
متهمـان در بخشـی از   گـاهی . دهـم بـاز رشـوه اسـت    نوشته هم بدهد که مـن ایـن قـدر بـه تـو مـی      

آیـد یـا بعـد    تومـان را نگرفتـه پـس بـه حسـاب نمـی      هـزار پنجـاه که چون دارندمیها اظهار یبازجوی
یعنـی چـک را مـن و بعـد     تومـان را دیگـري وصـول کـرده اسـت     هـزار پنجـاه گفته بشود چون صد و 
. اقـرار هـم درسـت اسـت    رسـد مـی نظـر بـه . شـود ینمـ کنـد ایـن هـم مـالك     هم دیگري وصول می

قـرائن دیگـري کـه داللـت بـر اخـذ رشـوه        بـاوجود و همچنـین  گرفتـه اسـت   متهم چکی که باوجود
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شود گفـت مـالك نیسـت چـون اقـرار آنجـا بـوده و نـزد حـاکم دادگـاه هـم نبـوده و اصـالً              دارد نمی
.ثري نداردا

چـک بـین   حتـی اگـر یـک قطعـه    . قبـول وجـه یـا سـند اسـت     ،به یک کارمند ارتباط داردآنچه 
. نـدارد يریتـأث شده ولو اینکـه دو سـاعت بعـد اعـالم کـرده کـه مـن منصـرف شـدم          ردوبدلطرفین

عوامـل دیگـري   تـأثیر درست مثل موردي اسـت کـه سـارق مـال مسـروقه را دو سـاعت بعـد تحـت         
شــده باشــد ســارق مســتوجب مجــازات و اگــر جهــات تحقــق ســرقت محقــق ســر جــایش بگــذارد 

بحـث اقـرار و قـرائن و امـارات را مـالك قـرار دهـیم        و اگر تا ایـن حـدود قبـول داشـته باشـیم      .است
.استاحکام صادره صحیح و همسو با رویه قضاییوداکردهیپرشوه تحقق 

درمـورد دید مجـازات کـه   تخفیـف تبصـره یـک مـاده یـک قـانون تشـ       مسـئله الزم به ذکر اسـت  
یعنـی  (کنـد بـه حـداقل؛   و اخـتالس اسـت و تخفیـف را مقیـد مـی     ارتشـاء  کالهبـرداري و همچنـین  

توانـد  خفیـف وجـود داشـته باشـد دادگـاه نمـی      جهـات ت ءاگر در سایر مـوارد مثـل اخـتالس و ارتشـا    
طـور بـه ا تخفیـف ر طـورکلی بـه امـا قـانون مجـازات اسـالمی     ) از حداقل کمتر تعیـین مجـازات بکنـد   

در مقـام تخفیـف مجـازات بـه نـوع دیگـري تبـدیل        داد و حتـی اجـازه مـی   کرده بـود  نامحدود تجویز 
قــانون تشــدید مجــازات مییبگــوفــرض اینکــه بحــث خــاص و عــام مطــرح بشــود یعنــی بــر. بشــود

یـک قـانون خـاص اسـت و قـانون مجـازات اسـالمی قـانون عـام و عـام           ارتشـاء  مرتکبین اخـتالس و 
عــام مــوقعی مطــرح اســت کــه عــام و بــاوجودمعتبــر بــودن خــاص . ســخ خــاص باشــدتوانــد نانمــی

ــی االجــراالزمهــر دو معتبــر و وخــاص هــر دو وجــود داشــته  قــانون مجــازات کــهیوقتــباشــند ول
ایـن کـل داللـت بـر عمـوم      ،مغایر بـا ایـن قـانون ملغـی اسـت     گوید کلیه مقرراتاسالمی صراحتاً می

عـام؛ خـواه خـاص و لـذا مقـررات قـانون تشـدید مجـازات بـه وضـوح           قوانین دارد خواه مطلـق؛ خـواه  
در زمـان حاکمیـت   . قـانون مجـازات اسـالمی مخـالف و مغـایر اسـت      موضوع تخفیـف مطروحـه در  با 

قـانون مجـازات   هـا دادگـاه شـود گفـت کـه اغلـب     تقریبـاً مـی  سـابق و فعلـی   قانون مجازات اسـالمی  
.اندهدادقرارمورد عمل را اسالمی 
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قـانون  3موضـوع مـاده   (قضـایی در رویـه  ارتشـاء  بررسی عنصر مادي جرم: هشتممبحث
)، اختالس و کالهبرداريارتشاءتشدید مجازات مرتکبین

را بـه جـرم   ... ناخـدا کیـوان   1شـعبه هفـتم دادگـاه نظـامی یـک تهـران      ،1637حسب دادنامه شماره 
ـ      ال بـه تحمـل شـش مـاه حـبس      اخذ رشوه عالوه بر پرداخت جزاي نقدي بـه مبلـغ یـک میلیـون ری

نمــوده بــه ضــبط مبلــغ مــورد ارتشــاء بــه نفــع صــندوق دولــت محکــوم  را ... تعزیــري و آقــاي رضــا 
.است

ــوان    ــراض ناخــدا کی ــورد اعت ــالغ م ــس از اب ــه صــادره پ ــرار  ... دادنام ــامبرده ق ــدافع ن ــل م و وکی
و بـه یکـی از   رسـیدگی بـه اعتـراض آنـان بـه دیـوان عـالی کشـور ارسـال         منظـور بـه گرفته و پرونده 

ــزارش الزم،    ــه گ ــا تهی ــعبه ب ــاع و ش ــعب ارج ــماره  ش ــه ش ــی دادنام ــه ، 353ط ــدنظردادنام تجدی
ــن  درمــوردخواســته را  ــده در ای ــده پرون ــوان کــالً نقــض و مقــرر گردی ــاي کی خصــوص در شــعبه آق

.دیگر دادگاه نظامی یک تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد
شـعبه پـنجم دادگـاه نظـامی یـک تهـران ارجـاع گردیـده و         پرونده به مرجع مربوطـه اعـاده و بـه    

ادگـاه مرجـوع الیـه نیـز بـا جـري تشـریفات، در مقابـل شـعبه          ه و دمورد رسیدگی مجـدد قـرار گرفتـ   
.اصرار ورزیده استسابق رأيبر رشوه درمورد) شعبه ما نحن فیه(دیوان عالی کشور 32

ــهمحکــوم ــه  علی ــه دادنام ــدافعش ب ــل م ــوان و وکی ــده  ناخــدا کی ــراض نمــوده و پرون صــادره اعت
.رسیدگی به اعتراض نامبردگان به دیوان عالی کشور ارسال گردیده استمنظوربه

اتهـام اخـذ   درمـورد هیأت شعبه اجماالً رأي صـادره از شـعبه پـنجم دادگـاه نظـامی یـک تهـران        
شـعب (طـرح در هیـأت عمـومی    منظـور بـه منتسـب بـه ناخـدا کیـوان اصـراري تشـخیص و       را رشوه 

.نموده استر ریاست دیوان عالی کشور ارسال محضبه) کیفري
ــا ــاق آرااعض ــه اتف ــرم ، ب ــعبه محت ــور را  32رأي ش ــالی کش ــوان ع ــددی ــودهتأیی ــدنم ــأت .ان هی

...اعتـراض مـتهم آقـاي کیـوان     رأي اصـراري  موجـب بـه عمومی شعب کیفـري دیـوان عـالی کشـور     
ســت زیــرا اتهــام منتســبه انطبــاق بــا عناصــر ادانســته وارد را خواســته تجدیــدنظرنســبت بــه حکــم 

268ص مذاکرات و آراي هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تهران، چاپ دوم، ،1390اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، - 1
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ــاء  ــزه ارتش ــکله ب ــاده متش ــدرج در م ــاء  3من ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــتالس و ،ق اخ
مشــارالیه نیــز درکلیــه مراحــل رســیدگی منکــر اخــذ رشــوه  و نداشــته1367کالهبــرداري مصــوب 

.باشدنمیشده و دلیلی هم بر تحقق جرم و احراز مجرمیتش در پرونده امر مشهود 
ــابراین ــم بن ــدنظرحک ــد   تجدی ــتناد بن ــه اس ــته ب ــاده ) ج(خواس ــانون 7م ــدنظرق آرايتجدی

هـاي دادگـاه بـه اتفـاق آرا نقـض و رسـیدگی مجـدد بـه دادگـاه دیگـري از         1372مصـوب  هـا دادگاه
.شده استنظامی یک تهران ارجاع 

رد بحـث و  مـو قضـایی رویـه  درادامـه  با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

:کردوجوجسترا باید در سه ماده به شرح زیر ارتشاء ورشاء عنصر مادي صورِ عام جرم
ــاده  ــرتکبین  «3اول، م ــازات م ــدید مج ــانون تش ــاءق ــرداري ،ارتش ــتالس و کالهب ــوب » اخ مص

).ءراجع به جرم ارتشا(1367سال 
کــه از مــتن مــواد مزبــور طــورهمــان.1375مصــوب ســال » قــانون تعزیــرات«592دوم، مــاده 

رشـاء و ارتشـاء عبـارت اسـت     جـرایم شود، عمـل فیزیکـی الزم بـراي تحقـق عنصـر مـادي       معلوم می
ـلیم مـال          » قبول کردن«یا » دادن«از  کـه اولـی عمـل    (وجه یـا مـال یـا سـند پرداخـت وجـه یـا تس

بـا  » انجـام معاملـه  «نیـز  و) باشـد عمـل فیزیکـی در جـرم ارتشـاء مـی     فیزیکی در جرم رشاء و دومـی 
).ءجرم رشادرمورد(. یرواقعیغمبلغ 
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1.)در تبیین معنی رشوه(1375مصوب سال » قانون تعزیرات«590، ماده سوم

مـالی را از  ،رجـوع اربـاب بدین ترتیب کارمندي کـه در مقابـل انجـام یـا عـدم انجـام کـاري بـراي         
خــرد مرتشــی و کمتـر از قیمــت واقعــی آن مـی  کنـد یــا ملــک او را بـه بهــایی بســیار  وي قبـول مــی 

مــذکور در ) قبــول نمایــد(واژه درمــوردنکتــه قابــل ذکــر . شــودطــرف مقابــل راشــی محســوب مــی
اینکـه آن است که با توجـه بـه ظـاهر عبـارت مـاده مـذکور و بـا توجـه بـه          » ...قانون تشدید «3ماده 
ند سـخن گفتـه اسـت، تردیـدي     وجـه یـا مـال یـا سـ     » دادن«از 3ضمن اشـاره بـه مـاده    592ماده 

آن اسـت کـه کارمنـد مـورد بحـث وجـه یـا مـال         » قبـول نمایـد  «از 3ماند که منظور ماده باقی نمی
ــا ســند را  ــد«ی ــه صــرف » اخــذ نمای ــابراین ب ــراي دادن » پیشــنهاد«وي اینکــهبن ــاب رجــوع را ب ارب

2.محقق نخواهد شدارتشاء جرم» بپذیرد«وجه یا مال یا سندي به وي 

آیـا صـرف وعـده و    «کـه  سـؤال در پاسـخ بـه ایـن    قـوه قضـائیه  این عقیده اداره حقـوقی  یدتأیدر 
شـود بـراي تحقـق   مرتشـی گذاشـته مـی   عنـوان بـه راشـی و دیگـري   عنوانبهقراري که بین شخصی 

یا نهادهاي انقالبی و هايشهرداراز مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا هر یک«:3ماده - 1
ي دولتی یا وابسته به دولت و یا هاسازماني دولتی یا هاشرکتو همچنین نیروهاي مسلح یا گانهسهی قواي طورکلبه

ي مزبور هاسازماننجام دادن یا ندادن امري که مربوط به ی، براي اررسمیغو یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی 
قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم میرمستقیغباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا می
واه آن کار را انجام مربوط به مأمور دیگري در آن سازمان باشد، خآنکهها بوده یا امر مذکور مربوط به وظایف آننکهیااز 

در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده آنکهداده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا 
»...شود باشد به ترتیب زیر مجازات می

قانون ) 3(ز وظایف اشخاص مذکور در ماده هرکس عالماً و عامداً براي اقدام به امري یا امتناع از انجام امري که ا«: 592ماده 
باشد وجه مجمع تشخیص مصلحت نظام می15/9/1376ارتشاء، اختالس وکالهبرداري مصوب مجازات مرتکبین تشدید 

»...مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی استیا 
از قیمت معمولی یا ظاهراً به ترارزاننقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقدار فاحش صورت وجه اگر رشوه به«:590ماده 

مستقیم یا طوربهی و اداري یتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضاقیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم
مورین مستقیم أمیااز مستخدمین ،قیمتاز ترگرانغیرمستقیم منتقل شود یا براي همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی 

».شودمعامله راشی محسوب میطرفومزبور مرتشی نیمأمورخریداري گردد، مستخدمین و میرمستقیغیا 
که 11صشعبه دوم دیوان عالی کشور، مذکور در احمد متین، مجموعه رویه قضایی، 16/6/1319مورخ 2316رأي شماره -1

ماده آندرهر کس براي اقدام به امري که از وظایف اشخاص مذکور یعمومقانون کیفر 142ه طبق ماد«: دارداشعار می
ها تأثیري در قضیه ها بدهد راشی محسوب است و قبول نکردن آناست یا براي امتناع آنان از انجام آن امر وجهی به آن

» .نخواهد داشت
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ـلم مـال یـا وجـه ضـرورت دارد؟          رشاء  ـلیم و تس بـه شـرح زیـر پاسـخ     »و ارتشـاء کـافی اسـت یـا تس
:داده است

ــاده از عبـــارت مـــذک« ــازات مـــرتکبین3ور در مـ ــاءقـــانون تشـــدید مجـ اخـــتالس و ،ارتشـ
وجـه یـا مـال یـا سـند پرداخـت وجـه یـا         ... «دارد، کـه مقـرر مـی   1367کالهبرداري مصـوب سـال   

ذیــل مــاده مــذکور، کــه مقــرر 2و تبصــره » قبــول نمایــدمیرمســتقیغتســلیم مــالی را مســتقیماً یــا 
تعزیــر رشــوه دهنــده بــه نفــع دولــت عنــوانبــهارتشــاء دارد در تمــام مــوارد فــوق مــال ناشــی ازمــی

ــد،           ــت نمای ــال را دریاف ــد م ــی بای ــه مرتش ــت ک ــل اس ــوم حاص ــن مفه ــد، ای ــد ش ــبط خواه ض
یابـد و اال  قبـول بـه معنـی دریافـت اسـت و بـا دریافـت آن جـرم ارتشـاء تحقـق مـی           گـر یدعبـارت به

داماتی را کـه مرتشـی   اقـ آنکـه کـافی بـراي تحقـق جـرم نیسـت، مگـر       تنهـایی بـه راشی هصرف وعد
»1.باشدارتشاء مفید شروع به جرمانجام داده با وعده راشی جمعاً

االشـعار دانسـت و   فـوق 592و 3شاید بتوان آنچـه را کـه بـه آن اشـاره کـردیم ایـرادي بـر مـواد         
بهتــر بــود کــه هــر دو مــاده حتــی پیشــنهاد دادن یــا گــرفتن وجــه، مــال یــا ســند را نیــز مشــمول  

ـ ارو کـه محسـوب کـردن    دادنـد مخصوصـاً از آن  ا ارتشاء قـرار مـی  یرشاء عناوین پیشـنهادها  گونـه نی
تحـت عنـوان شـروع    شـنهاددهنده یپمجـازات کـردن   جـه یدرنتجـرم و  » عملیـات اجرایـی  «عنوانبه

.باشدبه جرم نیز مورد تردید می
ــاده  ــرات«590م ــانون تعزی ــاي  » ق ــه به ــامالت ب ــیغانجــام مع ــز در حکــم دادیرواقع ــا را نی ن ی

در قسـمت  . و ارتشـاء دانسـته اسـت   رشـاء  موجـب تحقـق عنـاوین مجرمانـه    جـه یدرنتگرفتن مـال و  
ن از خریـدن مـال سـخن بـه میـان آمــده      آاول مـاده مـورد بحـث از انتقـال مـال و در قسـمت آخــر      

نیــز خریــدوفروشعــام بــوده و شــامل مــواردي غیــر از ايواژه» انتقــال«اینکــهبــا توجــه بــه . اســت
جـاي کلمـه   در قسـمت اخیـر مـاده نیـز از همـان واژه انتقـال بـه       گـذار  قانونتر آن بود که شود، بهمی

تـا ایـن ابهـام بـراي خواننـده مـاده بـه وجـود نیایـد کـه بـا توجـه بـه              کـرد استفاده مـی » خریداري«
اعـم  (ءمـال بـه کارمنـد دولـت، بـه هـر نحـو از انحـا        » انتقـال دادن «کار رفته شده در مـاده  هکلمات ب
ــه ــره از هب ــع و غی ــر از عــوض واقعــی ) معــوض، صــلح، بی ــل عوضــی کمت رشــوه محســوب ،در مقاب

وه قضائیهاداره حقوقی ق3/9/1390مورخ 2657/7نظریه شماره - 1
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ی رشــوه درصــورتاز مقــدار واقعــی تنهــا تــرگــرانآن بــه مقــداري » انتقــال گــرفتن«شــود، ولــی مــی
.باشدگرفتهصورت» بیع«گردد که این انتقال با انعقاد عقد محسوب می

آن اســت کــه عمــالً انتقــال مالکیــت رســد کــه تحقــق جــرم منــوط بــهمــینظــربــههرحــالدر
وجـود یکـی از موانـع صـحت معـامالت در آن،      دلیـل بـه صورت بگیرد، واال اگـر معاملـه انجـام شـده،     

یــا 1مـثالً موجــود نبـودن مبیــع در بیـع عــین معـین یــا وجـود شــرط خـالف مقتضــاي عقـد در آن       
سـوب گـردد، حـداکثر    و یـا هـر دلیـل دیگـري، باطـل و کـان لـم یکـن مح        دهندهانتقالمالک نبودن 

یـا انتقـال دادن   خریـدوفروش توان حکم بـه تحقـق شـروع بـه جـرم داد، زیـرا در چنـین حـالتی         می
.عمل فیزیکی الزم براي تحقق عنصر مادي جرم به وقوع نپیوسته استعنوانبهو گرفتن، 

یـا رشـاء  تحقـق جـرم  «در دادن مـال یـا وجـه بـراي     هرچنـد شـود کـه   بدین ترتیب معلـوم مـی  
دهـد شـرط نیسـت و اگـر راشـی مـال       رشـوه مـی  عنـوان بـه مالکیت راشی نسبت به مالی کـه  اء ارتش

ــم  ــهمســروقه را ه ــوانب ــد از مصــادیق عن ــاء رشــوه بده ــیرش ــیکن »2باشــدم انجــام درصــورت، ل
حتمـاً بایـد معاملـه    ) یعنی شق دوم عمـل فیزیکـی الزم بـراي تحقـق عنصـر مـادي جـرم       (» معامله«

بـه  ارتشـاء  ورشـاء  تـام جـرایم و اال مالکیـت صـورت گیـرد   » انتقـال «کـه ايگونـه بـه صـحیح باشـد   
وقتـی اسـت کـه معاملـه انجـام شـده باطـل نبـوده بلکـه بـه           تـر پیچیدهحالت . وقوع نخواهند پیوست

انتقـال غیرنافـذ بـوده    ) شـخص ثالـث  (یـا مکـره بـودن مالـک     دهنـده انتقـال عللی مثل مالک نبـودن  
ورشـاء  جـرایم تـوان حکـم بـه تحقـق     یذ بعـدي مالـک آیـا مـی    تنفدرصورتدر چنین حالتی، . باشد

از زمـان تنفیـذ یــا از   : را محقـق دانسـت  جـرایم تـوان ایـن   داد و اگـر بلـی، از چـه زمـانی مـی     ارتشـاء  
قـانون ایـران   موجـب بـه اینکـه زمان انجام اولیـه معاملـه؟ نظـر نگارنـده آن اسـت کـه، بـا توجـه بـه          

باعــث صــحیح شــدن معاملــه از همــان زمــان انعقــاد باشــد و نــه ناقــل ورضــاي مالــک کاشــف مــی
ورشـاء  جـرایم تنفیـذ بعـدي معاملـه ازسـوي مالـک،      درصـورت در ایـن مـورد نیـز بایـد،     3گـردد، می

.را از همان زمان انجام معامله محقق دانستارتشاء 

قانون مدنی233و 361مواد - 1
اداره حقوقی قوه قضائیه18/4/1387مورخ 1564/7نظریه مشورتی شماره - 2
قانون مدنی209ماده - 3
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تصـریح شـده اسـت، دادن یـا گـرفتن وجـه، مـال یـا سـند و          فـوق  که در هر سه مـاده طورهمان
الزم نیسـت بـه شـکل مسـتقیم انجـام گیـرد، بلکـه بنـا بـه تصـریح قـانون            ،ام معامله صـوري نیز انج

مـثالً بـه واسـطه همسـر یـا فرزنـد راشـی یـا مرتشـی و یـا هـر شـخص             (میرمستقیغطوربهتواند می
ایــن موضــع در قــوانین بســیاري از کشــورهاي دیگــر هــم پذیرفتــه شــده  . نیــز انجــام گیــرد)ثــالثی
مـال در اختیـار   اینکـه ض و اقبـاض فیزیکـی مـال ضـرورتی نـدارد بلکـه صـرف        قبطورنیهم1.است
ه شود، مثالً وجه بـه حسـاب او واریـز یـا ملـک بـه نـام او منتقـل یـا پـول بـا رضـایت او،             دادقرارفرد 

.کنددر کشوي میزش گذاشته شود، کفایت می
تشـاء از زمـره   و اررشـاء  جزء سـوم عنصـر مـادي، یعنـی عنصـر نتیجـه، بایـد گفـت کـه         لحاظاز

بنــابراین، . باشــدهــا منــوط بــه تحقــق نتیجــه خاصــی نمــی باشــند و تحقــق آنمطلــق مــیجــرایم
تصـریح کـرده اسـت، تحقـق     » ...قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء      «3کـه مـاده   طـور همان

همـین موضـع در   . باشـد نـدارد  » آن کـار را انجـام داده یـا نـداده    «مسـتخدم  اینکـه جرم ارتباطی بـا  
درصــورت، طــورنیهمــ2.کانــادا، پذیرفتــه شــده اسـت ازجملـه وانین بســیاري از کشــورهاي دیگــر، قـ 

ردوبــدلچکــی بــین طــرفین اینکــه، مثــل »ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مــال«دادن و گــرفتن 
ــرا    ــدارد، زی ــأثیري در مســئولیت کیفــري طــرفین ن ــهشــود، برگشــت خــوردن آن ت دادن و محــضب

.استگرفتن آن سند جرم تمام شده
اظهـار داشـت کـه جامعـه بایـد بتوانـد بـر صـحت عمـل          تـوان مـی خالصـه طـور بهبدین ترتیب 

کارکنــان بخــش دولتــی و خصوصــی اعتمــاد نمایــد و نبایــد تصــور کــرد کــه تنهــا فســاد کارکنــان   
هـاي  و نیـز اخـذ کمیسـیون   خـواري رشـوه پـس بایـد مقـررات راجـع بـه      . بخش دولتی زیانبـار اسـت  

ــانونی ــه غیرق ــه هم ــش     را ب ــه در بخ ــی و چ ــش دولت ــه در بخ ــایفی را، چ ــام وظ ــه انج ــانی ک کس
قاضــی گذاشــت کــه در نــد اعمــال کــرده و ســپس ایــن موضــوع را برعهــدهدارعهــدهخصوصــی، بر

قانون جزاي کانادا و مفاد کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد منعقده از سوي شوراي اروپا در سال C) (1 (110(بخش - 1
1999

2  - Sinasac(1977) 35 C. C. C. (2d) 81 (Ont. C. A); Ruddock (1978) 25 N. S. R. (2d) 77

N.S.C.A.
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راه دیگـر  . 1تعیین میـزان مجـازات، عنداالقتضـا، سـمت و مقـام دولتـی شـخص را مـدنظر قـرار دهـد          
یـک کیفیـت مشـدده محسـوب گـردد،      انعنـو بـه آن است کـه سـمت دولتـی فـرد در خـود قـانون       

مصــوب » اخــتالس و کالهبــرداري،ارتشــاءقــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین«1مــاده کــهچنــانآن
.باشند چنین کرده استمرتکب جزء کارکنان دولت چنانچهکالهبرداري درمورد1367سال 

ود یـا عـدم   جزء دوم عنصـر مـادي، یعنـی مجموعـه شـرایط و اوضـاع و احـوالی کـه وجـ         مورددر
.توان به چند شرط و نکته مهم اشاره کردها براي تحقق جرم ضروري است، میآن

ــ  ــه از ب ــن شــرط، ک ــاراتی چــون  های ــه شــدن کلمــات و عب ــار رفت ــال«، »وجــه«ک ، »ســند«، »م
ــت« ــر از قیم ــران«و » ارزانت ــرگ ــتت ــواد » از قیم ــتن م ــدید«3در م ــانون تش ــانون «590و » ...ق ق

زیـرا،  . شـود، موضـع قـانون ایـران را در ایـن مـورد قابـل انتقـاد سـاخته اسـت          استنباط می» تعزیرات
باشـد همیشـه آسـان    فاقـد ایـن جنبـه مـی    آنچـه جنبـه مـادي دارد و   آنچـه از یک سو، تفکیک بین 

.نیست
رز فسـاد اقتصـادي باشـد یـا     توانـد هماننـد ارتشـاء یکـی از مصـادیق بـا      نیـز مـی  رشـاء  آیـا کهاین
رشـاء  مصـداق فسـاد در نظـام اداري اسـت امـا     تـرین مهـم ارتشـاء  چنـد هرگفـت کـه   تـوان میخیر، 

کنــد و تهدیــدي نســبت بــه امنیــت خللــی در امــور اداري و روابــط اقتصــادي ایجــاد نمــیتنهــاییبــه
یابـد بایـد پـذیرفت کـه اگـر     شـود امـا وقتـی بـا ارتشـاء مالزمـت مـی       اداري و اقتصادي محسوب نمی

مـرتبط بـا   جـرایم پایـه ارتشـاء و از زمـره    در ایـن منظـر هـم   رشـاء  نباشد ارتشائی نیسـت، پـس  رشاء 
.مفاسد مالی محسوب خواهد شد

بـه ایـن مفهـوم کـه بـراي      انـد،  مطلـق جـرایم و ارتشـاء از  رشـاء  مطابق مقررات مـذکور در ایـران  
بـه همـان انـدازه کـه الزم     باشـد،  غیرقـانونی تحقق رشوه ضروري نیسـت امـر انجـام شـده یـا نشـده       

ــانون تشــدید 3مــذکور در مــاده مــأمورانکــاري انجــام شــود بلکــه کــافی اســت  نیســت الجــرم  ق
ــدادن  ارتشــاء و کالهبــرداري، مجــازات مــرتکبین اخــتالس،  ــا وعــده انجــام دادن یــا انجــام ن قــول ی

بنابراین جـرم رشـوه بـه لحـاظ انجـام دادن و انجـام نـدادن امـري در قبـال وجـه یـا            امري را بدهند، 

، حقوق کیفري اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ 1386ی، حسین، صادقمحمدمیر- 1
372صنهم، 



69/ رشاء و ارتشاء:فصل دوم 

مزایـده،  مناقصـه،  :ازانـد عبـارت هـاي کـاربرد رشـوه    زمینـه تـرین مهـم . استمال دریافتی جرم مطلق
کسـب امتیـازات،   سندسـازي، پرداخـت بـه دولـت،    تسـریع در انجـام امـور قـانونی،     خریدهاي دولتـی،  
.قضاییامور بانکی و امور 

ــاده  ــابق م ــاء  3مط ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــوب  ،ق ــرداري مص ــتالس و کالهب اخ
مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام هــر یــک از مســتخدمین و مــأمورین دولتــی اعــم از  1367ســال

و گانــهسـه قـواي  کلـی طـور بــهیـا نهادهـاي انقالبـی و    هـا شــهرداريو اداري یـا شـوراها یـا    قضـایی 
ـلح یـا     دولتـی وابسـته بـه دولـت و یـا      هـاي سـازمان دولتـی یـا   هـاي شـرکت همچنین نیروهـاي مس
بـراي انجـام دادن یـا انجـام نـدادن امـري کـه        غیررسـمی رسـمی یـا   مأمورین خدمات عمومی خـواه 

وجــه یــا مــال یــا ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مــالی باشــدمــیمزبــور هــايســازمانمربــوط بــه 
قبـول نمایـد در حکـم مرتشـی اسـت اعـم از اینکـه امـر مـذکور مربـوط بـه            میرمسـتق یغمستقیماً یا 
خــواه آن کــار را دیگــري در آن ســازمان باشــد،هــا بــوده یــا آنکــه مربــوط بــه مــأمورینوظــایف آن
ت و وظیفـه بـوده یـا نبـوده باشـد و یـا آنکـه در انجـام         ا نداده و انجام آن بر طبـق حقانیـ  انجام داده ی

.شوند که کیفرشان بیان شده استیا عدم انجام مؤثر بوده یا نبوده باشد مجازات می
باشــد و بایــد انــد کــه در رأي آوردهمــورد مــا بایــد منطبــق بــا یــک چنــین وضــعی و آن مــوادي 

.ببینیم این عملی که بین این دو نفر انجام شده واقعاً مشمول این ماده است یا خیر
جـا همـه وي بایـد گفـت کـه   اتهامی که بـه ناخـدا نسـبت داده شـده اسـت     درخصوصهرحالبه

ین گــاه اولــدادلــیام ورشــوه گرفتــهعنــوانبــهمــن بیــان نکــرده اســت کــهانکــار کــرده و هــیچ جــا 
اسـت کـه بـا اقـرار شـاکی مـتهم       قبـول رقابـل یغاقرار شـاکی اسـت و ایـن    نمایداي را که قید میادله

کـه تـو را بـه جـرم رشـوه دادن      انـد  را محکوم کنیم، نـاوي رضـا مـتهم اسـت و او را محاکمـه نکـرده      
کـه  مـا نبایـد اقـراري   ودربـاره خـودش نافـذ اسـت     کنـد یمـ شـاکی اقـراري کـه   میکنـ یممحاکمه 

گویـد  او منکـر اسـت و مـی   کـه درحـالی سـرایت بـدهیم   ناخـدا به ضرر خودش کرده است بـه  شانای
دانـد  قرض گـرفتم و شـاید بـا او غـرض خصوصـی و دعـوا دارد و بگویـد کـه مـن رشـوه دادم و نمـی           

شـخص چـون منکـر اسـت و اقـرار او هـم ولـو        بنـابراین . کننـد که مرتشی و راشی با هـم فـرق نمـی   
مفیـد و مــؤثر در  توانـد نمــیکـافی باشــد بـراي ایـن شــخص یعنـی مـتهم ردیـف اول       بـراي خـود او   
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.اثبات جرم باشد
گویــد مــن دیگــر اینکــه شــخص خــودش اقــرار دارد کــه مــن قــرض دادم و او هــم مــی مســئله

. دادمبــه ایــن آقــا مرخصــی مــیدلیــلبــه ایــن و چــون مــادرش مــریض بــود و مــنگــرفتمقــرض 
ده اسـت کـه اگـر پـولی هـم بـه او       هـا در حـدي بـو   ه دوسـتانه بـین آن  رابط. استجا اقرار نکرده هیچ

ــی ــرایش  نم ــا را ب ــن کاره ــیداد ای ــردم ــین آن ک ــامیلی ب ــبت ف ــت  و نس ــوده اس ــرار ب ــا برق در . ه
گویـد مـن یـک امضـاء داشـتم و امضـاي دوم مـال مـن         هم کـه مرتشـی داده اسـت مـی    ها مرخصی

هــم ایشـان کــرد وقتـی او مرخصـی داد   ء نمـی بـود و آن شخصـی کـه اول امضـا کــرده او بایـد امضـا      
رفـاه  یـک ودیگـر ایـن اسـت کـه راشـی کـارش قـرض دادن بـوده اسـت          مسـئله . امضاء کرده است

و ضـمناً جهـات دوسـتانه    نمـوده هـم از او قـرض   مـتهم کردنـد و ایـن   نسبی داشته و از او قرض مـی 
یح اسـت و ایـن شـخص را    دیـوان صـح  رأي شـعبه  نگارنـده نظـر بـه بنـابراین  . وجود داشته اسـت هم 
.رشوه گیرنده مجازات کنیمعنوانبهتوانیم نمی

گــرفتن وجــه یــا مــال یــا قبــول و اخــتالس ارتشــاء قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین3مــاده 
بـه اینکـه بـین راشـی و مرتشـی یـک تـوافقی وجـود         نمـوده سند دریافت وجـه یـا مـال را مسـبوق     

در ایـن پرونـده   . شـود مربـوط مـی  و یـا عـدم انجـام امـري     داشته باشد و این توافـق راجـع بـه انجـام     
. دادبایـد انجـام مـی   پرداخـت شـده از چـه بـاب اسـت و ناخـدا چـه کـاري         کـه  معلوم نیسـت پـولی   

ـ         مسـبوق بـه توافـق باشـد کـه ایـن توافـق        دچون تـوافقی وجـود نـدارد و گـرفتن وجـه یـا سـند بای
پـول را پرداخـت کـرده و از ایـن     معلـوم نیسـت بـر فـرض صـحت ادعـاي شـاکی چـرا         ووجود ندارد

32رأي شـعبه محتـرم   لـذا .نـدارد وجـود  بابت جنبـه ارتشـاء منتفـی اسـت و اصـوالً عنـوان ارتشـاء        
.گرددمیارزیابی دیوان عالی کشور منطبق با مقررات و موازین 



71/ رشاء و ارتشاء:فصل دوم 

بـه بعـد قـانون    105موضـوع مـاده   (قضـایی بررسی مـرور زمـان در رویـه    : مبحث نهم
)1392وب مجازات اسالمی مص

قــائم مقــام رئــیس حــاکی اســت کــه 1دیــوان عــالی کشــور1384- 677وحــدت رویــه رأيبررســی 
هــايبــه ضـمیمه دو فقـره دادنامـه صـادره از دادگـاه     ايهبـا ارسـال نامـ   اصـفهان دادگسـتري اسـتان   

متفــاوت اصــدار یافتــه اســت، تقاضــاي طــرح در رأيدر موضــوع واحــدي دو کــهنااســتتجدیــدنظر
ــومی ــأت عم ــت  هی ــوده اس ــور را نم ــالی کش ــوان ع ــدا. دی ــابت ــده  ايهخالص ــر دو پرون ــان ه از جری
:نمایدمیاظهارنظرمنعکس، سپس 

ــده کالســه  ــور اقتصــادي و دارا11ع/76/476در پرون ــی اداره ام ــام  ی ــه ن ــردي ب تهــران، علیــه ف
می اخــذ رشــوه، طــرح شــکایت نمــوده و پرونــده بــه شــعبه یــازدهم دادگــاه عمــو عنــوانبــه... علــی 

ــه شــماره    ــس از رســیدگی طــی دادنام ــور پ ــاه مزب ــران ارجــاع، دادگ ــین 6/11/1380- 2371ته چن
5نظـر بـه اینکـه از زمـان اولـین اقـدام تعقیبـی مـدتی بـیش از          :نمـوده اسـت  رأيمبادرت به انشـاء  

منتهـی بـه صـدور حکـم نشـده اسـت، بنـابراین بـه واسـطه شـمول           تـاکنون سال گذشـته و پرونـده   
1378دادرسـی کیفـري مصـوب سـال     آیـین قـانون  173مـاده  ) ب(بـه بنـد   تنادبـا اسـ  مرور زمـان  

قـانون مجـازات اسـالمی، قـرار موقـوفی تعقیـب صـادر و اعـالم         588ناظر به مجـازات مقـرر در مـاده    
.گرددمی

ــاکی    رأي ــت اداره ش ــه درخواس ــادره ب ــدنظرخواهیص ــاه    تجدی ــم دادگ ــعبه نه ــده و در ش ش
ــدنظر ــی   تجدی ــورد رس ــران م ــتان ته ــماره    اس ــه ش ــی دادنام ــه و ط ــرار گرفت ــورخ 943دگی ق م

:نموده استرأيبدین شرح انشاء 25/7/1381
11صــادره از شــعبه  6/11/1380- 2371شــماره رأينســبت بــه  تجدیــدنظرخواهاعتــراض 

از اتهـام اخـذ   ...خوانـده آقـاي علـی    تجدیـدنظر متضـمن موقـوفی تعقیـب    کـه نادادگاه عمومی تهـر 
هـا از نـوع   کـه مجـازات قـانونی آن   یجرایمـ وارد اسـت، زیـرا تنهـا    باشـد میانرشوه به علت مرور زم

دادرســی آیــینقــانون 173ی باشــد، مشــمول مقــررات مــاده تــبازدارنــده یــا اقــدامات تــأمینی و تربی
قـانون مجـازات اسـالمی و تبصـره     16باشـند و نظـر بـه اینکـه طبـق مـاده       کیفري و مرور زمان مـی 

121ات عمومی دیوان عالی کشور، تهران، چاپ دوم، صفحه ، مذاکرات و آراي هی1389اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، - 1
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رسـی کیفـري، جـرم ارتشـاء فعـل حـرام بـوده کـه مجـازات آن شـرعاً از           دادآیـین قانون 2ماده کی
.قانون مذکور و مرور زمان نیست173لذا مشمول مقررات ماده ،باشدمینوع تعزیري 

دادرســی کیفــري بــا نقــض آیــینقــانون 257مــاده ) ب(از شــق 2بــه بنــد بــا اســتنادبنــابراین
.شده استبدوي اعاده قرار بدوي، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه

ــده کالســه  ــام  11ع/825/75در پرون ــه ن ــرادي ب ــه اف ــک ســپه تهــران علی هــايسرپرســتی بان
ــز ــغر،...پروی ــن،...اص ــه... و ... محمدحس ــوانب ــرف عن ــانونیتص ــت  غیرق ــی و پرداخ ــوال دولت در ام

زبــور رشــوه، شــکایت نمــوده و پرونــده بــه شــعبه یــازدهم محــاکم عمــومی تهــران ارجــاع، دادگــاه م 
نمــوده رأيچنــین مبــادرت بــه انشــاء 9/12/1380- 2422پــس از رســیدگی، طــی دادنامــه شــماره 

:است
تـاکنون سـال گذشـته و پرونـده    5نظر بـه اینکـه از زمـان اولـین اقـدام تعقیبـی مـدتی بـیش از         

بـه بنـد   بـا اسـتناد  بـه واسـطه شـمول مـرور زمـان و      بنـابراین منتهی به صـدور حکـم نشـده اسـت،     
مقــرر در مــواد مجــازات، نــاظر بــه 1378دادرســی کیفــري مصــوب آیــینقــانون 173ده از مــا) ب(

ــالم     598و 592، 590، 588 ــادر و اع ــیه ص ــب قض ــوفی تعقی ــرار موق ــالمی، ق ــازات اس ــانون مج ق
.گرددمی

ــاکی،  رأي ــت اداره ش ــه درخواس ــادره ب ــدنظرخواهیص ــاه  تجدی ــتم دادگ ــعبه هش ــده و در ش ش
مــورخ  465رســیدگی قرارگرفتــه و طــی دادنامــه شــماره     اســتان تهــران، مــورد   تجدیــدنظر

:نموده استرأيانشاء زیربه شرح 2/4/1381
ــوص ــدنظرخواهیدرخص ــماره      تجدی ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــران، نس ــپه ته ــک س ــتی بان سرپرس

ــاه شــعبه 9/12/1380- 2422 ــات   11صــادره از دادگ ــه محتوی ــا توجــه ب ــاه ب ــران، دادگ عمــومی ته
ــ   ــه اینک ــت ب ــا عنای ــده و ب ــک    پرون ــی بان ــده و از طرف ــان ش ــرور زم ــامل م ــه ش ــوع مطروح ه موض

ــدنظرخواه ــاورده   تجدی ــه عمــل نی ــوم ب ــه مرق ــه دادنام ــراض موجــه و مســتدلی نســبت ب ــراد و اعت ای
یدادرســآیــینقــانون 257بـه مــاده  بــا اســتناداسـت، قــرار صــادره مطــابق مـوازین قــانونی صــادر،   

.گرددمیو استوار تأییدکیفري 
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ــههمــان ــدنظردو شــعبه دادگــاه شــود، حظــه مــیکــه مالگون درخصــوصاســتان تهــران تجدی
ــ ــی   یجرایم ــري م ــازات تعزی ــه مج ــه داراي جنب ــند، دو ک ــوده  رأيباش ــادر نم ــاوت ص ــدمتف .ان

173مــاده ) ب(زمــان دانســته و بــه اســتناد بنــد مــروریکــی از شــعب آن را مشــمول کــهنحــويبــه
و اسـتوار نمـوده و شـعبه دیگـر     تأییـد عقیـب را  ر کیفـري قـرار موقـوفی ت   دادرسی در امـو آیینقانون 

قـانون مـذکور ندانسـته و قـرار موقـوفی تعقیـب صـادره از دادگـاه         173آن را مشمول مقـررات مـاده   
رأيســال مســتحق مجــازات دانســته و بــدین ترتیــب دو 5بــدوي را نقــض و مرتکــب را بــا انقضــاء 

.متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه ، با توجه به تشریح دادنامـه صـادره  هذالیع
:گیردبررسی قرار می

ــاده   ــرخالف م ــوب   17ب ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــادهدر ، 1370ق ــازات  14م ــانون مج ق
انـد و مبحـث مـرور زمـان از مـتن قـانون       بازدارنـده حـذف شـده   ايهـ مجازات1392اسالمی مصوب 

ـ آ مــورد بحـث و بررســی  105ي بـه قــانون مجـازات اسـالمی منتقــل و در مـاده     ین دادرسـی کیفــر ی
از مجـازات تعزیـري در قـانون جدیـد،     گـذار  قـانون بـه عبـارتی بـا توجـه بـه تعریـف       . قرارگرفته است

از افعــال حــرام و رشــوهاز طــرف دیگــر . تعزیــري ادغــام شــده اســتمجــازاتمجــازات بازدارنــده در 
معاصــی و مســتوجب عقوبــت و عنــوانبــهرا آن دس اســالم اســت کــه شــارع مقــیــا تــرك واجبــی 

ــر اینکــه خــود از افعــال حــرام  ،در مــا نحــن فیــه. تعزیــر مقــرر فرمــوده اســت اخــذ رشــوه عــالوه ب
ادیق بــارز در امــوال دولتــی کــه از مصــغیرقــانونیمنصــوص در شــرع انــور بــوده و همچنــین تصــرف 

.باشدمیو مجازات از معاصی کبیره و موجب تعزیر ،اکل مال به باطل است
ـلب آن از اختیـارات فقیـه و حـاکم نمـی       باشـد و مـآالً توقـف پیگـرد     بنابراین وضع حرمت و یـا س

هــا از مجــازات منــوط بــه اراده و اختیــار و یــا تجــویز معافیــت مــرتکبین آنجــرایمگونــهایــنکیفــر 
تجدیـدنظر اه صـادره از شـعبه نهـم دادگـ    943دادنامـه شـماره   مراتـب بـه بنـا  . حکومت نخواهـد بـود  

منطبــق بــا مــوازین در مقــام تعیــین مجــازات بــراي عمــل رشــوه برآمــده اســت کــهان اســتان تهــر
لـذا بـا توجـه    .باشـد مـی تأییـد و مـورد  صیتشـخ و منطبق با رویـه قضـایی موجـود،   شرعی و قانونی 



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/74

و ارتشـاء و حرمـت تعـاون بـر اثـم و لـزوم تعزیـر شـرعی مـرتکبین حـرام و           رشـاء  به حرمت شـرعی 
1.کین واجب، جرم مزبور از شمول مرور زمان خارج استتار

ــاس ــماره   رأيبراس ــدت رویــه ش ــع،14/4/84مــورخ677وح ــد جــرایمواض مجــازاتواج
ـلحت اجتمـاعی در        هـاي بازدارنده حکومت است زیـرا کیفـر   مـذکور بـراي حفـظ نظـم و مراعـات مص

شــرعی عبــارت اســت از تعزیــراتو گــرددمــیقبــال تخلــف از مقــررات و نظامــات حکــومتی اعمــال 
مجازاتی که در شرع مقدس اسـالم بـراي ارتکـاب فعـل حـرام یـا تـرك واجـب بـدون تعیـین نـوع و            
ــان     ــور بی ــز شــرع ان ــت رشــوه را نی ــده و اصــل حکــم پرداخــت و دریاف ــرر گردی مقــدار مجــازات مق

ــوده ــاده   فرم ــالمی و م ــازات اس ــانون مج ــد و در ق ــاء  3ان ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ،ق
مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام اســالمی، بــه ممنوعیــت  1367خــتالس و کالهبــرداري مصــوب ا

و اداري، از دریافـت رشـوه، بـه هـر عنـوان، تصـریح       قضـایی ، اعـم از  یطـورکل بـه مستخدمین دولتـی،  
انـد، لـذا   اعـالم نمـوده  » تعزیـري «، نـوع مجـازات را   رالـذکر یاخقـانون  5و 2هـاي گردیده و در تبصره

.دانسته استداراي مجازات تعزیري و قانون به حکم شرعوتلقیرشوه ا رعمل مزبور 
ــهالزم  ــالمی مصــوب      ذکــرب ــه قــانون مجــازات اس جــرایم،109در مــاده 1392اســت ک

ایـن قـانون بـا رعایـت مبلـغ مقـرر       36موضـوع تبصـره مـاده    جـرایم اقتصادي شـامل کالهبـرداري و   
. نمـوده اسـت  مسـتثنا ر حکـم و اجـراي مجـازات    در آن ماده را از شـمول مـرور زمـان تعقیـب، صـدو     

ــوق ــاده ف ــد پیشــینه م ــانون ســابق فاق ــیدر ق ــ جــرایم. باشــدم ــاده ی ــه در م د شــده ااقتصــادي ک
، ارتشـاء، بـا رعایـت مبلـغ مقـرر در      رشـاء عبـارت از کالهبـرداري،  انـد  حصري احصـاء شـده  صورتبه

یل مــال توســط مجــرم یــا تحصــدرصــورتبــرخالف حــق و مقــررات قــانونی نفــوذاعمــال، 36مــاده 
ــه  ــري، مداخل ــوري،    وزرادیگ ــی و کش ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــس و کارمن ــدگان مجل و نماین

ــارجی،      ــامالت خ ــانت در مع ــذ پورس ــارجی، اخ ــامالت خ ــانی در مع ــدیات تب ــأمورینتع ــی م دولت
، اخــالل در نظــام اقتصــادي کشــور و ییپولشــومالیــاتی، جــرایمگمرکــی، جــرایمنســبت بــه دولــت، 

.باشنددر اموال عمومی و دولتی میغیرقانونیف تصر
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مـرتکبین ارتشـاء،   قـانون تشـدید مجـازات    3مـاده  بررسی درجـات تعزیـر   : مبحث دهم
قضاییاختالس و کالهبرداري در رویه 

نشــده ، پیرامــون رشــوه بــه ســمت مــتهم و درجــات تعزیــر توجــه  قضــاییآراياز برخــیدر صــدور 
ــت ــده . اس ــثالً در پرون ــهم ــورخ 1176کالس ــف   13/7/1390م ــاي ال ــران آق ــومی ته ــراي عم دادس

ــب    ــام اخــذ رشــوه تحــت تعقی ــه اته ــد اســتانداري را ب ــرارکارمن ــا صــدور دادق و کیفرخواســته و ب
اخـتالس و کالهبـرداري   د مجـازات مـرتکبین ارتشـاء،   یقـانون تشـد  3تطبیق جرم انتسـابی بـا مـاده    

.اش تعیین نمایدفر مقتضی دربارهاز دادگاه کیفري یک تهران درخواست نموده که کی
ریـال اقـرار نمـوده امـا گفتـه اسـت کـه        ونیـ لیمکیـ متهم در تحقیقات مقدماتی بـه اخـذ مبلـغ    

مضـافاً اینکـه اعـالم نمـوده در آن زمـان از پسـت سـازمانی        . داشـته و نـه رشـوه   الحسـنه قرضعنوان 
حسـب ارجـاع   ،ه کیفـري یـک  دادگـا 138شـعبه  . ام و فاقـد پسـت بـودم   ام و تعلیق شدهمحروم بوده

اقـرار نمـوده   الحسـنه قـرض به موضوع رسیدگی کرده و در دادگاه نیز متهم بـه اخـذ وجـوه بـا عنـوان      
پس از استماع مدافعات متهم و اعالم خـتم رسـیدگی بـا احـراز مجرمیـت و صـدور دادنامـه بـه         . است

بـا لحـاظ   کالهبـرداري  اخـتالس و ،نون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء    قـا 3استناد مقررات مـاده  
از جهت استحقاق متهم بـه اعمـال مقـررات تخفیـف، نـامبرده را بـه چهـار مـاه حـبس          جهات مخففه 

و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جـزاي نقـدي معـادل وجـه مـأخوذه و شـش مـاه انفصـال         
.استاز خدمات دولتی و پرداخت دویست هزار ریال جزاي نقدي به جاي شالق محکوم کرده 

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــاده براســاس ــرداري مصــوب   3م ــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهب ــانون تشــدید مجــازات م ق
دولتــی اعــم از قضــایی مــأموریناز مســتخدمین و هریــکمجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام 1367

و همچنـین  گانـه سـه قـواي  یطـورکل بـه انقالبـی و  هـاي یـا نهـاد  هـا شـهرداري اها یا و اداري یا شور
بـه  مـأمورین دولتـی وابسـته بـه دولـت و یـا      هـاي دولتـی یـا سـازمان   هـاي مسلح یا شرکتهاينیرو

رسـمی بـراي انجـام دادن یـا انجـام نـدادن امـري کـه مربـوط          غیرخدمات عمـومی خـواه رسـمی یـا     



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/76

ـلیم مـالی را مسـتقیماً یـا            باشدمیورمزبهايبه سازمان وجه یـا مـال یـا سـند پرداخـت وجـه یـا تس
اعــم از اینکــه امــر مــذکور مربــوط بــه وظــایف  . در حکــم مرتشــی اســت،مســتقیم قبــول نمایــدغیر
خــواه آن کــار را انجــام داده یــا . دیگــر در آن ســازمان باشــدمــأمورهــا بــوده یــا آنکــه مربــوط بــه آن

حقانیت و وظیفـه بـوده یـا نبـوده باشـد و یـا آنکـه در انجـام یـا عـدم انجـام            نداده و انجام آن برطبق
1.شودبوده یا نبوده باشد به شرح مندرج در قانون، مجازات میمؤثرآن 

قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه کهیدرصورت- 1
یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از رکلیمدطرازهمیا رکلیمدمرتکب در مرتبه 

تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال سالکاین مبلغ تا دویست هزار ریال از ی
یا باالتر باشد کلریمدطرازهمیا رکلیمدموقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه 

.ي انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شدجابه
ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال ونیلیمکقیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یکهیدرصورت

ضربه شالق خواهد بود 74ز خدمات دولتی و تا عالوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم احبس به
ي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه جابهآن باشد طرازهمیا رکلیمداز ترنییپاو چنانچه مرتکب در مرتبه 

.سال محکوم خواهد شد
عالوه جزاي ه سال حبس بهریال باشد مجازات مرتکب پنج تا دونیلیمکقیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یکهیدرصورت

ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در 74نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 
.ي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدجابهباشد طرازهمیا رکلیمداز ترنییپامرتبه 

دفعاتبهغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا مبال:1تبصره 
.واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد

تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و عنوانبهدر تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء :2تبصره 
.باشد این امتیاز لغو خواهد شدکردهلیتحصرشوه امتیازي لهیوسهبچنانچه راشی 
در مواردي که در اصل (مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود :3تبصره 

نفس کهیدرصورتو )شودي آن سه سال انفصال تعیین میجابهاست در شروع به ارتشاء شدهینیبشیپدائمارتشاء انفصال 
.عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد

هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد درصورت وجود دالیل کافی صدور قرار بازداشت :4تبصره 
واهد بود و همچنین وزیر یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخموقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ

تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وي از خدمت تعلیق دستگاه می
.حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفتگونهچیهبه ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت . کند

ی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راش: 5تبصره 
شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل معاف خواهد شد و درمورد امتیاز طبق مقررات عمل می

شود و امتیاز نیز لغو یرشوه پرداخته است به وي بازگردانده معنوانبهتعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که 
. گرددمی
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بدیهی است انجام یا عـدم انجـام کـار اداري بایـد مربـوط بـه اداره متبـوع کارمنـد مرتشـی باشـد           
ــا وظــای  ــاط ب ــار اداري در ارتب ــد دیگــر اعــم از اینکــه ک ــا کارمن ــد مرتشــی باشــد ی ؛ف شــغلی کارمن

بنابراین اگـر کارمنـد یـک اداره دولتـی بـراي انجـام یـا عـدم انجـام کـار اداري در اداره دولتـی دیگـر             
دلیـل ایـن امـر آن قسـمت از مـاده      . باشـد ینمـ وجه یا مال قبول کنـد عمـل او مصـداق اخـذ رشـوه      

ـ    ...داردمـی قانونی است کـه بیـان   و کلمـه  ... دیگـري در آن سـازمان باشـد   مـأمور ه یـا آنکـه مربـوط ب
.سازمان در این عبارت اشاره به سازمان متبوع کارمندي است که رشوه گرفته است

اسـتفاده از  سوءتحقق ارتشـاء موکـول بـه ایـن امـر اسـت کـه کارمنـد دولـت آگاهانـه و بـا قصـد             
1.ا از راشـی دریافـت کنـد   وجهـی ر وظیفـه انجـام یـا عـدم   وظیفـه انجـام درجهـت عنوان دولتی و یا 

رسد قسمت اول عبـارت مـذکور منطبـق بـا مـتن و ارکـان الزم بـراي تحقـق جـرم ارتشـاء           مینظربه
یکـی اینکـه   . نباشد زیرا در تعریـف مـذکور دو مصـداق بـراي تحقـق جـرم ارتشـاء بیـان شـده اسـت          

نــد و دیگــر اســتفاده از موقعیــت شــغلی وجهــی را دریافــت کسوءکارمنــد دولــت آگاهانــه و بــا قصــد 
مصـداق دوم  کـه درحـالی باشـد  وظیفـه انجـام یـا عـدم   وظیفـه انجـام درجهـت اینکه دریافـت وجـه   

جــرم نیســت بنــابراین تعریــف مــذکور نیــاز بــه خــودخودبــهشــرط الزم بــراي تحقــق جــرم اســت و 
از2قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري      3مــاده . تعــدیل دارد
مقــررات 1382ایــن گــروه در ســال درمــوردولــی . مســلح نیــز نــام بــرده اســتهــاياعضــاي نیــرو

ـلح جمهـوري اسـالمی در تـاریخ     هـاي نیـرو جـرایم قـانون مجـازات   118خاص تصـویب و مـاده    مس

236، کالهبرداري، اختالس و ارتشاء در آراي دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدان، ص 1376بازگیر، یداهللا، - 1
هر نظامی براي انجام یا خودداري از انجام امري که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهاي مسلح است وجه یا مال «- 2

انجام یا خودداري اگرچهسند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بالعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید یا
:شودقانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم میبرخالفاز انجام امر 

تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه ریال باشد به حبس از یک ونیلیمکقیمت مال یا وجه مأخوذ تا یهرگاه) الف
یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه؛

هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي ) ب
نقدي معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه؛

ذه بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه یا هر مال یا وجه مأخو) ج
.»قیمت مال مأخوذه و اخراج از نیروهاي مسلح
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خصــوص قابــل بــا تصــویب کمیســیون امــور قضــایی مجلــس شــوراي اســالمی در ایــن 9/10/1382
.بحث است

ــه گ  ــق ارتشــاء آن اســت ک ــه تحق ــد باشــد و  الزم ــده وجــه کارمن ــر از چنانچــهیرن شخصــی غی
ــردي را در    ــار اداري ف ــه ک ــرد ک ــی بگی ــد وجه ــه   ياادارهکارمن ــده وج ــل گیرن ــد عم ــریع بخش تس

بـراي اخـذ و رسـاندن آن بـه دسـت کارمنـد جهـت        ياواسـطه ثابـت شـود   چنانچـه و 1ارتشاء نیست
593سـطه مشـمول مـاده    تسریع در کار پرداخـت کـرده اسـت عمـل کارمنـد اخـذ رشـوه و عمـل وا        

2.قانون مجازات اسالمی است

اعــالم نمــوده اســت 4/4/1391مــورخ 647/7در نظریــه شــماره قــوه قضــائیهاداره کــل حقــوقی 
کـه در فـرض معلــق بـودن کارمنــد کـه فاقــد پسـت سـازمانی بــوده و در محـل کــارش نیـز حضــور         

ــوع خــود    ــوجیهی ســازمان متب ــت طــرح ت ــرده موضــوع از دریاياالزحمــهحــقنداشــته و باب ــت ک ف
.و ارتشاء خارج استرشاء مصادیق

از حیـث احـراز مجرمیـت    معتقـد بـه مجرمیـت مـتهم باشـیم      چنانچـه مزبـور  هینظرازنظرصرف
ــات      ــت ترتیب ــز رعای ــدي و نی ــزاي نق ــر حــبس و ج ــین کیف ــانون و تعی ــواد ق ــا م ــورد ب ــق م و تطبی

مـا بـا درنظـر گـرفتن سـمت      اصـادر شـده اسـت   و رأي صـحیح  گـردد نمیرسیدگی ایرادي مالحظه 
آن تــرازهــمو رکلیمــدتــر از پــائینجایگــاه مــتهم حســب منــدرجات اوراق پرونــده ازآنجاکــهمــتهم 
ــت  ــازات   و اس ــف مج ــتفاده از تخفی ــتحقاق اس ــال از    را اس ــاه انفص ــش م ــه ش ــم ب ــدور حک دارد ص

بــدون رعایــت تخفیــف اعمــال گردیــده خــدمات دولتــی کــه حــداقل انفصــال از خــدمات دولتــی و 
.و باید به کمتر از حداقل حکم صادر گرددباشدنمیموجه ستا

29/9/1315ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی مصوب - 1
موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول هر کس عالماً و عامداً «قانون مجازات اسالمی 593ماده- 2

».شودو ایصال وجه یا مال و یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می
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در رویـه  ارتشـاء  رشـاء و  جهـت اثبـات  بررسی علت دریافت و پرداخت وجه: مبحث یازدهم
قضایی

ــده کالســه  ــات پرون ــدادگــاه عمــومی جزا1061شــعبه 1734حســب محتوی ــ- 1ی تهــران ی م . فال
000/000/300تهم بـه دریافـت رشـوه بـه میـزان      خ مـ .پ- 2...متهم به پرداخـت رشـوه بـه آقایـان     

ــف   ــان ال ــال از آقای ــف 000/000/250م و . ری ــال از ال ــغ   . ع- 3ب،. ری ــت مبل ــه دریاف ــتهم ب ش م
ــف  000/000/160 ــاي ال ــوه از آق ــال رش ــغ   . م- 4م . ری ــت مبل ــه دریاف ــتهم ب 000/000/50س م
ـ   عنـوان بـه سـه عـدد سـکه بهـار آزادي     عالوهبهریال  ز مـتهم بـه فـراهم    . م- 5م . فرشـوه از آقـاي ال

ك مــتهم بــه . الــف- 6.خو؛بــه آقـاي ش . آوردن موجبـات ارتشــاء، از طریــق ایصـال وجــه از آقــاي م  
م . ریــال از آقــاي الــف000/000/150حــق و مقــررات قــانونی بــا اخــذ مبلــغ بــرخالفنفــوذاعمــال

ق و مقـررات قـانونی   حـ بـرخالف نفـوذ اعمـال ف، مـتهم بـه   . س- 7اخـذ تسـهیالت بـانکی،   منظـور به
اخـذ تسـهیالت بـانکی بـراي وي در     منظـور بـه م . ریـال از آقـاي الـف   000/000/450با اخـذ مبلـغ   

جهـت رسـیدگی بـه دادگـاه     کیفرخواسـت پرونـده پـس از صـدور    درنهایـت . باشـند مـی 1383سال 
انجـام  مارالـذکر و اینکـه پرداخـت و دریافـت وجـه بابـت       مراتـب بـه دادگـاه نظـر   . ارجاع گردیده است

مـادي، قـانونی و   گانـه سـه تحقـق عناصـر   ضـرورت بـه کار و یـا امتنـاع از انجـام کـاري نبـوده و نظـر       
معنوي در وقوع بـزه و عـدم تحقـق عناصـر قـانونی و معنـوي در مـانحن فیـه و بـا عنایـت بـه اصـل             

ــردن اصــل    ــري و جــاري ک ــوري اســالمی  37تفســیر مضــیق در مســائل کیف ــانون اساســی جمه ق
بـه بنـد   بـا اسـتناد  را احـراز نکـرده و   يابـزه فقد ادلـه اثبـاتی و فقـدان عنصـر روانـی،      ایران به جهت 

ــاده   ــف م ــل   177ال ــري و اص ــی کیف ــین دادرس ــانون آئ ــالمی   37ق ــوري اس ــی جمه ــانون اساس ق
.داردیمانتسابی صادر و اعالم يهابزهحکم به برائت متهمان از ایران،

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،  هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــات   ــه تحقیق ــا مالحظ ــورتب ــهص ــان و   ،گرفت ــک از متهم ــدافعات هری ــارات و م ــزارش و اظه گ
ــده  ــه شــرح مضــبوط در پرون ــان ب ــف وکــالي آن ــه در تعری ــا مداق ــانونو ب ــانونی گــذار ق و شــرایط ق
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ــواد  ــرحه در م ــاده  592مص ــالمی و م ــازات اس ــانون مج ــرتکبین  3از ق ــازات م ــدید مج ــانون تش ق
قـانون مجـازات اسـالمی    592در مـاده  گـذار  قـانون ه کـ اخـتالس و کالهبـرداري بـدین نحـو    ارتشاء، 

هر کسی عالماً و عامداً بـراي اقـدام بـه امـري یـا امتنـاع از انجـام امـري کـه از وظـایف           : داردیممقرر 
ــاده  ــانون تشــدید مجــازات ارتشــاء،  3اشــخاص مــذکور در م ــرداري مــیاخــق باشــد،تالس و کالهب

ـلیم مـالی را مسـتقیم یـا          راشـی محسـوب   بدهـد،  میرمسـتق یغوجه یا مالی یـا سـند پرداخـت یـا تس
ــی ــم ــاده ... رددگ ــرر  3و م ــز مق ــدید نی ــانون تش ــق ــأمورین  «: داردیم ــک از مســتخدمین و م ــر ی ه

یـان نمـوده بـراي    بگـذار  قـانون کـه  يطـور همـان » ...قبول نمایـد در حکـم مرتشـی اسـت     ... دولتی 
بـراي انجـام دادن و یـا انجـام نـدادن کـاري باشـد کـه بـراي          ... وجـه یـا مـال    دتحقق بزه ارتشاء بایـ 

بــزه مرتشــی تعریــف و بــراي آن مجــازات مقــرر کننــدهدریافــتبــزه راشــی و بــراي کننــدهپرداخــت
ــهچیهــدر مــا نحــن فیــه . گردیــده اســت دلیــل و مــدرکی کــه حــاکی از آن باشــد کــه وجــوه گون

پرداختــی جهــت انجــام کــاري و یــا انجــام نــدادن کــاري باشــد ارائــه نگردیــد، بنــابراین بــزه ارتشــاء  
آقایـان  درمـورد متهمـان؛ اتهـام مـتهم ردیـف اول پرداخـت رشـوه       تـک تـک درمـورد محقق نشـده و  

هرگونـه دایـر بـه عـدم انجـام کـار و همچنـین وجـود        . با توجه به اظهـار صـریح نماینـده م   .شو؛خ
درکی کــه حــاکی از انجــام و یــا عــدم انجــام کــار بــراي مــتهم باشــد در پرونــده مشــاهده دلیــل و مــ

مـدارك ابـرازي رئـیس کمیسـیون معـامالت      خ براسـاس . آقـاي پ : عـالوه بـر اینکـه اوالً   .گـردد ینم
نقشـی در برنـده شـدن یـا نشـدن مـتهم ردیـف        توانسـته ینمـ جـه یدرنتو نبوده بلکه کارشناس بوده 

نـامبرده کـار فنـی    . براسـاس مـدارك ابـرازي از جانـب آقـاي ش     : ثانیـاً . ه باشـد اول در مناقصه داشـت 
ــراي شــرکت ع انجــام داده  ــت اداري ب ــال آن دســتمزد دریافــت کــرده  خــارج از وق ــدو در قب هرچن

اداره متبـوع وي و شـرکت ع ایــن کـار ممکــن اسـت تخلــف     نیمــابیفـ بـا توجـه بــه وجـود قــرارداد    
ــامبرده در زمــان دریافــت وجــه بازنشســته . مآقــاي درمــورداداري محســوب گــردد؛  و گردیــدهس ن

دیگر قادر به انجام کاري بـراي شـرکت ع نبـوده و دلیلـی هـم ارائـه نشـده کـه ایـن کـار قـبالً انجـام             
ــه شــماره  . شــده اســت ــوقی در نظری ــر  5/11/1390- 4582/7اداره کــل حق ــالم نمــوده اســت اگ اع

وان مرتشـی را نـدارد و بـا توجـه بـه مقـررات       شریک جـرم در بـزه ارتشـاء کارمنـد دولـت نباشـد عنـ       
ممکـن اسـت مشـمول مقـررات ایـن مـاده       ... قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین     2قسمت اخیر ماده 
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ــد و  ــوردباش ــف درم ــان ال ــه  .ك و س. آقای ــر ب ــالف دای ــوذاعم ــرخالفنف ــز  ب ــررات نی ــق و مق ح
بـا  کـه درصـورتی کیفـري  دلیـل و مـدرکی ارائـه نگردیـده و صـرف اقـرار مـتهم در مسـائل         گونهچیه

اوضــاع و احــوال مســلم و محقــق قضــیه منافــات داشــته باشــد نظــر بــه طریقــت داشــتن اقــرار در   
تهم در مسـائل کیفـري نیـز    و تفسـیر مضـیق و بـه نفـع مـ     باشـد مـی مسائل کیفري فاقد اثـر قـانونی   

نمایـد کـه صـرف وجـود ظـن بـدون وجـود دلیـل و مـدرك قـانونی و شـرعی بـا جـاري              ایجاب مـی 
منـد  دریافـت دسـتمزد یـا حـق مشـاوره توسـط کار      .ن اصل برائت حکـم قضـیه مشـخص گـردد    کرد

ــی و حقــوقی  ــت از اشــخاص حقیق ــه خــدمات فنــی و تخصصــی در ،دول ــال ارائ ــر در قب ســاعات غی
.شوداداري رشوه محسوب نمی

ــزه  ــیانگی ــولعل ــدارد   االص ــري ن ــئولیت کیف ــأثیري در مس ــیچ ت ــرافتمندانه  ؛ه ــزه ش ــا انگی ام
شـود  مالحظـه مـی  بنـابراین . موجـب تخفیـف مجـازات مرتکـب شـود     جـرایم در بعضـی از  توانـد می

ــم     ــین مســئولیت اســت قصــد و عل ــاي تعی ــدارد و آنچــه مبن ــأثیري در مســئولیت ن ــیچ ت ــزه ه انگی
مـثالً در جنایـات   . انگیـزه همـین حـد از تـأثیر را نیـز نـدارد      جـرایم اما در بعضـی از  ؛باشدمرتکب می

عمـد احـراز گـردد شـخص مسـتوجب قصـاص اسـت امـا         چنانچـه ثـري نـدارد و   انگیزه شرافتمندانه ا
حـال اینکـه کارمنـد مرتشـی کـه قاصـد و عـالم اسـت اگـر          . توانـد مـؤثر باشـد   تعزیري مـی جرایمدر 

قصــد داشــته باشــد رشـوه را بــراي فــرد بســیار نیازمنــدي بگیـرد و بــه او هــم برســاند تنهــا   چنانچـه 
ازات برخـوردار باشـد و اال مســئولیت کیفـري او بـه اتهــام     اثبـات از تخفیـف مجــ  درصــورتتوانـد  مـی 

.خود باقی استيجابهاخذ رشوه 
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مقدمه
یـا سـهام و اسـناد و    هـا  اختالس عبـارت اسـت از برداشـت و تصـاحب وجـوه یـا مطالبـات یـا حوالـه         

قـانون 5ات منـدرج در مـاده   مؤسسـ و هـا  سـازمان از هریـک متعلـق بـه   امـوال  ایرسـ اوراق بهادار یـا  
ــا اشخاصــی کــه اخــتالس و کالهبــرداري ،تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء وظیفــه برحســبو ی

.ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگرينبه آ
سـت  عبـارت ا صـدرالذکر موضـوع جـرم اخـتالس طبـق مـاده      گـردد مـی مالحظـه  کـه طورهمان

ــات،  ــوه، مطالب ــهاز وج ــاحوال ــک از    ه ــه هری ــق ب ــوال متعل ــایر ام ــادار و س ــناد، اوراق به ــهام، اس ، س
هـا سـپرده   نوظیفـه بـه آ  برحسـب و یـا اشخاصـی کـه    یـاد شـده   سسات موضوع ماده ؤو مها سازمان

.شده است
امـوال مـورد اشـاره    کـه ایـن اسـت   ... قـانون تشـدید  ) 5(از خصایص جـرم اخـتالس طبـق مـاده     

سـپرده  ) 5(مـذکور در مـاده   هـاي این ماده باید برحسـب وظیفـه بـه کارمنـدان و کارکنـان واحـد      در
بــه همــین منظــور بــراي تحقــق جــرم اخــتالس و انتســاب آن بــه مرتکــب، الزم اســت . شــده باشــد

ــه شــرح وظــایف ســازمانی وي توجــه و    ــورد ب ــر م ــل از ه ــهدرصــورتیصــرفاًقب شــرح براســاسک
ــه کارمنــد   وظــایف ســازمانی و ضــوابط و  ــا امــوالی ســپرده شــده ب تشــریفات و عــرف اداري، مــال ی
عـالوه بـر مـواردي کـه شـرح      دانـد مـی الزم بـه ذکـر   جـا نیهمـ در . تلقی گردد، وي را مجرم دانست
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ــارپردازان و    ــر ک ــخاص نظی ــی اش ــازمانی برخ ــایف س ــأمورینوظ ــت و م ــپردن ... پرداخ ــتلزم س مس
هـر کارمنـدي بـراي انجـام مطلـوب وظـایف محولـه،        ، باشـد مـی هـا وجوه نقدي و سایر امـوال بـه آن  

هــا، ب آنبرداشــت و تصــاحدرصــورتفهرســتی از امــوال و امکانــات را از دســتگاه متبــوع تحویــل و  
صـورت، ممکـن اسـت در شـرح وظـایف      بـدیهی اسـت در ایـن   . شـود مختلس محسـوب مـی  عنوانبه

ــه    ــیکن ب ــد، ل ــته باش ــوال مصــداق نداش ــپردن ام ــدي، اصــوالً س ــین کارمن ــرف اداري، چن لحــاظ ع
بعضـی از علمـاي   نظـر بـه البتـه  . شـوند چنین اموالی، امـوال سـپرده شـده بـه کارمنـد محسـوب مـی       

امـوال ســپرده  صـرفاً حقـوق بـراي تحقـق جـرم اخـتالس ضـرورت نـدارد کـه کارمنـدان و کارکنـان           
هــا در دســتگاه متبــوع اصــلی خــود را برداشــت و تصــاحب نماینــد، بلکــه ممکــن اســت شــده بــه آن

اداري و اســتخدامی تــابع یــک دســتگاه امــا محــل خــدمت و فعالیــت وي در ازنظــرص کارمنــد شــخ
ت و تصــاحب امــوال، اخــتالس تلقــی ایــن شــخص نیــز برداشــدرمــورددســتگاه دیگــري باشــد کــه 

1.شودمی

موضـوع مـاده   هـاي دسـتگاه مرتکب جرم اخـتالس بایـد در برداشـت و تصـاحب امـوال دولـت و       
عبـارت اسـت از تعلــق اندیشـه خـالف قــانون بـر انجـام عمــل       ســوءنیت.داشـته باشـد  سـوءنیت ) 5(

عمـدي اسـت و بـراي تحقـق عمـد الزم اسـت کـه تصـاحب یـا از بـین           جـرایم اخـتالس از  . مجرمانه
نیت و سـوء بردن مال متعلـق بـه دولـت یـا اشـخاص کـه در یـد امـانی مرتکـب بـوده اسـت معلـول             

ن انتفـاع شـخص مخـتلس یـا شـخص دیگـري       بایـد متضـم  عـالوه بـه قصد آگاهانـه کارمنـد باشـد و    
ــه. هــم باشــد ــه وجــود عمــد عــام مرتکــب در   گــریدعبــارتب تحقــق عنصــر روانــی جــرم موکــول ب

.نیت خاص در اضرار دولت یا افراد دیگر استسوءتصاحب مال و وجود 
مــورد بحــث و بررســی جــرم فــوقدرخصـوص صــادره قضــاییآرايدر مباحـث آتــی تعــدادي از  

:مربوطه مشخص گرددموضوعاتازپیرامون بعضی قضاییز این طریق رویه تا اگیردمیقرار 

289، حقوق کیفري مالی جرایم مالی علیه دولت، دیوان محاسبات کشور، چاپ اول، ص 1386نژاد، صادق منتی- 1
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موضـوع مـاده   (اخـتالس جـرم  تعلیق مجـازات  درخصوصقضاییرویه بررسی: اولمبحث 
)1392مصوب قانون مجازات اسالمی 47

آقــاي ، تهــران2دادگــاه کیفــري 1058شــعبه 25/5/1395مــورخ 60031حســب دادنامــه شــماره 
کـار بـوده و در زمـان    جیحـون مشـغول بـه   متصدي امـور بـانکی در دو شـعبه رودکـی و     انعنوبهالف 

کـه راکـد بـوده و جعـل     بـانکی، بـراي چنـد حسـاب    هـاي تصدي خود در این شعبات با صدور کـارت 
ــند   ــره س ــش فق ــغ     ش ــاحب مبل ــت و تص ــه برداش ــادرت ب ــوده،  161/332/474/4، مب ــال نم ری

وارده مسـترد و جبـران   هـاي کور را بـا احتسـاب خسـارت   پس از کشف موضوع وجـوه مـذ  کهنحويبه
.نموده است

ـلم تشـخیص و         2بـه تبصـره   بـا اسـتناد  دادگاه وقوع بـزه و انتسـاب آن را بـه مـتهم محـرز و مس
ــاده  ــره   5م ــت تبص ــا رعای ــدور       (3و ب ــل از ص ــتالس قب ــورد اخ ــوه م ــترداد وج ــت اس ــه جه ب

ــت ــا    ) کیفرخواس ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــوب   ءاز ق ــرداري مص ــتالس و کالهب ، اخ
قـانون مجـازات اسـالمی    38الـف، ت، ث و ج مـاده   هـاي و بنـد 37و با رعایـت بنـد ب مـاده    1367

ــق و    1392مصــوب  ــتهم در حــین تحقی ــؤثر م ــرار م ــدامت، اق ــار ن ــه لحــاظ گذشــت شــاکی، اظه ب
رســیدگی و اقــدام مــتهم بــراي جبــران زیــان، حکــم بــه محکومیــت مــتهم بــه تحمــل هفــت ســال  

ریــال جــزاي نقــدي در حــق صــندوق دولــت و 322/664/948/8حــبس تعزیــري و پرداخــت مبلــغ 
. نمایـد مـی سـال کـه دادگـاه وي را از پرداخـت تمـام جـزاي نقـدي معـاف        5انفصال موقت به میزان 

از قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 46و صــدر مــاده 40بــا احــراز شــرایط منــدرج در مــواد ضــمناً
اصـالح مرتکـب و جبـران ضـرر و زیـان و فقـدان سـابقه        بینـی پـیش و وجود جهت تخفیـف (1392

ــاده  ) کیفــري ــف، ت، ث و ج م ــد ال ــت بن ــا رعای ــانون مجــازات اســالمی مصــوب  54و 52، 38و ب ق
صــادر و اعــالم ســالکیــبــه مــدت ) حــبسصــرفاً(، قــرار تعلیــق اجــراي مجــازات محکــوم 1392

دور قـرار تـا پایـان مـدت تعلیـق، مرتکـب       هرگـاه محکـوم از تـاریخ صـ    بـا ایـن وصـف کـه     . نمایدمی
عمدي موجب حـد، قصـاص، دیـه یـا تعزیـر تـا درجـه هفـت شـود عـالوه بـر مجـازات             جرایمیکی از 

همچنـین  . شـود مـی اثـر یبـ جرم اخیر، مجازات معلق نیـز دربـاره وي اجـرا و اال محکومیـت تعلیقـی      
ــغ مــورد اخــتالس از طــرف مــتهم، موضــوع رد مــا   ــا وصــف اســترداد کــل مبل ل را منتفــی اعــالم ب

.نموده است
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مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  ادامـه دربا توجه به تشریح دادنامه صـادره،  هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

یـا سـهام یـا سـایر اسـناد و اوراق بهـادار یـا        هـا حوالـه ، چه از مفهوم سپرده شـدن وجـوه نقـدي   آن
قـانون تشـدید مجـازات    5در مـاده  و مؤسسـات منـدرج   هـا  سـازمان از هریـک سایر اموال متعلق بـه  

ــر   ــتالس و کالهب ــا، اخ ــرتکبین ارتش ــوب م ــادر  1367داري مص ــن متب ــه ذه ــیب ــرددم ــان ،گ هم
ــا مفــاهیم عرفــی اســت و ســپرده شــدن نیــز اعــم از   ؛باشــدمــیمســتقیم غیرســپردن مســتقیم و ی

بــه مقامــات و یــا افــراد وســیلهبــهچگــونگی ســپردن وجــه یــا مــال اعــم از اینکــه  گــریدعبــارتبــه
ــرار  مــوردنظرهــايدســتگاهمؤسســات و  ــار کارمنــد ق ــل و بعــد از طــی مراحــل اداري در اختی تحوی

ــا افــراد مســتقیماً بــه کارمنــدان    ــا اینکــه توســط مقامــات و ی باشــد، واگذارشــدهمــدنظرگرفتــه و ی
حســب هـم آنتحویـل وجـوه یـا امــوال بـه کارمنـدان،      مـالك تحقـق سـپرده شـدن نبــوده و فقـط      

واقعــی و یــا حکمــی تحقــق یابــد و در بــاب بــزه صــورتبــهکــه چــه باشــدمــیهموردتوجــوظیفــه 
ــرارداد حقــوقی    ــک رابطــه و ق ــا وجــه ناشــی از ی در چــارچوب ایجادشــدهاخــتالس، تســلیم مــال ی

نزلـه تصـاحب و تملـک آن بـه     مقررات حقوقی و اداري اسـت، عـالوه بـر اینکـه برداشـت وجـوه بـه م       
ثانیـاً  . شـود تـام واقـع مـی   صـورت بـه ف برداشـت، جـرم   وجـوه بـه صـر   درمـورد آید، یعنی حساب می

همـان قـانون   5مـذکور در مـاده   هـاي دسـتگاه در جرم اختالس بین محروم نمـودن موقـت یـا دائـم     
ف از آن موصـو هـاي دسـتگاه اینکـه اندیشـه مرتکـب بـر محرومیـت      محـض بـه تفاوتی وجود نـدارد و  

ئــم بــودن قصــد محرومیــت تــأثیري در ، در آن صــورت، موقــت یــا داوجــوه یــا امــوال تعلــق گرفــت
اســت کــه تأثیرگــذاردر مــواردي در مجــازات جــزاي نقــدي صــرفاًتحقــق جــرم نداشــته و ایــن امــر 

.بوده استتوجهموردقضاییاین موضوع در رویه 
ــم از   ــراي حک ــق اج ــی   تعلی ــوب نم ــازات محس ــف مج ــادیق تخفی ــودمص ــابراین؛ش ــال بن اعم
ــق   ــازات و تعلی ــف مج ــهتخفی ــورتب ــاص ــوصن توأم ــدارد درخص ــانونی ن ــع ق ــرم من ــک ج ــر . ی نظ

اداره کــل حقــوقی   31/3/1375مــورخ  1907/7و 2/8/1367مــورخ  5258/7مشــورتی شــماره   
و همچنـین تعلیـق   22اسـتفاده از تخفیـف مقـرر در مـاده     «: ه نیـز مؤیـد ایـن نظـر اسـت     یقضـائ قوه 
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ون مجـازات اسـالمی   قـان 25و 22قسمتی از اجراي مجـازات در یـک جـرم بـا لحـاظ مقـررات مـواد        
»بال اشکال است

قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـا،      5مـاده  3معتقدند کـه تعلیـق موضـوع تبصـره     ياعده
قــانون مجــازات اســالمی اســت و 46همــان تعلیــق موضــوع مــاده درواقــعاخــتالس و کالهبــرداري 

در صـدور ایـن قـرار    از لـوازم ایـن مـاده آن اسـت کـه اوالً     . اسـت 46لذا واجـد آثـار و عـوارض مـاده     
جــرایممحکــوم در مــدت تعلیــق مرتکــب یکــی از  چنانچــهبایــد مــدت تعلیــق معــین شــود، ثانیــاً  

.تعزیري تا درجه هفت شود این قرار ملغی خواهد شد
5مــاده 3دیگــر معتقدنــد کــه مجــازات حــبس تعلیــق شــده مرتکــب موضــوع تبصــره  ايعــده

منجــز نخواهـد شــد و  وقـت چیهــکالهبـرداري  قـانون تشـدید مجــازات مـرتکبین ارتشــا، اخـتالس و    
تعزیـري درجـات   جـرایم شـود ولـو اینکـه محکـوم مرتکـب      تحت هیچ شرایطی قرار صادره لغـو نمـی  

زیـرا  ؛تعلیـق موضـوع تبصـره یـاد شـده بـه معنـاي معافیـت از کیفـر اسـت          دیگـر عبارتبه؛باال شود
کشــف مــورد اخــتالس و فلســفه وضــع ایــن تبصــره آن اســت کــه مرتکبــان اخــتالس در راســتاي  

ــده،      ــوه اخــتالس ش ــوال و وج ــام ام ــا رد تم ــا ب ــوند ت ــتالس تشــویق ش ــورد اخ ــال م ــدن م برگردان
مـا ایـن نظـر را    قضـایی و دکتـرین حقـوقی در نظـام    قضـایی رویـه  . ها معلق شـود مجازات حبس آن

46کـه عنـوان ایـن قـرار بـا قـرار تعلیـق اجـراي مجـازات موضـوع مـاده            هرچندیعنی ؛پذیرفته است
در . یکـی اسـت ولـی آثـار و عـوارض ایـن دو متفـاوت اسـت        1392قانون مجـازات اسـالمی مصـوب    

ــور   ــت منظ ــانونحقیق ــذار ق ــت،   گ ــبس اس ــازات ح ــب از مج ــت مرتک ــهمعافی ــق اگرچ از واژه تعلی
و بـا توجـه بـه اینکـه     1استفاده نموده است مقتضـاي تفسـیر بـه نفـع مـتهم نیـز همـین نظـر اسـت         

ــانون تشــدید مجــا5مــاده  ــرتکبین ارتشــا، اخــتالس و کالهبــرداري مصــوب  ق مجمــع 1367زات م
آن را نسـخ نمایـد   توانـد نمـی تشخیص مصلحت نظام قـانون خـاص مقـدم اسـت، قـانون عـام مـؤخر        

.همچنان به قوت خود باقی استبنابراین
ـلم  آنچـه الـذکر فوقاز مباحث نظرصرف قـانون مجـازات   47ایـن اسـت کـه مـاده     باشـد مـی مس

ـ اقتصـادي موضـوع جـرم بـیش از     جـرایم درخصـوص 1392ب اسالمی مصو میلیـون ریـال   صـد کی

267تهران، انتشارات جنگل، جلد اول، ص ،شرح قانون مجازات اسالمی،1395صدق، محمد، م- 1
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» ب«اقتصـادي بـا توجـه بـه بنـد      جـرایم یکـی از ایـن   . را قابل تعلیق اجراي مجـازات ندانسـته اسـت   
در . همـان قـانون اسـت   36از تبصـره مـاده   » ب«قـانون مزبـور، اخـتالس موجـود در بنـد      109ماده 

. میلیــون ریــال بــوده اســتصــدکیــوع مــورد اخــتالس بــیش از میــزان موضــالــذکرفــوقدادنامــه 
قــوانین و مقــررات يســازکســانیقــانون مجــازات اســالمی در مقــام 47بــا وضــع مــاده گــذار قــانون

مربــوط بــه تعلیــق اجــراي مجــازات و ذکــر مــوارد ممنوعیــت اعمــال تعلیــق اجــراي مجــازات بــوده  
قـانونی خـاص اسـت لکـن بـه لحـاظ آنکـه        . ..ارتشـاء  هرچند قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین   . است

ــانون مجــازات اســالمی  ــس شــوراي اســالمی و  ق ــه تصــویب مجل ــدب ــان رســیده تأیی شــوراي نگهب
مـواردي را کـه در تبصـره مـاده     . شـده اسـت  رالـذکر یاخقـانون  5مـاده  3است، موجب نسخ تبصـره  

ــانون 237 ــینق ــوب  آی ــري مص ــی کیف ــوارد با  1392دادرس ــت و در آن م ــده اس ــز آم ــت نی زداش
ـلح را ملغـی دانسـته اسـت    هـاي نیـرو جـرایم جـز بـه کلیـه قـوانین خـاص    موقت الزامـی  قـانون  . مس

اقتصــادي و جــرایمگیــري نســبت بــه بزهکــاران در مقــام ســخت1392مجــازات اســالمی مصــوب 
ی جرایمــاســتفاده نمــوده و مرتکــب چنــین سوءنیــز کارمنــدان دولــت بــوده کــه از اعتمــاد عمــومی  

مارالـذکر موجـب جـري شـدن چنـین افـرادي و       5مـاده  3شـوند لـذا تبصـره    مـی اخـتالس ازجمله
.شودها میموجب تشویق آن

بـه لحـاظ مبلـغ و    ... قـانون تشـدید   5مـاده  5در اجـراي تبصـره   قضـایی باتوجه به اینکه مرجـع  
وجـود  درصـورت یـک مـاه  میزان مورد اخـتالس مکلـف بـه صـدور قـرار بازداشـت موقـت بـه مـدت          

ه اســت لــذا عــدم توجــه بــه ایــن تکلیــف یکــی از تخلفــات واقــع شــده در رونــد  دالیــل کــافی بــود
ــین مجــازات   قضــاییرســیدگی توســط مراجــع  ــاه اســت کمــا اینکــه در تعی اعــم از دادســرا و دادگ

بـه ایـام بازداشـت ننمـوده اسـت و عـدم توجـه بـه موضـوع          اياشـاره صـادرکننده حبس نیـز شـعبه   
.باشدمیمشاهدهقابل قضاییور در رویه به وفالذکرفوق
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قضـایی در رویـه  یـی  استثنائات قاعده عطف بـه مـا سـبق نشـدن قـوانین جزا     : مبحث دوم
)1392قانون مجازات اسالمی مصوب 11موضوع ماده (

ــماره   ــه ش ــب دادنام ــورخ 703حس ــعبه 25/8/1395م ــران 1057ش ــري دو ته ــاه کیف ــاي ،دادگ آق
ــغ        ــه مبل ــل ب ــا جع ــوأم ب ــتالس ت ــه اخ ــت ب ــتهم اس ــف م ــوه  433/365/468/16ال ــال از وج ری

متعلق به سـازمان متبوعـه و آقـاي ب مـتهم اسـت بـه معاونـت بـا مـتهم ردیـف اول در           هايشرکت
.استاختالس با ارائه شماره حساب بانکی اشخاص که وقوع بزه را تسهیل نموده 

مــاده2بــه تبصــره بــا اســتناددادگــاه در مقــام رســیدگی بزهکــاري متهمــان را محــرز دانســته و 
از 127و 126، اخــتالس و کالهبــرداري و مــواد   ءقــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــا    5

ــوب    ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــاده   1392ق ــرم و م ــت در ج ــاب معاون ــدید  2در ب ــانون تش از ق
ــر  ــازات م ــامج ــرداي ءتکبین ارتش ــتالس و کالهب ــف اول از   ، اخ ــتهم ردی ــت م ــه محکومی ــم ب ، حک

مــل هفــت ســال حــبس تعزیــري، انفصــال دائــم از خــدمات جعــل بــه تححیــث اخــتالس تــوأم بــا
جـزاي نقـدي   عنـوان بـه ریـال  433/365/468/16، رد مـال در حـق شـاکی و پرداخـت مبلـغ      دولتی

ــت و  ــه  درخصــوصدر حــق صــندوق دول ــت در اخــتالس ب اتهــام مــتهم ردیــف دوم از حیــث معاون
.داردروز حبس تعزیري صادر و اعالم می91تحمل 

رویـه قضـایی مـورد    درادامـه صـادره، رأيبـه تشـریح مختصـر    با توجه هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

، 37اعــم از مــاده 1392مـواد مربــوط بـه تخفیــف مجـازات در قــانون مجـازات اســالمی مصـوب      
ــاده 3تبصــره  ــرده اســت 133و 134م ــف مجــازات ایجــاد ک ــهدرحــالی. محــدودیت در تخفی در ک

ــانون ســابق محــدودیتی در تخف22مــاده  ــودبینــیپــیشیــف مجــازات ق بنــابراین اعمــال ؛نشــده ب
ــوعی تشــدید مجــازات محســوب     ــه ن ــتهم ب ــف مجــازات در حــق م ــه تخفی ــوط ب ــد مرب ــواد جدی م

در حـق وي  1370قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     22شود و لـذا اعمـال نخواهـد شـد و مـاده      می
ازات اســالمی مصــوب قــانون مجـ 10بـا توجــه بــه صـدر مــاده   دیگــرعبــارتبـه ؛قابلیـت اعمــال دارد 

ــابه آن در مـــاده 1392 ــازات اســـالمی ســـال 11و مقـــررات مشـ ــانون مجـ جـــرایمدر 1370قـ
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قـانون  11، مگـر اینکـه موضـوع مشـمول مـاده      ت پیش از وقوع جـرم بایـد اجـرا شـود    تعزیري، مقررا
ــه در 1392مجــازات اســالمی ســال  ــنباشــد ک ــاصــورتای ــال ب ــد اعم ــانون جدی ــر شــرایطی ق ه

ــی ــود و در م ــرش ــورتاینغی ــایر    ص ــروط و س ــرم، آزادي مش ــرار ج ــدد، تک ــف، تع ــد تخفی ــر قواع اگ
.شودتشدید محسوب و عطف به ما سبق نمیمحدودیتی قائل شده باشد، ،مقررات تخفیف

محکومـانی  هـاي قاضی اجراي احکام مکلـف اسـت شخصـاً و یـا بـه درخواسـت محکـوم، پرونـده        
تخفیـف مجـازات و   منظـور بـه هـا اسـت   حـال آن دهـد قـانون جدیـد مسـاعد بـه      مـی را که احتمـال 

قـانون جدیـد   چنانچـه بـدیهی اسـت   . حکـم قطعـی ارسـال کنـد    صـادرکننده اصالح حکم به دادگـاه  
.مساعد نباشد دادگاه حق تشدید نخواهد داشت

ارتکـابی بـا توجـه بـه میـزان مجـازات       جـرایم درخصـوص مجموع مجـازات تعیـین شـده    چنانچه
قــانون جدیــد قابلیــت اعمــال و اجــرا دارد بیشــتر 134مقــررات مــاده قــانونی جــرم اشــد کــه برابــر 

ــف اســت در اجــراي بنــد   ــاده » ب«باشــد، اجــراي احکــام مکل ــده را جهــت  10م ــانون، پرون ــن ق ای
ایــن 134اعمــال مقــررات مــاده چنانچــهاعمــال تخفیــف مجــازات بــه دادگــاه ارســال نمایــد لــیکن 

ــانونی   ــا لحــاظ میــزان مجــازات ق ــانون ب تکــابی موجــب تشــدید مجــازات مرتکــب شــود  ارجــرایمق
.مقررات جدید نسبت به احکام قبلی قابلیت اعمال و اجرا نخواهد داشت

هفــت مــتهم ردیــف اول، دادگــاه نــامبرده را بــه اتهــام اخــتالس تــوأم بــا جعــل بــه  درخصــوص
، جـزاي نقـدي و   یی، رد مـال و جـزاي نقـدي و بـه اتهـام پولشـو      سال حـبس تعزیـري، انفصـال دائـم    

اي نقـدي و بـه اتهـام اسـتفاده از     جـز بـه اتهام اخذ وجوه بـیش از مبلـغ معاملـه بـا اعمـال تخفیـف       به 
134اي نقـدي محکـوم نمـوده اسـت و مقـررات تعـدد جـرم موضـوع مــاده         جـز بـه شناسـنامه مکـرر   

دادگــاه چنانچــههــذاعلــی. قــرار نگرفتــه اســتموردتوجــه1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 
نمـود  مـی داد بایـد حـداکثر مجـازات را تعیـین    مـی زات اسـالمی را مـالك قـرار   قانون مجا134ماده 

ــره   ــق تبص ــاده 2و وف ــا   5م ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــرداري  ءق ــتالس و کالهب ، اخ
ــازات حــبس اخــتالس   ــیش از  حــداکثر مج ــل ب ــا جع ــوأم ب ــال، ده ســال  50ت ــزار ری ــیه باشــدم

بـیش از  (جـرایم ثانیـاً بـا عنایـت بـه تعـدد      . اسـت دادگاه هفت سال حبس تعیـین نمـوده  کهدرحالی
قـانون مجـازات اسـالمی تـا میـانگین بـین هفـت تـا ده سـال بـه           134براساس حکم ماده ) سه جرم
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ــه ایــن کــهدرحــالینمــود تشــدید مــیآن رابس اخــتالس اضــافه و مجــازات حــداکثر حــ دادگــاه ب
ر از میـزان مقـرر در قـانون    ، کمتـ و بـه لحـاظ عـدم اجـراي قـانون مشـدد      موضوع عمل نکـرده اسـت  
.مجازات تعیین نموده است

سـال وقـوع بـزه قبـل از تصـویب قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب          ازآنجاکـه گـردد مـی مالحظه 
ــی1392 ــاده  باشــدم ــال م ــاه از اعم ــوب  134دادگ ــازات اســالمی مص ــانون مج ــه1392ق ــلب دلی

رویـه  يریـ گشـکل ع بیـانگر  خـودداري نمـوده اسـت و ایـن موضـو     باشـد مـی اینکه به ضرر متهمـان 
.باشدمیبر مبناي قانون قضایی
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پیرامـون اخـتالس   قضـایی در رویـه  تعـدد جـرم  وجـود بـا تخفیف مجازات : مبحث سوم
)1392قانون مجازات اسالمی مصوب 134ماده 3موضوع تبصره (

ــماره   ــه ش ــب دادنام ــورخ 398حس ــعبه 20/6/1395م ــري  1060ش ــاه کیف ــران2دادگ ــاي ،ته آق
حـق و مقـررات   بـرخالف نفـوذ اعمـال قـانون مجـازات   3مـتهم بـه پـذیرش نفـوذ موضـوع مـاده       الف 

ارســال هــايقـانونی و آقــاي ب مــتهم بــه شـرکت در جعــل و شــرکت در اخــتالس نسـبت بــه کــاال   
ــف اول و    ــتهم ردی ــی م ــک شخص ــه مل ــده ب ــالش ــوذاعم ــانون  نف ــاده دو ق ــوع م ــالموض ــوذاعم نف

ي ج کارمنــد شــهرداري مــتهم بــه گــواهی بــرخالف واقــع در بــرخالف حــق و مقــررات قــانونی و آقــا
ارسـالی بـراي مـتهم ردیـف اول و شـرکت در اخـتالس       هـاي لیسـت کـاال  زیـر نگارش مـتن نامـه در   

جلسـه فـوق بـه اتفـاق مـتهم ردیـف دوم و آقـاي د کارمنـد         صـورت درنسبت به امـوال اشـاره شـده    
هداشـت بـه اتفـاق مـتهم ردیـف دوم و      شهرداري متهم به شـرکت در جعـل نامـه منتسـب بـه اداره ب     

آقـاي هــ پیمانکـار شـهرداري مـتهم بـه معاونـت در اخـتالس         نهایتـاً استفاده از سند مجعول فـوق و  
.باشندل اموال به باغ متهم ردیف اول میبه همراه متهمان ردیف دوم و سوم در انتقا

بــه بــا اســتنادســته و انتســابی متهمــین را محــرز و مســلم دانهــاي، بــزهدادگــاه پــس از تحقیــق
535،540، 532حــق و مقــررات قــانونی و مــواد بــرخالفنفــوذاعمــالقــانون مجــازات 3و 2مــواد 

ــازات اســالمی   ــانون مج ــرات(ق ــاده ) بخــش تعزی ــرتکبین ارتشــا 5و م ــازات م ــانون تشــدید مج ، ءق
ــواد     ــت م ــرداري و رعای ــتالس و کالهب ــوب    134و 127و 126اخ ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ق

:صادر و اعالم نموده استزیراز متهمین به شرح هریکبه محکومیت حکم1392
3متهم ردیـف اول بـه انفصـال ابـد از خـدمات دولتـی بابـت اتهـام پـذیرش نفـوذ موضـوع مـاده             

حـق و مقـررات قـانونی و مـتهم ردیـف دوم بـه تحمـل دو سـال         بـرخالف نفـوذ اعمالقانون مجازات 
اشــت قبلــی بابــت شــرکت در جعــل نامــه منتســب بــه اداره  حــبس تعزیــري بــا احتســاب ایــام بازد

ــتالس       ــرکت در اخ ــزه ش ــت ب ــی باب ــدمات دولت ــم از خ ــال دائ ــبس و انفص ــال ح ــت و دو س بهداش
حـبس  سـال کیـ ارسال شده بـه ملـک شخصـی مـتهم ردیـف اول و بـه تحمـل        هاينسبت به کاال

و مقـررات قـانونی کـه    بـرخالف حـق   نفـوذ اعمـال قـانون  2موضـوع مـاده   نفـوذ اعمـال تعزیري بابـت  
50شـود و مـتهم ردیـف سـوم بـه تحمـل       مـی وي بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته    درمـورد مجازات اشـد  
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ضربه شالق بابت بـزه صـدور گـواهی خـالف واقـع و بـه تحمـل دو سـال حـبس تعزیـري و انفصـال            
دائم از خـدمات دولتـی بابـت بـزه شـرکت در اخـتالس نسـبت بـه امـوال اشـاره شـده کـه مجـازات              

بـا  اجـرا گذاشـته خواهـد شـد کـه بـه لحـاظ وضـع خـاص مـتهم و نداشـتن سـابقه کیفـري              اشد به
ــتناد ــره  اس ــه تبص ــره  6ب ــه تبص ــاظر ب ــاده 1ن ــرتکبین  1م ــازات م ــدید مج ــانون تش ــاء ق و ارتش

یـک  و انفصـال دائـم نیـز بـه انفصـال موقـت بـه مـدت         یـک سـال  اختالس، حـبس مشـارالیه را بـه    
م بـه تحمـل یـک سـال حـبس تعزیـري بـا احتسـاب ایـام          مـتهم ردیـف چهـار   . دهـد میتقلیلسال

ـ    یـک سـال  بازداشت قبلی بابـت شـرکت در بـزه جعـل و تحمـل       زه اسـتفاده  حـبس تعزیـري بابـت ب
شـود و مـتهم ردیـف پـنجم     گذاشـته مـی  کـه مجـازات اشـد بـه اجـرا      گرددمیاز سند جعلی محکوم 

ـ           تسـابی معاونـت در   زه انرا به تحمل شـش مـاه حـبس تعزیـري بـا احتسـاب بازداشـت قبلـی بابـت ب
.نمایداختالس محکوم می

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه  با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

کــه در 8و 7هــايدرجــهجــزبــه، تعزیــري بــراي تعــدد مــاديمجــازاتدر تعیــین گــذار قــانون
:زیر را برگزیده استهاي، شیوهشودمع میتعزیري جمجازاتبا هم و با سایر مجازاتها آن

:شوداقدام میزیره جرم شده، به شرح شخص مرتکب دو یا سه فقرکهدرصورتی- الف
از شــود و مــیداراي حــداقل و حــداکثر باشــند، حــداکثر مجــازات تعیــینمجــازاتچنانچــه

.شودها مجازات اشد اجرا میمیان آن
بـه مجـازات جـرم اضـافه     چهـارم یـک کثر نباشـند تـا   داراي حـداقل و حـدا  مجـازات چنانچه

.شود، مجازات اشد اجرا میهاآنشود و از میان می
:شوداقدام میزیرفقره باشد، به شرح شخص بیش از سه جرایمکهصورتیدر- ب

تــا عــالوهبــهداراي حــداقل و حــداکثر باشــند، مجــازات مرتکــب حــداکثر مجــازاتچنانچــه
.شودها، مجازات اشد اجرا میز میان آنشود و امیعییننصف مجازات حداکثر ت
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تـا نصـف حـداکثر مجـازات بـه مجـازات       داراي حـداقل و حـداکثر نباشـند   مجـازات چنانچه
.شود، مجازات اشد اجرا میمجازاتین شود و از میان امیاضافه

:شودعمل میزیرو تخفیف به شرح در جمع میان تعدد - ج
داراي حــداقل و حــداکثر باشــند، در تمــامی مــوارد اعــم از هــااتمجــازهمــه کــهدرصــورتی

ارتکـابی کمتـر یـا بیشـتر از سـه فقـره باشـد، مرتکـب بـه تـا میـانگین            جـرایم اینکه تعـداد  
.شودحداقل و حداکثر مجازات قانونی محکوم می

ــهدرصــورتی ــیچک ــکه ــازاتاز ی ــف  مج ــام تخفی ــند در مق ــداکثر نباش ــداقل و ح داراي ح
ارتکـابی کمتـر یـا بیشـتر از سـه فقـره       جـرایم تمامی موارد اعـم از اینکـه تعـداد    مجازات در 

.شودنصف مجازات قانونی جرم محکوم میباشد مرتکب به تا
مقــررات آن در تمــامی 1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 134مــاده اطــالقبــا توجــه بــه 

.گرددمیاعم از مشابه یا مختلف اعمال تعزیريجرایم
ایـن مـاده کـه مقـرر    يادامـه شـدن مجـازات اشـد در    اجـرا قابـل غیرتقلیل یا تبدیل یـا  منظور از

شـود،  اجـرا قابـل غیراگر مجازات اشـد بـه یکـی از علـل قـانونی تقلیـل یابـد یـا تبـدیل یـا           «: داردمی
، بلکــه مــواردي از قبیــل اعمــال مــاده ازات نیســت؛ عفــو مجــ»گــرددمــیمجــازات اشــد بعــدي اجــرا

مجـازات  چنانچـه اسـت کـه بـا اعمـال ایـن مـاده       1392دادرسـی کیفـري مصـوب    آیینقانون 483
اجـرا قابـل غیرو منظـور از  گـردد مـی در اثر تقلیل یا تبدیل، تخفیف یابـد، مجـازات اشـد بعـدي اجـرا     

.در مراحل اعاده دادرسی استعلیهمحکومشدن، مواردي از قبیل تبرئه 
شـود  مـی مجـازات اشـد بعـدي اجـرا    ،گـردد ااجـر قابـل غیرمجازات اشـد بـه هـر دلیلـی     چنانچه

، بایــد از مجــازات اشــد بعــدي کــه از مجــازات اولیــه اجــرا شــده اســتلــیکن آن مقــدار از مجــازاتی 
.به این موضوع تصریح نکرده استگذار قانونکه هرچندکسر گردد 

ه یقضــائاداره کــل حقــوقی قــوه 13/6/1392مــورخ 1129/7براســاس نظریــه مشــورتی شــماره 
، یکـی از چنــد جــنس جداگانـه مــثالً حـبس یــا شـالق یــا جــزاي     مجــازات جرمـی در قــانون وقتـی  

ــهنقــدي باشــد، قاضــی  ــانونیطــورب ــه انتخــاب یکــی ازق هــا را از آنهرکــدامو هاســتآنمخیــر ب
قــانون 134موضــوع مشــمول مقــررات مــاده چنانچــهتوانــد تعیــین و مــورد حکــم قــرار دهــد و مــی



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/96

شــد بایــد حــداکثر مقــرر در قــانون از همــان را مــورد حکــم قــرار با1392مجــازات اســالمی مصــوب 
، دادگـاه مخیـر بـه    1375قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     609مـثالً در جـرم موضـوع مـاده     . دهـد 

از ایـن سـه نـوع مجـازات را کـه      هریـک انتخاب مجازات حبس یـا جـزاي نقـدي یـا شـالق اسـت و       
ــاده    ــررات صــدر م ــال مق ــود در اعم ــانون134انتخــاب نم ــد حــداکثر آن را  ق مجــازات اســالمی بای

بـدیهی اسـت اگـر مجـازات جرمـی مجمـوع چنـد نـوع جداگانـه باشـد و دادگـاه مکلـف             . تعیین کند
باشـد ماننـد حـبس و جـزاي نقـدي و شـالق؛ چـون        مجـازات به انتخـاب همـه یـا چنـد نـوع از آن      

د جــرم هــا مجــازات قــانونی جــرم اســت، قاضــی مکلــف اســت در اعمــال مقــررات تعــد مجمــوع آن
.ها را مورد حکم قرار دهدی همه آنحداکثر مجازات مقرر قانون

لــذا براســاس ،مــتهم اســتو شــرکت در اخــتالسنفــوذاعمــال، ردیــف دوم بــه جعــلآنجاکــهاز
ــانون مجــازات اســالمی مصــوب 134مــاده  ــوده اســت 1392ق هــر ســه درمــورددادگــاه موظــف ب

وي درمــورداشـد یعنــی جـرم اخــتالس را   جـرم حــداکثر مجـازات را تعیــین، سـپس مجــازات جــرم    
ی اسـت کـه مجـازات تعیـین شـده بـراي نـامبرده کمتـر از مجـازات          درحـال اعالم نماید، این اجراقابل

ــدون رعایــت مــاده   ــانونی اســت و دادگــاه ب اجــراقابــلدر تعیــین مجــازات، مجــازات اشــد را 134ق
.دانسته است

ــه صــدور گــوا درخصــوص هی خــالف واقــع و شــرکت در مــتهم ردیــف ســوم نیــز کــه مــتهم ب
اخــتالس بــوده اســت نیــز دادگــاه موظــف بــه تعیــین حــداکثر مجــازات در اجــراي اعمــال مقــررات  

دادگـاه ضـمن آنکـه مجـازات را کمتـر از میـزان       . دانستن مجـازات اشـد بـوده اسـت    اجراقابلتعدد و 
،ایـت قواعـد تعـدد   بـدون رع درواقـع دانسـته اسـت و   اجـرا قابـل ، مجازات اشـد را  نی تعیین نمودهقانو

مـتهم ردیـف چهـارم کـه مـتهم      درمـورد الـذکر فـوق اشـکال  . دانسـته اسـت  اجراقابلاشد را مجازات
صــادره از جهــت رأينمایــد لــذا ز ســند مجعــول بــوده اســت نیــز صــدق مــیبــه جعــل و اســتفاده ا

.صادر شده استقضاییتعیین مجازات و اعمال قواعد تعدد خالف مقررات و رویه 



97/ اختالس:فصل سوم 

و پیرامـون شـمول یـا عـدم شـمول تعـدد جـرم بـر اخـتالس         قضاییرویه : ارممبحث چه
متعدد از یک صندوقهايبرداشت
ــق  ــه طب ــماره دادنام ــورخ 394ش ــعبه 25/6/1392م ــران 1056ش ــومی ته ــاه عم ــون ،1دادگ پیرام

کــه در ریــال از وجــوه متعلــق بــه بانــک000/000/200ش دائــر بــر اخــتالس مبلــغ .اتهــام آقــاي م
بـه  بـا اسـتناد  وبزهکـاري وي را محـرز تشـخیص    ، برداشـت نمـوده اسـت   دفعـات بـه ه و چند مرحلـ 

اخـتالس و کالهبـرداري، نـامبرده را عـالوه بـر رد      قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء،     5مـاده  
ــري   ــهوجــوه مــورد اخــتالس و تحمــل ســه ســال حــبس تعزی ــغ ب ــال 4224000پرداخــت مبل ری

مــتهم در مقــام واخــواهی بــه .نمایــدمــیخــدمات دولتــی محکــوم جــزاي نقــدي و انفصــال دائــم از 
رأي غیابی اعتـراض کـرده و شـعبه مزبـور مجـازات نـامبرده را بـه تحمـل دو سـال حـبس و انفصـال            

ــه مــدت   ــه میــزان وجــه مــورد  یــک ســالموقــت از خــدمات دولتــی ب و پرداخــت جــزاي نقــدي ب
.دهداختالس تقلیل می

ـ  هذاعلی اتخـاذ شـده   قضـایی رویـه  درادامـه ه صـادره،  با توجه به تشـریح دادنام
:گیردمورد بررسی قرار می

ــان و مســتخدمین  باشــد کــه از مــتن دادنامــه مشــخص مــی طــورهمــان ــره کارکن ــتهم از زم م
اخـتالس و کالهبـرداري بـوده کـه امـوال      قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء،     5موضوع مـاده  
بـه او سـپرده شـده    وي بنـا بـر مقتضـاي وظیفـه اداري    میرمسـتق یغمسـتقیم و  طـور بهو وجوه بانک 

منـع قـانون بـا    رغـم بـه که وظیفـه حفـظ و حراسـت از امـوال و وجـوه دولتـی را بـر عهـده داشـته و          
بــا ســبق تصــمیم و برنامـه از پــیش طراحــی شــده  هـم آناسـتفاده از مقــام و موقعیــت شــغلی و  سوء

صــل مغــایر بــا قــوانین و مقــررات، مبلــغ ظــاهر قــانونی ولــی در ابــهبــا توســل بــه یکســري اعمــال 
اقســـاط تســـهیالت و مبـــالغ موجـــود در بازپرداخـــتریـــال از وجـــوه حاصـــله از 000/000/20

صـندوق بانـک را بـه نفـع خـود برداشـت و تصـاحب نمـوده اسـت کـه تصـرف در وجـوه متعلـق بــه              
رغـم بـه قـوه قضـائیه  باشـد کـه اداره کـل حقـوقی     نیت مـتهم مـی  سـوء کننـده انیـ بدفعـات بهمردم 

395، مجموعه آراي قضایی کیفري، تهران، اداره انتشار رویه قضایی، چاپ اول، ص 1394پژوهشگاه قوه قضائیه، - 1
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مشــمول تعـــدد جــرم ندانســـته اســت و در نظریـــه شـــماره    آن رادفعـــاتبــه ارتکــاب عمـــل  
ــورخ 3380/94/7 ــن5/12/1394م ــت  در ای ــوده اس ــالم نم ــوص اع ــک  «: خص ــره ی ــه در تبص آنچ
ــاده  ــره 3م ــاده 4و تبص ــرتکبین 5م ــازات م ــانون تشــدید مج ــرم  ... ق ــک ج ــامل ی ــت ش ــده اس آم

کنـد کـه   برداشـت مـی  دفعـات بـه مشخصـی وجـوهی را   یعنـی مخـتلس از صـندوق   . اختالس اسـت 
صورت مجموع مبـالغ مـالك تعیـین مجـازات و صـالحیت اسـت و قاعـده تعـدد جـرم جـاري           در این

ــماره » .نیســـت ــه شـ ــور در نظریـ ــورخ 496/93/7اداره مزبـ ــوده اســـت4/3/1393مـ :اعـــالم نمـ
ــه« ــردي از چنانچ ــندوقف ــايص ــوهی را در  ه ــف وج ــانمختل ــايزم ــته ــاوت اخ ــد متف الس نمای

خواهــد 1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 134مشــمول مقــررات تعــدد جــرم موضــوع مــاده 
در اختیـار شـخص اداري قرارگـرفتن وجـوه مـورد اخـتالس کـه        نیبـ نیـ درااضـافه بـر اینکـه    » .بود

چـون  . اسـت افتـه یتحقـق رسـد در پرونـده امـر    مـی نظـر بـه رایط تحقـق ایـن جـرم اسـت     شازجمله
یـا سـهام و یـا سـایر اسـناد و اوراق      هـا حوالـه سـپرده شـدن وجـوه نقـدي، مطالبـات،      آنچه از مفهوم

قـانون تشـدید   5و مؤسسـات منـدرج در مـاده    هـا  سـازمان بهادار یا سایر اموال متعلـق بـه هریـک از    
ــه ذهــن متبــادر مــی  همــان مفــاهیم ،گــرددمجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري ب

. باشــدمــیغیرمســتقیمنیــز اعــم از ســپردن مســتقیم و یــا     عرفــی اســت و ســپرده شــدن    
مقامــات و یــا افــراد بــه وســیلهبــهچگــونگی ســپردن وجــه یــا مــال اعــم از اینکــه  دیگــرعبــارتبــه

ــات و  ــتگاهمؤسس ــادس ــوردنظري ه ــد     م ــار کارمن ــل اداري در اختی ــی مراح ــد از ط ــل و بع تحوی
ــه   ــراد مســتقیماً ب ــا اف ــات و ی باشــد واگذارشــدهمــدنظرکارمنــدان قرارگرفتــه و اینکــه توســط مقام

حســب هــمآنمــالك تحقــق ســپرده شــدن نبــوده و فقــط تحویــل وجــوه یــا امــوال بــه کارمنــدان،
واقعـی یـا حکمـی تحقـق یابـد و در بـاب بـزه اخـتالس،         صـورت بـه باشـد کـه   مـی موردتوجهوظیفه 

ــا وجــه ناشــی از یــک رابطــه و قــرارداد حقــوقی ایجــاد شــده در چــارچوب    مقــررات تســلیم مــال ی
برداشــت وجــوه بــه منزلــه تصــاحب و تملــک آن ،در اخــتالسعــالوه بــر اینکــه . حقــوق اداري اســت

و شـود یمـ تـام واقـع   صـورت بـه وجـوه بـه صـرف برداشـت، جـرم      درمـورد یعنـی  . آیدبه حساب می
رفتـار  دسـایر امـوال بایـ   درمـورد ولـی  . ی خواهـد بـود  مخـتلس قابـل تعقیـب جزایـ    عنـوان بهمرتکب 
از طرفـی در  . تصاحب بـروز و ظهـور پیـدا کنـد تـا جـرم بـه شـکل تـام واقـع شـود           ورتصبهمرتکب 

ــم     ــا دائ ــت ی ــودن موق ــروم نم ــین مح ــتالس ب ــرم اخ ــتگاهج ــادس ــاده ه ــذکور در م ــانون 5ي م ق
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اینکـه اندیشـه مرتکـب بـر محرومیـت      محـض بـه از امـوال متعلقـه، تفـاوتی وجـود نـدارد و      رالذکریاخ
ــتگاه ــادس ــوال  ه ــوف از آن ام ــت در آن ي موص ــق گرف ــد    تعل ــودن قص ــم ب ــا دائ ــت ی ــورت موق ص

در مـواردي در مجـازات جـزاي نقـدي     صـرفاً محرومیت تـأثیري در تحقـق جـرم نداشـته و ایـن امـر       
اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده عملـی شـخص مرتکـب از وجـوه یـا مـال موضـوع            عـالوه به. استاثرگذار

مقــنن خــروج وجــه یــا مــال از در ایــن جــرم. کنــداخــتالس تفــاوتی در ماهیــت جــرم ایجــاد نمــی
را مـالزم بـا نفـع خـود یـا شـخص دیگـري دانسـته، خـواه شـخص           هـا دسـتگاه مالکیت دولت و سایر 

افـزون بـر ایـن، بـرخالف آنچـه مـتهم ادعـا        . مند شـده یـا نشـده باشـد    مرتکب از آن وجه یا مال بهره
ــت       ــته اس ــر داش ــن ام ــت از ای ــرازي حکای ــتندات اب ــه و مس ــات معمول ــوده، تحقیق ــتهم  نم ــه م ک

ــدنظرخواه ــورس اوراق بهــادار تجدی ــیش از واگــذاري ســهام بانــک در ب ــه بخــش  پ ــار ب ــین ب کــه اول
ــغ    ــده، مبل ــذار گردی ــی واگ ــت و    000/000/20خصوص ــک را برداش ــه بان ــق ب ــوه متعل ــال از وج ری

دولتـی بـوده کـه تحـت     يهـا بانـک ازجملـه در زمان وقـوع جـرم بانـک    تصاحب نموده است و اساساً
5مــاده موجــببــهنظــر بــه اینکــه درنهایــتقــرار داشــته اســت و ... قــانون تشــدید 5شــمول مــاده 
میـزان اخـتالس   کـه درصـورتی مجـازات مـرتکبین ارتشـاء، اخـتالس و کالهبـرداري      ... قـانون تشـدید  
شـود و  ریال باشـد مرتکـب بـه انفصـال دائـم از خـدمات دولتـی محکـوم مـی         000/50بیش از مبلغ 

و در مقــام واخــواهی قضــاییدر مــانحن فیــه بــا اعمــال کیفیــات مخففــه بــه اینکــه دادگــاه توجهــاً
قــانون مرقــوم از انفصــال دائــم از خــدمات دولتــی بــه 5مــاده 6تبصــره بــرخالفمجــازات مــتهم را 

بـر ایـن مبنـا رأي صـادره     تنـزل داده اسـت،  یـک سـال  انفصال موقـت از خـدمات دولتـی بـه مـدت      
.واجد ایراد و اشکال است
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نظـامی بـر   هـاي پیرامون شمول یا عـدم شـمول اخـتالس نیـرو    قضاییرویه :مبحث پنجم
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري5ماده 3تبصره 
ـلح طــی نامــه شــماره    هــاينیــروقضــاییمعــاون نظــارت و بازرســی ســازمان    ...آقــاي مسـ

4سـال سـه فقـره آراء از شـعب     عنـوان دادسـتان محتـرم کـل کشـور بـا ار      هب14/1/79- 79/103/35
ك و 70/6268هـــايمربـــوط بـــه کالســـههـــايو پرونـــده1دیـــوان عـــالی کشـــور32و 31و 

ــه  73/54444 ــارس و کالسـ ــامی فـ ــراي نظـ ــران 71/5578ك دادسـ ــامی تهـ ــراي نظـ ك دادسـ
اخــتالس و ،قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء5مــاه 3اعمــال مقــررات تبصــره درخصــوص

تقاضـاي طـرح موضـوع    ،مختلفـی اتخـاذ گردیـده   هـاي رویـه کـه 1367مصوب آذرمـاه  کالهبرداري 
ايهبـدواً خالصـ  . ایجـاد رویـه واحـد نمـوده اسـت     منظـور بـه را در هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور    

:نمایدمیاظهارنظرمعروض و سپس مبادرت به ،هااز جریان پرونده
ــده کالســه - 1 ــتهم  شــعبه اول 70/6268/14/12در پرون ــق از م ــا تحقی ــک ب ــاه نظــامی ی دادگ

اقامـه شـده   دالیـل بـا توجـه بـه    18/6/74- 277دادنامـه شـماره   موجـب بـه و گروهان معرفی شـده  
ــزارش  ــل گ ــتهم از قبی ــه م ــايعلی ــأمورینه ــالحذيم ــرز   ص ــزه را مح ــوع ب ــان، وق ــواهی گواه و گ

ـلح مصـوب سـال    هـاي قـانون مجـازات نیـرو   94دانسته و به استناد مـاده   15و رعایـت مـواد   71مس
اســالمی وي را بــه رد مــال مــورد اخــتالس و پرداخــت جــزاي نقــدي معــادل  مجــازاتقــانون 22و 

.نمایددو برابر مال مورد اختالس و چهار ماه حبس و یک سال تأخیر از ترفیع محکوم می
شـعبه  ،و ارجـاع پرونـده بـه شـعبه چهـارم دیـوان عـالی کشـور        علیـه محکـوم با اعتـراض وکیـل   

کــم را بــه پرداخــت پانصــد هــزار ریــال جــزاي  ح26/1/79- 418بــه شــرح دادنامــه شــماره ر مــذکو
.دهدنقدي تقلیل می

ــه - 2 ــده کالس ــید داود   71/55786در پرون ــتوان دوم س ــاي س ــران آق ــامی ته ــراي نظ و ... دادس
ــام  ــاه و پشــتیبانی ناجــا،  ... ســتوان ســوم بهن ــی قرارگ ــه شــرکت در اخــتالس  جمع ــتهم ب تحــت م

آقـاي  دادنامـه صـادره  موجـب بـه دادگـاه نظـامی یـک هـم     . انـد سراي نظامی تهـران بـوده  تعقیب داد
را عــالوه بــر اســترداد وجــه مــورد اخــتالس بــه تحمــل شــش مــاه حــبس و پرداخــت  ... ســید داود 

338الی کشور، تهران، چاپ دوم، ص ، مذاکرات و آراي هیأت عمومی دیوان ع1390اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، - 1
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ــر ... پانصــد هــزار ریــال جــزاي نقــدي و یــک ســال محرومیــت از ترفیــع و آقــاي بهنــام    را عــالوه ب
بایـد بـه حسـاب ناجـا واریـز شـود بـه تحمـل شـش مـاه           کهناتومهزارهپنجاو صدکیاسترداد مبلغ 

ــدت   ــراي م ــع ب ــت از ترفی ــري و محرومی ــدي  6حــبس تعزی ــال جــزاي نق ــزار ری ــاه و دویســت ه م
.نمایدمحکوم می

ــه حکــم صــادره اعتــراض و اظهــار مــی ...آقــاي  کنــد مــوکالن کلیــه بــه وکالــت از محکومــان ب
از 3لــذا مقــررات تبصــره . انــدمســترد کــردهکیفرخواســتوجــوه مــورد اخــتالس را قبــل از صــدور 

هــا آندرمــورداخــتالس و کالهبــرداري  ،قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء    5مــاده 
32الرعایــه اســت کــه دادگــاه نظــامی بــه آن توجــه نکــرده و پــس از ارجــاع پرونــده بــه شــعبه الزم

:استدادهرأيچنین ، شعبه مزبوردیوان عالی کشور
بـا قبـول ایـراد وکیـل محکومـان و احـراز اینکـه وجـه         14/9/78- 533دادنامـه شـماره   موجـب به

5از مــاده 3مســترد شــده، الزم الرعایــه بــودن تبصــره کیفرخواســتمــورد اخــتالس قبــل از صــدور 
قــانون مارالــذکر را ضــروري تشــخیص و بــا نقــض دادنامــه بــدوي پرونــده را بــه شــعبه یــک دادگــاه  

.نمایدمیرجاعنظامی یک ا
ــده - 3 ــارس  5444- 73در پرون ــامی ف ــراي نظ ــر از 11دادس ــان نف ــتالس  نظامی ــام اخ ــه اته ب

وجـه مـورد   کیفرخواسـت متهمـان قبـل از صـدور    . انـد تحت تعقیـب دادسـراي نظـامی فـارس بـوده     
از متهمـان را  هریـک بـا احـراز وقـوع بـزه     دادگـاه نظـامی یـک فـارس    . دارنـد اختالس را مسترد مـی 

شــش مــاه حـبس و انفصــال دائــم از خــدمات دولتــی محکـوم و باتوجــه بــه اینکــه وجــه   بـه تحمــل 
انــد مجــازات حــبس را بــه مــدت دو مســترد نمــودهکیفرخواســتمــورد اخــتالس را قبــل از صــدور

ــی  ــق م ــال تعلی ــم  س ــن حک ــد و ای ــهنمای ــبب ــماره موج ــه ش ــعبه 26/9/77- 757دادنام 31در ش
.دیوان عالی کشور ابرام شده است

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه صـادره، آرايبا توجه بـه تشـریح   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

درخصــوصدیــوان عــالی کشــور 32و 31و 4بــین شــعب شــودمــیکــه مالحظــه طــورهمــان
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ــررات  ــه مق ــرهاینک ــاده 3تبص ــاء 5از م ــرتکبین ارتش ــازات م ــانون مج ــرداري  ،ق ــتالس و کالهب اخ
بـا . مختلفـی اتخـاذ شـده اسـت    هـاي یـا خیـر؟ رویـه   باشـد مـی الرعایـه  پرسنل نظـامی الزم  درمورد
ـلحت نظــام و تعــدد مراجـع   وجـود  ، ایـن تصــور را نبایــد داشــته  گــذاريقــانونمجمــع تشــخیص مص

هـاي نیـرو جـرایم بلکـه قـانون   ،قـوانین معارضـی تصـویب کننـد    تواننـد  مـی باشیم که مراجع مختلف 
ارتشــاء بــه تصــویب رســیده بــا تکبین اخــتالس ومســلح کــه مــؤخر بــر قــانون تشــدید مجــازات مــر

ــر     ــرفتن مصــوبه مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام تصــویب شــده و اگ مجمــع چنانچــهدرنظــر گ
داد قــانون مــؤخر را نســخ تشــخیص مصــلحت نظــام ایــن قــانون را خــالف مصــلحت تشــخیص مــی 

جـرایم ت قـانون مجـازا  2طبـق مـاده   کـرده و  تأییـد مرجـع مزبـور قـانون مـؤخر را     این بنـابر کرد می
هـر موقـع در ایـن قـانون سـکوتی باشـد       اعـالم گردیـده کـه    مسلح جمهوري اسالمی ایـران  هاينیرو

ــوان اســتفاده کــرداز قــوانین قبلــی مــی در مــواقعی کــه مجــازات جرمــی در ایــن  2مــاده طبــق . ت
ــرد    ــر خواهــد ک ــین کیف ــوانین عمــومی تعی ــق ق ــاه طب ــر نشــده باشــد دادگ ــانون ذک ــابراین در ؛ق بن

ـلح  هـاي نیـرو جـرایم جرمـی در قـانون   مواردي کـه  نشـده باشـد از قـوانین عمـومی     بینـی پـیش مس
ــد    ــد ش ــتفاده خواه ــت اس ــرده اس ــر ک ــین کیف ــه تعی ــازات   . ک ــدید مج ــانون تش ــویب ق ــل از تص قب

ــرت ــوب  م ــرداري مص ــاء و کالهب ــاده1367کبین ارتش ــین   152م ــومی مختلس ــازات عم ــانون مج ق
ــرد   ــین ک ــازاتی تعی ــف و مج ــی را تعری ــوال دولت ــوال   ام ــازات مختلســین ام ــانون مج ــد ق ــود و بع ه ب

گردیـد تصویب شد و به همـین نحـو نسـبت بـه اخـتالس کارمنـدان دولـت عمـل مـی         1306دولتی 
در. شــدنظامیــان اجــرا مــیدرخصــوص1318قــانون دادرســی و کیفــر ارتــش مصــوب 400مــاده و

ــاده  ــش  400م ــر ارت ــی و کیف ــانون دادرس ــل ق ــه دلی ــودب ــد ب ــدان اش ــازات از زن ــدام مج ــا اع ن ت
شده بـود و بعـد کـه قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین اخـتالس و ارتشـاء و کالهبـرداري           بینیپیش

ــال  ــ 1367در س ــانون را نس ــد آن ق ــویب ش ــرد ختص ــهک ــورب ــهيط ــواد ک ــانون 5و2و1در م ق
ـلح نـام بـرده و    هـاي نیـرو گانـه سـه مرتکبین اخـتالس و ارتشـاء از قـواي     ایـن قـانون نسـبت بـه     مس

ـلح تصـویب شـد   هـاي نیـرو جـرایم شد تـا اینکـه قـانون    میها هم اجرا آن ایـن قـانون   93مـاده  . مس
اخـتالس نظامیـان بـه تصـویب رسـید کـه ایـن قـانون         درمـورد 94ارتشـاء نظامیـان و مـاده    درمورد

.اختالس و ارتشاء بودنیمرتکبنیز اشد از قانون مجازات 
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ـلح  هـاي نیـرو جـرایم مورد اخـتالف در قـانون مجـازات   5ماده 3تبصره  نشـده و  بینـی پـیش مس
94و 93هـاي مـاده و فلسـفه وضـعی   گـذار  قـانون تسري تبصره بـه مختلسـین نظـامی خـالف نظـر      

حکایــت از ایــن موضــوع دارد کــه قضــاییرویــه بنــابراین؛باشــدمــیقــانون خــاص مــؤخر عنــوانبــه
ــررات تبصــره  ــاده 3مق ــرتکبین ارتشــاء 5از م ــانون تشــدید مجــازات م ــرداري ا،ق خــتالس و کالهب

.باشدمسلح الزم الرعایه نمیهايافراد نیرودرخصوص
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قـانون تشـدید   4موضـوع مـاده   (اخـتالس بانـدي   درخصـوص قضاییرویه : مبحث ششم
و ضرورت حضور یا عدم حضور وکیل...) مجازات مرتکبین 

ــب ــماره  حس ــه ش ــهر  16/3/1369- 652دادنام ــدر ماهش ــتري بن ــعبه اول دادگس ــ 1ش ــت نف ر از هف
هـا را  بزهکـاري متهمـان، شـش نفـر از آن    بـا احـراز   دادگـاه .گیرنـد کارمندان تحت تعقیـب قـرار مـی   

ســال حــبس محکــوم 15معاونــت در اخــتالس بــه عنــوانبــهمخــتلس و دو نفــر را هــم عنــوانبــه
دیـوان عـالی کشـور ارجـاع     20شـود و پرونـده بـه شـعبه     اعتـراض مـی  رأيکند، سپس بـه ایـن   می

کنـد مبنـی بـر اینکـه دادگـاه بـدون حضـور وکیـل، بـا توجـه           عبه ایرادي برآن وارد مـی شده و این ش
، پرونـده  دادرسـی کیفـري  آیـین 186به الزامی بـودن دخالـت وکیـل بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده         

قـانون  1بـر طبـق مـاده    دادگـاه عمـومی ماهشـهر   .دیـ نمایمـ حکـم اعـاده   صـادرکننده به دادگـاه  را 
ــرتکبی ــرداري، ،ن ارتشــاءتشــدید مجــازات م ــکاخــتالس و کالهب ــه تحمــل دو هری از متهمــین را ب

قــانون فــوق بــه لحــاظ 4قبلــی، دادگــاه بــه اســتناد مــاده رأيدر . نمایــدســال حــبس محکــوم مــی
ــه      ــین را ب ــتالس، متهم ــد اخ ــکیل بان ــول و تش ــند مجع ــتفاده از س ــل و اس ــبس  15جع ــال ح س

رات در مسـتندات و ادلـه، یکـی از متهمـین     بـا یکسـري تغییـ   در مرحلـه دوم امـا محکوم کـرده بـود   
ــه   ــه را ب ــه و بقی ــی 2را تبرئ ــوم م ــبس محک ــال ح ــن  س ــپس از ای ــد، س ــدنظرخواهیرأيکن تجدی

اسـتان خوزسـتان بـه موضـوع رسـیدگی کـرده و ایـن بـار         تجدیـدنظر دادگـاه  13شـود و شـعبه   می
و شـالق محکـوم   شوند و چهار نفر دیگـر هـم بـه جـرم سـرقت بـه دو سـال حـبس         سه نفر تبرئه می

ــی ــن  م ــه ای ــاده  رأيشــوند ب ــراي م ــز در اج ــوه  2نی ــارات ریاســت ق ــانون اختی ــراضقضــائیق ه اعت
ــی ــده را   م ــراض وارد تشــخیص داده شــده و پرون ــن اعت ــود و ای ــهش ــورب ــه  منظ رســیدگی مجــدد ب

ــی   ــال م ــخیص ارس ــعب تش ــه در  ش ــد ک ــتکنن ــین نهای ــهمتهم ــوانب ــت در  عن ــتلس و معاون مخ
.شوندي نقدي و رد مال و انفصال محکوم میاختالس به حبس و جزا

3، تهران، چاپ اول، ص )اختالس(ي نقد و بررسی آراي قضایی هانشست، 1393پژوهشگاه قوه قضائیه، - 1
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رویـه قضـایی   درادامـه صـادره،  هـاي دادنامـه با توجه به تشریح مختصـر  هذاعلی
:گیردمورد بررسی قرار می

. نزدیکـی اسـت  حـدومرز بین اخـتالس کـه برداشـت و تصـاحب امـوال دولتـی اسـت بـا سـرقت          
اخــتالس عبــارت اســت از ربــودن «:تعریــف شــده اســتطــورنیــاواژه اخــتالس در فرهنــگ عمیــد 

یــا انــد هکارمنــد رســمی نبــوداز متهمــانهمچنــین بایــد توجــه داشــت بعضــی » .مــال بــه ســرعت
اخـتالس بایـد مـال بـه مخـتلس سـپرده شـده باشـد         کـه درحـالی .استها سپرده نشده به آنیاموال

بـه نفـع دیگـري    رسـمی آن سـازمان بـوده و مـال را بـه نفـع خـود یـا         غیرو آن فرد کارمند رسمی یا 
ـله بـه حسـاب شخصـی مـتهم ردیـف یـک           درحـال این . برداشته باشد واریـز ی اسـت کـه وجـوه حاص

.شکی نیستاست،شدهبودهربنابراین در اینکه اموال دولتی ؛شده است
امــوال در اختیــار ایــن کــهایــندرخصــوصشــود ایــن اســت کــه مــینکتــه دیگــري کــه مطــرح

هــا بــه تمــامی آندرواقــعجمــال اســت و معلــوم نیســت کــه داراي ارأيهشــت نفــر بــوده، بــاز ایــن 
حراسـت بـوده و آیـا امـوال در اختیـار کارمنـد       مـأمور ) ر.م(اموالی سـپرده شـده یـا نـه؟ مـثالً آقـاي       

توانیم عنوان اختالس برآن بگذاریم یا خیر؟گیرد؟ و میحراست قرار می
ــ   ــده در رأي ب ــتناد ش ــانونی اس ــواد ق ــاده  هدر م ــاي م ــ 43ج ــانون مج ــوب  ازاتق ــالمی مص اس

عنــوانبــهانــد و محکومیــت را ذکــر کــرده1375مصــوب قــانون مجــازات اســالمی44، مــاده 1375
ــت در اخــتالس را تفکیــک نکــرده  ــدمخــتلس و معاون ــابراین؛ان ــر  بن ــوده کــه اگ ــن ب نظــر شــعبه ای

یـده گردانـد و مجـازاتی هـم کـه تعیـین      معـاون دخالـت داشـته   عنـوان بـه اند مستقیماً مختلس نبوده
.حداقل مجازات بوده که براي معاون هم همین مجازات درنظر گرفته شده است

ــورد ــاده   درم ــث م ــاً در بح ــل خصوص ــت وکی ــدم دخال ــرتکبین  4ع ــازات م ــدید مج ــانون تش ق
ــا حــبس ابــد را در نظــر گرفتــه،  15اخــتالس و کالهبــرداري کــه مجــازات ،ارتشــاء ســال حــبس ت

رو هســتیم هروبــاالرضیفــاینکــه بــا مجــازات مفســد دلیــلبــهدخالــت وکیــل را عــالی کشــوردیوان
هـا دقیقـاً اعـدام اسـت     هسـتند کـه مجـازات آن   جـرایم بعضـی از  دیگـر عبارتبه؛الزامی دانسته است

قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین     4ماننـد ایـن مثـال مـاده     جـرایم ولی بعضـی از  . یا مثالً حبس ابد
االرضیفــتوانــد افســاد مــییــا اینکــهبــد اســتاخــتالس و کالهبــرداري، حــداکثر حــبس ا،ارتشــاء
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ایــن اســت کــه در مــواردي مثــل ایــن مــاده کــه مجــازات بــین حــداقل و حــداکثر در ســؤال. باشــد
نوســان اســت، آیــا حضــور وکیــل در همــه مــوارد الزامــی اســت یــا اینکــه فقــط درمــواردي الــزام بــه 

نی حبس ابد باشد؟باشد یا مجازات تعییاالرضیفحضور دارند که عمل، مصداق افساد 
قـانون  4متهمـین را بـه اسـتناد مـاده     101در این مورد دادگـاه بـدوي در حکـم اولیـه از شـعبه      

ــاده        ــرده و م ــوم ک ــرداري محک ــتالس و کالهب ــاء، اخ ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون 4تش ق
20سـال تـا حـبس ابـد تعیـین کـرده و بـه همـین مناسـبت هـم شـعبه            15مجـازات را  الـذکر فوق

عالی کشور در رأیی که صادر کرده بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه مجـازات قـانونی حـبس ابـد           دیوان
انـد،  حکـم داده مسـئله بـدون توجـه بـه ایـن     هـا دادگـاه است لذا دخالت وکیل الزامـی بـوده و چـون    

.لذا این ایراد شکلی را وارد کرده است
:باشدمیزیررح به شبدوي شعبه اول دادگستري ماهشهررأيپنج ایراد اساسی در 

ــراد ــتالس  :اولای ــرکت در اخ ــفحه اول ش ــام در ص ــدهاته ــتن رأي آم ــی در م ــتالس ،ول اخ
عنـوان تشـکیالتی و بانـدي بـودن، داراي مجـازات زیـادي اسـت کـه احـراز          .عنوان شده اسـت باندي 

و قیــد گردیــده اســت هــم چیــزي عنــوان نشــدهرأيمتأســفانه در خــود . آن نیــاز بــه اســتدالل دارد
بانـدي  صـورت بـه حتـی داخـل پرانتـز    . گـردد مـی محکـوم  » شـرکت در اخـتالس  «عنوانبههم که مت

اگــر بانــدي و تشــکیالتی بــوده پــس چــرا در نــوع . اشــاره نکــرده اســتهــمآنیــا تشــکیالتی بــودن 
دادن بایـد  رأياتهام نوشـته اسـت شـرکت در اخـتالس؟ ایـن یـک نکتـه اساسـی اسـت کـه هنگـام            

کنــیم یــک بــار و هــر عبــارتی کــه انتخــاب مــیايهظــی، هــر کلمــچــون هــر لف. بــه آن توجــه کــرد
نـــوع اتهـــامی کـــه انتخـــاب خـــواهیم کـــرد در آینـــده در  . قضـــاییحقـــوقی دارد و یـــک بـــار 

و لـذا تطبیـق عمـل بـا موضـوع قـانون       باشـد مـی واجـد اثـر   العـاده فوقو اعتراضات تجدیدنظرخواهی
ر حقـوقی اسـت و نیـاز بـه دقـت زیـادي       داراي اثرات عملـی اسـت و بـراي اصـحاب پرونـده داراي بـا      

- مــیرأينوشــته شــده اســت امــا بــا دقــت در » شــرکت در اخــتالس«عنــوان اتهــامی رأيدر . دارد

قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري اســتناد  4بینــیم کــه بــه مــاده 
،مـرتکبین ارتشـاء  قـانون تشـدید مجـازات    5شـود منظـور شـعبه مـاده     ابتـدا تصـور مـی   . کرده است

ــانونی امــا وقتــی دقیــق مطالعــه مــی ؛اخــتالس و کالهبــرداري اســت ــه مســتندات ق رأيگــردد و ب
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اتهـام منـدرج در   . اسـت قـانون تشـدید مجـازات   4مـاده مسـتند دادگـاه   میابیـ یدرمـ شـود یمتوجه 
ده ایـن مـا  . پـیش بـرده اسـت   االرضفـی آن را در حـد افسـاد   گـذار  قـانون سنگین اسـت و  اخیرماده 

کـه اینجـا   سـؤالی .نباشـد، مجـازات تـا حـبس ابـد خواهـد بـود       االرضفـی افسـاد  چنانچـه گوید می
شـود ایـن اسـت کـه مفهـوم شـبکه چیسـت و مصـداق آن کـدام اسـت؟ قـانون عنـاوینی             مطرح می

بنـابراین . بینـیم را تعریـف نکـرده اسـت    مانند شبکه، بانـد یـا زنجیـره کـه در بسـیاري از قـوانین مـی       
ـلیقه قاضـی محـول شـود امـا بعضـی از حقوقـدانان در           ممکن اسـت کـ   ه موضـوع بـه تشـخیص و س

شـود کـه بـراي    اطـالق مـی  هـایی گـروه و هـا  شـبکه در اصـطالح بـه دسـته    «:اندتعریف شبکه نوشته
هـاي  ماننـد شـبکه  ؛شـود و هـدف خاصـی تشـکیل مـی    منظـور بـه انجام کارهـاي جمعـی و گروهـی    

1»جاسوسی

ــاده  ــتن م ــدید  4از م ــانون تش ــاء،  ق ــرتکبین ارتش ــازات م ــین  مج ــرداري چن ــتالس و کالهب اخ
باشـد و اگـر   شـود کـه اخـتالس بانـدي یکـی از مـوارد تشـدید مجـازات مختلسـین مـی          استفاده مـی 

ــدي   ــتالس بان ــهاخ ــورب ــد     منظ ــازات مفس ــد مج ــران باش ــالمی ای ــوري اس ــام جمه ــالل در نظ اخ
ري شـبکه چنـد نفـره مبـادرت     کـه بـا تشـکیل یـا رهبـ     مجـازات کسـانی  . را خواهد داشـت االرضفی

15نماینــد عــالوه بــر ضــبط امــوال و انفصــال دائــم از خــدمات دولتــی، حــبس از  بــه اخــتالس مــی
سـال حـبس تـا ابـد مجـازات کسـی اسـت کـه         15مجـازات انفصـال دائـم و    . سال تا ابد خواهد بـود 

کـه  ی اسـت  درصـورت ایـن مجـازات   . را برعهـده داشـته اسـت   یـا رهبـري شـبکه    داده تشکیل شـبکه  
ــدام  ــه مجــازات مفســد  شــبکه، فســاد محدهنــدهلیتشــکاق محکــوم االرضفــیســوب نشــود واال ب

2.خواهد شد

بــدوي رأياگــر بــه . حضــور وکیــل بــه قــانون توجــه نکــرده اســتدرمــورددادگــاه:ایــراد دوم
لـذا عـدم   . هیچ اسـمی از وکیـل نیسـت و بعـداً در مراحـل بعـدي وکیـل وارد شـده اسـت         شوددقت 

قـانون مجـازات اعـدام یـا حـبس ابـد دارد، تخلـف        موجـب بـه سـخیري در جرمـی کـه    تعیین وکیل ت
پـس مـتهم حـق دارد کـه از     . انتظامی اسـت کـه در ایـن پرونـده مـورد اعتـراض قـرار نگرفتـه اسـت         

87، رشوه در حقوق کیفري ایران و اسالم، تهران، انتشارات دانشور، ص 1389نورزاد، فرهاد، - 1
160، ص )شرح قانون تعزیرات(ي قضاوت هاي کارآموزسپهوند، امیر، جزوه آموزشی دوره- 2
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وجود حتـی یـک وکیـل تسـخیري برخـوردار باشـد ولـی متأسـفانه قاضـی بـه ایـن موضـوع عنایـت              
.نداشته است

آمـده اسـت   جـرایم یفـري لـزوم تعیـین وکیـل تسـخیري در برخـی       دادرسـی ک آییندر مقررات 
بـه هـر دلیـل و بـر     گـذار  قـانون تعیـین وکیـل تسـخیري را    . و عدول از آن در اختیـار قاضـی نیسـت   

یکـی  . شـمارد ، یکـی از حقـوق دفـاعی مـتهم مـی     ايهي و بـا هـر مالحظـ   اقاعدههر مصلحتی و با هر 
و 1378مصــوب دادرســی کیفــري آیــینقــانون 186از حقــوق دفــاعی مــتهم کــه در تبصــره مــاده 

ــاده  ــانون 348م ــینق ــري مصــوب  آی ــورد1392دادرســی کیف ــدم ــانونتأکی ــذار ق ــه گ ــرار گرفت ق
ــی    ــخیري در برخ ــل تس ــین وکی ــرایمتعی ــتج ــر . اس ــتهم اگ ــرد  م ــین نک ــل تعی ــودش وکی ،خ

م و صــاص، رجــم، اعــدابــا مجــازات قیجرایمــکنــد کــه حتمــاً در مــیمجبــورقاضــی را گــذار قــانون
اگـر قاضـی از ایـن وظیفـه     نگارنـده معتقـد اسـت کـه    . حبس ابـد بایـد وکیـل حضـور داشـته باشـد      

لـیکن  کسـی علیـه قاضـی شـکایت نکـرده      البتـه  . مرتکـب شـده اسـت   تخلـف انتظـامی   ،تخطی کند
رأيلـذا عملکــرد دیــوان در نقــض ایــن  . اگـر کســی گــزارش کنــد ایـن جــزء تخلــف انتظــامی اســت  

عـدم حضـور وکیـل، دیـوان عـالی      دلیـل بـه لـذا  . تسـخیري صـحیح اسـت   عدم تعیین وکیـل  دلیلبه
ــه دادگــاه  رأيکشــور،  ــه دالیــل شــکلی نقــض و ب ــار گردانــدیبرمــرأيصــادرکنندهرا ب کــه ایــن ب
بـاز  . کنـد ، ولـی از حالـت بانـدي خـارج مـی     دانـد عنوان جـرم را اخـتالس مـی   کنندهیدگیرسقاضی 

ـ   کنـد ینمـ این شعبه هم اسـتدالل   یـک اخـتالس   صـورت بـه نیسـت و  یو تشـکیالت يدکـه چـرا بان
البتـه کـه در آن مقطـع بـا توجـه بـه اینکـه نظـر قاضـی اول          . دهـد مـی رأيساده محسـوب کـرده و   

تصـور کـرده   گونـه ایـن . اختالس بوده شاید تا حـدودي تصـور و اسـتنباط ایـن قاضـی درسـت باشـد       
رج و اخـتالس سـاده در نظـر    اخـتالس بانـدي بـوده و سـپس از حالـت بانـدي بـودن خـا        در ابتداکه 

ــود ــه ش ــاده   . گرفت ــمول م ــز مش ــاده نی ــتالس س ــاء  5اخ ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ،ق
سـال  2سـال بـه   15سـال و  17بـا تغییـر قاضـی، از    مجـازات و گـردد مـی اختالس و کالهبـرداري  

؛خیلـی مهـم اسـت   علیـه محکـوم سـال اسـت و بـراي یـک     13و 15هـا  تفـاوت آن . یابـد تقلیل مـی 
بنابراین اسـتباط یـک قاضـی، عمـل بانـدي و تشـکیالتی اسـت و بنـابر اسـتنباط قاضـی دوم، عمـل            

.اختالس ساده است
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ــراد ســوم ــهاز متهمــین را معــادل تمــامی امــوال مــورد اخــتالس  هریــکدادگــاه :ای اي جــزب
از متهمــین بایــد صــد و پنجــاه میلیــون تومــان جــزاي  هریــکنقــدي محکــوم کــرده اســت، یعنــی 

اســتنباط کــردهبــه چــه شــکل معلــوم نیســت دادگــاه ایــن موضــوع را کــه؛خــت کننــدنقــدي پردا
ــاده . اســت ــرتکبین ارتشــاء 4م ــازات م ــدید مج ــانون تش ــته  ،ق ــان داش ــرداري بی ــتالس و کالهب اخ

شـوند بـه   اخـتالس و کالهبـرداري مـی   ،بانـدي یـا تشـکیالتی مرتکـب ارتشـاء     صـورت بـه کسانی که 
ــادل     ــدي مع ــزاي نق ــور ج ــین ط ــبس و هم ــی  ح ــوم م ــوال محک ــوع آن ام ــوندمجم ــع. ش درواق

از متهمـین،  هریـک جمع بسته و همه را بـه پرداخـت کـل مـال محکـوم کـرده نـه اینکـه         گذار قانون
.این ایراد وارد بر دادنامه بسیار اساسی و مهم است. تک تک به جمع آن اموال محکوم شوند

ــارم ــراد چه ــا اجــازه ح«:خــود نوشــته اســترأيدادگــاه در :ای ــاده ب ــانون 592اصــل از م ق
و معلــوم نیســت چــه باشــدمــیایــن مــاده مربــوط بــه اخــذ رشــوه کــهدرحــالی» مجــازات اســالمی

ــده دارد و در تبصــره  ــا موضــوع پرون ــاطی ب ــاف ارتب ــاذیر مع ــم مع ــه  اش ه ــته ک ــان داش ــده را بی کنن
.راشی در مقام اضطرار یا احقاق حق باشد، مجازات نداردچنانچه

ــا ــنجمرادی ــازات:پ ــاده مج ــاء   4م ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــتالس و ،ق اخ
بـدوي دادگـاه   رأيدر .باشـد نیـز مـی  انفصـال از خـدمت   نیسـت و شـامل   کالهبرداري فقـط حـبس   

قــانون 4بــه ایــن موضــوع دقــت نکــرده کــه بــا توجــه بــه اینکــه متهمــین کارمنــد هســتند و مــاده  
ــرتکبین ارتشــاء  ــازات م ــرداري،تشــدید مج ــه  اخــتالس و کالهب ــوم ب ــر محک ــه اگ صــراحت دارد ک

. موقـت بلکـه دائـم   صـورت بـه نـه  هـم آنحبس شوند، محکوم به انفصال از خـدمات دولتـی هسـتند    
ـ ا. نیسـت و مغفـول واقـع شـده اسـت     رأياین مطلب در  ایراداتـی اسـت کـه بـر ایـن دادنامـه       هـا نی

صــرفاًرا رأيیدرســتبــهدیــوان عــالی کشــور 20، شــعبه کــه اشــاره گردیــدطــورهمــان. وارد اســت
.شکلی نقض کرده و اصالً وارد ماهیت نشده استدلیلبه

ســه . شــودارجــاع مــیتجدیــدنظر13بــدوي اعتــراض و بــه شــعبه رأيدر ادامــه رســیدگی بــه 
سـال حـبس و شـالق محکـوم     2و چهـار نفـر دیگـر هـم بـه اتهـام سـرقت بـه         شـوند  مـی نفر تبرئه 

تعیـین یـک ضـربه شـالق از     .شـود ضـربه شـالق محکـوم مـی    یـک و نفر آخـر بـه تحمـل    گردند می
.داردسؤالجاي کنندهیدگیرسناحیه شعبه 
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رسـیدگی بـه   منظـور بـه هـا دادگـاه خصوص صالحیت اضافی درقضاییرویه : مبحث هفتم
جرم اختالس

شهرســتان دادگــاه عمــومیســوم مطروحــه در شــعبه 92/1728حســب محتویــات پرونــده کالســه 
اخــتالس، جعــل مهــر و ســند و اســتفاده از اســناد مجعــول، بــه اتهــامکارکنــانازتعــدادي ،دماونــد

ــانکی مجعــول، جعــل مــدرك تحصــیلی و کالهبــرداري تحــت تعقیــب واقــع و  هــايجعــل فــیش ب
ــت و    ــرار مجرمی ــدور ق ــس از ص ــده پ ــتپرون ــاه کیفرخواس ــه دادگ ــن ب ــاع و ای ــعارج ــس از مرج پ

م علـیه محکـوم بـا اعتـراض   . محکـوم نمـوده اسـت   از متهمان را بـه مجـازات قـانونی   هریکرسیدگی 
اسـتان تهـران ارجـاع و ایـن دادگـاه بـا عنایـت بـه ایـراد احـد از           تجدیـدنظر دادگاه ...پرونده به شعبه 

از 2صـالحیت دادگـاه بـدوي خـتم رسـیدگی را اعـالم و بـه اسـتناد بنـد          درمـورد وکالي نامبردگان 
الیحـه قـانونی تشـکیل    8مـاده و1355مصـوب  ، ون اصـالح قـانون تشـکیل دیـوان کیفـر     قان2ماده 

کارکنــان جــرایمدرخصــوصو بــا اعــالم اینکــه مرجــع صــالح 1358عمــومی مصــوب هــايدادگــاه
ــزه  ــورد ب ــت درم ــايدول ــرداري  ه ــتالس وکالهب ــاه... ارتشــاء، اخ ــايدادگ ــتان  ه ــز اس ــومی مرک عم

310و مـاده  1378مصـوب  دادرسـی کیفـري   آیـین قـانون  54و بـا لحـاظ مقـررات مـاده     باشـد می
متعـدد متهمـین در یـک    جـرایم لـزوم رسـیدگی بـه    و 1392قانون آئـین دادرسـی کیفـري مصـوب     

ــده را   ــض و پرون ــدوي را نق ــاه، رأي ب ــهدادگ ــورب ــتان   منظ ــومی شهرس ــراي عم ــه دادس ــیدگی ب رس
.تهران ارجاع نموده است

بحـث و  مـورد  قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــاده  ــر مصــوب اردیبهشــت ســال   2حســب م ــوان کیف ــانون تشــکیل دی ــه 1344ق رســیدگی ب
ــه  ــرایمکلی ــه ج ــاونین وزارتخان ــتانداران و مع ــاي ادارات   اس ــداران و رؤس ــل و فرمان ــدیران ک ــا و م ه
شـوند  کـه بـه سـبب شـغل دولتـی مرتکـب مـی       قضـایی و کلیـه کارمنـدان   هـا شهرسـتان و هااستان

غیرقـانونی اخـتالس و هـر نـوع تصـرف     جـرایم آیـد و نیـز رسـیدگی بـه     در دیوان کیفر به عمـل مـی  
ــوانین     ــه در ق ــأمورینی ک ــی ســایر مســتخدمین و م ــه ســبب شــغل دولت ــرداري ب و ارتشــاء و کالهب
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ــر  ــوان کیف ــیشدی ــیپ ــهدرصــورتیشــده بین ــا تصــرف  ک ــورد اخــتالس ی ــغ م ــانونیمبل ــا غیرق و ی
یـا مجموعـاً از سـی هـزار ریـال مبلـغ رشـوه دفعتـاً واحـده یـا مجموعـاً از            کالهبرداري دفعتاً واحـده 

.بیشتر باشد در صالحیت دیوان کیفر استریالپنج هزار
ــاده  ــت  3م ــه داده اس ــوق ادام ــانون ف ــورتیق ــهدرص ــا ک ــتخدمین و ی ــأمورینمس ــر م ــالوه ب ع

شـوند رسـیدگی بـه    ارتکاب اختالس و یا ارتشاء و یـا کالهبـرداري مرتکـب یـک یـا چنـد بـزه دیگـر        
اتهامـاتی کـه طبـق قـانون     درمـورد اتهامات مزبـور هـم در دیـوان کیفـر بـه عمـل خواهـد آمـد جـز          

.ها اعدام استمجازات عمومی مجازات آن
ــانون،  کــهدرصــورتیتبصــره مــاده مــذکور قیــد کــرده اســت   کارمنــدان دولــت مشــمول ایــن ق

ن قــانون باشــند نســبت بــه کلیــه مزبــور در ایــهــايمــتهم بــه شــرکت یــا معاونــت نســبت بــه بــزه
.متهمین ولو اینکه کارمندان دولت نباشد در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد

:بدین شرح اصالح شده است24/1/1355این قانون در تاریخ 2ماده 
و مــدیران کــل ریــوزنخســتهــا و معاونــان معاونــان و مــدیران کــل وزارتخانــهجــرایمکلیــه - 1

هـا  و رؤسـاي دانشـکده  سـفرا و مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولـت و      هـا سـازمان و يریوزنخست
هـا و مؤسسـات عـالی علمـی دیگـر کـه از طـرف دولـت یـا بـا کمـک مسـتمر دولـت اداره              و دانشگاه

و شـهرداران مراکـز   هـا شهرسـتان و هـا اسـتان شـوند و اسـتانداران و فرمانـداران و رؤسـاي ادارات     می
ــاشهرســتان ــ ه ــدیران اعض ــو رؤســا و م ــل أاء هی ــأت عام ــدیره و هی ــا شــرکتت م و مؤسســاتوه

و مؤسسـات مملکتـی و رؤسـا    هـا  سـازمان دولتی و وابسـته بـه دولـت و رؤسـا و مـدیران      هايسازمان
ــأمورو مؤسســات هــا ســازمانو مــدیران  ــا  م ــل ی ــه خــدمات عمــومی و کفی ــائمب ــامق ــکمق از هری

قضــاییهــايســبات و دارنــدگان پایــهمقامــات مــذکور و رؤســا و مستشــاران و دادســتان دیــوان محا
.که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند

ــانونیاخــتالس و تصــرف جــرایم- 2 ــه   غیرق ــه ســبب شــغل و وظیف ــرداري ب و ارتشــاء و کالهب
ــان  ــوق و کارمنــدان هــا ســازمانســایر کارکن ــر مراکــز هــاشــهرداريو مؤسســات ف و شــهرداران غی

از جـرایم نج هـزار ریـال و مبلـغ مـورد اتهـام در سـایر       مبلـغ رشـوه از پـ   کـه صـورتی درهاشهرستان
.سی هزار ریال بیشتر باشد



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/112

ــاايهپــس از پیــروزي انقــالب اســالمی الیحــ عمــومی در تــاریخ هــايعنــوان تشــکیل دادگــاهب
عمــومی از تــاریخی هــايقــانون مزبــور، دادگــاه8مــاده موجــببــهبــه تصــویب رســید، 20/6/1358

شهرسـتان و اسـتان و   هـاي کنـد تشـکیل و از همـان تـاریخ دادگـاه     مـی که وزارت دادگستري اعـالم  
ــورا  ــت و ش ــان دول ــر کارکن ــوان کیف ــايدی ــراه ــايداوري و دادس ــل  ه ــر منح ــوان کیف ــتان و دی اس

.و وظایف دادسراي استان و دیوان کیفر به عهده دادسراي عمومی خواهد بودگرددمی
رســیدگی بــه آن در صــالحیت دیــوان ی کــهجرایمــمــاده مزبــور آمــده اســت بــه 1در تبصــره 

ممکــن . مرکــز اســتان رســیدگی خواهــد شــدیــی جزاهــايکیفــر کارکنــان دولــت اســت در دادگــاه
جــرایممــذکور را وزارت دادگســتري بــراي رســیدگی بــه هــاياســت یــک یــا چنــد شــعبه از دادگــاه

در قضــاییهــاياســتانداران و فرمانــداران و دارنــدگان پایــهجــرایممزبــور اختصــاص دهــد بــه کلیــه 
.شودتهران رسیدگی مییی جزاهايدادسرا و دادگاه

28/7/1381عمــومی و انقــالب اصــالحی   هــايقــانون تشــکیل دادگــاه  4حســب تبصــره  
ـلب           ی که مجـازات قـانونی آن  جرایمرسیدگی به  هـا قصـاص نفـس یـا قصـاص عضـو یـا رجـم یـا ص

در کـه نحـوي بـه عـاتی و سیاسـی   مطبوجـرایم یا اعدام یا حبس ابد اسـت و همچنـین رسـیدگی بـه     
رســیدگی بـه کلیــه  . شــود در دادگـاه کیفــري اسـتان بــه عمـل خواهــد آمـد    مـوارد بعـدي ذکــر مـی   

نماینــدگان مجلــس شــوراي ،اتهامــات اعضــاي مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام، شــوراي نگهبــان 
ــان و مشــاوران رؤســاي ســه قــوه،  و معــاونین آناراســالمی، وز ــســفراهــا، معاون یس ، دادســتان و رئ

عمـومی افســران  جـرایم ، اسـتانداران، فرمانـداران و   قضــاییدیـوان محاسـبات کشـور، دارنـدگان پایـه      
ــات     ــل اطالع ــدیران ک ــاالتر و م ــرتیپ و ب ــه س ــامی از درج ــامی و انتظ ــتاننظ ــااس ــالحیت ه در ص

قضـایی مـواردي کـه در صـالحیت سـایر مراجـع      ياسـتثنا بـه باشـد مـی دادگاه کیفري استان تهـران  
.است

ــادر ــاطنی ــر ارتب ــماره   رأيذک ــه ش ــدت روی ــورخ 550وح ــروري 21/12/69م ــهض ــرب نظ
جــرایماز )شــهرداري غیرمرکــز شهرســتان(نطنــز بــادرودانتســابی بــه شــهردار جــرایم...رســد مــی

ــاده  ــذکور در م ــر مصــوب   2م ــوان کیف ــانون تشــکیل دی ــانون اصــالح ق ــوده و مشــمول 1355ق نب
15شـعبه  رأيلـذا  باشـد ینمـ 1358عمـومی مصـوب   هـاي قـانون تشـکیل دادگـاه   8ماده 2تبصره 
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رسـیدگی را در صـالحیت حـوزه محـل وقـوع جـرم دانسـته        کـه نااصـفه یـک کیفـري  هـاي دادگاه
.صحیح و منطبق با موازین قانونی است

مـورخ  709وحـدت رویـه شـماره    رأيمتعـدد افـراد مشـمول قـوانین فـوق      جـرایم در ارتباط بـا  
ــومی  1/11/1387 ــأت عم ــا   هی ــور راهگش ــالی کش ــوان ع ــیدی ــدم ــه. باش ــبب ــن موج ...«رأيای

ــانون 183و 54مســتفاد از اصــول کلــی حقــوقی و مــواد   ــینق عمــومی و هــايدادرســی دادگــاهآی
ــه ارتکــاب چنــد جــرم از درجــات مختلــف باشــد،    انقــالب در امــور کیفــري، هرگــاه کســی مــتهم ب

جـرم را دارد  تـرین مهـم ت رسـیدگی بـه   دادگاهی بایـد بـه اتهامـات او رسـیدگی نمایـد کـه صـالحی       
یکــی از کــهدرصــورتیعمــومی دیــوان عــالی کشــور هیــأتياکثریــت اعضــانظــربــهبیــترتنیــابــه

ی باشــد کــه رســیدگی بــه آن در صــالحیت دادگــاه کیفــري اســتان اســت جرایمــاتهامــات مــتهم از 
اســت رســیدگی بایــد بــه اتهامــات دیگــر او نیــز کــه در صــالحیت دادگــاه عمــومی  هــادادگــاهایــن 

منــدرج در تبصــره الحــاقی بــه مجــازاتبزهــی بــه اعتبــار ترتــب یکــی از چنانچــههمچنــین . نمایــد
در 28/7/1381عمـــومی و انقـــالب مصـــوب هـــاياصـــالحی قـــانون تشـــکیل دادگـــاه4مـــاده 
کیفـري اسـتان مطـرح گـردد و دادگـاه پـس از رسـیدگی تشـخیص دهـد عمـل ارتکـابی            هايدادگاه

اسـت ایـن   یـی  ي دارد کـه رسـیدگی بـه آن در صـالحیت دادگـاه عمـومی جزا      عنوان مجرمانه دیگـر 
امر موجب نفی صالحیت دادگاه نخواهـد بـود و بایـد بـه ایـن بـزه رسـیدگی و حکـم مقتضـی صـادر           

».نماید
:با توجه به مطالب فوق نتایج ذیل حاصل است

ــاده    - 1 ــراد مشــمول تبصــره م ــه اف ــات منتســب ب ــه اتهام ــه کلی ــانون ت4رســیدگی ب شــکیل ق
ــاه ــايدادگ ــالحی  ه ــالب اص ــومی و انق ــالحیت   28/7/1381عم ــتالس در ص ــزه اخ ــه ب ــن جمل م

.دادگاه کیفري استان تهران بوده است
ــا افــراد مــذکور در بنــد  چنانچــه- 2 ) مــن جملــه اخــتالس(در تحقــق هــر جرمــی 1افــرادي ب

ري اسـتان تهـران   معاونت یا مشارکت نموده باشـند رسـیدگی بـه اتهامـات آنـان نیـز بـا دادگـاه کیفـ         
.بوده است

2قـانون اصـالح مـاده    2مـاده  1رسیدگی بـه کلیـه اتهامـات سـایر اشـخاص مـذکور در بنـد        - 3
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و هـا  سـازمان و نیـز رسـیدگی بـه اتهامـات سـایر کارکنـان       24/1/1355قانون دیـوان کیفـر مصـوب    
نصــاب بــا حــدهــاشهرســتانو شــهرداران غیــر مراکــز هــاشــهرداريمؤسســات دولتــی و کارمنــدان 

غیرقـانونی ارتشـاء، اخـتالس، تصـرف    جـرایم درخصـوص قـانون یـاد شـده    2مـاده  2مذکور در بنـد  
.مربوطه بوده استهايکیفري مراکز استانهايو کالهبرداري در صالحیت دادگاه

ــالح - 4 ــع ص ــوردمرج ــاونین و  درم ــات مع ــه اتهام ــیدگی ب ــرکترس ــدگانش ــزهکنن ــايدر ب ه
.مربوطه بوده استهايکیفري مراکز استانهاينیز دادگاه3منتسب به افراد موضوع بند

ــهرداري        - 5 ــان ش ــین از کارکن ــه متهم ــه اینک ــر ب ــد نظ ــاال داده ش ــه در ب ــیحاتی ک ــا توض ب
ــاياز شهرســتان...شهرســتان  ــیه ــران م ــزهاســتان ته ــايباشــند و یکــی از ب ــان ه ــه آن منتســب ب

قـانون دیـوان کیفـر مصـوب     2الح مـاده  قـانون اصـ  2مـاده  1اختالس بـوده اسـت لـذا حسـب بنـد     
ــره  24/1/1355 ــاظ تبص ــاده 2و لح ــاه  8م ــکیل دادگ ــانون تش ــايق ــوب  ه ــومی مص 1358عم

بـوده و  ) شهرسـتان تهـران  (رسیدگی بـه اتهامـات آنـان در صـالحیت دادگـاه عمـومی مرکـز اسـتان         
وده دادگـاه بـدوي بـدون درنظــر گـرفتن صـالحیت ذاتــی مبـادرت بـه رســیدگی و صـدور حکـم نمــ         

رسـیدگی بـه   منظـور بـه صـادره را نقـض و پرونـده را    رأيتجدیـدنظر به همـین دلیـل دادگـاه    . است
.دادگاه عمومی و شهرستان تهران ارجاع نموده است

ــاده  ــانون تشــکیل  4تبصــره م ــانون اصــالح ق ــاهق ــرر هــايدادگ ــیعمــومی و انقــالب مق داردم
نماینــدگان نگهبــان،شــوراي ام،اء مجمــع تشـخیص مصــلحت نظــ رسـیدگی بــه کلیــه اتهامــات اعضــ 

ســفرا، دادســتان و معاونــان و مشــاوران ســه قــوه،هــا،وزرا و معــاونین آنمجلــس شــوراي اســالمی،
ــه     ــدگان پای ــبات، دارن ــاه محاس ــیس دادگ ــاییرئ ــداران و  قض ــتانداران، فرمان ــرایم، اس ــومی ج عم

ــل اطال      ــدیران ک ــاالتر و م ــرتیب و ب ــه س ــامی از درج ــامی و انتظ ــران نظ ــات افس ــتانع ــااس در ه
مــواردي کــه در صــالحیت ســایر اســتثنايبــه. صــالحیت دادگــاه کیفــري اســتان تهــران مــی باشــد

.استقضاییمراجع 
:به شرح ذیل استالذکرفوقسیر تاریخی تصویب تبصره 

ــه اول ــد  :مرحل ــق بن ــاده ) 1(طب ــوب     2م ــت مص ــان دول ــر کارکن ــوان کیف ــانون دی 1334ق
بـه سـبب شـغل و وظیفـه باشـد در صـالحیت دیـوان        کـه درصـورتی افـراد زیـر   جـرایم رسیدگی بـه  
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:ارکنان دولت بودکیفر ک
ــل   ــدیران ک ــان و م ــهمعاون ــاوزارتخان ــاي ه ــفرا، رؤس ــگاه، س ــادانش ــی  ه ــالی علم و مؤسســات ع

، اسـتانداران،  شـوند یمـ کـه بـا کمـک مسـتمر دولـت اداره      و مؤسسـات عـالی   هـا دانشـگاه ولتی یـا  د
...و قضاییو دارندگان پایه هااستاندولتی، شهرداران مراکز فرمانداران، رؤساي ادارات

ــه دوم ــال :مرحل ــکیل  1358در س ــانونی تش ــه ق ــاهالیح ــايدادگ ــوراي  ه ــط ش ــومی توس عم
ی کـه رسـیدگی   جرایمـ الیحـه مـذکور،   8براسـاس تبصـره یـک مـاده     . انقالب اسالمی تصـویب شـد  

ی مراکـز  یـ جزاهـاي دادگـاه الحیت بـه  به آن در صالحیت دیوان کیفـر کارکنـان دولـت بـود ایـن صـ      
مقامـات مـذکور در   جـرایم طبـق مـاده مـذکور رسـیدگی بـه      دیگـر عبـارت بـه . واگـذار شـد  هااستان

ــاده   ــک م ــد ی ــود در    2بن ــه و شــغل ب ــه ســبب وظیف ــر ب ــت اگ ــان دول ــر کارکن ــوان کیف ــانون دی ق
ربــوط بــه گرفــت کــه ضــرورتاً تحقیقــات می مراکــز اســتان قــرار مــییــجزاهــايدادگــاهصــالحیت 

ــرایم ــومی و ان   ج ــاه عم ــط دادگ ــذکور توس ــات م ــورت    مقام ــتان ص ــز اس ــتان مرک ــالب شهرس ق
.گرفتمی

ــه ســوم ــاده :مرحل ــانون تشــکیل  4تبصــره م ــانون اصــالح ق ــاهق ــايدادگ ــالب ه عمــومی و انق
ــوراي    1381مصــوب  ــام، ش ــخیص مصــلحت نظ ــع تش ــات اعضــاي مجم ــه اتهام ــه کلی رســیدگی ب

ــان و  ــ... نگهب ــران  در صــالحیت دادگ ــري اســتان ته ــرارداداه کیف ــه ضــرورتاً . ه اســتق ــات ک تحقیق
ــه   ــوط ب ــدماتی مرب ــرایممق ــر ج ــط دادس ــذکور توس ــراد م ــورت  اف ــران ص ــالب ته ــومی و انق اي عم

4اي کــه در آن یکــی از افــراد ذکــر شــده در تبصــره یــک مــاده بنــابراین اگــر در پرونــده. گیــردمــی
پرونـده بـا قـرار عـدم     ) ظیفـه و چـه غیـر آن   چـه بـه سـبب و   (باشـد قانون مذکور مرتکب جرم شـده  

اسـتان تهـران ارسـال    قضـایی صالحیت به شایسـتگی دادسـراي عمـومی و انقـالب تهـران بـه حـوزه        
.گرددمی

شخصــیت اداري متهمـان، مرجــع صـالح بــه رسـیدگی را معــین    کـه مالحظــه شـد،   گونــههمـان 
اسـتاندار یـا فرمانـدار    نانچـه چمطـرح اسـت کـه    سـؤال در ارتباط با مقامات مـذکور ایـن   . کرده است

قبـل از احـراز مقـام خـود مرتکـب جرمـی شـده باشـد ولـی          قضـایی یا نماینده مجلس یا دارنده پایـه  
در زمان مسئولیت به نحوي از انحـاء رسـیدگی بـه ایـن جـرم مطـرح گـردد چـه مرجعـی صـالح بـه            
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رمـی را  یـا سـازمان بازرسـی کـل کشـور ج     کنـد یمـ رسیدگی است؟ مثالً شاکی خصوصـی شـکایت   
ــه مرجــع  ــی شــخص مرتکــب فعــالً داراي مقــامی اســت کــه او را  . داردمــیاعــالم قضــاییب از طرف

را مرتکـب شـده کـه در ایـن     مو از طـرف دیگـر زمـانی جـر    دهـد یمـ قـرار  4مشمول تبصـره مـاده   
12/7/1362- 3195/7نظریــه شــماره یطــقــبالًقــوه قضــائیهاداره حقــوقی . مســئولیت نبــوده اســت

قبــل از تصــدي کماکــان در صــالحیت محــاکمی اســت کــه در زمــان  جــرایم«ســت اعــالم نمــوده ا
».اندداشتهوقوع، صالحیت 

ران تصـدي و  بنـا بـه مصـالحی کـه بـه دو     گـذار  قـانون تـوان گفـت   در نقد نظریه اداره حقوقی می
هــا در حــوزه مأموریــت خــود تحــت مصــلحت ندیــده اســت کــه آنگــرددیبرمــمســئولیت مقامــات 
ــ  مبنــی بــر گــذار قـانون هـا معیــار تصــمیم  د و رعایـت حرمــت و شــئونات اداري آن تعقیـب قــرار گیرن

مرغـ در تهـران قـرار گرفتـه اسـت و بـه     ربـط ذيهـاي دادگـاه هـا در  آنجـرایم ضرورت رسیدگی بـه  
ارتکـاب جـرم قبـل از تصـدي مقامـات مـذکور بـوده        چنانچـه رسـد یمـ نظـر بـه نظریه اداره حقـوقی  

.ان باید در تهران صورت گیردچنهمننای آیازباشد تعقیب ج
ــانون ــینق ــآی ــریکی دادرس ــوب ف ــادهدر1392ي مص ــ307م ــهی دگیرس ــاتب ــااتهام ي رؤس

ــهســهي قــوا ــانوگان ــان،مشــاورانومعاون ــآن نظــام،مصــلحتصیتشــخمجمــعي اعضــاوسیرئ
ــا ــواري اعض ــان،ي ش ــدگانینمانگهب ــسن ــورامجل ــالمي ش ــانوی اس ــرخبرگ ــزو،يرهب ورانی

ران،یســف محاســبات، وانیــ ددادســتانوسیرئــ ،ییقضــا هیــپادارنــدگان ران،یــ وزمعاونــان
ــتانداران، ــداراناس ــزفرمان ــتانمراک ــرایمواس ــومج ــرانی عم ــامافس ــاموی نظ ــهازی انتظ درج

ی فرمانـده ایـ وي سرلشـکر هـاي محـل درشـاغل ی دومـ پیسـرت درجـه ي داراایـ وباالتروپیسرت
ي فــریکهــايدادگــاهتیصــالحدرمــورد،حســبی ســتانااطالعــاتکــلرانیمــدمســتقل،پیــت

ـ ابـه ی دگیرسـ آنکـه مگـر اسـت، دانسـته تهران تیصـالح درخـاص نیقـوان موجـب بـه جـرایم نی
.باشدي گریدمراجع

ـ پادارنـدگان بـر مـاده نیـ اشـمول کـه  یـک ایـن مـاده اذعـان داشـته اسـت       تبصره ویی قضـا هی
ـلح هـاي رویـ نایـ هیئقضـا قـوه دروردمـ حسـب کـه اسـت ی درصـورت ی انتظـام وی نظـام افسران مس

.کنندوظیفهانجام
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ی انتظـام وی نظـام افسـران اتهامـات بـه ی دگیرسـ کـه  دو این مـاده اذعـان داشـته اسـت    تبصره
ـلح هـاي رویـ نیی قضـا سـازمان تیصـالح درکـه مـاده نیـ اموضوع درمـورد حسـب ،باشـد مـی مس
.استتهراندوایکی ینظامدادگاهتیصالح

صیتخصـ ي مـوارد دراصـل نیـ احـال بـااین اسـت جـرم وقـوع محـل دادگـاه تیحصالبراصل
مصــوبي فــریکی دادرســآیــینقــانون308مــادهومــادهنیــاآن،قیمصــادازکــهاســتخــورده
.باشدمی1392
تیـ موقعوسـمت ایـ جـرم تیـ اهمبنـابر قـانون نیـ ا308و307مـواد درمقـنن اساسنیابر

بــهی دگیرســونمــودهعــدولجــرموقــوعمحــلتیصــالحی کلــلاصــازمجرمانــه،رفتــارمرتکــب
هقــراردادتهــرانهــايدادگــاهایــاســتانمرکــزهــايدادگــاهتیصــالحدرانحصــارنحــوبــهرااتهــام
.است

1381سـال ی اصـالح انقـالب وی عمـوم هـاي دادگـاه لیتشـک قـانون درکـه اسـت ذکربهالزم
ــانونزیــن ــهگــذار ق ــادهتبصــرهدرادام ــهی دگیرســ،4م تیصــالحدرراتبصــرهموضــوعاتهامــاتب

هـاي دادگـاه ی ذاتـ تیصـالح درکـه ي مـوارد ياسـتثنا بـه بـود هقـرارداد تهراناستاني فریکدادگاه
.دیگر قرار داشت

ایـ کي یـ فـر یکدادگـاه درمـورد حسـب مـاده درمـذکور اشـخاص اتهامـات هیـ کلبـه ی دگیرس
ــراندو ــییدگیرســته ــرشــودم ــواردمگ ــهکــهي م ــوانجــبموب ــتیصــالحدرخــاصنیق ی ذات

ــاه ــايدادگ ــریده ــل. باشــدي گ ــاهمث ــنظــامدادگ ــاهای ی ــودادگ ــروحانژهی ــاهتیصــالح. تی دادگ
.استتهران2و1يفریکهايدادگاهازاعمي فریک

دری درصــورتی انتظــاموی نظــامافســرانی عمــومجــرایمویی قضــاهیــپادارنــدگانجــرایمبــه
هیئقضـا قـوه ی رسـم اسـتخدام هـا آنکـه شـود مـی یدگیرسـ تهـران تاناسدوایکي یفریکدادگاه

فــهیوظســربازانایــقضــاوتکــارآموزانحــالشــاملمــادهنیــالــذاباشــند،مســلحهــايرویــنایــ
.گرددینم

ــهی دگیرســ ــاب؛ینظــامخــاصجــرایمب ــنظــامافســراني ازســوی ارتک درجــهازی انتظــامای ی
ی فرمانـده ایـ وي سرلشـگر هـاي محـل درشـاغل ی دومـ پیسـرت درجـه ي داراایـ وباالتروپیسرت
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.استتهراندووکی ینظامدادگاهتیصالحدرموردحسبمستقل،پیت
ــانون ــادهدرگــذار ق ــآیــینقــانون308م ــوبي فــریکی دادرس صــالحدادگــاه1392مص

بــهی دگیرســاســتافــزودهونمــودهنیمعــرانیمســئولازی برخــجــرایمبــهی دگیرســمنظــوربــه
ونهادهـا وی دولتـ هـاي مؤسسـه وهـا  شـرکت ،هـا سـازمان مقـام نیبـاالتر ران،یـ وزمشاوراناماتاته

ادارات،هـا سـازمان هـا، مؤسسـه رانیمـد فرمانـداران، کـل، رانیمـد ،یردولتـ یغی عمـوم هـاي مؤسسه
وهـا دانشـگاه ي رؤسـا ،هـا شهرسـتان وهـا اسـتان ی دولتـ غیری عمـوم هـاي مؤسسهونهادهاوی دولت
ــزمر ــوزشاک ــالآم ــزشــهرداران،یع ــتانمراک ــاشهرس ــوردحســببخشــداران،وه تیصــالحدرم

ـ ابـه ی دگیرسـ آنکـه مگـر اسـت، جـرم وقـوع محـل اسـتان مرکـز ي فـر یکهـاي دادگاه اتهامـات نی
ــه ــذکرفــوقمــاده. باشــدي گــریدمراجــعتیصــالحدرخــاصنیقــوانموجــبب ــنال قیمصــاداززی

.استی محلتیصالحبراستثنائات
ــه ــادهموجــبب ــوطحــهیال2م ــهمرب ــدلیتشــکب ــانفــریکوانی ــتکارکن ــتعقطــرزودول بی

ــأمورین ــم ــه؛1355یاصــالحو1334ســالمصــوبخــدمتمحــلدری دولت ازبرخــیجــرایمب
حـه یال8مـاده تبصـره موجـب بـه بعـداً امـا ؛شـد مـی یدگیرسـ دولـت کارکنـان فریکوانیددرافراد

ــانون ــاهلیتشــکی ق ــه1358صــوبمی عمــومدادگ ــب ــهی دگیرســکــهیجرایم تیصــالحدرآنب
ـ ا. شـد خواهـد ی دگیرسـ اسـتان مراکـز جزایـی هـاي دادگـاه دراسـت دولتکارکنانفریکوانید نی
زیــن1381یاصــالحانقــالبی عمــومهــايدادگــاهلیتشــکقــانوننامــهآیــین14مــادهدردگاهیــد

.بودشدهواقعگذار قانونرشیپذمورد
ــادهدر ــا308م ــیننونق ــریکی دادرســآی ــهنســبت1392مصــوبي ف ــوادب ــوق،م ــتغف وریی

ــوالت ــهی تح ــودب ــدهوج ــتآم ــواس ــاتازی برخ ــذکورمقام ــذفم ــاتوح ــجدمقام ــني دی زی
.ستینفهیوظوشغلسبببهجرمارتکاببهي ازیننکهیاترمهمهمهازواندشدهاضافه

ــا ــهب ــهتوج ــادهب ــوقم ــذکرف ــکل،ال ــرایمهی ــابج ــوی ارتک ــرادي ازس ــذکور،اف ــالحدرم تیص
دادگـاه ی ارتکـاب جـرم بـه توجـه بـا مـورد حسـب (جـرم وقـوع محـل استانمرکزي فریکهايدادگاه

ــهی دگیرســآنکــهمگــراســت) 2و1يفــریک ــاتب ــهاتهام ــوانموجــبب تیصــالحدرخــاصنیق
مثـل ي گـر یدهـاي دادگـاه تیصـالح درکـه باشـد یجرایمـ ازجـرم اگـر لـذا . باشـد ي گریدمراجع
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بـه اسـتان مرکـز ي فـر یکهـاي دادگـاه درهـا آنجـرایم بـه رسـیدگی  باشـد تیروحانژهیوایانقالب
.آمدنخواهدعمل

ــانون ــانون309مــادهدرگــذار ق ــینق اســتنمــودهتأکیــد1392مصــوبي فــریکی دادرســآی
قــانون،نیــا308و307مــوادموضــوعاشــخاصجــرایمبــهی دگیســي ربــرادادگــاهتیصــالحکــه

.باشندشدهجرممرتکبآنازقبلایمذکورهايسمتي تصدزماندرکهاستآنازعما
وقـوع محـل اسـتان ي فـر یکهـاي دادگـاه وتهـران اسـتان ي فـر یکهـاي دادگـاه تیصالحمالك

زمــاندرجــرمارتکــابصــرفا308ًو307مــواددرمــذکورمقامــاتجــرایمبــهی دگیرســدرجــرم
زیــنســمتي تصــدازقبــلمــذکورمقامــاتازی کــیاگــربلکــهســتینمــذکورهــايپســتي تصــد

جـرم بـه باشـد، نشـده ی دگیرسـ اوجـرم بـه سـمت آني تصـد زمـان تاوباشدشدهی جرممرتکب
.گرددیمی دگیرسمذکورهايدادگاهازی کیدري و

ـ ابـه مادههرچند ی ولـ شـوند ی جرمـ مرتکـب ي تصـد زمـان دراگـر کـه نکـرده اشـاره نکتـه نی
آنازمنفــک شــدن ازبعــدایــآرد،یــنگصــورتی دگیرســهــاآنجــرمبــهی لــیدالبــهانزمــآندر

درایـ شـود مـی یدگیرسـ 308و307مـواد درمـذکور هـاي دادگـاه درزیـ نآنـان جـرم بـه خدمت
ـ . گـر یدهـاي دادگاه جـرم ارتکـاب مـذکور، هـاي دادگـاه تیصـالح مـالك ازآنجاکـه گفـت دیـ بای ول
ــل ــوقب ــاندرای ــدزم ــي تص ــذات،اس ــل ــدهیعل ــهالقاع ــرایمب ــابج ــاندری ارتک ــدزم در،يتص

ــاه ــايدادگ ــذکوره ــی دگیرســم ــد. شــودیم ــاندرهرچن ــايپســتي دارای دگیرســزم ــذکوره م
.دانستي جاری اولقیطربهراقاعدهنیاتوانیمی حتونباشند

بیـــانگر صـــالحیت محلـــی و 1392قـــانون آئـــین دادرســـی کیفـــري مصـــوب  310مـــاده 
منظـور از صـالحیت اضـافی ایـن اسـت کـه در برخـی مـوارد         . صـالحیت اضـافی اسـت   حـال نیدرع

صـالحیت محلـی، صـالحیت رسـیدگی بـه جرمـی را نـدارد بـه حکـم قــانون          ازلحـاظ دادگـاهی کـه   
واقـع  جـرایم لـذا صـالحیت ایـن دادگـاه نسـبت بـه       . کنـد صالحیت رسیدگی به آن جرم را پیـدا مـی  

شـود بیـانگر صـالحیت    یـک صـالحیت اضـافی محسـوب مـی     خـود  قضـایی شده در خـارج از حـوزه   
.صالحیت اضافی استحالنیدرعمحلی و 
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اسـترداد تمـام یـا بخشـی از وجـوه اخـتالس       تـأثیر درخصوصقضاییرویه : مبحث هشتم
قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء،      5مـاده  2موضوع تبصره (در تعلیق حبس شده 

)اختالس و کالهبرداري
جزایــیدادگــاه عمــومی 1193صــادره از شــعبه 11/05/1388مــورخ 7نامــه شــماره دادموجــببــه

ــه میــزان   1تهــران ــا جعــل ب ــوأم ب ــه اتهــام مشــارکت در اخــتالس ت 000/060/323/5، آقــاي الــف ب
ــا ازمان حریــال از ســ ــه تحمــل پــنج ســال حــبس تعزیــري و پرداخــت  علیــهمحکــومب آقــاي س ب

ــال در   ــغ دو میلیــارد ری ــه مبل ــم از خــدمات دولتــی و رد  جــزاي نقــدي ب ــت و انفصــال دائ حــق دول
ت در حـق سـازمان ح  . آقـاي الـف  علیـه محکـوم بـا  مشـترك طـور بـه ریـال  000/060/323/5مبلغ 

ــه اســتناد تبصــره  ــاده 2ب ــرداري  5م ــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهب ــانون تشــدید مجــازات م ق
و ایــن حکــم از ناحیــه محکــوم 1370قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 42و مــاده 1367مصــوب 
ــوم ــهمحک ــورد   علی ــانونی م ــرر ق ــه مق ــارج از فرج ــدنظرخواهیدر خ ــه و تجدی ــهقرارگرفت ــبب موج

ــماره   ــه ش ــورخ 8809972130300060دادنام ــاه قــرار رد    16/6/1380م ــان دادگ ــادره از هم ص
8809972131400033صــادر کــه بــر طبــق دادنامــه شــماره      تجدیــدنظرخواهیدرخواســت 

ــدنظردادگــاه 69ادره از شــعبه صــ29/9/1388مــورخ  قرارگرفتــه تأییــداســتان تهــران مــورد تجدی
از دیـوان عـالی کشـور درخواسـت اعـاده دادرسـی نمـوده کـه بـه شـعبه           علیـه محکـوم سـپس  . است

را بـا التقـات   علیـه محکـوم شـعبه مرجـوع الیـه اسـتدعالی     . نهم دیوان عالی کشور ارجـاع شـده اسـت   
عمـومی و انقـالب درامـور کیفـري مصـوب      هـاي ادرسـی دادگـاه  دآیـین قـانون  272مـاده  6بر بنـد  
ــامبرده 1378 مــورخ 82/9دادنامــه شــماره موجــببــهمنطبــق دانســته و ضــمن اجابــت خواســته ن

ــواد  12/2/1389 ــراي م ــوم  275و 274در اج ــانون مرق ــهق ــورب ــام   منظ ــه اته ــدد ب ــیدگی مج رس
دادگـاه  1063ارسـال کـه بـه شـعبه     تهـران جزایـی مشارالیه، پرونـده را بـه محـاکم دادگـاه عمـومی      

ــیعمــومی  ــده اســت جزای ــاع گردی ــران ارج ــه   . ته ــه براســاس دادنام ــوع الی ــعبه مرج ــی آن ش در پ
بــا اصــالح میــزان باقیمانــده مــال مــورد      20/10/1390مــورخ 900997213020062شــماره 

ــغ    ــه مبل ــتالس ب ــال 000/839/385/2اخ ــی را    رأيری ــاده دادرس ــت اع ــورد درخواس ــدم و تأیی

6، مجموعه آراي قضایی کیفري، تهران، اداره انتشار رویه قضایی، چاپ دوم، ص 1393پژوهشگاه قوه قضائیه، - 1
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از دیـوان عـالی کشـور درخواسـت اعـاده دادرسـی نمـوده        علیـه محکـوم مجـدداً  . وار نمـوده اسـت  است
کــه بــه شــعبه نهــم دیــوان عــالی کشــور ارجــاع و شــعبه مرجــوع الیــه نیــز بــا تمســک بــه همــان   

موضــوع اخــتالس را قبــل از ازمان حدر حــق ســافزارهــانــرماســترداد ، اســتدالل مســبوق بــه ســابقه
عنـوان داشـته اسـت و بـر ایـن اسـاس مـورد را بـا         4/9/1387مـورخ  45شـماره کیفرخواستصدور 

عمــومی و انقــالب در امــور کیفــري هــايدادرســی دادگــاهآیــینقــانون 272مــاده 6و 5هــايبنــد
ه و ضـــمن اجابـــت خواســـته نـــامبرده طـــی دادنامـــه شـــماره تمنطبـــق دانســـ1378مصـــوب 

قــــانون مرقــــوم 275و 274در اجــــراي مــــواد 10/4/1391مــــورخ 9109970909400442
اسـتان تهـران ارجـاع    تجدیـدنظر بـه محـاکم   پرونـده  ،مجـدد بـه اتهـام نـامبرده    رسـیدگی  منظـور به

.گردیده است

رویـه قضـایی مـورد    درادامـه با توجه به تشریح مختصر دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

رکلیمـد ت . آقـاي الـف  علیـه کـوم محاز عطف توجه بـه اوراق متشـکله پرونـده و نظـر بـه اینکـه       
ــ  ــا اســتفاده  ازمان حســابق نظــارت و بازرســی س ــاطق ب ــز و ســاماندهی من از و مجــري طــرح تجهی

ــه ســازمان ح ،اســناد و مــدارك مجعــول و صــوري  ــق ب ــزان وجــوه متعل ــه می 000/989/225/4را ب
ــا .ز؛ الــف.ف؛ م.م آقایــان حعلــیهمحکــومریــال برداشــت و تصــاحب نمــوده کــه در ایــن میــان   ص ب

ــاکتور ــه ف ــايارائ ــول و صــوري و اخــذ وجــوه چــک ه ــداماتی واصــله هــايمجع ــنازو اق دســتای
انـد و توجهـاً   مرتکبین اصلی را یاري و موجبـات وقـوع بـزه اخـتالس تـوأم بـا جعـل را فـراهم نمـوده         

قــانون تشــدید 5مــاده 3در تبصــره » تمــام وجــه یــا مــال مــورد اخــتالس«بــه اینکــه قیــد عبــارت 
ــ ــرداري مصــوب  مجــازات م ــانگر آن اســت کــه مرتکــب  1367رتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهب بی

اسـتفاده از تعلیـق اجـراي مجـازات حـبس و معافیـت از تمـام یـا قسـمتی          منظـور بـه جرم اخـتالس  
کیفرخواســتاز جــزاي نقــدي مکلــف اســت تمــام وجــوه یــا مــال مــورد اخــتالس را قبــل از صــدور 

دادگـاه الزامـی در   ،سـمتی از وجـوه یـا مـال مـورد اخـتالس      مسترد کنـد و بـا اسـترداد بخشـی یـا ق     
تعلیق مجـازات حـبس و معـاف نمـودن مرتکـب جـرم معنونـه از تمـام یـا قسـمتی از جـزاي نقـدي             
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ــدارد و  ــرفاًن ــی ص ــانون م ــدود ق ــد  در ح ــف ده ــب تخفی ــازات مرتک ــد در مج ــورتیتوان ــهدرص در ک
عنــوانبــهش . مــا آقــاي حعلیهممحکــوت بــا احــد دیگــر از . علیــه آقــاي الــفمــانحن فیــه محکــوم

000/989/225/4مـرتکبین جــرم اخــتالس تــوأم بــا جعــل تمـامی وجــوه مــورد اخــتالس بــه مبلــغ   
انــد بلکــه آنــان بخشــی از مســترد نکــردهازمان حدر حــق ســکیفرخواســتقبــل از صــدور را ریــال

ــماره     ــه ش ــر نام ــه براب ــتالس ک ــورد اخ ــوه م ــورخ 48254/89وج ــر 3/11/1389م ــت دفت سرپرس
در ســال افــزارنــرمرا در قالــب ده فقــره باشــدمــیریــال000/150/840/1مبلــغ ازمان حقــوقی ســ

و مــابقی وجــوه اخــتالس را بــه مبلــغ     انــد  دادهتحویــلکیفرخواســتقبــل از صــدور  1386
ــرده 000/839/385/2 ــترد نک ــال مس ــدری ــغ     . ان ــه مبل ــتالس ب ــورد اخ ــوه م ــه وج ــر اینک ــافه ب اض
ــتمل  000/989/225/47 ــال مش ــغ    ری ــه مبل ــوده ک ــم ب ــر دو قس ــت  000/839/170ب ــال از باب ری

ــب   ــی و نص ــرمطراح ــزارن ــزان   اف ــه می ــی از آن را ب ــارالیه بخش ــه مش ــال در 000/150/840/1ک ری
ــا اســترداد مــابقی وجــوه  تحویــل دادهافــزارنــرمقالــب ده فقــره  انــد و اساســاً مســتندي در ارتبــاط ب

زون بـر اینکـه بـه داللـت نظریـه کارشـناس       افـ . ارائـه نشـده اسـت   ازمان حمورد اختالس در حق سـ 
ــده در      ــارات مقی ــواهد و ام ــوده و ش ــده ب ــوال پرون ــاع و اح ــا اوض ــق ب ــه مواف ــتري ک ــمی دادگس رس

مجعـول و صـوري خریـد پهنـاي بانـد اینترنتـی مبـین ایـن امـر اسـت کـه            هايفاکتورشامل پرونده 
رنـت بـوده کـه ایـن تعـداد      هـزار کـاربر اینت  هـا دهاین میزان مصـرف خریـداري شـده بـراي اسـتفاده      

ــ   ــامپیوتر در س ــزان ک ــن می ــاربر و ای ــا    ازمان حک ــابراتی ی ــت مخ ــوع فعالی ــیچ ن ــدارد و ه ــود ن وج
درصــورتموجــود نبــوده و هــمناتجهیــزات آن مشــاهده نشــده اســت و در ســایت داخلــی ســازم 

هنـاي بانـد   مبنـا پ بـر ایـن   . سـته هـزاران کـاربر در سراسـر دنیـا داشـته باشـد       تواننمیوجود نیز اصوالً 
بـا ایـن اوصـاف چگونـه     . واقعـی و مخـدوش بـوده و اساسـاً خریـداري نشـده اسـت       غیرشدهيداریخر

یـک مـورد صـورت    جـز بـه خریـدي از جهـت پهنـاي بانـد اینترنتـی      کـه درحـالی اسـت  پـذیر امکان
ایـن امـر خـود گویـاي     . نپذیرفته است، ادعـاي اسـترداد تمـامی وجـوه مـورد اخـتالس مطـرح گـردد        

جعـل در پرونـده امـر بخشـی از وجـوه مـورد       بـا مـرتکبین بـزه اخـتالس تـوأم    اگرچـه ه آن است کـ 
ــتالس را  ــهاخ ــورتب ــره ص ــرمده فق ــزارن ــغ اف ــادل مبل ــدور  000/150/840/1مع ــل از ص ــال قب ری

از اخـتالس بـه میـزان    حاصـل انـد امـا مـابقی وجـوه     مسـترد کـرده  کیفرخواست در حـق سـازمان ح  
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ــدور ک000/839/385/2 ــال از ص ــتاي   ری ــدامی در راس ــته و اق ــار داش ــان در اختی ــت کماک یفرخواس
قــانون 8مــاده 3بــدین لحــاظ نــامبرده را نبایــد مشــمول تبصــره . انــداســترداد آن معمــول نداشــته

ایــن بــرعــالوه. دانســت1367تشـدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري مصــوب  
کـه مسـتند تجـویز اعـاده دادرسـی نیـز ازسـوي        هـاي سـازمان ح  هاي رسمی صـادره از معاونـت  نامه

شــعبه نهــم دیــوان عــالی کشــور قرارگرفتــه جملگــی در تعــارض بــا مســتندات مضــبوط در پرونــده  
ــماره      ــه ش ــتري و نام ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ــه نظری ــورخ 48254/89خاص و 3/11/1389م

ــورخ 37123/90 ــ  18/10/1390مـ ــوقی سـ ــر حقـ ــت دفتـ ــت از  ازمان حسرپرسـ ــوده و حکایـ بـ
داشـته  کیفرخواسـت ا قبـل از صـدور   علیهـ محکـوم استرداد بخشـی از وجـوه مـورد اخـتالس توسـط     
رسـد از ناحیـه برخـی از    مـی نظـر بـه هرچنـد کـه   . نه اینکه تمامی آن وجوه را اسـترداد کـرده باشـند   

ــهاشــخاص ــژه، ب ــوی ــان س ــده وازمان حکارکن ــعی ش ــیس ــه م ــون نام ــود همچ 1/12- ن- 1665ش
ــورخ  ــد20/8/1388م ــ  لرکیم ــاطق س ــور من ــارد ام ــاهنگی گ ــویر ازمان حهم ــورتو تص ــهص جلس
مـامی وجـوه   ، تچنـین وانمـود گـردد کـه مـرتکبین بـزه اخـتالس تـوأم بـا جعـل          20/8/1388مورخ 

ــت    ــدور کیفرخواس ــل از ص ــتالس را قب ــورد اخ ــمآنم ــال ه ــی س ــايط ــترد 1382- 1383ه مس
امـوال و وجـوه دولتـی توسـط     بـا وصـف برداشـت و تصـاحب    رازمان مـذکو سـ کـه درصورتی. اندکرده

ــوم ــمحک ــفعلیه ــان ال ــال   و؛ش. حوت؛.ا آقای ــان در س ــوي نامبردگ ــام آن ازس ــترداد تم ــدم اس ع
اضـافه بـر اینکـه اساسـاً بخشـی از اعتبـارات       . مبادرت به طـرح شـکایت کیفـري کـرده اسـت     1385

ــال      ــال در س ــارد ری ــل میلی ــغ چه ــه مبل ــاطق ب ــز و ســاماندهی من ــا طــرح تجهی 1384در رابطــه ب
ــ ــهیصیتخص ــماره   افت ــه ش ــق نام ــر طب ــورخ 551- 6245و ب ــابيذ2/8/1388م ــدیرکل حس و م

پــس چگونــه میســور اســت . برابــر اســناد حســابداري پرداخــت شــده اســتازمان حامــور مــالی ســ
واقـع شـده   1387تـا  1384هـاي تنظیمـی در خـالل سـال   کیفرخواسـت اعمال مجرمانـه کـه برابـر    

ــین بخشــی از وجــوه کــه د مو ه ــه   1384ر ســال چن ــه شــده از ناحی ــول ارائ ــر طبــق اســناد مجع ب
ــوم ــمحک ــال  علیه ــد در س ــده بتوان ــت گردی ــايا پرداخ ــاحب و در  1383و 1382ه ــت و تص برداش

دادگـاه بـا تـدقیق نظـر در دالیـل و مسـتندات       هـذا علـی . هـا نیـز مسـترد گردیـده باشـد     همان سال
أم بــا جعــل و انتســاب آن بــه تالس تــوپرونــده و بــا امعــان نظــر در مراتــب مســطوره وقــوع بــزه اخــ
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ت را ثابـت و محتـوم تشـخیص و بـا التفـات بـه اینکـه تمـامی وجـوه مـورد           . آقـاي الـف  علیهمحکوم
ــدور   ــل از ص ــتالس قب ــتاخ ــماره کیفرخواس ــورخ45ش ــ 4/9/1387م ــق س ــترد ازماندر ح مس

ز جــزاي نگردیــده تــا مرتکــب از تعلیــق اجــراي مجــازات حــبس و معافیــت از تمــامی یــا قســمتی ا  
ـ . نقـدي برخـوردار گـردد    ویـاي ایـن اسـت کـه تعلیـق حــبس و      گقضـایی بررسـی اجمـالی رویــه   ذا ل

قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، 5مــاده 2ی شــدن جــزاي نقــدي موضــوع تبصــره منتفــ
، تمـام وجـوه   کیفرخواسـت ی قابـل اعمـال بـوده کـه قبـل از صـدور       درصـورت اختالس و کالهبرداري 

.داد شده باشد نه بخشی از آناختالس شده، استر
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مفهوم تصاحب و تصرف اموال در اختالسدرخصوصقضاییبررسی رویه : مبحث نهم
ــه شــماره  ــورخ 413حســب دادنام ــاه عمــومی جزا1059شــعبه17/10/1391م ــدادگ ــرانی 1ی ته

تــأخیر در ازطریــقریــال 000/700/51بــه مبلــغ . اخــتالس وجــوه بانــک رمــتهم بــهالــف . آقــاي م
دادگـاه عنصـر مـادي بـزه اخـتالس کـه       .باشـد مـی ز مبلغ متعلق بـه مشـتریان بـه حسـاب آنـان     واری

.محـرز ندانسـته اسـت   رامـتهم وسـیله بـه باشـد مـی اشت وجوه متعلق بـه بانـک  دهمان تصاحب و بر
اسـتفاده از موقعیـت   سوءبانـک ر در شـکوائیه قـدیمی خـود بـه دادسـرا موضـوع شـکایت را         عـالوه به

بــه برداشــت و تصــاحب وجــه ازســوي کارمنــدش نداشــته اســت لــذا بــا  يادهیــعقشــغلی مطــرح و 
قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی     37فـوق و بـا رعایـت اصـل کلـی برائـت و اصـل        مراتببهعنایت 

عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري بـه      هـاي دادرسـی دادگـاه  آیـین قـانون  177ایران و بند الف ماده 
.گردیده استحکم به تبرئه متهم موصوف صادر و اعالم لحاظ عدم احراز وقوع بزه اختالس

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

موضـوع مـاده   هـاي دسـتگاه مرتکب جرم اخـتالس بایـد در برداشـت و تصـاحب امـوال دولـت و       
از تعلــق اندیشـه خـالف قــانون بـر انجـام عمــل     عبـارت اسـت   ســوءنیت. داشـته باشـد  سـوءنیت ) 5(

عمـدي اسـت و بـراي تحقـق عمـد الزم اسـت کـه تصـاحب یـا از بـین           جـرایم اخـتالس از  . مجرمانه
نیت و سـوء مرتکـب بـوده اسـت معلـول     امـانی بردن مال متعلـق بـه دولـت یـا اشـخاص کـه در یـد       

خص دیگــري هــم بایــد متضــمن انتفــاع شــخص مخــتلس یــا شــعــالوهبــهقصــد آگاهانــه کارمنــد و 
تحقـق عنصـر روانـی جـرم موکـول بـه وجـود عمـد عـام مرتکـب در تصـاحب            دیگـر عبـارت به. باشد

.نیت خاص در اضرار دولت یا افراد دیگر استسوءمال و وجود 
یـا اشـتباه در محاسـبه از ناحیـه صـندوقداران مبلغـی از وجـوهی        احتیـاطی بـی اما هرگاه بـر اثـر   

شـده، کسـري حاصـل گـردد ایـن انـدازه اقـدام مرتکـب بـه          هـا سـپرده  که برحسـب وظیفـه بـه آن   
هرچنـد ممکـن اسـت موجـب مسـئولیت      . شـود علت فقدان قصد مجرمانـه اخـتالس محسـوب نمـی    

8، مجموعه آراي قضایی کیفري، تهران، اداره انتشار رویه قضایی، چاپ دوم، ص 1393پژوهشگاه قوه قضائیه، - 1
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عنـوان بـه هـا معمـوالً مبلـغ جزئـی     بـراي جبـران ایـن قبیـل اشـتباه     عـالوه به. مدنی صندوقدار گردد
ي تبخیـر شـدنی و غیـره نیـز کسـري      سـایر کاالهـا  درمـورد . شـود مـی کسر صندوق به آنان پرداخت 

1.شودمتعارفی براي انبارداران در نظر گرفته می

نیت یــا اتــالف عمــدي احــراز شــده ســوءبــراي تحقــق جــرم اخــتالس الزم اســت وقــوع جــرم و 
.نیت عام و خاص استسوءداراي دو جرایماین جرم نیز همانند سایر . باشد

تصاحب اموال و اشیاء به نفع خـود یـا دیگـري    نیت عام در جرم اختالس همان قصد برداشت وسوء
باید بین عمل مرتکب واقعدر. نیت خاص تحصیل منفعت براي مرتکب و اضرار به دولت استسوءاست و 

2.و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد

ــوه  ــوقی ق ــزوم احــراز  قضــائیاداره حق ــر ل ــد ب ــا تأکی ــوءه ب ــماره نیت در نظرس ــه ش –1459/7ی
مــأمورین و مســتخدمین دولــت کــه امــوال، وجــوه و یــا ســایر اشــیاء «:کنــدمــیاعــالم 13/6/1380

امــوال هرگــاهوظیفــه بــه ایشــان ســپرده شــده اســت حســببــهکــه المــالبیــتدولتــی متعلــق بــه 
مذکور را به نفـع خـود یـا دیگـري برداشـت یـا تصـاحب نماینـد مشـمول مقـررات تشـدید مجـازات             

ــا ســوءعــدم احــراز صــورتدر. اخــتالس و کالهبــرداري خواهنــد بــود،اءارتشــ نیت و وقــوع جــرم ی
ــالف  ــدنی و   ،غیرعمــديات ــانون مســئولیت م ــت و مقــررات ق ــه مســئولیت ناشــی از امان ــا توجــه ب ب

».سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد
کسـر در وجـوه ابـواب    تنهـا وجـود  «:نویسـد یکی از شعب دیـوان عـالی کشـور در رأي خـود مـی     

جمعی که ممکن اسـت ایـن کسـر جهـات دیگـري غیـر از اخـتالس داشـته باشـد و همچنـین عجـز            
بلکـه اصـوالً دادگـاه بایـد اقـدام      . مالزمـه بـا اخـتالس نـدارد    یـک هیچاز اثبات دعواي فقدان، جمعدار

».متهم را به اختالس احراز نماید
ـ     بنابراین ا حوالـه یـا سـهام و اسـناد و اوراق بهـادار نـزد       اشخاصی که وجـوه نقـدي یـا مطالبـات ی

هـا ولـو بعـد از مطالبـه یـا عجـز از دادن حسـاب باشـد دلیـل قـاطع           صرف امتنـاع از رد آن هاستآن
دولتـی بـه سـبب اشـتباهات یـا روشـن کـردن        مـأمور ممکـن اسـت   بساچهبر قصد اختالس نیست، 

رد تـأخیر در دادن حسـاب بنمایـد    مالزمـه بـا تصـاحب نـدا    یـک هـیچ موارد خرج یا علل دیگري کـه  

315ص چاپ سوم،، حقوق جزاي اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر،1383ولیدي، محمد صالح، - 1
138ص، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات ویراستار، چاپ دوم، 1385شامبیاتی، هوشنگ، - 2
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.توان دلیل بر اختالس دانستو این امر را نمی
اخــتالس امــوال عمــومی در همــه حــاالتش «:نویســدبــاره مــییکــی از حقوقــدانان مصــر در ایــن

1».یک جرم عمدي است عالوه بر آن باید قصد خاص نیز باشد

ــاده  ــق م ــتالس   5طب ــاء، اخ ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــرداري ق ــکو کالهب از هری
ات و مؤسســـو هـــاشـــهرداريو یـــا شـــوراها و یـــا هـــا ســـازمانکارمنـــدان و کارکنـــان ادارات و 

ی اتمؤسسـ انقالبـی و دیـوان محاسـبات و    هـاي بـه دولـت و یـا نهـاد    دولتی و یـا وابسـته  هايشرکت
گانـه سـه قـواي طـورکلی بـه شـود و یـا دارنـدگان پایـه قضـایی و      مـی که به کمک مستمر دولت اداره

ـلح و  هـاي و همچنین نیـرو  رسـمی، وجـوه و   غیربـه خـدمت عمـومی اعـم از رسـمی و      مـأمورین مس
از هریـک یـا سـهام و اسـناد و اوراق بهـادار و یـا سـایر امـوال متعلـق بـه          هـا  یا مطالبـات و یـا حوالـه   

هـا سـپرده شـده اسـت     وظیفـه بـه آن  برحسـب و یـا اشخاصـی کـه    الـذکر فوقات مؤسسو ها سازمان
به نفع خـود و یـا دیگـري برداشـت و تصـاحب نمایـد مخـتلس محسـوب و بـه ترتیـب منـدرج در            را

2.قانون مجازات خواهد شد

103قانون العقوبات القسم الخاص، دارالنهضه العربیه، ص شرحي،الدیم1992حسنی، محمود نجیب،- 1
میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال کهیرصورتد- 2

سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا 10بیش از این مبلغ باشد به دو تا هرگاهموقت و 
براساس تبصره یک درصورت اتالف عمدي، مرتکب عالوه .شودبرابر آن محکوم میمال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو 

براساس تبصره دو چنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد .شودبر ضمان به مجازات اختالس محکوم می
ا پنج سال انفصال موقت و هرگاه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تکهیدرصورت

بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد 
مرتکب اختالس قبل از صدور هرگاهبر اساس تبصره سه . شوداختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم می

نماید و وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاي نقدي معاف میکیفرخواست تمام
اساس تبصره چهار حداقل نصاب مبالغ مذکور بر.اجراي مجازات حبس را معلق ولی مجازات انفصال درمورد او اجرا خواهد شد

واقع شده و دفعاتبهواحده یا دفعتاًکم اعم از این است که جرم در جرایم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محا
براساس تبصره پنجم هرگاه میزان اختالس زاید بر صدهزار ریال باشد . جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد

یک از مراحل رسیدگی چالزامی است و این قرار در هیماهکدرصورت وجود دالیل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت ی
تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین همچنین وزیر دستگاه می. قابل تبدیل نخواهد بود

براساس . تکلیف نهایی وي از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت
مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ دادگاهلیه موارد مذکور درصورت وجود جهات تخفیف،تبصره ششم در ک

.حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود
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هـا  عبـارت اسـت از برداشـت و تصـاحب وجـوه یـا مطالبـات یـا حوالـه         5اختالس به شـرح مـاده   
یکــی از یــا ســهام و اســناد و اوراق بهــادار یــا امــوال دیگــر یکــی از مراجــع مــذکور در مــاده فــوق یــا 

.اشخاص که در نزد آن مراجع است
شرط تحقق جـرم اخـتالس آن اسـت کـه موضـوع اخـتالس حسـب وظیفـه در اختیـار شـخص           

کارمنــد، مــالی حســب وظیفــه در اختیــارش نباشــد ولــی چنانچــهبنــابراین ؛اداري قرارگرفتــه باشــد
مــورد آن را بــه نفــع خــود یــا دیگــري برداشــت و تصــاحب نمایــد عمــل او اخــتالس نیســت بلکــه  

.استجزاییمشمول دیگر عناوین 
طــی قــوه قضــائیهاداره حقــوقی باشــدنمــیمجــازات شــریک جــرم اخــتالس نیــز قابــل تعلیــق  

اخـتالس و ارتشـاء و   هـاي بـزه اعـالم نمـوده اسـت تعلیـق مجـازات شـرکاي       3833/7نظریه شـماره  
1.جایز نیستمجعولسندجعل و استفاده از 

بعضـی حقوقـدانان واجـب اسـت کـه شـیء       ازنظـر ر کشـورها  با مطالعه دکتـرین حقـوقی در سـای   
2.اختالس شده از اشیائی باشد که داراي قیمت و ارزش مالی باشد

موضــوع اخــتالس مــالی اســت کــه در حیــازت «:نویســدیکــی دیگــر از حقوقــدانان مصــري مــی
ــه  ــه حکــم وظیف ــت ب ــد دول ــاقص کارمن ــین ــه   اش م ــزي اســت ک ــر چی ــال ه باشــد و مقصــود از م

»3.اشته باشد تا محلی براي حقی از حقوق قرار گیردصالحیت د
کنـد کـه شـیء اخـتالس شـده      قانون مجازات مصر بـراي مجـازات مخـتلس شـرط مـی     97ماده 

ـلیم شـده باشـد ولـی          فرانسـوي در مـاده اخـتالس    گـذار  قـانون باید به سـبب وظیفـه بـه کارمنـد تس
ار مخـتلس باشـد و قـانون    کند کـه شـیء مـورد اخـتالس بایـد بـه سـبب وظیفـه در اختیـ         شرط می

4.فرانسه تسلیم را ذکر نکرده است

روزنامه و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفري، انتشاراتشهري، غالمرضا- 1
507ص، 1جلد، 1377رسمی، 

434جندي عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، بیروت، دار العلم للجمیع، الطبعه الثانیه، الجزء االول، ص - 2
363الطبعه االولی، ص ،م، الجرایم المضره بالمصلحه العامه فی القانون المصري1991الشاذلی، فتوح عبداهللا، - 3
85ح قانون العقوبات االهلی، الدار العربیه للموسوعات، المجلد االول، ص بک، احمد امین، شر- 4
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طــی آن مــتهم کــهناتهــرجزایــیدادگــاه عمــومی 1059دادنامــه صــادره از شــعبه نســبت بــه
ریـال برائـت حاصـل    000/700/51از اتهـام اخـتالس مبلـغ    . الـف فرزنـد ح کارمنـد بانـک ر    . آقاي م

مشـارالیه در زمـان تصـدي    . خالصـه چنـین اسـت   پرونـده بـه نحـو   گردشـکار  . نموده، ایراد وارد است
واریـز بـه حسـاب بـانکی بـه      بـراي در فرایند دریافت وجوه از مشـتریان بانـک کـه بـه سـبب وظیفـه       

ــا  مــیاو ســپرده ــه خــود درآورده و متعاقبــاً ب ــه تصــرف مالکان ــه چنــدروزهايوقفــهشــده را ب آن را ب
ریـال را تصـاحب   000/700/51مبلـغ  دفعـات بـه بـین درایـن کـرده کـه   مـی حساب مشـتریان واریـز  

امـا دادگـاه بـدوي مســتندات مضـبوط در پرونـده را مبـین تصـاحب وجـوه ندانســته و         ؛نمـوده اسـت  
قــانون تشــدید 5مــاده اگرچــهی اســت کــه درحــالایــن . از اتهــام انتســابی تبرئــه کــرده اســتوي را 

بــزه اخــتالس کــه رکــن مــادي1367مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري مصــوب 
ــه مــواردي اســت کــه یکــی از کارکنــان و مســتخدمین   مــیرا تشــکیل ــاظر ب و هــا دســتگاهدهــد ن

یـا سـهام و اسـناد و اوراق    هـا  قانون مرقـوم وجـوه یـا مطالبـات یـا حوالـه      5موضوع ماده هايسازمان
هــا ســپرده شــده را بــه نفــع خــود یــا دیگــري برداشــت و  را کــه حســب وظیفــه بــه آن... بهــادار و 

قـانون مـذکور جمـع و فـراهم     5اساسـاً مـادامی کـه ارکـان و شـرایط مقـرر در مـاده        . تصاحب نماید
توانــد متصــف بــه ایــن وصــف مجرمانــه گــردد و در جــرم اخــتالس شخصــیت مرتکــب  نباشــد نمــی

ــرخالفعنصــر مــادي اســت و دهنــدهتشــکیليجــرم یکــی از اجــزا ــزه ب ــتب ــت در امان کــه خیان
توســط اشخاصـی قابلیــت  صـرفاً پـذیرد، جــرم اخـتالس   ممکـن اسـت توســط هـر شخصـی صــورت    

ــند     ــتخدامی باش ــه اس ــه و رابط ــیع آن داراي علق ــام و وس ــاي ع ــت در معن ــا دول ــه ب ــق دارد ک ؛تحق
ــه ــارتب ــد دیگــرعب ــتجــرم اخــتالس را بای ــت در امان ــان و مســتخدمین خیان ــادســتگاهکارکن و ه

شــاء، اخــتالس و کالهبــرداري قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارت5موضــوع مــاده هــايســازمان
مربوطــه ســپرده شــده دانســت ولــی در پرنــده هــايو ســازمانهــادســتگاهدر امــوال 1367مصــوب 

ــتهم  ــر م ــهام ــک ر ازجمل ــان بان ــهکارکن ــوانب ــی از عن ــیک ــازمان  مؤسس ــه س ــته ب ــأمینات وابس ت
ب دولتـی مصـو  غیرات عمـومی  مؤسسـ قـانون فهرسـت نهادهـا و    واحـده مـاده اگرچـه .استاجتماعی 

دولتــی قلمــداد کــرده غیرات عمــومی مؤسســاجتمــاعی را یکــی از نهادهــا و تــأمین؛ ســازمان 1373
ات مؤسسـ و واحـده مـاده سـازمانی منـدرج در   هـاي االشـعار واحـد  فـوق واحـده مـاده موجببهاست و 
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ــه آن  ــته ب ــز م وابس ــا را نی ــاد ؤه ــات و نه ــايسس ــومی ه ــت   غیرعم ــاب آورده اس ــه حس ــی ب دولت
ــاا ــودنیب ــوج ــک در تبص ــادهره ی ــدهم ــد ؤ، مواح ــته را واح ــات وابس ــايسس ــی ه ــازمانی مشخص س

انتفــاعی توســط یــک یــا غیرتجــارتی و غیری غیــر از شــرکت و بــراي مقاصــد صــورتبــهدانســته کــه 
ــه نحــوي مالکیــت آنو اداره مــیتأســیسدولتــی غیرسســه و نهــاد عمــومی ؤچنــد م هــا شــوند و ب

ــد   ــا چن ــک ی ــه ی ــق ب ــا نهــاد عمــومی مؤسســمتعل ــن حــال. ولتــی باشــددغیره ی ــا ای ــان و ب کارکن
کـه در زمـان وقـوع جـرم بـیش از پنجـاه درصـد سـهام آن متعلـق بـه سـازمان            ابانک رمستخدمین

ــأمین ــع ن ت ــوده قط ــاعی ب ــی  اجتم ــوب نم ــی محس ــه دولت ــر از اینک ــود و ظ ــرفاًش ــر آن ص ــت ب دول
ــازمان      ــارات س ــت و اختی ــته و مالکی ــارتی داش ــت نظ ــأمینحاکمی ــاعی در آن و ات ــزایش اجتم ف

. نیســتند... مســتثنی از شــمول قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ســرمایه را برعهــده داشــته اســت 
29/3/1392مــورخ 591/92/7ه طــی نظریــه شــماره یئقضــادر ایــن زمینــه اداره کــل حقــوقی قــوه 

قـانون  3مـاده  3در بنـد  » مـأمورین بـه خـدمات عمـومی    «بـا توجـه بـه تعریـف     «:اعالم نموده است
هــاي کارمنــدان بانــک1351حاکمــه و مجــازات مــأمورین بــه خــدمات عمــومی مصــوب راجــع بــه م

کارمنــد بانــک چنانچــهلــذا مــأمورین بــه خــدمات عمــومی محســوب شــده،ازجملــهخصوصــی نیــز 
نیت بــه نفــع خــود یــا دیگــري برداشــت و ســوءخصوصــی وجــوه دریــافتی از مشــتري را عمــداً و بــا 

ــا جــرم موضــوع  ــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین 5مــاده تصــاحب نمایــد عمــل وي منطبــق ب ... ق
».سپاردکارمند بانک به وي میوظیفهانجاماست زیرا مشتري این وجوه را برحسب 

کشــورمان گویــاي ایــن موضــوع اســت کــه بــرخالف بــزه  قضــاییو رویــه قضــاییمحــاکم آراي
ــت ــت در امان ــذیرد، جــرم اخــتالس   خیان صــرفاًکــه ممکــن اســت توســط هــر شخصــی صــورت پ

سط اشخاصی قابلیـت تحقـق دارد کـه بـا دولـت در معنـاي عـام و وسـیع آن داراي علقـه و رابطـه           تو
.استخدامی باشند



131/ اختالس:فصل سوم 

عنصر مادي جرم اختالسدرخصوصقضاییرویه : مبحث دهم
ــعبه  ــومی جزا 105ش ــاه عم ــدادگ ــهدی ــین1ی مش ــده رامتهم ــل و   پرون ــتالس و جع ــر اخ ــر ب دای

انــد بــه شــرح دادنامــه تــدارکات پزشــکی مرتکــب شــدهمــذکور کــه در ســازمان جــرایممعاونــت در 
ــرده اســت  1/4/88–116000227شــماره  ــانونی محکــوم ک ــه مجــازات ق ــورد ب شــعبه .حســب م

ــاه   ــتم دادگ ــدنظربیس ــماره       تجدی ــه ش ــرح دادنام ــه ش ــدوي ب ــض رأي ب ــا نق ــان ب ــتان خراس اس
ــاي م12/7/88- 340000969 ــف . آق ــتهم ردی ــاي م6س و م ــتال. آق ــام اخ ــه لحــاظ س ر را از اته ب

ــه کــرده اســتعــدم صــدق تصــاحب و برداشــت   ــا درخواســت .تبرئ ــدنظرب ــان متجدی ر .ي و م.آقای
رأي ، آنــانتجدیــدنظرپــس از رســیدگی بــا رد دادخواســت مزبــورشــعبه اخیرالــذکرنســبت بــه رأي 

ــه شــماره     ــدوي را مطــابق دادنام ــپس آقــاي م  11/2/1390–13400147ب ي بــا . تأییــد و س
.قاضاي اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده استتك.دوکالت آقاي 

:مبادرت به صدور رأي نموده استزیربه شرح دیوان عالی کشور
ــاي م   ــی آق ــاده دادرس ــت اع ــتند درخواس ــماره   .مس ــاد رأي ش ــه مف ــبت ب - 13400147ي نس

ــدنظرشــعبه بیســتم دادگــاه 11/2/90 ــان   تجدی ــبالً در جری اســتان خراســان مطــالبی اســت کــه ق
قـانون  272از شـقوق مـاده   یـک هـیچ ی عنوان شـده اسـت و تقاضـاي اعـاده دادرسـی وي بـا       دادرس

.شودو رد میباشدنمیآئین دادرسی کیفري قابل انطباق 

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــاده  ــدید  ) 5(م ــانون تش ــته ... ق ــرر داش ــین مق ــه چن ــک«ک ــدان و هری ــا  ... از کارمن ــوه ی وج
هـا سـپرده   را کـه برحسـب وظیفـه بـه آن    ... یـا سـهام و اسـناد و اوراق بهـادار و     هـا  مطالبات یا حواله

شده اسـت، بـه نفـع خـود یـا دیگـري برداشـت و تصـاحب نمایـد، مخـتلس محسـوب و بـه ترتیـب              
جــاي » تصــاحب«و » برداشــت«نــه دوگاهــاياســتفاده مقــنن از واژه» ... .زیــر مجــازات خواهــد شــد

و تـرك  گـردد مـی بـا انجـام یـک فعـل مثبـت محقـق       صـرفاً گذارد که ایـن جـرم   نمیباقی تردیدي 
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عمــل مرتکــب در جــرم اخــتالس دیگــرعبــارتبــه؛گیــردنمــیفعــل عنصــر مــادي ایــن جــرم قــرار 
و بــدون جمــع ایــن دو عمــل، باشــدمــی»تصــاحب«و ســپس » برداشــت«مرکــب از دو رکــن مهــم 

در مرحلـه برداشـت، شـخص مرتکـب هنـوز مـال موضـوع جـرم         . گـردد کب مخـتلس تلقـی نمـی   مرت
ــت و     ــاورده اس ــود در نی ــک خ ــه تمل ــه حیط ــرفاًرا ب ــه   ص ــت ک ــک آن اس ــاحب و تمل ــس از تص پ

همـین موضـوع، وجـه ممیـزه جـرم اخـتالس بـا جـرم اسـتفاده          . گـردد مـی مشمول جـرم اخـتالس   
ــاده  غیر ــی موضــوع م ــوال دولت ــا598مجــاز از ام ــینون مجــازات اســالمیق ــرا در جــرم .باشــدم زی

ــا حفــظ مالکیــت دولــت بــر امــوال دولتــی،    اخیرالــذکر، مرتکــب بــدون قصــد تصــاحب و تملــک و ب
.1نمایدمیهااقدام به استفاده غیرمجاز از آن

ـ        آورد ایـن  دسـت مـی  هدر اینکه مرتکب در دو جرم سـرقت و اخـتالس، مـال متعلـق بـه غیـر را ب
ـ        . نـد دو جرم اشـتراك دار  هـدف تملـک و تصـاحب    اچـه آنکـه در هـر دو، اسـتیال بـر مـال دیگـري ب

2.آن وجود دارد

ــتالس و   ــرم اخ ــین ج ــتب ــتدرخیان ــی از   امان ــه برخ ــود دارد ک ــی وج ــاط محکم ــان ارتب چن
3.دانندمیخیانت در امانتحقوقدانان، اختالس را مصداق مشدد جرم 

هـردو  «:نویسـد مـی خیانـت در امانـت  بـا  بـاره تشـابه جـرم اخـتالس    دانان عـراق در یکی از حقوق
باشــند و قصــد الزم بــراي عمــومی مـی جــرایماز خیانـت در امانــت جـرم اخــتالس امــوال عمــومی و  

خیانــت در هــا عــالوه بــر قصــد عــام مرتکــب از جهــت علــم و اراده عناصــر مــادي جــرم   تحقــق آن
ــت ــت مر   امان ــه نی ــارت اســت از توجــه ب ــه و اخــتالس همــان قصــد خــاص اســت و آن عب تکــب ب
4».بر شیء به قصد تملکءاستیال

جـرم  هـاي تـرین تفـاوت  یکـی از محـوري  . نیـز بـین ایـن دو جـرم وجـود دارد     هـایی تفـاوت البته 
ــا  ــتالس ب ــرایماخ ــر ج ــهدیگ ــژهب ــرم وی ــتج ــت در امان ــبخیان ــیت مرتک ــی، شخص ــدم ــه . باش ب

د، صــورت کــه بــرخالف جــرم اخیرالــذکر کــه ممکــن اســت توســط هــر شخصــی صــورت پــذیرایــن

276اول، ص دیوان محاسبات کشور، چاپ، ؛ حقوق کیفري مالی جرایم مالی علیه دولت1386نژاد،صادق منتی- 1
160م، النظریه العامه لجریمه السرقه، ص 1968السعدي، حمید، - 2
131تهران، انتشارات ویراستار، چاپ دوم، ص ،، جرایم علیه اموال و مالکیت1385شامبیاتی، هوشنگ، - 3
298م، االدعاء العام، دراسه تحلیلیه مقارنه، مجله الحقوقی، ص 1972الجورانی، عبدالرحمن، - 4
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گیـرد کـه بـا دولـت بـه معنـاي عـام داراي علقـه و         توسط اشخاصـی صـورت مـی   صرفاًجرم اختالس 
ــه؛رابطــه اســتخدامی در معنــاي وســیع آن باشــند  ــارتب ــارت اســت از  دیگــرعب جــرم اخــتالس عب

کارکنـان دولـت در امـوال دولـت یـا امـوال شخصـی کـه نـزد دولـت سـپرده شـده             خیانت در امانت
دانســته و خیانــت در امانــترمحمــد صــادقی، ایــن جــرم را از فــروض جــرم آقــاي دکتــر می. باشــند

.انددانستهخیانت در امانتبرخی جرم اختالس را مصداق مشدد جرم 
ــاده   ــق م ــرم اخــتالس طب ــدید) 5(موضــوع ج ــانون تش ــات،  ... ق ــوه، مطالب ــارت اســت از وج عب

ات مؤسســو هــا ســازماناز ، ســهام، اســناد، اوراق بهــادار و ســایر امــوال متعلــق بــه هریــکهــاحوالــه
.ها سپرده شده استوظیفه به آنبرحسبو یا اشخاصی که ) 5(موضوع ماده 

امــوال کـه ایـن اســت  ... قــانون تشـدید ) 5(یکـی دیگـر از خصــایص جـرم اخـتالس طبــق مـاده      
مـذکور در مـاده   هـاي مورد اشاره در این ماده بایـد برحسـب وظیفـه بـه کارمنـدان و کارکنـان واحـد       

بـه همـین منظـور بـراي تحقـق جـرم اخـتالس و انتسـاب آن بـه مرتکــب،          . ه شـده باشـد  سـپرد ) 5(
براسـاس کـه درصـورتی صـرفاً الزم است قبـل از هـر مـورد بـه شـرح وظـایف سـازمانی وي توجـه و         

ــه کارمنــد    ــا امــوالی ب ســپرده شــرح وظــایف ســازمانی و ضــوابط و تشــریفات و عــرف اداري، مــال ی
عـالوه بـر مـواردي کـه شـرح      دانـد مـی الزم بـه ذکـر   جـا همـین ر د. ، وي را مجرم دانسـت شده باشد

ــارپردازان و    ــر ک ــخاص نظی ــی اش ــازمانی برخ ــایف س ــأمورینوظ ــت و م ــپردن ... پرداخ ــتلزم س مس
، هـر کارمنـدي بـراي انجـام مطلـوب وظـایف محولـه،        باشـد مـی هـا وجوه نقدي و سایر امـوال بـه آن  

هــا، برداشــت و تصــاحب آندرصــورتتحویــل و فهرســتی از امــوال و امکانــات را از دســتگاه متبــوع
صـورت، ممکـن اسـت در شـرح وظـایف      بـدیهی اسـت در ایـن   . شـود مـی مختلس محسـوب عنوانبه

چنین کارمندي، اصوالً سـپردن امـوال مصـداق نداشـته باشـد، لـیکن بـه لحـاظ عـرف اداري، چنـین           
عضـی از علمـاي حقـوق بـراي     بنظـر بـه البتـه  . شـوند میاموالی، اموال سپرده شده به کارمند محسوب

هـا در  امـوال سـپرده شـده بـه آن    صـرفاً تحقق جرم اختالس ضرورت ندارد که کارمنـدان و کارکنـان   
ازنظـر دستگاه متبوع اصلی خود را برداشـت و تصـاحب نماینـد، بلکـه ممکـن اسـت شـخص کارمنـد         

ري باشـد کـه   اداري و استخدامی تابع یک دستگاه امـا محـل خـدمت و فعالیـت وي در دسـتگاه دیگـ      
1.شودمیاین شخص نیز برداشت و تصاحب اموال، اختالس تلقیدرمورد

289، حقوق کیفري مالی جرایم مالی علیه دولت، دیوان محاسبات کشور، چاپ اول، ص 1386صادق منتی نژاد، - 1
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آیـا برداشـت و تصــاحب   کـه ایـن اسـت   ) 5(امـوال موضـوع مـاده    درخصـوص طـرح قابـل سـؤال 
شـود یـا اسـتفاده    مـی منافع اموال، ضمن حفظ مالکیـت دولـت بـر عـین امـوال، اخـتالس محسـوب       

دانـیم، یکـی از   کـه مـی  گونـه همـان ؟ اسـت ازات اسـالمی قـانون مجـ  ) 598(مجاز موضـوع مـاده   غیر
ــتفاده    ــتالس و اس ــرم اخ ـلی ج ــایز اصـ ــوه تم ــاده  غیروج ــوع م ــاز موض ــدم )598(مج ــارت از ع ، عب

جـاز و تصـاحب آن در جـرم اخـتالس     مغیرتصاحب و تملـک مـال موضـوع جـرم، در جـرم اسـتفاده       
ــر همــین اســاس . باشــدمــی ختمان اداري و ســایر مســتخدم دولــت از خــودرو، ســاکــهدرصــورتیب

مجــاز نمــوده و از ایــن طریــق بــدون تملــک امــوال مــذکور از غیرامــوال متعلــق بــه دولــت اســتفاده 
نکتــه . مجــاز گردیــده نــه جــرم اخــتالسغیرشــود، مرتکــب جــرم اســتفاده منــدبهــرههــا منــافع آن

ثـال معنـوان بـه . گیـرد مورد اختالف در جایی است کـه منـافع مـذکور، جنبـه منفصـل بـه خـود مـی        
ــافتی        ــوه دری ــاره داده و وج ــران اج ــه دیگ ــت را ب ــاختمان اداري دول ــودرو و س ــت، خ ــد دول کارمن

ــل از آن ــت   حاص ــوف از مالکی ــوال موص ــین ام ــه ع ــدون اینک ــا را ب ــند،   ه ــده باش ــارج ش ــت خ دول
.نمایدبرداشت می

قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء، اخـتالس و       5تبصـره یـک مـاده    موجـب بـه همچنین
دولتــی بــوده اســت نیــز در حکــم مــأمورکــه در اختیــار اتــالف عمــدي امــوال دولتــیداري، کالهبــر

ــابراین    ــین کــرده اســت، بن ــراي آن مجــازات مع ــنن ب ــوده و مق ــت عنصــر ازلحــاظاخــتالس ب ماهی
مــادي جــرم اخــتالس بایــد گفــت کــه برداشــت، تصــاحب و اتــالف امــوال دولتــی توســط کارمنــد   

نیت مرتکــب در کســب ســوءي شــده اســت البتــه بــا احــراز اخــتالس جــرم انگــارعنــوانبــهدولــت 
در شــرایط کنــونی ارتکــاب اخــتالس از جانــب کارمنــدان . منفعــت شخصــی بــراي خــود یــا دیگــري

:قابل وقوع استهاي زیربا روشدولت 
 و مؤسسات اعتباري؛هابانکاشخاص نزد هايحساببرداشت از
 تیار؛وجوه در اخهرگونهاستفاده شخصی کارمند دولت از
؛سودآورها بعد از مدت کوتاهی پس از استفاده در معامالت استفاده از وجوه در اختیار و استرداد آن
سوي خودش؛تصاحب و تملک اموال سپرده شده به کارمند دولت از
تملیک اموال و وجوه متعلق به دولت به شخص دیگري بدون مبنا و توجیه قانونی.
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اسـترداد وجـوه مـورد اخـتالس در     تـأثیر درخصـوص قضاییبررسی رویه : مبحث یازدهم
زمان رسیدگی واخواهی

8909970230600028م کارمنـد وقـت بانـک نسـبت بـه دادنامـه غیـابی        يواخـواهی آقـا  دنبالبه
ــه 5/2/891-  ــهک ــبب ــک ع موج ــکایت بان ــا ش ــاط ب ــآن در ارتب ــغ  ام ــر اخــتالس مبل ــر ب 200ل دائ

ـ     نون قـا 5ر دالیـل مـنعکس شـده و بـا اسـتناد بـه مـاده        میلیون ریال از وجوه متعلق بـه بانـک بنـا ب
ــه تحمــل ســه  تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء ــر رد وجــوه، ب ، اخــتالس و کالهبــرداري عــالوه ب

، اســتســال حــبس و پرداخــت جــزاي نقــدي و انفصــال دائــم از خــدمات دولتــی محکــوم گردیــده 
ــاه  ــورد اخــتال   دادگ ــه اســترداد وجــوه م ــن موضــوع ک ــرفتن ای ــا درنظــر گ ــان رســیدگی ب س در زم

مقــررات دادرسـی در مرحلــه  ودگـرد تلقـی نمــی کیفرخواسـت واخـواهی بـه منزلــه اسـترداد قبــل از    
و هـیچ ارتبـاطی بـا مرحلـه قبـل از      باشـد مـی واخواهی هماننـد دادرسـی ماقبـل خـویش در دادگـاه     

ــذانداشــته کیفرخواســت ــاوجودواخــواه ل ــانونی منــدراســترداد وجــوه نمــیب ــد از مزیــت ق ج در توان
ــاده 3تبصــره  ــانون ت5از م ــ شــق ــرتکبین ارتشــاء، اخ ــازات م ــتفاده دید مج ــرداري اس تالس و کالهب

5از مـاده  6بـا درنظـر گـرفتن تبصـره     (ضـمن رد واخـواهی و بـا اعمـال کیفیـات مخففـه       لـذا . نماید
هـاي ه بـه شـماره  یئقضـا یـات اداره حقـوقی قـوه    نظرازقضـایی اسـتنباط  و...) قانون تشدید مجـازات  

ــت از     23/11/74- 6378/7و 19/8/73- 5361 ــال موقـ ــبس و انفصـ ــال حـ ــل دو سـ ــه تحمـ بـ
خــدمات دولتــی بــه مــدت یــک ســال و پرداخــت جــزاي نقــدي بــه میــزان وجــه مــورد اخــتالس   

.نموده استمحکوم

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــتهم از ز ــاده   م ــوع م ــتخدمین موض ــان و مس ــره کارکن ــانون ت5م ــق ــرتکبین  ش ــازات م دید مج
مســتقیم و طــوربــهبــوده کــه امــوال و وجــوه بانــک 1367، اخــتالس و کالهبــرداري مصــوب ءارتشـا 

بـه او سـپرده شـده کـه وظیفـه حفـظ و حراسـت از        وي مستقیم بنـا بـر مقتضـاي وظیفـه اداري    غیر
ــا رغــمبــهو امــوال و وجــوه دولتــی را برعهــده داشــته اســتفاده از مقــام و سوءمنــع و حــذر قــانون ب

10، مجموعه آراي قضایی کیفري، تهران، اداره انتشار رویه قضایی، چاپ دوم، ص 1393پژوهشگاه قوه قضائیه، - 1
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از پــیش طراحــی شــده بــا توســل بــه یــک ايهبــا ســبق تصــمیم و برنامــهــمآنی و موقعیــت شــغل
ریـال  000/112/20سري اعمال بـه ظـاهر قـانونی ولـی در اصـل مغـایر بـا قـوانین و مقـررات مبلـغ           

ــالغ بازپرداخــتاز وجــوه حاصــله از  ــع  اقســاط تســهیالت و مب ــه نف ــک را ب ــود در صــندوق بان موج
در اختیـار شـخص اداري قـرار    بـین ایـن دراضـافه بـر اینکـه    . خود برداشت و تصـاحب نمـوده اسـت   
رســد در مــینظــربــهشــرایط تحقــق ایــن جــرم اســت ازجملــهگــرفتن وجــوه مــورد اخــتالس کــه 

هـا حوالـه ات، نقـدي، مطالبـ  اسـت چـون آنچـه از مفهـوم سـپرده شـدن وجـوه       یافتهتحققپرونده امر 
ات مؤسسـ و هـا  سـازمان از هریـک یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهـادار یـا سـایر امـوال متعلـق بـه       

ــاده   ــدرج در م ــا  5من ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــوب  ق ــرداري مص ــتالس و کالهب ، اخ
ــادر 1367 ــن متب ــه ذه ــیب ــرددم ــم از   گ ــز از اع ــی اســت و ســپرده شــدن نی ــاهیم عرف ــان مف هم
چگـونگی سـپردن وجـه یـا مـال اعـم از       دیگـر عبـارت بـه ؛باشـد مـی مستقیم غیرمستقیم و یا سپردن
تحویــل و بعــد از طــی مــوردنظرهــايدســتگاهسســات و ؤمقامــات و یــا افــراد بــه موســیلهبــهاینکــه 

ــه      ــراد مســتقیماً ب ــا اف ــات و ی ــه توســط مقام ــه و اینک ــرار گرفت ــد ق ــار کارمن مراحــل اداري در اختی
باشــد مــالك تحقــق ســپرده شــدن نبــوده و فقــط تحویــل وجــوه یــا واگذارشــدهرمــدنظکارمنــدان 

واقعــی و یــا صــورتبــهکــه چــه باشــدمــیحســب وظیفــه موردتوجــه هــمآندان امــوال بــه کارمنــ
حکمــی تحقــق یابــد و در بــاب بــزه اخــتالس تســلیم مــال یــا وجــه ناشــی از یــک رابطــه و قــرارداد  

عـالوه بـر اینکـه برداشـت وجـوه بـه       . اداري اسـت ارچوب مقـررات حقـوقی  در چـ شـده ایجادحقوقی 
وجــوه بــه صــرف برداشــت، جــرم درمــوردیعنــی ؛آیــدنزلــه تصــاحب و تملــک آن بــه حســاب مــیم
خواهـد بـود ولـی    جزایـی مخـتلس قابـل تعقیـب    عنـوان بـه شـود و مرتکـب   مـی تـام واقـع  صورتبه

پیـدا کنـد تـا جـرم بـه      تصـاحب بـروز و ظهـور   صـورت بـه سایر اموال بایستی رفتـار مرتکـب   درمورد
هـاي دسـتگاه از طرفی در جـرم اخـتالس، بـین محـروم نمـودن موقـت یـا دائـم         . شکل تام واقع شود
ــاده  ــذکر5مــذکور در م ــدارد و  اخیرال ــاوتی وجــود ن ــه، تف ــوال متعلق ــهاز ام اینکــه اندیشــه محــضب

وقــت یــا ، مصــورتآندرز آن امــوال تعلــق گرفــت، موصــوف اهــايدســتگاهمرتکــب بــر محرومیــت 
ــر     ــن ام ــق جــرم نداشــته و ای ــأثیري در تحق ــت، ت ــودن قصــد محرومی ــم ب ــواردي در صــرفاًدائ در م

اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده عملـی شـخص مرتکـب از        عـالوه بـه . اسـت اثرگـذار مجازات جزاي نقـدي  
در ایــن جــرم مقــنن . کنــدوجــوه یــا مــال موضــوع اخــتالس تفــاوتی در ماهیــت جــرم ایجــاد نمــی 
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را مـالزم بـا نفـع خـود یـا شـخص دیگـري        هـا دسـتگاه از مالکیـت دولـت و سـایر    خروج وجه یا مال
،منـد شـده یـا نشـده باشـد افـزون بـر ایـن        خص مرتکـب، از آن وجـه یـا مـال بهـره     دانسته، خواه شـ 

خالف آنچه وکیـل ادعـا نمـوده، تحقیقـات معمولـه و مسـتندات ابـرازي حکایـت از ایـن امـر داشـته            
ــاریخ  اســت کــه مــتهم پــیش از واگــذاري   ــار در ت ســهام بانــک در بــورس اوراق بهــادار کــه اولــین ب

ریــال از وجــوه متعلــق بــه 000/112/20بــه بخــش خصوصــی واگــذار گردیــده مبلــغ 30/11/1387
هــايبانـک ازجملـه بانـک را برداشـت و تصـاحب نمـوده اســت و اساسـاً در زمـان وقـوع جــرم بانـک         

ــاده    ــمول م ــت ش ــه تح ــوده ک ــی ب ــانون ت5دولت ــازاق ــدید مج ــاءش ــرتکبین ارتش ــتالس و ت م ، اخ
ــرداري مصــوب  ــرار داشــته اســت1367کالهب ــوه قضــائیهاداره کــل حقــوقی . ق ــدان ق حتــی کارمن

ــد را نیــز از شــمول قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین  کــه خصوصــی شــدهییهــابانــک خــارج ... ان
ــماره    ــه ش ــت و در نظری ــرده اس ــورخ 591/92/7نک ــوده 29/3/1392م ــالم نم ــه «:اع ــه ب ــا توج ب

قــانون راجــع بــه محاکمــه و مجــازات 3مــاده 3در بنــد »مــأمورین بــه خــدمات عمــومی«تعریــف 
انــد جــزء کــه خصوصــی شــدهییهــابانــککارمنــدان 1315مــأمورین بــه خــدمت عمــومی مصــوب 
هـا قابـل انطبـاق بـا مفـاد مـاده       عمـل آن چنانچـه جـه یدرنتمأمورین به خدمت عمـومی محسـوب و   

ــ 5و 3 ــانون تشــدید مجــازات م ــب هســتند ... رتکبین ق ــل تعقی ــه در  ».باشــد قاب ــه اینک ــاً ب و توجه
قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و 2وصــف صــدق مــدعاي وکیــل مــتهم، مــاده 

ــوب  ــرداري مص ــال   1367کالهب ــیل م ــزه تحص ــانونی ب ــن ق ــه رک ــقک ــکیلازطری ــروع را تش نامش
ــی ــب رف      م ــی مرتک ــا اشخاص ــخص ی ــه ش ــت ک ــواردي اس ــه م ــاظر ب ــد ن ــدوده  ده ــاري در مح ت

ــدوفروش ــا خری ــادرات و واردات و  سوءی ــوز ص ــتفاده از مج ــهاس ــه   آنچ ــولی گفت ــت اص ــاً موافق عرف
داراي ضــوابط مشــخص گردنــد کــه بــه تحصــیل هــايشــود و همچنــین تقلــب در توزیــع کــاالمــی

عادالنــه و نامشــروع مــادامی کــه غیرنامشــروع بیانجامــد و اساســاً هــر نحــو دارا شــدن ازطریــقمــال 
توانـد متصـف بـه ایـن     قـانون مرقـوم جمـع و فـراهم نباشـد، نمـی      2ن و شـرایط مقـرر در مـاده    ارکا

ــه گــردد ــه. وصــف مجرمان ــبب ــال  گــریدانی ــزه تحصــیل م ــی یعنــی ب ــان دو مفهــوم کل ــقمی ازطری
ـ نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افـزودن نـاروا بـه دارا    از میـان نسـب اربعـه، رابطـه عمـوم      هـا  یی

ــانون 2ار بــوده یعنــی هــر تحصــیل مــال نامشــروعی کــه مشــمول مــاده  و خصــوص مطلــق برقــر ق
عادالنــه نیــز خواهــد بــود ولــی عکــس ایــن قضــیه  غیرمصــداق دارا شــدن گمــانبــیمرقــوم باشــد 
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ارکـان و شـرایط مقـرر در    کـه یزمـان گردیـد تـا   هکـه اشـار  گونـه همـان همواره صادق نخواهد بـود و  
ــانون فــوق االشــعار جمــع نباشــد، مجر 2مــاده  ــراي  ق ــه قلمــداد کــردن عمــل و تعیــین کیفــر ب مان

5مـاده  3بـوده اسـت و نظـر بـه اینکـه بـه داللـت تبصـره         گـذار  قـانون مرتکب آن بـرخالف منظـور   
ــانون  ــرتکبین ارتشــاتشــدیدق اســترداد تمــام 1367، اخــتالس و کالهبــرداري مصــوب ءمجــازات م

اي مجـازات حــبس و  موجـب تعلیــق اجـر  کیفرخواسـت قبـل از صــدور  هـم آنوجـه مـورد اخــتالس   
و اساســاً عــدم حضــور مــتهم در مراحــل  گــرددمــیمعافیــت از تمــام یــا قســمتی از جــزاي نقــدي 

ــه وي و احضــار وي     ــدم دسترســی ب ــا وصــف ع ــدماتی و دادرســی ب ــات مق ــقتحقیق ــار ازطری انتش
و متعاقــب آن پرداخــت وجــه مــورد اخــتالس قبــل از رســیدگی بــه راالنتشــاریکثآگهــی در روزنامــه 

ــل از صــدور    واخــواهی  ــورد اخــتالس قب ــه م ــام وج ــاي اســترداد تم ــه معن نیســت، کیفرخواســتب
از حیـث دالیـل احـراز بـزه و انتسـاب آن بـه مـتهم و انطبـاق آن بـا قـانون و           مراتـب بـه بنـا  هذاعلی

گـردد و  در حکـم بـوده، مالحظـه نمـی    مـؤثر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیـز اشـکال اساسـی کـه     
، اخـتالس و کالهبـرداري   ءقـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـا     5اده مـ موجـب بـه نظر به اینکـه  

ریــال باشــد مرتکــب بــه هــزارپنجــاهمیــزان اخــتالس بــیش از مبلــغ کــهدرصــورتی1367مصــوب 
شـود و توجهـاً بـه اینکـه دادگـاه بـدوي در مـانحن فیـه بـا          مـی انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم

ــه   ــات مخفف ــال کیفی ــاییاعم ــازات قض ــتهم را ، مج ــرخالفم ــره ب ــاده 6تبص ــوم از 5م ــانون مرق ق
انفصــال دائــم از خــدمات دولتــی بــه انفصــال موقــت از خــدمات دولتــی بــه مــدت یــک ســال تنــزل 

.صادره واجد ایراد و اشکال استرأيداده است بر این مبنا 
و بــین باشــدمــی، برداشــت وجــوه بــه منزلــه تصــاحب و تملــک آندر جــرم اخــتالسبنــابراین 

از امــوال متعلقــه، اخیرالــذکرقــانون مــذکور در مــادههــايدســتگاهنمــودن موقــت یــا دائــم محــروم
.استاثرگذاردر مواردي در مجازات جزاي نقدي صرفاًتفاوتی وجود ندارد و این امر 

ضــمناً اســتفاده یــا عــدم اســتفاده عملــی شــخص مرتکــب از وجــوه یــا مــال موضــوع اخــتالس  
ــاد    ــرم ایج ــت ج ــاوتی در ماهی ــتف ــدینم ــتهم   کن ــور م ــدم حض ــدنظرخواهو ع ــل تجدی در مراح

ــی   ــدماتی و دادرس ــات مق ــهتحقیق ــلب ــار وي  دلی ــه وي و احض ــی ب ــدم دسترس ــقع ــار ازطری انتش
و متعاقــب آن پرداخــت وجــه مــورد اخــتالس قبــل از رســیدگی بــه کثیراالنتشــارآگهــی در روزنامــه 

ــل از صــدو    ــورد اخــتالس قب ــه م ــام وج ــترداد تم ــاي اس ــه معن ــواهی ب .نیســتکیفرخواســتر واخ
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مقدمه
ــر  ــدر ه ــايهجامع ــت ايه، مجموع ــرایط، موقعی ــا از ش ــو...وه ــد آن   د داردوج ــخاص واج ــه اش ک

گـذار  قـانون کننـد و  مـی بـیش از دیگـران امکـان انجـام اعمـال مجرمانـه را پیـدا       ها شرایط و موقعیت
ی داشـته  هـای بـا درك ایـن شـرایط، بایـد سـعی در از بـین بـردن چنـین زمینـه         نیزبیـ تو نگـر آینده
تصـویب  ايایـران، قـوانینی در چنـین زمینـه    ازجملـه در مجموعه قـوانین کیفـري هـر نظـامی     . باشد
قبـل از اینکـه نـاظر بـه مرحلـه پـس از ارتکـاب جـرم باشـند، بیشـتر واجـد            یچنین قوانین. گرددمی

ممنوعیــت کارکنـان دولــت از مداخلــه  قـانون یکـی از ایــن قــوانین، . باشــندمـی خصیصـه پیشــگیرانه 
ــت  ــا داوري در دعــاوي دول ــژهبــهت دولتــی معــامال. اســتدر معــامالت دولتــی ی هــايدر کشــوروی

اقتصـادي دارد،  هـاي توسـعه کـه دولـت مداخلـه مسـتقیم در امـر تصـدي       درحـال توسعه نیافته و یـا  
هـا،  به لحاظ کمیت و کیفیـت، از سـطح بـاالیی برخـوردار بـوده و از ایـن حیـث صـحت برگـزاري آن         

و گیــريتصــمیمتمرکــز اداري سیســتمی اســت کــه در آن حــق . از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت
یعنـی نهادهـا و مقامـات عـالی کشـور کـه       ؛اداره امور ملی و محلـی در انحصـار دولـت مرکـزي اسـت     

مجــاز بــودن درصــورت1.باشــندمــیامــور ملــی و محلــی کشــور دارعهــدهدر مرکــز مســتقر هســتند 
مداخلـه کارکنـان دولــت در معـامالت دولتـی، کارکنــان مـذکور بــه لحـاظ ارتبـاطی کــه بـا دولــت و         

55صان، چاپ دوم، جلد اول، ، حقوق اداري، تهران، بنیاد حقوقی میز1387امامی، محمد، - 1
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ــد و بــه لحــاظ احتمــال   اح ــاً اطالعــاتی کــه از کــم و کیــف معــامالت مــذکور دارن اســتفاده از سوءیان
بــر . مقـام و موقعیــت اداري خــود، ممکـن اســت بــه صـحت انجــام ایــن معـامالت خلــل وارد نماینــد    

دیگـر، الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع مداخلـه        هـاي همین اساس در ایران، همانند بسـیاري از کشـور  
ــوزرا ــاریخ   و نماینـ ــوري در تـ ــی و کشـ ــامالت دولتـ ــت در معـ ــدان دولـ ــین و کارمنـ دگان مجلسـ
.به تصویب رسیده است22/10/1337

مــورد بحــث و بررســی جــرم فــوقدرخصـوص صــادره قضــاییآرايدر مباحـث آتــی تعــدادي از  
:مشخص گرددمربوطموضوعاتازپیرامون بعضی قضاییگیرد تا از این طریق رویه قرار می

1مـاده  1موضـوع تبصـره   (وابسـتگان مـدیران   درخصوصقضاییبررسی رویه : مبحث اول
قانون راجع بـه منـع مداخلـه وزرا، نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان دولـت در معـامالت         

)کشوري و لشکري
ــده کالســه     ــب محتویــات پرون ــه شــماره  91/1072/101حس - 8709975115602949و دادنام

ــعبه  14/10/1391 ــادره از ش ــاکم 101ص ــیمح ــهدجزای ــدیرعامل، مش ــر از   م ــر دیگ ــار نف و چه
صــورتبــهبــه مداخلــه در معــامالت دولتــی انــدمــتهمدولتــی الــفکارکنــان و پیمانکــاران شــرکت 

فقـره قـرارداد بـا همســران،    33بـدین توضـیح کـه مـتهم ردیـف اول مبــادرت بـه انعقـاد        . غیرقـانونی 
مبلــغ جمعــاًارزش ایــن قراردادهــا نمــوده کــه الــففرزنــدان، بــرادران و وابســتگان مــدیران شــرکت 

در انعقـاد  الـف  بـه اینکـه صـرفه و صـالح شـرکت      بـا عنایـت  دادگـاه .بیست میلیارد ریال بوده اسـت 
آن قراردادهــا رعایــت نگردیــده اســت عمــل انتســابی بــه نامبردگــان را محــرز و مســلم دانســته فلــذا  

مـتهم ردیـف اول را بـه تحمـل دو     رازیـ غبـه از متهمـین  هریـک قـانون مارالـذکر   2به مـاده  با استناد
ــا     ــل چه ــه تحم ــف اول را ب ــتهم ردی ــري و م ــبس تعزی ــال ح ــوم  س ــري محک ــبس تعزی ــال ح ر س

.نمایدمی
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مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

عــم از اینکــه در مقابــل ا(تواننــدنمــیالــذکر بعضــی از اشــخاص مــاده یــک قــانون فــوقبراســاس
افتخـاري و  طـور بـه حقوق یـا مـالی دریافـت دارنـد و یـا آنکـه خـدمت را        دهندمیخدمتی که انجام 

یـا  هـا شـهرداري در معـامالت یـا داوري در دعـاوي بـا دولـت یـا مجلسـین یـا         ) رایگان انجـام دهنـد  
رکت نمایـد اعـم از   ایـن مـاده شـ   6و 4هـا و یـا مؤسسـات مـذکور در بنـد      وابسته به آنهايدستگاه

معـامالتی کـه قبـل    ياسـتثنا بـه . (اینکه دعاوي مزبور در مراجع قانونی مطـرح شـده یـا نشـده اسـت     
.)از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد

:ازاندعبارتاین اشخاص 
؛، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسوزیرنخست.1
؛ان و نمایندگان انجمن شهرسفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهردار.2
ــدان و .3 ــه هــايدســتگاهو هــاشــهرداريکشــوري و لشــکري و منصــبانصــاحبکارمن وابســته ب

؛هاآن
کارکنان هر سازمان یا بنگـاه یـا شـرکت یـا بانـک یـا هـر مؤسسـه دیگـر کـه اکثریـت سـهام یـا              .4

اري یـا  آن متعلـق بـه دولـت یـا شـهرد     بـر اکثریت منـافع یـا مـدیریت یـا اداره کـردن یـا نظـارت       
؛ها باشدوابسته به آنهايدستگاه

ــاال   .5 اشخاصــی کــه بــه نحــوي از انحــاء از خزانــه دولــت یــا مجلســین یــا مؤسســات مــذکور در ب
حقـوق  اسـتثناي بـه (مسـتمر  طـور بـه یـا پـاداش یـا امثـال آن     الزحمـه حـق حقوق یا مقرري یـا  

؛دارندمیدریافت ) بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی
کمـک مسـتمر دریافـت    هـا شـهرداري کـه از دولـت یـا    ايخیریـه هـاي بنگـاه رکنـان  مدیران و کا.6

؛دارندمی
شرکت و مؤسساتی کـه پـنج درصـد یـا بیشـتر سـهام یـا سـرمایه یـا منـافع آن متعلـق بـه یـک              .7

نفــر از اشــخاص مــذکور در فــوق یــا بیســت درصــد یــا بیشــتر ســهام یــا ســرمایه یــا منــافع آن  
ور در فـوق باشـد و یـا اینکـه نظـارت یـا مـدیریت و یـا اداره         متعلق به چند نفـر از اشـخاص مـذک   



143/ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی:فصل چهارم 

و مؤسسـاتی کـه تعـداد    هـا  شـرکت اسـتثناي بـه (هـا باشـد   و یا بازرسی مؤسسـات مـذکور بـا آن   
از یــکهــیچو پنجــاه نفــر و یــا بیشــتر باشــد مشــروط بــر اینکــه  صــدکیــصــاحبان ســهام آن 

نداشـته و نظـارت یـا مـدیریت     اشخاص مذکور در فـوق بـیش از پـنج درصـد از کـل سـهام آن را      
؛.)یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد

منـدرج در  هـاي شـرکت هـا متعلـق بـه    که اکثریـت سـهام یـا سـرمایه یـا منـافع آن      هاییشرکت.8
.باشد7بند 

تبصــره یــک پــدر و مــادر و بـرادر و خــواهر و زن و یــا شــوهر و اوالد بالفصــل و عــروس  براسـاس 
الـذکر فـوق و مؤسسـاتی کـه اقربـاي    هـا  د اشخاص منـدرج در ایـن قـانون و همچنـین شـرکت     و داما

، هــاوزارتخانــهبــا تواننــدنمــیدر آن ســهیم یــا داراي ســمت باشــند 8و 7بــه نحــو منــدرج در بنــد 
و یـا سـایر مؤسسـات مـذکور در ایـن قـانون کـه ایـن اشـخاص          هـا  سـازمان ، هـا شـهرداري ، هـا بانک

در آن سـمت وزارت و یـا معاونـت و یـا مـدیریت دارنـد       ) هشـتگانه هـاي یـف اشخاص منـدرج در رد (
.وارد معامله یا داوري شوند

ــره دو  ــابق تبص ــرکتمط ــايش ــور   ه ــاده در ام ــن م ــذکور در ای ــات م ــدان مؤسس ــاونی کارمن تع
.مربوط به تعاونی از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود

:مزبور عبارت است ازمعامالت مندرج در ماده،تبصره سهبراساس
معــامالت محصــوالت کشــاورزي ولــو آنکــه از طریــق مقاطعــه اســتثنايبــه(کــاريمقاطعــه- 1

؛)انجام شود
؛کاريالعملحق- 2
ــرداريبهــرهاکتشــاف و اســتخراج و - 3 ــانون و اســتثنايبــه(ب معــادن طبقــه اول منــدرج در ق

؛)ها واقع استهمچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن
و نظارت در اجراي آن؛کشینقشهو بردارينقشهرارداد ق- 4
مالی و حقوقی؛،عات و مشاوران فنیقرارداد و مطال- 5
شرکت در مزایده و مناقصه؛- 6
که باید طبـق قـانون محاسـبات عمـومی یـا مناقصـه و یـا مزایـده انجـام          هاییخریدوفروش- 7

.ده باشدمناقصه و مزایده استثنا شقوانین دیگر از موجببههرچندشود؛ 
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ــاتی   براســاس ــور مطبوع ــت و ام ــاس و کاالهــاي انحصــاري دول ــارم، معــامالت و اجن تبصــره چه
.از موضوع این ماده مستثنی استهاشهرداريدولت و 

مقـررات مـاده فـوق شخصـاً یـا بـه نـام و یـا         بـرخالف ماده دوم این قانون اشخاصـی کـه   براساس
- داوري در دعــاوي فــوقعنــوانبــهنــد و یــا واســطه اشــخاص دیگــر مبــادرت بــه انجــام معاملــه نمای

ــین هریــک از مســتخدمین دولتــی   و ) اعــم از کشــوري و لشــکري(االشــعار شــرکت کننــد و همچن
بــرخالفســایر اشــخاص مــذکور در مــاده فــوق در هــر رتبــه و درجــه و مقــامی کــه باشــند هرگــاه  

حکـوم خواهنـد   مقررات این قانون عمـل نماینـد بـه حـبس جنـایی درجـه دو از دو تـا چهـار سـال م         
مــاده اول 8و 7و مؤسســات مــذکور در بنــد هــا شــد و همچنــین مجــازات بــراي مســئولین شــرکت

که با علم و اطـالع؛ بسـتگی و ارتبـاط خـود و یـا شـرکا را در موقـع تنظـیم قـرارداد و انجـام معاملـه            
د تعـد درصـورت اظهار ننماینـد نیـز مقـرر اسـت و معـامالت مزبـور باطـل بـوده و متخلـف شخصـاً و           

.باشدن معامله یا داوري و ابطال آن میمتضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آ
کارمنـدان مشـمول مـاده اول کـه بـر اثـر اجـراي ایـن قـانون          ،به اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده دوم    

ــوب و     ــته محس ــند بازنشس ــی نباش ــدمت دولت ــه خ ــه ادام ــادر ب ــهدرصــورتیق ــررات ک ــمول مق مش
.شودشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میبازنشستگی نباشند کسور بازن

موضـــوع پرونـــده   14/10/1391- 8709975115602949درخصـــوص دادنامـــه شـــماره   
ــه  ــعبه 91/1072/101کالس ــومی جزا 1011ش ــرم عم ــاکم محت ــمح ــه ی ــهی ک ــبب ــه موج آن و ب

اجــع بــه منــع قـانون ر 2بـه اســتناد مــاده  غیرقــانونیصــورتبــهاتهـام مداخلــه در معــامالت دولتـی   
ــه وزرا ــوب    مداخل ــوري مص ــی و کش ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــین و کارمن ــدگان مجلس و نماین

ــا مالحظــه تبصــره یــک بنــد 22/10/1337 ــه  8و ب ــان الــف و ب و ج هرکــدام ب مــاده یــک آن آقای
را بـه چهارسـال حـبس محکـوم نمـوده و حـبس وي را       ) د(انـد و آقـاي   دوسال حبس محکـوم شـده  

بـا توجـه بـه    . بـه پرداخـت چهـل میلیـون ریـال جریمـه نقـدي تبـدیل نمـوده اسـت          به شرح مذکور 
ــین   ــدافعات متهم ــده و م ــات پرون ــاه  ، محتوی ــتدالل دادگ ــوصاس ــل  درخص ــدیران قاب ــتگان م وابس

و وزراالیحـه قـانونی منـع مداخلـه     تبصـره یـک ذیـل مـاده یـک      به لحاظ اینکـه در  .باشدمیخدشه 
پــدر و : ر معــامالت دولتــی و کشــوري تصــریح شــده اســتنماینــدگان مجلــس و کارمنــدان دولــت د

ــدرج در      ــخاص من ــاد اش ــروس و دام ــل و ع ــوهر و اوالد بالفص ــا ش ــواهر و زن و ی ــرادر و خ ــادر و ب م
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8و 7بـه نحـو منـدرج در بنـد     الـذکر فـوق اتی کـه اقربـاي   مؤسسـ و هـا  شرکتاین قانون و همچنین 
و یـا  هـا شـهرداري و یـا  هـا بانـک هـا و یـا   رتخانـه تواننـد بـا وزا  در آن سهیم یا داراي سمت باشند نمی

ات مــذکور در ایــن قــانون کــه ایــن اشــخاص در آن ســمت وزارت یــا مؤسســو یــا ســایر هــا ســازمان
معاونـت و یــا مـدیریت دارنــد وارد معاملـه و یــا داوري شـوند کــه بـا توجــه بـه اینکــه در ایـن مــوارد        

و باشـد مـی اتمؤسسـ و هـا  شـرکت لمـدیرعام باید تفسیر مضیق شـود کلمـه مـدیریت منصـرف بـه      
شـود  مـی اگر هم تسامحا بـه کسـی کـه بخشـی از سـازمان و یـا شـرکتی را اداره نمایـد مـدیر گفتـه          

ــده      ــود و در پرون ــد ب ــه او نخواه ــت متوج ــدیرعامل اس ــه م ــه متوج ــالیفی ک ــایف و تک ــمت،وظ س
ــانون اســتنادي را نداشــته  ــد مــدیرعامل و مــدیریت مــذکور در ق ــراردادان ــان مهــايو ق ــا آن نعقــده ب

ــرف ــرص ــالم      نظ ــه اع ــف ب ــار موظ ــراد پیمانک ــود اف ــه خ ــل وي و اینک ــاي د و وکی ــدافعات آق از م
مربوطــه هــم ضــمیمه هــايباشــند کــه در ایــن رابطــه فــرممــیممنوعیــت و عــدم ممنوعیــت خــود

انـد  قراردادها بـوده کـه بـه امضـاء رسـیده اسـت بـه لحـاظ اینکـه پیمانکـاران از افـراد ممنـوع نبـوده             
ــا ــام گر مط ــادي انج ــت بق روال ع ــه اس ــماره   . فت ــه ش ــوقی در نظری ــل حق ــورخ 2224/7اداره ک م

درخصــوصمحــدودیتی 1349نامــه معــامالت دولتــی مصــوب یناعــالم نمــوده در آیــ29/1/1394
در مزایــده نیامــده و تنهــا محــدودیتی کــه بــراي برخــی اشــخاص       کننــدهشــرکتاشــخاص 

و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان    وزرامداخلـه  در الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع     شـده ینـ یبشیپ
ممنــوع از اخیرالــذکراشــخاص مشــمول الیحــه صــرفاًبنــابراین. آمــده اســت1337دولــت مصــوب 

الیحــه قــانونی 8و 7موضــوع بنــدهاي هــايشــرکتباشــند و تنهــا شــرکت در مزایــده دولتــی مــی
هــا چنــین محــدودیتی تباشــند و بــراي ســایر شــرکفــوق ممنــوع از شــرکت در مزایــده دولتــی مــی

ایـن موضـوع   ،نمـوده باشـد  انـاً یاحفـردي تصـدي بـیش از یـک شـغل هـم       فرضـاً اگـر ووجود ندارد 
سـازمان و یـا شـرکت دولتـی نـدارد مگـر بـا علـم و اطـالع بـا وي همکـاري            مـدیرعامل ارتباطی بـه  

اسـتفاده بـه ضـرر دولـت    سوءکـه  ییجـا درهمچنـین  . نموده باشند که خود موضـوع مسـتقلی اسـت   
و حتـی کسـانی   باشـد  توسـط محکـومین  ارتکـابی و خـارج از اعمـال   گرفتـه صـورت و منافع عمومی 

تواننـد مطـابق بنـد    مـی ،مورد قـرارداد کمتـر از پـنج درصـد سـهام داشـته باشـند       هايکه در شرکت
.ماده یک قانون استنادي دادگاه محترم؛ در قراردادها شرکت نمایند7
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مربـوط بـه مداخلـه کارکنـان دولـت در معـامالت       ایمجـر در سوءنیتبررسی : مبحث دوم
دولتی

ــه   ــده کالس ــات پرون ــماره 87/1191/25حســب محتوی ــه ش ــورخ 24و دادنام ــعبه 12/6/1391م ش
اشـتغال بــه  رغـم بــهآقـاي الـف   ،امـور اقتصــادي قضـایی دادگـاه عمـومی مسـتقر در مجتمــع    1191

لکیــت پـنج درصــد سـهام شــرکت   و داشـتن ما ) عضـویت در کــادر آموزشـی دانشــکده   (کـار دولتــی  
مبـادرت بـه انعقـاد قـرارداد بـین شـرکت دولتـی        ،ت مـدیره أداشتن سمت رئـیس هیـ  و؛...مهندسی 

ارائـه خـدمات مشـاوره و نظـارت و     منظـور بـه مشـاور  عنـوان بـه ... از یک طـرف و شـرکت مهندسـی    
اســتناد دادگــاه بــه. کنتــرل کمــی بــر ســاخت ترانســفورماتور در شــرکت ســاخت نیــرو نمــوده اســت

میلیــون 250مــاده دوم قــانون، مــتهم مــذکور آقــاي الــف را بــا اعمــال تخفیــف بــه پرداخــت مبلــغ  
ــالم     ــوم و اع ــري محک ــدل از دو ســال حــبس تعزی ــت ب ــدي در حــق صــندوق دول ــال جــزاي نق ری

ــهدارد و امــا نظــر مــی ــاي ب نکــهیاب ــهآق ــه نماینــدگی از ...مســئول شــرکت مهندســی عنــوانب ب
ــوده، شــرکت مــذکور طــرف قــر ــا شــرکت دولتــی ب کــه مشــارالیه در موقــع ضــرورت داشــتهارداد ب

احـد از شـرکا   عنـوان بـه تنظیم قرارداد بـا شـرکت دولتـی اخیـر، کارمنـد بـودن مـتهم صـدرالذکر را         
قـرارداد منعقـده   16مـاده درلـیکن بـرخالف ایـن تکلیـف     . خود در حین انجام معاملـه اظهـار نمایـد   
ــا   و از باشــندینمــوي مشــمول قــانون منــع مداخلــه يشــرکااعــالم داشــته کــه شــرکت مــذکور ی

در قــرارداد را مبــین علــم و اطــالع    16شــرط کــردن مــاده   ، طرفــی در کیفرخواســت صــادره  
قـرارداد بـه مـوارد منـع مداخلـه کارکنـان کشـوري و لشـکري در معـامالت دولتـی           کننـدگان میتنظ

قــرارداد یعنــی آقــاي ب در دهکننــمیتنظــيشــرکالــیکن علــم و اطــالع و آگــاهی ارتبــاط ، دانســته
مـتهم قیـد نشـده اسـت     عنـوان بـه قرار نگرفتـه و نـام مشـارالیه در کیفرخواسـت     قیموردتحقدادسرا 

خـود  نمـوده و در ایـن رابطـه    اظهـارنظر کیفرخواسـت صـادره   چـارچوب که با این وصـف دادگـاه در   
ندانسـته  نعقـده مواجـه   با تکلیف خاصـی از حیـث تعیـین مجـازات بـه نـامبرده و ابطـال قـرارداد م        را 

.است
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مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ولـی برحسـب میـزان    . رودمـی توجه فاعل به نتیجـه فعـل مجرمانـه از خصـایص عمـد بـه شـمار       
نـاگونی بـه خـود   گوهـاي فاعـل صـورت  سـوءنیت این توجه و کوشش فاعل بـه اخـذ نتیجـه مـذکور،     

ـ گیرد که در صـدق وصـف مجرمانـه و سـرانجام میـزان مجـازات       می کیفیـات عمـد   . نیسـت ریتـأث یب
:از یکدیگر بازشناختزیرتوان به شرح میازجملهرا

آن را منـع کـرده اسـت همیشـه بـه      گـذار  قـانون یعنـی عـزم ارتکـاب فعلـی کـه      سوءنیتداشتن 
جـرم را منـوط بـه داشـتن قصـد مشـخص و صـریحی        وجـود  گـذار  قـانون گـاه  . ی کافی نیسـت تنهای

بــراي مثــال، در جــرم قتــل، صــرف ایــذاء و آزار  . کــرده کــه فاعــل بــراي تحقــق آن کوشــیده اســت 
، بلکــه فاعــل بایــد در تحصــیل نتیجــه خــالف قــانون یعنــی کنــدنمــیعمــدي مجنــی علیــه کفایــت 

در جـرم ایـراد   کـه الیدرحـ . کشتن او نیز عامد باشـد تـا بتـوان فعـل ارتکـابی را قتـل عمـد شـناخت        
عـام در فعـل زدن کـافی اسـت و الزم نیسـت مرتکـب قصـد صـدمه         سـوءنیت ضرب و جـرح وجـود   

.زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود
عـام در ارتکـاب افعـال فریبکارانـه،     سـوءنیت همچنین در جـرم کالهبـرداري، مرتکـب عـالوه بـر      

اگــر توســل بــه وســایل صــورت یــرایندرغ؛بایــد قصــد خــاص بــردن مــال غیــر را نیــز داشــته باشــد
تقلبی فرضاً به قصـد بـه دام انـداختن رقیـب خـود در معـامالت موهـوم و سـپس ورشکسـته کـردن           

1.او باشد، عمل کالهبرداري نیست

ــیم    ــته تقس ــه دو دس ــی، ب ــامالت دولت ــه در مع ــرم مداخل ــرتکبین ج ــیم ــوندم ــته اول: ش : دس
ر در مـاده اول الیحـه قـانونی و برخـی از اقربـاء      از کارکنـان دولـت و سـایر اشـخاص مـذکو     انـد عبارت

ــاده اول و دســته دوم   آن ــک م ــه شــرح تبصــره ی ــا ب ــارته ــدعب ــاز و  ان ــات مج از مســئولین و مقام
بــر ایــن اســاس در تحلیــل عنصــر روانــی جــرم مــذکور، . کارکنــان دســتگاه طــرف قــرارداد و معاملــه

:ضرورت داردزیرمذکور، به شرح بنديدستهتفکیک و رعایت 

242، حقوق جزاي عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، جلد اول، ص 1387اردبیلی، محمدعلی، - 1
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ــه  . 1 ــی جــرم مداخل ــین جــزء ضــروري در عنصــر روان ــارت اســت از معــامالتدراول دولتــی عب
یـک لغایـت هفـت مـاده اول الیحـه قـانونی، در       هـاي سوءنیت عـام اشـخاص منـدرج در بنـد    

ــا ســایر    ــوع ی ــی دســتگاه متب ــامالت دولت ــه در مع ــايدســتگاهشــرکت و مداخل ــی و ه دولت
.مصرح در ماده اول این قانونهايواحد

کـه نماینـده دولـت    جزئـی هـاي و خریـد هـا  در مناقصـه ویـژه بـه در برخی از معامالت دولتی، . 2
عـدم نیـاز بـه برگـزاري مناقصـه      ازجملـه بـه دالیلـی   ) خریـد مـأمور مثالً شخص کارپرداز یـا  (

ــا  ... عمــومی و  ــه فروشــنده ی ــه اعــالم ســمت خــود ب ــهنیــازي ب کــاال و خــدمت دهنــدهارائ
املــه بــه دولتــی بــودن معاملــه الزامــی و عــدم علــم وي از عوامــل ، علــم طــرف معنــدیبینمــ

.رافع مسئولیت کیفري است
روابــط و ارتباطــات خــانوادگی و روزافــزونگســترش حــوزه حــریم خصوصــی افــراد و کــاهش . 3

ــت   ــراري قراب ــدم اطــالع برخــی از اشــخاص از برق ــاً ع ــايتبع ــرددمــیســببی موجــبه ، گ
بصـــره یـــک مـــاده اول در معـــامالت دولتـــی مـــذکور در تي مداخلـــه اقربـــادرخصـــوص

ــن کــه بســتگان آنی هــایدســتگاه ــادســتگاههــا در ای ــا ه ــت و ی داراي ســمت وزارت، معاون
فرزنـدش در  هکـ ایـن شخصـی از  بسـا چـه . مدیریت باشند، بـا حساسـیت خـاص نگـاه کنـیم     

بــرهمین اســاس الزم اســت . باشــداطــالعیبــفــالن دســتگاه ســمت مــدیریت داشــته باشــد 
.احراز شودییهاتیموقععنصر روانی در چنین يیکی از اجزاعنوانبه»علم«

همچنــین هریــک از مســتخدمین دولتــی ... «دوم الیحــه قــانونی آمــده کــه مــادهازدر قســمتی 
ــکري ( ــوري و لش ــم از کش ــه و     ) اع ــه و درج ــر مرتب ــوق در ه ــاده ف ــذکور در م ــخاص م ــایر اش و س

، عـالوه  گـذار قـانون نجـا یادر » ...قـانون عمـل نماینـد   مقامی که باشند، هرگاه بـرخالف مقـررات ایـن   
بــر شناســایی مســئولیت کیفــري بــراي اشخاصــی کــه داراي یکــی از روابــط مصــرح در مــاده اول آن 

باشـند، بـراي مسـتخدمین دسـتگاه طـرف معاملـه       مـی مـذکور در آن هـاي دسـتگاه قانون با دولـت و  
، مسـئولیت کیفـري درنظـر گرفتـه     انـد نمـوده که اقدام به انعقـاد چنـین قـراردادي بـا ایـن اشـخاص       

ــ درخصــوص. اســت ــد گف ــراد، بای ــده از اف ــن ع ــد داراي ســوء ای ــه اوالً مرتکــب بای ــام در ت ک نیت ع
ثانیـاً مرتکـب بایـد از کارمنـد دولـت بـودن یـا وجـود یکـی از          . انعقاد قرارداد با چنین اشخاصی باشـد 
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ذکـر دو  اینجـا در . داشـته باشـد  یـک لغایـت هشـت در ایـن شـخص، علـم و آگـاهی        هايحاالت بند
نکتــه اول اینکــه گرچــه طبــق قــانون محاســبات عمــومی، رئــیس دســتگاه و : دانــدمــینکتــه را الزم

باشــند، امــا مــی)انعقــاد قــرارداد(انجــام تعهــد منظــوربــهمقامــات مجــاز از طــرف وي، مقــام صــالح 
ــ گونــههمــان خاص مــذکور در کــه در مــاده دوم آمــده و صــحبت از مســتخدمین دولــت و ســایر اش

ــهمــاده اول  ــد لــق گردیــده اســت، مرتکــب ایــن جــرم مــی مطصــورتب از مســتخدمین هریــکتوان
دامنـه انجـام ایـن    کـه ایـن نکتـه دوم  . خریـد و رئـیس دسـتگاه باشـد    مـأمور دولت، نظیـر کـارپرداز،   

ــرا امــروزه در کلیــه قــرارداد   هــايجــرم توســط اشــخاص دســته دوم، از دســته اول کمتــر اســت، زی
کـه مشـمول الیحـه    گـردد مـی طـرف قـرارداد متعهـد    کـه الزاماً بایـد ایـن شـرط قیـد شـود      دولتی،

ایـن شـرط، اصـوالً بـار مسـئولیت از دوش افـراد دسـته        بینـی پـیش بـا  . سـت ینقانونی منـع مداخلـه   
اقــرار مزعــبــهاثبــات ایــن امــر کــه ایــن اشــخاص  درصــورتبــدیهی اســت . گــرددمــیدوم ســاقط

، از کارمنــد بــودن وي آگــاه و باشــدنمــیه مشــمول الیحــه قــانونی مکتــوب طــرف قــرارداد بــه اینکــ
.شوندمیمسئول تلقیاند مطلع بوده

ــت را     ــان دول ــدان و کارکن ــتخدامی کارمن ــه اس ــاه رابط ــاوجوددادگ ــدون  ب ــی ب ــاي مرخص اعط
کارمنـد  همچنـین مـتهم بـا دریافـت مرخصـی بـدون حقـوق کماکـان        . حقوق محفوظ دانسته اسـت 

ي جهـل بـه مقـررات و قـوانین ازسـوي مـتهم و تصـور نادرسـت نـامبرده رافـع           ادعـا . باشـد میدولت
مالکیــت پــنج درصــد ســهام شــرکت مهندســی . باشــدقــانون نمــیدربرابــرتکلیــف و مســئولیت وي 

عضـو کـادر   حـال نیدرعـ که طرف قرارداد بـا دولـت بـوده اسـت متعلـق بـه مـتهم بـوده و         خصوصی
ــز   ــکده نی ــی دانش ــیآموزش ــدم ــر . باش ــارالیه ص ــهاحتاً و مش ــراتب ــات  ک ــوع را در جلس ــن موض ای

ه در نظریــه شــماره یقضــائقــوه یاداره کــل حقــوق. و دادرســی اقــرار نمــوده اســتقضــاییرســیدگی 
ــا اعضــا 27/10/1393مــورخ 2613/93/7 ــأت علمــی ياعــالم نمــوده اســت قراردادهــایی کــه ب هی

ردد مشــمول ممنوعیــت گــژوهشــی و تحقیقــاتی منعقــد مــیهــاي دولتــی در غیــر مــوارد پدانشــگاه
مذکور در الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع مداخلـه وزرا و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان دولـت در           

2اداره کـل مـذکور در ادامـه اعـالم نمـوده حسـب مـاده        . باشـد مـی 1337معامالت دولتـی مصـوب   
.دباشـ مـاده یـک توسـط اشـخاص مـذکور مسـتوجب مجـازات مـی        بـرخالف قانون اخیرالـذکر اقـدام   
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مـتهم از مـدیران شـرکت مـذکور    کـه ایـن از نظـر صـرف حکـم ایـن موضـوع را    صادرکنندهلذا دادگاه 
مـاده اول الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع مداخلـه وزرا و نماینـدگان         7یـا نـه مصـداق بنـد     باشـد مـی 

ــوب      ــوري مص ــی و کش ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــین و کارمن ــخیص 1337دي 22مجلس تش
ــا ایــن . داده اســت ــا دولــت صــراحتاً 16وصــف شــرکت متبــوع مــتهم در مــاده ب قــرارداد منعقــده ب

. سـت یناعالم داشته اسـت کـه مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارمنـدان دولـت در معـامالت دولتـی           
ــاکی   ــده ح ــت پرون ــتندات پیوس ــتاز آن مس ــهاس ــی و   ک ــار دولت ــه ک ــتغال ب ــین اش ــتهم در ح م

نیــز بــوده کــه مبــادرت بــه خصوصــیکت ت مــدیره شــرأهیــسیرئــبیــنا،ســهامدار بــودن شــرکت
فلـذا عـدم رعایـت قـانون منـع مداخلـه راجـع بـه         . نمـوده اسـت  ... انعقاد قـرارداد بـا شـرکت دولتـی     

.باشدمیمشارالیه محرز 
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عنصـر مـادي جـرم مداخلـه کارکنـان دولـت در       درخصـوص قضـایی رویه : مبحث سوم
معامالت دولتی

ــب  ــات حس ــه محتوی ــده کالس ــماره  و دا91- 503پرون ــه ش ــورخ 684دنام ــعبه 14/8/1391م ش
.باشـد آقـاي الـف مـتهم بـه مداخلـه در معـامالت دولتـی مـی        ، زاهـدان ی دادگاه عمـومی جزایـ  104

مزایــده هنگــامدر(و کارمنــد اداره کــل ... بــدین توضــیح کــه مــتهم کارمنــد ســابق ســازمان دولتــی 
و برنــده آن اعــالم کــرده کت در تهــران بــوده و در مزایــده شــر)يادارعمــومی یــک بــاب ســاختمان 

ــد ــل کشــور    . ه اســتگردی ــده و شــکایت ســازمان بازرســی ک ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ــاه ب دادگ
زیـرا جهـل بـه    (از عدم اطالع مـتهم مبنـی بـر اینکـه شـرکت در مزایـده منـع قـانونی دارد         نظرصرف

ـلم دانسـته و   نـامبرده بـه بـزه انتسـابی   ) نیسـت تیمسئولقانون رافع  بنـد  بـه اسـتناد   را محـرز و مس
ــدان    ــه کارمن ــع مداخل ــانون من ــک ق ــاده ی ــه م ــان(س ــت ) کارکن ــامالتدردول ــوب مع ــی مص دولت

مـتهم را  ، همـان قـانون عـالوه بـر ابطـال معاملـه موضـوع مزایـده        2و مـاده  3تبصـره  6و بند 1337
بــه یــک میلیــون ریــال جــزاي ) فقــد ســابقه(قــانون مجــازات اســالمی 22مــاده 5بــا رعایــت بنــد 

.نمایدمیمحکوم) بدل از حبس(در حق دولت نقدي 

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــان        ــت و کارکن ــان دول ــرکت کارکن ــت از ش ــارت اس ــی، عب ــورد بررس ــرم م ـلی ج ــوع اصـ موض
اداره یـا نظـارت آن متعلـق بـه     ی که اکثریت سـرمایه یـا سـهام یـا منـافع و یـا مـدیریت یـا        هایواحد

اتی کـه پـنج   مؤسسـ و هـا شـرکت هـا و نیـز   وابسـته بـه آن  هـاي دسـتگاه و یـا  هـا شـهرداري دولت یا 
درصد یا بیشتر سرمایه یـا سـهام یـا منـافع آن متعلـق بـه یـک نفـر از اشـخاص مـذکور در فـوق یـا             

یـا  مـذکور در فـوق و  بیست درصد سهام یـا سـرمایه یـا منـافع آن متعلـق بـه چنـد نفـر از اشـخاص          
بـه اسـتثناي   (هـا باشـد   ات مـذکور بـا آن  مؤسسـ اینکه نظارت و یـا مـدیریت و یـا اداره و یـا بازرسـی      

هـا صـد و پنجـاه نفـر و یـا بیشـتر باشـد، مشـروط بـر          اتی کـه صـاحبان سـهام آن   مؤسسو ها شرکت
نظــارت درصــد کـل ســهام آن را نداشــته و  5از اشــخاص مـذکور در فــوق بــیش از  یــکهــیچاینکـه  
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کـه اکثریـت   ییهـا شـرکت و نیـز  ) یا مـدیریت یـا اداره و یـا بازرسـی آن بـا اشـخاص مـذکور نباشـد        
ه یـک ایـن قـانون    دمـا 7منـدرج در بنـد   هـاي ق بـه شـرکت  هـا متعلـ  سهام یا سـرمایه یـا منـافع آن   

باشــد و نیــز شــرکت پــدر و مــادر و بــرادر و خــواهر و زن و شــوهر و اوالد بالفصــل و عــروس و دامــاد 
پـدر و  (الـذکر فـوق ياتی کـه اقربـا  مؤسسـ و هـا  شـرکت شخاص منـدرج در ایـن قـانون و همچنـین     ا

ــادر  ــا داوري د   ...) م ــامالت ی ــند، در مع ــمت باش ــا داراي س ــهیم و ی ــا  در آن س ــت ی ــاوي دول ر دع
هـا در معـامالت یـا    هـا و مداخلـه و شـرکت آن   وابسـته بـه آن  هـاي دسـتگاه یا هاشهرداريمجلس یا 

ــا ــد مؤسســوي داوري در دع ــذکور در بن ــاده  6و 4ات م ــذکور در م ــانون م ــک ق ــاده ی همــین ) 2(م
قــانون، مبــادرت بــه انجــام معاملــه و یــا شــرکت در داوري اعــم از مداخلــه و شــرکت در داوري اعــم  

ــه و شــرکت  ــهاز مداخل ــت   صــورتب ــر دانســته شــده اس ــا واســطه اشــخاص دیگ ــا ب ؛مســتقیم و ی
ــار  ــن جــرم عب ــابراین عمــل مرتکــب در ای ــه و شــرکت در  بن ــت مداخل ــل مثب ت اســت از انجــام فع

.مستقیمغیرمذکور در ماده یک، به نحو مستقیم یا هايدستگاهمعامالت و داوري در دعاوي 
ــب   کــهییازآنجــا ــایع و چــه در قال ــب ب ــه توســط مرتکــب مــذکور چــه در قال شــرکت در معامل

ز دو رکــن معاملــه یعنــی باشــد، مســتلزم انجــام یکــی ا... و مســتأجرمشــتري و چــه مــوجر و چــه 
و شـرکت در داوري نیــز مسـتلزم انجـام یکــی از دو رکـن معاملـه یعنــی      باشـد مــیایجـاب یـا قبـول   

ــول  ــا قب ــاب ی ــیایج ــدم ــوي و   باش ــخص داور در دع ــور ش ــتلزم حض ــز مس ــرکت در داوري نی و ش
ابـل  از اعمـال موضـوع ایـن مـاده بـا تـرك فعـل ق       یـک هـیچ ، بنـابراین  باشدمیآناظهارنظر راجع به

.1تحقق نیست
ــین    ــده از ب ــیون مزای ــر تصــمیمات متخــذه در کمیس ــنهادیپبراب ــدگانش ــاي دهن ــد .هآق کارمن

برنـده اعـالم   عنـوان بـه کننـدگان شـرکت سابق سازمان دولتـی بـا قیمـت پیشـنهادي بـاالتر از سـایر       
حـالل  نـامبرده قبـل از انحـالل سـازمان دولتـی کارمنـد سـازمان مـذکور بـوده و بعـد از ان          . گـردد می

هم بـه سـازمان دولتـی دیگـري منتقـل شـده و در زمـان شـرکت در مزایـده کارمنـد دولـت بـوده و             
مـاده اول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در معـامالت دولتـی مصـوب          3به اسـتناد مفـاد بنـد    

ــوق را نداشــته اســت  1337 ــده ف ــامبرده حــق شــرکت در مزای ــه  . ن ــز در نظری اداره کــل حقــوقی نی

325؛ حقوق کیفري مالی جرایم مالی علیه دولت، دیوان محاسبات کشور، چاپ اول، ص 1386صادق، منتی نژاد، - 1
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اعــالم نمــوده اســت ممنوعیــت کارکنــان دولــت در معــامالت  1/4/1393مــورخ 741/93/7شــماره 
الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع      1مـاده  3برابـر تبصـره   گـذار  قـانون باشـد و  عـام مـی  طـور بـه دولتی 

1337مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلســین و کارمنــدان دولــت در معــامالت دولتــی مصــوب        
یحــه قــانونی اخیرالــذکر را بیــان نمــوده اســت و شــرکت در ال1منظــور از معــامالت مصــرح در مــاده 

را کـه بایـد طبـق قـانون محاسـبات عمـومی یـا مناقصـه         ییهـا دوفروشیـ خرمزایده و مناقصه و نیـز  
قــوانین دیگــر از مناقصــه و مزایــده اســتثنا شــده باشــد موجــببــههرچنــدو یــا مزایــده انجــام شــود 

د مـاده دوم قـانون منـع مداخلـه؛ معاملـه باطـل       لـذا بـه اسـتنا   جزء معامالت موصـوف دانسـته اسـت    
مــاده دوم قــانون منــع مداخلــه کارکنــان دولــت در معــامالت  اســتنادبــهبــوده و عمــل آقــاي الــف 

.باشدمیدولتی جرم تلقی و قابل تعقیب کیفري
ــارات  ــوماظه ــهمحک ــان دو   علی ــرکت کارکن ــت ش ــرط ممنوعی ــدم درج ش ــر ع ــی ب ــت در مبن ل

ــ  ــه ازســوي هی ــده ک ــع  شــدهاعــالمت تصــفیه أشــرایط مزای ــانون من ــاهی از ق ــین عــدم آگ و همچن
ــت در معــامالت دولتــی   ــان دول ــه کارکن ــانعمداخل ــدهق ــرا عــدم ذکــر  کنن ــول نیســت زی ــل قب و قاب

ــاره        ــورد اش ــانون م ــاد ق ــرفتن مف ــده گ ــراي نادی ــوزي ب ــده، مج ــرایط مزای ــوق در ش ــت ف ممنوعی
.تواند باشدنمی
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هـاي دسـتگاه مداخلـه بازنشسـتگان   صدرخصـو قضـایی بررسـی رویـه   : مبحث چهـارم 
مشمول در معامالت دولتی

86099751158001066و دادنامــه شــماره  103- 1424- 91پرونــده کالســه  محتویــات حســب 
آقـــاي الـــف ، یـــی تهـــراندادگـــاه عمـــومی جزا1032صـــادره از شـــعبه 25/12/1391مـــورخ 

، مـتهم اسـت   دولتـی مـدیره شـرکت   هیـأت حاضـر بازنشسـته و عضـو    درحـال و آقـاي ب  مدیرعامل
به عدم رعایت قانون راجـع بـه منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در معـامالت دولتـی بـه هنگـام انعقـاد            

مـدیره شـرکت   هیـأت عـدم اعـالم ایـن موضـوع کـه آقـاي ب عضـو        ازطریـق مزبورقرارداد با شرکت 
ـ .باشـد مـی و سهامدار آن شـرکت  بـه منـع   الیحـه قـانونی راجـع    2و 1ذا دادگـاه بـه اسـتناد مـواد     ل

ــوب        ــوري مص ــی و کش ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــس و کارمن ــدگان مجل ــه وزرا، نماین مداخل
ایشــان را بــه پرداخــت مبلــغ ،اینکــه مــتهم فاقــد ســابقه کیفــري اســت لحــاظبــهو 22/10/1337

.نمایدمیسیصد میلیون ریال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت محکوم

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه صـادره،  با توجه به تشریح دادنامـه هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــورد    مــادهدر ــازده دســته از اشــخاص م ــه، حــداقل ی ــه منــع مداخل ــانونی راجــع ب اول الیحــه ق
:اندقرارگرفتهحکم 

بـه شـرح   هـا شـهرداري و معمـولی دولـت و   رتبـه یعـال از کارکنـان  انـد عبـارت دسته اول .1
ماده اول؛3و 2و 1هايبند

از کارکنـان هـر واحـدي کـه اکثریـت سـهام یـا اکثریـت منـافع آن          انـد عبارتسته دوم د.2
ـ   وابسـته بـه آن  هـاي دسـتگاه و یـا  هـا شـهرداري متعلق بـه دولـت یـا     ه شـرح  هـا باشـد ب

ماده اول؛) 4(قسمت اول بند 
ــا اداره یــا نظــارت آن  انــدعبــارتدســته ســوم .3 از کارکنــان هــر واحــدي کــه مــدیریت ی

ـ   وابسـته بـه آن  هـاي دسـتگاه و یـا  هـا شـهرداري یـا  متعلق به دولـت   ه شـرح  هـا باشـد، ب
ماده اول؛) 4(قسمت دوم بند 
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ــا      .4 ــین ی ــا مجلس ــت ی ــه دول ــاء از خزان ــوي از انح ــه نح ــه ب ــی ک ــارم اشخاص ــته چه دس
اتی کـه اکثریـت سـهام یـا منـافع و یـا مـدیریت و اداره        مؤسسـ (ات مذکور در بـاال  مؤسس

یـا پـاداش و یـا امثـال     الزحمـه حـق حقوق یـا مقـرري یـا    )باشد... و نظارت آن با دولت و 
ــهآن  ــانونی (مســتمر طــورب ــه اســتثناي حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه و مســتمري ق ) ب

؛ماده اول) 5(دارند به شرح بند میدریافت
کــه از دولــت یــا ياهیــریخهــاياز مــدیران و کارکنــان بنگــاهانــدعبــارتدســته پــنجم .5

؛ماده اول) 6(دارند به شرح بند میتکمک مستمر دریافهاشهرداري
اتی کـه پـنج درصـد یـا بیشـتر سـهام یـا        مؤسسـ و هـا  شـرکت از انـد عبـارت دسته ششم .6

سرمایه یـا منـافع آن متعلـق بـه یـک نفـر از اشـخاص مـذکور در فـوق باشـد، بـه شـرح             
؛ماده اول) 7(قسمت اول بند 

یـا بیشـتر سـهام یـا     اتی کـه بیسـت درصـد    مؤسسـ و هـا  شـرکت از اندعبارتدسته هفتم .7
سرمایه یا منـافع آن متعلـق بـه چنـد نفـر از اشـخاص مـذکور در فـوق باشـد، بـه شـرح            

؛ماده اول) 7(قسمت دوم بند 
اتی کـه نظـارت و یـا مـدیریت و یـا اداره      مؤسسـ و هـا  شـرکت از انـد عبـارت دسته هشتم .8

بـا  ) 7(ها با اشخاص مـذکور در فـوق باشـد، بـه شـرح قسـمت سـوم بنـد         و یا بازرسی آن
؛مستثنیات آن

کـه اکثریـت سـهام یـا سـرمایه یـا منـافع آن متعلـق         ییهـا شرکتاز اندعبارتدسته نهم .9
یـک لغایـت شـش،    هـاي ی باشـد کـه یـک نفـر از اشـخاص مـذکور در بنـد       هایبه شرکت

ــن    5داراي  ــر از ای ــد نف ــا چن ــافع در آن و ی ــا من ــا ســرمایه ی ــا بیشــتر ســهام ی درصــد ی
بیشـتر سـهام یـا سـرمایه یـا منـافع در آن و یـا اصـوالً         اشخاص داراي بیسـت درصـد یـا   

بـا اشـخاص مـذکور باشـد، بـه      هـا  شـرکت نظارت و یا مدیریت و یـا اداره و بازرسـی ایـن    
؛ماده اول) 8(شرح بند 

از پـدر، مـادر، بـرادر، خـواهر، زن، شـوهر، اوالد بالفصـل، عـروس        انـد عبـارت دسته دهـم  .10
ه شــرح قســمت اول تبصــره یــک مــاده اول و دامــاد اشــخاص منــدرج در ایــن قــانون، بــ
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ــورددر( ــت در  يم ــوع، داراي ســمت وزارت هــايدســتگاهکــه اشــخاص طــرف قراب متب
.)یا معاونت یا مدیریت باشند

اتی کـه پـدر، مـادر، بـرادر، خـواهر، زن،      مؤسسـ و هـا  شـرکت از انـد عبـارت دسته یـازدهم  .11
هــايانون طبــق بنــدشـوهر، اوالد بالفصــل، عــروس و دامـاد اشــخاص منــدرج در ایــن قـ   

شــرح قســمت دوم تبصــره مــاده اول در آن ســهیم و یــا داراي ســمت باشــند، بــه8و 7
یک ماده اول؛

زمــانهــممــدیره شــرکت و ســهامدار آن شــرکت بــوده و هیــأترغــم آنکــه آقــاي ب عضــو بــه
کــرده مــیوظیفــهانجــامشــرکت هــايکارمنــد شــرکت و در لیســت رئــیس اجــراي طــرحعنــوانبــه

وضــوع را در هنگــام عقــد قراردادهــا اعــالم نکــرده اســت و ردیــف دوم در عــین اینکــه  اســت ایــن م
مـدیره شـرکت در شـرکت مـذکور مشـغول بـه کـار       هیـأت عضـو  عنـوان بـه کارمند دولت بوده است 

بوده است، بـا توجـه بـه گـزارش مفصـل سـازمان بازرسـی کـل کشـور و اداره کـل بازرسـی اسـتان،             
ــه ،ادي و لحــاظ تحقیقــات دادســراانعقــهــايمالحظــه تصــویر قــرارداد ــر ب بزهکــاري ردیــف اول دائ

کنـان شـرکت   مـدیره شـرکت در زمـان انعقـاد قـرارداد از کار     هیـأت عدم اعالم اینکـه آقـاي ب عضـو    
ثابـت اسـت و صـرف ارائـه آگهـی تغییـرات شـرکت بـه هنگـام          نظـر بـه باشـد مـی ) کارکنان دولـت (

بلکـه بایــد سـت ینشـدن مسـئولیتش کـافی    انعقـاد قـرارداد توسـط ایشـان بـا شـرکت بـراي مرتفـع        
مـدیره شـرکت و بـه عبـارتی از کارکنـان      هیـأت نمـود کـه آقـاي ب عضـو     مـی کتباً به شرکت اعـالم 

کـه بـه ایـن تکلیـف قـانونی عمـل نکـرده اسـت و دفاعیـات وکیـل ایشـان مبنـی بـر              باشدمیدولت
مـوکلش ارائـه گردیـده    وسـیله بـه آنکه آگهـی تغییـرات شـرکت مـوکلش بـه هنگـام انعقـاد قـرارداد         

ــؤثراســت  ــه شــماره  .باشــدنمــیم ــوقی در نظری ــل حق ــورخ 21/94/7اداره ک ــالم 15/1/1394م اع
اعــم از رســمی، (از نــوع اســتخدام نظــرصــرفي دولتــی هــادســتگاهنمــوده اســت کارکنــانی کــه بــا 

ــمی ــرارداديغیررس ــتخدا ) و ق ــه اس ــدمیرابط ــت دارن ــمول ممنوعی ــه  ، مش ــرح در الیح ــاي مص ه
ی راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلســین وکارمنــدان دولــت در معــامالت دولتــی،قــانون

.باشندمی1337کشوري مصوب 
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3تبصـره  هـاي درخصوص تشـخیص و تطبیـق مصـادیق بـا بنـد     قضاییرویه : مبحث پنجم
الیحه قانونی راجع بـه منـع مداخلـه وزرا، نماینـدگان و کارکنـان دولـت مصـوب        1ماده 

1337
مصـوب  ... الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع مداخلـه وزرا، نماینـدگان و        2خانم الف بدون رعایـت مـاده   

طراحـی  «بـا موضـوع   1/4/1389مـورخ  3074اقدام به انعقـاد یـک فقـره قـرارداد بـه شـماره       1337
میلیــون ریــال بــا شــرکت 490بــه مبلــغ » ســایت سیســتم جــامع مســیر زنــدگی زنــانانــدازيراهو 

.موده استناي هرایان
ــرکت       ــناد ش ــه اس ــت ک ــده اس ــاهده ش ــدارك مش ــناد و م ــی اس ــهدر بررس ــاریخ اي رایان در ت

تجــاري بــه ثبــت رســیده و آقــاي ب     غیرو مؤسســات هــا شــرکتدر اداره ثبــت 12/3/1388
ــه ــوانب ــأعن ــیس هی ــانم ج رئ ــدیره و خ ــفخــانمخواهرِ(ت م ــ ) ال ــدیرعامل و عضــو هی ــدیرهأم ت م

ــی شــده  ــوق معرف ــدشــرکت ف ــا(در اســناد موجــود در دســتگاه دولتــی  لکــن، ان ــاي دال ) کارفرم آق
اسـتعالم انجـام شـده    . ت مـدیره و مـدیرعامل بـه جـاي خـانم ج آورده شـده اسـت       أعضو هیعنوانبه

مجمـع  جلسـه صـورت گونـه چیهـ تجـاري، حکایـت دارد کـه    غیرات مؤسسـ و هـا  شـرکت از اداره ثبت 
.به ثبت نرسیده استین شرکت پیمانکار مبنی بر تغییر اعضامؤسسعمومی 

اي رایانــهمــدیرعامل شــرکت عنــوانبــهالــف بــه نــام خــانم ج خــانمخــواهرِازآنجاکــههــذاعلــی
الیحـه قـانونی راجـع بـه     2اقـدام نـامبرده مغـایر بـا مـاده      لـذا مبادرت به انعقاد قرارداد مذکور نمـوده  

.تتشخیص داده شده اس1337منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارکنان مصوب 
ــا ایــن اســتدالل نهــاییدادســراي کارکنــان دولــت در مقــام صــدور قــرار  15شــعبه معــذالک  ب

الیحــه قــانونی راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا، ) 1(مــاده ) 3(نظــر بــه اینکــه مقــنن مطــابق تبصــره «
ــت و  ــرارداد مصــادیق معــامالت ممنوعــه را احصــا 1337مصــوب ... نماینــدگان و کارمنــدان دول و ق

آن نبــوده و از ایــن حیــث از مســتند قــانونی مــورد اشــاره هــاياز بنــدیــکهــیچمشــمول مــوردنظر
.قرار منع تعقیب صادر نموده است» خروج موضوعی دارد
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مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه  صـادره،  قـرار با توجه بـه تشـریح   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

، کــاريالعمــلحــقده، مناقصــه، منظــور از معــامالت دولتــی معــامالتی اســت کــه در قالــب مزایــ
.گرددمییا عناوین دیگر بین دولت و شخص یا اشخاص منعقد کاريمقاطعهپیمانکاري، 

انســانی؛ نیروهــايبـا توجــه بــه ممنوعیــت ادارات دولتــی از اســتخدام و نیــاز بعضــی از ادارات بــه  
شــرکت خــدماتی امــروزه مرســوم گردیــده کــه تعــدادي از کارکنــان اداره دولتــی شــرکت تعــاونی یــا 

تأسـیس و بـه نـام شـرکت بـا اداره دولتـی متبــوع یـا اداره دولتـی دیگـر قـرارداد همکـاري منعقــد و            
ــهافــرادي را  اداره . نمایــدو در قالــب قــرارداد بــه آن اداره دولتــی معرفــی مــی وظیفــهانجــاممنظــورب

ــراد    ــن اف ــه ای ــایی ب ــوق و مزای ــی حق ــیدولت ــردازدنم ــرک و آنپ ــود را از ش ــوق خ ــا حق ــوع ه ت متب
دریافت و شـرکت نیـز در قالـب قـراردادي کـه ابتـدا منعقـد نمـوده وجـوه را از اداره دولتـی دریافـت            

زیـرا بـه صـراحت بنـد     . این اقدام مشمول مجـازات منـع مداخلـه در معـامالت دولتـی اسـت      . کندمی
دولـت  متعلـق بـه کارمنـدان باشـد از انعقـاد قـرارداد بـا       اشسـرمایه ماده یک شرکتی که سهام یـا  7

.اندممنوع
داراي سـهامدارانی باشـد   کنـد مـی قـرارداد منعقـد   ) اداره دولتـی (شـرکتی کـه بـا دولـت     چنانچه

درصـد سـهام شـرکت را داراسـت ایـن قـرارداد       5کمتـر از  حـال درعـین که او کارمند دولـت اسـت و   
ه همچنــین اگــر شــرکتی کــه قــرارداد بــا اداره دولتــی منعقــد نمــود. باشــدنمــیمشــمول ممنوعیــت 

20هــا کمتــر از تعــدادي ســهامدار داشــته باشــد کــه کارمنــد دولــت باشــند ولــی مجمــوع ســهام آن
.درصد باشد قرارداد منعقده مشمول ممنوعیت این قانون نخواهد بود

درصــد 20کمتــر از درمجمــوعیــک شــرکت خصوصــی هســتند دارســهامکــه انیاگــر کارمنــد
ــان نیــز دارا  ــا و چنانچــهي ســهام باشــند ســهام را داشــته باشــند امــا اقربــاي آن مجمــوع ســهام اقرب

البتـه ایـن نظـر    . درصد یـا بیشـتر باشـد مشـمول ممنوعیـت ایـن قـانون خواهنـد بـود         20کارمندان 
درصــد و مجمــوع 20کــه اگــر مجمــوع ســهام کارمنــدان کمتــر از کنــدمــیهــم بــه ذهــن خطــور 

شـود مشـمول ممنوعیـت    درصـد باشـد و قـراردادي بـا دولـت منعقـد       20سهام اقربا با هـم کمتـر از   
.زیرا صراحتاً در متن قانون چنین ممنوعیتی قید نگردیده استباشدنمی
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ــد ادارهچنانچــه ــاي کارمن ــا   20اي در شــرکتی اقرب ــا بیشــتر ســهام داشــته باشــد تنه درصــد ی
کــه کارمنــد یــا کارمنــدان آن اداره انــدممنــوعی از انعقــاد قــرارداد و معاملــه بــا اداره دولتــی درصــورت

.سمت وزارت، معاونت و مدیریت داشته باشندباشندمیاینها با او خویشاوند که 
ــان اداره دولتــی در شهرســتان در شــرکتی داراي  چنانچــه ــر از کارکن ــاي ســه نف درصــد 20اقرب

سـه  کـه درحـالی قـراردادي منعقـد کنـد    ،سهام باشند و آن شرکت بـا اداره متبـوع سـه نفـر کارمنـد     
بـا شـرکاي شـرکت    هرحـال بـه رنـد امـا بـرادر یکـی از سـه نفـر کـه        نفر کارمند سـمت مـدیریت ندا  

ــت    ــمت معاون ــت س ــاوند اس ــهخویش ــش آن   ايوزارتخان ــت پوش ــی تح ــن اداره دولت ــه ای را دارد ک
زیـرا وزارتخانـه، ادارات تابعـه    . رسـد ایـن قـرارداد مشـمول ممنوعیـت اسـت      مـی نظـر بـه وزارت است 

ــهدرمجمــوع ادارات شهرســتان وهــااســتانو ادارات کــل ردیــگیبرمــرا نیــز در  هــا اجــزاي وزارتخان
.و مدیریت تنها در محدوده یک ساختمان شرط ممنوعیت نیستگردندمیمحسوب 

ــی        ــه از اداره دولت ــت وج ــا دریاف ــارت ی ــانون، ورود خس ــف از ق ــی تخل ــئولیت جزای ــرط مس ش
.شودیمبلکه به صرف انعقاد قرارداد و معامله مسئولیت جزایی ایجاد باشدنمی

اثبـات تخلـف از ایـن قـانون آن     درصـورت آن اسـت کـه   ،قیـد شـده  2نکته مهمی کـه در مـاده   
ــراد و   ــه اف ــایی ک ــامالت و قرارداده ــرکتمع ــايش ــد   ه ــی منعق ــا اداره دولت ــاده اول ب ــذکور در م م

ــهانــد کــرده ابطــال معاملــه منظــوربــهباطــل اســت و نیــازي بــه تقــدیم دادخواســت  خــوديخــودب
نیت سـوء اینجا مطـرح اسـت و آن ایـن اسـت کـه اگـر بـه علـت عـدم احـراز           یک بحث در . باشدنمی

مســئولیت جزایــی تبرئــه گــردد آیــا تبرئــه وي لحــاظازدر کارمنــد متخلــف طــرف قــرارداد نــامبرده 
است که منعقد گردیده یا خیر؟يامعاملهموجب نفوذ قرارداد و 

ن موجــب عــدم اهلیــت در پاســخ بایــد گفــت صــرف دارا بــودن یکــی از شــرایط مــذکور در قــانو
شرکت یا شخصـی اسـت کـه طـرف قـرارداد بـا دولـت واقـع شـده اسـت و چـون از ارکـان اساسـی              

از مجـازات یـا تبرئـه کارمنـد یـا مـدیر شـرکت ایـن قـرارداد بـه           نظـر صـرف معامله اهلیت اسـت لـذا   
.علت فقدان یکی از ارکان اساسی معامله باطل است

یحتــاج ضــروري کارکنــان تحــت امــر تعــاونی مصــرف  معمــوالً هــر اداره دولتــی بــراي تــأمین ما
تعـاونی تشـکیل گردیـده همـان     هـاي شـرکت تشکیل و سهامداران ایـن تعـاونی کـه در قالـب قـانون      

ایـن تعـاونی بـا    چنانچـه . یعنـی صـد در صـد سـهام متعلـق بـه کارمنـدان اسـت        . کارمندان هسـتند 
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ــرارداد و   ــی ق ــا شــرکت دولت ــی ی ــهاداره دولت ــايمعامل ــمنعق ــد ت ــاونی راســتايا درد کن ــداف تع اه
هـا بفروشـد ایـن معاملـه مشـمول      هـا تقسـیم یـا بـه آن    مایحتاج ضروري اعضا را خریداري و بـین آن 

مــاده یــک 2ایــن مطلــب از تبصــره . باشــدنمــیممنوعیــت مــذکور در الیحــه قــانونی منــع مداخلــه 
.شوداستفاده می

ــه ــ  چنانچ ــان بازنشس ــف در زم ــدمت موظ ــس از دوران خ ــدان پ ــق  کارمن ــا از طری ــاً ی تگی رأس
ــا ادارات دولتــی قــرارداد و معاملــه منعقــد نماینــد    تشــکیل شــرکت تعــاونی یــا شــرکت خصوصــی ب

.اقدام آنان مشمول الیحه قانونی منع مداخله نباشدرسدمینظربه
ــاده دوم   ــالع در م ــم و اط ــور از عل ــوردمنظ ــرکتدرم ــئولین ش ــا مس ــذکور در ه ــات م و مؤسس

علـم و اطــالع از رابطـه خویشـاوندي بــا کارمنـدي کــه سـهامدار شــرکت      مـاده یــک؛ 8و 7بنـدهاي  
باشـد  اطـالع یبـ وجـود نـدارد کـه از خویشـاوندي خـود بـا دیگـران        کـس چیهـ زیرا . نیستباشدیم

صـورت بایـد انتسـاب و خویشـاوندي خـود      بلکه از قانونی نبـودن معاملـه و قـرارداد اسـت کـه در ایـن      
.شرکت سهامدار است اطالع دهدبا کارمند اداره دولتی را که در 

از کیـ کـدام اسـت و مشـخص نیسـت    کاررفتـه بـه مطلـق  طـور بـه کلمه خویشاوند در این قـانون  
بــا اســتفاده از تبصــره یــک مــاده یــک بایــد . بــوده اســتگــذار قــانوندرجــات خویشــاوندي مــدنظر 

ــ  روس و دامــاد خویشــاوندي را منحصــر بــه پــدر، مــادر، بــرادر، خــواهر، زن، شــوهر، اوالد بالفصــل، ع
.کارمند و بالعکس بدانیم

ــه ــد     چنانچ ــی ندارن ــا اداره دولت ــتخدامی ب ــه اس ــه رابط ــار ک ــانون ک ــش ق ــت پوش ــارگران تح ک
مشـمول مجـازات   رسـد مـی نظـر بـه معامالت موضوع الیحه قانونی را بـا اداره دولتـی منعقـد نماینـد     

قـراردادي  صـورت بـه کـه  ماده یـک بـه کارمنـدان اشـاره شـده اسـت و کسـی       3زیرا در بند . نباشند
.شودینمیا روزمزد در خدمت اداره دولتی است کارمند محسوب 

شـرکتی بـا اداره دولتـی قـرارداد یـا معاملـه منعقـد نمایـد و در ضـمن مـدت قـرارداد یـا             چنانچه
پس از معامله یک یا چنـد نفـر از سـهامداران شـرکت ازطریـق طـی تشـریفات قـانونی بـه اسـتخدام           

نخواهـد داشـت و بـه اسـتثناي ادامـه قـرارداد       گرفتـه صـورت کـه  ايمعاملـه ري در دولت درآیند تـأثی 
.دادمدیر شرکت را تحت تعقیب قرارتوانینم
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اینکــه اجــاره دادن محلــی بــه دولــت یــا اداره دولتــی توســط کارمنــد مشــمول الیحــه   درمــورد
ــر  ــا خی ــت ی ــانونی اس ــوه ؟ق ــوقی ق ــائاداره حق ــماره  یقض ــه ش ــی نظری 73/ 2/ 17–7/ 861ه ط

معــامالتی کــه اشــخاص مــذکور در مــاده اول الیحــه قــانونی راجــع بــه منــع  «اعــالم نمــوده اســت 
ــوع از    ــت در معــامالت دولتــی و کشــوري ممن ــه وزرا و نماینــدگان مجلســین و کارمنــدان دول مداخل

ــام آن  ــیانج ــندم ــره باش ــوال    3در تبص ــاره ام ــده و اج ــا ش ــور احص ــاده مزب ــول و  (م ــم از منق اع
بــه لحــاظ منصــوص بــودن مــوارد ممنــوع و منظــور از معــامالت منــدرج در آن قــانون از )غیرمنقــول

1».مشمول آن خارج است

ــیآ45مــاده (منــع از ورود در معــامالت دولتــی  ــل ) معــامالت دولتــینامــهنی شــامل مــوارد ذی
:شودنمی
               موردي کـه قـانون افـراد را ملـزم بـه فـروش مـال خـود بـه دولـت یـا مؤسسـات کشـوري یـا

توســعه معــابر بــه شــهرداري ضــرورتبــهکارمنــد دولــت خانــه خــود را چنانچــه. ي کنــدبلـد 
.بفروشد

5و 4، 3معــامالتی کــه منحصــر بــه کارمنــد دولــت باشــد و اجــراي ضــوابط مــواد  مــورددر
اداره دولتــی نکــهیامثــل. معــامالت دولتــی میســر نباشــد ممنوعیــت وجــود نــداردنامــهنیــیآ

. رد و تنهـا خانـه بـزرگ محـل، ملـک یـک کارمنـد دولـت اسـت         نیاز به اجاره خانه بزرگـی دا 
ــان     ــه مؤلف ــی ک ــت کتب ــل اس ــین قبی ــأمور(از هم ــیم ــ)دولت ــندینویم ــا  س ــگاه ی و دانش

2.دهدیمبه مؤلف فیالتألحقو کندیمها را چاپ آنايوزارتخانه

ــه وزرا و   ــه منــع مداخل ــانونی راجــع ب ــه جــرم موضــوع الیحــه ق ــورد در ... رســیدگی ب حســب م
ــا  صــ - حکمــی کــه در ایــنو؛عمــومی اســتيهــادادگــاهالحیت دادگــاه کیفــري اســتان تهــران ی

ــی  ــادر م ــوص ص ــل   خص ــورد قاب ــب م ــود حس ــدنظرش ــاه   تجدی ــا دادگ ــور ی ــالی کش ــوان ع در دی
.استتجدیدنظر

، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفري، انتشارات 1375شهري، غالمرضا و ستوده جهرمی، سروش، - 1
481روزنامه رسمی، جلد دوم، ص 

662و 661تهران، انتشارات بنیاد راستا، ص ، جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق- 2
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ی پرداختـه کـه   هـای و واحـد هـا  دسـتگاه مـاده اول، بـه ذکـر    8بنـد  ییانتهـا در قسمت گذار قانون
هـا یـا داوري   یـک تـا هشـت مـاده اول، حـق شـرکت در معـامالت بـا آن        هـاي اشخاص موضوع بنـد 

.ها را ندارنددر دعاوي مربوط به آن
:ازاندعبارتو واحدها ها دستگاهاین 

ــواي    ( ــت شــامل ق ــان حکوم ــا هم ــام و وســیع آن ی ــاي ع ــت در معن ــهســهدر اینجــا، دول و گان
.)گرددمیصلحت نظام نیز شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مازجملهمراجع کالن کشور 

از حـذف نظـام ثنویـت مجلـس در ایـران، مجلـس یـا مجلسـین خـود از          نظرصرف: مجلسین.1
.ها نبوده استباشند و نیازي به ذکر مجدد آنمیدولت در معناي عامياجزا

در کنــار واژه دولــت، از گــذار قــانون، معمــوالً در قــوانین قبــل و بعــد از انقــالب: هــايشــهردار.2
مـذکور  هـاي قـوانین بـر واحـد   گونـه نیـ ارداري و بعضاً شوراها استفاده تـا بـر شـمول    واژه شه

محصـول اندیشـه نظـام عـدم تمرکـز یـا       هـا شـهرداري اصـوالً شـوراها و   . تردیـد ایجـاد نشـود   
ــیتمرکززدا ــیاداريی ــندم ــا روش . باش ــیتمرکززداب ــادی ــه نه ــاي، ب ــی ه ــن(محل ــاانجم ، ه

ــال آن ــوراها و امث ــوي ) ش ــانونازس ــق ــزيذار گ ــارات ،مرک ــواختی ــیدادهياژهی ــا م ــود ت ش
عوامـل  وسـیله بـه اداري در محـل را داشـته و بتواننـد یـا خـود یـا       هـاي گیـري تصمیماختیار 

ــد  ــی خــود آن را اجــرا کنن ــا   . 1اجرای ــت ی ــوعی والی ــی مــذکور تحــت ن ــات محل گرچــه مقام
ــ   ــارات، بعض ــزان از داشــتن اختی ــا همــین می ــت مرکــزي هســتند، ام اً ســبب قیمومیــت دول

منظــوربــهخلــه، در الیحــه قــانونی منــع مدا. شــودهــا مــیامــاتی در شــمول قــوانین بــر آنابه
.انددر کنار مجموعه دولت ذکر شدههاشهرداريرفع این ابهام، 

آنبـا توجـه بـه تعریـف دولـت و انـواع معـانی       : هـا يشـهردار وابسته به دولت یـا  هايدستگاه.3
گانـه سـه فتـیم کـه طبـق ایـن تعریـف تمـام ارکـان قـواي         آمـد و گ ) 1(به تفصیل در بند که

وابسـته بـه دولـت    هـاي دسـتگاه دیگر نباید نیـازي بـه ذکـر نـام     االصولیعل، ردیگیبرمرا در 
و واحـدها وجـود   هـا  سـازمان باشد، اما در زمان تصویب الیحـه قـانونی مـورد بررسـی، برخـی      

ات مؤسسـ ، هـا وزارتخانـه یعنـی  سـازمانی  هـاي اند کـه در قالـب اشـکال رسـمی واحـد     داشته

83همان، ص - 1
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ــرکت ــی و ش ــايدولت ــی ه ــرار نم ــی ق ــث اداري و   دولت ــم از حی ــل ه ــی در عم ــد، ول گرفتن
ــم   ــازمانی و ه ــاظس ــی     ازلح ــت تلق ــه دول ــزء مجموع ــکیالت، ج ــی و تش ــه و دارای بودج

ــاده  . شــدندمــی ــدیهی اســت پــس از تصــویب م ــانون محاســبات عمــومی مصــوب  130ب ق
ی وجــود خــارجی نداشــته باشــد، زیــرا طبــق حکــم هــایهدســتگا، اصــوالً بایــد چنــین 1366

ات وابسـته بـه دولـت مکلـف بـه تطبیـق وضـع خـود، حسـب مـورد بـا            مؤسساین ماده، تمام 
- ه دولتـی تلقـی مـی   مؤسسـ انـد واال  ه دولتـی یـا شـرکت دولتـی گردیـده     مؤسسـ وزارتخانه یا 

ــوند ــق نشــده اســت  . ش ــاکنون محق ــه ت ــور از . موضــوعی ک ــتگاهمنظ ــايدس ــه وابســته ه ب
.باشدمی... موتوري و ی نظیر سازمان خدمات های، واحدهايشهردار

ه دیگـري کـه اکثریـت سـهام یـا      مؤسسـ یـا هـر   هـا  ، بانـک هـا شـرکت ، هـا بنگـاه ، هـا سازمان.4
و هـا شـهرداري اکثریت منافع یا مدیریت یـا اداره کـردن یـا نظـارت آن متعلـق بـه دولـت یـا         

.وابسته به آنان باشدهايدستگاهیا 
ــه ذکــر همــین نکتــه بســنده . درخصــوص ایــن بنــد قــبالً توضــیحات الزم داده شــد .5 تنهــا ب

هـا داراي اکثریـت سـهام یـا     االشـاره، دولـت در آن  ی کـه بـه نحـو فـوق    هـای شود که واحـد می
.اندشدهدولتی ساماندهی هايمنافع باشد، معموالً در قالب شرکت

ــاه.6 ــايبنگ ــریخه ــا از  ياهی ــت ی ــرف دول ــه از ط ــهردک ــايارش ــت ه ــتمر دریاف ــک مس ، کم
.دارندمی

بـا موضـوع   الـذکر فـوق انعقـاد قـرارداد   قـانون مزبـور و نظـر بـه     هـاي با عنایـت بـه صـراحت بنـد    
شــرکت یــک خــانم الــف بــا نیمــابیفــ» مســیر زنــدگی زنــان«ســایت جــامع انــدازيراهطراحــی و 

ــامبرده منطبــق)الــفخــانمخواهرِ(بــه مــدیریت خــانم ج ايرایانــه ــا بنــد، اقــدام ن ) 7(و ) 1(هــايب
.گرددمیو لذا قرار صادره مخدوش اعالم باشدمیالیحه قانونی فوق) 1(ماده ) 3(تبصره 
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از تخفیف و تعلیق اجراي مجازاتزمانهممحاکم در استفاده قضاییرویه : مبحث ششم
ــه    ــده کالس ــات پرون ــب محتوی ــعبه 930560حس ــی101ش ــدي از  جزای ــحنه، اح ــتان ص شهرس

ــان کارک ــین ــه  ســازمان دولت ــدام ب ــدوفروششهرســتان اق ــتان  خری ــالك شــهرداري آن شهرس ازام
مشـخص گردیـده تعـداد هفـت قطعـه از اراضـی       آمـده عمـل بـه مزایده نمـوده کـه در بررسـی    طریق

بــه شــرح قضــاییجــام تحقیقــات ناز اپــسپرونــده . مــذکور توســط نــامبرده خریــداري شــده اســت
دولـت اینکـه نـامبرده کارمنـد    دلیـل بـه گردیـده اسـت و   رأير منجـر بـه صـدو   651دادنامه شـماره  

ــهبــوده و خریــد هفــت قطعــه زمــین توســط وي   شــرکت در مزایــده برگــزار شــده توســط دنبــالب
بــا دادســرا، بزهکــاري وي را محــرز دانســته و کیفرخواســتشــهرداري و اقــرار صــریح مــتهم و مفــاد 

داخلـه وزرا و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان     الیحـه قـانونی راجـع بـه منـع م     2و 1به مـواد  استناد
قـانون  38و بنـد ث مـاده   37دولت در معـامالت دولتـی و کشـوري و ایضـاً رعایـت بنـد الـف مـاده         

ــري و   1392مجــازات اســالمی مصــوب  ــد ســابقه کیف ــه لحــاظ فق ــه ب ــت مخفف ــت کیفی ــا رعای و ب
شـش مـاه حـبس    معیل بـودن و سـوابق مثبـت خـدمتی بـا دو درجـه تخفیـف مـتهم را بـه تحمـل           

، 46، 40بـا اسـتناد بـه مـواد     لـذا  گردیـده کـه مـتهم اصـالح شـده      بینـی پیشکهییازآنجامحکوم و 
.، شش ماه حبس متهم را به مدت دو سال معلق نموده استاخیرالذکرقانون 54و 52

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:دگیربررسی قرار می

خـواه کارکنـانی کـه بـرخالف     (الیحـه قـانونی، بـراي مـرتکبین ایـن جـرم       2در مـاده  گـذار  قانون
نماینـد و خـواه کارکنـانی کـه بـا علـم و اطـالع اقـدام بـه انعقـاد           میقانون در معامالت دولتی شرکت

ن مجـازات حـبس جنـایی درجـه دو از دو تـا چهـار سـال تعیـی        ) نماینـد مـی افـراد گونهنیاقرارداد با 
، باطــل باشــدمــیفاقــد شــرایط صـحت معاملــه يامعاملــهمــدنی چـون چنــین  ازنظــر. نمـوده اســت 

تعــدد متضــامناً مســئول پرداخــت خســارات ناشــی از آن درصــورتتلقــی شــده و متخلــف شخصــاً و 
.باشدمیو ابطال آن) داوري(معامله 

بــر اثــر اجــراي کارمنــدان مشــمول مــاده اول کــه «مــاده دوم الیحــه قــانونی 1تبصــره براســاس



165/ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی:فصل چهارم 

مشــمول کــهدرصــورتیایــن قــانون مایــل بــه ادامــه خــدمت دولتــی نباشــند، بازنشســته محســوب و 
ــت       ــان پرداخ ــه آن ــده ب ــاً واح ــی دفعت ــتگی پرداخت ــور بازنشس ــند، کس ــتگی نباش ــررات بازنشس مق

ــی ــودم ــاس» .ش ــواد براس ــت    79و 77، 76، 75، 74م ــان دول ــوري، کارکن ــتخدام کش ــانون اس ق
74در تبصــره یــک مــاده . تواننــد بازنشســته گردنــدمــیســن و ســابقه خــدمتدو عامــل براســاس

ات مؤسسـ و هـا  شـرکت ، هـا وزارتخانـه تخصصـی، کلیـه   غیرهمین مآخذ آمـده اسـت کـه در مشـاغل     
ــی و  ــا ثابــت یــا داراي عنــاوین مشــابه را       مــی...دولت براســاستواننــد مســتخدمین رســمی ی

20بــیش از کــهآندســتگاه اجرایــی مشــروط بــه درخواســت کتبــی آنــان و موافقــت بــاالترین مقــام 
سـابقه خـدمت آنـان کمتـر از بیسـت      کـه درصـورتی سال سابقه خـدمت داشـته باشـند، بازنشسـته و     

.شودهمین مآخذ عمل می2صی طبق تبصره در مشاغل تخص. نماینددیبازخرسال باشد، 
ــا توجــه بــه زمــان تصــویب   زه بــه لحــاظ ، امــروباشــدمــی1337ســال کــهآنقــانون مــذکور ب

ــرات  ــدهتغیی ــدن روش ایجادش ــدا ش ــت و پی ــاختار حاکمی ــايدر س ــامالت و  ه ــام مع ــد انج ... جدی
بــاو بــه همــین دلیــل نماینــدگان مجلــس طرحــی باشــدنمــیجامعــه امــروز هــايي نیــازگــوپاســخ

ــامالت و       ــران در مع ــالمی ای ــوري اس ــارگزاران جمه ــئوالن و ک ــات، مس ــه مقام ــع مداخل ــوان من عن
ــتگاهداوري  ــايدس ــی و ه ــدولت ــدگان    مؤسس ــویب نماین ــه تص ــات آن ب ــه کلی ــه ک ــومی تهی ات عم

.نرسیده استنهاییمجلس شوراي اسالمی رسیده است، لیکن فعالً به تصویب 
جـرایم ازجملـه جـرم مـورد بررسـی ایـن اسـت کـه آیـا ایـن جـرم          درخصـوص طـرح قابلسؤال

اساسـی ایـن   سـؤال دیگـر عبـارت بـه گیـرد؟ مقیـد قـرار مـی   جـرایم در زمـره  اینکهیا باشدمیمطلق
یـا اینکـه از   باشـد مـی است که آیا صرف مداخله اشـخاص مـذکور در ایـن قـانون ممنـوع و مجرمانـه      

تکـرار  ضـمن سـؤال این مداخله نیـز نتـایج خاصـی بایـد حاصـل گردیـده باشـد؟ در پاسـخ بـه ایـن           
مقیـد، جنبـه خـاص    مجـرای باشـند و  مـی مطلـق جـرایم این اصل و قاعده که در حقـوق جـزا اصـوالً    

؛و اسـتثنایی دارنــد، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه مطلــق و مقیــد بــودن جنبــه نســبی دارد 
نتیجـه تلقـی و در جـرم دیگـر همـین عمـل       عنـوان بـه ممکن است در جرمـی، عملـی   دیگرعبارتبه
یـد  بـا ایـن مقدمـه با   . خـود عمـل مجرمانـه تلقـی و جـرم از ایـن لحـاظ مطلـق تلقـی شـود          عنوانبه

ــذ و       ــی، اخ ــامالت دولت ــه در مع ــرم مداخل ــودن در ج ــد ب ــق و مقی ــور از مطل ــر منظ ــه اگ ــت ک گف
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، زیـرا در  باشـد مـی مطلـق  دریافت وجه یا مـالی در قبـال انجـام ایـن معـامالت باشـد، جـرم مـذکور        
اعـم از اینکـه   (تواننـد  نمـی ... «منـع مداخلـه آمـده اسـت کـه      مـاده اول الیحـه قـانونی    8بند انتهاي
خـدمت مربوطـه را   کـه آندهنـد حقـوق یـا مـالی دریافـت دارنـد یـا        ل خدمتی که انجام مـی در مقاب

در معـامالت یـا داوري در دعـاوي بـا دولـت یـا مجلسـین یـا         ) افتخاري و رایگان انجـام دهنـد  طوربه
امـا اگـر مطلـق یـا مقیـد بـودن از منظـر انجـام یـا عـدم انجـام معاملـه مطـرح              » ...شرکت نماینـد ... 

اززیـرا  ؛میینمـا به تعارضات مربـوط بـه ایـن بحـث در الیحـه قـانونی منـع مداخلـه اذعـان          شود، باید 
ــ ــانونطــرفکی ــذار ق ــاد   3در تبصــره گ ــی، صــرف انعق ــامالت دولت ــف مع ــاب تعری ــاده اول در ب م

و نظــارت در اجــراي آن و صــرف شــرکت در مناقصــه و مزایــده یکشــنقشــهو يبــردارنقشــهقــرارداد 
ــم  ... و  ــورد حک ــررا م ــرر    اردادق ــه مق ــانون ک ــین ق ــاده دوم هم ــر در م ــرف دیگ ــیه و از ط دارد م
ــام و یــا واســطه اشــخاص دیگــر،   « اشخاصــی کــه بــرخالف مقــررات مــاده فــوق، شخصــاً و یــا بــه ن

براسـاس ، موضـوع لـزوم انجـام معاملـه و قـرارداد را مطـرح کـه        »...مبادرت بـه انجـام معاملـه نماینـد    
جــرم مقیــد بــه انجــام ،همــین قــانون2مــادهدرولــی مــاده اول جــرم مــذکور مطلــق) 3(تبصــره 

فلسـفه جـرم شـناختی بایـد بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود کـه هـدف            ازنظـر . معامله گردیده است
بــا وضــع ایــن قــانون از چــه ارزش و موضــوعی گــذار قــانوناز جــرم شــناختن ایــن عمــل چیســت و 

از وضـع ایـن جـرم، جلـوگیري از     گـذار قـانون کـه قـبالً گفتـیم هـدف     گونـه هماننماید؟ میحمایت
. باشـد مـی به خطر افتادن سالمت انجام معـامالت دولتـی بـا اسـتفاده از رانـت کارمنـد دولـت بـودن        

اینکـه افتـد یـا   مـی این است که آیا سالمت این معـامالت بـه صـرف انعقـاد قـرارداد بـه خطـر       سؤال
رسـد،  مـی نظـر بـه گـردد؟  باید تعهـد موضـوع قـرارداد انجـام گرفتـه باشـد تـا چنـین امـري محقـق           

صــرف مداخلــه اشــخاص مــذکور در معــامالت دولتــی در هریــک از مراحــل معــامالت دولتــی اعــم از 
مناقصـه یـا مزایـده بـا وي     قـرارداد مرحله برگزاري مناقصه یا مزایـده، برنـده شـدن شـخص و انعقـاد      

. باشـد مـی طلـق مجـرایم ازجملـه و انجام معاملـه یـا قـرارداد، ممنـوع و از ایـن لحـاظ جـرم مـذکور         
.گرددینمبدون چنین برداشتی، فلسفه جرم شناختی این جرم محقق 

اقتصــادي را قابــل جــرایمگــذار قــانون1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 47طبــق مــاده 
.تعلیق ندانسته است
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منظـور  109بـه بنـد ب مـاده    توجـه بـا اقتصادي در این قانون تعریـف نشـده اسـت ولـی     جرایم
قـانون مجــازات  36منـدرج در تبصـره مـاده    گانـه زدهیسـ جـرایم صـادي، کالهبـرداري و   اقتجـرایم از 

:ازاندعبارتاست که 1392اسالمی مصوب 
ءو ارتشارشاء - الف
اختالس- ب
تحصیل مال توسط مجرم یا دیگريدرصورتحق و مقررات قانونی برخالفنفوذاعمال- پ
ن دولت در معامالت دولتی و کشوريمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندا- ت
تبانی در معامالت دولتی- ث
اخذ پورسانت در معامالت خارجی- ج
دولتی نسبت به دولتمأمورانتعدیات - چ
گمرکیجرایم- ح
قاچاق کاال و ارز- خ
مالیاتیجرایم- د
یپولشوی- ذ
م اقتصادي کشوراخالل در نظا- ر
دولتیدر اموال عمومی یا غیرقانونیتصرف - ز

مجـاز بـه تعلیـق    الـذکر فـوق بـه اسـتناد مصـوبه    قضـایی مرجـع  گـردد میکه مالحظه طورنیهم
.مجازات تعیین شده نبوده است

ز مصـادیق تخفیـف مجـازات    قـانون تعلیـق اجـراي حکـم ا    ازنظـر الزم به ذکر اسـت کـه   معذالک 
اعمـال تخفیـف   دباشـ مـی در مـواردي کـه اعمـال ایـن دو ابـزار مجـاز      بنـابراین شـود،  محسوب نمـی 

اداره کــل حقــوقی . یــک جــرم منــع قــانونی نــدارددرخصــوصتوأمــان صــورتبــهمجــازات و تعلیــق 
ــوه  ــه یقضــائق ــورخ 5258/7ه در نظری ــوده کــه2/8/1367م ــالم نم ــرر  «:اع ــف مق اســتفاده از تخفی

قــانون مجــازات اســالمی و همچنــین تعلیــق قســمتی از اجــراي مجــازات در یــک جــرم 22در مــاده 
».استبالاشکالقانون مزبور 25و 22مقررات مواد با لحاظ
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598موضـوع مـاده   (مجـاز  غیرو اسـتفاده  غیرقـانونی تصـرف  :فصل پـنجم 
)1375قانون مجازات اسالمی مصوب 

مجازغیرو استفاده غیرقانونیتصرف 

)1375قانون مجازات اسالمی مصوب 598موضوع ماده (

فصل پنجم
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مهمقد
از حصــول نتیجــه، صــرف نظــرصــرفعمــدي مطلــق اســت کــه جــرایماز غیرقــانونیجــرم تصــرف 

در غیرقــانونیارتکــاب آن جــرم اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه جــرم مزبــور عبــارت اســت از تصــرف  
مبنـی بـر عـدم احـراز     بعضـی از محـاکم  اموال و وجوه دولتـی در غیـر مـا وضـع لـه، بنـابراین اعـالم        

.استقضاییصدور حکم برائت خالف موازین قانونی و رویه نهایتاًوستینموجه سوءنیت
ــرف   ــانونی تص ــانونیعنصــر ق ــاً   غیرق ــه بعض ــی ک ــوال دولت ــا ام ــوه ی ــادر وج ــتفاده ب ــوان اس عن

انون مجـازات اسـالمی مصـوب    قـ 598شـود، مـاده   مـی مجاز از وجوه و امـوال دولتـی نیـز مطـرح    غیر
ــی1375 ــدم ــه مباش ــی ک ــرر م ــک«:داردق ــان ادارات و  ازهری ــدان و کارکن ــازمانکارمن ــا س ــا ه ی

هـاي دولتـی و یـا وابسـته بـه دولـت و یـا نهـاد       هـاي سسـات و شـرکت  ؤو مهـا شهرداريشوراها و یا 
ــا و م  ــی و بنیاده ــاؤانقالب ــر  سس ــه زیرنظ ــتی ک ــفقیول ــیهی ــبات و   اداره م ــوان محاس ــوند و دی ش

طـورکلی بـه و قضـایی نـدگان پایـه   شـوند و یـا دار  ره مـی سساتی کـه بـه کمـک مسـتمر دولـت ادا     ؤم
ـلح و  هـاي و همچنـین نیـرو  گانـه سـه اعضا و کارکنان قواي  بـه خـدمات عمـومی، اعـم     مأموریـت مس

ــا ســهام و ســایر اســناد و اوراق   غیراز رســمی و  ــا حوالجــات ی ــا مطالبــات ی رســمی، وجــوه نقــدي ی
یــا اشخاصــی کــه الــذکرفــوقات مؤسســو هــا ســازماناز هریــکبهــادار یــا ســایر امــوال متعلــق بــه 

مجــاز قــرار دهــد، بــدون آنکــه غیرهــا ســپرده شــده اســت را مــورد اســتفاده برحســب وظیفــه بــه آن
محسـوب و عـالوه   غیرقـانونی هـا را بـه نفـع خـود یـا دیگـري داشـته باشـد، متصـرف          قصد تملک آن
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ــر جبــران خســارت وارده و پرداخــت  ــا المثــلاجــرتب ــه شــالق ت شــود و مــیضــربه محکــوم74ب
اي نقـدي معـادل مبلـغ انتفـاعی     جـز بـه منتفع شـده باشـد، عـالوه بـر مجـازات مـذکور       کهدرصورتی

».محکوم خواهد شد
ــاخه  ــروض و ش ــی از ف ــايیک ــرف ه ــرم تص ــانونیج ــومی  غیرق ــی و عم ــوال دولت ــوه و ام در وج

ــمت   ــت از قس ــارت اس ــاییعب ــاده انته ــی  598م ــرر م ــه مق ــالمی ک ــازات اس ــانون مج و ... «دارد ق
بــه علــت اهمــال یــا تفــریط موجــب تضــییع امــوال و وجــوه دولتــی کــهرتیدرصــوهمچنــین اســت 

»...گردد
و یــا آن را بــه مصــارفی برســاند کــه در قــانون ... «عبــارت بخــش دیگــري از مــاده مزبــور یعنــی

عمـل  کـه ؛اسـت » مصـرف نمـوده باشـد   ... اعتباري براي آن منظـور نشـده یـا در غیـر مـورد معـین       
تحقــق بنــابراین؛دانســته اســت» مصــرف و هزینــه اعتبــارات«را بــراي ارتکــاب ایــن جــرمازیــموردن

.شودت و با ترك فعل این جرم محقق نمیاسپذیرامکانفعل مثبت ازطریقاین جرم 
مــورد بحــث و بررســی جــرم فــوقدرخصـوص صــادره قضــاییيدر مباحـث آتــی تعــدادي از آرا 

:مشخص گرددمربوطوضوعاتمازپیرامون بعضی قضاییگیرد تا از این طریق رویه قرار می
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پیرامـون تضـییع امـوال عمـومی در رویـه      سـوءنیت بررسی لزوم یا عدم لزوم : مبحث اول
)1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 598موضوع ماده (قضایی

اتهـام آقـاي الــف   درخصــوصشـعبه هشــتم دادسـراي کارکنـان دولـت     940041در پرونـده کالسـه   
ــال   ــر اهم ــر ب ــی   دائ ــوال دولت ــییع ام ــه تض ــر ب ــریط منج ــزان و تف ــه می ــال000/000/892/22ب ری

عـدم اجـراي پـروژه توسـط پیمانکـار      رغـم بـه شـرکت پیمانکـار   يهـا نامـه ضمانتعدم ضبط دلیلهب
بـه دفاعیـات مـتهم مبنـی بـر اینکـه شـرکت پیمانکـار عـالوه بـر           بـا اسـتناد  ، در مهلت تعیـین شـده  

منظـور بـه ) مـتهم (و مهـم دیگـري در دسـت اجـرا داشـته و وي      پروژه موضـوع پرونـده، پـروژه ملـی     
را هـا نامـه ضـمانت موضـوع ضـبط   صـرفاً ) ايهشـرکت بـرق منطقـ   (صرفه و صـالح شـرکت کارفرمـا    

بــا و بــزه ســوءنیتبــا حفــظ حقــوق اهــم شــرکت بــه تــأخیر انداختــه اســت بــه لحــاظ عــدم احــراز 
.تعقیب صادر کرده استدادرسی کیفري قرار منعآیینقانون 265به ماده استناد

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه  صـادره،  قـرار با توجه بـه تشـریح   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

در غیرقـانونی جـرم تصـرف   هـاي یکـی از فـروض و شـاخه   عنـوان بـه عنصر قانونی این جـرم کـه   
598اده مــانتهــاییشــود، عبــارت اســت از قســمت مــیوجــوه و امــوال دولتــی و عمــومی شــناخته

بـه علـت اهمـال یـا     هکـ درصـورتی و همچنـین اسـت   ... «دارد مـی قانون مجازات اسـالمی کـه مقـرر   
»...تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد

تضـییع امـوال و   «بخشـی از عنصـر مـادي در ایـن جـرم عبـارت اسـت از        عنـوان بـه عمل مرتکب 
ــب   ــریط مرتک ــال و تف ــر اهم ــی در اث ــوه دولت ــال . »وج ــراهم ــتن،  ازنظ ــاي فروگذاش ــه معن ــوي ب لغ

کـردن و تفـریط بـه معنـاي     انگـاري سـهل چیـزي سسـتی و تنبلـی و    دربـاره واگذاشتن، در کاري یـا  
ــف     ــردن در کــاري، بیهــوده ســاختن، ضــایع کــردن و تل ــاهی کــردن در کــاري، اظهــار عجــز ک کوت

فـریط یعنـی   در ایـن جـرم، اهمـال و ت   گـذار  قـانون شـود  مـی کـه مالحظـه  گونـه همـان . کردن مـال 
عمـل مرتکـب   عنـوان بـه شـود،  مـی محقـق » تـرك فعـل  «کـاري را کـه در قالـب    و ندانمانگاريسهل

مجـاز، الزم اسـت امـوال مـذکور     ایـن جـرم نیـز هماننـد اسـتفاده غیر     بـدیهی اسـت در  . پذیرفته است
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رکنــان مجــاز کابنــابراین اســتفاده غیر،شــده باشــدوظیفــه بــه شــخص مســتخدم ســپردهبرحســب
رده نشـده اســت،  وظیفــه بـه او سـپ  برحسـب متبـوع و یــا امـوالی کـه    امـوال دسـتگاه غیر  موصـوف از 

.گرددمشمول این حکم نمی
. شـوند عمـدي تقسـیم مـی   عمـدي و غیر دودسـته بـه  جـرایم کلـی  يبنـد میتقسـ اصوالً در یـک  

داشـته  یی عمـدي جنبـه اسـتثنا   غیرجـرایم بـوده و  جـرایم مـدي بـودن   درحقوق کیفـري اصـل بـر ع   
ــه ــاز ب ــدو نی ــریح دارن ــوي . تص ــر معن ــرایمعنص ــدي ج ــارتعم ــتعب ــوءنیت«از اس ــر » س و عنص

خطــا داراي مصــادیق متعــددي نظیــر غفلــت و . »خطــا«از اســتعبــارتغیرعمــدي جــرایممعنــوي 
ــامح و  ــتس ــاحتیب ــو یاطی ــاالتیب ــریط و  یمب ــال و تف ــی... و اهم ــدم ــی ا. باش ــه  یک ــواردي ک ز م

تلقـی نمـوده، اهمـال و تفریطـی اسـت کـه موجـب تضـییع         عمـدي را مجرمانـه  اعمال غیرگذار قانون
ــب ــه؛شــودالمــالتی ــارتب ــأمورینمســتخدمین و کــهدرصــورتیدیگــرعب ــاده م ، 598مصــرح در م

کـاري موجـب ضـایع شـدن امـوال و وجـوه       و نـدانم انگـاري سـهل بـه لحـاظ   صـرفاً و سـوءنیت بدون 
نسـبت بـه امـوال و وجـوه     ذار گـ قـانون اهمیـت و حساسـیت   . شـوند مـی دولتی گردنـد، مجـرم تلقـی   

مــذکور را قابــل تعقیــب کیفــري هــايدســتگاهدولتــی ســبب گردیــده کــه مقــنن خطــاي کارکنــان 
» خطـاي «بنابراین عنصـر معنـوي ایـن جـرم عبـارت اسـت از اهمـال و تفـریط یـا بـه عبـارتی            ؛بداند

.مستخدمین مذکور
ــار ضــمناً ــهشــرکت پیمانک ــانرغــمب ــدزم ــیشيبن ــراربینــیپ ــغ شــده در ق ــت مبل داد و دریاف

ریــــال بابـــــت  000/284/146/10و مبلــــغ  پرداخـــــتشیپــــ ریــــال  000/511/746/12
. مبـادرت بـه تعطیـل کـردن پـروژه عملیـاتی نمـوده اسـت        2و 1موقـت شـماره   يهاتیوضعصورت

15گـزارش پیشـرفت فیزیکـی ارائـه شـده      باشـد مـی عملیـات واقعـی در حـد صـفر    باوجودآنکـه لذا 
.نمودبر حسن اجراي این پیمان نظارت میباید ) متهم(و کارفرما استشدهاعالمدرصد 

شـرایط عمـومی پیمـان، نگهـداري مصـالح و تجهیـزات وابسـته تـا         21بـه اسـتناد مـاده    ازآنجاکه
زمان تحویل موقـت برعهـده پیمانکـار بـوده و ازطرفـی پرداخـت مبـالغ فـوق بـه پیمانکـار منـتج بـه             

جــرایمریــال بــدون احتســاب 000/000/892/22خــت مبلــغ انجــام پــروژه نشــده اســت، مــاالً پردا
پیمانکـار و افـزایش قیمـت تجهیـزات و تملـک      يکـار کـم و انگـاري سـهل تأخیر و خسـارت ناشـی از   
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قــانون مجــازات اســالمی 598بــا مـاده  جهــتازایـن محســوب و المــالتیـ باراضـی، تضــییع حقــوق  
.قابلیت تطبیق دارد

ــعبه   ــین ش ــري  3همچن ــاه کیف ــی 2دادگ ــماره  ط ــه ش ــورخ ...دادنام ــوص28/6/94م درخص
ــل       ــامالت اداره ک ــیون مع ــت کمیس ــاي وق ــف و ب و ج از اعض ــان ال ــام آقای ــراد  ... اته ــر ای ــر ب دای

ــوق    ــییع حق ــت و تض ــه دول ــارت ب ــتخس ــالبی ــتان   (الم ــی اس ــل بازرس ــراض اداره ک ــوع اعت موض
بــا عنایــت بــه ) دادســراي سـنندج 10/5/1394مــورخ 704منــع تعقیـب شــماره  قــراربــهکردسـتان  

ــر حســن   نامبردگــان در راســتاي تثبیــت و حفــظ وظیفــهانجــاماینکــه دفاعیــات متهمــان داللــت ب
دادرســی آیــینقــانون 273بــه مــاده بــا اســتنادلــذا . بــوده، نــه تضــییع امــوالالمــالبیــتحقــوق 

.و استوار نموده استتأییدکیفري ضمن رد اعتراض مرجع مزبور، قرار صادره را عیناً 
ون معــامالت اداره کــل تحــت تصــدي متهمــان دادنامــه فــوق در جریــان خریــد        کمیســی

ــی   ــزات گرمایش ــموردنتجهی ــرکت     ازی ــودن ش ــالم نم ــده اع ــه و برن ــزاري مناقص ــمن برگ در ... ، ض
ــهاقــدامی غیرموجــه پــس از تشــکیل کمیتــه فنــی بازرگــانی، مناقصــه شــرکت موصــوف را    دلیــلب

ــالحیت الزم در  ــدم ص ــأمینع ــم ی ت ــان ل ــزات ک ــاهی  تجهی ـله کوت ــی و در فاصـ ــن تلق ــسک ازآنپ
، لـذا بـا توجـه بـه     نمایـد مـی را برنـده مناقصـه اعـالم   ببا برگزاري مناقصه دیگـري فروشـگاه   مجدداً
مناقصـه بـه   يهـا پاکـت قانون برگـزاري مناقصـات، ارزیـابی فنـی بازرگـانی بعـد از گشـودن        19ماده 

.نونی استماده مذکور فاقد وجاهت قا) د(و ) ج(هاينص صریح بند
ــوده و ارزیــابی فنــی مناقصــه   ــدواً و الزم بــه ذکــر اســت مناقصــه مــورد بحــث محــدود ب گــران ب

حـائز  ...پیش از دعـوت آنـان بـه مناقصـه توسـط کمیتـه فنـی بازرگـانی صـورت پذیرفتـه و شـرکت            
ــهصــالحیت تشــخیص داده شــده و   ــورب ــراز   منظ ــده و اح ــوت گردی ــماً دع شــرکت در مناقصــه رس

.استغیرقانونیکامالً یپیشنهاد قیمت، ادعایيهاپاکتیی پس از بازگشاآن یی عدم توانا
برگــزاري مناقصــه و نقــض قــوانین و مقــررات غیرقــانونیاینکــه در شــکوائیه اولیــه رونــد رغــمبــه
، لــیکن در مــتن قــرار صــادره و تحلیــل گردیــده، تضــییع اعتبــارات دســتگاه تشــریح گرفتــهصــورت

متهمـین و فقـد ادلـه کـافی     مـؤثر دفاعیـات  ، رأي، مبنـاي صـدور   قضـایی بدون ذکـر ادلـه قـانونی و    
.استشدهاعالم
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ــث دوم ــه : مبح ــی روی ــاییبررس ــوصقض ــهدرخص ــرد هزین ــانونیک ــارات غیرق اعتب
1375قانون مجازات اسالمی مصوب 598موضوع ماده ) نجومیهايپرداخت(

درخصــوصرکنــان دولــت شــعبه اول دادســراي کا29/1/1395مــورخ 171شــماره نهــاییدر قــرار 
حسـاب ذيواتهام آقاي الـف معـاون توسـعه و مـدیریت منـابع انسـانی و آقـاي ب مـدیر امـور مـالی           

برقـراري مزایـا و پرداخـت    ازطریـق در وجـوه دولتـی   غیرقـانونی دائـر بـر تصـرف    رکلیمـد و آقاي ج 
م ردیــف از طــرف متهمــین ردیــف اول و دوم بــه حســاب مــته، العــاده رفــاهیعنــوان فــوقبــاوجــوه 

بــا عنایــت بــه الیحــه دفــاعی ســازمان ،ســوم و نیــز برخــی از معــاونین و مــدیران ســتادي ســازمان 
و کننــدهیدگیرســمزبــور و مســتندات ارائــه شــده و دفاعیــات متهمــین ردیــف اول و دوم در شــعبه  

ــات      ــایر محتوی ــبات و س ــوان محاس ــتعالم انجــام شــده از دی ــه شــده و پاســخ اس ــاعی ارائ ــوایح دف ل
کـه اقـدامات انجـام شـده از طـرف متهمـین برمبنـاي اسـتنباط آنـان از مقـررات           جهـت اینازپرونده 

لـذا گردیـده یابیـ خودارزو رئـیس سـازمان متبـوع    اجرایـی و حدود اختیارات قـانونی بـاالترین مقـام    
بـه مـاده   بـا اسـتناد  ارتکـاب بـزه را احـراز نکـرده و     محـرز ندانسـته و   خصوصاینن را در آناسوءنیت

.قرار منع تعقیب صادر نموده است1392دادرسی کیفري مصوب آیینن قانو265

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه صـادره،  قـرار با توجه بـه تشـریح   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

کـه مقـرر  باشـد مـی اسـالمی قـانون مجـازات   598عنصر قانونی جرم موصـوف قسـمتی از مـاده    
ی برســاند کــه در قــانون اعتبــاري بــراي آن منظــور نشــده یــا در  و یــا آن را بــه مصــارف... «داردمــی

بـدیهی اسـت تحلیـل صـحیح ایـن جـرم مسـتلزم توسـل         » مصـرف نمـوده باشـد   ... غیر مورد معـین  
قـوانین  واحـده مـاده » ب«قـانون محاسـبات عمـومی و بنـد     50به منـابع قـانونی دیگـر نظیـر مـاده      

.باشدمی...بودجه سنواتی و 
و یـا آن را بـه مصـارفی برسـاند کـه در قـانون       ... «بـردن عبـارت   کـار  بـه با گذار ونقانکهییازآنجا

ازیــموردنعمــل » مصــرف نمــوده باشــد... اعتبــاري بــراي آن منظــور نشــده یــا در غیــر مــورد معــین 
تحقـق ایـن جـرم    بنـابراین دانسـته اسـت،   » مصـرف و هزینـه اعتبـارات   «براي ارتکـاب ایـن جـرم را    
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.شودت و با ترك فعل این جرم محقق نمیاسپذیرنامکافعل مثبت ازطریق
شـود، ایـن اسـت کـه آیـا برگشـت       عنصر معنـوي ایـن جـرم مطـرح مـی     درموردکه یسؤالاولین 

و یا آن را به مصـارفی برسـاند کـه در قـانون اعتبـاري بـراي آن منظـور نشـده یـا در غیـر           ... «عبارت 
بـه علـت اهمـال    کـه درصـورتی چنـین اسـت   هم... «بـه عبـارت   » مصرف نمـوده باشـد  ... مورد معین 
ازجملــهجــرم موردبحــث ؟ اگــر چنــین برگشــتی متصــور و منظــور باشــد،باشــدمــی»...یــا تفــریط 

بـه لحـاظ حساسـیت امـر، بـراي آن ضـمانت اجـراي کیفـري         گـذار  قـانون عمدي بوده کـه  غیرجرایم
گـذار  قـانون دنظرمـ بـه ایـن باشـیم کـه چنـین ارجـاع و برگشـتی        قائـل امـا اگـر   ؛لحاظ نموده است

گرچـه از سـبک و   . نبوده است، در آن صـورت بایـد حکـم بـه عمـدي بـودن ایـن جـرم صـادر نمـود          
و حتـی شـاید   سـت ینقابـل احـراز و اسـتنباط    یروشـن بـه گـذار  قـانون سیاق مـاده مقصـود و منظـور    

حـال بـااین ، امـا  عمـدي دانسـتن ایـن جـرم بیشـتر دانسـت      تمایـل مقـنن را بـه غیر   یسـخت بهان بتو
عمـدي جـز بـا تصـریح     بـوده و اعمـال غیر  جـرایم مـدي بـودن   در حقوق جزا اصـل بـر ع  کهییزآنجاا

قاعـده و  برحسـب معمـوالً و  کـه ییازآنجـا و رنـد یگینمـ مقنن مشمول ضمانت اجـراي کیفـري قـرار    
، قطعـاً بایـد حالـت عمـدي     دانـد مـی عملـی را مجرمانـه   غیرعمـدي الـت  حگـذار  قـانون منطق وقتـی  

بلکـه مشـمول ضـمانت اجـراي کیفـري شـدیدي قـرار دهـد کـه در مـا نحـن فیـه             آن را نیز جـرم و 
ـ ، الجـرم بایـد قا  خـورد ینمـ چنین امري به چشـم   عمـدي  جـرایم ل بـه ایـن شـد کـه ایـن جـرم از       ئ

قـانونی یـا در   هـاي عمـداً اعتبـارات را در غیـر محـل    ،این اسـت کـه مرتکـب   گذار قانونبوده و منظور 
بـا ایـن توضـیح بایـد گفـت      . براي آن منظـور نشـده اسـت هزینـه نمایـد     ی که قانوناً اعتباري هایمحل

. اعتبـارات غیرقـانونی عـام مرتکـب در هزینـه    سـوءنیت که عنصر معنـوي ایـن جـرم عبـارت اسـت از      
در اینجا این است کـه آیـا علـم مرتکـب بـه ایـن موضـوع کـه قـانون اعتبـاري بـراي            طرحقابلسؤال

وي بــه اینکــه آیــا ایــن هزینــه دقیقــاً منطبــق بــا محــل  آن امــر درنظــر گرفتــه یــا خیــر و یــا علــم
هســت یــا خیــر ضــرورت دارد؟ اگــر چنــین عملــی را ضــروري  گــذار قــانونمشــخص شــده توســط 

جهـل بـه احکـام قـوانین     ) مـثالً (يفـر یکریـ غبدانیم باید جهل به آن را از مصـادیق جهـل بـه حکـم     
اسـت بـدانیم و از ایـن حیـث چنـین      کـه مبنـاي حکـم کیفـري     ... بودجه یا قوانین برنامـه توسـعه و   

الزم اسـت بـه ایـن نکتـه توجـه داده      جـا همـین در . میینمـا جهلی را رافـع مسـئولیت کیفـري تلقـی     
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صـورت کـه چـون    اسـت بـه ایـن   » مـدیریتی «یـک جـرم کـامالً    598شود کـه جـرم موضـوع مـاده     
ــرفاً ــه را بر    ص ــرج و هزین ــل خ ــام مراح ــئولیت انج ــتگاه مس ــاز دس ــات مج ــئولین و مقام ــدهمس عه

.باشدتواندنمیند، بنابراین مرتکب این جرم هر شخصی دار
مـاده  انتهـایی بـر میـزان، عبـارت اسـت از قسـمت      زائـد کـرد اعتبـارات   عنصر قانونی جرم هزینـه 

ــا598 ــی ق ــرر م ــه مق ــین اســت ... «داردنون مجــازات اســالمی ک ــهدرصــورتیو همچن ــت ک ــه عل ب
دولتـی گـردد و یـا آن را بـه مصـارفی برسـاند کـه در        اهمال یا تفریط موجب تضـییع امـوال و وجـوه    

بــر اعتبــار مصــرف نمــوده زائــدقــانون اعتبــاري بــراي آن منظــور نشــده یــا در غیــر مــورد معــین یــا 
بـه دولـت   ... «داردمـی قـانون بودجـه سـنواتی کـه مقـرر     واحـده مـاده » ب«این بنـد  برعالوه» باشد

ــابع منــد مــیاجــازه داده ــا رعایــت  شــود، درآمــدها و ســایر من ــانون را ب رج در قســمت ســوم ایــن ق
و مــالی ياهیســرماهــايو تملــک دارایــیهــا وصــول و هزینــه... قــوانین و مقــررات مربــوط در ســال 

ایــن ... و ســایر اعتبــاراتی را کــه در جــداول هــا سســات دولتــی و همچنــین کمــکؤهــا و موزارتخانــه
ــابع    ــایر من ــدها و س ــانون درحــدود وصــولی درآم ــأمینق ــت ــال اعتب ــوانین و  ... ار در س ــت ق ــا رعای ب

ــوط و   ــررات مرب ــاسمق ــت براس ــات و فعالی ــرح عملی ــايش ــته ــهموافق ــانام ــده و  يه ــه ش مبادل
بع کمکــی از منــا» ...تخصــیص اعتبــار، تعهــد و پرداخــت نمایــدبراســاسایــن قــانون و هــايتبصــره

توانـد در تحلیـل   مـی وبودجـه برنامـه قـانون  19مـاده  همچنـین  . باشـد مـی قانونی جرم مبحوث عنـه  
حکـم ایـن مـاده بـدین شـرح      . منبعـی کمکـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد      عنـوان بـه دقیق این جـرم  

اجـرا ابـالغ خواهـد    منظـور بـه ی یـ اجراهـاي دسـتگاه بودجه مصوب از طـرف دولـت بـه کلیـه     «است 
کـه بـین   هـا طـرح هـا و  مکلـف اسـت براسـاس شـرح فعالیـت     اجرایـی در اجراي بودجه دستگاه . شد

مـورد توافـق واقـع شـده اسـت، در حـدود       ) اسـت وبودجـه برنامـه سـازمان  منظـور  (ستگاه و سازمان د
قـانون محاسـبات عمـومی در حکـم مرتبطـی مقـرر نمـوده        93مـاده  » اعتبارات مصوب عمـل نمایـد  

اعتبــار و یــا اقــدام یــا تــأمیننســبت بــه حســابذيگــواهی خــالف براســاسکــهدرصــورتی«کــه 
بـر اعتبـار مصـوب و یـا     زائـد هـا  ه دولتـی یـا مقامـات مجـاز از طـرف آن     سسمؤدستور وزیر یا رئیس 

از ایــن تخلفــات در هریــک،قــانون وجهــی پرداخــت یــا تعهــدي علیــه دولــت امضــا شــود بــرخالف
ــم تصــرف  ــانونیحک ــد شــد  غیرق ــی محســوب خواه ــوال دولت ــوارد  » در وجــوه و ام ــن م ــه ای از هم
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ــرمهــم ــه  55اصــل ت ــوده ک ــرر نم ــانون اساســی مق ــ«ق ــه حســاب دی ــه کلی ــبات ب ــايوان محاس ه
از بودجـه  ءی کـه بـه نحـوي از انحـا    هـای دسـتگاه دولتـی و سـایر   هـاي ات، شرکتمؤسس، هاوزارتخانه

ــیکــل کشــور اســتفاده ــرر م ــانون مق ــه ق ــی ک ــه ترتیب ــد ب ــیکنن ــا حسابرســی م دارد رســیدگی ی
محــل خــود بــه از اعتبــارات مصــوب تجــاوز نکــرده و هــر وجهــی در يانــهیهزنمایــد کــه هــیچ مــی

»...مصرف رسیده باشد
بـر  زائـد یـا  ... «قـانون مجـازات اسـالمی کـه مقـرر نمـوده       598مـاده  انتهـایی با عنایت به حکـم  

از عبـارت اسـت  شـود کـه عمـل مرتکـب در ایـن جـرم       مشـخص مـی  » اعتبار مصـرف نمـوده باشـد   
598مــاده موضــوعهــايدســتگاهبــر اعتبــار توســط مقامــات و مســئولین زائــدفعــل مثبــت هزینــه 
.باشدترك فعل قابل تحقق نمیازطریقم قانون مذکور و این جر

ــافه ــیاض ــد م ــد در بن ــاده ) 2(نمای ــالحی153م ــوب  اص ــومی مص ــازات عم ــانون مج ، 1355ق
درمـوردي کـه وجـوه یـا امـوال      «گردیـده بـود  بینـی پـیش حالت عمدي این جرم بـدین شـرح   صرفاً

ه و میـزان آن بـیش از ده هـزار ریـال باشـد، مرتکـب بـه        بر اعتبـار مصـوب مصـرف شـد    زائد... عامداً 
بـر عمـدي بـودن    يانـه یقرایـن حکـم نیـز    » ...حبس از شش ماه تا سـه سـال محکـوم خواهـد شـد     

.باشدمیاین جرم 
موجـب بـه با استناد به قـوانین و مقـررات عمـومی، پرداخـت هـر وجهـی بـه مسـتخدمین دولـت          

اخــت وجهــی بــه مســتخدمین کشــوري، قطــع پرددرصــورتو همچنــین گیــردقــانون صــورت مــی
اسـت پرداخـت   ذکـر قابـل . یـا اداري باشـد  قضـایی مراجـع  رأيقـانون یـا   موجببهکردن آن نیز باید 

ــه ــوقهرگون ــادهف ــاده  الع ــاد م ــا مف ــایر ب ــرا   78مغ ــان اج ــوري از زم ــدمات کش ــدیریت خ ــانون م ق
.لغو شده است) 1/1/1388(

ــهدرصــورتی ــوق ک ــد ف ــت بخواه ــاده رادول ــاالع ــوانب ــدان خــود کمــک و  عن ــه کارمن ــاهی ب رف
العــادهفــوقشــود مگــر مــیبــراي تمــامی کارکنــان مشــمول برقــرارالعــادهفــوقپرداخــت کنــد ایــن 

بـا توجـه   نهـایی ولـی در موضـوع جـرم منـدرج در قـرار      . احـراز ایثـارگري  مربوط به حـق مـدیریت و  
قـانون مـدیریت خــدمات   78رفـاهی مسـتند بـه مفــاد مـاده    العـاده فــوقبـه ممنوعیـت قـانونی ایـن     

ــهکشــوري  ــصــورتب ــآمضیتبع ــراي يزی ــط ب ــدفق ــدیران  رکلیم ــداد خاصــی از م ــاونین و تع ، مع
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.مقام تحقیق قضایی قرار نگرفته استموردتوجهستادي برقرار شده است که این موضوع 
ــه تبصــره   ــت ب ــا عنای ــاده 2ب ــیضــوابط 20م ــادهاجرای ــانون بودجــه ســال واحــدهم و 1392ق

ــره  ــاده 2تبص ــوابط 15م ــیض ــادهاجرای ــدهم ــال  واح ــه س ــانون بودج ــد 1393ق ــی در بن 1و حت
ــماره  ــتعالم ش ــورخ 19692اس ــه   9/9/1392م ــراحت ب ــه ص ــوق ب ــازمان ف ــور اداري س ــدیرکل ام م

قـرار  قضـایی مقـام محتـرم   موردتوجـه این ممنوعیت قانونی اشاره شـده اسـت کـه ایـن موضـوع نیـز       
.نگرفته است
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در رویـه  غیرقـانونی جـرم تصـرف   بـا ا عدم تناسب مجازات تعیین شده تناسب ی: مبحث سوم
)1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 598موضوع ماده (قضایی

ــماره   ــه ش ــناد هزین ــق اس ــالی 170/79وف ــال م ــغ 1390س ــالی  322مبل ــال کمــک م ــارد ری میلی
لــیکن . اده شــده اســتبــه مجموعــه فرهنگــی و ورزشــی اختصــاص دالــفســوي وزارت پرداختــی از

ــه هزینــه  ــوط ب ــههــايدر بررســی برخــی از مــدارك مرب ــور هــاياز محــل کمــکآمــدهعمــلب مزب
ــه   ــن هزین ــه اســناد ای ــده ک ــاتر   مشــاهده گردی ــوده و حســب بررســی دف ــی ب ــا صــوري و غیرواقع ه

تـا  1391حسابداري و تـراز مـالی ابـرازي مالحظـه گردیـده کـه رئـیس وقـت آن مجموعـه از سـال           
ــال  ــل 1392س ــواهاز مح ــردانتنخ ــارگ ــر  ،در اختی ــالغ ب ــوده و  000/000/337ب ــدهکار ب ــال ب ری

مســئوالن مربوطــه بــه نــامبرده، اقــدام بــه اســترداد وجــوه مــذکور  هــايپیگیــري و اخطــاررغــمبــه
.ننموده است
ــاریخ )تهــران2يفــریکدادگــاه 1057(کننــدهیدگیرســشــعبه  طــی دادنامــه 8/4/1394، در ت

ــ179شــماره  ــا امع ــاریر  ب ــده و اق ــات پرون ــع اوراق و محتوی ــتهدســتان نظــر در جمی ــتهم و نوش م
ــات  ــه بازپرســیبالوجــهدفاعی ــا اســتنادبزهکــاري وي را محــرز دانســته و ،وي در مرحل ــاده ب ــه م ب

ضــربه شــالق تعزیــري محکــوم و بــه 30بــه تحمــل 1375قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 598
ــته   ــري م ــابقه کیف ــدان س ــت ســن و فق ــواد لحــاظ کهول ــانون مجــازات 46و 40م، در راســتاي م ق

ــه مــدت  1392اســالمی مصــوب  ــه را ب ــق نمــوده یــک ســالاجــراي مجــازات مقــرر در دادنام معل
.است

ــین شــعبه  ــیدادگــاه عمــومی 105همچن ــل جزای ــهاردبی ــورخ 32دادنامــه شــماره موجــبب م
ــوص20/1/1394 ــرف    درخص ــر تص ــر ب ــف و ب دائ ــان ال ــام آقای ــانونیاته ــغیرق ــوال در وج وه و ام

ــغ   ــه مبل ــی ب ــدماتی و     975دولت ــات مق ــده و تحقیق ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــال، ب ــون ری میلی
دادرســی و مجمــوع دالیــل و مــدارك ارائــه شــده از ناحیــه متهمــان و اظهــارات و دفاعیــات آنــان در 

حکـم بـر برائـت    ) فقـد رکـن معنـوي بـزه معنـون     (سـوءنیت عـدم احـراز   بـه لحـاظ  جلسه دادرسـی  
.صادر و اعالم کرده استمشارالیهم
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مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

از حصـول نتیجـه، صـرف    نظـر صـرف عمـدي مطلـق اسـت کـه     جـرایم ازغیرقـانونی جرم تصرف 
در قــانونیغیرارتکــاب آن جــرم اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه جــرم مزبــور عبــارت اســت از تصــرف  

سـوءنیت اموال و وجـوه دولتـی در غیـر مـا وضـع لـه، بنـابراین اعـالم دادگـاه مبنـی بـر عـدم احـراز              
.استقضاییصدور حکم برائت خالف موازین قانونی و رویه نهایتاًو باشدنمیموجه 

ــرف   ــانونی تص ــانونیعنصــر ق ــاً   غیرق ــه بعض ــی ک ــوال دولت ــا ام ــوه ی ــادر وج ــتفاده ب ــوان اس عن
قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     598شـود، مـاده   مـی وجوه و امـوال دولتـی نیـز مطـرح    غیرمجاز از

ــی1375 ــدم ــرر باش ــه مق ــیک ــک«:داردم ــان ادارات و  هری ــدان و کارکن ــازماناز کارمن ــا س ــا ه ی
هـاي دولتـی و یـا وابسـته بـه دولـت و یـا نهـاد       هـاي ات و شـرکت مؤسسـ و هـا شهرداريشوراها و یا 

ــا و  ــی و بنیاده ــمانقالب ــر  اؤسس ــر نظ ــه زی ــتی ک ــفقیول ــیهی ــبات و  اداره م ــوان محاس ــوند و دی ش
طـورکلی بـه و قضـایی شـوند و یـا دارنـدگان پایـه     مـی اتی کـه بـه کمـک مسـتمر دولـت اداره     مؤسس

ـلح و  هـاي و همچنـین نیـرو  گانـه سـه اعضا و کارکنان قواي  خـدمات عمـومی، اعـم    بـه  مأموریـت مس
ــا مطال از رســمی و غیر ــا ســهام و ســایر اســناد و اوراق  رســمی، وجــوه نقــدي ی ــا حوالجــات ی بــات ی

یــا اشخاصــی کــه الــذکرفــوقات مؤسســو هــا ســازماناز هریــکبهــادار یــا ســایر امــوال متعلــق بــه 
هــا ســپرده شــده اســت را مــورد اســتفاده غیرمجــاز قــرار دهــد، بــدون آنکــه برحســب وظیفــه بــه آن

محسـوب و عـالوه   غیرقـانونی رف هـا را بـه نفـع خـود یـا دیگـري داشـته باشـد، متصـ         قصد تملک آن
ــر جبــران خســارت وارده و پرداخــت  ــا المثــلاجــرتب ــه شــالق ت شــود و ضــربه محکــوم مــی74ب

اي نقـدي معـادل مبلـغ انتفـاعی     جـز بـه منتفع شـده باشـد، عـالوه بـر مجـازات مـذکور       کهدرصورتی
».محکوم خواهد شد

اول اینکـه در قـوانین و   نکتـه  : در باب عنصـر قـانونی ایـن جـرم ذکـر چنـد نکتـه ضـروري اسـت         
دانســته و از غیرقــانونیدیگــر را در حکــم جــرم تصــرف جــرایمبرخــی گــذار قــانونمقــررات دیگــر، 

ثانیـاً بـراي تحلیـل ایـن جـرم مطالعـه       . باشـد مـی ، بسـیار گسـترده  مـوردنظر این لحاظ دامنـه جـرم   
.زامی استال... ، قوانین بودجه سنواتی و وبودجهبرنامهقانون محاسبات عمومی، قانون 
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ــراي  ــد اجــزالیــتحلب مختلــف رکــن مــادي آن جــرم نظیــر عمــل مرتکــب،  يهــر جرمــی، بای
بــا تبعیــت از همــین غیرقــانونیدر جــرم تصــرف . مــورد بررســی قــرار گیــرد... شخصــیت مرتکــب و 

:گرددمیمختلف رکن مادي این جرم تشریحيروش، اجزا
مجـاز از وجـوه و یـا امـوال     تفاده غیراسـ «از عبـارت اسـت  غیرقـانونی  عمل مرتکـب در جـرم تصـرف    

بـدون قصـد تملـک    598مـذکور در مـاده   هـاي دسـتگاه دولتی یا وجوه یـا امـوال سـپرده شـده نـزد      
گـذار  قـانون قـانون مجـازات اسـالمی،    598مـاده  یی در قسـمت ابتـدا  . »ها به نفع خود یـا دیگـري  آن

مـذکور، متضـمن انجـام یـک فعـل      دانـیم لفـظ   کـه مـی  گونـه همـان بـرده و  کار بهرا »استفاده«لفظ 
.شودنمیاین جرم محقق ،و با ترك فعلباشدمیمثبت

ــارزترین ویژگــی جــرم  ــوال دولتــی کــه  اســتفاده غیرب جــرایماز ســایر آن رامجــاز از وجــوه و ام
یـن اسـت کـه مرتکـب جـرم اسـتفاده       نمایـد، ا مـی متمـایز خیانـت در امانـت  مشابه نظیر اختالس و 

ــین   مجــاز، قصــد تملــک مــا غیر ــا دیگــري نداشــته و بلکــه چن ــه نفــع خــود ی ل موضــوع جــرم را ب
نمایــد و مــی598اقــدام بــه اســتفاده موقــت و بــدون اجــازه از امــوال موضــوع مــاده صــرفاًشخصــی 

را از مالکیـت ایـن   اخیرالـذکر مـذکور در مـاده   هـاي دسـتگاه قصد محـروم نمـودن دائمـی یـا موقـت      
ــدارد ــاده .امــوال ن ــانون م47ضــمناً طبــق م ــانون1392جــازات اســالمی مصــوب ق جــرایمگــذار ق

.اقتصادي را قابل تعلیق ندانسته است
منظـور  109بـه بنـد ب مـاده    بـا توجـه  اقتصادي در این قانون تعریـف نشـده اسـت ولـی     جرایم

قـانون مجــازات  36منـدرج در تبصـره مـاده    گانـه زدهیسـ جـرایم اقتصـادي، کالهبـرداري و   جـرایم از 
:ازاندعبارتت که اس1392اسالمی مصوب 

ءو ارتشارشاء - الف
اختالس- ب
تحصیل مال توسط مجرم یا دیگريدرصورتحق و مقررات قانونی برخالفنفوذاعمال- پ
وريمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کش- ت
تبانی در معامالت دولتی- ث
ارجیاخذ پورسانت در معامالت خ- ج
دولتی نسبت به دولتمأمورانتعدیات - چ
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گمرکیجرایم- ح
قاچاق کاال و ارز- خ
مالیاتیجرایم- د
یپولشوی- ذ
اخالل در نظام اقتصادي کشور- ر
در اموال عمومی یا دولتیغیرقانونیتصرف - ز

تعلیـق  مجـاز بـه   الـذکر فـوق بـه اسـتناد مصـوبه    قضـایی مرجـع  گـردد میکه مالحظهطورنیهم
.نبوده استشدهنییتعمجازات 
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قضاییدر رویه آمر قانونیبررسی امر : مبحث چهارم
ــت طـــی  ــان دولـ ــراي کارکنـ ــانزدهم دادسـ ــعبه پـ ــماره شـ ــرار شـ ــورخ 86قـ ، 12/11/1393مـ

ــوص ــاي درخص ــف(آق ــازمان  ) ال ــت س ــفیه وق ــدیر تص ــذاري غیر ...م ــر واگ ــی ب ــهام مبن ــانونی س ق
ـ ...بـه  ) ب(و )الـف (هايشرکت مجـري دسـتورات و تصـمیمات    صـرفاً ا ایـن اسـتدالل کـه مـتهم     ، ب

ازســوي 598کشـور و نیــز دیگــر مقامـات ذي ســمت بــوده، موضـوع بــزه مــاده    اجرایــیمقـام عــالی  
ــا لحــاظ مــاده   دادرســی کیفــري، قــرار منــع تعقیــب آیــینقــانون 265مــتهم را احــراز ننمــوده و ب

.صادر کرده است

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه دره، صـا قـرار با توجه بـه تشـریح   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

یکـی  غیرقـانونی هرگـاه بـه امـر    «1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     159مـاده  موجـب به
شـوند،  مـی بـه مجـازات مقـرر در قـانون محکـوم     ،مـأمور از مقامات رسمی، جـرم واقـع شـود، آمـر و     

قـانونی اسـت اجـرا    امـري  قبـول و بـه تصـور اینکـه     اشـتباه قابـل  دلیـل لکن مأموري که امر آمر را به 
».شودینمکرده باشد مجازات 

قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     158مـاده  » پ«مکمـل حکـم مـذکور در بنـد     الـذکر فوقماده 
مـافوق  صـالح ذيمـأموري امـر قـانونی مقـام     چنانچـه کـه تصـریح شـد    گونـه همـان است لذا 1392

آن چنانچـه د، مسـئولیت کیفـري نخواهـد داشـت، لکـن      خود را که خـالف شـرع نیسـت انجـام دهـ     
ــر  ــانونیام ــوده غیرق ــأمورو ب ــر و   م ــد، آم ــاه باش ــوع آگ ــن موض ــه ای ــبت ب ــأمورنس ــر دو داراي م ه

يو بـه تصـور اینکـه امـر    قبـول قابـل اشـتباه  دلیـل بـه  مـأمور چنانچـه . باشـند مـی مسئولیت کیفري
.دارد، اما داراي مسئولیت مدنی استقانونی است، آن را اجرا کرده باشد، مسئولیت کیفري ن

1523/7در مــاده مــورد بحــث، نظــر مشــورتی شــماره  » مقامــات رســمی«معنــاي درخصــوص
ــورخ  ــوه 3/2/1373م ــوقی ق ــله یقضــائاداره حق ــوده  توجــهقاب ــده نم ــین اعــالم عقی ــه چن اســت ک

منظـور  . شـوند مـی کلیه کارمنـدان دولـت در محـدوده وظـایف خـود مقـام رسـمی محسـوب        «:است
ــانونی محســوب    ــه کارمنــد مرئــوس خــود آمــر ق از مقــام رســمی، مســتخدمی اســت کــه نســبت ب
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، کسـی  دیگـر عبـارت بـه ؛مرئوس قانوناً مکلـف بـه اجـراي دسـتور مـافوق خـود اسـت       مأمورشود و می
و گــرددمــیدارعهــدهکــه بــا احــراز و رعایــت شــرایط قــانونی و بــا صــدور حکــم تصــدي مقــامی را  

»شود، مقام رسمی استمیه وي گذاشتهوظایف و تکالیفی به عهد
و بنـد  17مـاده  ) ج(بـه صـراحت بنـد    )سـازمان متبوعـه مـتهم   (الـذکر فـوق ضمن اینکه سازمان 

اً مجـاز بـه   قـانون اساسـی رأسـ   44کلـی اصـل   هـاي قانون اجـراي سیاسـت  86و ماده 18ماده ) هـ(
ــ  ــالك و دارای ــذاري ام ــا یواگ ــرکته ــهام ش ــايو س ــا ه ــوده و تنه ــه نب ــن  تابع ــانونی ای ــئول ق مس

بـر عـدم   مقـام مـافوق  تأکیـد درصـورت بـوده اسـت و حتـی    يسـاز یخصوصـ ، سـازمان  هـا يواگذار
قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري، مکلــف بــوده 96رعایـت قــوانین و مقــررات، مــتهم مطــابق مــاده  

ازســوي مــدیران فــوق صــادر شــده اســت، مراتــب را بــه آنــان گــزارش  غیرقــانونیدســتور چنانچــه
نیـاورده و ایـن موضـوع مـورد عنایـت مقـام قضـایی قـرار         عمـل بـه ه ایشـان چنـین اقـدامی    نماید کـ 

.نگرفته است
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اخذ پورسانت: ششمفصل 

اخذ پورسانت

فصل ششم
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مقدمه
پـنج  خـارجی، مجـازات حـبس تعزیـري از دو تـا     معـامالت درگذار براي جـرم قبـول پورسـانت    قانون

درصـورت تحقـق جـرم مـذکور،     . دریـافتی را مقـرر نمـوده اسـت    سال و جزاي نقدي معادل پورسـانت 
عـالوه بـر ایـن    . باشـد حکم، ملزم به صـدور حکـم بـه هـر دو مجـازات مـذکور مـی       صادرکنندهقاضی 

. باشـد همانند بسیاري از جـرایم مـالی، مرتکـب مکلـف بـه رد پورسـانت دریـافتی یـا معـادل آن مـی          
در . باشـد، نیـاز بـه ذکـر در قـانون جزایـی نـدارد       ین قسمت از حکم که واجد وصـف مـدنی مـی   البته ا

رد پورسـانت یـا معـادل    «اداره حقـوقی قـوه قضـائیه آمـده کـه      5/5/1378–3163/7نظریه شـماره  
واحـده قـانون ممنوعیـت اخـذ پورسـانت در معـامالت خـارجی مصـوب سـال          آن به دولت که در ماده

ــت، م1372 ــده اس ــوب آم ــازات محس ــج ــودینم ــوم ش ــوت محک ــا ف ــا ب ــم در  ت ــراي حک ــه اج علی
رد پورسـانت یـا مـال تحصـیل شـده از جـرم، حکـم قـانونی خـاص اسـت           . خصوص موقوف شـود این

بنـا بـر مراتـب درصـورت قبـول ترکـه،       . قانون مجـازات اسـالمی تصـریح شـده اسـت     10که در ماده 
. پرداخـت وجـه مـذکور بـه صـندوق اسـت      قـانون امـور حسـبی، مکلـف بـه     238وراث با رعایت ماده 

چنانچه وجوه و اموال ضـبط و توقیـف شـده از مـتهم همـان وجـوه و امـوال مـأخوذه بابـت پورسـانت           
».آوري اموال تملیکی فاقد اشکال قانونی استباشد، ضبط آن به نفع دولت و سازمان جمع

. شـود فتـه مـی  متأسفانه در ایـن قـانون مشـخص نشـده بـه چـه معـامالتی معـامالت خـارجی گ         
ــه ــدوفروش نظــر مــیب ــه آن دســته از خری ــت ب هــا و قراردادهــا و کــالً رســد معــامالت خــارجی دول

گانـه بـا یـک کشـور یـا شـرکت خـارجی        شـود کـه یکـی از قـواي سـه     هاي مالی گفته مـی نامهتوافق
.کنندیممنعقد 
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اخذ پورسانت در رویه قضایی
1192صــادره از شــعبه  24ه شــماره و دادنامــ91/1192/5کالســهحســب محتویــات پرونــده   

آقـاي الـف مـتهم بـه اخـذ پورسـانت در معاملـه خـارجی بـه میـزان هشـتاد            ،دادگاه عمـومی تهـران  
ـلم تشـخیص داده           .باشـد هزار پوند می بـزه معنونـه از ناحیـه دادگـاه نسـبت بـه نـامبرده محـزر و مس

ــده  ــمنو ش ــا  ض ــوع ب ــاق موض ــادهانطب ــدهم ــان واح ــذ پورس ــت اخ ــانون ممنوعی ــامالت ق ت در مع
ــد در حــق    27/4/1372خــارجی مصــوب  ــزار پون ــغ هشــتاد ه ــر رد مبل ــالوه ب ــتهم موصــوف را ع م

عنــوانبـه دولـت بـه تحمــل سـه ســال و چهـار مـاه حــبس تعزیـري و پرداخــت هشـتاد هـزار پونــد         
.نمایدمیمحکوم) معادل پورسانت(جزاي نقدي در حق صندوق دولت 

ـ  هذاعلی مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه ادره، با توجه به تشریح دادنامـه ص
:گیردبررسی قرار می

پورسـانت از قبیـل وجـه، مـال، سـند پرداخـت وجـه        هرگونـه قبـول  الـذکر فـوق واحدهمادهطبق 
مسـتقیم در رابطـه بـا معـامالت خـارجی قـواي       مسـتقیم یـا غیر  طـور بـه با هـر عنـوان   یا تسلیم مال 

ــه ــه، س ــازمانگان ــاس ــرکته ــا ، ش ــات دوه ــی،    و مؤسس ــاي انقالب ـلح، نهاده ــاي مسـ ــی، نیروه لت
.ها ممنوع استو کلیه تشکیالت وابسته به آنهاشهرداري

مرتکب عالوه بر رد پورسـانت یـا معـادل آن بـه دولـت بـه حـبس تعزیـري از دو تـا پـنج سـال و            
.شودیمجزاي نقدي برابر پورسانت محکوم 

اقل مجـازات مقـرر در مـاده    براساس تبصـره یـک ایـن مـاده مجـازات شـروع بـه ایـن جـرم حـد          
نفس عمـل انجـام شـده نیـز جـرم باشـد؛ مرتکـب بـه مجـازات آن جـرم           کهدرصورتیمذکور است و 

.نیز محکوم خواهد شد
ــه         ــت از مورخ ــه دول ــادل آن ب ــا مع ــانت ی ــاده رد پورس ــن م ــره دو ای ــابق تبص ــین مط همچن

.مجري خواهد بود1/1/1358
طـرف  بـه خص حقیقـی یـا حقـوقی خـارجی    شـ کـه درصـورتی تبصـره سـه ایـن مـاده     موجببه

و وجـه  شـود یمـ رسـانده  ربـط ذيموضـوع بـه اطـالع مسـئول دسـتگاه      پـردازد یمـ معامله پورسانت 
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کننـده مشـمول مـاده فـوق     صـورت اقـدام  در ایـن . گـردد مـی مزبور دریافت و تمامـاً بـه خزانـه واریـز     
.نخواهد بود

توجـه بـه   خـارجی معـامالت درعنصـرمادي جـرم اخـذ پورسـانت     درخصوص
:ضروري استزیرنکات 

مســتقیم یــا طــوربــهنــه پورســانت هرگو» قبــول«عمــل مرتکــب عبــارت اســت از فعــل مثبــت 
ـلم اسـت، بـا تـرك فعـل       . دولتـی هـاي دسـتگاه مستقیم در رابطه با معـامالت خـارجی   غیر آنچـه مس

، »پــذیرفتن و قبــول«و شــخص مرتکــب بایــد در قالــب فعــل مثبــت شــودینمــایــن جــرم محقــق 
بـدیهی اسـت صـرف وعـده پـذیرفتن پورسـانت، مشـمول        . دام بـه دریافـت پورسـانت نمـوده باشـد     اق

، بـه رد پورســانت اشــاره گردیــده و  واحــدهمــاده، زیــرا در قســمت ابتـداي  باشـد نمــیایـن ممنوعیــت  
.این بیانگر این است که شخص مرتکب باید عمالً اقدام به دریافت پورسانت نموده باشد

صــحبتی از شخصــیت مرتکــب ... قــانون ممنوعیــت اخــذ پورســانتاحــدهومــادهگرچــه در مــتن 
توانـد هـم شـامل کارمنـدان     آیـد کـه مرتکـب آن مـی    مـی وجـود نشده و از این حیث ایـن تصـور بـه   

بـه لحـاظ اصـل تفسـیر مضـیق قـوانین کیفـري و همچنـین         وجـود بـااین دولت و هم غیـر آن شـود،   
براسـاس کـه  باشـد مـی شخصـی بـه نـام کـارپرداز    دولتـی، هـاي دسـتگاه خرید مأموربه لحاظ اینکه 

ــاده  ــین   35م ــد از ب ــاً بای ــومی حتم ــبات عم ــانون محاس ــمی«ق ــتخدمین رس ــرایط » مس ــد ش واج
الزم . توانـد شخصـی غیـر از کارمنـدان دولـت باشـد      انتخاب شـود، بنـابراین مرتکـب ایـن جـرم نمـی      

ـلح مصـوب   هـاي نیـرو جـرایم قـانون مجـازات   109به ذکـر اسـت، مـاده     کـه مقـرر  9/10/1382مس
قبول هرگونه هدیه یا امتیـاز یـا درصـدانه از قبیـل وجـه، مـال، سـند پرداخـت وجـه یـا           «دارد که می

هـاي مسـتقیم در رابطـه بـا معـامالت و قـرارداد     یرمسـتقیم یـا غ  طـور بـه هـر عنـوان،   بـا تسلیم مال، 
لح از مســهــايســبب خــروج کارکنــان نیــرو» ...خــارجی و داخلــی توســط نظامیــان ممنــوع اســت 

.گرددمی1372ت در معامالت خارجی مصوب شمول قانون ممنوعیت اخذ پورسان
قبـول هرگونـه پورسـانت    «قـانون ممنوعیـت اخـذ پورسـانت آمـده اسـت کـه        واحدهمادهدر متن 

نظــربــهدر بــادي امــر » ممنــوع اســت... از قبیــل وجــه، مــال، ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مــال
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از مصـادیق ذکـر شـده، ذکـر مـواردي      گـذار  قـانون ، منظـور  »ز قبیـل ا«رسد، با توجـه بـه عبـارت    می
لغــوي بـه معنــاي  ازنظـر ی اســت کـه اوالً عبــارت پورسـانت   درحـال ایـن  . باشــدمـی تمثیلــیطـور بـه 

و ثانیاً مصادیق ذکر شده همگـی وجـه نقـد و یـا مـواردي اسـت کـه قابـل تقـویم بـه           باشدمیدرصد
خـارجی کـه فاقـد    یرفتن مـوارد دیگـر در قبـال معـامالت    بنـابراین قبـول و پـذ   ؛باشـند مـی وجه نقد

قابــل تقــویم بــه وجــه نقــد باشــد، اخــذ پورســانت تلقــی نشــده و از ایــن حیــث  جنبــه ریــالی و غیر
.باشندینممشمول این ماده 

» مســتقیممسـتقیم یـا غیر  طـور بــه«و عبـارت  » تحـت هـر عنـوان   «بـا ذکـر عبــارت   گـذار  قـانون 
عنـوان  بـا ... بنـابراین قبـول وجـه، مـال و     ؛عمـل نداشـته اسـت   نحـوه ارتکـاب   درمـورد نظر خاصـی  

و درخصـوص ، امـا الزامـاً دریافـت ایـن مـوارد بایـد       شـود ینمـ هدیه و غیره موجـب تجـویز پورسـانت    
.پیرامون انجام معامالت خارجی باشد

ــاده هــايدســتگاهمعــامالت  ــق م ــی، طب ــوانین و  79دولت ــانون محاســبات عمــومی و ســایر ق ق
و اجــاره و اســتیجاره و پیمانکــاري و اجــرت کــار و خریــدوفروشتوانــد شــامل مــیبه،مقــررات مشــا

صــرفاًگــذار قــانونامــا همــه معــامالت دولتــی مشــمول بحــث مــا نبــوده، بلکــه الزامــاً  ؛غیــره باشــد
ــا    دریافــت پورســانت از معــامالت خــارجی یعنــی معــامالتی کــه یــک طــرف آن شــخص حقیقــی ی

تــوان بــه مــاده مــیمعــامالت داخلــی،درخصــوص. ده اســتحقــوقی خــارجی باشــد را ممنــوع نمــو
دارد کــه مــیقــانون معنــون مقــرر603مــاده . قــانون مجــازات اســالمی، اســتناد و اشــاره نمــود603

ــخاص  « ــان و اشـ ــدان و کارکنـ ــک از کارمنـ ــدههریـ ــتی در  دارعهـ ــدیریت و سرپرسـ ــه مـ وظیفـ
ــه ــا و اداراتوزارتخان ــازمانه ــايو س ــاده  ه ــذکور در م ــه 598م ــطه در   ک ــه واس ــا ب ــره ی بالمباش

ــاو تشخیصــات و امتیــازات مربــوط بــه دســتگاه متبــوع،  هــا و مناقصــههــا معــامالت و مزایــده هــر ب
یـا پـاداش بـراي خـود یـا دیگـري، نفعـی در        العمـل حـق و الزحمـه حـق عنوانی اعم از کمیسـیون یـا   

ص یـا نماینـدگان   توافـق یـا تفـاهم یـا ترتیبـات خـاص بـا سـایر اشـخا         ازطریـق داخل یا خارج کشور 
از طـرف دسـتگاه متبوعـه برعهـده آن چیـزي بخـرد       مأموریـت ها منظـور دارد، یـا بـدون    و شعب آن

یا بسازد یا در موقع پرداخـت وجـوهی کـه حسـب وظیفـه بـه عهـده او بـوده یـا تفریـغ حسـابی کـه             
افع دو برابــر وجــوه و منــتأدیــهبایــد بــه عمــل آورد، بــراي خــود یــا دیگــري نفعــی منظــور دارد، بــه 
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ــق محکــوم  ــن طری ــا  کــهدرصــورتیشــود و مــیحاصــله از ای ــر در مقــدار ی عمــل وي موجــب تغیی
کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمـت تمـام شـده آن گـردد، بـه حـبس از شـش مـاه تـا پـنج سـال            

».و یا مجازات نقدي از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد
مصـوب سـال   ... در قـانون ممنوعیـت اخـذ پورسـانت    شـود،  مـی کـه مالحظـه  گونههمانبنابراین 

ــنن 1372 ــم  صــرفاً، مق ــورد حک ــامالت خــارجی را م ــت پورســانت در مع ــرارداددریاف ــت ق ه و دریاف
ــوهی  ــاوج ــمول     ب ــی، مش ــامالت داخل ــانت در مع ــیون و پورس ــوان کمیس ــاده عن ــانون 603م ق

.1گرددمیمجازات اسالمی
و هـا  شـرکت ، هـا سـازمان ، گانـه سـه ارجی قـواي  مورد بحث، بـه معـامالت خـ   واحدهمادهدر صدر 

ـلح، نهـاد  هـاي سسات دولتی، نیـرو ؤم و کلیـه تشـکیالت وابسـته بـه     هـا شـهرداري انقالبـی،  هـاي مس
دولتــی در ایــن هـاي دســتگاهاز ایـرادي کــه بــه نحـوه احصــاء   نظــرصــرف. هـا اشــاره شــده اسـت  آن

2دولتـی بــه شــرح مــواد  هــايگاهدســتانین دیگـر وجــود دارد بایــد گفــت کـه   قـانون و بســیاري قــو 
ــت  ــانون محاســبات عمــومی مصــوب ســال  5لغای ــارت، 1366ق ــدعب ــهان ــا، ماز وزارتخان سســات ؤه

نکتـه قابــل بحـث اینکــه،   . دولتـی عمــومی غیرهـاي هــادسسـات و ن ؤدولتـی و م هــايدولتـی شـرکت  
یـر شــرکت  دولتـی نظ هـاي نظیـر وزارت جهـاد کشـاورزي و بسـیاري از شـرکت     هـا  برخـی وزارتخانـه  

باشـند، بـه ایـن    مـی مسـتلزم ذکـر یـا تصـریح نـام     هـاي دسـتگاه ازجملـه ...ملی نفت، شـرکت گـاز و  
، مقـرر گردیـده کـه قـوانین و مقـررات      هـا دسـتگاه که طبق قوانین تشـکیل یـا اساسـنامه ایـن     معنی

واحــدهمــادهدر مــتن . شــودینمــهــا عمــومی جــز بــا ذکــر یــا تصــریح نــام ایــن واحــدها، شــامل آن
مســتلزم ذکــر نــام نشــده اســت، امــا نگارنــده اعتقــاد دارد هــايدســتگاهبــه شــمول آن بــه ايرهاشــا

، هـا دسـتگاه اینکـه در قـوانین کیفـري بایـد قایـل بـه تفسـیر مضـیق بـود، امـا ذکـر نـام ایـن              رغمبه
قــانون ممنوعیــت اخــذ پورســانت ازجملــههــا بــوده و قــوانین کیفــري از حیــث نحــوه اداره آنصــرفاً

.شودمینیزهادستگاهن شامل ای
ــه ــانون ممنوعیــت اخــذ پورســانت واحــدهمــاده3تبصــره موجــبب شــخص کــهصــورتیدر«... ق

ــه، پورســانت   ــوقی خــارجی طــرف معامل ــا حق ــی ی ــیحقیق ــه اطــال م ــردازد، موضــوع ب ع مســئول پ

406دولت، دیوان محاسبات کشور، چاپ اول، ص ، حقوق کیفري مالی جرایم مالی علیه1386منتی نژاد، صادق، - 1
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. گـردد مـی و وجـه مزبـور دریافـت و تمامـاً بـه حسـاب خزانـه واریـز        شودمیرساندهربطذيدستگاه 
در عــرف کــهدرصــورتیبنــابراین » صــورت اقــدام کننــده مشــمول مــاده فــوق نخواهــد بــود ایــندر

انجـام  مـأمور حاکم بر روابط طرف معاملـه، پرداخـت پورسـانت امـري قـانونی و رایـج باشـد، شـخص         
دهـد مـی اطـالع موضـوع بـه مسـئول دسـتگاهی کـه از طـرف آن معاملـه را انجـام         درصورتمعامله 

ــغ پور ــز کــل مبل ــه، مرتکــب جرمــی نشــده اســت  و واری ــه حســاب خزان در 3درج تبصــره . ســانت ب
صـورت کـه شـوراي    بـه ایـن  . موصوف، ناشـی از اعـالم ایـراد شـوراي نگهبـان بـوده اسـت       واحدهماده

مــذکور، عــدم دریافــت پورســانت در مــواردي کــه طــرف خــارجی، طبــق عــرف تجــاري پورســانت  
.دانسته استمیا موجب تضرر دولتحساب خزانه رو ماالً عدم واریز آن به پردازدمی

، رد پورسـانت یـا معـادل آن بـه     واحـده مـاده در مـتن  «آمـده اسـت کـه    واحـده مـاده 2در تبصره 
رسـانت  بـه هنگـام طـرح قـانون ممنوعیـت اخـذ پو      » مجـري خواهـد بـود   1/1/1358دولت از مـورخ  

منظـور بـه ن مـذکور  از نماینـدگان خواسـتار ایـن بودنـد کـه قـانو      ايعـده در مجلس شوراي اسالمی، 
ــا کســانی کــه در ســنوات قبــل، در قــرارداد  ــی پورســانت اخــذ  هــايمبــارزه ب ــالغ کالن خــارجی، مب

قـانون  169بـه لحـاظ مغـایرت ایـن امـر بـا اصـل        نهایـت نموده بودند، عطف به ماسبق شـود کـه در   
ــه   ــد ک ــی، مقررگردی ــورتاساس ــل،   درص ــنوات قب ــانت در س ــذ پورس ــتیدراخ ــدگاناف ــرفاًکنن ص

ــ ــاریخ    پورس ــس از ت ــه پ ــادل آن را ک ــا مع ــافتی ی ــت   1/1/1358انت دری ــه دول ــته، ب ــت داش دریاف
در نظریـه  . ایـن عـده از مـرتکبین، مجـازات حـبس تعزیـري اعمـال نشـود        درمـورد مسترد نماینـد و  

تعقیــب کیفــري  «یه آمــده اســت کــه   ئاداره حقــوقی قــوه قضــا  28/7/1378- 5263/7شــماره 
ت اخـذ بـه لحـاظ اینکـه در آن وقـت جنبـه کیفـري نداشـته،         اخذکننده پورسـانت، قبـل از ممنوعیـ   

.»...قانون مجازات اسالمی فاقد وجاهت قانونی است1طبق ماده 
و کارکنــان کارمنــدانازهریــک «1375قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 603مــاده موجــببــه

ــخاص  ــتی در وزارتخانــه   دارعهــدهو اش هــايو ادارات و ســازمانهــا وظیفــه مــدیریت و سرپرس
ــاده   ــذکور در م ــطه،    598م ــه واس ــا ب ــره ی ــه بالمباش ــامالتدرک ــدهمع ــا و مزای ــه و ه و مناقص

ــا        ــیون ی ــم از کمیس ــوانی اع ــر عن ــت ه ــوع، تح ــتگاه متب ــه دس ــوط ب ــازات مرب ــات و امتی تشخیص
ازطریـق یا پـاداش بـراي خـود یـا دیگـري نفعـی در داخـل یـا خـارج کشـور           العملحقو الزحمهحق
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بـه  ... هـا منظـور دارد  ترتیبـات خـاص بـا سـایر اشـخاص یـا نماینـدگان و شـعب آن        توافق یا تفاهم یا 
عمــل وي کــهدرصــورتیشــود و مــیدو برابــر وجــوه و منــافع حاصــله از ایــن طریــق محکــومتأدیــه

موجب تغییر در مقدار یا کیفیـت مـورد معاملـه یـا افـزایش قیمـت تمـام شـده آن گـردد، بـه حـبس            
ازات نقـدي از سـه تـا سـی میلیـون ریـال نیـز محکـوم خواهـد          از شش مـاه تـا پـنج سـال و یـا مجـ      

، حکمـی مشـابه فـوق بـه ایـن شـرح آمـده        1362قـانون تعزیـرات مصـوب سـال     81در مـاده  » .شد
ــه  ــود ک ــتخدمین و «ب ــک از مس ــأمورینهری ــط   م ــه توس ــا ب ــره ی ــه بالمباش ــی ک ــطهدولت ، در واس

هـا کـه در مـدیریت    لتـی و ماننـد آن  و تشخیصـات و امتیـازات دو  هـا  و مناقصـه هـا  معامالت و مزایـده 
از طـرف دولـت چیـزي    مأموریـت ، نفعـی بـراي خـود منظـور دارد یـا بـدون       آمـده عملبهیا نظارت او 

انتفـاعی کــه منظــور  تأدیــهعــالوه بــر انفصـال ابــد از خـدمت دولــت، محکــوم بـه    ... بخـرد یــا بسـازد  
ـلم اسـت وجـود مـاده      » داشته است خواهد شـد  1362ت مصـوب سـال   قـانون تعزیـرا  81آنچـه مس

آن اسـت کـه   مؤیـد بـه تصـویب رسـیده،    1372که قبل از قانون منع اخـذ پورسـانت مصـوب سـال     
قـانون تعزیـرات سـابق اسـت و جنبـه      81که با انـدك تغییراتـی همـان حکـم مـاده      603حکم ماده 

بنــابراین در رابطــه بــا اخــذ؛ناســخ قــانون منــع اخــذ پورســانت باشــدتوانــدنمــیعــام و کلــی دارد، 
1372پورســانت در معــامالت خــارجی، الزامــاً بایــد قــانون ممنوعیــت اخــذ پورســانت مصــوب ســال  

قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     603و سـایر مـوارد اخـذ پورسـانت را تـابع مـاده       قـرارداد را مالك 
قــانون اخیرالــذکر، حکــم مســاعدتري نســبت 603الزم بــه ذکــر اســت، مــاده . دانســت1375ســال 

.نموده استبینیپیشر قانون منع اخذ پورسانت به مجازات مقرر د
ــه،   ــر اینک ــه دیگ ــاننکت ــههم ــوه قضــائ گون ــوقی ق ــه اداره حق ــماره ک ــه ش - 8108/7یه، در نظری

قــانون مجــازات  603مــاده (قــانون تعزیــرات  81مقــررات مــاده  «اعــالم نمــوده  13/8/1371
ــوب   ــالمی مص ــه وز    ) 1375اس ــع مداخل ــه من ــع ب ــانونی راج ــه ق ــررات الیح ــدگان و مق را و نماین

ــوري،    ــی و کش ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــس و کارمن ــکمجل ــوده و در  هری ــه ب ــانون جداگان ق
ــی خــود الزم ــه هســتندقلمــرو اجرای ــه؛الرعای ــارتب ــادیگــرعب ــرات 81دهم ــانون تعزی ــاده (ق 603م

قــانون منـع مداخلــه را نســخ نکــرده و هــر دو قــانون داراي  ) 1375قـانون مجــازات اســالمی مصــوب  
».درت قانونی هستندق
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انجــام معــامالت دولتــی مــأموراز طــرف دولــت 603کارمنــدان دولــت در مــاده دیگــرعبــارتبــه
ــت   ــراي دول ــت و ب ــدگی دول ــه نماین ــیب ــد، م ــالیگردن ــهدرح ــه،  ک ــع مداخل ــانونی من ــه ق در الیح

ــت  ــهکارمنــدان دول ــب شــخص حقــوقی، رأ یــک شــخعنــوانب ــا در قال ســاً در انجــام ص حقیقــی ی
.گیرندمیولتی با دولت طرف معامله قرارمعامالت د

عـام مرتکـب مبنـی بـر قبـول عمـدي هرگونـه        سـوءنیت این جـرم عمـدي بـوده کـه بـا صـرف       
ســوءنیتو نیــاز بــه وجــود گــرددمــیپورســانت بــدون اطــالع مســئولین دســتگاه مربوطــه محقــق 

لیت و جهـل بـه حکـم رافـع مسـئو     گـردد مـی در ایـن جـرم، علـم بـه حکـم فـرض      . باشدنمیخاص 
.در تحقق جرم ندارديریتأثگونهچیهنیست و انگیزه نیز اصوالً 

خـارجی، مجـازات حـبس تعزیـري از دو تـا      معـامالت دربـراي جـرم قبـول پورسـانت     گذار قانون
تحقـق جـرم   درصـورت . دریـافتی را مقـرر نمـوده اسـت    پنج سال و جـزاي نقـدي معـادل پورسـانت    

عـالوه  . باشـد مـی ور حکـم بـه هـر دو مجـازات مـذکور     حکم، ملزم بـه صـد  صادرکنندهمذکور، قاضی 
مــالی، مرتکــب مکلــف بــه رد پورســانت دریــافتی یــا معــادل آنجــرایمبــر ایــن هماننــد بســیاري از 

، نیــاز بــه ذکــر در قــانون باشــدمــیالبتــه ایــن قســمت از حکــم کــه واجــد وصــف مــدنی. باشــدمــی
ــدارد  ــی ن ــماره  . جزای ــه ش ــائ  اداره ح5/5/1378–3163/7در نظری ــوه قض ــوقی ق ــه  ق ــده ک یه آم

ــه در  « ــت ک ــه دول ــادل آن ب ــا مع ــادهرد پورســانت ی ــت اخــذ پورســانت در  واحــدهم ــانون ممنوعی ق
ــوت شــودینمــآمــده اســت، مجــازات محســوب  1372معــامالت خــارجی مصــوب ســال   ــا ف ــا ب ت

رد پورســانت یــا مــال تحصــیل شــده از . موقــوف شــودخصــوصایــناجــراي حکــم در علیــهمحکــوم
بنـا  . قـانون مجـازات اسـالمی تصـریح شـده اسـت      10، حکم قـانونی خـاص اسـت کـه در مـاده      جرم

ــب  ــر مرات ــاده  درصــورتب ــت م ــا رعای ــه، وراث ب ــول ترک ــه  238قب ــف ب ــور حســبی، مکل ــانون ام ق
وجــوه و امــوال ضــبط و توقیــف شــده از مــتهم چنانچــه. پرداخــت وجــه مــذکور بــه صــندوق اســت

آوريجمـع رسـانت باشـد، ضـبط آن بـه نفـع دولـت و سـازمان        خوذه بابـت پو أهمان وجوه و اموال مـ 
».اموال تملیکی فاقد اشکال قانونی است

. شـود مـی ت خـارجی گفتـه   متأسفانه در ایـن قـانون مشـخص نشـده بـه چـه معـامالتی معـامال        
ــه ــه آن دســته از  رســدمــینظــرب ــت ب ــدوفروشمعــامالت خــارجی دول و قراردادهــا و کــالً هــا خری
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بـا یـک کشـور یـا شـرکت خـارجی       گانـه سـه کـه یکـی از قـواي    شـود مـی لی گفته ماهاينامهتوافق
.کنندیممنعقد 

یــک نفــر تبعــه ایرانــی در یــک کشــور خــارجی داراي کارخانــه تولیــد لــوازم مخــابراتی  چنانچــه
باشد و شـرکت مخـابرات بـا او قـرارداد خریـد خـدمات یـا ملزومـات مخـابراتی منعقـد و آن شـخص            

گیرنــده پورســانت در قالــب قــانون ممنوعیــت اخــذ پورســانت رســدمــیظــرنبــهپورســانت بپــردازد 
ــب نباشــد ــل تعقی ــرا در تبصــره . قاب ــارت 3زی ــانون عب ــن ق ــا کــهدرصــورتی«ای ــی ی شــخص حقیق

بایــد خــارجی کننــدهپرداخــتداللــت دارد کــه » حقــوقی خــارجی طــرف معاملــه پورســانت بپــردازد
.1گرددمیوب نباشد و کسی که تابعیت ایران را دارد خارجی محس

حــالدرعــینکســی اســت کــه پورســانت دریافــت نمــوده و 3کننــده در تبصــره منظــور از اقــدام
شـخص دیگـري غیـر از    چنانچـه بنـابراین  . باشـد یمـ موضوع را به دستگاه متبـوع اطـالع داده اسـت    

ــت ــدهدریاف ــدام   کنن ــاند اق ــوع برس ــتگاه متب ــالع دس ــه اط ــوع را ب ــانت موض ــذ  پورس ــه اخ ــده ب کنن
.ت داراي مسئولیت جزایی خواهد بودپورسان

وجـه از طـرف خـارجی بـراي انجـام یـا عـدم انجـام امـري مبـادرت بــه           کننـده دریافـت چنانچـه 
این کار نموده باشد قصـد او مبنـی بـر انجـام یـا عـدم انجـام آن امـر، موضـوع را از شـمول پورسـانت            

ــاده    ــمول م ــارج و مش ــتالس     3خ ــا، اخ ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــرداري ق و کالهب
.نمایدمی

مــأمورمؤسســات یردولتــیغاخــذ پورســانت در ارتبــاط بــا معــامالت نهادهــاي عمــومی چنانچــه
زیـرا  . جزایـی مشـمول ایـن قـانون نباشـد     ازلحـاظ مرتکـب  رسـد مـی نظـر بهبه خدمات عمومی باشد 

.در قانون از این مراجع نامی برده نشده است
مشــخص چنانچــهمثــالعنــوانبــه. یــت اعمــال نــداردقابل2تبصــره درمــوردتبصــره یــک قــانون 

ــاریخ      ــد از ت ــانون و بع ــویب ق ــل از تص ــی قب ــود شخص ــورد1/1/1358ش ــذ  درم ــه اخ ــروع ب ي ش
حـداقل مـالی کـه بایـد     عنـوان بـه او را به پرداخـت یـک ریـال یـا یـک دالر      توانمیپورسانت نموده ن

.رد پورسانت درنظر گرفته شود محکوم نمودعنوانبه

223، جرایم شغلی کارکنان دولت، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ص 1388مهاجري، علی، خانلري مشیري، عبدالرضا، - 1
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ه اختیــار مطلــق عطــف بــگــذار قــانونتــوان گفــت کــه تنهــا مــیقــانون مــدنی4اده مــبراســاس
1.ماسبق کردن قوانین را دارد و مراجع اجرایی دولت حق چنین عملی را ندارند

ــن جــرم از  ــت و جــرایمای ــان دول مرتکــب روحــانی چنانچــهو هاســتيشــهردارخــاص کارکن
- اه ویــژه روحانیــت اســت و در غیــر ایــنباشــد رســیدگی بــه اتهــام او در صــالحیت دادســرا و دادگــ

.صورت با دادگاه عمومی است
ــا شــرکت خــارجی خللــی بــه اصــل معاملــه و    پرداخــت پورســانت در معاملــه توســط شــخص ی

.خواهد بوداالجراالزمقرارداد وارد نخواهد کرد و شرایط معامله همچنان براي طرفین 
عمــومی بــوده و حکمــی کــه در يهــادادگــاهرســیدگی بــه ایــن جــرم در صــالحیت دادســراها و 

.استتجدیدنظرقابل شودمیخصوص صادر این
از ناحیـه دادسـرا   آمـده عمـل بـه تحقیقـات جـامع   توجه به بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده و   اب

و یقـین بـر دریافـت مبلـغ هشـتاد هـزار پونـد از ناحیـه         طورقطـع بـه و شهادت شهود تعرفه شده کـه  
ـ متهم اداي شهادت نموده معاملـه مـذکور   آمـده عمـل بـه و بـا التفـات بـه اینکـه حسـب تحقیقـات       د ان

حـدوث اخــتالف متوقـف گردیـده و مـتهم موصـوف بـا دریافـت مبلــغ        بـه لحـاظ  بـا طـرف خـارجی    
برقــراري مجــدد معاملــه تــالش نمـوده اســت و نظــر بــه اینکــه  راسـتاي مســتقیم درطــوربــهمـذکور  
و نشـده و دفـاعی در قبـال بـزه انتسـابی ابـراز نداشـته        ابالغ قـانونی در دادگـاه حاضـر    رغمبهنامبرده 

ــه شــماره   ــز در نظری ــهاعــالم نمــوده قبــول 1/8/1389مــورخ 4607/7اداره کــل حقــوقی نی هرگون
هــا، مؤسســات دولتــی، هــا، شــرکت، ســازمانگانــهســهنــاظر بــه معــامالت خــارجی قــواي پورســانت

لـذا رأي  هـا اسـت   یالت وابسـته بـه آن  و کلیـه تشـک  هـا شـهرداري نیروهاي مسلح، نهادهـاي انقـالب،   
در قضــاییگیـري مناســب رویـه   صــادر گردیـده اســت و حکایـت از جهــت  صـادره مطـابق بــا قـانون   

.برخورد با مجرمان این بخش دارد

163، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، ص )1- 2(، حقوق اداري 1387زاده، رضا، موسی- 1
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تحصیل منفعت در معامالت : فصل هفتم

تحصیل منفعت در معامالت 
قانون مجازات اسالمی603ه موضوع ماد

فصل هفتم
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مقدمه
ــاده     ــاکم م ــران، مح ــایی ای ــه قض ــوب   603در روی ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــخ 1375ق را ناس

ــاده ــوب     م ــانت مص ــذ پورس ــانون ممنوعیــت اخ ــده ق ــدینمــ27/4/1372واح ــرا مــاده  . دانن زی
یفـاي نقـش در معاملـه و    ربـط بـا ا  کـه مـدیریت دسـتگاه ذي   داننـد مـی صدرالذکر را ناظر به مواردي 

واحـده ممنوعیـت   کـه در مـاده  دارد، درحـالی العملـی دریافـت مـی   مزایده بـه نفـع طـرف مقابـل حـق     
.گذار صرف قبول وجه و درصد را ممنوع نموده استاخذ پورسانت، قانون

ــی از نویســندگان مــاده    ــالمی را راجــع بــه ممنوعیــت اخــذ      603بعض قــانون مجــازات اس
بـا الیحـه   603انـد کـه اجـراي حکـم مـاده      انـد و نتیجـه گرفتـه   دولتی دانسـته پورسانت در معامالت 

قـانونی راجـع بــه منـع مداخلـه وزرا و نماینــدگان مجلـس و کارمنـدان دولــت در معـامالت دولتــی و        
ــه. الجمــع نیســتمانعــه22/10/1337کشــوري مصــوب  ــانون 603دیگــر مــاده عبــارتب را ناســخ ق

.اندلس و کارمندان ندانستهمنع مداخله وزرا و نمایندگان مج
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تحصیل منفعت در معامالت در رویه قضایی
ــده کالســه محتویــاتحســب  دادگــاه 1191صــادره از شــعبه 45و دادنامــه شــماره 91/1191پرون

ت مـدیره شـرکت مهندسـی، مـتهم بـه مشـارکت در اهمـال        آقـاي الـف، رئـیس هیـأ    ،عمومی تهران
ایجــاد منفعــت بــه غیــر و آقــاي ب قــائم مقــام شــرکت و تفــریط منجــر بــه تضــییع امــوال دولتــی و 

ریـال در رابطـه بـا موضـوع     000/000/200/2، متهم بـه ایجـاد منفعـت بـه غیـر بـه میـزان        ...توسعه 
دادگــاه بــزه هــذاعلــی. باشــدمــی...مــتهم بــه و آقــاي ج 11/6/1388مــورخ 5035قــرارداد شــماره 

ــاي الــف را از حیــث  وانتســابی هریــک از متهمــین را محــرز و مســلم دانســته   مــتهم ردیــف اول آق
ضــربه شــالق تعزیــري 74بــزه اهمــال و تفــریط منجــر بــه تضــییع امــوال دولتــی مســتحق تحمــل 

میلیــون 5523بــه میــزان ) شــرکت مهندســی مشــاور(دانســته و از حیــث ایجــاد منفعــت بــه غیــر  
قــانون 603بــه اســتناد مقــررات مــاده باشــدمــیریــال کــه منجــر بــه افــزایش قیمــت تمــام شــده

ــه اســالمیمجــازات ــهب ــال 11046تأدی ــون ری ــر (میلی ــه غی ــغ ایجــاد منفعــت ب ــر مبل و از ) دو براب
نمـوده  حیث افزایش قیمت تمـام شـده تولیـد آلومینـا بـه تحمـل دو سـال حـبس تعزیـري محکـوم          

بـزه ایجـاد منفعـت بـه غیـر بـه میـزان        درمـورد و همچنین دادگـاه مـتهم ردیـف دوم آقـاي ب     است
ــاده  000/000/200/2 ــه اســتناد م ــال ب ــه 603ری ــهب ــال 000/000/400/4تأدی ــغ (ری ــر مبل دو براب

و از حیـث افـزایش قیمـت تمـام شـده بـه دولـت بـه تحمـل دو سـال حـبس            ) ایجاد منفعت به غیـر 
متهمـین ردیـف سـوم و چهـارم و پـنجم از حیـث بـزه        درخصـوص نمایـد و نیـز   تعزیري محکوم مـی 
ــه   ــت ب ــاد منفع ــرایج ــزان غی ــه می ــوف را   4798ب ــین موص ــه متهم ــر س ــاه ه ــال دادگ ــون ری میلی

ــه اســتناد مــاده   ــه 42و 603مشــترکاً و مجتمعــاً ب ــانون مجــازات اســالمی ب ــهق ــم تأدی ــر رق دو براب
ــر  ــال9596(اخی ــون ری ــت    ) میلی ــه دول ــام شــده ب ــث قیمــت تم ــت و از حی در حــق صــندوق دول

.داردمیاعالموهریک از متهمین یاد شده را به تحمل دو سال حبس تعزیري محکوم



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/202

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه با توجه به تشریح دادنامـه صـادره،   هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــاده   ــق م ــوب   603طب ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــان و  1375ق ــدان، کارکن ــک از کارمن هری
ذکور مــهــايســازمانو ادارات و هــا دار وظیفــه مــدیریت و سرپرســتی در وزارتخانــهاشــخاص عهــده

و تشخیصــات و هــا و مناقصــههــا کــه بالمباشــره یــا بــه واســطه در معــامالت، مزایــده5981مــادهدر 
العمـل  الزحمـه و حـق  هـر عنـوانی اعـم از کمیسـیون یـا حـق      بـا امتیازات مربوط به دسـتگاه متبـوع،   

یا پاداش؛ بـراي خـود یـا دیگـري نفعـی در داخـل یـا خـارج از کشـور ازطریـق توافـق یـا تفـاهم یـا               
هـا منظـور دارد یـا بـدون مأموریـت از      رتیبات خاص یـا سـایر اشـخاص یـا نماینـدگان یـا شـعب آن       ت

ــا در موقــع پرداخــت وجــوهی کــه     ــا بســازد ی طــرف دســتگاه متبوعــه برعهــده آن چیــزي بخــرد ی
حسب وظیفه به عهده او بوده یـا تفریـغ حسـابی کـه بایـد بـه عمـل آورد یـا بـراي خـود یـا دیگـري             

ــه  ــر وجــوه و منــافع حاصــله از ایــن طریــق محکــوم  نفعــی منظــور دارد ب و شــودمــیتأدیــه دو براب
عمـل وي موجـب تغییـر در مقـدار یـا کیفیـت مـورد معاملـه یـا افـزایش قیمـت تمـام             کـه درصورتی

شده آن گردد بـه حـبس از شـش مـاه تـا پـنج سـال و یـا مجـازات نقـدي از سـه تـا سـی میلیـون               
.ریال نیز محکوم خواهد شد
کـه در یکـی از   شـود مـی اده تنهـا شـامل کارکنـان، کارمنـدان و اشخاصـی      جرم موضـوع ایـن مـ   

وظیفـــه مـــدیریت و دارعهـــده598مـــذکور در مـــاده يهـــاســـازمانو ادارات و هـــا وزارتخانـــه
ــیسیــا مــأمورغیــر از سرپرســت؛ چنانچــهبنــابراین . سرپرســتی باشــند ــا رئ یــا معاونــان دســتگاه ی

:میقانون مجازات اسال598ماده - 1
دولتی و یا وابسته به يهاشرکتو مؤسسات و هايشهرداریا شوراها و یا هاسازمانهریک از کارمندان و کارکنان ادارات و «

و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به شوندیماداره هیفقیولو مؤسساتی که زیر نظر ادهایبنانقالبی و ينهادهادولت و یا 
و همچنین نیروهاي گانهسهاعضا و کارکنان قواي یطورکلبهو یا دارندگان پایه قضایی و وندشیمکمک مستمر دولت اداره 

وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و ی؛ررسمیغمسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و 
ها وظیفه به آنبرحسبیا اشخاصی که الذکرفوقو مؤسساتهاسازماناوراق بهادر یا سایر اموال متعلق به هر یک از 

ها را به نفع خود یا دیگري داشته باشد قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنرمجازیغسپرده شده است را مورد استفاده 
شودیمم وضربه محک) 74(به شالق تا المثلاجرتمحسوب و عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت یرقانونیغمتصرف 

منتفع شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین کهیدرصورتو 
به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در کهیدرصورتاست 

.»ورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشدقانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر م
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مــتن مــاده را مرتکــب شــوند عمــل آنــان مشــمول اداري یکــی از تخلفــات مــذکور دريهــاقســمت
معمـوالً  هـا  و مناقصـه هـا  کـه معـامالت و مزایـده   هرچنـد . نخواهـد بـود  603مجازات مقـرر در مـاده   
و مسـئول یکـی از مراجـع مـذکور در مـاده      رئـیس عنـوان بـه کـه  ردیـ گیمـ توسط کارمندانی صورت 

ــخــدمت 598 ــدیم ــد  کنن ــه کارمن ــهدونو کســی ک ــا پای ــانی ــهپامی ــامالت و  ی ــاً مع اســت اساس
بـا هـدف جلـوگیري از    گـذار  قـانون بـا طرفیـت او منعقـد گـردد و     توانـد نمـی هـا  و مناقصـه ها مزایده

.متن ماده را تصویب نموده است،اعمال مزبور توسط مدیران
ــده    ــان و اشــخاص عه ــدان و کارکن ــاده ازطــرف کارمن ــن م ــر جــرم موضــوع ای ــارت در اگ دار نظ

قـانون تعزیـرات   81امـا مـاده   ؛ایـن مـاده نخواهـد بـود    مجـازات گیرد مشمول صورت ربطذيمراجع 
.دانستمیجایگزین آن ماده است این افراد را نیز مشمول مجازات 603که ماده 1362سال 

، پـاداش یـا نفـع تحصـیل شـده توسـط       العمـل حـق ، الزحمـه حـق حـق کمیسـیون،   کهدرصورتی
کیفیـت مـورد معاملـه یـا افـزایش قیمـت تمـام شـده         مدیر یا سرپرست موجـب تغییـر در مقـدار یـا     

او وجـود نخواهـد داشـت و تنهـا بـه      درمـورد نگردد امکان اعمـال مجـازات حـبس یـا جـزاي نقـدي       
.تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله محکوم خواهد شد

ــارت  ــده  «عب ــام ش ــت تم ــزایش قیم ــاده  »اف ــل م ــه    603در ذی ــر دارد ک ــن ام ــر ای ــت ب دالل
چـرا  . نظـر داشـته اسـت نـه فـروش و مزایـده      ربـط ذيرید و مناقصه توسـط دسـتگاه   به خگذار قانون

بنـابراین اگـر نفـع    . که اگر در مزایده عمل مدیر موجـب افـزایش قیمـت گـردد بـه نفـع دولـت اسـت        
افـزایش قیمـت تمـام شـده مـالی باشـد کـه دولـت         درمـورد تحصیل شده توسط مـدیر و سرپرسـت   

.حبس شامل موضوع خواهد بوداز طریق مناقصه خریده است مجازات
موجـب کـاهش قیمـت در مزایـده     داردمـی اگر نفعی کـه مـدیر و سرپرسـت بـراي خـود منظـور       

ـ فـروش  رفـت مـی بایسـت فـروش   شود و مال دولت به کمتر از مقداري کـه مـی   امکـان اعمـال   ،رودب
. سـت مجازات حـبس نخواهـد بـود زیـرا در مـاده تنهـا بـه افـزایش قیمـت تمـام شـده اشـاره شـده ا             

در ایــن حــال ممکــن اســت موضــوع مشــمول قــانون مجــازات تبــانی در معــامالت دولتــی مصــوب   
.باشد که جداگانه توضیح داده خواهد شد19/3/1348

معاملــه کــه بــا تفــاهم و توافــق مســئول دولتــی پــاداش یــا  يهــاطــرفدر ایــن مــاده مجــازات 
هـا بـا پرداخـت وجـه     آنکـه ییازآنجـا امـا  ؛در نظـر گرفتـه نشـده اسـت    پردازنـد یمـ ی به او العملحق
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عنـوان بـه انـد  عمالً موجبـات تسـهیل وقـوع جـرم توسـط مـدیر یـا مسـئول دولتـی را فـراهم کـرده           
.باشندمیمعاون جرم قابل تعقیب 
ـله اشـاره شـده امـا          603در قسمت اول ماده  گـذار  قـانون بـه تأدیـه دو برابـر وجـوه و منـافع حاص

باید به چه کسی صورت گیرد؟مشخص نکرده است این تأدیه
ممکن است بـدواً بـه ذهـن آیـد کـه نفـع تحصـیل شـده یـا وجـه اخـذ شـده بـه کسـی تأدیـه                

شـود مـی امـا بـا کمـی دقـت مشـخص      ؛ل او نفع بـرده شـده اسـت   بکه از او اخذ شده یا از قشودمی
بـه اسـتداللی کـه    زیـرا بـا توجـه    . این تأدیه نباید به شکل معامله یا مزایده یـا مناقصـه صـورت گیـرد    

صورت گرفت طرف معاملـه خـودش معـاون جـرم اسـت و کسـی کـه وقـوع جـرم را تسـهیل نمـوده            
مضـافاً متضـرر واقعـی در    . ارتکـاب جـرم بـه مـالی نیـز برسـد      درنتیجـه باید مجازات شـود نـه اینکـه    

اینجا دولت است کـه در معاملـه دسـتگاهش موجبـات تغییـر در مقـدار یـا کیفیـت یـا قیمـت تمـام            
.صورت گیردربطذيبنابراین تأدیه باید به دولت یعنی دستگاه . حاصل گردیده استشده 

ــوع     ــدیم دادخواســت از طــرف دســتگاه متب ــافع تحصــیل شــده مســتلزم تق ــا من ــه وجــه ی تأدی
ثانیـاً  . زیـرا اوالً جنبـه ضـرر و زیـان نـدارد تـا مسـتلزم طـرح دعـواي حقـوقی باشـد           باشـد نمیمتهم 

.دادخواست نیاز نداردبه رفع آثار جرم است و رفع آثار جرم تأدیه وجوه و منافع حاصله
در اثـر تحصـیل منفعـت موجبـات تغییـر در مقـدار یـا کیفیـت معاملـه یـا افـزایش            کـه درصورتی

قیمت تمام شده فـراهم گردیـده و ایـن امـر موجبـات ضـرر و زیـان دولـت شـده باشـد مطالبـه ایـن             
.ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست است

ــران، محــاکم  در  ــه قضــایی ای ــاده روی ــازات اســالمی مصــوب  603م ــانون مج ناســخ را 1375ق
ــاده ــدهم ــوب     واح ــانت مص ــذ پورس ــانون ممنوعیــت اخ ــدینمــ27/4/1372ق ــرا مــاده  . دانن زی

بـا ایفـاي نقـش در معاملـه و     ربـط ذيکـه مـدیریت دسـتگاه    داننـد مـی ناظر به مواردي صدرالذکر را
ممنوعیـت  واحـده مـاده در کـه درحـالی ، داردمـی ی دریافـت  العملـ حـق مزایده بـه نفـع طـرف مقابـل     

.صرف قبول وجه و درصد را ممنوع نموده استگذار قانون،اخذ پورسانت
ــی از نویســندگان مــاده    ــالمی را راجــع بــه ممنوعیــت اخــذ      603بعض قــانون مجــازات اس
بـا الیحـه   603مـاده  کـه اجـراي حکـم    انـد  و نتیجـه گرفتـه  انـد  پورسانت در معامالت دولتی دانسـته 

قـانونی راجـع بــه منـع مداخلـه وزرا و نماینــدگان مجلـس و کارمنـدان دولــت در معـامالت دولتــی و        
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ــه. الجمــع نیســتمانعــه22/10/1337کشــوري مصــوب  ــانون 603مــاده دیگــرعبــارتب را ناســخ ق
.انددانستهمنع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان ن

تحصــیل رســیدگی بــه جــرم یی حکایــت از ایــن موضــوع دارد کــه بررســی رویــه قضــاهمچنــین
ــی  ــاده منفعــت در معــامالت داخل ــانون مجــازات اســالمی مصــوب  603موضــوع م حســب 1375ق

عمــومی اســت و هــايدادگــاهمــورد در صــالحیت دادگــاه کیفــري اســتان تهــران یــا در صــالحیت  
در دیـوان عـالی   دیـدنظر تجحسـب مـورد قابـل    شـود مـی صـادر  فـوق حکمی که در ارتباط بـا مـاده   

.استتجدیدنظرکشور یا دادگاه 
مـتهم ردیـف اول آقـاي    : انـد شـده زیـر از متهمـین بـه ترتیـب و تفکیـک مرتکـب اعمـال       هریک

الـف الزم و فقـدان مطالعـات کـافی اقـدام بـه عقـد قـرارداد بـا شـرکت          هـاي بررسـی رغم عدمبهالف 
میلیـون ریـال بـر ذمـه دولـت      2496عـالوه بـه میلیـون دالر  264بـه میـزان   درنتیجـه نموده است و 

بالجهت ایجـاد تعهـد نمـوده اسـت و از طرفـی اقـدام نـامبرده موجـب تمرکـز فاقـد توجیـه وجـوه و             
میلیــارد ریــال گردیــده کــه نتیجــه 1075عــالوهبــهمیلیــون دالر 270ســرمایه عمــومی بــه میــزان 

ــه میــزان   ــه تولیــد آلومینــا ب ــوع وارداتــی آن شــده تــرنگــرادالر در هــر تــن 195آن منتهــی ب از ن
میلیـون ریـال افـزون بـر ضـوابط بـه شـرکت مهندسـین         5523مضافاً مشـارالیه حـداقل مبلـغ    . است

جــري طــرح تولیــد آلومینــا از بوکســیت، معنــوانبــهنــامبرده . مشــاور پرداخــت مــازاد نمــوده اســت
ــار  ــرایط و معی ــايش ــهالزم را ه ــوانب ــا    عن ــعف ن ــته و ض ــی نداش ــیم مل ــرح عظ ــري ط مبرده مج

ــهیزم ــراي طــرح ایجــاد و  هــايگیــريتصــمیمبســیاري از ســازن ــی را ب نادرســت و مشــکالت فراوان
تنظیمــی بــا جلســهصــورتبراســاسعــالوهبــهمنتهــی بــه خســارت دولــت شــده اســت و تیــدرنها

ــان  ــارکت آقای ــل ) (ح(و ) و(مش ــابذيعام ــده حس ــن پرون ــتهم ای ــرح و م ــرکت ) ط ــفش ــد ال فاق
12نقـض مفــاد مــاده  واســطهبــهبرنــده مناقصـه اعــالم نمـوده و   عنــوانبـه صـالحیت و شــرایط الزم  

در تضــییع امــوال و وجــوه دولتــی بــه انگــاريســهلمعــامالت دولتــی موجــب اهمــال و نامــهآیــین
ــزان  ــا  9/53می ــزار دالر آمریک ــد ه ــون و نهص ــهمیلی ــوانب ــتقیمعن ــارت مس ــذا در ،خس ــده فل گردی

ــارجی   ــار خ ــاب پیمانک ــهلانتخ ــاريس ــده انگ ــتش ــغ  . اس ــل مبل ــاي ب از ک ــف دوم آق ــتهم ردی م
میلیــون 2200اســتنادي مبلــغ هــايضــوابط مقــرر دســتورالعملبــرخالفریــال 515/450/117/1

مـتهم ردیـف سـوم    . پرداخـت نمـوده اسـت   پ ریال افزون بر ضوابط و مقررات یـاد شـده بـه شـرکت     
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میلیــون ریــال 4798آقــاي ج بــا مشــارکت متهمــین ردیــف چهــارم و ردیــف پــنجم مبلــغ بــالغ بــر 
کـه وجاهـت قـانونی    انـد  پرداخـت نمـوده  خـارج از حـدود متعـارف بـه شـرکت ج     افزون بر ضـوابط و  

مجــري وقــت طــرح، بخشــی از عنــوانبــهافاً در قــرارداد منعقــده بــا شــرکت د مضــ. نداشــته اســت
ــه شــماره   ــرارداد اصــلی ب ــورخ 4939/74شــرح خــدمات را از ق ــا  10/8/1384م ــوده و ب ــک نم منف

ریـال بــه آن شـرکت پرداخـت نمــوده اسـت کــه در     000/384/490/8مبلـغ  ياجداگانــهنامـه توافـق 
بایسـتی بـا   مـی هـا در نـرخ پیمـان  تجدیـدنظر برابر افـزایش یافتـه کـه پیشـنهاد     17جدید نامهتوافق

تصـویب در شـوراي   منظـور بـه امضاي وزیـر یـا رئـیس دسـتگاه اجرایـی بـه همـراه توجیهـات کـافی          
گردیـده فلـذا مقـررات مربوطـه نقـض شـده و در       مـی ارسـال بودجـه وبرنامـه مان عالی فنی یـا سـاز  

پرداخت وجوه مـازاد بـر ضـوابط بـه پیمانکـار موصـوف موجـب تضـییع امـوال و وجـوه دولتـی شـده             
ــماره   ــرارداد ش ــت و در ق ــورخ 2586/75اس ــزایش   10/3/1375م ــوالد در اف ــنعتی پ ــرکت ص ــا ش ب

موجــب تضــییع امــوال و وجــوه دولتــی شــده انگــاريســهلمتعــارف مبلــغ قــرارداد بــا اهمــال وغیر
بــه شــرح گفتــه شــده در اتهــام ردیــف ســوم در  همــتهم ردیــف چهــارم و پــنجم آقــاي د و . اســت

مـتهم  . مشـارکت داشـته اسـت   جمیلیـون ریـال افـزون بـر ضـوابط بـه شـرکت        4798پرداخت مبلغ 
ـ           عضـو  عنـوان بـه ف اول ردیف ششـم آقـاي و بـه شـرح گفتـه شـده در توصـیف مجرمانـه مـتهم ردی

معــامالت دولتــی نامــهآیــین12عــدم رعایــت مفــاد دلیــلبــهکمیســیون متهمــین برنــده مناقصــه 
در انتخــاب پیمانکــار انگــاريســهلواســطهبــهمیلیــون دالر از وجــوه دولتــی 9/53موجــب تضــییع 

مورخــه 4365/78مــتهم ردیــف هفــتم آقــاي ز در قــرارداد شــماره      . خــارجی گردیــده اســت  
میلیـون  400مبلغـی بـالغ بـر    (متعـارف بـه پیمانکـار مقابـل     غیرالزحمـه حـق به پرداخت 2/6/1378

مـتهم ردیـف   . افزون بـر ضـوابط پرداخـت نمـوده و موجـب تضـییع وجـوه دولتـی شـده اسـت          ) ریال
عضـو کمیسـیون بـه شـرح گفتـه شـده در توصـیف اتهـام ردیـف ششـم و           عنـوان بـه هشتم آقـاي ح  

مــتهم ردیــف نهــم آقــاي ط بــه نماینــدگی . دولتــی شــده اســتاول موجــب تضــییع امــوال و وجــوه 
ــزایش     ــب اف ــرح موج ــري ط ــانونیمج ــماره   غیرو غیرق ــرارداد ش ــارف در ق ــورخ 1846/73متع م

ــرارداد   20/2/1373 ــه ق ــغ اولی ــر مبل ــازاد ب ــه لحــاظ پرداخــت وجــوه م ــده و ب ــر کــل 3/2(گردی براب
موجــب تضـییع وجــوه  صـالح يذمجـوزي از مراجــع  گونــهچیهـ بـدون داشــتن  ) مبلـغ اولیـه پیمــان  

.گردد رأي صادره وفق مقررات صادر گردیده استدولتی شده و با این اوصاف مالحظه می



معامالت دولتیتبانی در :هشتمفصل 

در معامالت دولتیتبانی 

ل هشتمفص
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مقدمه
. ایـد عالمـاً صـورت گیـرد    لـذا جـرم مـذکور ب   . جرم تبانی در معامالت دولتـی از جـرایم عمـدي اسـت    

ــادهخصوصــاً در ــورد مســتخدمین، م ــی مصــوب  واحــده م ــانی در معــامالت دولت ــانون مجــازات تب ق
ــال  ــی، 1348س ــراحتاً م ــد ص ــد  «گوی ــام ده ــه را انج ــانی، معامل ــالع از تب ــم و اط ــا عل ــا » .ب ــس ب پ

ایـن جـرم   را انجـام دهـد نـه سـهواً،    ) تبـانی و مواضـعه  (سوءنیت عام یعنی همین که عمـداً ایـن کـار    
.یافته استتحقق

نتیجـه جـرم کـه ورود ضـرر اسـت بایـد حاصـل شـده و         . تبانی باید بـه ضـرر دولـت تمـام شـود     
لـذا اگـر قبـل از وقـوع ضـرر، جـرم       . تحقق یابد تا بتوان گفت عمل مـذکور مشـمول ایـن جـرم اسـت     

. تقصـد ضـرر نیـز مطـرح نیسـ     . مذکور به هر علتی متوقف گـردد، دیگـر مصـداق ایـن مـاده نیسـت      
اگر ماده گفته بـود بـه قصـد ضـرر تبـانی کنـد، در آن صـورت صـرف قصـد ضـرر مشـمول مجـازات             

.گرفت، ولی باید ضرر دولت حاصل شده باشداین ماده قرار می
اما ضرر دولت یعنـی چـه؟ در مقـررات موجـود از انـواع ضـرر اعـم از ضـرر مـادي، عـدم النفـع و            

گـذار  مـدنظر قـانون  از انـواع ضـرر   کیـ امکـد سـؤال ایـن اسـت کـه     . ضرر معنوي بحـث شـده اسـت   
.است؟ که این موضوع در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت
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تبانی در معامالت دولتی در رویه قضایی
ــه ــه شــماره   موجــبب ــادره از شــعبه پــنجم   28/8/1392مــورخ 000104قســمتی از دادنام ص

ــران ــدان صــنایع 1محــاکم نظــامی ته ــانی در  ...کارمن ــام تب ــه اته ــی و عب ــامالت دولت ــی .مع م جمع
بـه اتهـام تبـانی در معـامالت دولتـی و جعـل و اسـتفاده از سـند مجعـول و تـدلیس           الـذکر فوقیگان 

ــه اتهــام تبــانی در معــامالت دولتــی و  . ن و ف.و فص.الــفانیــرنظامیغدر معــامالت دولتــی و  م ب
ــ .میرنظــامیغ ب دادســراي نظــامی ب بــه اتهــام معاونــت در تبــانی در معــامالت دولتــی تحــت تعقی

ــه ــدقرارگرفت ــامی      . ان ــاه نظ ــنجم دادگ ــعبه پ ــران ش ــامی ته ــراي نظ ــت دادس ــدور کیفرخواس ــا ص ب
دادنامــه اصــداري مــتهم ردیــف اول را بــه موجــببـه مزبــور دادگــاه . رســیدگی شــده اســتدارعهـده 

ــل  ــالتحم ــک س ــزان    ی ــه می ــهم وي ب ــبت س ــه نس ــارت وارده ب ــت خس ــري و پرداخ ــبس تعزی ح
ــا000/000/431 ــت مبلــغ  ری ــث معــادل     000/000/250ل و پرداخ ــزاي نقــدي از حی ــال ج ری

ــق نامشــروع تحصــیل      ــه از طری ــوالی ک ــه ام ــه اینک ــا توجــه ب ــین ب ــافع تحصــیل شــده و همچن من
ــهگیــرد و چنــین مــالکیتی شــود در ملکیــت مــتهم قــرار نمــی مــی ــانونیب معتبــر طــور شــرعی و ق

گـردد و  دولـت صـادر و اعـالم مـی    ، لذا حکم بـه ضـبط ملـک خریـداري شـده مـتهم بـه نفـع         نیست
عنـوان بـه ریـال از قیمـت ملـک    000/000/120نمایـد پـس از فـروش ملـک مـذکور مبلـغ       مقرر می

بخشی از خسارت به یگـان خـدمتی مسـترد و از میـزان بـدهی مـتهم کسـر شـود و مـازاد بـر آن بـه            
.2اندوم شدهبقیه متهمین نیز به ترتیب به مجازات مقرره قانونی محک. نفع دولت ضبط گردد

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  ادامـه دربا توجه به تشریح دادنامه صـادره،  هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

اشخاصــی کــه در 1348قــانون مجــازات تبــانی در معــامالت دولتــی مصــوب واحــدهمــادهطبــق 
مـأمور هـا و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت یـا       دولتـی یـا شـرکت   يهـا دهیـ مزاو ها معامالت یا مناقصه

تبـانی ضـرري متوجـه    جـه ینتدربـا یکـدیگر تبـانی کننـد و     هـا شـهرداري به خـدمات عمـومی و یـا    

645، مجموعه آراي قضایی کیفري، تهران، اداره انتشار رویه قضایی، چاپ اول، ص 1394پژوهشگاه قوه قضائیه، - 1
645تهران، اداره انتشار رویه قضائی کشور، ص ، ، مجموعه آراي قضایی1392پژوهشگاه قوه قضائیه، - 2
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و مؤسسـات مـذکور شـود بـه حـبس تـأدیبی از یـک تـا سـه سـال و جـزاي            هـا  دولت و یـا شـرکت  
.شوندیممحکوم اندکردهلیتحصمن غیر حق آنچهنقدي به میزان 

و همچنــین هــاشــهرداريمؤسســات مزبــور یــا و یــا هــا مســتخدمین دولــت یــا شــرکتهرگــاه
و یـا مؤسسـات فـوق در انجـام معاملـه      هـا  کسانی که به نحوي از انحـاء از طـرف دولـت و یـا شـرکت     

یا مناقصه و یا مزایده دخالـت داشـته باشـند و بـا علـم و اطـالع از تبـانی، معاملـه را انجـام دهنـد یـا            
مجـازات حـبس و انفصـال ابـد از خـدمات      به نحوي در تبانی شـرکت یـا معاونـت کننـد بـه حـداکثر      

در کلیــه . محکـوم خواهنـد شـد   هـا شـهرداري ات وابسـته بـه دولــت و   مؤسسـ و هـا  شـرکت دولتـی و  
ــذکور  ــوارد م ــهدرصــورتیم ــر شــدیدتر باشــد  ک ــانون مســتوجب کیف ــه ،عمــل مطــابق ق مرتکــب ب

.مجازات اشد محکوم خواهد شد
ظهـور پیـدا   1348سـال  واحـده مـاده ، در رکـن قـانونی ایـن جـرم    نیتـر مهـم اینکـه با توجه بـه  
.میینمایماین قانون ابعاد مختلف عنصر مادي این جرم را تبیینبراساسکرده است، ابتدا 

هــم بـه تـرك فعــل اشـاره دارد کـه بعــداً     ییدرجـا البتـه  . تبـانی یـک فعــل مثبـت مـادي اســت    
.قرار خواهد گرفتبحثمورد

ــاد   ــر مف ــدهمــادهبراب ــانون مجــازات تبــ  واح ــا توســط     ق ــانی ی ــامالت دولتــی، تب انی در مع
ــا  غیرمســتخدم ــا همکــاري مســتخدم ی ــا ب ــت اســت ی ــغیرمســتخدمین دول ا فقــط توســط خــود ی

لـذا در تبـانی چنـد حالـت متصـور      . گیـرد و از ایـن سـه حـال خـارج نیسـت      میمستخدمین صورت
:است

تبــانی هــمبــاو مســتخدم دولــت نبــوده، در معاملــه دولتــی مــأمورممکــن اســت اشخاصــی کــه 
در ایـن حالـت، تبـانی اصـالً هـیچ ارتبـاطی       . کنند و نتیجه این تبانی نیـز تضـییع حـق دولـت باشـد     

در کننــدگانشــرکتمتقاضــیان و (و مســتخدم دولــت نــدارد و اشــخاص حقیقــی عــادي مــأموربــه 
مـذکور یعنـی قسـمت اول مـاده نـاظر بـه       واحـده مـاده عبـارت صـدر   . کننـد مـی با هم تبانی) معامله

دولتـی یـا   هـاي و مزایـده هـا  اشخاصـی کـه در معـامالت یـا مناقصـه     «برابر آن . از تبانی استاین نوع
بـا یکـدیگر   هـا شـهرداري بـه خـدمات عمـومی و یـا     مـأمور ات وابسته به دولـت یـا   مؤسسو ها شرکت

ــد و ــانی کنن ــده» ...تب ــثالً مزای ــالمي م ــدهاع ــدادي ش ــرکتو تع ــدهش ــود دارد کنن ــده وج ،در مزای
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را از یــک ســطح هــا کننــد کــه قیمــتمــیقبــل از انجــام مزایــده بــا هــم تبــانی گانکننــدشــرکت
هر کـس برنـده مزایـده شـد منـافعی کـه عایـد او خواهـد شـد بـین           درنتیجهو نبرندمشخصی باالتر

.تقسیم شودهاآنهمه 
دولــت بـا اشــخاص عــادي در یـک معاملــه دولتــی   مـأمور در ایـن حالــت از تبـانی، مســتخدم یــا   

دولــت در معاملــه مــذکور دخالــت مــأمورحــال ممکــن اســت ایــن مســتخدم یــا . کننــدمــیتبــانی
داشـته و تبــانی هـم نمــوده باشـد یــا اینکــه اساسـاً در انجــام معاملـه دخالــت نداشـته، ولــی یکــی از       

ــوده باشــدتبــانی ــرد در هــر دو صــورت آن  صــورتهــردر. کننــدگان ب ــت از تبــانی کــه ف ایــن حال
هرگــاه«برابــر آن . ل مجــازات قســمت دوم مــاده اســت   مباشــر در امــر تبــانی اســت مشــمو    

و همچنـین کسـانی کـه بـه     هـا شـهرداري ات مزبـور یـا   مؤسسـ و یـا  هـا  شـرکت مستخدمین دولت یا 
سسـات فـوق در انجـام معاملـه یـا مناقصـه یـا        ؤو یـا م هـا  شـرکت نحوي از انحـاء از طـرف دولـت یـا     

.»...مزایده دخالت داشته باشند
منــد دولــت بــدون اینکــه در معاملــه دولتــی دخالــت داشــته باشــند، در ایــن فــرض، تعــدادي کار

. کـه در ایـن مسـیر، معاملـه بـه ضـرر دولـت تمـام شـود         انـد  با هم همـاهنگی کـرده و تبـانی نمـوده    
ایـن  ...) بـدنام کـردن دولـت؛ ورشکسـته نمـودن دولـت و      (خواهـد باشـد   مـی هرچـه علت این تبـانی  

شـامل ایـن   » مسـتخدمین دولـت  «اطـالق عبـارت   حالت نیز مشمول قسـمت دوم مـاده اسـت، زیـرا     
1.شودمیمورد هم

دولـت  مـأمور ممکن است گفتـه شـود بـا توجـه بـه آنچـه در قسـمت تبـانی مسـتخدم و          اگرچه
ل آنچـه  نیـز تحـت شـمو   » مشـارکت در تبـانی  «گفتـه شـد،   ) حالـت دوم (غیرمسـتخدم با اشـخاص  

وع در قسـمت اخیـر مـاده بـا عبـارت      تکـرار موضـ  جهـت ایـن ازگیـرد و  در آنجا بیان شـد، قـرار مـی   

شود یا خیر؟ مثالً دستگاه دولتی باشند، آیا این امر تبانی به ضرر دولت تلقی می) خریدار و فروشنده(معامله اگر هر دو طرف- 1
اجتماعی بفروشد و در این میان مسئوالن امر در مورد نیتأمخواهد ساختمان خود را به وزارت رفاه و وزارت بازرگانی می

معتقدند که این نیز از مصادیق تبانی است، زیرا هر دستگاه بودجه بعضی. کنندکمتر با هم تبانی میمتیقبافروش 
اما در ؛شوداختصاصی خود را دارد و با این شیوه عمل بودجه یک دستگاه کاسته شده و به بودجه دستگاه دیگر افزوده می

یزي از خزانه دولت جایی پول در اینجا از این جیب به آن جیب ریختن است و چون چیک رویکرد دقیق باید گفت جابه
جرم تبانی باید به ضرر دولت باشد، این فرض جرم نبوده و قابل آنجاکهازکم نشده، لذا ضرري متوجه دولت نشده و 

. مجازات نیست
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لکـن بایـد توجـه    . رسـد مـی نظـر بـه بـر بنـد دوم   تأکیـد ، »به هر نحـوي در تبـانی شـرکت نماینـد    «
دولـت در انجـام معاملـه    مـأمور داشت که این عبارت اخیر نـاظر بـر مـوردي اسـت کـه مسـتخدم یـا        

).امر تبانی باشدنه اینکه خود مباشر در(دخالت نداشته، لکن در تبانی شرکت نموده است 
لــذا جــرم مــذکور بایــد عالمــاً صــورت . عمــدي اسـت جــرایمجـرم تبــانی در معــامالت دولتــی از  

بــا علــم و اطــالع از تبــانی، «گویــد مــیصــراحتاًواحــدهمــاده،مســتخدمیندرمــوردخصوصــاً . گیــرد
را ) ضـعه تبـانی و موا (عـام یعنـی همـین کـه عمـداً ایـن کـار        سـوءنیت پس بـا  » .معامله را انجام دهد

.استیافتهتحققانجام دهد نه سهواً، این جرم 
نتیجـه جـرم کـه ورود ضـرر اسـت بایـد حاصـل شـده و         . تبانی باید بـه ضـرر دولـت تمـام شـود     

لـذا اگـر قبـل از وقـوع ضـرر، جـرم       . تحقق یابد تا بتوان گفت عمل مـذکور مشـمول ایـن جـرم اسـت     
. قصـد ضـرر نیـز مطـرح نیسـت     . نیسـت مذکور به هر علتی متوقف گـردد، دیگـر مصـداق ایـن مـاده     

اگر ماده گفته بـود بـه قصـد ضـرر تبـانی کنـد، در آن صـورت صـرف قصـد ضـرر مشـمول مجـازات             
.گرفت، ولی باید ضرر دولت حاصل شده باشدمیاین ماده قرار

اما ضرر دولت یعنـی چـه؟ در مقـررات موجـود از انـواع ضـرر اعـم از ضـرر مـادي، عـدم النفـع و            
از انـواع ضـرر مشـمول موضـوع مـورد      کیـ کـدام ایـن اسـت کـه    سؤال. شده استضرر معنوي بحث 

.که در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهیم دادبحث قرار خواهد گرفت؟
در این مقام باید گفت وضعیت ضـرر مـادي روشـن اسـت و در مـاده نیـز بـه صـراحت آمـده کـه           

بایـد جـزاي نقـدي    ) شـده اسـت  آنچـه عایـد مجـرم   (»به میزان آنچه من غیر حـق تحصـیل کـرده   «
.لذا این نوع ضرر مشمول حکم ماده بوده و قابل مطالبه است. بدهد

تحـت شــمول عنــوان ضــرر قــرار  طــورکلیبــهال ایــن اســت کــه آیــا از دسـت رفــتن منــافع  ؤسـ 
) در امــور کیفــري(عمــومی و انقــالب هــايقــانون آیــین دادرســی دادگــاه) 9(خواهــد گرفــت؟ مــاده 

بـه منفعــت ممکـن الحصــول کــه   يمــادضـرر قابـل مطالبــه، عـالوه بــر   هــايردر مقـام احصــاء ضـر  
منــافع از دســته رفتــه شــامل منــافع . اســت، نیــز اشــاره داردرفتــهازدســتارتکــاب جــرم درنتیجــه

.باشندمیممکن الحصول و منافع محتمل الحصول 
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ـ  طورقطـع بـه ، ایـن منفعـت   شـد ینمـ اگر ایـن جـرم واقـع    (حصول منافع ممکن ال دیـده  زهبـراي ب
بــه تهــران بــاري را بنــدرعباسمثــل راننــده کــامیونی کــه از . قابــل مطالبــه اســت) شــدمــیحاصــل

در بـین راه،  چنانچـه حـال  . هـزار تومـان پـول بگیـرد    400قرار است در مقابـل ایـن عمـل    آورد ومی
فــردي کــامیون وي را آتــش بزنــد، خســارتی کــه بــه کــامیون وارد شــده، ضــرر مــادي بــوده و قابــل 

هــزار تومــان مــذکور را 400ن اســت، امــا اینکــه ایشــان نتوانســته بــار را بــه مقصــد برســاند و  جبــرا
ــین وي   ــه ماش ــا اینک ــرد و ی ــرات  10بگی ــراي تعمی ــاه ب ــدهروز در تعمیرگ ــاً  مان ــز اساس ــار او نی و ک

امـا  ؛باشـد مـی ، ممکـن الحصـول و قابـل مطالبـه    دادهازدسـت جایی کاال است، این منـافعی کـه   هجاب
نفعـی بـراي دولـت داشـته     احتمـاالً ، گرفـت ینمـ اگـر ایـن تبـانی صـورت     (محتمـل الحصـول   منافع 
.مدنظر نیستاینجایعنی ضرر محتمل ؛قابل مطالبه نیست) باشد

شـود یـا خیـر؟ اگـر دو نفـر در یـک معاملـه دولتـی         مـی آیا این مـاده شـامل ضـرر معنـوي هـم     
نـوع ضـرر مشـمول حکــم    ، آیـا ایـن  آن ضـرر معنـوي بـه دولــت وارد شـد    درنتیجـه تبـانی کردنـد و   

گیـرد و بایـد جبـران شـود؟ زیـان معنـوي عبـارت اسـت از هتـک حرمـت، حیثیــت،           مـی مـاده قـرار  
در مقـررات مـا، ضـرر معنـوي چگونـه      . کـه از ایـن حیـث وارد شـود    ايهآبرو و احساسات و هـر لطمـ  

کماکــان کــه 1290قــانون آیــین دادرســی کیفــري مصــوب ســال ) 9(بایــد جبــران شــود؟ در مــاده 
، رفتـه دسـت ازشـود، عـالوه بـر ضـرر مـادي و منـافع ممکـن الحصـول         مـی مسلح اجـرا هايدر نیرو

تـا قبـل از انقـالب اسـالمی هـم همـین قـانون        . وجـود دارد و آن ضـرر معنـوي اسـت    نیز شق سومی 
اگـر کسـی نسـبت بـه مطالبـه ضـرر و زیـان معنـوي ناشـی از          کـه حاکم بوده و رویه نیز بر ایـن بـود  

در قـانون مسـئولیت مـدنی نیـز     . گرفـت مـی مـورد رسـیدگی قـرار   کـرد، ارائـه مـی  یدادخواسـت جرم 
امـا بعـد از انقـالب اسـالمی بحـث      ؛ضرر اعم از مـادي و معنـوي شـناخته شـده و بایـد جبـران شـود       

اعـم از مـادي یـا    (ا نیـز جبـران ضـرر    .ا.قـانون اساسـی ج  اگرچـه . ضرر معنوي دچار یـک تغییـر شـد   
اینکه در قـوانین قبلـی نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره شـده بـود، بـه           رغمبهه و قراردادمدنظررا ) معنوي

) در امــور کیفــري(عمــومی و انقــالب هــايقــانون آیــین دادرســی دادگــاه) 9(هنگــام تــدوین مــاده 
مــادي، (شــده بــود و پیشــنهاد اولیــه هــر ســه شــق ضــرر بینــیپــیشقــانون ســابق ) 9(عــین مــاده 

ــان را ) معنــوي و ممکــن الحصــول ــداً ضــرر معنــوي را از زی ــا بع ــه هــايدربرداشــت، ام ــل مطالب قاب
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فقهـا معتقدنـد ضــرر معنـوي قابـل تقـویم بـه مــال نیسـت و بایـد بـه نحـو دیگــري           . حـذف نمودنـد  
مـورد بحـث،   واحـده مـاده خـواهیم ببینـیم آیـا    مـی بـا توجـه بـه توضـیحات یـاد شـده،      . جبران شود

تبــانی ضــرري متوجــه درنتیجــهگویــد مــیتــیشــود؟ در اینجــا وقمــیضــرر معنــوي را هــم شــامل
) اعــم از مــادي و معنــوي(دولــت شــود، ضــرر را عــام و مطلــق آورده، لــذا شــامل هــر دو نــوع ضــرر  

گیـرد، ولـی گـاهی منـافع     مـی در معـامالت معمـوالً نفـع و ضـرر مـادي مـدنظر قـرار       هرچنـد . است
بفروشـیم  تـر ارزانبـه قیمـت   خـواهیم یـک جنسـی را   مـی مـثالً . داردتـأثیر مادي نیز در معاملـه  غیر

فـرض  (صـورت  ال شـود، در ایـن  ؤسـ . حـال ممکـن اسـت   . تا از یک منفعت معنـوي برخـوردار شـویم   
ــوع ضــرر معنــوي ــا  ) وق ــرد از چــه چیــزي منتفــع شــده ت ــهف ــوانب جــزاي نقــدي او را محکــوم عن

دنبـال راه جبـران ضـرر    بـه نماییم؟ در پاسخ بایـد گفـت بحـث جبـران ضـرر مطـرح نیسـت کـه مـا          
ــذا . ه اســتدادقــرارکــردهلیتحصــمــالك تعیــین جــزاي نقــدي را چیــزي کــه  هرچنــدبگــردیم،  ل

شـود، اگـر تبـانی موجـب ضـرر معنـوي شـود، امکـان         مـی از اینکه این ضرر چگونه جبـران نظرصرف
. شودینمصورت جزاي نقدي بر فرد بار صدور حکم هست و در این

اع شخصـی هـم شـرط اسـت؟ بـه تعبیـر دیگـر        که مطرح اسـت اینکـه آیـا در تبـانی انتفـ     سؤالی
حتمـاً بایـد نفـع شخصـی داشـته باشـند؟ پاسـخ        ) مسـتخدم غیراعـم از مسـتخدم یـا    (کنندگان تبانی

در مــاده یــاد شــده نیــز چنــین . ایــن اســت کــه خیــر، نفــع شخصــی در ایــن جــرم مطــرح نیســت 
مســتتر البتــه گــاهی نفــع شخصــی نیــز در آن . شــرطی نشــده و فقــط بایــد بــه ضــرر دولــت باشــد

گیـرد، ولـی اگـر هـیچ     مـی کنـد معمـوالً یـک امتیـازي را بـراي خـودش      مـی فردي که تبـانی . است
تبـانی کـرده باشـد و آن نیـز بـه ضـرر دولـت تمـام         یداشـت چشـم امتیازي هم نگرفته و بـدون هـیچ   

.بنابراین قصد انتفاع شخصی شرط تحقق این جرم نیست؛شود، جرم محقق است
ورت گرفـت، لکـن بـه ضـرر دیگـران تمـام شـد، یـا بـالعکس اینکـه           اگر به نفع دولـت تبـانی صـ   

تبانی به ضرر دیگـران صـورت گرفـت و بـه نفـع دولـت تمـام شـد، آیـا ایـن نـوع معـامالت مشـمول              
، لـذا  افتـه ینتحقـق حکم این ماده هست یا خیـر؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه چـون در اینجـا ضـرر دولـت          

.تحت شمول حکم این ماده قرار نخواهد گرفت
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تبـانی، نتیجـه بـه ضـرر دولـت تمـام نشـود، حکـم ایـن مـورد چیسـت؟ بـه             غـم ربهن است ممک
، ولـی نتیجـه   انـد داشـته تعبیر دیگر، دو نفر بـا هـم بـه ضـرر دولـت تبـانی کـرده و قصـد ضـرر هـم           

مــثالً بــا مســئول فــروش همفکــري کــرده و قــرار . عمــل آنــان بــه ضــرر دولــت منجــر نشــده اســت
جــنس را چنانچــه. ین کننــد تــا جــنس دولــت را ارزان ببرنــدقیمــت مشخصــی را تعیــانــد گذاشــته

ـ ببرند، اما بـه هنگـام فـروش     قیمـت کـاالي مـذکور    المللـی بـین در سـطح بـازار داخلـی و    دفعـه کی
دیگـري باعـث شـده کـه دولـت      مـؤثر ولـی عوامـل   گرفتـه صـورت افت پیدا کند، تبانی به ضرر دولت 

ي متوجـه دولـت نشـده، جـرم تبـانی در معاملـه       لـذا در اینجـا چـون ضـرر    . در این قضیه ضـرر نکنـد  
بنـابراین، اگـر بـه هرعلتـی ضـرر متوجـه دولـت نشـود، مشـمول حکـم           ؛اسـت افتـه ینتحقـق دولتی 

نیـز بـه ضـرر    نهایتـاً کننـدگان بـه ضـرر دولـت کـه      البتـه اگـر تبـانی   . مندرج در این ماده نخواهد بود
ـ      هـاي دولت نشده کار مـثالً رشـوه   (ه دیگـري داشـته باشـد    دیگـري کـرده باشـند کـه عنـوان مجرمان

.، مشمول همان عناوین مجرمانه قرار خواهند گرفت)گرفته باشند
جــرم تــام تبــانی در اشــکال مختلــف خــود شــکل بگیــرد مســئولیت تــام چنانچــهبــدیهی اســت 

تحقـق جـرم مربـوط ایفـاء نمـوده      درجهـت اساسـی  یمتوجه شخصی است کـه بـدون واسـطه نقشـ    
ل ارتکـاب  ایـن جـرم مـثالً بـا علـم و عمـد وسـای       گیـري جریـان شـکل  اشخاصـی در چنانچهاست و 
و عامـداً و یـا طریـق ارتکـاب آن را بـا علـم بـه قصـد مرتکـب ارائـه داده یـا عالمـاً           کـرده هیتهجرم را 

.باشدمیبیتعققابلمعاون جرم تلقی شده و عنوانبهوقوع جرم را تسهیل کرده باشد 
جــزاي نقــدي و عــالوهبــهســال 3تــا 1تخدم حــبس از مســغیرمــذکور، راجــع بــه واحــدهمــاده

دولتـی را  هـاي دسـتگاه مستخدم حداکثر حـبس بـه اضـافه انفصـال ابـد از خـدمت در همـه        درمورد
بـراي مسـتخدم دولـت مجـازات     گـذار  قـانون علـت اینکـه   . نمـوده اسـت  بینـی پیشمجازات عنوانبه

مســتخدم در ارتکــاب جــرم یرغگــاهی دخالــت هرچنــدشــدیدتري در نظــر گرفتــه ایــن اســت کــه  
، ولــی مســتخدم بــه لحــاظ اینکــه امــین دســتگاه بــوده، اصــالً انتظــار باشــدمــیبیشــتر از مســتخدم

منـافع خـودش اسـت    دنبـال بـه مسـتخدم نیـز   غیراز طرفـی  . که او رعایـت امانـت را ننمایـد   رودینم
ــمین و     ــت را تض ــافع دول ــه من ــت ک ــار داش ــد از او انتظ ــالً نبای ــأمینو اص ــدت ــزاا. کن ــنن رونی ، مق
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.مجازات مستخدم را بیشتر در نظر گرفته است
اشاره بـه جبـران خسـارت نشـده و تکلیـف وجـه یـا مـالی کـه بـه           الذکرفوقاز موارد یکهیچدر 

، هـر جـا   بنـابراین ؛اي نقـدي اشـاره شـده اسـت    جـز بـه ناحق تحصیل شـده، معلـوم نگردیـده و تنهـا     
.تلزم تنظیم دادخواست استچنین خسارتی وارد شده باشد، مطالبه آن مس

ـلح اشـاره شـده کـه     هـاي نیـرو جـرایم قانون مجـازات  ) 111(در ماده  بازرسـان یـا   چنانچـه «مس
ــرو   ــالی در نی ــور م ــاظران ام ــاين ــاب  ه ـلح در ارتک ــرایممسـ ــواد  ج ــدرج در م و ) 109(، )108(من

یــا ایــن قــانون شــرکت نماینــد، بــه مجــازات مرتکبــان اصــلی محکــوم و اگــر پــس از کشــف) 110(
ـلی محکـوم خواهنـد شـد           لـذا  » .اطالع از وقوع، آن را مخفـی دارنـد بـه مجـازات حـبس مرتکبـان اص

.براي افراد نظامی تکلیف در این ماده مشخص شده است
ــراي مســئوالن اگرچــهحــال  يافــهیوظنیــز چنــین ) نظــامیغیرافــراد (دولتــی هــايدســتگاهب

شـدند، اعـالم نماینـد و حتـی     جـرایم گونـه ایـن تـا اگـر در حیطـه کارشـان متوجـه      شـده ینیبشیپ
ــاه  ــانون تشــکیل دادگ ــايدر ق ــات و    ه ــه مقام ــده اســت ک ــب آم ــن مطل ــز ای ــالب نی ــومی و انق عم

را بـه دادســتان گـزارش کننــد، منتهـی ضــمانت اجـراي اطــالع     جــرایمانـد مکلــفمسـئوالن دولتـی   
یــان معاملــه نظــامی در جرغیرافــراد چنانچــهبایــد گفــت خصــوصایــننــدادن مشــخص نیســت؟ در 

و اطــالع ندهنــد مجــازات دارد و مشــمول همــان مجــازات گرفتــهصــورتمطلــع شــدند جــرم تبــانی 
امـا اگـر ابتـدا خبـر نداشـته و بعـداً خبـردار شـدند کـه جـرم تبـانی            ؛مربوط به جـرم تبـانی هسـتند   

تکلیـف چیسـت؟ آیـا ایـن عمـل مشـمول مجـازات هسـت یـا          . و آن را گـزارش نکننـد  گرفتـه صورت
امـا  ؛نمـوده اسـت  بینـی پـیش قـانون مجـازات اسـالمی تکلیفـی بـراي رؤسـا      ) 606(د مـاده  خیر؟ مفا
مشـخص را احصـا نمـوده و تبـانی را ذکـر نکـرده اسـت،        جـرایم ماده مـذکور یـک دسـته از    ازآنجاکه

.لذا مشمول آن قرار نخواهد گرفت
دا کردنـد و گـزارش   بنابراین اگر ایـن افـراد بعـد از انجـام معاملـه از وقـوع جـرم تبـانی اطـالع پیـ          

قـانون تشـکیل سـازمان بازرسـی     ) 12(البتـه مـاده   . شـود مـی ننمودند، فقـط تخلـف اداري محسـوب   
را مکلــف کــرده ... کــل کشــور نیــز در ایــن رابطــه حکمــی دارد کــه بازرســان قــانونی، حسابرســان و 
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ــه ســازمان بازرســی کــل کشــور اطــالع دهنــد )...اعــم از تخلــف، جــرم و(جریان ســوء ضــمانت. را ب
جریان را انعکـاس ندهنـد مشـمول مجـازات     سـوء اجراي ایـن موضـوع نیـز ایـن اسـت کـه اگـر ایـن         

.قانون مجازات اسالمی خواهند شد) 606(مقرر در ماده 
نـد بـه   ابا توجـه بـه اینکـه در پرونـده مزبـور متهمـین ایـراد تحقـق مـرور زمـان را مطـرح کـرده            

یـر ماهیـت بـزه تبـانی در معـامالت دولتـی کـه از        ز. رسـد نمـی نظـر بـه این ایـراد وارد  اعتقاد نگارنده
طرف متهمین انجام شـده ایـن بـوده اسـت کـه نامبردگـان بـا توسـل بـه اقـدامات متقلبانـه و اسـناد             

امــوال را بـه نحــو غیـر مشــروع تحصــیل   ) ماننـد فــاکتور و بـرگ اســتعالم بهـا   (و مجعــول یرواقعـ یغ
ســوره 188اســت کــه در آیــه شــریفه انــد کــه ایــن اقــدام از مصــادیق بــارز اکــل مــال باطــلکــرده

ـ    . شـده اسـت  مبارکه بقره حرام شـناخته  ی احتیـال کـه در متـون فقهـی     از طـرف دیگـر عنـوان جزای
- شـود نمـی  کالهبـرداري شـناخته مـی   عنـوان بـه به آن تصریح شده اسـت منحصـر بـه آنچـه امـروز      

ــ . باشــد ل بــه دروغ و زیــرا تعریــف فقهــی احتیــال شــامل تحصــیل امــوال بــه نحــو متقلبانــه بــا توس
اتهــام تبــانی در معــامالت دولتــی نیــز جهــتازایــناســت کــه یرواقعــیغفریــب و اســناد دروغــین و 

باشـد و بـه ایـن دلیـل مشـمول عنـوان تعزیـرات شـرعی         قابل انطبـاق بـا عنـوان فقهـی احتیـال مـی      
امـوالی کـه خـود تهیـه کـرده و بـه یگـان فروختـه         درمـورد هرچنـد مـتهم ردیـف سـوم     بوده و ثانیـاً 

خصــوص نیــز از اقــدام وي در ایــنعقیــده نگارنــده،اســت مرتکــب تــدلیس نیــز شــده اســت امــا بــه 
ــراد     ــانی اف ــا تب ــدلیس در معــامالت دولتــی وقتــی ب ــانی در معــامالت دولتــی اســت و ت مصــادیق تب

عنـوان تبـانی در معـامالت دولتـی بـه آن منتسـب خواهـد بـود و بـدیهی اسـت           دیگر صورت گیـرد، 
مـتهم ردیـف سـوم هـم بـا متهمـین ردیـف اول و دوم و هـم بـا کسـانی کـه            که در ایـن مـوارد نیـز   

ردیـف  انـد تبـانی کـرده اسـت و ثالثـاً اقـدام مـتهم        هقـرارداد در اختیـار وي  یرواقعـ یغمهر و امضـاي  
ــ  نمــوده اســت از ءی شــرکت کــرده و اســناد قراردادهــا را امضــا هفــت نیــز چــون در عملیــات اجرای

ــزه مــذکور مصــادیق شــرکت در تبــانی در معــامال ــه معاونــت در ب الزمــه چراکــه. ت دولتــی اســت ن
تحقق بزه تبـانی در معـامالت دولتـی ایـن نیسـت کـه شخصـی واقعـاً طـرف قـرارداد دولـت باشـد و             

. ممکـن اسـت دیگـري نیـز بـا وي تبـانی داشـته باشـند        نمایـد مـی منعقـد  نفـر کیکه ايمعاملهدر 
ــوه   ــوقی ق ــل حق ــااداره ک ــماره  یئقض ــه ش ــورخ 4964/7ه در نظری ــن17/12/90م ــوص در ای خص



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/218

ــه    ــت ک ــوده اس ــالم نم ــهاع ــیم      چنانچ ــدان و تنظ ــانی کارمن ــا تب ــی ب ــمت دولت ــد س ــراد فاق اف
ــیغيهــاتیوضــعصــورت ــت کســب و   یرواقع ــافعی از دول ــی، من ــر خــدمات واقع ــازاد ب درنتیجــهم

ــا نماینــد،ضــرري متوجــه آن مــی ــانون مجــازات تبــانی در معــامالواحــدهمــادهقابــل انطبــاق ب ت ق
دیگــري ماننــد جعــل مرتکــب جــرایم،ارتکــاب ایــن جــرمجریــاندرچنانچــهباشــند و دولتــی مــی

اداره کــل مزبــور در . شــوند بــه جــرم مــذکور نیــز بایــد رســیدگی و بــراي آن مجــازات تعیــین شــود 
ــماره   ــه ش ــورخ 3584/7نظری ــه در     1/6/84م ــی ک ــه اشخاص ــت کلی ــوده اس ــالم نم ــین اع همچن

مـأمور و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت یـا      هـا  هـاي دولتـی یـا شـرکت    ایـده ها و مزمعامالت یا مناقصه
تبــانی ضـرري متوجــه  درنتیجـه بـا یکــدیگر تبـانی کننــد و   هــاشـهرداري بـه خــدمات عمـومی و یــا   

یـا مؤسسـات مـذکور شـود مشـمول مقـررات قـانون مجـازات تبـانی در معـامالت           هاشرکتدولت یا 
ــود1348دولتــی مصــوب  ــد ب ــه. خواهن ــالبت ــتهم  حســب م ــه م ــرازي از ناحی ــه شــده و اب دارك ارائ

ــف اول، ــدار آنچــه ردی ــع هنگــام تنظــیم  خری ــهعــهیمبااز ثمــن بی ــه اســت،،نام ــنج پرداخت ــغ پ مبل
ــداري    ــوده اســت و صــدق اینکــه آپارتمــان موصــوف از وجــوه ناشــی از جــرم خری میلیــون تومــان ب

.دشده مورد شبهه جدي است و دادنامه در این قسمت قابلیت نقض دار
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معامالت دولتی یا تقلب در ساختن

فصل نهم
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مقدمه
ر سـاختن  واسـطه تـدلیس در معـامالت دولتـی یـا تقلـب د      یعنی منفعـت بـه  599جرم موضوع ماده 

ــه نتیجــه مــی  ــد ب ــه جــرایم مقی ــن. باشــدازجمل ــه ای ــادامیب ــه و کــه اعمــال فریــبصــورت م کاران
آمیز اشـخاص موصـوف، منجـر بـه تحصـیل منفعتـی بـراي شـخص مرتکـب نگردیـده باشـد،            تدلیس

بنـابراین نتیجـه ایـن جـرم عبـارت اسـت از تحصـیل        ؛گـردد عمل وي از این حیث مجرمانه تلقی نمی
چیسـت و آیـا   599خصـوص منـافع مـورد اشـاره در مـاده      امـا در ایـن  ؛ود یـا دیگـري  منافعی براي خ

شـود، بایـد گفـت کـه گرچـه تحصـیل منـافع مـادي، وجـه          شامل منافع مادي و غیرمادي هر دو مـی 
و محـدود نمـودن منـافع مـذکور بـه منـافع مـادي هـم بـا          باشدغالب و معمول در تحصیل منافع می

ی و هم تفسیر قـوانین بـه نفـع مـتهم و هـم بـا قسـمت انتهـایی مـاده          اصل تفسیر مضیق قوانین جزای
رسـد منـافع مـورد اشـاره     نظـر مـی  معنون که جبران خسارت را ملحوظ نموده سـازگار اسـت، امـا بـه    

گـردد و جبـران خسـارت مـذکور     در این ماده عالوه بر منافع مادي شـامل منـافع غیرمـادي هـم مـی     
هــاي غیرمتعـارف در موضــوع معاملـه از حیــث   جبــران تفـاوت در ایـن مـاده را بیشــتر بایـد نــاظر بـه    

ــه از بــاب منــافعی کــه شــخص مرتکــب تحصــیل نمــوده اســت   ؛مقــدار، صــفت و قیمــت دانســت ن
توانـد شـامل منـافع مـادي و هـم منـافع معنـوي و        بنابراین تحصیل منافع موضوع این مـاده هـم مـی   

ـلی ایـن   .ها نیز باشدوعده قبول و یا پرداخت آن جـرم متضـرر شـدن دولـت در اثـر تـدلیس       محور اص
.باشد و سایر مباحث جنبه فرعی دارنداشخاص مرتکب در موضوع معامله می
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تحصیل منفعت به واسطه تدلیس در معامالت یا تقلب در ساختن در رویه قضایی
ــب  ـاتحس ــده محتویـ ــه پرون ــماره  8809982126200006کالس ــه ش 8809972130300082و دادنام

مـتهم  الـف شـرکت  اجرایـی آقـاي الـف مسـئول وقـت     ، تهـران دگـاه عمـومی جزایـی   دا1193شعبه 
ودالر آمریکــا 252/098/1بــه تــدلیس در معاملــه از جهــت تعیــین صــفت بــرخالف واقــع بــه مبلــغ 

دادگـاه بـا توجـه بـه محتویـات      . باشـد ریـال مـی  405/987/451/18تضییع وجوه دولتـی بـه میـزان    
بــر برائــت رأيقــانون اساســی 37اصــل و کمیــت اصــاله البرائــه پرونــده و نظــر بــه انکــار مــتهم و حا

.انتسابی صادر و اعالم نموده استهاياز بزهالذکرفوقمتهم 

مـورد بحـث و   قضـایی رویـه  درادامـه  با توجه به تشـریح دادنامـه صـادره،    هذاعلی
:گیردبررسی قرار می

ــق  ــاده طب ــوب  ) 599(م ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــی «1375ق ــر شخص ــدهه ــام دارعه انج
از ادارات و هریــکمعاملــه یــا ســاختن چیــزي یــا نظــارت در ســاختن یــا امــر بــه ســاختن آن بــراي 

تـدلیس در معاملـه از جهـت    واسـطه بـه بـوده اسـت،   ) 598(ات مـذکور در مـاده   مؤسسـ و هـا  سازمان
ـ تعیین مقدار یـا صـفت یـا قیمـت      لـه یـا تقلـب در سـاختن آن چیـز      متعـارف مـورد معام  ازحـد شیب

براي خود یا دیگـري تحصـیل کنـد، عـالوه بـر جبـران خسـارات وارده بـه حـبس از شـش مـاه            فعین
».تا پنج سال محکوم خواهد شد

:ضروري استزیردر بحث عنصر مادي توجه به نکات 
مرتکــب اقــدام بــه عملیــات    اوالً.عمــل مرتکــب ایــن جــرم مرکــب از دو قســمت اســت      

تـدلیس  . فعـی بـراي خـود یـا دیگـري تحصـیل نمـوده باشـد        فـوق ن ازطریـق ثانیاً آمیز نموده وتدلیس
. قـانون مـدنی عبـارت اسـت از عملیـاتی کـه موجـب فریـب طـرف معاملـه شـود           ) 438(طبق مـاده  

شـود کـه اولـین رکـن از     مـی بـودن در تعریـف تـدلیس سـبب    » عملیـاتی «وجود وصـف و خصیصـه   
.نیمانجام فعل مثبت مادي قابل تحقق بداصورتبهصرفاًعمل مرتکب را 

وصـف واقعـی مبیـع و حفـظ منـافع خـود مـانع از تحقـق تـدلیس          احـراز درخریـدار  یمبـاالت یب
درباره سـکوت عمـدي فروشـنده دربـاره عیـب کـاال اخـتالف شـده اسـت کـه تـدلیس اسـت             . نیست
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کنـد کـه   مـی یا اثري ندارد، ولی تمایل عمومی بـر ایـن اسـت کـه حسـن نیـت در قراردادهـا ایجـاب        
ــه خریــدار اعــالم کنــدفروشــنده عیــوب پنهــا ایــن موضــوعات در چــارچوب حقــوق مــدنی 1.نی را ب

نگارنـده در حقـوق کیفـري کـه قاعـده بـر عمـل بـه تفسـیر          نظـر بـه ، لـیکن  باشـد مـی کامالً صحیح
مضیق و قدر متـیقن اسـت، الزم اسـت شـخص طـرف معاملـه بـه عملیـاتی متوسـل گردیـده باشـد            

عـالوه بـر توسـل بـه     . عمـل مرتکـب قـرار گیـرد    عنصـر مـادي ایـن قسـمت از    تواندنمیو ترك فعل 
، مرتکب بایـد در اثـر ایـن عملیـات نفعـی بـراي خـود یـا دیگـري تحصـیل کـرده            کارانهفریبعملیات 

فعــل مثبــت صــورتبــهجــزء دوم رکــن عمــل مرتکــب عنــوانبــهبنــابراین تحصــیل منفعــت ؛باشــد
.گرددمیمحقق

:باشدمیضروريزیردرخصوص شخصیت مرتکب این جرم توجه به نکات 
سـعی داشـته کـه چنـین وانمـود      » هرشخصـی «بـا ذکـر عبـارت    599مقنن در ابتـداي مـاده   . 1

در . توانـد هـم شـامل کارمنـد دولـت و هـم اشـخاص عـادي باشـد         مـی نماید که مرتکـب ایـن جـرم   
صــراحتاً حکــم مــاده را هــم شــامل گــذار قــانون، 1304قــانون مجــازات عمــومی مصــوب 153مــاده 

گلـدوزیان معتقدنـد بـا توجـه بـه قیـد       دکتـر . ت و هـم اشـخاص عـادي دانسـته بـود     مستخدمین دول
2.شودمیها یعنی افراد عاديدولت و غیر آنمأمورینهر شخص، این ماده شامل 

ــاده . 2 ــد قســمت599م ــیشــامل چن ــرددم ــف: گ ــدهشــخص - ال ــراي دارعه ــه ب انجــام معامل
هـاي دسـتگاه یـزي بـراي   سـاختن چ اردعهـده شـخص  - ب. گـردد 598موضـوع مـاده   هـاي دستگاه
. موصـوف گـردد  هـاي دسـتگاه نظـارت در سـاختن چیـزي بـراي     دارعهـده شـخص  - ج.گرددمذکور

.مورد اشاره گرددهايدستگاهامر به ساختن چیزي براي دارعهدهتاً اینکه شخص هاین- د
598وع مـاده  موضـ هـاي دسـتگاه ي انجـام معاملـه بـراي    دارعهـده یعنـی  ) الـف (قسـمت  درمورد

:استتوجهقابلزیرنکات 
ــاده   . 1 ــق م ــی طب ــامالت دولت ــاظر    79مع ــابه و متن ــام مش ــومی و احک ــبات عم ــانون محاس ق

.باشدمیشامل خرید، فروش، رهن، اجاره و استجاره و پیمانکاري

336، قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ص 1377کاتوزیان، ناصر، - 1
315ص، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم،تهرانجزاي اختصاصی،، حقوق1387ایرج،گلدوزیان،- 2
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و در قالـب انجـام تشـریفات مناقصـه و     صـورت بـه انجام معامالت دولتـی اصـوالً حسـب مـورد     . 2
مــاده (گیـرد  مـی در مـوارد اسـتثنایی، در قالـب تـرك تشـریفات مناقصـه و مزایـده صـورت        مزایـده و  

)قانون محاسبات عمومی79
، مناقصـه بـه طـرق زیــر    1383قـانون برگـزاري مناقصــات مصـوب سـال     11مـاده  موجـب بـه . 3
:شودمیانجام

ع معاملـه  بـه کـم و کیـف موضـو    بـا توجـه  خریـد  مـأمور در معامالت کوچک، کارپرداز یـا  - الف
کنـد و بـا رعایـت صـرفه و صـالح دولـت و       مـی آن تحقیـق هـاي دربـاره ب ) کاال، خـدمت یـا حقـوق   (

کیفیـت بـه کمتـرین    تـأمین اخذ فـاکتور مشـخص و بـه تشـخیص و مسـئولیت خـود، معاملـه را بـا         
.ممکن انجام خواهد دادهايب

و کیــف موضــوع خریــد بایــد بــا توجــه بــه کــم مــأموردر معــامالت متوســط، کــارپرداز یــا - ب
آن تحقیـق نمایـد و بـا رعایـت صـرفه و صـالح و اخـذ        هـاي دربـاره ب ) کاال، خدمت یا حقـوق (معامله 

مــورد آمـده دسـت بـه هـاي بچنانچـه ، مـوردنظر کیفیــت تـأمین فقـره اسـتعالم کتبـی، بـا     3حـداقل  
داد یـا  وي باشـد، معاملـه را بـا عقـد قـرار     تـراز هـم مسئول واحـد تـدارکاتی یـا مقـام مسـئول و      تأیید

مســئول تأییـد فقـره اسـتعالم کتبــی ممکـن نباشـد بــا     3اخــذ چنانچـه اخـذ فـاکتور انجــام دهـد و    
.شودمیوي به تعداد موجود کفایتترازهمتدارکاتی یا مقام مسئول 

:گرددمیزیر عملهايدر معامالت بزرگ به یکی از روش- ج
 ؛کثیراالنتشارهايمهانتشار فراخوان در روزناازطریقبرگزاري مناقصه عمومی
برگزاري مناقصه محدود.
شــود در معــامالت کوچــک و متوســط، متصــدي و متــولی انجــام مــیکــه مالحظــهگونــههمــان

قـانون محاسـبات عمـومی کـارپرداز     35طبـق مـاده   کـه ییازآنجـا معامله، شـخص کـارپرداز اسـت و    
بـه ایـن ســمت   ربـط ذياسـت کـه از بـین مسـتخدمین رسـمی واجـد صـالحیت دسـتگاه         يمـأمور 

ــوب ــیمنص ــخاص       م ــط اش ــارپردازي توس ــایف ک ــام وظ ــث انج ــن حی ــود و از ای ــدیغش رکارمن
. نیســت، بنــابراین در دو دســته معاملــه مــذکور تنهــا شــخص کــارپرداز مســئولیت دارد پــذیرامکــان
ایشـان مرتکـب تـدلیس در معاملـه از جهـت تعیـین مقـدار یـا صـفت یـا قیمـت            کـه درصورتیحال 
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یق نفعـی بـراي خـود یـا دیگـري تحصـیل کنـد، مشـمول ضـمانت اجـراي کیفـري            گردد و از این طر
ي انجــام معاملــه بایــد دارعهــدهایــن قســمت از عمــل مرتکــب یعنــی  درخصــوص. گــرددمــی599

مرتکـب جـرم قـرار گیرنـد و ایـن      تواننـد ینمـ گفت که با توجه به توضـیحات فـوق، اشـخاص عـادي     
.اشندبتوانند طرف معامله با دولت میافراد فقط

موضـوع مـاده   هـاي دسـتگاه شـدن سـاختن چیـزي بـراي     دارعهـده یعنـی  ) ب(قسـمت  مورددر
رسـد موضـوع غالبـاً قابـل تحقـق توسـط اشـخاص عـادي یعنـی غیـر از کارمنـدان            مـی نظربه، 598

گـرایش  . رسـد انجـام ایـن عمـل توسـط کارمنـدان دولـت دور از ذهـن باشـد         مینظربهدولت باشد و 
حـاکمیتی  غیرهـاي تصـدي ویـژه بـه خـود و واگـذاري امـور    يسـاز کوچـک به سمت ها امروزي دولت

دولتـی، دور نمـاي آینـده را بـه سـمت تحقـق کامـل ایـن جـرم توسـط افـرادي غیـر از             غیربه بخش 
.کشاندمیکارمندان دولت
ــواردي کــه شــخص  ) ج(قســمت درخصــوص در ســاختن چیــزي » نظــارت«دارعهــدهیعنــی م

هـاي ه اصـوالً بحـث نظـارت در سـاختن، غالبـاً در فراینـد اجـراي پـروژه        گردد، باید توجـه داشـت کـ   
شــرایط عمــومی پیمــان ) 32(مــاده ) الــف(بــر ایــن اســاس بنــد . عمرانــی دولــت قابــل فــرض اســت

عملیــات اجرایــی پیمانکــار همیشــه بایــد زیــر نظــر و بــا اطــالع مهنــدس مشــاور «مقــرر داشــته کــه 
ــا و . انجــام شــود ــه از طــرف کارفرم ــد،   نظــارتی ک ــه عمــل آی ــا ب مهنــدس مشــاور در اجــراي کاره

ــه ــب ــار يروچیه ــزان مســئولیت پیمانک ــاز می ــد » ...کاهــدینم ــه  ) ب(و در بن ــده ک ــاده آم همــین م
. مهنــدس مشــاور، تنهــا مرجــع فنــی پیمانکــار بــراي اجــراي موضــوع پیمــان ازســوي کارفرماســت «

ــرات،  ــه تغیی ــارنظرهرگون ــاياظه ــی و اصــالحات ه ــموردنفن ــازی ــان پیمانک ــازندگان و بازرس اران، س
ــام   ــدس مشــاور انج ــا مهن ــاهنگی ب ــس از هم ــی، پ ــیفن ــالغ م ــار اب ــه پیمانک ــرد و توســط وي ب گی

مــواردي کــه مهنــدس مشــاور، موظــف بـه کســب مجــوز از کارفرمــا بــراي انجــام وظــایف  . شــودمـی 
33مــاده ) الــف(همچنــین در بنـد  » .نظـارت اســت، در اســناد و مـدارك پیمــان تعیــین شـده اســت   

مهنـدس نـاظر کـه نماینـده مهنـدس مشـاور در کارگـاه        «رایط عمومی پیمـان مقـرر گردیـده کـه     ش
ــا توجــه بــه اســناد و مــدارك پیمــان، در اجــراي کــار، نظــارت و مراقبــت    اســت، وظیفــه دارد کــه ب

ــه مصــرف برســد،   ــه عمــل آورده و مصــالح و تجهیزاتــی را کــه بایــد ب و هــا نقشــهبراســاسدقیــق ب
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ــورد رســید  ــرار دهــد و هرگــاه عیــب و نقصــی در آن مشخصــات فنــی م ــایش ق ــا در گی و آزم هــا ی
» ...هـا را بـه پیمانکـار بدهـد    نحوه مهارت کارکنـان یـا چگـونگی کـار مشـاهده کنـد، دسـتور رفـع آن        

مهنــدس نــاظر بــه هــیچ روي حــق نــدارد کــه از  «همــین مــاده نیــز آمــده اســت کــه ) ب(در بنــد 
یمـان یـا پرداخـت اضـافی بـه پیمانکـار شـود یـا         تعهدات پیمانکار بکاهـد یـا موجـب تمدیـد مـدت پ     

».هر نوع دستور یا تغییر کاري را صادر کند
مهنـدس مشـاور و مهنـدس نـاظر، نماینـدگان کارفرمـا در       کـه ییازآنجـا فـوق،  مراتـب بـه با توجه 

از کارانــهفریـب بـه واســطه تـدلیس و اعمــال   کـه درصــورتیباشـند،  مــیعمرانـی هــاياجـراي پـروژه  
متعـارف، نفعـی بـراي خـود یـا دیگـري تحصـیل        ازحـد بـیش قـدار، صـفت یـا قیمـت     جهت تعیین م

، مهنــدس دانــدمــیالزم بــه ذکــرجــاهمــیندر . گردنــدمــی599نماینــد، مشــمول مجــازات مــاده 
ــارج از      ــی خ ــادي یعن ــان اشــخاص ع ــا از می ــت و ی ــدان دول ــن اســت از کارمن ــاظر ممک مشــاور و ن

هندسـین مشـاور و نـاظر دسـتگاه از میـان کارکنـان       مکـه درصـورتی . کارمندان دولـت انتخـاب شـود   
و نامبردگـان وجـه یـا مـال یـا سـند       انتخـاب شـده باشـند   ) همان دستگاه یـا دسـتگاه دیگـر   (دولت 

تــا بــه واســطه آن، دســتگاه تســلیم وجــه یــا مــال از مجریــان و پیمانکــاران طــرف قــرارداد دریافــت
بـه قیمـت، صـفت و یـا کیفیـت کـار یـا        اجرایی متبوع را با توسـل بـه عملیـات تـدلیس آمیـز راجـع       

رســد بــه لحـاظ تقــدم دریافــت وجـه یــا وعــده قبـول بــر عملیــات    مـی نظــربــهکـاال، فریــب دهنـد،   
وصـول وجــه یــا  تــأخردرصـورت و ارتشــاء خواهــد بـود، لــیکن  رشـاء  تـدلیس آمیــز، عمـل مشــمول  

.گرددمی599منافع بر عملیات تدلیس آمیز، عمل مشمول ماده 
آمیـز یـا متقلبانـه از ناحیـه     ء از عمـل مرتکـب یعنـی انجـام عملیـات تـدلیس      آخرین جـز درمورد
امـر بـه سـاختن چیـزي گردیـده و از ایـن طریـق منـافعی بـراي خـود تحصـیل            دارعهـده کسی کـه  

وظـایف اداري کارکنــان  ازجملـه » امـر بـه سـاختن   «معمــوالً کـه ییازآنجـا نمـوده اسـت، بایـد گفـت     
صـدور امـر بـه    مـأمور واسـطه  عنـوان بـه اشـخاص عـادي را   دولـت،  االصـول یعلـ و باشـد مـی دولت

کارکنـان دولـت قابـل    وسـیله بـه ، بنابراین، این قسـمت از عمـل مرتکـب نیـز غالبـاً      دینماینمساختن 
.باشدمیانجام

قـانون مجـازات اسـالمی، هـر عملـی را کـه منجـر بـه تحصـیل منـافعی           599درمـاده  گذار قانون
ــ  ــه ندانس ــراي مرتکــب شــود، مجرمان ــه درصــورتصــرفاًته، بلکــه اعمــال چنــین شخصــی ب ی مجرمان
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شود که در قالـب تـدلیس یعنـی مکـر و فریـب راجـع بـه مقـدار، وصـف یـا قیمـت موضـوع             میتلقی
در اثـر تـدلیس افـراد موضـوع ایـن قـانون، کـاال یـا         کـه درصـورتی بنـابراین  ؛باشدگرفتهصورتمعامله 

یمـت بیشـتر از حـد متعـارف تحویـل دولـت       مطلـوب یـا بـا ق   غیرخدمتی بـا مقـدار کمتـر یـا وصـف      
گرچـه گـاهی مواقـع کیفیـت     . باشـد مـی گردد، مرتکب مشـمول ضـمانت اجـراي کیفـري ایـن مـاده      

گیـرد، امـا در سـایر مـوارد، موضـوع کیفیـت از موضـوع وصـف متفـاوت          مـی نیز در قالب وصف قـرار 
رسـد  مـی نظـر بـه بوده و بر همـین اسـاس و بـه لحـاظ لـزوم تفسـیر مضـیق قـوانین کیفـري، بعیـد           

را در اثــر تــدلیس افــراد مخاطــب ایــن قــانون تــرنییپــاتحویــل کــاال یــا انجــام خــدمتی بــا کیفیــت 
.دانست599بتوان واجد وصف کیفري ماده 

کـه تفــاوت در مقـدار، وصــف و قیمـت بایــد    دانـد مــیذکــر ایـن نکتــه را ضـروري  جـا همـین در 
توسـعه و ثبـات   درحـال کـه در جوامـع   معمـول و متعـارف  هـاي متعـارف باشـد و تفـاوت   ازحـد شیب

ــج ــه رای ــینیافت ــاده باشــدم ــرددنمــی599، مشــمول م ــاده ؛گ ــابراین در م ــانون مجــازات 599بن ق
ــوب   ــالمی مص ــنن 1375اس ــرخالف، مق ــاده ب ــوب   153م ــومی مص ــازات عم ــانون مج و 1304ق

ه ررویه جاري و اصول حـاکم بـر حقـوق کیفـري، بـه نقـش عـرف در تحقـق ایـن جـرم اشـا           برخالف
در حقـوق جـزا   ونقـش سـازنده عـرف را در حقـوق مـدنی     دانـان حقـوق نموده است و گرچـه اصـوالً   

نقــش بینــیپــیش599مــاده درخصــوص، امــا داننــدمــیاشــخاصهــايمضــر بــه حقــوق و آزادي
ــرف  ــوصع ــوگیري       درخص ــتاي جل ــته و در راس ــت داش ــازنده و مثب ــه س ــه، جنب ــوارد مطروح م

ــه تفــاوتاز مجــرم نمــودن افــراد  ــه بهان ــهــايب ــه  یجزئ در مقــدار، صــفت و قیمــت موضــوع معامل
.بوده است

آمیـز  در انجـام عملیـات تـدلیس   » عـام مرتکـب  سـوءنیت «عنصر روانی ایـن جـرم عبـارت اسـت     
مرتکـب  » خـاص سـوءنیت «در معاملـه از جهـت تعیـین مقـدار یـا صـفت یـا مقـدار و         کارانـه فریبو 

ــراي خــود  ــا در تحصــیل منفعــت ب ــهدانان قصــد فریــب را نیــز از حقوقــايعــده. دیگــريی عنــوانب
رسـد چنـین   مـی نظـر بـه کـه  1.انـد دانسـته ضـروري  ) عالوه بر قصد تحصیل منفعـت (خاص سوءنیت

.نباشد

447قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ص ، 1380دکتر زراعت، عباس، - 1
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نیــزگذشــتغیرقابــلمجــازات اصــلی ایــن جــرم شــش مــاه تــا پــنج ســال حــبس اســت کــه   
رم و مجـرم نظیـر کارمنـد بـودن وي،     توانـد بـا مالحظـه خصوصـیات جـ     مـی قاضـی دادگـاه  . باشدمی
قــانون مجــازات اســالمی اســتفاده 19و 728تکمیلــی و تتمیمــی و تبــدیلی وفــق مــاده مجــازاتاز 

ــد ــاده . نمای ــازات عمــومی مصــوب ســال  153در م ــانون مج ــر مجــازات حــبس،  1304ق ــالوه ب ، ع
.شده بودبینیپیشمرتکب تحصیل نموده، آنچهپرداخت غرامت معادل دو برابر 

صـورت کـه مـادامی    بـه ایـن  . باشـد مـی مقیـد بـه نتیجـه   جـرایم ازجملـه 599جرم موضوع ماده 
آمیـز اشـخاص موصـوف، منجـر بـه تحصـیل منفعتـی بـراي شـخص          و تـدلیس کارانهفریبکه اعمال 

بنــابراین نتیجــه ایــن ؛گــرددنمــیمرتکــب نگردیــده باشــد، عمــل وي از ایــن حیــث مجرمانــه تلقــی 
منــافع مــورد خصــوصایــنامــا در ؛منــافعی بــراي خــود یــا دیگــريجــرم عبــارت اســت از تحصــیل

گفـت کـه   شـود، بایـد  مـی مـادي هـر دو  غیرچیست و آیا شـامل منـافع مـادي و    599اشاره در ماده 
و محـدود نمـودن   باشـد مـی گرچه تحصیل منافع مـادي، وجـه غالـب و معمـول در تحصـیل منـافع      

یق قـوانین جزایـی و هـم تفسـیر قـوانین بـه       منافع مذکور به منافع مـادي هـم بـا اصـل تفسـیر مضـ      
مـاده معنـون کـه جبـران خسـارت را ملحـوظ نمـوده سـازگار         انتهـایی نفع مـتهم و هـم بـا قسـمت     

رسـد منـافع مـورد اشـاره در ایـن مـاده عـالوه بـر منـافع مـادي شـامل منـافع             مـی نظـر بهاست، اما 
ر بایــد نــاظر بــه جبــران و جبــران خســارت مــذکور در ایــن مــاده را بیشــتگــرددمــیمــادي هــمغیر

ــاب   غیرهــايتفــاوت ــه از ب متعــارف در موضــوع معاملــه از حیــث مقــدار، صــفت و قیمــت دانســت ن
بنـابراین تحصـیل منـافع موضـوع ایـن مـاده هـم        ؛منافعی که شخص مرتکـب تحصـیل نمـوده اسـت    

.هـا نیـز باشـد   توانـد شـامل منـافع مـادي و هـم منـافع معنـوي و وعـده قبـول و یـا پرداخـت آن           می
ـلی ایـن جـرم متضـرر شـدن دولـت در اثـر تـدلیس اشـخاص مرتکـب در موضـوع معاملـه              محور اص

.و سایر مباحث جنبه فرعی دارندباشدمی
منظــور از 20/7/1391مــورخ 589/7در نظریــه شــماره قــوه قضــائیهاگرچــه اداره کــل حقــوقی 

د و قـــانون مجـــازات اســـالمی را اعـــم از کارمنـــ599در مـــاده » هـــر شـــخص منـــدرج«کلمـــه 
598و مؤسســات مــذکور در مــاده هــا ســازمانغیرکارمنــد دانســته و تــدلیس در معاملــه بــا ادارات و 

دفاعیـات  برحسـب حـال بـااین کارمنـد بیـان نمـوده اسـت     را اعـم از کارمنـد یـا غیر   الـذکر فوققانون 
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ــه لحــاظ وجــود گیــريتصــمیممــتهم و مالحظــه جایگــاه مشــارالیه از منظــر   و ســایر مــدیرعاملب
ــپســت ــرداً در ســازمیتصــمايه ــامبرده منف ــريتصــمیمن ــرارداد و  گی ، نحــوه و چگــونگی تنظــیم ق

ثانیـاً  . باشـد نمـی و غیـره نبـوده و لـذا توجـه اتهـام مشـارالیه بـا کیفیـت حاضـر متصـور           هـا پرداخت
نظریــه کارشـناس رســمی دادگسـتري بــه شـرح مضــبوط در پرونـده اقــدامات انجـام شــده      براسـاس 

در درهرحــالصــورت پذیرفتــه  يهــاپرداخــتشیپــلیــاتی بــوده و  واجــد جنبــه اداري و عم 
دال بــر وقــوع يانــهیبهــیچ دلیــل و ثالثــاً . گرفتــه اســتقطعــی مــورد احتســاب قرارهــايپرداخــت

اجـراي طـرح بـوده و    راسـتاي جرم در پرونـده مشـاهده نگردیـده اسـت و مجمـوع اعمـال مـتهم در        
ییع امــوال راي پــروژه و جلــوگیري از تضــاجــراســتايپرداختــی صــورت پذیرفتــه اســت در چنانچــه
کــه در اســتیزمــانرابعــاً اتهــام تــدلیس در معاملــه . اجــراي قــرارداد بــوده اســتدرجهــتدولتــی و

متعـارف مـورد معاملـه یـا تقلـب در      ازحـد بـیش تعیـین مقـدار یـا صـفت یـا قیمـت       دلیـل بهمعامله 
فیـه عملیـات   در مـانحن کـه درحـالی . ساختن آن چیز، نفعی بـراي خـود یـا دیگـري تحصـیل نمایـد      

ــادي  ــورتم ــهص ــال    گرفت ــه در قب ــت وج ــدعی پرداخ ــه م ــت ک ــوف در کیفرخواس ــرح موص ــه ش ب
چراکـه نـه در   باشـد نمـی تجهیزات اجاره نشده خارجی بـوده اسـت منطبـق بـا مـاده مرقـوم نبـوده و        

و نــه در ســاخت آن تخلفــی صــورت نپذیرفتــه و نــه در قیمــت کــاالوصــف کــاال، نــه در مقــدار آن
اصـل تفسـیر مضـیق قـوانین کیفـري واصـل تفسـیر قـانون بـه          . ت و تقلبـی نیـز رخ نـداده اسـت    اس

لــذا در پرتـو رویــه  . سـازد مــینفـع مـتهم نیــز اجـازه توســعه و تفسـیر قــانون علیـه مــتهم را ممتنـع      
.گرددرأي صادره مطابق با قانون ارزیابی میقضایی
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مقدمه
قـانون  141عبـارت اسـت از اصـل    تصـدي بـیش از یـک شـغل کارکنـان دولـت       عنصر قانونی جـرم  

عــالوه بــر . 1373اساسـی و قــانون ممنوعیــت تصــدي بــیش از یــک شــغل دولتــی مصــوب دي مــاه  
اعــالم داشــته کــه 141راجــع بــه اصــل نظریــه تفســیري 9ایــن شــوراي نگهبــان قــانون اساســی، 

.تواند در مجموعه عنصر قانونی این جرم مورد استفاده قرار گیردها میهریک از آن
عنصــر معنــوي جــرم تصــدي بــیش از یــک شــغل دولتــی و برخــی مشــاغل خصوصــی، درمــورد 
ـلی عبـارت اسـت از سـوءنیت عـام مرتکـب در تصـدي بـیش از یـک شـغل دولتـی و یـا               متخلـف اص

احکـام عبـارت اسـت از    صـادرکننده واحـده و درمـورد آمـر و    مـاده 4اغل موضـوع تبصـره   برخی مشـ 
سوءنیت عام در آمریت یا صـدور حکـم بـه تصـدي شـغل دیگـر توسـط مسـتخدمین دولـت بـاوجود           

هـا از  گونـه افـراد بـه کارمنـد بـودن آن     بـدیهی اسـت جهـل ایـن    . هـا علم و آگاهی از کارمند بودن آن
، بـوده و رافـع مسـئولیت    گرفتـه ر قـرا کیفـري کـه پایـه حکـم کیفـري      مصادیق جهـل بـه حکـم غیر   

.باشدمی
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تصدي بیش از یک شغل کارکنان دولت در رویه قضایی
، 3/9/1394مــورخ 18شــماره نهــاییشــعبه پــانزدهم دادســراي کارکنــان دولــت تهــران طــی قــرار  

شــور علیــه گــزارش معــاون نظــارت و بازرســی امــور اقتصــادي ســازمان بازرســی کــل ک درخصــوص
قـانون منـع تصـدي بـیش از     واحـده مـاده مبنـی بـر تصـدي بـیش از یـک شـغل موضـوع        الف آقاي 

ــ 1373یــک شــغل مصــوب  ت أمجلــس شــوراي اســالمی از حیــث تصــدي عنــوان عضــویت در هی
ــدیره شــرکت  ــودن و... م ــان عضــویت  دارا ب ــتهم در زم ــه م ــا اســتدالل اینک ــل ب ،اســتانداري اردبی

دریافـت ننمـوده اسـت لـذا قـرار منـع       را هـا  شـرکت در مـوردنظر مناصـب  مربوط بـه يحقوق و مزایا
.صادر کرده است1392دادرسی کیفري آیینقانون 265تعقیب مستنداً به ماده 

هذا با توجه بـه تشـریح قـرار صـادره، درادامـه رویـه قضـایی مـورد بحـث و          علی
:گیردبررسی قرار می

:استزیربه شرح 1373لتی مصوب مفاد قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل دو
توانـد تنهــا  مـی قـانون اساسـی جمهــوري اسـالمی ایـران هـر شــخص     141بـا توجـه بـه اصــل    «

.شوددارعهدهیک شغل دولتی را 
موضـوع موزشـی و تحقیقـاتی از ایـن    آمؤسسـات و هـا دانشـگاه آموزشـی در  هـاي سـمت - 1تبصره 

.باشندمیمستثنا
اسـت از وظـایف مسـتمر مربـوط بـه پسـت ثابـت سـازمانی یـا          منظور از شغل عبـارت  - 2تبصره 

.شودمیتمام وقت انجامطوربهشغل و یا پستی که 
هـاي مـدیره و شـورا  هـاي تأعـالی، مجـامع عمـومی، هیـ    هـاي راشرکت و عضویت در شو- 3تبصره 

قـانون و  موجـب بـه نماینـدگان قـانونی سـهام دولـت و     عنـوان بـه دولتـی کـه   هايات و شرکتمؤسس
گیـرد، شـغل دیگـر    مـی پسـت و یـا شـغل سـازمانی صـورت     هـاي ا در ارتباط با وظایف و مسـئولیت ی

رداخـت یـا دریافـت حقـوق بابـت شـرکت و یـا عضـویت در مـوارد فـوق           پلکـن  . گـردد نمیمحسوب 
.ممنوع خواهد بود

اتی کـه تمـام یـا قسـمتی از سـرمایه      مؤسسـ تصـدي هـر نـوع شـغل دولتـی دیگـر در       - 4تبصره 
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ــ  سســات عمــومی اســت و نماینــدگی مجلــس شــوراي اســالمی، وکالــت ؤه دولــت و یــا مآن متعلـق ب
ــ     ــویت در هی ــا عض ــل ی ــدیریت عام ــت و م ــوقی و ریاس ــاوره حق ــتري، مش ــواع  أدادگس ــدیره ان ت م

سسـات بـراي کارکنـان دولـت ممنـوع      ؤتعـاونی ادارات و م هـاي خصوصـی، جـز شـرکت   هـاي شرکت
.است

خـدمت موقـت از شـش مـاه تـا یـک سـال محکـوم        متخلف از این قـانون بـه انفصـال   - 5تبصره 
حقـوق  جـز بـه داشـته اسـت   را زمـان تصـدي آن   و وجوه دریـافتی از مشـاغلی کـه در یـک     گرددمی

تکــرار در مرتبــه دوم عــالوه بــر اســترداد درصــورتو گــرددمــیو مزایــاي شــغل اصــلی وي مســترد
.گرددمیوجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم

ــر و - 6تبصــره  ــادرکنندهآم ــام ص ــدر   درصــورتاحک ــذکور در ص ــازات م ــه نصــف مج ــالع ب اط
.گردندمیمحکوم5تبصره 

پرداخــت درصــورتدولتــی هــايدســتگاهمــالی هــايی و واحــدحســابذيمســئولین - 7تبصــره 
مطلـع بـودن از شـغل دوم بـه انفصـال خـدمت موقـت        درصـورت حقوق و مزایـا بابـت شـغل دیگـر،     

.ش ماه محکوم خواهند گردیدبین سه تا ش
هـاي دسـتگاه در ی هـای افرادي کـه مسـتقیماً ازسـوي مقـام معظـم رهبـري بـه سـمت        - 8تبصره 

.خواهند بودمستثنا، از شمول مفاد این قانون گردندیممختلف منصوب 
کـه بـه نحـوي از بودجـه عمـومی اسـتفاده      ی هـای و نهادهـا و ارگـان  هـا  سـازمان کلیـه  - 9تبصره 

اتی کـه شـمول قـانون بـر     مؤسسـ ات دولتـی و وابسـته بـه دولـت و     مؤسسـ و هـا  شـرکت ند و نمایمی
».باشندمیها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانونآن

:ازعبارت استعنصر مادي این جرم 
؛مختلفهايتصدي بیش از یک شغل دولتی توسط کارمندان دولت در رده- 1
ري، مشــاوره حقــوقی و ریاســت و مــدیریت عامــل دولتــی وکالــت دادگســتغیرتصــدي شــغل - 2

؛خصوصیهايت مدیره انواع شرکتأیا عضویت هی
ت أعــالی، مجــامع عمــومی، هیــهــايدریافــت و پرداخــت بابــت شــرکت و عضــویت در شــورا- 3

نماینـدگی قـانونی سـهام دولـت و     عنـوان بـه دولتـی کـه   هـاي سسـات و شـرکت  ؤمهايمدیره و شورا
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پســت و یــا شــغل ســازمانی صــورت هــايارتبــاط بــا وظــایف و مسـئولیت قــانون و یــا درموجــببـه 
.گیرد

درمــوردعنصــر معنــوي جــرم تصــدي بــیش از یــک شــغل دولتــی و برخــی مشــاغل خصوصــی، 
ـلی عبـارت اسـت از      عـام مرتکـب در تصـدي بـیش از یـک شـغل دولتـی و یـا         سـوءنیت متخلـف اص
احکـام عبـارت اسـت از    ادرکنندهصـ آمـر و  درمـورد و واحـده مـاده 4برخی مشـاغل موضـوع تبصـره    

بـاوجود عام در آمریت یا صـدور حکـم بـه تصـدي شـغل دیگـر توسـط مسـتخدمین دولـت          سوءنیت
هـا از  افـراد بـه کارمنـد بـودن آن    گونـه ایـن بـدیهی اسـت جهـل    . هـا علم و آگاهی از کارمند بودن آن

فـع مسـئولیت  ، بـوده و را گرفتـه ر قـرا کیفـري کـه پایـه حکـم کیفـري      غیرمصادیق جهـل بـه حکـم    
.باشدمی

ان و ســایر حســابذي، یعنــی هــادســتگاهمســئولین پرداخــت درمــوردعنصــر معنــوي ایــن جــرم 
عـام در پرداخـت حقـوق و مزایـا بـه کارمنـدان دولـت        سـوءنیت مـالی عبـارت از   صـالح ذيمأمورین

ـ ابـدیهی اسـت   . باشـد مـی ،انـد گردیـده واحـده مادهکه متصدي شغل دیگري به شرح  اد افـر گونـه نی
.باید از کارمند بودن اشخاص مذکور، علم و آگاهی داشته باشند

کارمنـدان دولـت ممکـن اسـت پـس از اسـتخدام در دسـتگاه متبـوع، بـه          اینکـه نکته قابل ذکـر  
ت مــدیره أوکالــت دادگســتري یــا مشــاوره حقــوقی، ریاســت یــا مــدیریت عامــل یــا عضــویت در هیــ

ــرکت ــواع ش ــايان ــده ــی بپردازن ــت . خصوص ــدیهی اس ــورتیدب ــهرص ــتگاهک ــادس ــانه ــايو ارگ ه
ــودن ) مــثالً واحــد اداري یــا مــالی شــرکت خصوصــی محــل خــدمت (اخیرالــذکر  متوجــه کارمنــد ب

ی و واحــد حســابذياشــخاص، عنوانــاً گونــهنیــااوالً بــه کــهییازآنجــاشــخص مــورد اشــاره گردنــد، 
ــی  ــالی تلق ــیم ــودنم ــدها و   ش ــاوین واح ــدها از عن ــن واح ــاً ای ــتگاهو ثانی ــدس ــی  ايه ــی تلق دولت

ــدنمــی ــا و موضــوعیت  گردن ــد معن ــن مراکــز فاق ــاً حکــم انفصــال از خــدمت در ای ، باشــدمــیو ثالث
لـذا مشـمول انفصـال    . بـوده باشـند  گـذار  قـانون مـوردنظر تواننـد نمـی افـراد  گونـه ایـن اصوالً بنابراین

مـالی  ايهـ ی و واحـد حسـاب ذيو ایـن مسـئولیت تنهـا متوجـه     شـوند نمـی موقت از سه تا شش مـاه  
هـا  دولتی بوده، به این معنـا کـه اگـر آنـان متوجـه شـوند، مسـتخدم دسـتگاه متبـوع آن         هايدستگاه

اسـت، بایـد از هرگونـه    وظیفـه انجـام درحـال قبالً در جاي دیگـري اسـتخدام شـده و در آن سـازمان     
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ــین اســت اگــر مســئول مــالی دســتگاه دولتــی، متوجــه     ــد و همچن ــه او خــودداري نمای پرداختــی ب
ریاسـت، مـدیریت و یـا    عنـوان بـه کت و عضـویت فعلـی و یـا قبلـی مسـتخدم دسـتگاه متبـوعش        شر

.ت مدیره یک شرکت خصوصی شودأعضویت وي در هی
ــاداش و    ــوق، پ ــت حق ــه دریاف ــودن، ب ــق جــرم دو شــغله ب ــوط نشــده اســت و صــرف  ... تحق من

.باشدمیت مدیره شرکت جرمأعضویت در هی
ــه  داد1057شــعبه در دادنامــه دیگــري  کارکنــان جــرایمگــاه عمــومی تهــران ویــژه رســیدگی ب

دائـر بـر انتصـاب    باتهام آقـاي الـف دائـر بـر تصـدي بـیش از یـک شـغل و آقـاي          درخصوصدولت 
ــف اول  ــتهم ردی ــهم ــوانب ــأعن ــو هی ــرکت عض ــدیره ش ــوع ... ت م ــتموض ــماره کیفرخواس 278ش

ه نماینــدگی از ســهام ت مــدیره بــت بــا ایــن اســتدالل کــه عضــویت در هیــأدادســراي کارکنــان دولــ
بلکــه نماینــدگی بــوده و عضــویت متعلــق بــه ســهامدار گــرددنمــییــک مجموعــه، عضــویت قلمــداد 

.برائت نموده استرأي، اقدام به صدور باشدمیاصلی
قـانون ممنوعیـت تصـدي    واحـده مـاده 3تبصـره  کـه  بایـد گفـت  نیـز  الـذکر فـوق در نقد دادنامه 

عــالی، مجــامع عمــومی، هــايت و عضــویت در شــورابــیش از یــک شــغل مقــرر داشــته اســت شــرک
نماینـدگی قــانونی  عنـوان بـه دولتـی کـه   هـاي مؤسسـات و شـرکت  هـاي مـدیره و شـورا  هـاي تأهیـ 

ــا وظــایف و مســئولیت موجــببــهســهام دولــت و  پســت و یــا شــغل هــايقــانون و یــا در ارتبــاط ب
ا دریافــت حقــوق لکــن پرداخــت یــ. گــردددیگــر محســوب نمــیگیــرد، شــغلِمــیرتســازمانی صــو

.بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود
ــه  ــیمالحظ ــرددم ــره   گ ــده در تبص ــویز ش ــانونی تج ــتثناء ق ــه اس ــوقک ــذکرف ــرفاًال ــامل ص ش

دولتـی اسـت و یـا اینکـه ایـن عضـویت       هـاي نمایندگان قانونی سهام دولـت در مؤسسـات و شـرکت   
آنکـه حـال یـا شـغل سـازمانی صـورت پذیرفتـه باشـد،       پسـت و  هـاي در ارتباط با وظایف و مسئولیت

ــهچیهــمــورد بحــث دولتــی نبــوده و هــايشــرکت ــر گون ــانونی مبنــی ب ضــویت متهمــان عاجــازه ق
.وجود ندارد... نماینده شرکت عنوانبه



گیرينتیجه

نتیجه گیريمالحظات و 
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   ــه ــایی مالحظ ــه قض ــی روی ــیدر بررس ــرددم ــازات گ ــف مج ــوصتخفی ــی درخص بعض
تخفیـف بـه مجـازات امـري قـانونی اسـت لکـن بـه         هرچنـد .متهمان وفق مقررات انجام نشـده اسـت  

رسـد اسـتناد بـه فقـدان     مـی نظـر بـه آنکـه حـال . قانون ایـن تخفیـف بایسـتی متناسـب باشـد     تأکید
روري شـرط ضـ  ،افـرادي کـه فقـدان سـابقه کیفـري     (کارمنـدان بعضـی از  درخصـوص سابقه کیفـري  

ار سـال  چهـ ناتوانـد موجـب تخفیـف در مجـازات بـزه ارتکـابی بـه میـز        نمـی ) ایشـان اسـت  خدمت
ــد   ــانونی باش ــازات ق ــداقل مج ــر از ح ــر . کمت ــن ام ــوصای ــتهم   درخص ــن م ــه س ــاه ب ــتناد دادگ اس

.جهت تخفیف نیز صادق استعنوانبهقشر فوق درخصوص

        ،آثـار تخریبـی بـزه ارتکـابی و     در تعیین مجازات بـین اقـل و اکثـر توجـه بـه جایگـاه مـتهم
شـدت بـه در شـرع و عـرف امـري    ،اخـذ رشـوه  آنکـه حـال میزان قباحت عمل، امري ضـروري اسـت   

از آن بـه کفـر بـه خـداي متعـال      السـالم علـیهم در کـالم ائمـه معصـومین    کـه نحـوي بهناپسند است 
ــر شــده اســت ــهقباحــت عمــل . تعبی ــلب ــه دســتگاه و مو دلی ــردم ب ــاد م ــتن اعتم ــین رف جــب از ب

بـا توجـه   بایـد يادهیـ پدواقـع امـر آن اسـت کـه هـر      . اسـت خـدوم کارمندانشدن آبروي دارخدشه
امـري مـذموم اسـت لکـن     ارتشـاء  هرچنـد اساسـاً  . قـرار گیـرد  موردتوجـه به اثرش در موضـع خـاص   

بــا توجــه بــه شــیوه ارتکــاب هــذاعلــی.قباحــت آن دو چنــدان اســتبرخــی اقشــار اداري،در میــان 
و دریافـت رشـوه بـا حضـور بـر سـر قـرار شـبانگاهی        ،بـا وکیـل  گیـري ارتباطازطریقمبرخی از جرای

.رسدمینظربهقضایی، اعطاي تخفیف ناصواب و برخالف رویه غیره
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  ــه ــی روی ــاییدر بررس ــه قض ــیمالحظ ــرددم ــاًگ ــتهم را دبعض ــاه م ــام  ادگ ــث اته از حی
بــه ارتشــاء حیــث اتهــامنامشــروع بــه تحمــل دو ســال حــبس تعزیــري و ازازطریــقتحصــیل مــال 

اسـت نمـوده تحمل ده سال حبس، انفصال موقـت بـه مـدت سـه سـال و ده ضـربه شـالق محکـوم         
. ســپس بــا اعمــال دو درجــه تخفیــف مجــازات ده ســال حــبس را بــه دو ســال تقلیــل داده اســت و

ــه   ــه اینک ــر ب ــوصنظ ــره  درخص ــررات تبص ــرم مق ــدد ج ــاده 3تع ــالمی  134م ــازات اس ــانون مج ق
قاعــده خــاص تخفیــف حاکمیــت داشــته و طبــق ایــن تبصــره، دادگــاه در عنــوانبــه1392مصــوب 

وجــود جهــات تخفیــف، مجــازات را تــا میــانگین حــداقل و  درصــورتتوانــد مــیمــوارد تعــدد فقــط
ــذا کــاهش مجــازات ده  نداشــتن حــداقل و حــداکثردرصــورتحــداکثر و  ــا نصــف تقلیــل دهــد ل ت

.باشدمیقضاییسال حبس به دو سال خالف تبصره مذکور و رویه 

   ــوب ــري مص ــی کیف ــین دادرس ــانون آئ ــویب ق ــل از تص ــراالزمو 1392قب ــدن آن، االج ش
اگـر میـزان رشـوه بـیش از دویسـت      ... قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین     3مـاده  4براساس تبصـره  

الزامـی بـود و در بـدو    یـک مـاه  صـدور قـرار بازداشـت موقـت بـه مـدت       ،گردیـد اعالم مـی هزار ریال 
رسید کـه صـدور قـرار بازداشـت موقـت تنهـا بـراي مـواردي اسـت کـه موضـوع            به ذهن میامر شاید

بـرخالف در ایـن تبصـره   گـذار  قـانون زیـرا  ؛بـیش از دویسـت هـزار ریـال باشـد     همآنرشوه وجه نقد 
نمـوده از عبـارت قیمـت مـال اسـتفاده نکـرده بـود و تنهـا بـه مبلـغ اشـاره           3متن ماده هايپاراگراف

،مشـکل مزبـور را حـل کـرده بـود     قضـایی امـا رویـه   ؛رفـت مـی وجه نقد به کـار  مورددرکه مبلغ هم 
یــک مــاهتومــان وجــه نقــد هــزارکیــوســتیبزیــرا عقــالً پذیرفتــه نیســت کارمنــد بــراي دریافــت 

ــهبازداشــت موقــت شــود امــا کارمنــد دیگــري بــراي قبــول یــک اتومبیــل خــارجی    رشــوه عنــوانب
قیمـت مـال مـأخوذ هـم بـیش از دویسـت هـزار ریـال باشـد          بنـابراین اگـر   ؛بازداشت موقـت نگـردد  

.صدور قرار بازداشت موقت الزامی بود

ــه رشــوه درصــورتارتشــاء ورشــاء جــرایم ــل تحقــق هســتند ک ــده ی قاب از ) مرتشــی(گیرن
اخــتالس و قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء،3زمــره کارکنــان دولــت و بــه تصــریح مــاده 
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و اداري یـــا شـــوراها یـــا قضـــاییو مـــأمورین دولتـــی اعـــم از کالهبـــرداري جـــزء مســـتخدمین 
و همچنــین نیروهــاي مســلح یــا گانــهســهقــواي طــورکلیبــهیــا نهادهــاي انقالبــی و هــاشــهرداري

دولتـی یـا وابسـته بـه دولـت یـا مـأمورین بـه خـدمات عمـومی           هـاي سـازمان دولتی یـا  هايشرکت
بـرخالف نظـر برخـی    هرچنـد یی ایـران  بـدین ترتیـب رویـه قضـا    . باشـند غیررسـمی خواه رسمی یـا  

و ارتشـاء را محـدود بـه امـر قضـا ننمـوده لـیکن تـا آنجـا پـیش نرفتـه اسـت کـه              رشاء از فقها تحقق
. کارکنــان بخــش خصوصــی هــم وصــف مجرمانــه قائــل شــود درمــوردبــراي اخــذ و اعطــاي رشــوه 

نجــام دولتـی کـه خـدمات عمـومی ا    غیرهـاي گفـت کـه کارکنـان بخـش    تـوان یمـ خالصـه  طـور بـه 
.شوندارتشاء مرتکبتوانندنمیدهندیم

  ــالی کشــور در ــوان ع ــیرأدی ــه ی ــوده ک ــالم نم ــه  ارتشــاء ...«:اع ــت ک ــن اس ــارت از ای عب
انجـام دادن یـا انجـام نـدادن امـري کـه       منظـور بـه کارمند دولتی یا مملکتی یا بلـدي وجـه یـا مـالی     

حقیقـت قصـد دادن رشـوه را بـه     مربوط به وظیفـه اوسـت از کسـی بگیـرد و اگـر دهنـده وجـه در       ... 
، بـالعکس، اگـر کسـی    کـه چنـان مشارالیه نداشته باشد، تـأثیري در رفـع مسـئولیت کیفـري او نـدارد      

چیـزي بـه کارمنـد دولتـی و مملکتـی و بلـدي بدهـد        ... وظیفـه انجـام یـا عـدم   وظیفهانجاممنظوربه
گــري، از قبیــل اطــالع و محقــق شــود کــه گیرنــده آن بــدون قصــد انجــام منظــور او بــه اغــراض دی 

نداشـته  ارتشـاء  قصـد وجـه چیهـ بـه و گرفتـه ،دادن به مقامات مربوطـه و اعـالم جـرم بـر دهنـده آن     
گیرنــده آن مرتشــی کــهاینشــود بــدون راشــی محســوب مــی،صــورت دهنــده وجــهاســت، در ایــن
ــه دائمــی   شــناخته شــود ــین راشــی و مرتشــی مالزم ــه عبــارت اخــري ب ــهنیســت و و ب طــورکلیب

مرتشــی در اینکــهاســت دادن رشــوه بــه وجــود عناصــر قــانونی آن تحقــق پیــدا کنــد بــدون ممکــن 
درخصـوص تـوان گفـت کـه اسـتدالل بعضـی محـاکم       مـی خالصـه طـور بـه » .بین باشـد و بـالعکس  

از جیـب آنـان وجـوهی کشـف شـده و افـرادي       اخذ رشوه توسط متهمـان موجـه نیسـت، زیـرا صـرفاً     
هـذا علـی . مصـرانه منکرنـد  )مرتشـی (لکـن متهمـان   ،انـد نمـوده ه راشی اقـرار بـه دادن رشـو   عنوانبه

صـرف پیـدا کـردن وجـوهی در جیـب مـتهم       .باشـند صـادره قابـل خدشـه مـی    يخصوص آرادر این
.و اقرار برخی افراد به پرداخت رشوه دلیل بر اثبات اتهام دریافت رشوه نیست
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   قبـول وجـه یـا مـال     اءارتشـ بـراي تحقـق شـرایط بـزه    رویه قضایی ایران حاکی اسـت کـه ،
.باشدمیانجام یا عدم انجام امري، ضروري منظوربهاز ناحیه مرتشی 

کالهبـرداري  درمـورد تخفیـف تبصـره یـک مـاده یـک قـانون تشـدید مجـازات کـه          مسئله
یعنـی اگـر در سـایر    (کنـد بـه حـداقل؛   و اخـتالس اسـت و تخفیـف را مقیـد مـی     ارتشـاء  و همچنین

از حــداقل توانــدنمــیاء جهــات تخفیــف وجــود داشــته باشــد دادگــاه مــوارد مثــل اخــتالس و ارتشــ
طــوربــهتخفیــف را طــورکلیبــهســابقامــا قــانون مجــازات اســالمی) کمتــر تعیــین مجــازات بکنــد

مجــازات بــه نــوع دیگــري تبــدیل ،داد در مقــام تخفیــفنامحــدود تجــویز کــرده و حتــی اجــازه مــی
یعنــی قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین شــود ر فــرض اینکــه بحــث خــاص و عــام مطــرح بــ. بشــود

توانـد  یـک قـانون خـاص اسـت و قـانون مجـازات اسـالمی قـانون عـام و عـام نمـی           ارتشاء اختالس و
مطــرح اســت کــه عــام و زمــانیعــام بــاوجودمعتبــر بــودن خــاص بایــد گفــت،ناســخ خــاص باشــد

کلیـه  دیـ گویمـ حتاً قـانون مجـازات اسـالمی صـرا    وقتـی  امـا .باشـند االجراالزمخاص هر دو معتبر و 
خـواه  ،مقررات مغایر با این قانون ملغـی اسـت ایـن کـل داللـت بـر عمـوم قـوانین دارد خـواه مطلـق          

بـا موضـوع تخفیـف مطروحـه در     وضـوح بـه خواه خـاص و لـذا مقـررات قـانون تشـدید مجـازات       ،عام
ابق در زمـان حاکمیـت قـانون مجـازات اسـالمی سـ      . قانون مجـازات اسـالمی مخـالف و مغـایر اسـت     

قــرارمجــازات اســالمی را مــورد عمــل قــانون،هــادادگــاهشــود گفــت کــه اغلــب و فعلـی تقریبــاً مــی 
.اندداده

واجــد جــرایمواضــع ،14/4/1384مــورخ 677وحــدت رویــه شــماره   رأيبراســاس
مــذکور بــراي حفــظ نظــم و مراعــات مصــلحت هــايبازدارنــده حکومــت اســت زیــرا کیفــرمجــازات

ــف ا  ــال تخل ــاعی در قب ــال  اجتم ــومتی اعم ــات حک ــررات و نظام ــیز مق ــرددم ــرات شــرعی گ و تعزی
عبــارت اســت از مجــازاتی کــه در شــرع مقــدس اســالم بــراي ارتکــاب فعــل حــرام یــا تــرك واجــب  
بـدون تعیـین نـوع و مقـدار مجـازات مقـرر گردیـده و اصـل حکـم پرداخـت و دریافـت رشـوه را نیـز              

ــوده   ــان فرم ــور بی ــرع ان ــال  ش ــازات اس ــانون مج ــد و در ق ــاده ان ــازات  3می و م ــدید مج ــانون تش ق
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ــاء  ــرتکبین ارتش ــوب   ،م ــرداري مص ــتالس و کالهب ــام    1367اخ ـلحت نظ ــخیص مصـ ــع تش مجم
از دریافـت رشـوه،   و اداريقضـایی ، اعـم از  طـورکلی بـه اسالمی، بـه ممنوعیـت مسـتخدمین دولتـی،     

ــوان   ــر عن ــه ه ــره  ب ــده و در تبص ــریح گردی ــايتص ــانون 5و 2ه ــذکرق ــازات اخیرال ــوع مج را ، ن
ــري« ــوده » تعزی ــالم نم ــداع ــوب    .ان ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــاده 1392ق ــرایم، 109در م ج

ایـن قـانون بـا رعایـت مبلـغ مقـرر       36موضـوع تبصـره مـاده    جـرایم اقتصادي شـامل کالهبـرداري و   
. نمـوده اسـت  مسـتثنا در آن ماده را از شـمول مـرور زمـان تعقیـب، صـدور حکـم و اجـراي مجـازات         

ــان ــوق در ق ــاده ف ــد پیشــینه  م ــیون ســابق فاق ــاد شــده  جــرایم. باشــدم ــاده ی ــه در م اقتصــادي ک
، ارتشـاء، بـا رعایـت مبلـغ مقـرر      رشـاء از کالهبـرداري، انـد عبـارت انـد  حصري احصـاء شـده  صورتبه

تحصـیل مـال توسـط مجـرم یـا      درصـورت بـرخالف حـق و مقـررات قـانونی     نفـوذ اعمال، 36در ماده 
ــه  ــري، مداخل ــدگانوزرادیگ ــوري،   و نماین ــی و کش ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــس و کارمن مجل

ــدیات      ــارجی، تع ــامالت خ ــانت در مع ــذ پورس ــارجی، اخ ــامالت خ ــانی در مع ــأمورینتب ــی م دولت
، اخــالل در نظــام اقتصــادي کشــور و ییپولشــومالیــاتی، جــرایمگمرکــی، جــرایمنســبت بــه دولــت، 

ــانونیتصــرف  ــی غیرق ــوال عمــومی و دولتــی م ــهالزم .باشــنددر ام ــرب اقتصــادي جــرایماســت ذک
ــرداري و   ــامل کالهب ــرایمش ــج ــهزدهیس ــاده    گان ــل م ــره ذی ــدرج در تبص ــوم  36من ــانون مرق ق

ی از شمول مـرور زمـان خـارج اسـت کـه میـزان مـال موضـوع جـرم ارتکـابی یـک میلیـارد             درصورت
.ریال و باالتر باشد

زات مـرتکبین  قـانون تشـدید مجـا   5مـاده  3معتقدنـد کـه تعلیـق موضـوع تبصـره      ياعده
قــانون مجــازات اســالمی 46همــان تعلیــق موضــوع مــاده درواقــع، اخــتالس و کالهبــرداري ءارتشــا

از لـوازم ایـن مـاده آن اسـت کـه اوالً در صـدور ایـن        . اسـت 46است و لذا واجد آثار و عـوارض مـاده   
رایمجـ محکـوم در مـدت تعلیـق مرتکـب یکـی از      چنانچـه قرار باید مدت تعلیـق معـین شـود، ثانیـاً     

.تعزیري تا درجه هفت شود این قرار ملغی خواهد شد



241/ نتیجه گیري

مـاده  3دیگر معتقدنـد کـه مجـازات حـبس تعلیـق شـده مرتکـب موضـوع تبصـره          ايعده
منجـز نخواهـد شـد    وقـت چیهـ ، اخـتالس و کالهبـرداري   ءقانون تشدید مجـازات مـرتکبین ارتشـا   5

تعزیــري جــرایمم مرتکــب شــود ولــو اینکــه محکــوو تحــت هــیچ شــرایطی قــرار صــادره لغــو نمــی 
تعلیــق موضــوع تبصــره یــاد شــده بــه معنــاي معافیــت از کیفــر دیگــرعبــارتبــه؛درجــات بــاال شــود

زیــرا فلســفه وضــع ایــن تبصــره آن اســت کــه مرتکبــان اخــتالس در راســتاي کشــف مــورد  ؛اســت
اخـتالس و برگردانــدن مــال مــورد اخـتالس تشــویق شــوند تــا بـا رد تمــام امــوال و وجــوه اخــتالس    

مـا ایـن   قضـایی و دکتـرین حقـوقی در نظـام    قضـایی رویـه  . هـا معلـق شـود   ده، مجازات حبس آنش
کـه عنـوان ایـن قـرار بـا قـرار تعلیـق اجـراي مجـازات موضـوع           هرچنـد یعنـی  ؛نظر را پذیرفته اسـت 

یکـی اسـت ولـی آثـار و عـوارض ایـن دو متفـاوت        1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     46ماده 
ــانوندر حقیقــت منظــور. اســت ــت مرتکــب از مجــازات حــبس اســت،  گــذار ق از واژه اگرچــهمعافی

و بـا توجـه بـه    مقتضـاي تفسـیر بـه نفـع مـتهم نیـز همـین نظـر اسـت         .تعلیق استفاده نموده اسـت 
ــاده  ــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــا 5اینکــه م ــرداري مصــوب ءق 1367، اخــتالس و کالهب

آن را توانــدنمــی، قــانون عــام مــؤخر مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام قــانون خــاص مقــدم اســت 
.همچنان به قوت خود باقی استبنابرایننسخ نماید 

ـلم  آنچـ الـذکر فوقاز مباحث نظرصرف قـانون مجـازات   47ایـن اسـت کـه مـاده     باشـد مـی ه مس
ـ اقتصـادي موضـوع جـرم بـیش از     جـرایم درخصـوص 1392اسالمی مصوب  میلیـون ریـال   صـد کی

» ب«اقتصـادي بـا توجـه بـه بنـد      جـرایم یکـی از ایـن   . ندانسـته اسـت  را قابل تعلیق اجراي مجـازات 
ــور، اخــتالس موجــود در بنــد  109مــاده  ــانون مزب ــانون اســت36از تبصــره مــاده » ب«ق . همــان ق
قــوانین و مقــررات ســازيیکســانقــانون مجــازات اســالمی در مقــام 47بــا وضــع مــاده گــذار قــانون

د ممنوعیــت اعمــال تعلیــق اجــراي مجــازات بــوده مربــوط بــه تعلیــق اجــراي مجــازات و ذکــر مــوار 
قـانونی خـاص اسـت لکـن بـه لحـاظ آنکـه        ... ارتشـاء  هرچند قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین   . است

ــس شــوراي اســالمی و    ــه تصــویب مجل ــانون مجــازات اســالمی ب ــدق ــان رســیده تأیی شــوراي نگهب
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ــخ تبصــره   ــاده 3اســت، موجــب نس ــانون 5م ــذکرق ــده اســتاخیرال ــانون م. ش ــالمی ق ــازات اس ج
ــوب  ــام 1392مص ــختدر مق ــريس ــاران  گی ــه بزهک ــبت ب ــرایمنس ــدان  ج ــز کارمن ــادي و نی اقتص

اخـتالس ازجملـه ی جرایمـ اسـتفاده نمـوده و مرتکـب چنـین     سوءدولت بوده کـه از اعتمـاد عمـومی    
مارالــذکر موجــب جــري شــدن چنــین افــرادي و موجــب تشــویق 5مــاده 3شــوند لــذا تبصــره مــی
.شودمیهاآن

بـه لحـاظ   ... قـانون تشـدید   5مـاده  5در اجـراي تبصـره   قضـایی جـع  اتوجه به اینکـه مر با
مکلـف بـه   1392تـا قبـل از تصـویب قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب        مبلغ و میزان مورد اخـتالس 

لـذا عـدم   نـد اوجـود دالیـل کـافی بـوده    درصـورت یـک مـاه  صدور قـرار بازداشـت موقـت بـه مـدت      
اعـم از  قضـایی تخلفـات واقـع شـده در رونـد رسـیدگی توسـط مراجـع        توجه به این تکلیـف یکـی از   

ــودهدادســرا و دادگــاه کــه شــعب گــرددمــیدر بررســی رویــه قضــایی بــه وفــور مالحظــه  . اســتب
بـه  اياشـاره نیـز در تعیـین مجـازات حـبس   عـدم توجـه بـه ضـابطه فـوق،     ضـمن ،کننـده یدگیرس

.اندننمودهایام بازداشت 

  ــا ــف مج ــه تخفی ــوط ب ــواد مرب ــوب  م ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــم از 1392زات در ق اع
. محــدودیت در تخفیــف مجــازات ایجــاد کــرده اســت     133و 134مــاده 3، تبصــره 37مــاده 

ــاده کــهدرحــالی ــانون ســابق محــدودیتی در تخفیــف مجــازات  22در م ــیشق ــودبینــیپ ؛نشــده ب
ــابراین اعمــال مــواد  ــانون بن ــ ق ــه تخفیــف مجــازات در حــق متهم ــوط ب ــد مرب ــان یجدی کــه در زم

شـود و لـذا   مـی بـه نـوعی تشـدید مجـازات محسـوب     حاکمیت قانون قبل مرتکب جـرم شـده اسـت   
در حـق وي قابلیـت اعمـال    1370قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     22اعمال نخواهـد شـد و مـاده    

و مقـررات  1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     10بـا توجـه بـه صـدر مـاده      دیگـر عبارتبه؛دارد
تعزیــري، مقــررات پــیش از جــرایمدر 1370قــانون مجــازات اســالمی ســال 11در مــاده مشــابه آن 

قـانون مجـازات اسـالمی سـال     11وقوع جـرم بایـد اجـرا شـود، مگـر اینکـه موضـوع مشـمول مـاده          
صـورت اینغیـر شـود و در  مـی هـر شـرایطی قـانون جدیـد اعمـال     بـا صـورت اینباشد که در 1392
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ــرار    ــدد، تک ــف، تع ــد تخفی ــر قواع ــوارد     اگ ــف و م ــررات تخفی ــایر مق ــروط و س ــرم، آزادي مش ج
سـال  ازآنجاکـه لـذا  .شـود نمـی محدودیتی قائل شده باشد، تشـدید محسـوب و عطـف بـه مـا سـبق       

ــانون مجــازات اســالمی مصــوب  جــرایمبعضــی از وقــوع  ــوده،1392قبــل از تصــویب ق از محــاکمب
ــاده  ــال م ــوب   134اعم ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــه1392ق ــلب ــرر مت ایدلی ــه ض ــه ب ــاننک هم

بـر مبنـاي قـانون    قضـایی رویـه  يریـ گشـکل و ایـن موضـوع بیـانگر    انـد  خـودداري نمـوده  باشـد می
.باشدمی

 برداشــت وجــوه بــه ،در اخــتالسبررســی رویــه قضــایی حکایــت از ایــن موضــوع دارد کــه
وجــوه بــه صــرف برداشــت، جــرم درمــوردیعنــی . آیــدمنزلــه تصــاحب و تملــک آن بــه حســاب مــی

ولـی  . ی خواهـد بـود  یـ مخـتلس قابـل تعقیـب جزا   عنـوان بـه و مرتکـب  شـود مـی تام واقـع  رتصوبه
بـروز و ظهـور پیـدا کنـد تـا جـرم بـه        ،تصـاحب صـورت بـه سایر اموال بایستی رفتـار مرتکـب   درمورد

ي هـا دسـتگاه از طرفـی در جـرم اخـتالس بـین محـروم نمـودن موقـت یـا دائـم          . شکل تام واقع شود
ــاده  ــذکور در م ــان5م ــاء ون ق ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــرداري،تش ــتالس و کالهب ــوال اخ از ام

ــدارد و   ــاوتی وجــود ن ــه، تف ــهمتعلق ــت  محــضب ــر محرومی ــه اندیشــه مرتکــب ب ــادســتگاهاینک ي ه
موصــوف از آن امــوال تعلــق گرفــت در آن صــورت موقــت یــا دائــم بــودن قصــد محرومیــت تــأثیري  

ــر   ــن ام ــق جــرم نداشــته و ای ــواردصــرفاًدر تحق ــذاري در مجــازات جــزاي نقــدي در م . اســتاثرگ
ــا مــال موضــوع اخــتالس   عــالوهبــه ــا عــدم اســتفاده عملــی شــخص مرتکــب از وجــوه ی اســتفاده ی

در ایـن جـرم مقـنن خـروج وجـه یـا مـال از مالکیـت دولـت          . کنـد تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی
خص مرتکـب از آن  را مـالزم بـا نفـع خـود یـا شـخص دیگـري دانسـته، خـواه شـ          هـا دستگاهو سایر 

قـانون تشـدید  5مـاده  موجـب بـه نظـر بـه اینکـه    درنهایـت . مند شده یا نشده باشـد وجه یا مال بهره
میــزان اخــتالس بــیش از مبلــغ کــهدرصــورتیمجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري 

بـه  بـا توجـه  شـود و  ریال باشـد مرتکـب بـه انفصـال دائـم از خـدمات دولتـی محکـوم مـی         000/50
بـرخالف مجـازات مـتهم را   ، قضـایی در مـانحن فیـه بـا اعمـال کیفیـات مخففـه       بعضی محاکماینکه 
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قــانون مرقــوم از انفصــال دائــم از خــدمات دولتــی بــه انفصــال موقــت از خــدمات  5مــاده 6تبصــره 
واجـد  اخیرالـذکر درمـورد صـادره آرايبـر ایـن مبنـا    تنـزل داده اسـت،  یـک سـال  دولتی بـه مـدت   

.شکال استایراد و ا

  ــوان عــالی کشــور ــین شــعب دی ــانون 5از مــاده 3اینکــه مقــررات تبصــره درخصــوصب ق
ــه درمــورداخــتالس و کالهبــرداري ،مجــازات مــرتکبین ارتشــاءتشــدید  پرســنل نظــامی الزم الرعای

ـلحت نظـام     بـاوجود . مختلفـی اتخـاذ شـده اسـت    هـاي یا خیـر؟ رویـه  باشدمی مجمـع تشـخیص مص
تواننــد ، ایــن تصــور را نبایــد داشــته باشــیم کــه مراجــع مختلــف مــی ذاريگــقــانونو تعــدد مراجــع 

ـلح کـه مـؤخر بـر قـانون تشـدید       هـاي نیـرو جـرایم قوانین معارضی تصـویب کننـد، بلکـه قـانون      مس
ــتالس و  ــرتکبین اخ ــازات م ــیده مج ــویب رس ــه تص ــاء ب ــع   ، ارتش ــوبه مجم ــرفتن مص ــر گ ــا درنظ ب

ـلحت نظـام ایـن قـانون       مجچنانچـه تشخیص مصلحت نظام تصـویب شـده و اگـر     مـع تشـخیص مص
ـلحت تشـخیص مـی    مرجـع مزبـور قـانون    نیبنـابرا ؛کـرد داد قـانون مـؤخر را نسـخ مـی    را خالف مص

مســلح جمهــوري اســالمی هــاينیــروجــرایمقــانون مجــازات 2مــاده کــه درکــرده تأییــدمــؤخر را 
شـد دادگـاه طبـق    ایران اعالم گردیـده در مـواقعی کـه مجـازات جرمـی در ایـن قـانون ذکـر نشـده با         

ــرد   ــد ک ــر خواه ــین کیف ــومی تعی ــوانین عم ــانون   ؛ق ــی در ق ــه جرم ــواردي ک ــابراین در م ــرایمبن ج
نشـده باشـد از قـوانین عمـومی کـه تعیـین کیفـر کـرده اسـت اسـتفاده           بینـی پـیش مسلح هاينیرو

ــد ــد ش ــره . خواه ــري تبص ــاده 3تس ــانون 5م ــوقق ــذکرف ــهال ــر  ب ــالف نظ ــامی خ ــین نظ مختلس
از 3حکایـت از ایـن موضـوع دارد کـه مقـررات تبصـره       قضـایی رویـه  بنـابراین ؛باشـد مـی گـذار  قانون

ــاده  ــاء  5م ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ــرداري ،ق ــتالس و کالهب ــوصاخ ــادرخص ياعض
.باشدنمیمسلح الزم الرعایه هاينیرو

  اخـــتالس و کالهبــرداري کـــه  ،قــانون تشـــدید مجــازات مـــرتکبین ارتشــاء   4در مــاده
وفـق رویـه قضـایی موجـود،    کشـور یعـال وانیـ دسال حبس تا حبس ابـد را درنظـر گرفتـه،    15جازات م

.دانسته استرو هستیم الزامیهروباالرضفیاینکه با مجازات مفسد دلیلبهوکیل را حضور
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  ،ــود ــایی موج ــه قض ــین   در روی ــازات مختلس ــدید مج ــوارد تش ــی از م ــدي یک ــتالس بان اخ
اخـالل در نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران باشـد مجـازات        منظـور بـه انـدي  باشد و اگر اخـتالس ب می

مجـازات کسـانی کـه بـا تشـکیل یـا رهبـري شـبکه چنـد نفـره           . را خواهـد داشـت  االرضفـی مفسد 
نماینـد عـالوه بـر ضـبط امـوال و انفصـال دائـم از خـدمات دولتـی، حـبس از           مبادرت به اختالس می

سـال حـبس تـا ابـد مجـازات کسـی اسـت        15ال دائـم و  مجـازات انفصـ  . سال تا ابد خواهد بـود 15
ی اسـت  درصـورت ایـن مجـازات   . که تشـکیل شـبکه داده یـا رهبـري شـبکه را برعهـده داشـته اسـت        

محکـوم  االرضفـی شـبکه، فسـاد محسـوب نشـود واال بـه مجـازات مفسـد        دهنـده لیتشـک که اقدام 
.خواهد شد

 ــررات ــیندر مق ــخی   آی ــل تس ــین وکی ــزوم تعی ــري ل ــی کیف ــی دادرس ــرایمري در برخ ج
بـه هـر   گـذار  قـانون تعیـین وکیـل تسـخیري را    . آمده اسـت و عـدول از آن در اختیـار قاضـی نیسـت     

، یکــی از حقــوق دفــاعی مــتهم ايهو بــا هــر مالحظــياقاعــدهدلیــل و بــر هــر مصــلحتی و بــا هــر 
دادرسـی کیفـري   آیـین قـانون  186یکـی از حقـوق دفـاعی مـتهم کـه در تبصـره مـاده        . شـمارد می

گـذار  قـانون تأکیـد مـورد 1392دادرسـی کیفـري مصـوب    آیـین قـانون  348و مـاده  1378صوب م
اگـر مـتهم خـودش وکیـل تعیـین نکـرد       . اسـت جـرایم قرار گرفته تعیین وکیل تسـخیري در برخـی   

قصــاص، رجــم، اعــدام و بــا مجــازاتیجرایمــکنــد کــه حتمــاً در مــیمکلــفقاضــی را گــذار قــانون
تخلـف  مرتکـب قاضـی از ایـن وظیفـه تخطـی کنـد      اگـر  . داشـته باشـد  حبس ابد باید وکیـل حضـور   

ـ . شـده اسـت  انتظامی  ذکـر اسـت کـه رویـه قضـایی موجـود در راسـتاي ضـوابط فـوق شـکل           هالزم ب
.گرفته است

 3در تبصـره  » تمـام وجـه یـا مـال مـورد اخـتالس      «قیـد عبـارت   درخصـوص رویه قضایی
ــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــت 5مــاده  ــانگر 1367الس و کالهبــرداري مصــوب ق بی

ــتالس    ــرم اخ ــب ج ــه مرتک ــت ک ــهآن اس ــورب ــبس و   منظ ــازات ح ــراي مج ــق اج ــتفاده از تعلی اس
معافیــت از تمــام یــا قســمتی از جــزاي نقــدي مکلــف اســت تمــام وجــوه یــا مــال مــورد اخــتالس را 

ل مـورد  مسـترد کنـد و بـا اسـترداد بخشـی یـا قسـمتی از وجـوه یـا مـا          کیفرخواسـت قبل از صـدور  
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اخــتالس دادگــاه الزامــی در تعلیــق مجــازات حــبس و معــاف نمــودن مرتکــب جــرم معنونــه از تمــام 
توانـد در مجـازات مرتکـب تخفیـف     در حـدود قـانون مـی   صـرفاً یا قسـمتی از جـزاي نقـدي نـدارد و     

گویـاي ایـن اسـت کـه تعلیـق حـبس و منتقـی شـدن جـزاي نقـدي           قضـایی رویـه  هـذا علـی .دهد
ــره   ــوع تبص ــا2موض ــرداري     5ده م ــتالس و کالهب ــاء، اخ ــرتکبین ارتش ــازات م ــدید مج ــانون تش ق

، تمـام وجـوه اخـتالس شـده، اسـترداد      کیفرخواسـت ی قابل اعمـال بـوده کـه قبـل از صـدور      درصورت
.شده باشد نه بخشی از آن

کشــورمان گویــاي ایــن موضــوع اســت کــه بــرخالف قضــاییو رویــه قضــاییمحــاکم آراي
صــرفاًکــن اســت توســط هرشخصــی صــورت پــذیرد، جــرم اخــتالس کــه ممخیانــت در امانــتبــزه 

توسط اشخاصی قابلیـت تحقـق دارد کـه بـا دولـت در معنـاي عـام و وسـیع آن داراي علقـه و رابطـه           
.استخدامی باشند

 در رســیدگی بــه جــرم مداخلــه وابســتگان مــدیراندرخصــوصبعضــی محــاکم اســتدالل
بـه لحـاظ اینکـه در تبصـره یـک ذیـل       . اشـد بمـی قابـل خدشـه   کارکنان دولت در معـامالت دولتـی  

و نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان دولــت در معــامالت وزرامــاده یــک الیحــه قــانونی منــع مداخلــه 
ــت   ــده اس ــریح ش ــوري تص ــی و کش ــوهر و اوالد   : دولت ــا ش ــواهر و زن و ی ــرادر و خ ــادر و ب ــدر و م پ

اتی کـه  مؤسسـ و هـا  شـرکت بالفصل و عـروس و دامـاد اشـخاص منـدرج در ایـن قـانون و همچنـین        
تواننـد  در آن سـهیم یـا داراي سـمت باشـند نمـی     8و 7بـه نحـو منـدرج در بنـد     الـذکر فـوق اقرباي 

ات مـذکور در ایـن   مؤسسـ و یـا سـایر   هـا  سـازمان و یـا  هـا شـهرداري و یـا  هـا بانکها و یا با وزارتخانه
ــد وار   ــا مــدیریت دارن ــت و ی ــا معاون ــن اشــخاص در آن ســمت وزارت ی ــانون کــه ای ــا ق ــه و ی د معامل

داوري شوند که با توجه به اینکـه در ایـن مـوارد بایـد تفسـیر مضـیق شـود کلمـه مـدیریت منصـرف           
بـه کسـی کـه بخشـی از سـازمان      و اگـر هـم تسـامحاً   باشـد مـی اتمؤسسـ و ها شرکتمدیرعاملبه 

شـود وظـایف و تکـالیفی کـه متوجـه مـدیرعامل اسـت        مـی و یا شـرکتی را اداره نمایـد مـدیر گفتـه    
.متوجه او نخواهد بود
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ــه قضــایی ــت را  روی ــدان دول ــارابطــه اســتخدامی کارمن ــدون وجــودب اعطــاي مرخصــی ب
ــراي،حقــوق ــه جــرم تصــدي بــیش از یــک شــغل کارکنــان دولــت  ب محفــوظ دانســته رســیدگی ب

ادعـاي جهـل   . باشـد مـی کارمنـد دولـت  ان کماکـ ،متهم با دریافـت مرخصـی بـدون حقـوق    لذا. است
دربرابـر شـان رافـع تکلیـف و مسئولیت  آنـان و تصـور نادرسـت   انسـوي متهمـ  ازبه مقـررات و قـوانین  

.نبوده استقانون 

  از حصـول نتیجـه،   نظـر صـرف عمـدي مطلـق اسـت کـه     جـرایم از غیرقـانونی جرم تصـرف
غیرقـانونی صرف ارتکاب آن جرم اسـت و بـا عنایـت بـه اینکـه جـرم مزبـور عبـارت اسـت از تصـرف           

سـوءنیت مبنـی بـر عـدم احـراز     محـاکم یر ما وضـع لـه، بنـابراین اعـالم     در اموال و وجوه دولتی در غ
.استقضاییصدور حکم برائت خالف موازین قانونی و رویه نهایتاًو باشدنمیموجه 

ــت بخواهــد کــهدرصــورتی ــوقدول ــادف ــهالع ــارا ی ای ــدان خــود  ب ــه کارمن ــاهی ب ــوان رف عن
العــادهفــوقشــود مگــر مــیمول برقــراربــراي تمــامی کارکنــان مشــالعــادهفــوقپرداخــت کنــد ایــن 

در امـوال عمـومی   غیرقـانونی در بررسـی جـرم تصـرف    . احـراز ایثـارگري  ومربوط بـه حـق مـدیریت   
ــانون مــدیریت خــدمات 78مفــاد مــاده بــرخالفگــرددمــیو دولتــی در رویــه قضــایی مالحظــه  ق

سـتادي  وامـل عفقـط بـراي تعـداد خاصـی از     يزیـ آمضیتبعـ صـورت بـه مزبـور  العـاده فـوق کشوري 
.مقام قضایی قرار نگرفته استموردتوجهبرقرار شده است که این موضوع 

   ــاده ــاکم م ــران، مح ــایی ای ــه قض ــوب  603در روی ــالمی مص ــازات اس ــانون مج را 1375ق
ــانون ممنوعیــت اخــذ پورســانت مصــوب  واحــدهمــادهناســخ  ــرا مــاده . داننــدنمــی27/4/1372ق زی

بـا ایفـاي نقـش در معاملـه و     ربـط ذيکـه مـدیریت دسـتگاه    نـد دانمـی صدرالذکر را ناظر به مواردي 
ممنوعیـت  واحـده مـاده در کـه درحـالی ، داردمـی ی دریافـت  العملـ حـق مزایده بـه نفـع طـرف مقابـل     

.صرف قبول وجه و درصد را ممنوع نموده استگذار قانوناخذ پورسانت، 



ایم کارکنان دولترویه قضایی و قوانین موضوعه در مورد جر/248

 در قضــاییکم صــادره محــاآرايموجــود کــه موجــب عــدم تــأثیر يخألهــاتــرینمهــماز
تـوان بـه   اخـتالس و ارتشـاء شـده اسـت، مـی     ویـژه بـه مـرتبط بـا کارکنـان دولـت     جـرایم برخورد با 

.اشاره نمودواحد در کنار ضعف قوانینقضاییعدم برخورداري از رویه 

هـاي اخیـر حرکـت قـوانین بـه سـوي اسـتفاده بیشـتر از جـزاي نقـدي در کنـار            طی سال
مــرتکبین، اقــدامی هــاياقتصــادي و انگیــزهجــرایمبیعــت حــبس بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه ط 

ی نظیــر ارتشـاء، اخــتالس،  جرایمـ سیاسـت کیفــري تقنینـی ایــران در   لــیمثبـت و شایســته اسـت و  
ــجام         ــوده و از انس ــدگی ب ــفتگی و پراکن ــار آش ــی دچ ــامالت دولت ــانی در مع ــانت و تب ــذ پورس اخ

.برخوردار نبوده است

ــانون ــینق ــآی ــریکی دادرس ــوب ف ــادهدر1392ي مص ــ307م ــهی دگیرس ــاتب اتهام
مصــلحتصیتشــخمجمــعي اعضــاوسیرئــآنــان،مشــاورانومعاونــانوگانــهســهي قــواي رؤســا
ورانیــزو،يرهبــرخبرگـان وی اســالمي شــورامجلـس نــدگانینمانگهبــان،ي اشـور ي اعضــانظـام، 

ران،یســف محاســبات، وانیــ ددادســتانوسیرئــ ،ییقضــا هیــپادارنــدگان ران،یــ وزمعاونــان
ــداراناســتانداران، کــلرانیمــد،یانتظــاموی نظــامافســرانی عمــومجــرایمواســتانمراکــزفرمان

مگــراســت،دانســتهتهــراني فــریکهــايدادگــاهتیصــالحدررا مــوردحســبی اســتاناطالعــات
ــهی دگیرســآنکــه ــاب ــهجــرایمنی ــوانموجــبب ــریدمراجــعتیصــالحدرخــاصنیق .باشــدي گ
ـلحت ندیـده   گـردد یبرمـ الحی کـه بـه دوران تصـدي و مسـئولیت مقامـات      بنا به مصـ گذار قانون مص

هــا در حــوزه مأموریــت خــود تحــت تعقیــب قــرار گیرنــد و رعایــت حرمــت و شــئونات اســت کــه آن
هـاي دادگـاه هـا در  آنجـرایم مبنـی بـر ضـرورت رسـیدگی بـه      گـذار  قانونها معیار تصمیم اداري آن

ــطذي ــا مرکــز اســتان رب ــه. اســتگرفتــهقراردر تهــران ی شخصــیت اداري متهمــان، دیگــرعبــارتب
.مرجع صالح به رسیدگی را معین کرده است
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زیــنو کارکنــان دولــت انــدآگــاهاصــل بــر آن اســت کــه همــه نســبت بــه قــانون هرچنــد
خــالء معلومــات و اطالعــات مشــمول ایــن اصــل هســتند امــا حقیقــت آن اســت کــه درعــالم واقــع  

ــود دارد ــانونی وج ــه.ق ــروزه ب ــلام ــف دالی ــرایممختل ــدیران  وج ــان و م ــطح کارکن ــات در س تخلف
عــدم نظــارت ،از ضــعف قــوانین و مقــرراتنظــرصــرف. پیونــددی بــه وقــوع مــیي اجرایــهــادســتگاه

از نگـاه  . بـر علـت گردیـده اسـت     مزیـد نـان و مـدیران نیـز   کارکهـاي فعالیـت بـر  هـا دسـتگاه کامل 
برائـت و منـع   يکنـان دولـت و حجـم بـاالي آرا    کارجـرایم در برخـورد بـا   قضـایی تشتت رویـه  کلی

تــر فــراهم ننمــوده بلکــه موجبــات جــريهــادســتگاهزمینــه را بــراي کــاهش فســاد تنهــانــهتعقیــب 
امـروزه عـدم آگـاهی کارکنـان     .ی را فـراهم کـرده اسـت   ي اداري و اجرایـ هـا دسـتگاه شدن مجرمـان  

ــف   ــاد مختل ــدیران از ابع ــرایمو م ــوع بســیاري از  ج ــل وق ــود عام ــ، خ ــیرایمج ــیاري از . باشــدم بس
یـا تعریـف و عناصـر    داننـد مـی مسـتقیم  صـورت بـه کارکنان وقوع جرم رشـوه را فقـط در اخـذ پـول     

بســیاري از .باشــدمــیناشــناخته حتــی بــراي مــدیران عــالی نیــزغیرقــانونیجــرم تصــرف گانــهســه
ناصـب  م،عـدم شـناخت دقیـق از قـانون منـع تصـدي بـیش از یـک شـغل         دلیـل بـه اجراییمدیران

کننـد یـا بسـیاري    مختلف را برعهـده گرفتـه و از چنـد صـندوق دولتـی حقـوق و مزایـا دریافـت مـی         
معـامالت دولتـی  تحصـیل منفعـت در  یـا  پورسـانت از اندیشمندان حقـوق تمـایزي بـین جـرم اخـذ      

کارکنـان دولـت نسـبت بـه سـایر      درمـورد اجـراي عـدالت کیفـري    .قائـل نیسـتند  603موضوع ماده 
ــهافــراد  ــب کارمنــد مکــن اســت در وضــعیتی کــه مخصوصــاً.داراي صــعوبت بیشــتري اســتبمرات

شـغلی بهـره کامـل نبـرده و محرومیـت از داشـتن یـک زنـدگی متعـارف         هـاي دولت از بایدها و نباید
.نیز مزید بر علت شده باشد

   ،ــافی و مســتدل ــدارك ک ــه م ــدم دسترســی ب ــالی دســتگاه ع ــدیران ع ــدم توجــه م ــا ع ه
ــه ــت  ب ــاکی جه ــوان ش ــري    تعن ــدالت کیف ــام ع ــاختار نظ ــده در س ــري پرون ــکایت و پیگی ــیم ش نظ

دوچنـدان را مـرتبط بـا کارکنـان دولـت    جـرایم مـواردي اسـت کـه زمینـه تسـهیل و تـداوم       ازجمله
،کارکنــان دولــتمربــوط بــه جــرایمهــاي مقابلــه بــا در مرحلــه تعیــین برنامــههمچنــین. ســازدمــی
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مقـررات کیفـري   خـأل قعیـات اجتمـاعی و نارسـائی یـا     توان به انطباق نـدادن برخـی قـوانین بـا وا    می
هـاي نـوین یـا اصـالح مقـررات نـاقص       بـه جـرم انگـاري   گـذار  قانوندر برخی موارد و عدم توجه رکن 

ــانونی در سیســتم اقتصــادي کشــور،  . موجــود اشــاره نمــود يســازجنجــالعــدم حاکمیــت نظــم ق
دم الـزام مـدیران و مسـئولین بـه     و عـ مـدیران توسـط برخـی افـراد    پیرامون عدم امنیت کـاري بـراي  

ی نیـز از موانـع موجـود بـر سـر راه      یـ هـاي اجرا هـاي دولتـی در پـروژه   ثبت و اعـالم صـحیح سـرمایه   
هـذا  علـی . باشـند مـی مـرتبط بـا کارکنـان دولـت    جـرایم نظام عـدالت کیفـري و تقنینـی در کنتـرل     

قضـایی ور وجـود نظـام   اسـت و بـه ایـن منظـ    قضـایی مبارزه با جرم و فسـاد اداري مسـتلزم برخـورد    
توانـد بـا رسـیدگی    مـی قضـایی دسـتگاه  . اسـت ریناپـذ اجتنـاب ضـرورتی  همچنـان  مستقل و کارآمد 

هـاي بـروز ارتشـاء    زمینـه ،هـا و انتشـار اسـامی محکـومین در رسـانه    الـذکر فـوق هـاي  سریع به پرونده
.ي اداري را کاهش دهدهادستگاهکارکنان جرایمدیگرو اختالس و 

ــی م ــا بررس ــون ب ــه  ت ــوط ب ــانونی مرب ــرایمق ــذ   ج ــتالس، اخ ــاء، اخ ــر ارتش ــادي نظی اقتص
ویـابیم کـه بـا توجـه بـه آشـفتگی       مـی پورسانت، تبانی در معـامالت دولتـی بـه ایـن نتیجـه دسـت      

ــران، اصــوالً  یپراکنــدگ ــوانینمــموجــود در سیاســت کیفــري تقنینــی ای یــک سیاســت کیفــري ت
.مدون را تبیین نمودومنسجم

 قـدرت  مفاسـد اقتصـادي،   عامـل در مقابلـه بـا اخـتالس و ارتشـاء و دیگـر      تـرین مهـم شاید
بـا ضـمانت   امـدگرا یپی یک جامعه یعنی وجـود یـک برنامـه هدفمنـد قـانونی و مـؤثر و       سیاست جنای

انگـاري برخـی از مصـادیق    عـدم جـرم  . رویارویی بـا مفاسـد اقتصـادي باشـد    منظوربهاجراهاي کارآمد 
نظـام عـدالت کیفـري بـر تقنـین آن وقعـی       وشـوند یمـ اداري واقـع  يهانظاممفاسد اقتصادي که در 

ضـمانت اجـراي کیفـري بـراي آن کوتـاهی کـرده اسـت،        و از تعیین عنوان مجرمانـه و متعاقبـاً  ننهاده
کـه در  وجود ضمانت اجراهـاي غیـر مـؤثر بـراي مصـادیق مجرمانـه در ارتبـاط بـا مفاسـد اقتصـادي          

هــا یــا بســیار انــد امــا ضــمانت اجراهــاي کیفــري آنمانــه یافتــهی عنــوان مجریــقــوانین مختلــف جزا
.داردها وجودهایی براي عدم اعمال یا فرار از آنناکارآمد بوده و یا روش
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 ــنن  هــايو ضــمانت اجــرامجــازاتدر بحــث ــري در ارتشــاء و اخــتالس سیاســت مق کیف
اسـالمی را در نظـر   قـالب ناازپـس اگـر قـوانین   کـه نحـوي بـه . بارها دستخوش تغییـرات شـده اسـت   

برخـوردي خفیـف وجـود داشـته و سـپس در قـوانین       1362بگیریم، ابتـدا در قـانون تعزیـرات سـال     
مجــازاتبرشــدتبعــدي نظیــر قــانون تشــدید مجــازات مــرتکبین ارتشــاء، اخــتالس و کالهبــرداري  

سـت  اسـتفاده بیشـتر از جـزاي نقـدي در کنـار حـبس بـوده ا       يسـو بهحرکت قوانین نیز . افزوده است
.مرتکبین، اقدامی مثبت و شایسته استهاياقتصادي و انگیزهجرایمکه با توجه به طبیعت 

ــال ــر  در س ــاي اخی ــرحه ــاط ــگیرانه  ه ــش پیش ــه نق ــوایحی ک ــاء،  و ل ــاب ارتش اي در ارتک
ــه دارا کارکنــان دولــت ایفــا مــیجــرایماخــتالس و  ی مســئوالن، یــکننــد نظیــر الیحــه رســیدگی ب

هـاي دیگـري   تـالش تصـویب گردیـده اسـت و    غالبـاً  مطـرح و  ... م اداري و قانون ارتقـاء سـالمت نظـا   
ــوی   ــانون پولش ــویب ق ــا تص ــوب   ی، ب ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ــی  و 1392ق ــین دادرس ــانون آئ ق

صورت پذیرفته است1394با اصالحات و الحاقات سال 1392کیفري مصوب 

ن دولــت ممکــن اســت مــرتبط بــا کارکنــاجــرایمبرخــورد شــتابزده در ارتبــاط بــا هرگونــه
ناشـناخته در پدیـداري   هـاي متغیـر تـأثیر پیچیـدگی ایـن حـوزه و    . داشـته باشـد  دنبـال بهآثار سوئی 

ایـن حـوزه از   جـرایم کنـد تـا سیاسـت کیفـري در ارتبـاط بـا       مـی وضعیت اقتصـادي جدیـد ایجـاب   
ــازمان ــس ــد   یافتگی ــوردار باش ــاص برخ ــجام خ ــرکوبگرانه و بازدارنــد   . و انس ــرد س ــیم رویک ه تنظ

مزبـور نسـبت بـه    هـاي هـا برقـرار باشـد و فراگیرسـازي رویکـرد     که رابطه مکملـی بـین آن  ياگونهبه
هرگونـه . دقیـق انجـام شـود   هـاي خیـز بایـد بـر پایـه مطالعـات و پـژوهش      جـرم هـاي تمـامی زمینـه  

ــدون اندیشــیدن هــايپیشــرفت در رویکــرد ســرکوبگرانه و محوریــت پاســخ  ســازوکارهايکیفــري ب
ــن بخــش    ترمیمــی و ــادل در ای ــدم تع ــا وضــع موجــود، موجــب ع ــده و متناســب ب ــرد بازدارن رویک

ــا مــی و مفاســد بخــش اداري خصوصــاً ارتشــاء و اخــتالس را دچــار  جــرایمشــود و فرآینــد مبــارزه ب
لـذا در کنـار مبـارزه مسـتمر و برخـورد قـاطع بـا مجرمـان بایـد بـه موضـوعاتی کـه             ،کندمیاختالل

.الزم صورت پذیردتر گفته شد نیز توجه پیش
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 ــا مســتلزم مطالعــه » کارکنــان دولــتجــرایم«درك واقعــی از اهــداف و مفــاهیم مــرتبط ب
رویــه قضــایی و نیــز همگــرا يریــگشــکلهمچنــین . سیاســت کیفــري ایــران در ایــن ارتبــاط اســت

لـذا تقریـب   . کارکنـان دولـت ضـروري اسـت    جـرایم شدن سیاسـت کیفـري و قضـایی در ارتبـاط بـا      
جــرایمي تقنینــی و رویــه قضــایی موجــب کارآمــدتر شــدن فرآینــد مبــارزه بــا بــین سیاســت کیفــر

.شودمیکارکنان دولت

 ــا ارتشــاء و اخــتالس ــارزه جــدي ب ــت، مب ــان دول ــه نخســت و دیگــر جــرایم کارکن در وهل
ــه دوم        ــور و در مرحل ــامالتی کش ــالی و مع ــام م ــادین در نظ ــالحات الزم و بنی ــام اص ــتلزم انج مس

ــا چنــین نظــامی و نیازمنــد وضــع قــوانین کیفــ ــه ري الزم متناســب ب ــهمــرتبط هــاي آمــوزشارائ ب
.مرتبط با کارکنان دولت استجرایمبابرخورد براي قضات 

          چنانچـه . اسـت جـرایم اجراي قـانون بـه نحـو صـحیح و درسـت الزمـه هرگونـه مبـارزه بـا
مـورد  مجـرای نشـود مبـارزه بـا    بینـی پـیش کنتـرل و نظـارتی کـافی بـراي اجـراي قـانون       هـاي اهرم

اسـتفاده قـرار گرفتـه و    سوءایـن قـوانین مـورد    بسـا چـه د شـد و  نـ ی مواجـه خواه هـای بحث با چـالش 
.نتیجه معکوس داشته باشد

ایـن مبـارزه   . مسـتلزم عـزم ملـی، خواسـت همگـانی و جـدیت دولـت اسـت        مبارزه با فساد
و هـا  ابتـدا از بخـش  ایـن مبـارزه بایـد    . انجـام گیـرد  شـده يزیـ ربرنامـه ، هماهنـگ و  افتهیساختارباید 

. هـا بـرگ نقاط حساس شروع شـود و هـدف آن، خشـکاندن ریشـه باشـد و نـه قطـع کـردن شـاخ و          
مقصــود از ریشــه، کلیــه . خواهــد آمــدوجــودبــهجدیــدي هــايصــورت، شــاخ و بــرگدر ایــنزیــرا

کـن  شـوند و کلیـه افـرادي کـه مم    مـی عواملی است که سـبب فـراهم شـدن فرصـت ارتکـاب فسـاد      
دولتــی را نداشــته باشــند، امــا حضــور پشــت پــرده  هــايور ملمــوس در ســازماناســت حتــی حضــ

مجـازات مـرتکبین فسـاد و افـزایش شـدید هزینـه ارتکـاب بـه فســاد         . کـامالً محسـوس باشـد   هـا  آن
کـاري، شناسـایی و حـذف    هـاي ، بهبـود سیسـتم  هـا روشو اصـالح  ) اقـدام پـس از وقـوع   عنـوان به(
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ــفافیت     ــاد، افــزایش ش ــتعد فس ــاط مس ــخو نق ــوپاس ــازمان ییگ ــايدر عملکــرد س دولتــی و ه
دو روي سـکه مبـارزه موفـق بـا ارتشـاء      ) هاناقـدام پیشـگیر  عنـوان بـه (اصـالح نظـام اداري   طورکلیبه

.ی کارساز نخواهد بودتنهایبه یکهیچو اختالس تلقی شده و مکمل یکدیگرند و 

ــحاکم ــانونتی ــرطق ــتش ــگیپنخس ــارزهوي ریش ــامب ــادب ــتاي ادارفس ــاد. س درفس
ـ آنبـه نسـبت شـهروندان وبـوده فیضـع قـانون، کـه دهـد یمرخیی جا تجربـه . هسـتند تفـاوت یب

راقـانون مـردم وشـود یمـ گذاشـته ي شـتر یباحتـرام قـانون بـه کـه ی هـای کشـور دردهـد یمنشان
اخــتالس و ویــژهبــهفســادمختلــفانــواعکننــد،یمــی تلقــاختالفــاتوفصــلحــلعامــلعنــوانبــه

سـنجش بـه کـه ی هـای شـاخص درکـه اسـت لیـ دلنیهمـ بـه دیشـا . شـود یمـ دهیـ دکمترء ارتشا
مهــمهــاينمــاگرازی کــیقــانونتیــحاکمپردازنــد،یمــکشــورهادري ادارفســادوســالمتزانیــم

.شودیممحسوب

صــرف قضــاییدهــد اقــدامات حقــوقی و بررســی اقــدامات کشــورهاي مختلــف نشــان مــی
مختلـف مـرتبط   يهـا حـوزه بلکـه  . ولـت و فسـاد اداري را کـاهش دهـد    کارکنـان د جـرایم توانـد  نمی

ــد    ــز بای ــدیریتی نی ــی، متغیرهــاي اقتصــادي و م ــا نظــام اداري همچــون شــیوه حکمران موردتوجــهب
ــرد ــتالس  . قرارگی ــاء و اخ ــع ارتش ــه واق ــهب ــوانب ــاد اداري عن ـلی فس ــادیق اصـ ــده،مص ــد پدی اي چن

ــاد  ؛ گــذاريسیاســتهســتند و موفقیــت هــر الگــوي يچندبعــداي و رشــته ــه ابع مســتلزم توجــه ب
ــا ایجــاد بســترهاي الز. مختلــف ایــن مشــکل اســت و م فرهنگــی، اجتمــاعی، قــانونی، اجرایــیلــذا ب

ــارتی  ــهنظ ــورب ــه  منظ ــار حرف ــت اخــالق و رفت ــودن رعای ــر نم ــه پیشــگیري از فراگی ــرایماي ک را ج
.برداشتجرایمتوان گامی مؤثر در کاهش این دارند میدنبالبه

انگــاري و چــه در مرحلــه   در مرحلــه جــرم ایــران چــه  موجــود در یاســت جنــایی  س
اقتصـادي و مــالی بـا توجـه بـه اشـکال جدیـد فسـاد مــالی در دوران        جـرایم دهـی نسـبت بـه    پاسـخ 

ــد باشــد معاصــر نمــی ــدان کارآم ــد چن ــ . توان ــدتاً در ب ــاري فســاد عم ــر روزگ ــت اگ ــان دول ین کارکن
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بـه بخـش   توجـه بـه سـپرده شـدن برخـی از وظـایف عمـومی        اکنـون بـا  بـوده، گذار قانونموردتوجه
بـه جـرم   ضـروري اسـت   بـوده اسـت، در ایـن بخـش نیـز      که در گذشته در انحصـار دولـت  خصوصی 

.گردددر بخش خصوصی اقدام انگاري فساد مالی

   ــوانین متناســب و شــفاف و آمــوزش کــادر متخصــص، اعــم از ، پلیســی و قضــاییوضــع ق
ــاً ت ــد و نهایت ــن    اداري کارآم ــا ای ــارزه ب ــاري در مب ــه همک ــردم ب ــوم م ــویق عم ــرایمش ــق ج از طری

جانبـه مـردم و   و حمایـت همـه  دیسـف قـه یو آموزش عمـومی بـراي مقابلـه بـا مجـرمین      یرساناطالع
ــتگاه   ــد و دس ــل و متعه ــات فاض ــئولین از قض ــارتی مس ــاي نظ ــی دارد ،ه ــت اساس ــت .اهمی بازداش

بـر  هـا ان توسـط بـازپرس، نظـارت مسـتمر دادسـتان     ی از متهمـ بـازجوی میـزان ضـرورت،  و بهموقعبه
ــا قضــات دادســرا، حمایــت از قضــات شــجاع و    فراینــد تحقیقــات، همراهــی و همــاهنگی ضــابطان ب

ــی  ــررات م ــت مق ــان   رعای ــت متهم ــدهاي بازداش ــی از پیام ــد برخ ــهیتوان ــفق ــددیس ــرف کن .را برط
دسترســی آنــان بــه هازجملــدیســفقــهیهمچنــین رعایــت قــوانین و مقــررات در محاکمــه مجرمــان 

، دسترسـی مـتهم بـه مـدارك و ادلـه، رعایـت حقـوق        در چـارچوب قـانون  وکیل، علنی بودن دادگـاه 
نمایــد و احکــام را در جامعــه مــؤثرتر مــیگونــهنیــادفــاعی وي و صــدور احکــام مســتدل و مســتند؛ 

ضـات  هـایی عمیـق و مـؤثر بـراي ق    آمـوزش سـاز نـه یزمدهـد و  تـأثیر قـرار مـی   را تحـت قضـایی رویه 
.خواهد شدکارتازهجوان و وکالي 
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بـه جـرایم کارکنـان    کیفـی منظـور رفـع خالءهـاي موجـود و رسـیدگی      هذا بـه علی
اجرایـی و قضـایی حـائز اهمیـت     ،هـاي تقنینـی  بخـش در زیـر توجـه بـه مـوارد    ،دولت

:باشدمی

ــه ــورب ــکلمنظ ــه  ش ــري روی ــاییگی ــحیح و قض ــا    ص ــل ب ــورد عم ــوانین م ــق ق تطبی
مصــوبات مجلــس شــوراي اســالمی، خصوصــاً قــانونی يخألهــارفــع و یالمللــنیبــهــاي کنوانســیون

24/3/1394و قــانون آئــین دادرســی کیفــري مصــوب 1/2/1392قــانون مجــازات اســالمی مصــوب 
عناصـر قـانونی سـابق در    يجـا بـه ابزارهـاي قـانونی جدیـد    عنـوان بـه الـذکر  موارد ذیـل ضروري است
:و تصویب قرار گیردموردتوجهگذاري مراجع قانون

یرمــالیغمــال، ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مــال یــا امتیــاز مــالی یــا هرگونــهتحصــیل - 1
ــه ــا طــورب ــا   غیرمســتقیممســتقیم ی ــراي خــود ی ــان نهادهــاي حکــومتی ب ــک از کارکن توســط هری

انجــام یــا خــودداري از فعلــی کــه انجــام آن مطــابق قــوانین و مقــررات بــوده یــا منظــوربــهدیگــري،
ــداده، نبــوده، ــا ن ــا نباشــد، آن را انجــام داده ی رفتــار وي در انجــام آن در حیطــه وظــایف وي باشــد ی

:مؤثر باشد یا نباشد، ارتشاء محسوب و مرتکب حسب مورد به شرح زیر مجازات گردد
ـ یا داراي ارزش مـالی کمتـر از   یرمالیغرشوه هرگاه- الف میلیـون ریـال باشـد بـه یـک      صـد کی

درجه شش؛مجازاتیا دو مورد از 
بـه یـک یـا    میلیـون تـا یـک میلیـارد ریـال باشـد،      صـد کیارزش مالی رشوه بیش از هرگاه- ب

درجه پنج؛مجازاتدو مورد از 
مجـازات بـه یـک یـا دو مـورد از     ارزش مالی رشوه بـیش از یـک میلیـارد ریـال باشـد،     هرگاه- ج

درجه چهار؛
عـالوه بـر مجـازات    وي یـا بـاالتر باشـد،   طـراز هـم ، مـدیرکل یـا   قضاییمرتکب داراي پایه چنانچه

.ات دولتی و عمومی نیز محکوم گرددحبس و جزاي نقدي مزبور به انفصال دائم از خدم
یرمــالیغســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مــال یــا امتیــاز مــالی یــا مــال، هرگونــهتحصــیل - 2
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تجـاري توسـط هریـک    مـالی یـا   اقتصـادي،  هـاي فعالیـت در خـالل  غیرمسـتقیم مسـتقیم یـا   طوربه
قـانون بـه ثبـت    موجـب بـه مدیران، بازرسـان و کارکنـان اشـخاص حقـوقی کـه      ،از اعضاي هیأت امنا

انجـام یـا خـودداري از    منظـور بـه بـراي خـود یـا دیگـري     انـد، رسیده یا مجوز فعالیت دریافـت کـرده  
آن را اینکــهاعــم از قــوانین و مقــررات نسـبت بــه آن مجــاز نبــوده اســت،  براســاسانجـام فعلــی کــه  

ارتشـاء محسـوب و مرتکـب    انجام داده یـا نـداده و یـا رفتـار وي در انجـام آن مـؤثر باشـد یـا نباشـد،          
به دو تا پنج سال حـبس و جـزاي نقـدي معـادل وجـه اخـذ شـده یـا ارزش ریـالی مـال اخـذ شـده             

.محکوم گردد
ا غیرمــالی ســند پرداخــت وجــه یــا تســلیم مــال یــا امتیــاز مــالی یــمــال، هرگونــهتحصــیل - 3

ــه ــورب ــت  ط ــان دول ــک از کارکن ــط هری ــتقیم توس ــا  مس ــارجی ی ــاي خ ــازمانه ــايس ــومی ه عم
کسـب یـا   منظـور بـه انجـام یـا خـودداري از انجـام فعلـی      بـراي  بـراي خـود یـا دیگـري،     یالمللـ نیب

ـ تجـاري  هـاي فعالیـت حفظ یک امتیـاز نـارواي مربـوط بـه      مـرتبط بـا دولـت جمهـوري     یالمللـ نیب
آن را انجـام داده یـا نـداده و یـا رفتـار      اینکـه اعـم از  در حیطـه وظـایف وي باشـد،    کـه نااسالمی ایـر 

وي در انجام موضوع مؤثر باشـد یـا نباشـد، ارتشـاء محسـوب و مرتکـب بـه دو تـا پـنج سـال حـبس            
.و جزاي نقدي معادل وجه اخذ شده یا ارزش ریالی مال اخذ شده محکوم گردد

، شـغل  غیررسـمی رسـمی یـا   صـورت بـه ردي اسـت کـه   منظور از کارکنان دولت خارجی، هـر فـ  
د یـا یـک شـغل دولتـی را بـراي یـک       دارعهـده کشـور خـارجی را بر  قضـایی یـا  يگذارقانوناجرایی، 

.دهدنهاد دولتی کشور خارجی انجام می
ــان ســازمان عمــومی   ــمنظــور از کارکن ــنیب ــد ، یالملل ــر کارمن ــه ــنیب ســازمان عمــومی یالملل

.ست که به نمایندگی ازسوي آن سازمان داراي مجوز اقدام استیا فردي ایالمللنیب
ــهــايســازمانابهــام در تشــخیص درصــورت از وزارت امــور خارجــه قضــاییمقــام ، یالمللــنیب

.نمایداستعالم می
ـلیم مـال یـا امتیـاز مـالی یـا           - 4 بـه  یرمـال یغپیشنهاد یا وعده مال، سـند پرداخـت وجـه یـا تس

یـا موافقـت بـا مـوارد مـذکور یـا ایـن مـوارد ازسـوي ایـن افـراد درخواسـت             الـذکر فوقهریک از افراد 
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ــه گــردد، ــا جــزاي نقــدي از ده میلیــون تــا بیســت  کیــنودومرتکــب ب روز تــا شــش مــاه حــبس ی
.میلیون ریال محکوم گردد

پــس از اخــذ رشــوه و پــیش از انجــام یــا خــودداري از  الــذکرفــوقهریــک از افــراد چنانچــه- 5
امــوال را مســترد کنــد یــا مراتــب را بــه مراجــع صــالح گــزارش دهــد،  رشــوه، انجــام فعــل موضــوع

ــه جــرم محکــوم و در مــواردي کــه موجبــات تســهیل تعقیــب    ــه مجــازات شــروع ب حســب مــورد ب
.کاري از مجازات معاف یا مجازات وي معلق گرددهمناراشی را فراهم نماید، به تناسب میز

بـه  التفـات ، المـال بیـت گشـت وجـوه بـه    کشـورمان در باز قضـایی غـم جـدیت محـاکم    ربه
ی از قبیل کیفیات مخففـه قضـایی، مـرور زمـان، تفسـیر مضـیق قـوانین کیفـري قابـل توجـه           هاینهاد

گـردد بحـث شـمول مـرور زمـان تعقیـب یـا اجـراي مجـازات در چنـین           معذالک پیشنهاد مـی . است
ریتـأخ نبایسـتی باعـث   خصوصـاً آنکـه شـمول مـرور زمـان      . قـرار گیـرد  توجـه موردترقیدقیجرایم

آن قضـایی صـادره از محـاکم   آرايدر توجـه قابـل نکتـه  . گـردد المـال بیـت یا عـدم اعـاده وجـوه بـه     
مربـوط از توجـه   هـاي و عـزم جـدي در تعقیـب پرونـده    المـال بیـت است که اهمیت اعـاده وجـوه بـه    

از ياپـاره در حـداقل یتـوجه قابـل منـع تعقیـب و احکـام برائـت     هـاي به اصل برائت نکاسـته و قـرار  
منـع تعقیـب و احکـام برائـت ناشـی از قـدیمی       هـاي از قـرار ياپـاره البتـه  . گرددمیاتهامات مشاهده 

ــین      ــع متهم ــه نف ــوانین ب ــیق ق ــیر مض ــار از تفس ــات را ناچ ــه قض ــت ک ــانونی اس ــوص ق ــودن نص ب
دارد ضـرورت  کارکنـان دولـت در معـامالت دولتـی     در قـانون منـع مداخلـه    مثـال عنـوان به. نمایدمی

ــنن      ــط مق ــمول آن توس ــامالت مش ــانون و مع ــمول آن ق ــات مش ــا در مقام ــدنظرت ــردد و تجدی گ
بـا توجـه   . مصادیق مبهم رفع ابهام گردد وگرنـه قضـات ناچـار از تفسـیر بـه نفـع مـتهم خواهنـد بـود         

. هـا نیـز حـائز اهمیـت اسـت     مجـازات آن دردنظریـ تجد،مدیـدي از قـوانین  زمـان مـدت به گذشـت  
در بحـث جـرم   . خواهـد بـود  هـم نادر شـمول مـرور زمـ   مـؤثر زان مجـازات قـانونی،   خصوصاً آنکه می

.باشدمؤثررسد بایستی میزان پورسانت در میزان مجازات مینظربهپورسانت نیز 
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ــادیق      ــی از مص ــا برخ ــه ب ــور در مقابل ــی کش ــري تقنین ــت کیف ــرایمسیاس ــاقصج ــه، ن ــرب نظ
در قــوانین مــا از . ت در معــامالت خــارجی اســتارتشــاء و اخــذ پورســانجــرایمنمونــه آن . رســدمــی

انگـاري ارتشـاء دولتـی    تـا حـال حاضـر، همـواره سیاسـت مقـنن بـر جـرم        گـذاري قانونابتداي شروع 
ــوده و  آنکــهحــالقــالب نیــز از عبــارت در حکــم ارتشــاء اســتفاده نمــوده اســت،  ناازپــساســتوار ب

امـور در دسـت دولـت قابـل توجیـه      انحصـار  دلیـل بـه گذشـته  هـاي هرچند ارتشـاء دولتـی در سـال   
و اصـل  يسـاز یخصوصـ بوده است، اما امـروزه بـا توجـه بـه رویکـرد جدیـد جوامـع و کشـور مـا بـه           

چهل و چهـارم قـانون اساسـی و رشـد بخـش اقتصـاد خصوصـی، بسـیاري از امـوري کـه در اختیـار            
ش و یـا بخـش خصوصـی نیـز در کنـار بخـ      واگذارشـده بخش دولتی بـوده، یـا بـه بخـش خصوصـی      

انگـاري ارتشـاء در بخـش خصوصـی را     بنـابراین نیـاز بـه جـرم    ؛کنـد مـی دولتی در آن زمینه فعالیـت 
غــم تصـویب قــانون ارتقـاء ســالمت نظــام   ربــهضــروري اسـت و نمایـد مــیریناپــذاجتنـاب شــدتبـه 

.قرار گیردموردتوجههمچنان خصوصاینقوانین در اصالح،اداري و مبارزه با فساد

ــد  ضــرورت دارد مجلــس ــوانین موضــوعه جدی ــدوین ق ــوراي اســالمی در ت ــل ،ش ــر تعام ب
ـ اکارکنـان دولـت تأکیـد نمایـد تـا      جـرایم ي مبارزه کننده با اخـتالس و ارتشـاء و   هادستگاه گونـه نی

نهادها بتوانند بـه وظیفـه قـانونی خـود بـه نحـو مـؤثر عمـل کننـد و البتـه بـراي ایـن منظـور ایجـاد               
- بـه هـاي آموزشـی بـراي کارکنـان و جامعـه هـدف       ایجـاد دوره منابع مـالی و کـادر تخصصـی الزم و    

بـا توجـه بـه اینکـه مجـرمین اغلـب بـا        . باشـد ایفاي مطلوب وظـایف خـود حـائز اهمیـت مـی     منظور
مجـازات ، جـرایم الزم اسـت مقـنن بـراي ایـن     زننـد،  تفکر و حسابگري دسـت بـه ارتکـاب جـرم مـی     

نقـدي، ضـبط و مصـادره امـوال     يجـزا ننـد  مـالی هما مجـازات تعیـین  . مالی مناسـب تعیـین نمایـد   
.را از کسب منفعت مالی ناامید گردانداین بخش تواند مجرمین می

ــی ــه پیشــنهاد م ــردد ک ــانونگ ــذار ق ــتايدر گ ــاراس ــري و اصــالح دوگ نگی سیاســت کیف
عمومـاً، سیاسـت کیفـري    موردبحـث جـرایم يدرزمینـه . وارد عمـل شـود  هـا يانگـار تفنینی در جرم

دوگانـه و سـازمان نیافتـه بـا     هـاي برخـورد . رسـد مـی نظـر بـه ي انسجام نبـوده و نـاقص   کشور ما دارا
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ن نـی و ارتشـاء، اخـتالس، اخـذ پورسـانت، اخـالل در نظـام اقتصـادي و همچ       رشـاء  همچـون یجرایم
ــورد   ــدم برخ ــث ع ــؤثر بح ــادیق  م ــا مص ــرایمب ــش   ج ــتالس در بخ ــاء و اخ ــر ارتش ــادي نظی اقتص

اسـتفاده مـرتکبین   سوءتوانـد زمینـه   در کشـور، مـی  يسـاز یخصوصـ یکـرد اصـل   رغـم رو بهخصوصی 
ــرا  ــراهم نمای ــه. دف ــود اســت  روزب ــر از مشــکالت موج ــی دیگ ــري یک ــوانین کیف ــودن ق ــه. نب ــرب نظ

بـر امنیـت و آسـایش و اعتمـاد عمـومی بـه       جـرایم گونـه ایـن عمیـق  راتیتـأث رسد بـا توجـه بـه    می
بزهکـاري و  هـاي بانـد يریـ گشـکل الی در داراي ماهیـت مـ  جـرایم گونـه ایـن تأثیردولت و همچنین 

جـرایم پژوهشـی و کارشناسـی،   هـاي بایسـتی در قالـب انجـام یکسـري کـار     مـی ،افتهیسازمانجرایم
اي بـه جامعـه معرفـی    در سـطح گسـترده  مربوطـه  هـاي انگـاري اقتصادي و قوانین و مقـررات و جـرم  

.گرددنیز تشریحبازدارنده و پیشگیرانه هايرویکردو

 ــگشــکلدر مــؤثراز عوامــل بســیار یکــی جــرایمو دیگــر ارتشــاء و اخــتالسجــرایميری
ــا کارکنــان دولــت، از امکانــات و تجهیــزات نــوین در عرصــه امــور اداري يریــگبهــرهعــدم مــرتبط ب

مختلـف  هـاي بدیهی اسـت بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون فنـاوري و لـزوم دسـتیابی بخـش          . باشدمی
ــت  ــت در راس ــدامات الزم را  کشــور ضــرورت دارد دول ــوین اق ــاوري ن ــهاي ایجــاد فن گســترش منظورب

ــ   ــش ب ــن بخ ــوژي در ای ــل آوردهتکنول ــردن    . عم ــینی ک ــات، ماش ــاوري اطالع ــت فن ــت حرک تقوی
هـا، پیگیــري،  هـا و مناقصــه ح آن در حـوزه مزایــده عملیـات دسترسـی بــه اطالعـات و گــردش صـحی    

ــدازيراه ــهو ان ــارگب ــی يریک ــاناطــالعشــبکه مل ــهیرس ــورب ــه ییجــوصــرفهمنظ ــت و هزین در وق
منظـور بـه بـا ایجـاد فضـاي رقـابتی     هـا  در مناقصـه کننـدگان شـرکت ، افـزایش تعـداد   گـذاران مناقصه

ــه خــدمات و کــاال از موضــوعات  هــايکــاهش چشــمگیر قیمــت پیشــنهادي و افــزایش کیفیــت ارائ
.قرار گیردگذارمناقصههايدستگاهمهمی هستند که باید در دستور کار 

زمــانی مصــداق ی راهبــردي، یري واقعــی از جــرم در چــارچوب یــک سیاســت جنــاپیشــگی
ارتکـاب جـرم ارتشـاء و اخـتالس و از طـرف دیگـر       هـاي فرصـت یابد که از یک طرف بـه کـاهش   می
لـذا  . اعضـاي جامعـه بـا قواعـد اجتمـاعی و تقویـت بنیادهـاي مربوطـه پرداخـت         يسـاز هماهنـگ به 
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از طریـق ایجـاد   هـا دسـتگاه ري از اخـتالس و ارتشـاء در   ضروري است که در کنـار توجـه بـه پیشـگی    
ــه  ــار حرف ــررات رفت ــه مجموعــه مق ــموقعاي و کــاهش دسترســی ب هــايفرصــتو زاجــرميهــاتی

فنـی ارتکـاب   - پیشـگیري وضـعی  دیگـر عبـارت بـه هـاي قـانونی و   ارتکاب جرم و اسـتفاده از تکنیـک  
.را کاهش دادجرایماین 

تو خشنود باشی و ما رستگارخدایا چنان کن سرانجام کار
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