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 اشاره

داشتته و   هتا  دولتت  اندازه بهاختالس همراه با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است، قدمتی 

رغم تشدید مجتازا   بهدر کشور ما نیز . گردد عه بشری قلمداد میهمواره تهدیدی جدی علیه جام

 بتا  مرتکبین جرم اختالس، ارتکاب آن در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد به همین دلیل مبارزه

بتر ایتن    .استت  بوده گذاران قانون و ها دولت موردتوجه دیرباز از یادار های دستگاه در مالی فساد

 یرفتارهتا  صیانت از اموال و سالمت جامعته،  به نسبت ماد عمومیاعت حفظ در راستای اساس و

 این در .است گردیده یانگار جرم و شناخته یادار فساد عنوان به و اختالس ارتشاء مانند خاصی

 را عمتومی  اعتمتاد  و فاستد  و اقتصتادی را  یادار محیط است که مهمی جرایم اختالس از میان

 خصوصتی  بخش در لذا است دولتی مستخدمین مأمورین و جرم اختالس،. سازد یم تباه شد  به

 به توجه با امروزه اما رندیگ ینم اتهام قرار این مظان در خصوصی بخش کارمندان و نبوده مطرح

ی دولتتی  هتا  شترکت واگتذاری بستیاری از    ژهیت و به و کارکردها توسعه ،خصوصی بخش گسترش

 ارائته  و کاهش داده را خود یها تیعالفحجم  تا کنند یم تالش ها دولت ی،ساز یخصوص قیازطر

اهمیت حفتظ ستالمت اقتصتادی در     ازآنجاکه .نمایند واگذار خصوصی بخش به را خدما  برخی

 برآنند حقوقدانان از یبسیار نیست، انکار قابل خصوصی بخش توسط عمومی نگهداری از اموال

امروزه با ایجتاد نظتم    .کرد رزهدولتی مبا بخش اندازه به نیز بخش این در با هرگونه فساد باید که

 زمینته  ایتن  در یا گستترده  یها تالش ی،الملل نیبنوین در امور کیفری و مبارزه با فساد در سطح 

 داکردهیت پدر اقتصاد جوامت    خصوصی بخش که یجدید نقش کارکردها و به با توجه و آغازشده

ی المللت  نیبت ستطح  در ابعتاد آن و   همته  در فستاد  بتا  مبتارزه  لتزوم  به ،مریدا در کنوانسیون است،

در ایتن  . شده است اختالس در بخش خصوصی تأکیدبه جرم انگاری  22در ماده . است شده اشاره

تطبیق آن با جرم انگاری  ضمن برشمردن اصول حاکم بر جرم انگاری، پژوهش تالش شده است

ختش  ی از سیاست جنایی ایران در مقابله با اختتالس در ب ریگ بهرهو  اختالس در بخش خصوصی

 .گردد اثبا  خصوصی، بخش از در سطوحی آن دولتی، ضرور 

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه

برآوردن نیازهای خود به زندگی جمعی روی آورده و با پشت سرگذاردن فتراز و   منظور بهانسان 

با توسعه جامعته انستانی و   . امروزی را شکل داده است گستردهپیچیده و  جامعهنشیب فراوان، 

دولتی، بخش خصوصی نیز به وجود آمده  های سازمانروابط اجتماعی، در کنار فعالیت ادارا  و 

از زمان پیدایش حکومتت، دولتت و برپتایی تشتکیال      . است پیداکردهو در طول زمان توسعه 

یتدی جتدی بترای    همواره تهد از اختیارا  و فساد مالی سوءاستفادهاداری و نهادهای عمومی، 

عبتار  استت از    مضتیق در معنا و مفهوم ( corruption ) فساد. نهادهای عمومی بوده است

و رفتار خالف قانون توسط کسی که در مسند قتدر  و حاکمیتت قترار داردی ایتن      سوءاستفاده

شتود و عبتار  استت از     اطالق متی  ها شرکتخاص بر فساد مالی در ادارا  و  طور بهاصطالح 

عمومی سرزده و در سیستم و ستاختار اداری و   مأمورینص که از سوی مستخدمین و رفتار خا

عمده و شای  فساد متالی در ایتن بختش ارتکتاب      های مصداق .کند اقتصادی اختالل ایجاد می

جرم، دارای مفهومی حقوقی و قضتایی استت کته    . باشد می« اختالس و ارتشاء»می نظیر یجرا

و مستتوجب کیفتر    بینتی  پتیش ام اجتماعی کته قتانون آن را   عبار  است از رفتاری مخالف نظ

 استت را نستبت بته مرتکتب آن تجتویز کترده       تتأمینی دانسته و اعمال یک مجازا  یا اقتدام  

 -  هستتند  تقستیم  قابتل  دودستته اداری بته   هتای  سوءاستتفاده  طتورکلی  به (.131 گلدوزیان،)

، دودستته هر یک از این . ل و امکانا از اموا سوءاستفاده -2از موقعیت و اختیارا   سوءاستفاده

 درنهایتت عمتومی و اداری و   هتای  دستتگاه باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم به تشکیال  و 

 .شوند اعتنایی به دولت و حکومت می اعتمادی و بی بی

مختلف اداری و اقتصتادی   های بخشاز اموال و امکانا  در  سوءاستفادهبرخی از مصادیق 

اختتالس، تصترف   : از انتد  عبتار  شتوند،   مقررا  جزائی جرم محستوب متی  که طبق قوانین و 

در بتین جترایم   ... ، تدلیس در معامال ، اخذ پورسانت، اخذ مال زائد به نف  دولتت و غیرقانونی

ترین جرایم در بخش اداری هستند که در اکثتر   جزء شای  غیرقانونییادشده، اختالس و تصرف 

                                                           
1- Henry Campbell Black.m.a blacks Law Dictionary.1990 West Publishing p182 
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و دستتگاه عتدالت کیفتری     ها دولتیک معضل فراروی  انعنو بهبلکه تمامی کشورهای جهان 

 .قرار دارند

 و ستالمت  حفتظ  ،یادار یها سازمان و خدما  توسعه ذکر این نکته ضروری است که با

 به عمومی اعتماد نیتأم .است کنونی جوام  یها دغدغه نیتر مهم از نهادها، این یمدار قانون

 فستاد  و آلودگی با مبارزه و ها آن بر مراقبت و ار مستلزم نظ ،یادار یها دستگاه و ها سازمان

 تضتعیف  نتیجتاً و تضعیف قانون موجب در بخش دولتی و غیردولتی یادار فساد .است یادار

 یها سازمان در رمنقولیغتصاحب اموال منقول و  اساس هرگونه این بر. است حکومت ارکان

جترم اختتالس در سیاستت کیفتری      .شود یم مواجه یکیفر واکنش با دولتی، توسط کارمندان

قانون تشدید مجتازا  مترتکبین ارتشتاء، اختتالس و کالهبترداری مصتوب        موجب  بهایران و 

دولت وجه یا  مأمورکه  گردد یم، زمانی محقق (131 مصوب ) نظاممجم  تشخیص مصلحت 

امنه شتمول  دولت تلقی نشوند، از د مأمورمالی را از اموال دولتی تصاحب نمایدی فلذا افرادی که 

باشند و امکان تعقیب کیفتری مجترمین    این عنوان قابل مجازا  نمی بااین جرم خارج بوده و 

اختتالس نیتز   . )عنوان خیانت در امانت میستر خواهتد بتود    باصرفاً با وجود شاکی خصوصی و 

صور  خاصی از جرم خیانت در امانت است لکن در تعیین میزان مجازا  دارای تفاو  اساسی 

مجتازا    قتانون  316موضوع متاده  ) امانتجرم خیانت در ( 131 زراعت،) باشد ن جرم میبا ای

باشد کته   رفتار خائنانه امین در تصاحب مال امانیِ متعلق به شخص دیگری می شامل( اسالمی

جرم مستتلزم وجتود ایتن     نیا .در واق  باید آن را جرم خیانت در امانت به معنای اَخص دانست

بته   نیمأمورهمچنین ( 133 گلدوزیان،) مالاد قبلی، تسلیم شیء و استرداد قرارد: شرایط است

، اختتالس و  ارتشتاء قانون تشدید مجازا  مترتکبین   5خدما  عمومی به شرح مندرج در ماده 

نشتده   یردولتیغنیز مشمول بخش   مجم  تشخیص مصلحت نظام 131 کالهبردای مصوب 

                                                           
 یهتا  و مؤسستا  و شترکت   هتا  یها و یا شوراها و یا شتهردار  هر یک از کارمندان ادارا  و سازمان - 5 ماده -  

مؤسساتی که به کمک مستتمر دولتت اداره    و دیوان محاسبا  و یدولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالب
بته ختدما     نیگانه و همچنین نیروهتای مستلح و متأمور    قوای سه یطورکل و دارندگان پایه قضایی و به شوند یم

ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهتادار و یتا ستایر امتوال      وجوه یا مطالبا  یا حواله یررسمیعمومی اعم از رسمی یا غ
شده استت   ها سپرده به آن فهیالذکر و یا اشخاص را که برحسب وظ ها و مؤسسا  فوق ازماناز س کیمتعلق به هر 
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،  5 1 به خدما  عمومی مصتوب   نیمأمورزا  قانون نحوه محاکمه و مجا 1ماده  براساسو 

 منظتور  بته اما نکته مهم این استت کته امتروزه    . گیردا دربر نمیر یردولتیغبخش خصوصی و 

گتری کته تتا     بعضتی از اعمتال و وظتایف تصتدی     شتود  یمکوچک کردن حجم دولت، تالش 

ماننتد  شد به افراد و نهادهای عمتومی خاصتی واگتذار شتود      توسط دولت انجام می نیازا شیپ

و یا  باشد یمدولتی به بخش خصوصی که در زمره خدما  عمومی  یها بانکواگذاری برخی »

 یبرا .«2اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیتأمدولتی به سازمان  یها شرکتواگذاری 

 وقتانون اساستی    66اصل  موجب بهو  1361 ماده واحده قانون بودجه سال  1نمونه در تبصره 

دولتی به شترح منتدرج در    یها شرکتی آن دولت مکلف شده است تعدادی از کل یها استیس

                                                                                                                           
 که یدرصورت. به نف  خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازا  خواهد شد

ه ستال انفصتال   هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش متاه تتا ست    تا پنجاه اختالسمیزان 
موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدما  دولتی و در هر مورد عتالوه  

 .شود بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می

 :کنند یت ممأمورین به خدما  عمومی کسانی هستند که در مؤسسا  ذیل خدم - 1ماده  - 

 ها با پادشاه عصر است مؤسسا  خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آن. 

 و یتا تحتت نظتر دولتت      کنتد  یالمنفعه که دولت یا شهرداری اداره م ؤسسا  خیریه و مؤسسا  عامم
 .شود یاداره م

  شود یمؤسسا  انتفاعی دولت یا مؤسسا  انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره م. 

های نفتی ایتران نستبت    قانون واگذاری مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران در شرکت پخش فرآورده - 

 نیتتأم ی پرسی گاز و ایتران گتاز بته صتندوق بازنشستتگی کشتوری و ستازمان        ها شرکتی سهام آن در تمام  به
 .مجلس شورای اسالمی 113 /2/1 اجتماعی، مصوب 

های کلی اصل چهل و  قانون اجرای سیاست( 1)ماده ( ب)و ( الف)بندهای (  )در راستای اجرای تبصره  -الف -1
و اصالحا  بعدی آن وزار  امور اقتصادی و دارایتی مجتاز استت     131 /25/1قانون اساسی مصوب ( 66)چهارم 
الشترکه، حتق تقتدم ناشتی از ستهام و       کلیته ستهام، ستهم    136 سازی تا پایان ستال   سازمان خصوصی قیازطر
قتانون  ( 2)یک و دو ماده  یها گروه یها برداری و مدیریت دولت را در بنگاه شرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهال سهم

برداری از کلیته معتادن درحتال     و حقوق مالکانه و حق بهره فارس جیخل( هلدینگ)مذکور و شرکت مادر تخصصی 
هتا و   ادن متعلتق بته دولتت و شترکت    فتروش موجتود در معت    هتای قابتل   برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله بهره

تابعه و وابسته بته   یها های دولتی ازجمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنای  معدنی ایران و شرکت سازمان
بورس، فرابورس و مزایتده واگتذار و منتاب      قیخصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی ازطر یها آن سازمان به بخش

 .این قانون واریز کند( 5)جدول شماره  3532 1حاصل را به ردیف شماره 
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مذکور را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نموده که در بستیاری از ایتن متوارد ایتن      تبصره

بتدهی دولتت ناشتی از     لیت دل بته اجتماعی و صندوق بازنشستگی  نیتأمبه سازمان  ها یواگذار

 ختدماتی  چنتین  انجتام  بته  متأمور  کته  یافتراد . یردگ ایفای تعهدا  به این بخش صور  می

 اهمیتت  از امتر  ایتن  امتا  باشتند  نداشته با دولت استخدامی است هیچ رابطه ممکن شوند، می

تصتاحب   درصتور   تتوان  ینمت  اینکته  لیت دل بته  لکن کاهد ینم واگذارشده آنان به که خدماتی

 بتا  مبتارزه  یبرا اهکارهاییر دانست، محقق افراد این درباره را اختالس جرم ،اموال رمجازیغ

 فرض توان ینم طرفی از .است نشده ینیب شیپ بخش اختالس در این خصوص بهفساد مالی و 

 نیست ضرورتی دانست منطقاً متصور خصوصی بخش اشخاص به همه اتهام اختالس را ورود

 یهتا  تیت فعال پتی  در کته  خصوصتی  بختش  اشتخاص  از عتده  آن را درباره اختالس جرم که

 بختش  اشتخاص  از گتروه  آن درخصتوص  امتا . بتدانیم  شخصی هستند محقق و یعرانتفایغ

ضتروریا  اقتصتادی،    از عمتومی  اعتماد نیتأم عمومی هستند، خدما  به مأمور که خصوصی

 اعتمتاد  بته  توانتد  خصوصتی متی   بخش از حوزه این در فساد چراکه اجتماعی و حقوقی است

 جترم  رستد  یمت نظر  به لذا .شود جتماعیا اختالل در نظام موجب و کرده وارد خدشه عمومی

 .باشد برخوردار و اولویت ویژه اهمیت از خصوصی بخشاز  یسطوح در صرفاً اختالس یانگار

 

 مسألهبیان 

 که یدرصورتتا  خواهد یمعضو  یها دولتکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد از 

ای از  ده استت، بترای پوشتش دادن دامنته    و مقرر نشت  ینیب شیپ ها آندر حقوق داخلی  تر شیپ

انگاری برخی از اعمال، مطتابق فصتل ستوم     جرم .اعمال فاسد، جرایم و تخلفاتی را مقرر کنند

 .عضو به برقراری سایر جرایم توجته کننتد   یها دولتکنوانسیون الزامی و مستلزم آن است که 

ل اصلی فساد مثل اختتالس از  به اشکا تنها نهاین کنوانسیون آن است که  یها ینوآوراز  یکی

، بلکه به اعمالی که در پشتیبانی از فساد و ممانعت از اجرای عدالت و پردازد یمسرمایه عمومی 

 عمتل  صتحت  بتر  بتوانتد  باید مفاد کنوانسیون جامعه براساس. کند یموجود دارد نیز توجه ... 

 بخش فساد کارکنان نهات که کرد تصور نباید و اعتماد نماید خصوصی و دولتی بخش کارکنان

را  وظتایفی  انجام که کسانی همه به را اختالس به راج  مقررا  باید لذا است، بار زیان دولتی
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در مترور قتوانین   . نمتود  اعمتال  دارنتد،  برعهتده  دولتتی  بخش در چه خصوصی، بخش در چه

ه از سوی سنجش میزان اجرا و جرم انگاری مواد مندرج در کنوانسیون ک منظور بهکیفری ایران 

، (در بختش جترم انگتاری اختتالس    )صور  گرفته استت   1 23سازمان ملل متحد و در سال 

 316وجتود متاده   ( وزار  دادگستری مرجت  ملتی کنوانستیون   ) دولت جمهوری اسالمی ایران،

خیانت در امانت و مفاد قانون تشدید مجازا  مرتکبین ارتشاء،  عنوان بهقانون مجازا  اسالمی 

روش برخورد با این جرم در بخش خصوصی نام بترده استت    عنوان بههبرداری، اختالس و کال

وجود شتاکی خصوصتی الزامتی و قابلیتت     ( 316) الذکر فوقبرای اِعمال ماده قانونی  که یدرحال

توجه بته تعریتف جترم خیانتت در      با .وجود نخواهد داشت العموم یمدع قیازطرتعقیب کیفری 

حقتوق   در« ورد امانت به یکی از صور قانونی به ضرر مالتک فعل مثبت امین در مال م» امانت

عمتل تصتاحب نستبت بته امتوال       چنانچته فقدان شرط کارمند بتودن   درصور کیفری ایران 

خیانتت در  » ییجزانزد اشخاص عادی صور  پذیرد، با حصول شرایط مقرر عنوان  شده سپرده

ست فلذا مقنن ایران تنها اختتالس  قانونی مزبور منطبق ا ةمادکند و با  بر آن صدق می« امانت

کارمندان بخش دولتی را جرم انگاری و قابل مجازا  دانسته است، این امر، با توجه به وظایف 

متولی آن شتده استت چنتدان     یردولتیغحاضر بخش خصوصی و  درحالگسترده و مهمی که 

ز اختتالس در  بیش ا مراتب بهاختالس در بخش خصوصی، جامعه را  بسا چهقابل دفاع نیست و 

 .بخش دولتی متضرر نماید

پیشنهاد، مقنّن برای اجرای تکالیف خود ناشی از الحتاق بته کنوانستیون ستازمان      عنوان به

تواند کارمندان بختش خصوصتی را    ، مییردولتیغملل متحد و جرم انگاری اختالس در بخش 

رمنتدان دولتتی   دهند مشمول مقررا  مربوط بته اختتالس کا   نیز که وظایف عمومی انجام می

در فقته، اکتل متال     چراکته موازین فقهی نیز با مشکلی روبترو نیستت    ازلحاظنماید و این امر 

توان به جترم انگتاری ایتن عمتل پرداختته،       بالباطل حرام و قابل تعزیر است بر این اساس می

 یاهت  شرکتدر برخی  مثال عنوان به( )136 فرهمند، ) دینمامجازا  متناسب نیز برای آن مقرر 

اجتماعی و صندوق بازنشستگی  نیتأم یگذار هیسرمااجتماعی، شرکت  نیتأممتعلق به سازمان 

اینکته ایتن    لیت دل بته  کشوری که سهام مشترک میان دولتت و بختش خصوصتی وجتود دارد،    

 هتا  شترکت باشند و بختش خصوصتی نیتز ستهامدار ایتن       ماهیتاً و کامالً دولتی نمی ها شرکت
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در کشف جرم اختالس، پس از معرفی مجرم به دادگاه با تبرئته وی  ، نهادهای نظارتی باشد یم

به برائت متهم و امکان تعقیب با عنتوان خیانتت در امانتت را     یرأمواجه شده و مرج  قضایی 

عدم وجود شاکی خصوصی، در بستیاری از متوارد قابتل پیگترد      لیدل به هم آنکه  کند یمصادر 

قتانون تشتدید مجتازا  مترتکبین ارتشتاء،       در (.شد نخواهد بود و به بی کیفری منتهی خواهد

 عنتوان  بته آن با مشتاغل دولتتی    ارتباط واختالس و کالهبرداری نیز کارمند دولت بودن متهم 

 .شرط برخورد با این جرم برشمرده شده است

کیفتری بتا    متؤثر عتدم برختورد    لیت دل بهفقدان جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی 

منجر به بروز آسیب در نظام حقوقی و اقتصادی ایران خواهد شتد   وضوح بهمرتکبین این اقدام 

مجمت    131 است که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب  یدرحالاین 

ضمن برشتمردن مصتادیق    22و در ماده ( جرم انگاری) سومتشخیص مصلحت نظام در فصل 

ف نموده است نسبت به جترم انگتاری   جرم مذکور در بخش خصوصی به کشورهای عضو تکلی

هتای   مداخلته در آزادی  لیت دل بهانگاری رفتارها  جرم .اختالس در بخش خصوصی اقدام نمایند

 درمتورد تنهتا   بایتد آیتد جترم انگتاری     مالک و معیار باشد و به نظر می تواند بی خصوصی نمی

یتا نامناستب    یکتاف  ریغعی شود که سایر ابزارهای کنترل اجتما کاربرده بهبرخورد با رفتارهایی 

های فردی باید تا حدّی که برای نیل بته اهتداف    مداخله در حقوق و آزادی درخصوصباشد و 

هتای اقتدام کیفتری را بتا      همچنین پیش از جرم انگاری باید هزینته . ضرور  دارد مداخله کند

قتی کترد در   مثبت بودن نتیجه، رفتاری را جترم تل  درصور توجه به مناف  آن در نظر گرفته و 

فترج  ) .بتار خواهتد بتود    ستودمند باشتد زیتان    کته  آنمداخلته کیفتری بتیش از     صور  نیاغیر 

واضح است که هدف از جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی نیز برخواستته    ( 13 بخش،

فضای اداری از اهتداف   یساز سالماز همین تئوری بوده و دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی و 

این امر و ابعتاد جترم    یها ضرور این تحقیق سعی خواهد شد  در .باشد اده میمندرج در این م

 .قرار گیرد یموردبررسانگاری مرتبط با آن 
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 ضرورت، مبانی و پیشینه جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی

ایتن   بایتد آوردن میزان اهمیت جرم انگاری اختالس در بخش خصوصتی، ابتتدا    دست بهبرای 

و نقتش فستاد متالی و     قرارگرفتته  یموردبررسو کارکردهای آن در جامعه  دهش ییشناسابخش 

منظور از جرم انگاری اختتالس در   طورقط  بهآن مورد تحلیل و بررسی قرار گیردی اختالس در 

با توجه به ستاختار فعلتی اقتصتاد    . بخش خصوصی همه افراد فعال در این بخش نخواهند بود

هتای   دولتتی بته بختش خصوصتی، بختش      یهتا  شترکت اری از کشور عالوه بر واگذاری بسی

اجتمتاعی و یتا صتندوق     نیتتأم ماننتد ستازمان    یردولتت یغنهادهتای عمتومی    یگتذار  هیسرما

تعریتف قتانون    براساساندی بنابراین و  ارائه خدما  عمومی شده دار عهدهبازنشستگی کشوری، 

مجمت  تشتخیص    131 تشدید مجازا  مرتکبین ارتشتاء، اختتالس و کالهبترداری مصتوب     

مصتداق نخواهتد داشتت     واگذارشدهو  یردولتیغ یها شرکت، جرم اختالس در  مصلحت نظام

از  هتا  آنعموم مردم جامعه بوده و سترمایه در گتردش    ها شرکتسهامدار اصلی این  که یدرحال

ها محدود به ایتن بختش نبتوده و بته      این واگذاری. شود می نیتأم شدگان مهیبمحل کسورا  

درصد ایتن بانتک     5است و  داکردهیپبانک صادرا  نیز تسرّی  ازجملهکشور  یها بانکبرخی 

ت به سهام عدالت کن شریدرصد از سهام ا 63 که یطور بهاست  واگذارشدهبه بخش خصوصی 

  5 درمجمتوع و نان کارکبه  یحیدرصد سهام ترج 5 شده، یدرصد عرضه عموم 3 ،گرفته تعلق

شتور  ک یخصوصت  یها کف بانیدر رد کن بانیا است فلذا هشد یصادرا  خصوص کدرصد بان

هتای   و مجموعه ها شرکتحداقل سرمایه دولت در  باوجود هرچند (136 تابناک ) .ردیگ یقرار م

فرآینتد نظتار  و    2قتانون  موجب بهکل کشور  یبازرساقتصادی نهادهای نظارتی مانند سازمان 

                                                           
 همان - 5ماده  - 

 -التف : و اختیارا  سازمان بازرسی کل کشور فیوظا :قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 2بند الف ماده  -2
ابعه های ت ها و دستگاه ی و مالی دادگستری، سازمانامور ادارها و ادارا  و  وزارتخانه هیمستمر کل و نظار بازرسی 
و مؤسستا  وابستته بته     هتا  یشهرداری دولتی و ها شرکتیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسا  و ائقوه قض
از ی قستمت  ایی کته تمتام یت   هتا  ستازمان و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسا  عامه المنف  و نهادهای انقالبتی و   ها آن
نمایتد و کلیته    متی  کمتک  انظار  ی ها بر آن نحاءاز ابه نحوی  دولت اآنان متعلق به دولت است ی سهام ای هیسرما
 .است براساس برنامه منظم ها آن ذکر ناممستلزم  ها آنیی که شمول این قانون نسبت به ها سازمان
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بتا   هتا  شرکتزمان کشف اختالس در این نوع  دهند اما در را انجام می ها شرکتبازرسی از این 

در ادامه . امکان تعقیب مجرمین با عنوان اختالس وجود نخواهد داشت یردولتیغترکیب سهام 

 .انگاری اختالس در بخش خصوصی اشاره خواهد شد جرمبه سایر ابعاد 

 پیشینه و تاریخچه جرم انگاری اختالس

از  سوءاستتفاده کیال  اداری و نهادهای عمومی، از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تش

است این امر همواره تهدیدی جتدی بترای جامعته و عامته      داشدهیپاختیارا  و فساد مالی نیز 

نظیر اختالس، ارتشاء و کالهبرداری و جعل، جرایم جدیتدی   یمیجرا .مردم بوده است و هست

 (111 س و پژوهش،مجل) .دارند ها دولتخود  اندازه بهنیستند، بلکه قدمتی 

دور سرقت اموال متعلق به دولت، عنوانی ختاص در نظتر متردم و قتوانین داشتته       یها زماناز 

، چته ایتن امتوال    اند گرفتهسرقت در نظر  عنوان بهقوانین گذشته، تجاوز بر اموال را  همه .است

 نیتتر  مهمت در حقیق. اختصاص به برخی افراد داشته باشد که نیامتعلق به عموم مردم باشد یا 

گفت، همان شد  و غلظتی است  توان یمکه در تفاو  بین سرقت از اموال خصوصی  یا نکته

مجازاتی  بسا چه( 133 عمر ممدوح،) .باشد که در مجازا  سرقت کنندگان از اموال عمومی می

، نفی و شالق برای چنتین افترادی در نظتر    ها لبسنگدلی از قبیل آتش زدن، بریدن  تیدرنها

که غالب مجازاتی که بترای مترتکبین    دهد یمنشان  ها مجازا نگاهی به گذشتة . بودند گرفته

  ( 31 الجورانی،) .بود، مجازا  اعدام بود شده ینیب شیپسرقت  انواع

ظر گرفتن مجازا  خاص برای سارقین اموال عمومی، در درجه اول حفظ حکومت علت درن

بته هتر جهتت    . باشتد  یمت اموال به همته متردم   پادشاهان بوده است و در درجه بعد تعلق این 

تتا سترقت از امتوال     دادند یمو شدیدتر قرار  تر سختمجازا ِ سرقت کننده از اموال عمومی را 

 .حکومت به حداقل برسد

                                                           
 13 ص ، 31 ، 3   ش العلوم، العدد الراب ، مجله و العقوبه، مهیالجر الجورانی، عبدالرحمن، - 
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 تحول تاریخی و قانونی جرم اختالس

 در متون و مناب  تاریخی راج  به توصیف جرم اختالس و نحوه برخورد و واکنش اقوام و ملتل 

توان ادعا کرد کته   صریح و روشن مطرح نشده است ولی می طور بهجزایی  دهیپدپیشین با این 

تحول تاریخی این جرم با تحول تاریخی و سرگذشت دو بخش از حقوق یعنی حقتوق اداری از  

این معنا که با پیدایش دولت و اقتدار  به .و حقوق جزا از سوی دیگر، کامالً مرتبط است سو کی

به وجود آمتده و جهتت بته چترخش      جامعه امور ادارهبرای  ییها سازمانشکیال  و سیاسی، ت

گرفتته شتدند و امتوال و     کتار  بته ، عمّال و کارگزارانی ها سازماندرآوردن امور این تشکیال  و 

از ایتن   سوءاستفاده درصور مسلّم این است که  قدر .قرار داشته است ها آنامکاناتی در اختیار 

هایی از سوی دولت و  واکنش و مقابله شده نییتع  و یا تخلف و تخطی از حدود اموال و امکانا

 .کرده است بروز پیدا می ییها سوءاستفادهیا افراد مافوق سازمانی در مقابل چنین 

در  بیپرفرازونشت ای  ای بس طوالنی و پیشینه های اجتماعی سابقه سازماناداره  یطورکل به

و حیا  جمعی اقوام و ملل گذشته و حال به این  ها تمدناصوالً طول تاریخ بشر داشته است و 

اداری همتزاد و   هتای  ستازمان  ادارهشود که  ترتیب معلوم می نیبد .پدیده وابسته بوده و هست

ای از تاریخ وضعیت حقتوقی ختاص    در هر برهه طورقط  بههاست و  قرین زندگی جمعی انسان

 .خود را دارا بوده است

از دریچه حقوق جزا به وضعیت مستخدمین و کارمندان عمومی بنگتریم   حال اگر بخواهیم

ارتکابی از سوی مستخدمین عمومی  یها سوءاستفادهشک اذعان خواهیم کرد که تخلفا  و  بی

بتیش از ستایر رفتارهتا موجتب تعقیتب       کتومتی حدر ارتباط با امکانا  و اموال دولتی و  هم آن

مالی مستتخدمین و کتارگزاران حکتومتی بته لحتاظ       سوءاستفاده .کیفری و مجازا  بوده است

سخت و ستنگین را در پتی    مجازا حاکم در طول تاریخ  هیأ ارتباط خاص با مصالح و مناف  

 .داشته است

ای طوالنی در طول تاریخ  جرم اختالس سابقه» :اعتقاد دارند نیمؤلفچنانکه بعضی از  نیب نیدرا

استت و   قرارگرفتهی گذشته و حال مورد شناسایی مختلف کیفر یها نظامحیا  بشر دارد و در 

دور  یهتا  گذشتهتاریخ عموماً حکایت از آن دارد که اختالس اموال، وجوه و امکانا  عمومی از 
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کند کته جتزء    کرده و یا می شای  بوده و در بسیاری از موارد از سوی اشخاصی ارتکاب پیدا می

نیز دارای مجتازا  شتدید و ستنگین بتوده     شوند و معموالً  مقاما  عالیه مملکتی محسوب می

 .(335 الزعبی،) است

هتای دور   شود که در گذشته باید اضافه کنیم که از متون و مناب  تاریخی چنین استنباط می

کردنتد و چنتین    سرقت از سالطین و پادشاهان تلقی متی  هم آناختالس را مصداقی از سرقت 

مرتکب جزء عمال و کارمندان دولتی بوده و یا  زده است اعم از اینکه سر می یهرکسرفتاری از 

گرفتته و در بستیاری از متوارد بته اعتدام محکتوم        مورد مجازا  قرار می یسخت بهافراد عادی 

مانده از  یجا بهترین مجموعه قانون  اینکه در قانون حمورابی که جزء قدیمی کما .شده است می

شدیدترین مجازا  یعنی اعتدام   ،معابد گذشته است برای سرقت از خزائن سلطنتی و یها زمان

این قانون آمده بود اگر کسی چیزی  3 مادهدر و ( 6  : ،163 پاشا، علی) بودکرده  ینیب شیپرا 

همچنتین در  ( 153 کیخستروی مقتدم،  ) .از اموال خداوند را بدزدد چنین شخصی را باید کشت

یا خوک یا قایق متعلتق   رازگوشداگر کسی گاو یا گوسفند یا » آمدهقانون مزبور چنین  3 ماده

به غیر را بدزدد اگر مسروقه متعلق به خداوند معبد یا پادشاه باشد باید سی برابتر آن را مستترد   

نماید و اگر متعلق به فرد آزاد باشد باید ده برابر آن را مسترد نماید و اگر سارق چیتزی نداشتته   

هایی چون سرقت، کالهبرداری، خیانتت   گفته بعضی در حقوق رم بزه به .باشد باید او را کشت

 ،زادهبیت حب) .بتوده استت   مطترح « forton»عنوان  بادر امانت و هرگونه تصرف در مال غیر 

هتای بعتد    استت لکتن در دوره   گرفته یبرمظاهراً در ابتدا این عنوان اختالس را نیز در ( 111 

وظیفته بته او   اختالِس مستخدم عمومی نسبت بته امتوالی کته بته ستبب موقعیتت شت لی و        

کته کارمنتدان    دیت گرد یمت خواندند که به سرقتی اطتالق   می «peculate»بود را  شده سپرده

جرمتی در گذشتته    نیچنت  .شتدند  عمومی نسبت به اموالی که نزدشان امانت بوده مرتکب متی 

حبیتب  ) اعمال گردیتد  جرایمیمرتکب چنین  درموردمستلزم اعدام بود ولی بعداً مجازا  تبعید 

 .(111 زاده،

پیتدایش   انتدازه  بته جدیتد نیستتند و قتدمتی     جرایمنظیر اختالس، ارتشاء و جعل،  جرایمی

مستئولیت و اختیتاراتی    گردد یمشدن موقعیت، منجر به ارتکاب این جرم  فراهم .دارند ها دولت

شتود، زمینته مستاعدی را     که بر طبق قانون به کارمندان اعم از دولتی و خصوصی تفویض می
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های اضافی متعددی که ایتن جترایم بته جامعته و      نهیهز .کند مالی فراهم می فادهسوءاستبرای 

کند باعث شده استت کارشناستان علتوم سیاستی، اجتمتاعی و اقتصتادی در        دولت تحمیل می

برای مقابلته بتا آن    تر نهیهز کمو  مؤثرهای  اخیر به پدیده تخلفا  اداری و ابداع روش یها دهه

 .(335 الزعبی،) توجه نشان دهند

 گذاری اختالس در حقوق ایران روند قانون

 6در باب امور حقوقی و روابط اجتماعی در ایران با اعتالم مشتروطیت در    یگذار قانونحرکت 

ایتران   یگتذار  قتانون ستابقه  ( 163 پاشتا،  علی) .هجری قمری آغاز گردید 126  یالثان یجماد

شود به قوانین و مقتررا    ل مربوط میمرحله دارد، مقط  او 2 یطورکل بهجرم اختالس  درمورد

مورد تصتویب   تاکنونو مقط  دوم قوانین و مقرراتی که از تاریخ مذکور  151 مصوب تا سال 

قانون جزایی کته رفتارهتای مجرمانته را تعیتین و کیفرهتای       نیاول .است قرارگرفته گذار قانون

 136  متاه  ید 21مصتوب  کرده بود، قانون مجازان عمتومی   ینیب شیپ ها آنضروری را برای 

قتانون مزبتور استت کته      52 شمسی است و اولین اصل قانونی ناظر به جرم اختتالس متاده   

و محاسبین و امناء صندوق  داران امانتو  ها آنهر یک از تحصیلداران و معاونین » آن موجب به

نته استت یتا    نقدی منزلته  بهمتعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد یا مطالبا  که  نهینقددولتی که 

، اختتالس یتا   هاست آنوظیفه سپرده به  برحسباوراق یا حوالجا  یا اسناد یا اشیاء منقوله که 

غرامت، محکوم بته انفصتال ابتد از ختدمت      تأدیهرد مالی و  عالوه بهنماید،  یرقانونیغتصرف 

، قتانون مجتازا    133 آذر  3 دو ستال پتس از تصتویب ایتن قتانون در      « دولت خواهد بتود 

ین اموال دولتی به تصویب رسید که برخورد با جرم اختالس در این قانون تشدید گردید مختلس

آن ناظر بته اختتالس     21 مادهقانون محاکما  نظامی به تصویب رسید که  131 و در سال 

با تصویب قانون دادرسی کیفری ارتش نسخ گردیتد   3 1 این قانون در سال . افراد نظامی بود

افراد نظامی جرم انگاری صتور  گرفتته    هیناحاختالس از  درمورد رالذکریاخقانون  6 مادهو در 

ای از مواد قانون مجازا  عمومی مربوط بته مستتخدمین    قانون اصالح پاره 1 1 در سال . بود

و  یگذار قانونسیر . این قانون ناظر به جرم اختالس بود 2.1.6دولت به تصویب رسید که مواد 

به لحتاظ افتزایش ارتکتاب     136 رم اختالس ادامه داشت که در سال ت ییرا  در برخورد با ج
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جنتگ تحمیلتی و پتایین بتودن      ردجرایم اختالس، ارتشاء، کالهبرداری و شرایط خاص کشور 

مقرر برای هر یک از ایتن جترایم، پتس از طتی شتدن ستیر مراحتل قتانونی،          مجازا میزان 

تصتویب قتانون تشتدید    اقتدام بته    ،131 در سال  (مجم  تشخیص مصلحت نظام) گذار قانون

 .مجازا  مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری نمود

 تعریف بخش خصوصی

هتای شخصتی    در علم اقتصاد، بخش خصوصی، بخشی از اقتصاد استت کته هتم بترای بهتره     

کته بخشتی از    ییهتا  شترکت  برعکس. باشد اندازی شده است و هم تحت کنترل دولت نمی راه

 یرانتفتاع یغهتای خصوصتی    ستازمان . آینتد  می شمار بهمی دولت هستند قسمتی از بخش عمو

بختش خصوصتی   . شتوند  در نظر گرفته متی  (voluntary sector) یاریاختبخش  عنوان به

آن قسمت از حوزه اقتصاد است که تاب  الزاما  دولتتی نبتوده و همچنتین از اختیتارا       درواق 

البتته بایتد   . اع و کسب سود استت باشند و هدف عمده آن انتف مربوط به حاکمیت برخوردار نمی

از بختش خصوصتی    یمؤثرتوجه داشت که در قوانین و مقررا  کشور تعریف دقیق و شناخت 

دولتتی، و نهادهتای    یهتا  شترکت دولتتی،   مؤسسا وجود ندارد و فقط به تعریف وزار  خانه، 

ختود بتا   چنانکه یکی از روسای جمهتور ایتران، در دیتدار    . است شده پرداخته یردولتیغعمومی 

بختش   مییگتو  یمت متا  ..... " :تعریف نمتود  گونه نیافعاالن بخش اقتصادی بخش خصوصی را 

مملکت را متعلق بته خودشتان بداننتد و     یا عدهخصوصی یعنی مردم، نه بخش اختصاصی که 

 یهتا  برداشتت ایتن تعریتف بیتانگر     ".(136 التف، ...)این دولت با این تفکر مبارزه خواهد کترد 

 یهتا  بخشخبرگان قانون اساسی  که یدرحالدولتی از بخش خصوصی است  یها مقاممتفاو  

و اقتصاد را بته سته بختش تعتاونی،     تعریف کرده  قانون اساسی 66در اصل اقتصادی کشور را 

قانون اساستی،   66قانون اساسی برای تصویب اصل  خبرگان .کردنددولتی و خصوصی تقسیم 

در بایتد  « بخش خصوصتی »ن نتیجه رسیدند که روزهای زیادی بحث و مناظره کردند تا به ای

نیتز ستازمان    یالمللت  نیبت ادبیتا    در .یکستان نگرفتنتد  « مردم»باشد و آن را با قانون اساسی 

بختش  "تعریتف نمتوده استت     گونته  نیت ااقتصادی و توسعه، بخش خصوصی را  یها یهمکار

ستت کته بته    ا یرانتفاعیغ مؤسسا خصوصی، خانوارها و  مؤسسا  ها سازمانخصوصی شامل 
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با این وصف و با عنایت به اینکه بخش خصوصی، هم شامل   ".نماید خانوارها ارائه خدما  می

 متؤثر اقتصادیِ اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی است، و با توجه بته نقتش    یها تیفعال

دولتتی یتا    یهتا  شترکت از  اشخاص حقوقی در بخش خصوصی، تعریفی که در مقررا  موجود

تواند به روشن شدن مفهوم بخش  به این تعریف، می حا  مربوطاصالبررسی خصوصی شده و 

 یواحتد ستازمان   یت دولتت کقانون محاسبا  عمومی، شتر  6ماده  مطابق .خصوصی کمک کند

ا دادگتاه  یت قتانون و   حکم بها یجاد شود و یت اکشر صور  بهه با اجازه قانون کاست  یمشخص

 53ش از یباشتد و بت   شتده  شتناخته  یدولت تکشر عنوان بها مصادره شده و یشده و  یصالح، مل

شود که  مفهوم مخالف این تعریف چنین استنباط می از .ه آن متعلق به دولت باشدیدرصد سرما

باشتد خصوصتی محستوب     الذکر فوقهر شرکتی که مالکیت دولت در آن کمتر از میزان سهام 

 شتده  فیت تعرچنین  یلتردویغآن، موسسه و نهاد عمومی  5همین قانون و در ماده  در .شود می

 یمشخصت  یستازمان  ین قانون واحدهایا ازنظر یردولتیغ یعموم یو نهادها مؤسسا »: است

و  شده لیتشکدارد،  یه جنبه عمومک یف و خدماتیانجام وظا منظور بهه با اجازه قانون کهستند 

اما صندوق توسعه ملتی تعریتف جدیتدی از بختش خصوصتی ارائته کترده استت         « شود یا می

درصتد   53شود کته   که اشاره شد زمانی به یک شرکت، دولتی گفته می طور همان که یورط به

و  افتته ی کاهشدرصد  23در صندوق توسعه ملی این رقم به  اما .سهام آن متعلق به دولت باشد

متالی آن را بته عهتده     نیتتأم درصد باشد صتندوق   23ای مدیریت دولت بیش از  اگر در پروژه

درصتد ستهام شترکتی متعلتق بته       23اساسنامه صندوق، چنانچه بیش از  مطابق لذا .گیرد نمی

توانند از منتاب    این شرکت دولتی باشند نمی رهیمد هیأ درصد اعضای  23دولت باشد یا اینکه 

 یهتا  شترکت البته این تعریف جدیتد از   2.شوند صندوق استفاده کنند و با محدودیت مواجه می

                                                           
1 - Organization for Economic Cooperations &Development 

شتوند کته حتداقل هشتتاد      ها درصورتی غیرعمومی محسوب می ت ازنظر این ماده مؤسسا  و شرکت تبصره  - 

 .ها مستقیم و یا باواسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقتی باشتد   الشرکه آن سهام، یا سهم%( 33)درصد 
المنفعته نظیتر موقوفتا ،     به مؤسسا  عمومی و عام ها متعلق که اکثریت مطلق سهام آن ییها مؤسسا  و شرکت

ای و بازنشستتگی و مؤسستا  خیریته عمتومی استت ازنظتر ایتن متاده در حکتم مؤسستا  و            بیمه یها صندوق
 .هستند یردولتیوابسته به نهادهای عمومی غ یها شرکت
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حمایت از بختش خصوصتی و فعتال     منظور بهلی صرفاً خصوصی یا دولتی در صندوق توسعه م

جذب مناب  صتندوق توستط    باهدفگذاری ملی  کردن این بخش در توسعه اقتصادی و سرمایه

بخش خصوصی وارد اقتصاد کشور شود  قیازطراین بخش صور  گرفته تا مناب  مالی صندوق 

کته شترکت خصوصتی     بعضی از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدنتد . بخش دولتی قیازطرنه 

شرکتی است که صد در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی باشد و بهتترین کتار بترای    

شرکت متعلتق بته اشتخاص     یصددرصدتعریف واقعی بخش خصوصی این است که مالکیت 

حقیقی جامعه که غیر وابسته به دولت و نهادهای عمومی هستند، باشد تا همان مشکلی که در 

صتور  گرفتت کته     ییها شرکتنون اساسی به وجود آمد، یعنی واگذاری به قا 66اعمال اصل 

 (136 همایونی،) .گذاشتند پیش نیاید یدولت شبه ها آنبعداً نام 

 کارکردهای بخش خصوصی

های بتزر  از مزیتت نستبی برختوردار استت       بخش خصوصی ثابت کرده است در انجام پروژه

 .خصوصی هم انجتام شتود   یها شرکت لهیوس بهاند تو ، ارائه برخی از خدما  دولت میعالوه به

منعقد  قرارداددر بعضی از کشورها، مدارس خصوصی برای ارایه خدما  آموزشی با دولت  مثالً

و در بعضی دیگر مثل برزیل، بخش خصوصی بترای ارایته ختدما     ( در هلند و شیلی) کنند می

بخش خصوصی و اعطای نماینتدگی   قرارداد با انعقاد .بهداشتی به استخدام دولت درآمده است

به آن بخش برای ارایه کاالها و خدما  عمومی، از این قابلیت برخوردار استت کته منجتر بته     

دلیل این امتر  . های اداری دولت را هم کاهش دهد بهبود کیفیت کاالها و خدما  شده و هزینه

یت ختدما  و کتاهش   ها را برای ارتقای کیف برای پاداش، آن ها شرکتآن است که رقابت بین 

بترای نظتار  بتر بختش خصوصتی       شده یطراح سازوکاربودن  فیضع .زاندیانگ یبرمها  هزینه

تواند منجر به ظهور فساد و از بین رفتن مزیت سپردن کار تدارک کاال و خدما  عمومی به  می

ایتن بختش از منتاب  و بودجته      هرچنتد ( 131 جورج مارتینز و دیگران،) .بخش خصوصی شود

                                                                                                                           
ها  هیأ  مدیره آن یعضاا %23)نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد  اقتصادی که صرف یها ت بنگاه  2تبصره 

هتا   گردند و پرداخت از مناب  صندوق به آن شوند ازنظر این ماده دولتی محسوب می توسط مقاما  دولتی تعیین می
 .ممنوع است
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کند اما این به معنی عدم ارتباط آن به دولت نبتوده و در بستیاری از متوارد     استفاده نمی دولتی

اعتماد عمتومی مبنتی بتر     نیتأمو بر این اساس است که  شده نیتأممناب  آن از وجوه عمومی 

 .رسد حفظ و نگهداری این وجوه ضروری به نظر می

 هزینه فساد مالی و اختالس در جامعه

کند  هایی که فساد مالی و اختالس بر جامعه و اقتصاد تحمیل می ظری، هزینهبه لحاظ ن اگرچه

نگتاه   در .ها اغلب بسیار دشوار استت  این هزینه یریگ اندازهبسیار زیاد است اما به لحاظ عملی 

و بتالقوه   سامانمندفساد این است که ولو به روشی بالقوه  ریتأثاول، شاید به نظر برسد که تنها 

در برخی موارد، فساد مالی و اختتالس   که یدرحال .کند می  یتوز بازاب  اقتصادی را انحرافی، من

کننتد افتزایش دهتد و در     تواند درآمد آن دسته از کارمندان را که حقوق پایینی دریافت متی  می

که گولد  گونه همان عالوه به (.همان) کند موارد دیگری مناب  را از فقرا به ثروتمندان منتقل می

است که دستاوردهای فتردی منتتج از فستاد در     رمحتملیغاند،  کرده اشاره( 331 ) زیررو و آما

، درآمدهای حاصل از فساد بزر  به اغلب .شوند یگذار هیسرمابخش بازتولیدی اقتصاد مجدداً 

بتاز   هرگونهشوند که به نشت سرمایه داخلی بدون  های خارجی منتقل می هایی در بانک حساب

از ایتن   یریشتگ یپ منظتور  بته سازمان ملل متحتد   ونیکنوانس .شود اب  منتج میتوزی  بیشتر من

های ناشی از فساد را از ستوی   آسیب در فصل پنجم ضوابط و مقررا  مربوط به استرداد دارایی

هتا و   همکتاری  نیتتر  گستردهکشورهای عضو الزامی نموده و مقرر کرده است کشورهای عضو 

 .خواهند آورد عمل بهیکدیگر را در این رابطه با  ها معاضد 

 در«  پتول فتوری  »فساد مالی و اختالس به باز توزی  پول در معامال  فاستد یتا    را یتأث

حاضتر فاقتد جترم     درحتال که » یعمومارایه خدما   عرصه .شود معامال  دولتی محدود نمی

. تهایی است که بار فستاد متالی در آن ملمتوس است     از حوزه یکی« باشد انگاری اختالس می

های مختلتف   کانال قیازطرفساد مالی و اختالس کارایی را کاهش و قیمت خدما  عمومی را 

در اشکال مختلف خود، کتل سترمایه موجتود    « اختالس»نخست، فساد مالی . دهد افزایش می

مثتال ستازمان شتفافیت     یبترا  .دهتد  مالی کاالها و خدما  عمومی را کاهش می نیتأمبرای 

                                                           
1- Speed money 
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دهتد کته مستتقیماً توستط راهبتران       از منابعی ارائه می ییبرآوردها( 2336در سال ) یالملل نیب

ختدما  عمتومی وجتود     نیتتأم اند و بنابراین دیگر منابعی برای  سیاسی رده باال اختالس شده

دهد و از این رهگذر هزینه  های تولیدی را افزایش می ، فساد در خرید، قیمت ورودیدوم .ندارد

توانتد بته    شفاهی حکایت از آن دارد که فساد متالی متی   شواهد .برد خدما  عمومی را باال می

فستاد متالی    هرانتدازه ستوم، بته   ( همان) .درصدی هزینه خدما  منجر شود 53تا  13افزایش 

شکل هزینه پرداختی از سوی کاربران را به خود بگیرد، به همان اندازه و یا حتی بیشتر هزینته  

، فساد موجب تحریف در تخصیص منتاب  عمتومی   ارمچه .کارایی خدما  را افزایش خواهد داد

های آموزشتی و بهداشتتی بته     هزینهکه فساد نسبت  افتیدر( 333 )مثال مورو  یبرا .شود می

استت کته اندیشتمندان در طتی      یدرحالدهد، این  را کاهش می2(GDP) یداخلتولید ناخالص 

 یدشتوار  بته و 1شتود  امی متی های نظت  فساد موجب افزایش هزینهکه مطالعا  دیگری دریافتند 

های عمومی به افزایش رفاه عمتومی منجتر    توان پذیرفت که این ت ییرا  در ترکیب هزینه می

تصتویر از   نیتتر  ساده. 6تواند کیفیت خدما  عمومی را کاهش دهد ، فساد میپنجم .خواهد شد

 ییهتا  شترکت ا و ه فساد مالی و اختالس این است که آن را هزینه مازادی ببینیم که بر خانواده

شود و  کنند، تحمیل می خریداری می یردولتیغهای دولتی و  را از بخش شده عرضهکه خدما  

 .آن بسیار مشابه مالیاتی است که افراد باید در بازار کاالهای خصوصی بپردازند را یتأث

 ضرورت جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی

های فستاد   خصوصی الزم است ابتدا هزینهبرای اثبا  ضرور  جرم انگاری اختالس در بخش 

و در ادامه ضرور  آن  قرارگرفته یموردبررسمشخص موضوع اختالس  طور بهدر یک جامعه و 

قطت  بتروز جترم اختتالس از منتاب  عمتومی و در        طور به .در بخش خصوصی مشخص گردد

عته خواهتد   فراوان در سطح جام یها بیآسعمومی منجر به بروز  هیسرمابا ماهیت  یها شرکت

در تحلیتل آثتار   ( 1 23فاینشنال تایمز،) مزیتادر نشریه فاینشنال  5شد برای نمونه مارک راستلر

                                                           
1- Transparency International 

2- GROSS DOMESTIC PRODUCT(GDP) 

  233گوپتا و همکاران  - 1
 331 گلد و آمارو ریز  - 6

5-Mark Rastler 
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مستئوالن حکتومتی در ایتن     ژهیت و بهبرخی از افراد » :نویسد اختالس بر نظام مالی کشورها می

بدون اینکه  های آنان را ها نزدیک شوند و دارایی توانند به افراد و سازمان اندیشه هستند که می

هتا کتار    هتا و ستازمان   تر یعنی افترادی کته در شترکت    به معنای ساده. «دستگیر شوند، بدزدند

هتا   حاضر اکثتر اختتالس   درحال. برند کنند، تمام سرمایه و مناب  موجود آن را به سرقت می می

برای . گذاری کنند تا در صنای  نفت و گاز سرمایه اند تالشها در  دهد که شرکت زمانی روی می

 مارک اندرسون"میالدی،    23مثال در جوالی سال 
از ایالت کالیفرنیای آمریکتا توانستت    "

، (همان) یاقتصاد کارشناسانبه باور . گذاران نفتی اختالس کند میلیون دالر از سرمایه 3حدود 

: افراد به سمت فساد اقتصادی وجتود دارد  شدن دهیکشل اصلی برای یحداقل سه دل یطورکل به

افترادی کته دستت بته اختتالس       یطورکل به .توجیه عقلی -فرصت کافی ج -احتیاج ب -الف

افرادی به این اقدام دستت   معموالًهای بزر   اما در شرکت. افراد معتمد هستند عموماًزنند،  می

زنند که آزادانه به جریان اطالعا  دسترسی دارنتد و از ستوی دیگتر، در ضتررهای عمتده       می

 هتا  آنآنان مطمئن هستند که مدیران کمترین توجه را بته  . شوند متحمل میکمترین آسیب را 

در همین حال، اطمینتان  . العملی دست به اختالس بزنند ترین عکس توانند با کوچک دارند و می

حال در نظر بگیرید رابطه بین اقتصتاد و فستاد   . شوند گاه شناسایی و دستگیر نمی دارند که هیچ

ار مراقب باشیم که در شرایط بد اقتصادی و در زمتان رکتود، جوامت  استیر     مالی رای ما باید بسی

، تمایل بته ایتن قبیتل اقتداما  بیشتتر      یهرزمانفساد مالی نشوند با کاهش رشد اقتصادی در 

رو  هتای هنگفتت زنتدگی روبته     مردم با هزینه که یزماندر شرایط بد اقتصادی و  چراکهشود  می

 . بیننتتد ختتود نمتتی یرو شیپتتهتتای متتالی را  تقلتتب جتتز هبتتشتتوند، برختتی از افتتراد راهتتی  متتی

شتود بلکته افتراد در     هتا انجتام نمتی    در اکثر موارد این قبیل فسادهای متالی توستط ستازمان   

 کته  یزمتان اما . زنند می میاینیازهای اولیه دست به چنین جر نیتأمکوچک و برای  یها مقیاس

ثرا  منفی آن بر بازارهای مالی، بازار گیرد، ا اختالس و فساد مالی در مقیاس بزر  صور  می

در ایتن شترایط استت کته کنتترل تتورم از       . خواهد بود رگذاریتأثز یکار و حتی قیمت مسکن ن

های بیشتتر   شود، تمامی مردم جامعه با ترکیب درآمد کمتر و هزینه دستان دولتمردان خارج می

                                                           
1-Marc Andreessen 
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وقتت در کنتار    گذرانتدن اکیفیت، مستقیمی بر خرید غذاهای ب ریتأث تیدرنهاشوند و  رو می روبه

ستوی دیگتر،    از .گتذارد  انداز بیشتر و سیستم بهداشتی و پزشکی می خانواده، تضمین برای پس

کنتد بلکته    مردم را به بهبود شرایط امیدوار نمی تنها نهبا چنین شرایط بد اقتصادی،  شدن مواجه

هتای   ه بته گستترش فعالیتت   است که با توجت  یدرحالاین . دهد ز افزایش مییرا ن جرایممیزان 

هتای کثیتف    ، پتول یالملل نیبهای در جریان در سطح  غیرقانونی در جهان، حجم بزرگی از پول

 333 ژوئتن   قطعنامته در . باشتند  متی  افتهی سازمانهستند، که ناشی از اختالس و دیگر جرایم 

د دالر دو میلیتار  کتم  دستمجم  عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شده است که ساالنه 

ایتن حجتم وستی  پتول کثیتف ناشتی از عملیتا          جهیدرنت. شود پول ناشی از فساد تطهیر می

. باشد، اثرا  زیادی بتر اقتصتاد کتالن خواهتد گذاشتت      اختالس می منشأپولشویی که بعضاً با 

افزایش پولشویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پتول و کتاهش تولیتد ناختالص ملتی      

عتدم ثبتت در    لیت دل بته های زیرزمینی به علت رشد پولشتویی،   فعالیتهمچنین رشد . شود می

عتالوه بتر ایتن،    . دهد قرار می ریتأثهای اقتصادی را تحت  میزان تولید ناخالص دولتی، سیاست

هتای   ستطح وستی ، فعالیتت    در .گتذارد  متی  ریتتأث پولشویی بر توزی  درآمد در سطح جامعه نیز 

 انتداز  پتس گتذاران و   بزر  بته ستمت سترمایه    کنندگان ندازا پسغیرقانونی نهفته، درآمد را از 

هتایی پرریستک و    گتذاری  های شفاف به سمت سترمایه  گذاری و یا از سرمایه ککوچ کنندگان

همچنتین فستاد متالی    . شود یرشد اقتصادی متوقف م جهیدرنتکند و  پایین هدایت می تیفیباک

امال  قتانونی خواهتد شتتدی   ناشتی از اختتالس و دیگتر جتترایم اقتصتادی ستبب آلتودگی معتت      

آلتودگی ناشتی از ستطح وستی       لیت دل بته و مبادال  قتانونی   بازارهاکه اعتماد به  صور  نیبد

یکی از اثرا  منفی فساد متالی، فترار    .ها مورد تردید قرار خواهد گرفت اختالس و کالهبرداری

ای تطهیتر و  ف بتر یت ثکهای  پول یطین شرایغیرقانونی از کشور استی در چن صور  بهسرمایه 

 .شوند یافته غربی منتقل می گذاری به کشورهای توسعه سرمایه

در عرصه سیاستی، فرآینتد   . ای را نیز به همراه دارد های توسعه از سوی دیگر، فساد چالش

ورود ) انتخابتا  در زمتان   جترایم کنتد و همچنتین وقتتی ایتن      متوقف می باًیتقردموکراسی را 

مخربتی بتر    ریتتأث گیترد،   ر بدنه اجرایی کشتوری صتور  متی   و د( کثیف به انتخابا  یها پول

توانتد سیستتم قضتایی     است که همین فستاد متی   یدرحالاین . ها خواهد داشت گذاری سیاست
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در همتین زمتان،   . رستانی دولتتی را بته حتداقل برستاند      را دگرگون کند و یتا ختدمت   کشورها

های دموکراتیک و تحمل  ارزش رود و مردم دیگر اعتمادی به می سؤالها زیر  مشروعیت دولت

میلیتاردی   1333بارز این اقدام اختالس  نمونه (. 13 جعفری،)«شرایط سخت نخواهند داشت

فتارس  ) بتود از بانک صادرا  و فرار بخشی از سرمایه ناشی از این اقتدام بته ختارج از کشتور     

م اقتصادی ای در نظا سهم عمده یردولتیغحاضر که بخش  درحالواضح است که (. 136 نیوز،

کشور دارد، نگهداری و صیانت از سرمایه در اختیار این بخش نیز ضروری بوده و از بته وقتوع   

اختالس و فساد  ریتأثدریافتن میزان . ها و مشکال  مزبور جلوگیری خواهد کرد پیوستن چالش

س قوانین جزایی ما جرم اختتال  در .قرار گیرد یموردبررس بایدملی نیز امری ضروری است که 

 در .دولتی باشتد  نیمأموراز  اصطالح بهشود که مختلس از کارمندان دولت یا  زمانی محقق می

از  یتک هتر  کالهبرداری آمده استت   قانون تشدید مجازا  مرتکبین ارتشاء، اختالس و 5ماده 

 یهتا  شترکت و  مؤسسا و  ها یشهردارا یا شوراها و ی ها سازماننان ادارا  و کارکارمندان و ک

 کمت که به ک یمؤسساتوان محاسبا  و یو د یانقالب یا نهادهایا وابسته به دولت و ی و یدولت

ن یو همچنت  گانته  سته  یقوا یطورکل بهو  یه قضائیا دارندگان پایشوند و  یمستمر دولت اداره م

ا یت ا مطالبتا   یت وجتوه   یررستم یا غیت  یاز رستم  یبه خدما  عموم نیمأمورمسلح و  یروهاین

و  هتا  ستازمان از  یتک ر امتوال متعلتق بته هتر     یا سایسناد و اوراق بهادار و ا سهام و ایها  حواله

ا یخود  نف  بهاست  شده سپرده ها آنفه به یوظ برحسبه کا اشخاص را یر و کالذ فوق مؤسسا 

بر این  .ر مجازا  خواهد شدیز بیترت بهد مختلس محسوب و یبرداشت و تصاحب نما یگرید

نیتز    113 /21/1متور    11/1ر نظریته مشتورتی شتماره    اساس اداره حقوقی قتوه قضتائیه د  

ستایر   باداند فلذا پیگرد تعقیب متهم  عنوان اختالس را درست نمی بامجازا  بخش خصوصی 

باب ضرور  جرم انگاری اختالس در بختش خصوصتی    در .عناوین مجرمانه میسر خواهد بود

به اینکه با بختش بزرگتی از متردم    دولتی با توجه  نیمأمورای اعتقاد دارند که اهمیت کار  عده

این استدالل درستتی   که یدرحالبیش از اهمیت کارکنان بخش خصوصی است  شود یممربوط 

                                                           
چنانچه عملی در یک شرکت دولتی مصتداق جترم اختتالس را داشتته باشتد همتان عمتل در یتک شترکت           - 

خصوصی حسب مورد و با توجه به نحوه عمل مجرمانته ممکتن استت از مصتادیق جترایم خیانتت در امانتت یتا         
 .کالهبرداری یا سرقت باشد
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و نیتز رویکترد کوچتک ستاختن حجتم       یساز یخصوصتوسعه  لیدل بهامروزه  چراکهباشد  نمی

شتده   متی  و اموری که قبالً توسط دولت انجام ها تیفعالکه بسیاری از  شود یمدولت، مالحظه 

اموری هستند که مربوط به یک قشر خاص  ها نیااست و  واگذارشدهاست به بخش خصوصی 

حتق و   گونته  نیت اتواننتد موضتوع    باشند بلکه از امور عمومی بوده و همه مردم متی  جامعه نمی

تکلیف قرار گیرند برای نمونه بسیاری از امور مربوط به ارائه خدما  برق، آب، گاز و مختابرا   

توان گفت که اهمیت فعالیت بخش  موارد نمی گونه نیااست در  واگذارشدهش خصوصی به بخ

 ( 13 نوفالح،) .خصوصی کمتر از بخش دولتی است یا افراد کمتری با آن در تماس هستند

 داخلی جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی یها ضرورت

قانون اساسی دچار ت ییر  66کلی اصل  یها استیسساختار نظام اقتصادی کشور پس از اجرای 

اساسی شده و بسیاری از وظایف و اختیارا  بختش دولتتی پتس از اجترای اصتل متذکور بته        

از ابتدا این اصل در قانون اساستی وجتود داشتته     هرچنداست  واگذارشده یردولتیغهای  بخش

است اما در زمان تصویب قانون تشدید مجازا  مترتکبین اختتالس، ارتشتاء و کالهبترداری و     

های پس از جنگ موجب شد برخورد کیفری  شرایط ویژه نظام جمهوری اسالمی ایران در سال

های دولت و برقراری نظم  اموال و دارایی حفظ .یاد شده در بخش دولتی تشدید گردد جرایمبا 

 و انضباط مالی از دالیل اصلی تصویب این قانون در مجم  تشخیص مصلحت نظتام بتود امتا   

 دیتأککلی اقتصاد مقاومتی و  یها استیسر در آن قرار دارد نیز با تصویب شرایط فعلی که کشو

. باشد یمبر اجرای آن در همه سطوح نشان از توجه ویژه به حفظ دستاوردهای اقتصادی کشور 

سایر عناوین منتدرج در قتانون مجتازا      باوجود یردولتیغبرخورد با اختالس در بخش  هرچند

باشد و این شرایط پیش از تصویب قانون تشدید مجتازا    سر میمی 316 ماده  ازجملهاسالمی 

مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری نیز وجود داشت اما آنچه باعث تصویب این قانون شد 

                                                           

عنتوان اجتاره یتا     سفته و چک و قبض و نظتایر آن بته   لیهایی از قب یا نوشته رمنقولیغ هرگاه اموال منقول یا - 
شده و بنتابراین بتوده استت کته اشتیای       به کسی داده اجر  یب ایامانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجر  

ه ضترر متالکین یتا    هتا را بت   برسد و شخصی که آن اشتیا نتزد او بتوده آن    ینیمذکور مسترد شود یا به مصرف مع
 .ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد متصرفین آن
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هتای پتس از جنتگ تحمیلتی بتود، در       شرایط ویژه اقتصادی کشتور در ستال  ( به شرح مزبور)

ملل متحد برای مبارزه با فستاد در همتان   وضعیت کنونی و پس از تصویب کنوانسیون سازمان 

مجدداً این فرصت برای تشدید مجازا  جرم اختتالس  ( مجم  تشخیص مصلحت نظام) مرج 

و فرصتی م تنم بترای برختورد ویتژه بتا ایتن جترم در بختش         شده فراهمدر بخش خصوصی 

ش جترم  است منظور این پژوه شده اشارهبه آن  تاکنونآنچه  براساسو  مسلماً .خصوصی است

که با اصول علمی جرم انگاری کته   باشد ینمانگاری اختالس در همه سطوح بخش خصوصی 

هتای   بدان اشاره خواهد شد م ایر  دارد اما ساختار برخی واحدهای اقتصتادی ماننتد صتندوق   

 عنتوان  بته نظار  و حاکمیت دولت قترار دارد   باای هنوز در کشور کامالً خصوصی نشده و  بیمه

باشتد و ماهیتتاً    متی  شتدگان  مهیباجتماعی متعلق به  نیتأمسرمایه اصلی سازمان  هرچندنمونه 

بدهی بسیار باال از محل پرداخت حق بیمه و درمان کارکنتان نتدارد    جز بهدولت سهمی در آن 

این ( 136  نیتأم) .نقش دارد رعاملیمدو  رهیمد هیأ امناء،  هیأ مستقیم در تعیین  طور بهاما 

و  هتا  شترکت ای دارد کته حجتم وستیعی از     هتای بیمته   یت متفتاو  ستازمان  امر نشان از ماه

هتایی ختود و پاستخگویی بته مطالبتا        حفظ ارزش دارایی منظور بهاقتصادی را  یها نگیهلد

هلتدینگ   3اجتمتاعی دارای   نیتأمنمونه سازمان  عنوان به .است داده یجادر خود  شدگان مهیب

« شستا» یاجتماع نیتأمسازمان  یگذار هیسرماشرکت ای گسترده به نام  اقتصادی در مجموعه

گونتاگون اعتم از دارویتی،     یهتا  حتوزه اقتصتادی در   یهتا  تیفعالوسیعی از  دامنهباشد که  یم

در صندوق بازنشستتگی کشتوری نیتز    . باشد دارا می... پتروشیمی، گردشگری صنای  عمومی و

ای  های بیمته  هی دولت به صندوقبد لیدل به ها شرکتهمین وضعیت موجود بوده و بسیاری از 

لکن ماهیت سهامداران از بختش   اند واگذارشده یساز یخصوصدر سازمان  یگذار ارزشپس از 

است که متعلق به همه مردم بوده و اختتالس از منتاب  ایتن     واگذارشده ییها صندوقدولتی به 

ست این بخش از عمومی خواهد بود بدیهی ا هیسرماموجب واردآمدن ضرر و زیان به  ها شرکت

شتخص و یتا اشتخاص     یگتذار  هیسرمااست که از محل  ییها شرکتاقتصاد کامالً متفاو  با 

باشد و مستلماً از موضتوع بحتث ختارج      و هدف اصلی آن کسب سود و منفعت می گرفته شکل

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فستاد جترم انگتاری اختتالس را      هرچندباشد  می

پاستخگویی بته    منظور بهتوان  حدودیت در بخش خصوصی ذکر کرده است اما میبدون ذکر م
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تعهدا  پیوستن به کنوانسیون از سایر مواد مندرج در قانون مجازا  اسالمی استتفاده کترده و   

متعلتق بته عمتوم افتراد      هتا  آندار ارائه خدما  عمومی بوده و سرمایه  هایی که عهده در بخش

 ینتوع  بهمزبور منطبق است مطابق با مفاد کنوانسیون عمل کرده و  باشد و با ماهیت جامعه می

هایی  سرمایه و دارایی حفظ .مجازا  اختالس در این بخش را همانند بخش دولتی مشدّد نمود

هتا   امنیت سرمایه میلیون نیتأماین بخش از نظام اقتصادی ارتباط مستقیم با اعتماد عمومی و 

موظف به ارائه خدما  خاص بته افتراد تحتت پوشتش ختود       ها دارد که این صندوق شده مهیب

نیتز وجتود دارد    صادرا های دولتی نظیر بانک  این وضعیت در واگذاری سایر بخش. باشند می

اقتدام   بایدو  واگذارشدهاز سهام آن در قالب سهام عدالت به عموم مردم  یتوجه قابلکه حجم 

ضرور  مبارزه با اختالس نگاهی به گذرا  باب در .حفظ سرمایه آن صور  گیرد منظور بهجدی 

 یملت در سطح جهان و مقایسته آن بتا میتزان تولیتد ناختالص       شده انجام یها اختالسبه آمار 

(GDP ) سازد نمایان می شیازپ شیبرا  یردولتیغجرم انگاری اختالس در بخش  ضرور. 

 

 (1233،بناکتا)تولید ناخالص داخلی و نسبت آن با اختالس زانیم( 1جدول شماره )
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 اجتماعی جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی یها ضرورت

از همه الزاما  و تعهدا  حقوقی ناشی از پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملتل   نظر صرف

متحد برای مبارزه با فساد و ضرور  جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی ایران بته شترح   

بعاد علمی ناظر بر جرم انگاری که مؤید برختورد بتا ایتن    کنوانسیون و همچنین سایر ا 22ماده 

پدیده در بخش خصوصی است، بررسی ابعاد اجتماعی اختالس در بخش خصوصی نیز ضروری 

اختالس منجر به بروز نارضایتی اجتمتاعی   خصوص بهفساد مالی و  یطورکل به. رسد به نظر می

متادی   یهتا  ارزشهش یابنتد و وقتتی   وقتی در کشور نیازها افزایش و درآمدها کتا . خواهد شد

 یهتا  کنترلهای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و  راه و( ها ت ییر ارزش) ردیفراگجامعه را 

نظیتر  ) نامشتروع درونی و بیرونی در جامعه تضعیف شوند، انواع انحرافتا  و اَعمتال ختالف و    

ایتن انحرافتا     رمتؤث عتدم برختورد و کنتترل     درصتور  دهتد و   جامعه روی می در( اختالس

نظام اجتمتاعی را   یها شهیرفراگرفته و   ، تمام شئون جامعه را مانند یک بیماریافتهی گسترش

از ستوی حاکمیتت    متؤثر عدم برخورد  درصور مرور زمان و  براثرو ( 133 ،پوررفی ) خورد می

 .کارهای نامشروع تبدیل به هنجار خواهد شد

هتا از ستوی    اختالس انواعاست در اثر مشاهده  نسبی که ممکن یعدالت یباز حس  تر مهم

که یکی از دالیل به وجود آمتدن آن در اثتر رواج جترم    )هنجار است  ریتأثمردم صور  پذیرد 

هتم در پیتدایش    کته ( باشتد  از ستوی نظتام قضتایی متی     مؤثراختالس در جامعه و عدم اقدام 

های دیگر نظام اجتماعی و  شاین انحرافا  بر روی بخ ریتأثانحرافا  جزئی و کالن و هم در 

معنتی کته انحرافتا  جزئتی و کارهتای       نیبتد  .کنند مختل کردن آن نقش بسیار مهم ایفا می

نتوع   نیت ا .شتود  می آغاز( از امکانا  عمومی سوءاستفادهنظیر ) کمخالف با درجه نامشروعیت 

های  د از ریشهبع) درواق مردم و مسئولین چندان حائز اهمیت نیستند،  ازنظرکارهای خالف که 

را در سرتاستر جامعته    یماریب ناقل گسترده و فعال بوده و ها آنزیرا . مهم هستند اریبس( اصلی

عدم برخورد با جرم اختتالس   درصور ) .کنند دهند و همه را به این بیماری دچار می شیوع می

                                                           
1 -metastasis 
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خواهتد  نیز این جرم در همه سطوح اقتصادی و بنا به دالیل اجتماعی که اشاره شتد گستترش   

 :اریز ؟چرا( یافت

از امکانتا  و   سوءاستفادهمثالً ) باشد( نابهنجار) ستیناشامردم  ازنظراگر یک رفتار  –الف 

 .شود رفتار یک نوع انحراف محسوب می آن( یا اختالس

با آن فترد   ها آنمردم ناشایست، نابهنجار و منحرف تلقی شود،  ازنظروقتی یک رفتار  -ب

درجه و انتدازه مجتازا ، بته     که .کنند مجازا  و توبیخ می یا گونه بهخاطی برخورد و او را 

 .دارد یبستگ( درجه نامشروعیت) انحرافاهمیت آن کار نابهنجار و 

اند  یک ارزیابی منفی از آن کرده درواق وقتی مردم یک رفتار را ناشایست تلقی کردند،  -ج

 .دانند و لذا آن را یک ارزش منفی می

به یتک انتظتار تبتدیل و ایتن      ها آنمقابله و مجازا  کار نابهنجار برای از طرف دیگر  -د

 .شود انتظار به مسئولین جامعه نیز منتقل می

بدین معنی که اگر آن مسئول هم آن کار ناشایست را که متردم ارزش منفتی بته آن     –ه 

 (نهما) .شود مردم با ارزش می ازنظراند منفی تلقی و مجازا  کنند، آن مسئول  داده

 منظتور  بهبا این توضیح ضرور  اجتماعی جرم انگاری اختالس روشن شده و بدیهی است 

به سمت جترم   باید( بی کیفری در بخش خصوصی لیدل به) جرمجلوگیری از هنجار شدن این 

مطالبه مردمی نیز بتر   چراکهصور  پذیرد  مؤثرانگاری آن در بخش خصوصی حرکت جدی و 

 .دارد دیتأکاین مهم 

 جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی یالملل نیب یها ضرورت

افزایش سطح مبادال  اقتصتادی و اجتمتاعی میتان کشتورهای مختلتف در پرتتو تحتوال  و        

 یهتا  شترکت  ینت یآفر نقتش شگرف در عرصته ارتباطتا  و فنتاوری اطالعتا ،      یها شرفتیپ

امکتان را فتراهم   ایتن   شتدن  یجهتان و پدیده موسوم به  یالملل نیبدر عرصه تجار   یتیچندمل

کترده و ابعتاد    مکان نقلای به نقطه دیگر جهان  ساخته که معضل فساد نیز به سهولت از نقطه

موجود در یک کشور ممکتن استت بتر کشتورهای      فساد .ای پیدا کند فراملی و حتی فرا منطقه

همان منطقه و همچنین دیگر کشورهایی که با آن روابط مهم اقتصادی، اجتمتاعی، سیاستی و   
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و مشکال  مرتبط با آن نیز بته   افتهی سازمانفساد، جرایم  شیگرا .بگذارد ریتأثهاجرتی دارند م

مجاری اقتصادی و غیتره   قیازطراند  ها فراگیر شده این سمت است که از کشورهایی که در آن

 .به کشورهایی که چنین نیستند نفوذ کنند

لی از مقابلته بتا آن، از اوایتل دهته     های م با روشن شدن ابعاد پیچیده فساد و ناتوانی دولت

 یالمللت  نیبها و نهادهای  موضوع فساد و نحوه مبارزه با آن تدریجاً وارد دستور کار دولت 333 

بته   رستاندن  یاریت مبارزه بتا فستاد و    باهدفشد و نهادها و کنوانسیون زیادی در سطح جهان 

 یالمللت  نیبهای  سازمان ردتوجهموتوجه به اهمیت این موضوع که  با .گردیدند سیتأسها  دولت

هتای کتاربردی و    باشتد پتژوهش   الملتل نیتز متی    بانک جهانی و سازمان شفافیت بتین  ازجمله

ها و نحتوه مبتارزه بتا فستاد انجتام گرفتت و بیشتتر ایتن          ای برای شناخت علل، ریشه گسترده

رویکرد منسجم و  ای ممکن دانسته و بر اتخاذ ها، مبارزه با فساد را تنها در سطح برنامه پژوهش

ها نمودنتد   و کشورها را تشویق به تصویب و اجرای آن دیتأکیکپارچه برای مبارزه با این پدیده 

 هدف .شان در دیگر کشورها به اثبا  رسیده پیشنهاد گردید و عناصری از این برنامه که کارایی

مبتارزه بتا فستاد    های فراگیر آن است که هر یک از کشورها اقداما  کافی برای  از این تالش

ملی تضتمین شتود کته ایتن اقتداما  بته        یها تفاو داشته باشند و تا حدی با در نظر گرفتن 

یکی از جرایمی که نیازمند جرم . کاهش محسوس فساد در آن کشور کمک زیادی خواهد نمود

باشد اختالس در بخش خصوصی است که با پیشرفت جوامت  و   می یالملل نیبنگاری در سطح 

مبارزه با فساد بدون در نظر  چراکهشده است  انینما شیازپ شیبضرور  آن  شدن یانجهروند 

بخش خصوصی در اقتصاد جوامت  میستر نبتوده و نیازمنتد برختورد کیفتری        مؤثرگرفتن ابعاد 

دانمارک پیش از تصویب کنوانسیون ستازمان ملتل    ازجملهبسیاری از کشورها  هرچندباشد  می

را جترم انگتاری   ( practical law) یخصوصت اختالس در بختش   متحد برای مبارزه با فساد

اهمیت برخورد با این جرم، در کنوانسیون ستازمان ملتل متحتد جترم      لیدل بهکرده بودند لکن 

شده و مقرر گردیده است نستبت   آور الزاماعضا  همهانگاری اختالس در بخش خصوصی برای 

نبتوده و بتا    مستثنای ایران نیز از این اصل جمهوری اسالم. به برخورد کیفری با آن اقدام گردد

افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران و همچنین تعهد داده شده ملزم به جرم انگاری 

 .باشد اختالس در بخش خصوصی می
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 روند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

 ازجملته ای با تصویب چنتدین ستند    قهبرای مبارزه با فساد در سطح منط یالملل نیبهای  تالش

 یالدیمت ( 333 ) متارس  23کنوانسیون مبارزه با فستاد میتان کشتورهای آمریکتایی مصتوب      

های جوام  اروپایی یتا   سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقام 116 / /3

هجتری   113 /5/1متیالدی  ( 331 ) مته  23های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مصوب  مقام

هتای دولتتی ختارجی در     مقتام  یختوار  رشوهشمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با 

هجتری شمستی،    115 /3/3 یالدیمت ( 331 ) نتوامبر  21مصوب  یالملل نیبمعامال  تجاری 

 هیت ژانو 21فساد مصوب  درموردسازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری 

هجری شمسی کارگروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقتوق   111 /  /1 یالدیم( 333 )

هجتری شمستی کتارگروه     131 /1/3 متیالدی  ( 333 ) نوامبر 6فساد مصوب  درموردمدنی 

 2 جلوگیری و مبارزه با فستاد مصتوب    درموردوزیران شورای اروپا، کنوانسیون اتحادیه آفریقا 

ها و کشورهای عضتو   ی شمسی اجالس سران دولتهجر 132 /6/ 1 یالدیم( 2331) هیژوئ

فراملتی   افتته ی ستازمان مبارزه با جترایم   درمورداتحادیه آفریقا و کنوانسیون سازمان ملل متحد 

تصویب  باوجودهجری شمسی ادامه داشت اما  132 /1/1 یالدیم( 2331) سپتامبر 23مصوب 

نی درباره مبارزه بتا فستاد در ستطح    ای کماکان نگرا ای و فرامنطقه اسناد مزبور در سطح منطقه

سندی تنظتیم و   بایدادامه داشت زیرا مبارزه با این پدیده نیازمند اراده جهانی بوده و  یالملل نیب

رسید که در برگیرنده همه ملزوما  مبارزه بتا فستاد    به تصویب اعضای سازمان ملل متحد می

ری شمستی کنوانستیون ستازمان    هج 132 /3/3میالدی ( 2331)اکتبر   1باشد در نهایت در 

 ملل متحد برای مبارزه با فساد به تصویب رسید

 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد دیتأکمحورهای مورد 

در بخش قبل به این نکته اشاره شد که اقتداما  متعتددی بترای مبتارزه بتا فستاد در ستطح        

ن این پدیده در سطح جهانی اعضتای ملتل   شیوع روزافزو لیدل بهصور  گرفته لکن  یالملل نیب

برای مبارزه با فساد صتور  بگیترد کته     مؤثرتراقدام جام   بایدمتحد به این نتیجه رسیدند که 
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این دلیل منجر به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد گردیتدی   تیدرنها

 :باشد که به شرح ذیل می ذکرشدهدر مقدمه کنوانسیون دالیلی برای تصویب این سند 

ت یت از فساد نسبت به ثبا  و امن یدا  ناشیال  و تهدکاز وخامت، مش یبراز نگرانا - 

و عتدالت لطمته    یاخالقت  یها ارزش، یراسکدمو یها ارزشو  ها سنته به کجوام  

 یاندازد یمت قانون را به خطر یمکدار و حایو توسعه پا زند یم

 جترایم  ژهیت و بته  جترایم ال کر اشت یستاد و ستا  ن فیدرخصوص ارتباط ب یابراز نگران -2

 یییپولشو ازجمله یاقتصاد جرایمو  افتهی سازمان

 ردیگ یمرا دربر  یر مالیاز ذخا یادیه مقدار زکشتر درباره موارد فساد یب یابراز نگران -1

دار آن یت و توسعه پا یاسیو ثبا  س دهد یمل کیشورها را تشکمناب   یو سهم اساس

 یندک یمد یشورها را تهدک

 یه بتر تمتام  کت استت   یفرامل یا دهیپده کست بلین یموضوع داخل یکگر یفساد، د -6

نتترل  کو  یریجلوگ برایرا  یالملل نیب  یارکو هم گذارد یمر یجوام  و اقتصادها تأث

 یدینما یمت یآن با اهم

 یو مبتارزه بتا فستاد بته نحتو متؤثر       یریجلتوگ  برای یا نهیزمنگرش جام  و چند  -5

 یباشد یم یضرور

ق یت شورها ازجملته ازطر کت یرا در ارتقاء قابل ینقش مهم تواند یم یفن کمکود وج -3

فتا  یو مبارزه متؤثر بتا فستاد، ا    یریجلوگ برایجاد روش متداول یت و ایم ظرفکیتح

 ندیک

 ی، اقتصتادها ستاالر  مردم یبه نهادها تواند یم ژهیو به یثرو  فرد یرقانونیسب غک -1

 یت قانون ضربه بزندیمکو حا یمل

 صتور   بهه ک ییها ییدارا یالملل نیب وانتقال نقلشف و ممانعت مؤثر از ک، یریجلوگ -3

 راستتای در یالمللت  نیبت  یهتا  یهمکتار م کتی استت و تح  آمتده  دستت  بته  یرقانونیغ

 یها ییدارابازگرداندن 

و  یفتترکی یدگیرست  انتا  یجر در یمقتضت  ینتد قتتانون یفرآ یاصتول اساست  رعایتت   -3

 درخصوص حقوق مربوط به اموالی یداور برای یو ادار یمدن یها یدگیرس
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د بتا  یت با هتا  آنه ک نیشورها است و اک یت تمامیفساد مسؤول یکن شهیرو  یریشگیپ -3 

مثتل جامعته    یخارج از بخش دولتت  یها گروهت و دخالت افراد و یگر و با حمایدیک

ننتد، البتته   ک یارکت جامعته متدار هم   یهتا  ستازمان و  یردولتیغ یها سازمان، یمدن

 ینه مؤثر باشدین زمیدر ا ها آن یها تالشباشد قرار  که یدرصورت

ت و ی، عتدالت، مستؤول  یو امتوال دولتت   یت مناسب امور عمتوم یریاصول مد رعایت -  

ردن فرهنتگ رد  کت وفا کو شت  یپارچگیکدربرابر قانون و ضرور  حفاظت از  یبرابر

 (2331کنوانسیون مریدا ) فسادی

است بخشی از دالیتل تصتویب    شده رهاشاکه در مقدمه کنوانسیون به آن  الذکر فوقموارد 

هتا   کته تکتالیف دولتت    میابیت  یدرم ونیکنوانسبوده است با نگاهی به مفاد  یالملل نیباین سند 

محدود به برخورد با فساد در بخش دولتی نبوده و عالوه بر مبارزه با جرایمی نظیر اختتالس و  

در مبتارزه بتا    یالمللت  نیبای ه عضو متعهد به انجام همکاری یها دولتدر بخش دولتی  ارتشاء

اند نگاهی گذرا به مفاد مندرج در کنوانسیون جامعیت الزاما  مندرج در ایتن ستند    فساد گردیده

 .مشخص خواهد کرد شیازپ شیبرا  یالملل نیب

 های عضو نگاهی گذرا به مفاد مندرج در کنوانسیون و تعهدات دولت

رزه با فساد سعی در افتزایش دامنته شتمول    در تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبا

جترم انگتاری و    منظتور  بته هتای عضتو    کنوانسیون به جامعه جهانی و ایجاد تعهد برای دولتت 

برای مبارزه با فساد بوده استت در ادامته مفتاد منتدرج در کنوانستیون       یالملل نیبهای  همکاری

 .است قرارگرفته مورداشارهمختصر  صور  به

 شتده  پرداختته ا  عمومی، که در آن به بیان اهداف و تعاریف مرتبط مقرر: فصل اول -الف

 استی

ها و تکالیف نهادهای مسئول  این بخش به سیاست در اقداما  پیشگیرانه،: فصل دوم -ب

 استی شده اشارهدر پیشگیری از فساد 

استت کته    شده اشارهجرم انگاری و اجرای قانون، در این فصل به جرایمی : فصل سوم -ج

بتوده و ممکتن استت قتوانین و مقتررا  داخلتی        یالملل نیبمند جرم انگاری در سطح نیاز
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کشورها به آن نپرداخته باشد جرم انگاری اختالس در بخش خصوصتی نیتز یکتی از ایتن     

این جرایم در قوانین و مقررا   که یدرصورتاند  باشدی کشورهای عضو مکلف شده جرایم می

 جرایم کیفری محسوب گردندی عنوان به قرار نگرفته باشد مورداشارهداخلی 

هتای   ها در همکتاری  المللی، در این فصل به الزام دولت های بین یهمکار :فصل چهارم -د

 استی شده اشارهبرای اجرای مفاد کنوانسیون  یالملل نیب

 عنتوان  بته ناشتی از فستاد    یهتا  یتی دارااموال و  استرداد :ها دارایی استرداد :فصل پنجم-ه

تترین   اند گسترده بخش کنوانسیون محسوب شده و کشورهای عضو مکلف شدهترین  اصلی

 یآورند عملرا در این رابطه با یکدیگر به  ها معاضد ها و  همکاری

 فنی و تبادل اطالعا ی کمک :فصل ششم

 اجراییی یراهکارها :فصل هفتم

شورهای عضو شده است که ک دیتأکنهایی، در این فصل مجدداً بر این مهم  مفاد :فصل هشتم

 .این کنوانسیون را تضمین نمایند موجب بهاجرای تعهدا  خود  اند موظف

     

 بخش خصوصی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه فساد

ختاص   طتور  بته بخش خصوصی در کنوانسیون ستازمان ملتل متحتد بترای مبتارزه بتا فستاد        

حتدود   22انگتاری اختتالس در متاده     بر ضرور  جرم دیتأکو عالوه بر  قرارگرفته یموردبررس

 .تفعالیت بخش خصوصی برای پیشگیری از فساد تشریح شده اس

 پیامدهای اجتماعی، فرهنگی فساد مالی و اختالس در بخش خصوصی

 میجترا اجتمتاعی جترم انگتاری اختتالس در بختش خصوصتی، بتروز         یها ضرور عالوه بر 

ای که بسیاری از کشورهای جهان  نوان مقولهع به مالی نظیر اختالس و ارتشاءفساد اقتصادی و 

ایتن پیامتدها در   . باشتد  کنند، دارای پیامدها و ابعاد مختلفی نیتز متی   نرم می وپنجه دستبا آن 

و نظام اداری بروز بستیار بتاالیی دارد و    ، اجتماعهمچون سیاست، فرهنگ، اقتصاد یهای عرصه

تشریح سایر  منظور به. کند نظمی می و بیهای مذکور را دچار اغتشاش  هر یک از حوزه ینوع به
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پیامتدهای   نیتتر  مهتم ابعاد فساد مالی و اقتصادی و ضرور  تبیین آثار آن در سطح جامعه بته  

 .اشاره خواهد شدآید  فرهنگی و اجتماعی که از فساد اقتصادی پدید می

و بتا توجته بته اینکته دولتمتردان      : تضعیف فرهنگ قتبح اجتمتاعی ارتکتاب فستاد     -الف

، ارتکاب فساد ها آنعنوان الگوهای جامعه مطرح هستند، فساد  هر کشوری به داران هیرماس

لذا کلیه اقشار . نماید را به انجام تخلف ترغیب می ها آنکند و  از سوی دیگران را عادی می

گذارنتد و   پا متی  گیرند و آن را زیر جامعه به سهم خود قوانین و مقررا  حاکم را نادیده می

 .شود ارزش و فرهنگ میر، تبدیل به یک باو یزیرگ قانون

یکی از تبعا  منفی شتیوع فستاد و عتدم اعمتال     : کاهش آستانه تحمل اجرای عدالت( ب

صاحبان قدر  سیاسی و اقتصادی و یتا اجترای ضتعیف و یتا      درموردهای قانونی  مجازا 

حتتی بته    -، کاهش پیدا کردن تحمل اقشار مختلف مردم در اجترای قتانون  ها آنگزینشی 

از طرفی اگر چنین وضعیتی تتداوم  . باشد خودشان می درخصوصشکل منصفانه و عادالنه 

 .گردد پیدا کند، تبدیل به عرف و یا رویه معمول می

حمت کستب و بتا   زدرآمدهای حاصل از فساد با کمترین هزینه و : تضعیف فرهنگ کار( ج

 نتیجتتاً شتود و   فرهنگ متی  گسترش آن در جامعه این شیوه تحصیل درآمد تبدیل به یک

 -که با شیوع فساد، زندگی برخی افراد صور  نیابه . کاهش اشت ال مولد را به همراه دارد

بترای عمتوم    قبول قابلبدون توجیه اقتصادی و تجاری  -در یک دوره زمانی بسیار محدود

بدون اینکه نماید  ترقی می ینیب شیپ رقابلیغبه طرز  و افتهیرییت  یرعادیغ صور  بهمردم، 

همین عامتل، افتراد را تشتویق بته     . از جانب هر یک از مراج  قانونی مختلف شناخته شود

 .نماید و دیربازده می دهیفا کم انجام فعالیت یجا بهارتکاب فساد مالی 

کند و در  با توجه به اینکه فساد موجبا  انتصاب افراد ناشایسته را فراهم می: فرار م زها( د

طبیعی  صور  بهشود،  های مختلف کمتر استفاده می ان فکر و نظر با دیدگاهاثر آن از صاحب

کته در آنجتا امکتان    )های شایسته و متخصص و نخبه مهاجر  به کشورهای دیگر  انسان

را بتر ادامته کتار در کشتور ختود تترجیح       ( های خود دارند بیشتری برای استفاده از توانایی

 .دهند می
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: تحرک طبقتاتی یعنتی   یها شرط شیپتوجه به اینکه یکی از  با :شکاف طبقاتی جادیا( هت

های مالی  انتقال از طبقه پایین اجتماعی به طبقه اجتماعی دارای موفقیت برتر، انجام هزینه

از مناب  مالی و ارتباطا  گستترده   توجه قابلبرخورداری  لیدل بهاست، لذا اشخاص مختلف 

نزدیکتان ختود بته     یطتورکل  بته ، فرزندان و مختلف، برای انتقال خود، همسر یها بخشبا 

خود فاصله بیشتری پیدا  طبقه همنمایند و از افراد  گذاری بیشتری می طبقا  باالتر، سرمایه

 .کنند می

کاهش قبح  لیدل بهشیوع و فراگیر شدن فساد،  درصور  :پذیری اختالل در فرایند جامعه( و

، ایجتاد احستاس عتدم اطمینتان در     یاعضتداجتم ها و اقداما   اجتماعی بسیاری از فعالیت

، کتاهش  رمعمولیغهای اجتماعی  های عمیق طبقاتی، افزایش تحرک جامعه، ایجاد شکاف

همبستگی بین اعضای جامعه، به هم خوردن انسجام ساختاری جامعه و افتزایش احستاس   

بته   هتا  آنفاصله اجتماعی بین طبقا  مختلف اجتماعی، میزان الگوپذیری افراد و پایبندی 

از پیامدهای این . یابد و معیارهای اخالقی جامعه کاهش می افتهی میتعمهای مشترک  ارزش

 .باشد وضعیت کاهش میزان قانون پذیری اعضای جامعه می

با توجه به تبعا  متعددی که بر فساد مالی مترتتب استت در   : گسترش سایر انواع فساد( ز

سرقت و کالهبترداری، صتدور   : تماعی نظیرمفاسد اج ازجملهاثر آن با انواع مختلف مفاسد 

 .یابد های ضد اخالقی و خالف عفت عمومی افزایش می چک بالمحل، اعتیاد و فعالیت

 براسااس حقاوقی جارم انگااری اخاتالس در بخاش خصوصای        یهاا  ضرورت

 نوانسیونک

حقوقی جرم انگاری اختالس در بخش خصوصتی ایتران ابتتدا     های ضرور برای روشن شدن 

 یها تیظرفبه  و .قرار گیرد موردبررسیما  ناشی از پیوستن ایران به کنوانسیون مریدا الزا باید

 .نظام حقوقی ایران ناشی از اجرای مقررا  کنوانسیون اشاره گردد

 اعتبار حقوقی معاهدات در نظام حقوقی ایران

یک  (باشد که مبنای جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی می) مانیپمعاهده یا عهدنامه یا 

و مشتمول   منعقدشتده  المللتی  هتای بتین   سازمانیا  کشورهاالمللی است که میان  توافقنامه بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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المللتی،   نامته بتین   ای عام استت و کنوانستیون، موافقتت    عاهده واژهم. باشد می الملل حقوق بین

قانون اساسی ایتران در  ( 132 واالس ) .گیرد را در بر می... نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و توافق

 یهتا  نامته  موافقتها، قراردادها و  مقاوله نامه ها عهدنامه» :اصل هفتاد و هفتم مقرّر کرده است

و  صتد  کیت همتین قتانون در اصتل    « تصویب مجلس شورای اسالمی برسد باید به یالملل نیب

و  هتا  نامه موافقتها  ، مقاوله نامهها عهدنامهامضای » :بیست و پنجم خود نیز تصریح کرده است

 یالمللت  نیبهای  مربوط به اتحادیه یا مانهیپو همچنین  ها دولتقراردادهای دولت ایران با سایر 

یتتا نماینتتده قتتانونی    یجمهتتور سیرئتتاستتالمی بتتا  پتتس از تصتتویب مجلتتس شتتورای   

مجمت    ،وجود شرایط خاص و مفتاد منتدرج در کنوانستیون    لیدل بهاما ( 131 فلسفی،)«.اوست

قانون اساسی ایتن کنوانستیون متورد تصتویب      2  اصل  موجب بهتشخیص مصلحت نظام و 

بة مجلتس  در مواردی که مصتو » دارداصل مذکور این مجم  حق  براساس .مجم  قرار گرفت

شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بدانتد و مجلتس بتا در    

مصلحت را خود تشتخیص   آن ،«نکند نیتأمنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را 

ای را  توان گفت در مواردی که مجلس شورای استالمی معاهتده   با استناد به این اصل می. دهد

کنتد،   ند و شورای نگهبان آن را م ایر با موازین شرع و قانون اساسی اعتالم متی  ک تصویب می

مجلس بر تصویب معاهده به همان صورتی که خود قبول کرده است اصرار بورزد  که یدرصورت

. گتردد  به مجم  تشخیص مصلحت نظام ارجاع می مسئلهو تصویب آن را مصلحت نظام بداند، 

حت نظام نظر دهد که مصوبة مجلس موافق مصتالح نظتام   ، اگر مجم  تشخیص مصلجهیدرنت

ضترور  و مصتلحتی کته     براستاس بنابراین و ( همان) .است، آن معاهده اعتباری اساسی دارد

مجم  تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده استت ایتن کنوانستیون متورد تصتویب       لهیوس به

 .باشد می و اجرای مقررا  آن از سوی جمهوری اسالمی ایران ضروری قرارگرفته

 حقوق داخلی های ضرورت

قترار گرفتت    مورداشارهو در مطالب گذشته پیرامون اختالس در بخش خصوصی  تاکنون آنچه

 خصوصی که یها بخش عملکرد و وظایف ترشدن گسترده به توجه تشریح این مهم بود که با

 قبالً هک را وظایفی خصوصی امروزه بخش و است یافته گیر چشم یها تفاو  سابق به نسبت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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سازمان ملتل متحتد بترای     ی کنوانسیوندهد یم انجام نیز را است بوده دولتی بخش یطهح در

 تتا  کننتد  وضت   قانونی که است نموده مکلف را عضو یکشورها ،22 ماده مبارزه با فساد در

 هتر  در شخصتی کته   بازرگانی، یا مالی، ،یاقتصاد های یتفعال حین در چنانچه آن، براساس

 خصوصتی،  وجوه مال، ماید،ن می اداره را آن یا کند یم فعالیت خصوصی خشب در گاهییجا

 اختالس واگذارشدهاو  به ش لی جایگاه موجب به که را دیگر با ارزش یزهر چ یا بهادار، اوراق

در ایتن متاده بتر جترم انگتاری اختتالس امتوال در بختش         . شود تلقی جرم یو عمل نماید،

در قانون کیفری  .(131 النگست و دیگران،) ده استش یدتأکهای عضو  خصوصی توسط دولت

و  گیترد  یبرنمت ایران اختالس اموال در بخش دولتی جرم انگاری شده و بخش خصوصی را در 

کارمنتدان   دربتاره قانون تشدید مجازا  مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری صرفاً  5 ماده

ی دولت ایران، اختالس، اقدام مستتخدم  با توجه به مقررا  جار ینبنابرا .است شده وض دولت 

دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی به نفت  ختود یتا دیگتری     

در قتوانین ایتران،    یگتر د عبتار   بته ( همتان ) .است که به سبب وظیفه در اختیار او بوده استت 

 شده سپردهه او وظیفه ب برحسبدولت در اموالی است که  مأموراختالس، تصاحب خالف امانت 

رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد بترای مبتارزه بتا    بهلذا در نظام کیفری ایران . است

مرتکب جرم  توانند ینمفساد توسط مجم  تشخیص مصلحت نظام، کارمندان بخش خصوصی 

 متورد  متال  در امتین  مثبتت  فعل»امانت اختالس شوند اما با توجه به تعریف جرم خیانت در 

تحقق نیتافتن   درصور در حقوق کیفری ایران « مالک ضرر به قانونی صور از یکی به امانت

قانون  316 مادهکند و با  بر آن صدق می« خیانت در امانت»شرط کارمند بودن، عنوان جزایی 

برخی از حقوقدانان جرم اختالس و خیانتت در امانتت را    هرچند .مجازا  اسالمی منطبق است

داننتد   نسته و اختالس را مصتداق مشتدّد جترم خیانتت در امانتت متی      محکمی دا رابطهدارای 

اما با توجه به وظایف گسترده و مهمی که بخش خصوصی امروزه متولی آن ( 115 شامبیاتی،)

شده است استفاده از عنوان مجرمانه خیانت در امانت برای برخورد با اختالس چندان قابل دفاع 

بتیش از اختتالس در بختش     مراتب بهوصی، جامعه را اختالس در بخش خص بسا چه .باشد نمی

دولتی متضرر نماید مقنن ایران برای اجرای تکالیف خود ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان 

تواند کارمندان بختش خصوصتی را    ملل متحد و جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی، می
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بته اختتالس کارمنتدان بختش     دهند، مشمول مقررا  مربوط  نیز که وظایف عمومی انجام می

بستیاری از   چراکته باشتد   موازین فقهی نیز با مشکلی روبرو نمی ازلحاظدولتی نماید و این امر 

فقها معتقدند اختالس عبار  است از ربودن سری  مال دیگری از غیر حرز بدون ستالح و زور  

 طورقطت   بته باشتد کته    بر این نکته متی  دیتأک ذکر قابل نکته (.131 رمضانی،)آشکار  صور  به

باشتد و   هدف این پژوهش اثبا  جرم انگاری اختالس در همه سطوح بختش خصوصتی نمتی   

بتا سترمایه عمتومی     شتده  لیتشتک و نهادهای  ها شرکتهدف اصلی، جرم انگاری اختالس در 

 .باشد می

برای  الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد

 مبارزه با فساد

 درصتور  در وضعیت کنونی آثار و عواقب مفاسد اقتصتادی محتدود بته یتک کشتور نبتوده و       

ارتکاب برخی از جرایم اقتصادی نظیر پولشتویی و یتا تطهیتر عوایتد ناشتی از فستاد و ختروج        

نظتام  و  دهید بیآساز جرایم ارتکابی  ها دولتنامشروع از کشورها تعداد بیشتری از  یها هیسرما

در کنوانسیون سازمان ملتل متحتد   . خواهند بود یجدکشورها در معرض آسیب  اقتصادی سایر

برای مبارزه با فساد استت همچنتین    ها دولتمشترک  یها یهمکاربرای مبارزه با فساد اساس 

یکی از راهکارهای عملیتاتی بترای مبتارزه     عنوان بهبازگرداندن و استرداد اموال ناشی از فساد 

ارتکابی منتدرج در   جرایمیکی از  که یدرصورتاست  واضح .است شده ینیب شیپبا فساد جهانی 

مقتررا  و تعهتدا  موجتود در     براساسملی از کشور شود،  هیسرماکنوانسیون منجر به خروج 

 .میسّر خواهد بود رفته ازدستهای  این سند حقوقی امکان پیگیری و استرداد اموال و دارایی

 اختالس در بخش خصوصیمبانی جرم انگاری 

و الزامتا  قتانونی بترای جترم انگتاری اختتالس در بختش         ها ضرور گفته شد  تاکنون آنچه

قواعتد و اصتول    ازنظررسد که آیا  خصوصی بودی لکن بررسی این نکته نیز ضروری به نظر می

توان  حاکم بر جرم انگاری و نظریا  مکاتب مختلف مبنی بر بزه انگاشتن رفتارها در جامعه، می

اختالس در بخش خصوصی را منطبتق بتا ایتن اصتول دانستته و بترای آن ضتمانت کیفتری         
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نمود؟ برای بررسی بیشتر ضروری است مقدمتاً به مبانی کلی جرم انگتاری و اصتول    ینیب شیپ

 .حاکم بر آن اشاره و ضوابط پیش گفته را با آثار ناشی از این جرم در جامعه تطبیق داد

 انتد  کتاربرده  بته ، استاس و شتالوده را در معنتای آن    ادیبن .معنای جای است مبانی، جم  مبنا به

یکتی  ( تا یب دهخدا،) .اند همچنان که در ابتدا، اصل، اول، بنیان و پایه نیز برای آن تعریف کرده

آن اعمتال   موجتب  بته های حقوق جزا، جرم انگاری یتا فرآینتدی استت کته      مقوله نیتر مهماز 

داردهای خاص و مشخص و طی یک گزینش مطلوب و پذیرفتنی تعیتین  مجرمانه باید با استان

( social exclusion) یاجتماع یساز محرومتوان نوعی  انگاری را به تعبیری می جرم .شود

از دو کلمته جترم و انگتاری کته مصتدر آن       شده لیتشکمرکب جرم انگاری،  اصطالح .دانست

منظتور آن تلقتی کتردن     درمجموعاست و .. .انگاشتن و به معنی تصور، پندار، گمان، فرض و 

 .(132 محمتودی، ) باشد عنوان عمل مجرمانه در نقطه شروع یا صفر می بااعمال و رفتارهایی 

 و در مقابتتل آن( criminalization) معتتادلانگتتاری  در انگلیستتی بتترای کلمتته جتترم   

(decriminalization)  ستیج در   یشناس مجردر فرهنگ . اند کاربرده به ییزدا جرمرا به معنی

قتانون   هتا  آننشتده کته بتر ضتد      دییتأجرم به برخی اعمال » :تعریف جرم انگاری آمده است

تئتوری   براستاس  .«قانون مستوجب مجازا  هستند موجب بهکه  گردد یم، اطالق شده بیتصو

آن اعمتال و رفتارهتای    قیت ازطراست که  شده نهینهادواکنش اجتماعی، جرم انگاری فرآیندی 

مستئله   نیا .اند شده مشخص( outlawed) یرقانونیغو موارد ( crime) جرم عنوان هبخاصی 

انتختابی بترای    صتور   بهتصمیم دولت برای تعدیل و کنترل مجازا  است که  دهنده انعکاس

افتد  اتفاق نمی خألپردازان معتقدند جرم انگاری در  یتئور .شود برخی اعمال در نظر گرفته می

در مقتام  . هتای غالتب استت    معاصر و شرایط اقتصادی و ایتدئولوژی  یها تاسیساز  متأثربلکه 

 گتذار  قتانون جرم انگاری فرآیندی است حقوقی و گزینشی که طتی آن  »توان گفت  تعریف می

های اجتماعی، نظتم عمتومی یتا     یک کشور، رفتاری را با توجیه مبنایی خاص مثالً حفظ ارزش

 در .کند ه و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین میجرم تلقی کرد... مبانی اخالقی، مذهبی و

و آراء قضتایی، ت ییتر    یگتذار  قتانون  قیازطر فریک وجرم  لهیوس بهاین فرآیند، باورها و رفتارها 

تصتویب   چراکهبنابراین جرم انگاری فرآیند استی  (Michalowski.1985)«.یابند شکل می

 .هتای فتردی و اجتمتاعی استت     ی از جنبهعنوانی مجرمانه نیازمند مشور  و مالحظا  بسیار
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، در کننتده  اختالل یا  شده رفتهیپذدولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای  رایز استی ینشیگز

ایتن   هیت پا .دهتد و نته همته را    زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایتره کیفتری قترار متی    

جترم انگتاری   ( پیشتین ) .گری، مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجتود دارد  گزینش

آن، افتراد از حقتوق اجتمتاعی ختود محتروم       یریکتارگ  به درصور یکی از ابزارهایی است که 

ختاص بتوده    طور بهشوند و بدین علت تمرکز جوام  بر روی این بخش مهم حقوق کیفری  می

شتود، بلکته    متی  جترایم از  یتتر  بتزر  هتای   باعتث پیتدایش دستته    تنها نهانگاری  جرم .است

 .ایتم  را نیز وارد اجتماع کترده « مجرمان بالقوه» مجرماناز  یتر  یوسهای  ما بخش لهیوس نیبد

جترم   دررونتد مناف  جامعه دو روی یک ستکه   نیتأمهای افراد و  حفظ حقوق و آزادی نیبنابرا

حقوق  تیحما .گردد و محکوم به شکست می اثر یببه آن این فرآیند  توجه یبانگاری است که 

توان از عناوین کلی ستخن   ها باید گزینشی باشد و در هنگام جرم انگاری نمی شکیفری از ارز

 صور  بهاصل که مبیّن موردی بودن جرم انگاری است اقتضا دارد تا حکم هر مورد  نیا .گفت

 گتذار  قتانون قرار گیرد گزینشی بودن جرم انگاری بدین معنتی استت کته     یموردبررسجداگانه 

 حتوزه دهد، نه همه را و بخشی بته   را در حوزه حقوق کیفری قرار میبرخی از اعمال و رفتارها 

د مردم و بطتن جامعته ستپرده    ای از مسائل به خو در پاره یریگ میتصمحقوق مدنی یا اداری و 

 .(131 نوربها،) شود می

کتل اصتول اختالق انتقتادی      در .یابتد  مفاهیم اخالقی، ضرر و نظتایر آن در اینجتا نمتود متی    

اعمال و رفتارها فقط هنگامی بایتد   نیبنابرا .کند ا بر حوزه حقوق جزا وارد میهایی ر محدودیت

 تلقی شوند و بته دیگتران آستیب وارد کننتد     یرقانونیغجرم انگاری شوند که به لحاظ اخالقی 

از طرف دیگر، جرم انگاری برخی از رفتارها بدون آنکه آسیب جدی به شخص  .( 13 شمعی،)

زد عموم قبیح و نادرست و غیر مشروع باشد یا بتدون آنکته مرتکتب آن    یا جامعه وارد کند، یا ن

، ادشتده یعمل، شایسته و مستحق مجازا  و کیفر باشد و باالخره تصور حالتی با ترکیب موارد 

اخالقتی   یها تیمحدودتواند تقلیل  ها می حل یکی از راه پس .رسد موجه به نظر نمی درمجموع

یتک   متداران  استت یسگتذاران و   یمشت  خطبه توصیه و دستور حقوق جزا باشد که اگر این امر 

کنتیم   اگر متا فکتر متی    .(Tadors.2009) با نتایج بهتری خواهد بود توأمکشور انجام شود، 

برای جرم انگاری رفتارهتا وجتود دارد کته ایتن فرآینتد را بته تعبیتری         یا محدودکنندهاصول 
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د در حسر  درک و شناخت ایتن مفهتوم   کند، برای توجیه و فهم جرم انگاری نبای گزینشی می

اصلی حقوق جزا در درجه اول آن استت کته تعیتین کنتد چته رفتتاری بایتد در         رسالت .باشیم

، عتدم  نیبت  نیت درا. جامعه واگذار شتود  تر میمالهای  قلمروش قرار گیرد و کدام رفتارها به حوزه

 میمفتاه  .گیترد  قترار متی  توسل به مداخال  جرم انگارانه نیز در شمار کارکردهای سلبی دولت 

های ایجابی و  های عمومی و خصوصی به ترتیب، به جنبه در حوزه ژهیو بهمثبت و منفی آزادی 

عبارتی  به .سلبی جرم انگاری یعنی توسل و عدم توسل به مداخال  جرم انگارانه مرتبط است

دستت بته    که بر مبنای عقل، کند یمجایی که یکی از وظایف دولت حفظ آزادی است، ایجاب 

بته   رستان  یاریت در مقام قیاس، اینجا دولتت حکتم   . شناسایی و اعالم رفتارهای مجرمانه بزند

استت و   کننتده  نگتران بته وی گتاهی پرخطتر و     یتتوجه  یبانسان ناتوان و بیماری را دارد که 

در مقابل، رفتارهای ستلبی یتا عتدم متداخال  قترار      . رود احتمال از دست رفتنش می هرلحظه

ضترور  ایجتاب کنتد و     هرگتاه هر فرد سالم نیازی به پزشک و معلم ندارد، امتا   لماًمس .دارند

 .است ثمربخشاو  واحوال اوضاعاحتمال خطر برود، بررسی 

پردازد که در آن اعمتال   ای می ای مفهومی، جرم انگاری به توضیح شرایط ساختار ویژه به شیوه

انگاری به تحلیتل   جرم .شوند جازا  میکنترل و م جهیدرنتو  شده فیتعرجرم  عنوان بهخاصی 

ها در بستر روابط اجتماعی مبتنتی بتر    های مختلف و مدیریت سیاسی آن چگونگی ایجاد هویت

این پدیده به فهم پدیده اِعمال زور از سوی نظام کیفتری، افتزایش    نیهمچن .پردازد قدر  می

اِعمتال زور در  . کنتد  یکراتیک، کمک مت وقوانین کیفری و ت ییر موض  قدر  در کشورهای دم

محکم برخورد کردن با جرم، محکم برختورد کتردن بتا    » :شود انگلستان با این شعار انجام می

یا ماتریکسی برای برقراری انضباط  یچندوجهگرفته از رویکردی  نشأ که  «دالیل وقوع جرم

زنتدگی،   در برخورد با جرم، پایتداری کیفیتت   یریپذ انعطافرویکرد شامل  نیا .اجتماعی است

و کنتترل کودکتان از ستنین کتم،      یضتداجتماع گسترش شبکه مرتبط برای پوشش رفتارهای 

با این توضیح و ( ibid) .اند مواردی هستند که زمینه گسترش بیشتر جرم انگاری را فراهم کرده

 شیازپت  شیبت بیان شرایط جرم انگاری ضرور  برخورد با جرم اختتالس در بختش خصوصتی    

                                                           
1- Tought on crime Tought on the causes of crome 
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سالمت فعالیت بخش خصوصی و جلوگیری از وقوع بزه در ایتن بختش    کهچراشود  نمایان می

تعریف مزبتور   براساس هرچندمنجر به حفظ مناب  عمومی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد 

توان  انگاری بخش جدیدی از مجرمان به جامعه اضافه خواهند شد اما با این بهانه نمی از جرم

بتا   مؤثرعدم برخورد  درصور نمود و  نظر صرفش خصوصی با این جرم در بخ مؤثراز برخورد 

تطبیتق   درصتور  . اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد حوزهاین اقدام تبعا  بسیار دیگری در 

دالیل جرم انگاری اختالس در بخش دولتی مشخص خواهد شد که بسیاری از این دالیتل در  

 .باشند نیز دارای مصداق می یردولتیغبخش خصوصی و 

انگاشتن  جرم امابدان اشاره شد مقدماتی برای تبیین شرایط کلی فرآیند جرم انگاری بود  چهآن

 یموردبررست  بایتد پدیده اختالس در بخش خصوصی شرایط و ملزوما  دیگری نیتز دارد کته   

 .و با موضوع پژوهش تطبیق داشته باشد قرارگرفته

 اصول حاکم بر جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی 

برای انجام جرم انگاری اصتول و معیارهتایی را پیشتنهاد     دان و فالسفه حقوق کیفریاندیشمن

پس از بررسی این اصتول و   اند بردهاصول حاکم بر جرم انگاری نام  عنوان بهدهند که از آن  می

تطبیق آن با موضوع پژوهش مشخص خواهد شتد کته آیتا از منظتر جترم       درصور شرایط و 

 هرچنتد  د با جرم اختالس در بخش خصوصی وجود دارد یتا خیتر  انگاری ضرورتی برای برخور

در باب ضرور  جرم انگاری و اصول اولیه آن ضرور  جرم انگاری اختالس  ذکرشدهمقدما  

بررسی این اصول و شرایط، جرم انگاری اختالس در  بادر بخش خصوصی را نمایان نمود لکن 

 .بخش خصوصی قابلیت توجیه پیدا خواهد کرد

صتافی  » گترفتن بتا در نظتر    یو .عیار برای جرم انگاری را جاناتان شنشک مطرح کرداولین م

در پی ارائه و تحلیل اصول حاکم بر جرم 1«صافی کارکردها»و 2«ها فرض صافی پیش» «اصول

روند جرم انگاری را در سه مرحله قابل دفاع 6در کتاب درباره جرم انگاری شنشک .انگاری است

  بر ایتن استاس اعمتالی قابلیتت توجیته بترای       . شود لترینگ نامیده میفی درمجموعداند که  می

                                                           
1 -The principle filter 

2 -The presumptions filter 

3 -The pragmatics filter 

4 -On criminalization 
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 .و بتا موفقیتت از ایتن سته مرحلته عبتور کترده باشتند         یاپیپ وانگاری را دارند که منظم جرم

جرم انگاری رفتتاری هستتیم، بایتد     درصدد که یزمان» :نویسد می باره نیدراوی ( 132 شمعی،)

 درصتور   .از سه صافی مجتزا عبتور نمایتد    زیآم تیموفق یا ونهگ بهمتوالی و  طور بهآن رفتار را 

گذر از هتر سته فیلتتر     درصور توان آن را جرم شناخت و  ها نمی از این صافی درگذرشکست 

بترای جترم    زیت آم تیت موفقنظریه دیگری وجود دارد که پاالیش . جرم دانستن رفتار موجه است

معیار اول، تتوازن دالیتل   ( 133 برند آبادی،نجفی ا)«.انگاری موجه، هم الزم و هم کافی است

 طترف  کیت در این فرض میزان سنجش در جرم انگاری با فرض وجود ترازویتی کته در   . است

ستنگینی   که یدرصورت. قرار دارد، توصیف کردنی است ییزدا جرمجرم انگاری و در طرف دیگر 

 ریپتذ  هیت توجتن آن رفتتار  بیشتر باشد، جرم دانس شده فیتعرکفه جرم انگاری با توجه به اصول 

دوم متوجه آن است کته جترم    اریمع .جرم انگاری موجه نیست صور  نیاخواهد بود و در غیر 

ایتن معیتار بته    . انگاری یک رفتار، چه واکنشی را از طرف شتهروندان در پتی خواهتد داشتت    

است  سوم من  ضرر یا ایراد خسار  اریمع .است معروف( نوایی یا پذیرش فرض هم)«مقبولیت»

 نیا .جان استوار  میل است شهیاندهای فلسفه حقوق کیفری در  دیدگاه نیتر مهمکه یکی از 

موارد اصول کلی حاکم بر فرآیند جرم انگاری در نظر اندیشتمندان و فالستفه حقتوق کیفتری     

و بررستی ضترور  جترم انگتاری اختتالس در بختش        است حال برای تبیین بیشتر موضتوع 

 .گیرد زبور مورد مالحظه بیشتر قرار میخصوصی شرایط و اصول م

اصول و معیارهای جاناتان شنشک و تطبیق آن با جرم انگااری اخاتالس در بخاش    

 خصوصی

تئتوری، اصتولی را    مقتام  درجاناتان شنشک از اندیشمندان بنام فلسفه حقوق کیفری است که 

تواند از ایتن مراحتل   تقنین کیفری ن که یدرصورتوی  ازنظر .کند برای جرم انگاری پیشنهاد می

نظریته وی ضتروری استت در     براستاس . عبور کند جرم انگاری محکوم به شکست خواهد بود

قترار گیتردی صتافی     موردتوجته جرم انگاری به این اصول توجه داشته و در امر تقنین کیفتری  

 .اند و کارکردها از آن جمله ها فرض شیپاصول، 

 



 47 ی اختالس در بخش خصوصی ایرانانگار جرم 

 

 س در بخش خصوصیبایدهای جرم انگاری و تطبیق آن با اختال

از  برگرفتته قرار گرفت، اصول و معیارهتای   یموردبررسدرباره مبانی جرم انگاری  تاکنون آنچه

در فرآینتد جترم انگتاری     بایتد حقوق کیفری بود که  نظران صاحبهای فالسفه و  آراء و اندیشه

 .استت قرار گیردی لکن از حیث شکلی و ماهوی جرم انگاری موفق، متکی به اصولی  موردتوجه

، اصل حاکمیت قانون و همچنین التزام به اصول ختاص حقتوق   شده مطرحبا معیارهای  قیتطب

 واصل برائت، اصل قانونی بودن جترم و مجتازا  و اصتل تناستب بتین جترم        ازجملهکیفری 

به جترم انگتاری حتداقلی و استتفاده از حقتوق جتزا        اکتفا .مقنن قرار گیرد مدنظرباید  مجازا 

 تیت درنهاحربه، تطابق اعمال جرم دانسته شده با انتظتارا  عمتومی جامعته و    آخرین  عنوان به

و  هتا  مؤلفته  نیتتر  مهتم ، از شتده  فیت تعرارزیابی ظرفیت نظام عدالت کیفری در تحقق اهداف 

 .بایدهای جرم انگاری است

 حاکمیت قانون

عمومی های  اصول حقوق عمومی است که همه قوا و سازمان نیتر مهمحاکمیت قانون یکی از 

دهنتد قتوانین و مقتررا  را     گیرند و اعمالی که انجام می کند در تصمیماتی که می را مکلف می

هتای عمتومی بته قتانون، پیشترفت اندیشته        هتا و ستازمان   کردن دستگاه تاب  .رعایت بنمایند

عمتومی   متأموران داشتته باشتند و    نیتتأم دولت  دربرابرکند افراد،  لیبرالیسم است که حکم می

 آل دهیااند حاکمیت قانون چندین سطح  که گفته روست نیازا. د حقوق مردم را تضیی  کنندنتوانن

مفاهیم آن به احقاق حقوق مردم در رابطه با صاحبان مناصب از این نظر که  نیتر مهمداردی اما 

در اصتطالح  ( 131 شتمعی، ) .گتردد  یبتازم گیترد   قدرتشان در چارچوب یک سنجش قرار متی 

 دربرابتر «  رژیم یتا حکومتت قتانون   »که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد،  حقوقی، رژیمی را

رژیم حقوقی حاکم بر حقوق کیفری نیز رژیم حاکمیت قانون 2.نامند رژیم یا حکومت پلیسی می

فقتط  . و جترم انگتاری حتاکم استت     یگتذار  قتانون  ازجملته است که بر همه اجزای این نظام 

هتای قتانونی و تهیته     عمومی مکلف بته تعیتین ناهنجتاری    وجدان ندهینما عنوان به گذار قانون

                                                           
1 -Reign of law 

2 -Reign of police 
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های قانونی به تنظیم  از ممنوعیت بااطالعافراد  لهیوس نیبدفهرست آن برای شهروندان است و 

از ایتن مفهتوم   ( 133  ،زاده و دیگرانحبیب) .پردازند رابطه خود با دولت و دیگر شهروندان می

های مسلم و قطعتی بایتد    ی، برای گسترش آزادیشود که رژیم حقوق سیاس چنین استنباط می

از قتوانین عمتومی،    انتد  موظفقوای کشور  همهاین اصل،  مطابق .قانون محدود شود لهیوس به

ناظر به فرد یتا گتروه    گرید عبار  بهباید عام و کلی باشندی  نیقوان .پیروی کنند باثبا صریح و 

 .خاصی نباشند

 «اصل برائت»التزام به 

قانون مجرم شناخته  ازنظر کس چیهاصل برائت است و » :دارد ون اساسی مقرر میقان 11اصل 

قتانون آیتین دادرستی     31 در متاده  « .شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود نمی

 دیتأکنیز بر این مهم  یالملل نیبقانون مدنی و همچنین در بسیاری از اسناد  251 مدنی و ماده 

 .اند ورزیده

مصونیت بخشیدن افتراد عتادی از تعترّض ستایرین     »خالصه منظور از اصل برائت  طور به

درباره قلمترو اصتل برائتت     اگرچه( 131 شاملو،)«.صاحبان قدر  و قوای عمومی است ژهیو به

وجود دارد، بدین معنی که برخی این اصل را ناظر بر قواعتد اثبتا  دعتوی و تنهتا      نظر اختالف

دانند، برختی   طول رسیدگی از سوی مقاما  قضایی می در« متهم حق دفاع» ضرور ناظر بر 

منحصر به مرحله رسیدگی و صدور حکم نیست و تمتام   وجه چیه بهدیگر معتقدند که این اصل 

اجزاء یک نظام حقوقی باید به آثار مختلف اصل برائت ملتتزم باشتند و ایتن ختود بته معنتای       

تعرّض  هرگونهان و مصون بودن افراد جامعه از استمرار بخشیدن به آثار اصل حفظ کرامت انس

توانتد او را   که دادرس بدون اثبتا  گنتاه متتهم نمتی     گونه همانگوید  هَنَتک می( همان) .است

نیز نباید بدون دلیلی مبنی بر اینکه جرم انگتاری ضترور  دارد، رفتتار     گذار قانونمحکوم کند، 

ت که اگر تردیدی در مجرمیت وجود داشته تاب  این اصل اس یقاض .خاصی را جرم انگاری کند

، اصلی موازی با این اصل مطرح است کته  گذار قانون یبرا .باشد، باید به سود متهم حکم شود

 (133 جیربور ،) .آن شک در قانون، باید به سود آزادی متهم تفسیر شود موجب به
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 قانونی بودن جرم و مجازات

هتای   تضتمین  نیتتر  مهتم کیفتری، یکتی از   اصل قتانونی بتودن جترم و مجتازا  در حقتوق      

شود، درج عناوین مجرمانه در  های دموکراتیک برای حمایت از شهروندان محسوب می حکومت

قوانین جزایی و تعیتین میتزان مجتازا  بترای عمتل یتا رفتتاری کته از ستوی           یها مجموعه

ایدها و نبایدهای ب براساسدهد که  جرم دانسته شده، این امکان را به شهروندان می گذار قانون

دامنه و میزان مسئولیت کیفری اشخاص، بته جترم    رو نیازا. قانونی، رفتار خود را تنظیم نمایند

 .وابسته است گذار قانونانگاری مقرر از سوی 

توان کسی را به علت عملی  نمی "قبح عقاب بال بیان"قاعده  براساسدر حقوق اسالمی »

اشیاء و امور  درموردهر کس  "اصاله االباحه" اصل ساسبرا. مجازا  کرد نشده شناختهکه جرم 

قاعده، اگر  نیبنابرا .دخل و تصرف دارد، مگر در مواردی که قانون من  کرده باشد هرگونهحق 

در جتتواز یتتا عتتدم جتتواز امتتری شتتک کنتتیم، عمتتل بتته آن مبتتاح بتتوده و مرتکتتب مجتتازا   

 .(133 زارعی،)«.شود نمی

 قیت ازطر، حکم بته مجتازا  و اجترای آن فقتط     13صل ا براساسدر قانون اساسی ایران 

قانون اساسی، فعل یا ترک فعلتی   33 استنباط از اصل  با .قانون است موجب بهدادگاه صالح و 

قانون  2ماده  در .شود که آن فعل یا ترک فعل در قوانین مدوّنه جرم بوده باشد جرم شناخته می

فعلتی کته در قتانون بترای آن مجتازا        هر فعتل یتا تترک   » :مجازا  اسالمی نیز آمده است

 «.گردد باشد جرم محسوب می شده نییتع

هتای متردم جترم انگتاری استت،       ابزار برای تحدید حقتوق و آزادی  نیتر مهم که ییازآنجا

بودن از تعترض و حتق    مصون .های مدوّن قوانین ضروری است محدود کردن آن به مجموعه

قتانون   12 اصتل  .نون اساسی نیز بتر همتین مبناستت   بر بسیاری از حقوق بنیادین انسان در قا

و ترتیبی کته قتانون    حکم بهتوان دستگیر کرد مگر  را نمی کس چیه» :دارد اساسی نیز مقرر می

، جان، مال، حقتوق،  تیثیح :دارد اشعار می گذار قانونقانون اساسی  22اصل  در« .کند مقرر می

 «.واردی که قانون تجویز کندمسکن، و ش ل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در م
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 تناسب بین جرم و مجازات

کیفتر مقترر در قتوانین جزایتی      نتوع  .های وجدان جمعتی استت   قانون مجازا  ترجمان ارزش

از  یکت ی .اند حاکم برای برخورد با مجرمان برگزیده هیأ اندیشه و تدبیری است که  کننده انیب

پیش از دوران کالسیک، مربوط به عدم  ژهیو بههای کیفری  انتقادا  وارده بر نظام نیتر یاساس

بوده استی نکته بتارز در اندیشته و آرای    شده انجامتناسب بین جرم و مجازا  در جرم انگاری 

واضح باشند که جتایی   قدر آنبر این مطلب است که قوانین کیفری باید  دیتأکدوران کالسیک 

 .(133 کلی،) طرف قاضی باز نگذاردبرای میزان ابهام در ذهن برخی یا تفسیر دلخواه از 

 اکتفا به حداقل در جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی

حقوق جزا تنها در مواق  ضروری باید قائل به ممنوعیتت   «جرم انگاری حداقلی»بر طبق اصل 

های ما بتدون جترم    ها و زندان دادگاه .ای زیادی نیز برای این اصل وجود دارد رویه لیدال .شود

ای برای این کتار وجتود    اصول اولیه پس .کافی شلوغ و پرجمعیت هستند اندازه بهجدید انگاری 

بتد   یا انتدازه  بهرساند که آن رفتار تنها بد نبوده، اما  ممنوعیت جزایی این پی ام را می کی .دارد

شود که رفتارهای بتا جتدیت    انتقادی باعث می ژهیوکار  نیا .بوده که درگیر فرآیند جنایی شود

بتر رفتارهتا در    ریتتأث بترای   راه کیتر نیز جرم انگاری شوند در این وضعیت حقوق جزا تنها کم

آموزش، پاداش بترای رفتارهتای    که یدرحال دست دارد و آن راهِ ناخوشایند، جرم انگاری استی

خوب، شرمساری و اقداما  مدنی، ابزارهای جایگزین برای معامله قانون با رفتارهای ناشایست 

 2.دباشن می

 تطابق با انتظارات عمومی جامعه در جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی

هر نظام حقوقی برای به تبیین درآوردن تابعان خود باید بر مبنای عقالنتی، فلستفی، متذهبی،    

را استوار بر شالوده ایتن   شده وض اگر تابعان حقوق، قواعد  چراکه اخالقی و عرفی استوار باشدی

خود به تبعیت از آن تن داده، بلکه معترض  تنها نهعقل و انصاف و عدالت،  حکم بهمبانی بدانند، 

نظتام حقتوقی بته     یاثربخشهای کارایی و  یکی از شاخصه. شوند نقض آن از سوی دیگران می

                                                           
1- Minimalist approach 

2 - Anintroduction to criminal law p.12 

www.oup.com/uk/orc/bin/9780199289356/herring_ch01.pdf 
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مردم یتک جامعته نستبت بته ماهیتت       انتظارا  .میزان پذیرش آن از سوی مردم مربوط است

تلتخ و شتیرین    حوادث .هنگی آن جامعه مطابقت داشته باشدقوانین باید با شرایط طبیعی و فر

شوند،  بعد منتقل می یها نسلادبیا  و زبان به  قیازطرمکرر در تاریخ هر کشور و عقایدی که 

از  هتا  آنشود تا قتوانین و روش وضت     بوده و باعث می مؤثردر ماهیت و شکل انتظارا  افراد 

 جترایم که  شده گفتهدر حقوق کیفری، ( 136 دقی،صا) .متفاو  باشد گرید کشوریک کشور به 

وظیفه دستگاه تقنینی در  پس باید مطابق با توقعا  و انتظارا  عمومی مردم باشندی مجازا و 

 .در پرتو آن است ییزدا جرمجرم انگاری یا  ازآن پسدرجه اول شناسایی انتظارا  عمومی و 

 صیرعایت حقوق بشر در جرم انگاری اختالس در بخش خصو

ترین حقوق بنیادین برای انسان است که ناظر به روابط بین اشخاص و قتدر    حقوق بشر مهم

زمان نیاز آنان هم طور بهرا تعیین و  ها دولتبشر صالحیت  حقوق .دولت است ژهیو بهحکومت، 

ای بته   هنگام تصویب قوانین کیفری باید توجه ویتژه  به .کند را برای اقداما  مثبت تضمین می

خالصته متوارد زیتر از آن     طتور  بته واضعان آن قرار گیرد  موردتوجهبنیادین بشر شده و  حقوق

 :اند جمله

فرآینتد تصتویب    کتل  .منطبق با قانون باشد دیبا( جرم انگاری) ها تمامی محدودیت . 

قانون باید از کیفیت الزم برخوردار باشدی شفافیت، عدم تناقض، تناسب بین جترم و  

 (131 کوچ نژاد،) موارد هستندی این ازجمله... مجازا  و

مبنتای   درواق  .هدفی مشروع داشته باشند دیبا( ها جرم انگاری) ها تیمحدودتمامی  .2

 .دقیق و شفاف مشخص گردد طور بهها، باید  وض  قاعده کیفری و چرایی ممنوعیت

 .در یک جامعه دموکراتیک ضتروری باشتد   دیبا( ها جرم انگاری) ها اعمال محدودیت .1

های سیاسی در دوران معاصر استت،   موکراسی، هسته اصلی و جوهره نظامد( همان)

شتدند، امتا    کشورهای مقید به دموکراسی کمتر یافت می اگرچهتا پنجاه سال پیش 

و ظتواهر آن نشتان    ورستوم  آدابهای خودکامه، خود را مقیتد بته    امروزه حتی رژیم

شارکت، برای گزینش و های گوناگون تعامل و م دموکراسی باید عرصه در .دهند می

 (131 شمعی،) .گذاران و سیاسیون وجود داشته باشدیمش خطارزیابی 
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ظرفیت نظام عدالت کیفری در تحقق اهادا  جارم انگااری اخاتالس در بخاش      

 خصوصی

مقاصد، اهتداف و نتتایجی استت کته      دنبال بههای معین، نظام عدالت کیفری  با تعیین سیاست

آن استت   پرسش .های شهروندان است ق جزا در قلمرو آزادیتحقق برخی مستلزم مداخله حقو

خواهتد   شتده  مشخصهای موجود قادر به برآوردن اهداف  که آیا نظام عدالت کیفری با ظرفیت

 بود؟

بترآورد   قیت ازطر یگتذار  قانونموجود در نظام عدالت کیفری قبل از  یها تیقابلبینی  پیش

 یستو  بهرا  گذار قانونیده مجرمانه، در درجه اول ها و نهادهای درگیر با موضوع پد کلی سازمان

توستل   درصور سازد و در درجه دوم  حقوق کیفری رهنمون می قیازطر مداخله عدممداخله یا 

دادگستتری، نیتروی    ازجملته های مربتوط   دستگاه یساز آمادهبه حقوق کیفری به هماهنگی و 

مقرر باشد  که یدرصورت .جرمانه خواهد بودبرای مقابله با پدیده م... ها و انتظامی، سازمان زندان

جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی توسط نظام حقوقی انجام پذیرد ضروری است اصول 

بر ایتن بترای    عالوه .قرار گیرد موردتوجهو  شده دادهتطبیق  موردنظربا جرم انگاری  رالذکریاخ

ظام قضتایی توجته داشتت    به ظرفیت ن بایدجرم انگاری اختالس در بخش خصوصی ایران نیز 

های غیر کیفری کنترل نموده و یتا برختی از عنتاوین     را بتوان با روش جرایمبسیاری از  بسا چه

 .(همان) مجرمانه را حذف نمود تا از ظرفیت نظام قضایی برای برخورد با این جرم استفاده کرد

 حدود جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی

رم انگاری مشخص است که ضترورتی بته تعمتیم برختورد     اصول و مبانی حاکم بر ج براساس

از اموال در اختیار کارمندان بخش خصوصی، در همه  رمجازیغو برداشت  سوءاستفادهکیفری با 

تواند با سایر عناوین مجرمانه  عنوان اختالس وجود ندارد و امکان تعقیب مجرمین میبا سطوح 

این اقدام با اصول حاکم بر جرم انگتاری   بسا هچنظیر سرقت و یا خیانت در امانت فراهم گرددی 

بودن ظرفیت نظام کیفری  اشباع .نظیر در نظر گرفتن ظرفیت نظام عدالت کیفری منطبق باشد

سازد، کته عتدم تعتادل را بتر نظتام       ثمر و ناکارآمد می بی تیدرنهاجرم انگاری جدید را  تنها نه

ت جرم انگاری کمینه این است که چون دالیل طرفداران سیاس ازجمله .کند کیفری تحمیل می
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است، نباید بیش از آن استفاده کرد  یخطاکارحقوق کیفری، شدیدترین پاسخ حقوق کیفری به 

ی بترای  ه از حقتوق کیفتری حتت   نکمی استفادهاصل  (Ashrowth) .شود اثر یبتا مبادا کُند و 

ز دولتت، همچنتان   عمومی جدا ا حوزههای عمومی، حریم خصوصی و نهادهای  تضمین آزادی

حقتوق بشتر و شتهروند     هیت اعالمهشتتم   متاده ایتن مضتمون در    بته  .اصلی معیار خواهد بتود 

کند که کتامالً ضتروری    را تعیین می یمجازاتقانون فقط » :دیگو یمکه  آنجااستی  شده حیتصر

ستازمان   کنگره نیهشتم .فیلسوفان حقوق کیفری است رشیموردپذاصل همچنان  نیا« باشد

مدیریت عتدالت جزایتی و   » قطعنامهرفتار با مجرمان در  وهیشپیشگیری از جرایم و  ملل برای

کند کته مراحتل و فرآینتدهای حقتوق      درخواست می داًیاک« تعیین مجازا  یها یمش خط هیته

رویارویی با مستالة تخلتف در جامعته     برایآخرین وسیله  عنوان به بایدکیفری و عدالت جزایی 

 کته  نیت اخواهد تا برای اطمینتان از   عضو می یها دولته همچنان از اعالمی نیا .محسوب شود

در زنتدگی اعضتای جامعته،     هتا  آناقدام صور  گرفته توسط نظام عتدالت کیفتری و دخالتت    

( همتان ) .متناسب با شد  جرم و میزان خطر آن برای جامعه است، راهبردهایی را تعیین کنتد 

 براستاس سطوح بخش خصوصی وجود نتدارد و   بنابراین ضرورتی برای مداخله کیفری در همه

عمتومی   هیسترما آن دستته از واحتدهای بختش خصوصتی کته از       ذکرلرایاخاصول و موازین 

 .اختالس قرار دارند انگاریجرمدر اولویت  اند شده لیتشک
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ماهوی و شکلی اختالس در حقوق ایاران و کنوانسایون ساازمان ملال      یها جنبه

 متحد برای مبارزه با فساد

رم انگاری اختالس در بخش خصوصی، همانند بختش دولتتی نیازمنتد دارا بتودن اصتول و      ج

گیترد در بختش متاهوی     ماهوی و شتکلی قترار متی    یها جنبهشرایطی است که در دو بخش 

شناسایی گردد و در بختش   بایدبررسی رکن قانونی و سایر ارکان ناظر بر جرم ضروری بوده و 

اصل کلی بر این قرار دارد که باید . اج  پرداخته خواهد شدشکلی به مسائلی نظیر صالحیت مر

هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین شود که مراحل اجترای آن طتی شتده و بته      درمورد

نظتام   ضتد تواند اعمتال مختالف بتا     افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می هیکلاطالع 

  .(136 نوربهتا، ) قانونی تصوّر جرم ممکتن نیستت  اجتماعی را جرم شناسد و بدون وجود متون 

 اصتل  .یکی از اصول اساسی حقتوق جزاستت   ها مجازا و  جرایماصل قانونی بودن  نیب نیدرا

حکتم بته   » دارد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایتران در ایتن متورد مقترر متی     

طبتق   نیهمچنت « ون باشتد قتان  موجب بهدادگاه صالح و  قیازطرمجازا  و اجرای آن باید تنها 

ها باید مستدل و مستتند بته    احکام دادگاه» مزبورو شصت و ششم قانون اساسی  صد کیاصل 

و  صد کیبرابر اصل  عالوه به« است صادرشدهآن حکم  براساسمواد قانون و اصولی باشد که 

است  شده وض  بعدازآنهیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که »شصت و نهم همین قانون

تعیتین شترایط جترم انگتاری      منظتور  بته این اصول ( 133 گلدوزیان،) گردد جرم محسوب نمی

 .قرار گرفت مورداشارهاختالس در بخش خصوصی ایران 

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبتازره   22 مادهاختالس در بخش خصوصی صرفاً در 

شتده   دیتأکاری اختالس در این بخش مزبور نیز صرفاً به جرم انگ مادهو در  شده مطرحبا فساد 

 یتستاو  بته و در قانون مجازا  اسالمی به آن پرداخته نشده است بر این استاس و بتا عنایتت    

ضمن درنظتر گترفتن   ) یخصوصارکان حاکم بر اختالس در بخش دولتی با اختالس در بخش 

د مجتازا   و با اتخاذ وحد  مالک از قانون تشتدی ( برای جرم انگاری اختالس موردنظرسطح 

تتوان از ارکتان و مجتازا  مقترر در ایتن قتانون        مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، می

تطبیق آن با جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی استفاده کرد بر این اساس و بتا   منظور به
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عنایت به عدم جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی در ادامته بته شترح قواعتد مزبتور در      

تبیین اصول جرم انگاری اختالس در بخش خصوصتی پرداختته خواهتد     منظور بهبخش دولتی 

 .شد

 های ماهوی اختالس جنبه

را  کتار  هتر و  زیت چ هتر به معنی امر مربوط به اساس و ریشه و ذا  های ماهوی در ل ت  جنبه

حقتوق  ( 131 لنگرودی،) .گویند مثالً بحث ماهوی یعنی بحث مربوط به اصل کار نه فروع آن

. ماهوی در هر دو شاخه عمومی و اختصاصی درصدد تبیین جرم، مجرم و مجازا  است کیفری

ارکان ناظر بر آن، مجازا  و کیفیت اجرای آن از  بایدهای ماهوی اختالس نیز  در بررسی جنبه

 .و بررسی قرار گیرد موردبحثحیث تشدید و تخفیف 

 رکن قانونی اختالس در بخش خصوصی

اصل در متمم قانون اساسی ایتران و   نیا .صل قانونی بودن جرم استمنظور از عنصر قانونی ا

این اصل در حقوق ایران از حقتوق اروپتایی    انعکاس .است شده رفتهیپذقانون مجازا  اسالمی 

 ( 13 باهری،) .حقوق جزای مدرن است هیپااصل  نیا .است

بتودن جترم و    به نظر برخی از اساتید حقوق جزا عنصتر قتانونی، پرتتوی از اصتل قتانونی     

این دو عنصر نیست تتا در کنتار    عرض همباشد و  عناصر مادی و روانی نمی یربنایزمجازا  و 

یتک   عنتوان  بته عنصر قتانونی را نبایتد    نیبنابرا .قرار گیرد موردبحث ها آنو همسنگ با  ها آن

رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک  رابطه .قرار داد یموردبررسعنصر مجزا 

مجتزا از عناصتر متادی و     طتور  بته طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی 

شیوه معمول حقوقدانان ایرانی ایتن   حال نیباا ،(111 میرمحمدصادقی،) نداردروانی موضوعیت 

 در .قرار دهنتد  مورداشارهاست که عنصر قانونی جرم را نیز در کنار عناصر مادی و معنوی جرم 

باشد و برای وجود عناصتر یتک جترم و     عنصر قانونی پایه و اساس دو عنصر دیگر می حقیقت

باشد و لذا در بسیاری از کشورها در بحتث از عناصتر و    تحقق آن، عنصر قانونی مفروغ عنه می

حقوقدانان ستایر   .(333 ابوعامر،) اند یک رکن نام نبرده عنوان بهارکان جرایم، از عنصر قانونی 
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ررسی ارکان و عناصر هر جرمی ابتدا به سراغ رکن مادی رفته و سپس به بحث از کشورها در ب

 .اند رکن معنوی پرداخته

فصتل ستوم    براستاس عنصر قانونی جرم اختالس در بختش خصوصتی در حقتوق ایتران     

 رغتم بته  .باشد این کنوانسیون می 22کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و ماده 

 یقتانون  متاده  دیتأکدر مجم  تشخیص مصلحت نظام و  131 نوانسیون در سال تصویب این ک

 ضرور  بههر جایگاهی در بخش خصوصی  در( embezelment) اختالسفوق بر برخورد با 

هر کشور عضو، اتختاذ  »است  مقررشدهدر این ماده . گردد می دیتأکبرخورد کیفری با این جرم 

 یها تیفعالقرار خواهد داد تا ارتکاب اختالس در حین  نظرمدقوانین و سایر اقداما  مقتضی را 

اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگتاهی در بختش خصوصتی فعالیتت     

که  یباارزشکند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز  کند یا آن را اداره می می

عمدی ارتکتاب یافتته    صور  به که یدرصورتاست  واگذارشدهجایگاه ش لی وی به او  موجب به

 .«جرم کیفری قلمداد گردد عنوان بهباشد، 

 ذکرشتده که از مفاد این ماده مشخص است منظور اصلی آن برخورد با مصادیق  طور همان

 .باشد با عنوان کیفری اختالس و تحمیل مجازا  این جرم بر مرتکبین آن می

 رکن مادی اختالس در بخش خصوصی

استت و آن رفتتار آدمتی غیتر از      یضداجتماعحقیقت و ماهیت عمل  درواق صر مادی جرم عن

 .زشت و نکوهیده باشد قابتل مجتازا  نیستت    هرچندپندار او است، در حقوق جزا پندار انسان 

 عمتل  .مجرمانه اشکال مختلف دارد شکلی از آن فعل استت و شتکل دیگتر تترک فعتل      رفتار

کنتد و گتاهی جنبته     می مشخصآن را  گذار قانونعملی که  گاهی عبار  است از یضداجتماع

اخیتر   درصتور  شتودی   حاصل متی  آنای است که از  عمل آدمی مربوط به نتیجه یضداجتماع

 .ضرور  دارد که نتیجته مجرمانته معلتول فعتل کستی باشتد کته جترم مستتند بته او استت           

 ( 13 باهری،)

یا ترک کند که قانون آن را جترم   عنصر مادی جرم آن است که انسان کاری را انجام دهد

 :باشد عنصر مادی متشکل از سه جزء زیر می یطورکل بهدانسته است 
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 .نوع جرم فعل یا ترک فعل است براساسرفتار فیزیکی که  . 

قانون شرط تحقتق   ازنظر ها آنمجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم  .2

 .باشد جرم می

داشتته یعنتی    الذکر فوقعلیت با جزء اول  رابطهاید نتیجه حاصل از رفتار متهم که ب .1

 .رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد

جرایم لزوماً از هر سه بخش عنصر مادی برخوردار نیستند  همهکه  البته باید در نظر داشت

برختی از جترایم    عتالوه  به .برای مثال شروع به جرم نیاز به بخش سوم یعنی رکن نتیجه ندارد

شتوند یعنتی بتدون وجتود ایتن رکتن تحقتق         نیز اصطالحاً جزء جرایم مطلق محسوب میتام 

اینکه در محضتر دادگتاه    صرف بهیابند برای مثال جرایم ادای شهاد  کذب یا سوگند دروغ  می

آیا این امتر موجتب برائتت     که نیاعالماً شهاد  کذبی داده یا دروغی ادا نماید و بدون توجه به 

 .شتده استت یتا خیتر بته وقتوع خواهتد پیوستت         یگنتاه  یبشدن شخص گناهکار یا محکوم 

 (131 نورزاد،)

 رکن معنوی اختالس

جترم منتوط بته     تیواقع .نقض شود گذار قانونبرای تحقق جرم کافی نیست که اوامر و نواهی 

اصلی تقصتیر   شرط .با تقصیر باشد توأمجزایی  گذار قانون ینواه واین است که تخلف از اوامر 

 تیت قابل .که نقض قانون جزایی مستند به فعل کسی باشد که احتمتاالً مقصتر استت    این است

 یته نظر توسعه باوجودپایه اصلی مسئولیت جزایی است، بلکه مسئولیت مدنی هم  فقط نهاستناد 

عینی، مشروط و موکول به این است که زیان و غرامتی که به هتم رستیده استت بته وجهتی      

 .شتتود وی گذاشتتته متتی عهتتدهزیتتان و خستتار  بتته  مستتتند بتته شخصتتی باشتتد کتته جبتتران

 ( 13 باهری،)

اختالس از جرایم عمدی است و برای تحقق عمد الزم است که تصاحب یا از بتین بتردن   

باید  عالوه بهو قصد آگاهانه وی بوده و  تیسوءنمال که در ید امانی مرتکب بوده است، معلول 

تحقق عنصر روانتی جترم موکتول بته      گرید عبار  به .متضمن انتفاع شخص دیگری هم باشد

خاص در اضترار دولتت و یتا افتراد دیگتر       تیسوءنوجود عمد مرتکب در تصاحب مال و وجود 
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یتا   تیستوءن برای تحقق جرم اختالس الزم استت وقتوع جترم و     (111 صالح ولیدی،) .است

عتام و   جرم نیز همانند سایر جترایم دارای دو ستوء نیستت    نیا .اتالف عمدی احراز شده باشد

نیست عام در جرم اختالس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء بته   سوء .خاص است

خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار بته امتوال در    تیسوءننف  خود یا دیگری است و 

 .اختیار است

مرتکتب آن   تیستوءن بتوده و   جترایم عنصر معنوی اختالس تاب  اصل کلی عمدی بتودن  

 متوردنظر کامتل و آزاد و بتا قصتد نقتض ارزش      ارادهت که رفتار مجرمانته بتا   زمانی کامل اس

جرم عمدی اختالس برای مجترم   در .و تحصیل نتیجه مجرمانه صور  گرفته باشد گذار قانون

عمد عام و کلی مرتکب جترم اختتالس کته نخستتین جتزء       بایدشناختن مرتکب جرم، دادگاه 

مرتکب جرم کسی است کته عتالم و آگتاه     که نیاشود مبنی بر  عنصر روانی جرم محسوب می

او  یدار امانتت است که قصد تصاحب اموال در اختیار، یعنی انجام عملی که مختالف خصیصته   

تتالش ختود را بترای ایجتاد ایتن عمتل        هذا م شود،  قانون جرم محسوب می ازنظرو  باشد یم

ایتن اقتدام    کته  نیت ا مضافاً .دگیر است و در حقیقت ممنوعیت آن را نادیده می کاربرده بهممنوع 

آگاهانه و عمدی او که منتهی به تحصیل منفعت برای او و یا دیگری شده است باعتث اضترار   

ترتیب حصول این نتیجه سوء بترای مرتکتب کته     نیبد .دولت یا سایر اشخاص نیز خواهد شد

 کننده لیمتکرساند،  را به هدف دسترسی به آن به انجام می جرم اوهمان عمد خاصی است که 

 .(111 صالح ولیدی،) عنصر روانی جرم است و اصوالً دادگاه باید آن را احراز نماید

 مجازات اختالس

 .رنتتج و تعتتب بتتر بزهکتتار صتتور  بتتهمجتتازا  عبتتار  استتت از تحمیتتل واکتتنش اجتمتتاعی 

هدف عمومی و اصلی از مجازا  مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت  (133 گلدوزیان،)

معه است اهداف اختصاصی کیفر با توجه به نقش مجازا ، پاسخگویی به این موارد است در جا

اصتالح و انطبتاق   : ارعابی مجتازا ، سته   نقش :، دو(ییجو انتقاماقتضای عدالت و ) کفاره: یک

عالوه بر این  (111 صالح ولیدی،) با نقش طرد بزهکار از جامعه، فریک :اجتماعی بزهکار، چهار

نفتر  جامعته از عمتل     نشانه  آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به تعریف، مجازا
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را کته   آزار .کنتد  آن برای شخصی مقصر است بر طبتق قتانون تعیتین متی     مرتکبمجرمانه و 

مجتازا    هتدف  .آورد نباید هدف مجازا  تلقی کترد  ای به حقی از حقوق مجرم وارد می صدمه

عتالی   یهتا  هتدف وسیله نیل به ایتن   آزار .دالت استاصالح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای ع

کند مجتازا  ضتامن    را قاضی در حدودی که قانون معلوم نموده است تعیین می مجازا  .است

 .اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمینیه، ممتاز و مشتخص استت  

بته لحتاظ هتدف اجتمتاعی     را  مجازا  .شخصی است و برای همه افراد یکسان است مجازا 

که هدف آن تنبیه و آگاه ساختن  یمجازات –تقسیم کرد الف  توان یمها بر سه طبقه بزر   آن

که هدف آن اصتالح بزهکتار    یمجازات -ب .و همچنین ترسانیدن و ایجاد خوف و هراس است

در  مجتازا  ماننتد  ) کنتد  اصالح وی سلب می قصد بهکه آزادی بزهکار را  یمجازاتاست یعنی 

و زنتدان   اعدام :که هدف آن طرد مجرم از جامعه است یمجازات( برای اختالس شده گرفتهنظر 

با این مقدمه درباره مجازا  به بررسی مجازا  اختالس در قوانین کیفتری  (  13 باهری،) .ابد

 .پردازیم ایران می

 مجازات اصلی اختالس

اء، اختتالس و کالهبترداری مجتازا     قانون تشدید مجازا  مرتکبین ارتشت  5 مادهبا عنایت به 

با جعتل   توأماختالس ) مرتکبعمل  نحوهجرم اختالس بستگی به ارزش مال اختالس شده و 

ریال باشد مرتکب به شش  هزار پنجاهترتیب اگر میزان اختالس تا  نیبد .دارد( آن رینظاسند و 

باشتد بته دو تتا دو     بیش از این مبلتغ  هرگاهماه حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و 

سال حبس و انفصال دائم از خدما  دولتی و در هر دو مورد به ردّ وجه یا مال متورد اختتالس   

 .به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد

 تبصتره  موجب بهبا جعل سند و نظایر آن باشد مجازا  مرتکب  توأمچنانچه عمل اختالس 

 5سال حتبس و یتک تتا     5تا  2ریال باشد  هزار پنجاهس تا میزان اختال که یدرصورت 5 ماده 2

تا ده ستال حتبس و انفصتال دائتم از      1سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 

خدما  دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقتدی معتادل دو   

 .برابر آن محکوم خواهد شد
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نصتاب   حداقل :دارد اشعار می 5ماده  6 تبصرهاموال اختالس شده در  تعیین ارزش درمورد

مبالغ مذکور در جرایم اختالس از حیث تعیین مجازا  یا صالحیت محاکم اعم از این است که 

جرم دفعتاً واحده یا به دفعا  واق  شده باشد و جم  مبلغ مورد اختالس بالغ بتر نصتاب مزبتور    

 .باشد

با تشکیل شبکه یا رهبری چند نفری صور  گیرد مشمول ماده  جرم اختالس که یدرصورت

 صتور   نیت ا در وقانون تشدید مجازا  مترتکبین ارتشتاء و اختتالس و کالهبترداری بتوده       6

اختالس و رد آن حسب مورد به دولت یتا   قیازطر شده کسبمرتکبین عالوه بر استرداد اموال 

نفصال دائم از خدما  دولتی و حبس از پانزده افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و ا

باشند به مجازا  مفسد  االرض یفمصداق مفسدان  که یدرصورتو  شوند یمسال تا ابد محکوم 

 (133 نورزاد،. )محکوم خواهند شد االرض یف

در مواردی که تمام یا بخشی از مال مورد اختالس قبل از صدور حکم از ستوی مختتلس   

ده باشد از جهت رد و غرامت موضوعاً خارج خواهتد بتود و در متوردی کته     طوعاً یا کرهاً رد ش

آن موضوعاً و حکماً مشمول خواهد بتود و   ماندهیباققسمتی از مال مورد اختالس رد شده باشد 

حکتتتم بتتته پرداختتتت دو برابتتتر اصتتتل متتتال اختتتتالس شتتتده متتتورد نخواهتتتد داشتتتت  

 .(111 میرمحمدصادقی،)

کبین ارتشاء و اختالس و کالهبترداری بترای شتروع بته     قانون تشدید مجازا  مرت 3 ماده

شروع به اختالس حسب متورد،   مجازا  :دارد جرم اختالس نیز مجازا  تعیین کرده و مقرر می

نیتز جترم    شتده  انجتام نفس عمل  که یدرصورتحداقل مجازا  مقرر در همان مورد خواهد بود 

 .شود به مجازا  آن جرم نیز محکوم می کننده شروعباشد، 

 طتراز  همیا باالتر و  رکلیمدمستخدمان دولتی عالوه بر مجازا  مذکور، چنانچه در مرتبه 

باشند به شتش   تر نییپادر مراتب  که یدرصورتباشند، به انفصال دائم از خدما  دولتی و  ها آن

 .شوند ماه تا سه سال انفصال موقت از خدما  دولتی محکوم می

روع به اختالس با توجه به اینکه مرتکب هنوز مالی را اختذ  البته الزم به توضیح است که در ش

 .نکرده است تعیین جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است مفهومی نخواهد داشت
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مجازا  مختلس شتامل حتبس، جتزای     یطورکل بهبا توجه به موارد مطروحه  که نیانتیجه 

م یتا موقتت خواهتد بتود و     است که حسب مورد انفصتال دائت   ازخدمت انفصالنقدی، شالق و 

قانون تشدید باشد ممکن است حسب متورد بته مجتازا      6مرتکبین مشمول ماده  درخصوص

 .نیز محکوم شوند االرض یفمفسد 

 تکمیلی و تبعی مجازات

بردند، کاهش جرایم پی درجهتبه معنای خاص  مجازا جرم شناسان به ناکارآمدی  ازآنکه پس

توان به حذف مسئولیت اخالقی در  جرایم پدید آمد که می کاهش منظور بهراهکارهای جدیدی 

کلی از منظر گراماتیکا اشتاره کترد در همتین راستتا      صور  به مجازا مکتب تحققی و حذف 

کاهش جرایم و اصالح مجرمین در کنار  راستایدرراهکار مکمل  عنوان بهتکمیلی نیز  مجازا 

، فردی کردن مجازا  و توجه به مجازا ین اولیه اعمال ا هدف .اصلی به وجود آمدند مجازا 

که بتا تولتد ایتن     های آن را باید در مکتب تحققی جستجو کرد شخصیت مجرم است که ریشه

مکتب علوم جنایی، در توجه به بزهکاری رویکردهای جرم مدار را کنتار گذاشتته و شخصتیت    

نون مجازا  اسالمی، هتدف  در قا گذار قانونرسد  نظر می به .قرار دادند موردتوجهمجرم را نیز 

 .داشتته استت   متدنظر جلوگیری از تکرار جرم، بعد از تحمل کیفر اصلی و نیز اصالح مجترم را  

 مجتازا  ها در اعمال این قبیل  عملی کردن این اهداف را با اعطای اختیار به دادگاه گذار قانون

تکمیلتی در قتوانین    مجتازا   .(131 نوریان و دیگران،) کرده است ینیب شیپدر احکام صادره 

تکمیلی به میتان آمتده استت،     مجازا تبعی مرتبط هستند و هر جا ذکری از  مجازا ایران با 

صتور    صتراحت  بته و تفکیک بین این دو نوع مجتازا    خوردند یمتبعی نیز به چشم  مجازا 

 جتازا  مکته   صتور   نیا به .نگرفته و تفاوتشان را باید در ذکر یا عدم ذکر در دادنامه پیدا کرد

 تبت   بهتبعی  مجازا  یول .شوند و قاضی باید به آن تصریح کند تکمیلی در متن دادنامه قید می

همچنتین تمتایز   ( 113 اردبیلی،. )شود محکومیت مجرم و بدون قید در دادنامه بر مجرم بار می

ل اعمتا  درواقت   .استت  هتا  آناساسی دیگر این دو مجازا ، در اختیار یا اجبار قاضی بر اعمتال  

محکومیت به مجازا  اصلی بتر مجترم بتار     تب  بهتبعی، خارج از اختیار قاضی است و  مجازا 
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نوریتان و  )شتود   تکمیلی بته تشتخیص دادگتاه بتر مجترم تحمیتل متی        مجازا شود ولی  می

 .(131 دیگران،

 تشدید و تخفیف مجازات اختالس

میتزان   درمتورد  گتذار  انونقت  حیتصتر  بهجرم اختالس علل و عواملی وجود دارند که بنا  درمورد

 قرار خواهند گرفت موردبحثاین عوامل در ادامه  مؤثرندمجازا  مرتکب جرم 

 تشدید مجازات

ها و  گذار تعیین نموده و قاضی ناچار از رعایت آن جها  تشدید مجازا  کیفیاتی است که قانون

ر مقابتل  در جهتا  تشتدید مجتازا  جهتا  عینتی د      یبند طبقهدر یک . تشدید مجازا  است

گتذار تعیتین نمتوده و     تشدید مجازا  کیفیاتی است که قانون جها  .جها  شخصی قرار دارد

ای همتان  ها مجازا  را بیشتر از حداکثر مقرر در قانون بتر  قاضی مجبور است در مواجهه با آن

معاذیر قانونی استت النهایته معتاذیر     نهیقرجها  تشدید مجازا   بیترت نیا بهجرم معلوم بدارد 

کند ولی جها  تشدید قاضتی را ملتزم    قانونی، قاضی را مجبور به تنزیل مجازا  از حداقل می

 جرم اختالس نیز دارای جهتاتی  .( 13 باهری،) سازد ش مجازا  نسبت به حداکثر میبه افزای

است که منجر به تشدید مجازا  خواهد شد با توجه به آثار مخرب اختالس بر اقتصتاد جامعته   

گذار شرایطی را برای تشدید مجازا  مختلس در نظر گرفته است که محتاکم ملتزم بته     قانون

 .باشند رعایت آن می

 میزان مال مورد اختالس

و میزان مورد اختالس استت  شود افزایش مبلغ  آنچه در این خصوص باعث تشدید مجازا  می

 تتر  نیستنگ ریال بیشتر شود مجتازا  نیتز    هزار پنجاهمیزان اختالس از مبلغ  که یدرصورتیعنی 

حاضر با توجه بته تتورم شتدید و ستقوط ارزش پتول غالبتًا میتزان بتیش از          درحالخواهد بود 

از  مجتازا  مختتلس   درخصتوص باشد و بدین ترتیب حکتم اصتلی و عتام     ریال می هزار پنجاه

 .است داکردهیپو حالت استثنایی  شده خارجاطالق بر عموم 
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 (عمل مرتکب نحوه)آن اختالس همراه با جعل سند و نظایر 

 بترای شتوند   است افرادی کته مرتکتب اختتالس متی     توأماختالس در اکثر موارد با جعل سند 

جیه قانونی اعمال جرم مبادر  به تهیه و استفاده از سند مجعول مبنی بر تو یجلوگیری از افشا

کنند ترتیبی اتخاذ کنند تتا کستی متوجته     نمایند یعنی با ساختن اسناد جعلی تالش می خود می

مجتازا  را تشتدید را    گتذار  قتانون متوارد   گونه نیانشودی به همین دلیل در  شده تصاحباموال 

 .نموده است

کالهبرداری مقترر   پنج قانون تشدید مجازا  مرتکبین ارتشاء، اختالس و مادهدوم  تبصره

میزان اختالس  که یدرصورتبا جعل سند و نظایر آن باشد  توأمچنانچه عمل اختالس »دارد می

 هرگتاه ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج ستال انفصتال و    هزار پنجاهتا 

ر هر مورد بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدما  دولتی و د

 .شود عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می

 تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری قیازطراختالس 

 درمتورد آثار مخرب بیشتری در پی دارد و پیشگیری  یجمع دسته صور  بهمعموالً ارتکاب جرم 

است به همتین دلیتل    تر مشکل مراتب بهد شون گروهی مرتکب جرم می صور  بهمجرمینی که 

باشتد   گروهی از کیفیتا  مشتدّدة مجتازا  متی     صور  به جرایمدر حقوق جزای ایران ارتکاب 

قانون تشدید مجتازا  مترتکبین ارتشتاء،     6نبوده و وفق ماده  مستثنااختالس نیز از این قاعده 

 یچنتدنفر رهبری شتبکه  ارتکاب جرم اختالس با تشکیل یا  درصور اختالس و کالهبرداری 

موجب حبس از پانزده سال  آمده دست بهعالوه بر انفصال دائم و جزای نقدی معادل کلیه اموال 

خواهد  االرض یفموجب اعمال مجازا  افساد  االرض یفصدق عنوان مفسد  درصور تا ابد و 

 .بود

 جهات تخفیف مجازات

قانونی نیز بتر دو قستم استت     ریعاذم .و کیفیا  مخففه ریمعاذ :جها  تخفیف بر دو قسم است

بستگی به وخامتت و خطرنتاکی    یطورکل به ریمعاذ .معاذیر معاف کننده و معاذیر تخفیف دهنده

قانونی را اعم از اینکه تخفیف دهنده یتا   ریمعاذ .جرم ندارد بلکه مربوط است به سیاست جزایی
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بوده و مربوط به یک مورد ختاص   عام جنبهکند و غالباً فاقد  معاف کننده باشد قانون تعیین می

مشتروعیت و   جهتا   .قانونی از جها  مشروعیت و علل عدم تقصیر متمایز است ریمعاذ .است

در مستئولیت نتدارد و فقتط     یریتتأث علل عدم تقصیر، راف  مسئولیت است ولی معاذیر قتانونی  

عتاذیری  تخفیف مجازا  گتاهی عبتار  از م   جها  .شود موجب معافیت یا تخفیف مجازا  می

گاهی عبار  از کیفیتا  و اوضتاع و احتوالی     و .است شده ینیب شیپاست که در قانون صریحاً 

( همان. )قاضی است عهدهاست که مقتضی تخفیف مجازا  است و تشخیص و ارزیابی آن به 

دهتد   باشد که به قاضتی امکتان متی    در حقوق جزا می یسیتأستخفیف مجازا   گرید عبار  به

پرونتده   واحوال اوضاعها با در نظر گرفتن  عدالت جزایی و فردی کردن مجازا  اجرای منظور به

وجود جها  خاص، کیفر متهم را حتی از حداقل قانونی نیز تقلیل داده و یا تبتدیل   درصور و 

 .به نوع دیگری از مجازا  نماید

 تخفیف مجازات اختالس

ازا  مرتکب را تتا حتداقل   وجود جها  تخفیف فقط مج درصور جرم اختالس قاضی  درمورد

با انگیزه شرافتمندانه مبادر  به اختالس نماید قاضی  یمأموردهد بنابراین اگر  مورد تقلیل می

شتش متاده پتنج     تبصتره  .وی کمتر از حداقل تعیین نمایتد  درموردتواند مجازا  حبس را  نمی

متوارد متذکور    هیکلدر » دارد میزان تخفیف در جرم اختالس مقرر می درخصوصقانون تشدید 

 ازلحتاظ یتک   متاده یک  تبصرهوجود جها  تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررا   درصور 

یتک همتین    متاده یک  تبصره« .حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال دائم خواهد بود

وجود جها  و کیفیا  مخففته   درصور موارد مذکور در این ماده  هیکلدر »دارد قانون مقرر می

تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازا  مرتکب را فقط تا حتداقل مجتازا     ه میدادگا

تواند به تعلیق اجترای   انفصال از خدما  دولتی تقلیل دهد ولی نمی و( حبس) مادهمقرر در این 

 جترایم رستد نستبت بته بستیاری از      مذکور به نظر می تبصرهتوجه به مفاد  با .کیفر حکم دهد

شتود نته تخفیتف مجتازا  زیترا در       تشدید مجتازا  محستوب متی    درواق کور های مذ تبصره

در  کته  یدرحتال  (.131 نتورزاد، ) استهای مذکور، نوعی محدودیت تخفیف مقرر گردیده  تبصره
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تعزیتری و بازدارنتده    جترایم  درخصوصقانون مجازا  اسالمی که ماده عام تخفیف   11ماده 

تواند به هر نحو که مایل باشتد   دارد و دادگاه میشود تخفیف مجازا  محدودیتی ن محسوب می

 .مجازا  را تخفیف دهد و حتی تبدیل نماید

قانون مجازا  اسالمی  11شود این است که آیا ماده  که در این خصوص مطرح می یسؤال

 جرم اختالس نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ درخصوص

 مجتازا  ره بترای مختتلس جتزء    توان استدالل نمود که چون مجازا  مقر می طرف کیاز

 درخصتوص  132 قانون مجتازا  استالمی مصتوب     11باشد پس ماده  تعزیری و بازدارنده می

 .خواهد بود اعمال قابلمجازا  اختالس نیز 

 دیت مؤهای مذکور نیز  رسد و مفهوم و منطوق تبصره می نظر به تر حیصحاستدالل دیگر که 

اختالس محدودیت قانونی وجود دارد  درخصوص تخفیف درمورداین نظرا  است این است که 

 مقتدم است ناستخ ختاص    مؤخرعام  132 قانون مجازا  اسالمی مصوب  که نیاو با توجه به 

موارد تخفیف و  ازجمله .ستین( قانون تشدید مجازا  مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری)

... قتانون تشتدید مجتازا      5 ماده 1 تبصرهبزه اختالس  درخصوص شده گرفتهمعافیت در نظر 

 ادامته تشویق مختلسین به استرداد وجه یا مال مورد اختتالس و انصتراف از    درجهتاست که 

 هرگتاه  :دارد یمت مذکور مقترر   تبصره .کرده است ینیب شیپعملیا  اجرایی معافیتی برای آنان 

رد نمایتد  مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال متورد اختتالس را مستت   

و اجرای حبس را معلق ولی حکتم   دینما یمدادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف 

فعالیت مجرمانته و   ادامهجلوگیری از  منظور بهمقنن در اینجا  .او اجرا خواهد شد دربارهانفصال 

کیفتری  نتیجتاً از متضرر شدن دولت مبادر  به وض  این تبصره نمتوده و بتا اتختاذ سیاستت     

 .صحیح و سنجیده مجرمین را تشویق و ترغیب به بازگرداندن اموال اختالس شده نموده است

                                                           
دگاه درصور  وجود یک یا چند جهت از جها  تخفیف، دا :دارد قانون مجازا  اسالمی مقرر می 11 ماده - 
 -الف :تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند به حال متهم مناسب که ینحو مجازا  تعزیری را به تواند یم

تبدیل  -پ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -ب تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
تقلیل سایر مجازا  تعزیری به میزان یک یا دو  -  . انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 .درجه از همان نوع یا انواع دیگر
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 پیشگیری از اختالس 

پیشگیری از بزهکتاری عبتار    : گوید درباره پیشگیری از وقوع جرم می یابرندآباددکتر نجفی 

 قیت ازطرری ختاص مهتار بزهکتا    منظور بهاست از وسایل و ابزارهایی که دولت و جامعه مدنی 

 کتار  بته و یا مدیریت مناسب نستبت بته عوامتل محیطتی      زا جرمحذف یا محدود کردن عوامل 

کند کته   فساد مالی همانند سایر جرایم، در فضایی رشد می (133 نجفی ابرندآبادی،) .گیرند می

هتا   هایی برای سود بردن از این فرصت زهیانگ هایی برای مداخله در رفتارهای نامشروع، فرصت

است، که  مؤثراز فساد مالی در فضاهایی  یریشگیپ .کند را ایجاد می یفیضعنظار  اجتماعی  و

 سازد، را ممکن می یساز شفاف کند، رساند، سالمت را تشویق می را به حداقل می ها فرصتاین 

های بخش عمومی، خصوصتی و جامعته    و تالش منداست بهرهرهنمودهای هنجاری مشروع  از

 منظتور  بته بتر ایتن استاس و     ،(131 منتد بتگ نظتر،    بهتره ) کند گر تجمی  میمدنی را با یکدی

 وضتعی،  پیشتگیری  گونتاگون  یهتا  وهیشت  از جرایمی نظیر اختتالس، اعمتال   مؤثرپیشگیری 

 کنترل در یمؤثر نقش زمانهم طور به شناختی، جرم یها آموزه به توجه با کیفری و اجتماعی

 یده گزارش گوناگون آن، ابعاد در نظارتی تدابیر عمالا .دارد مالی مفاسد سایر و یاد شده جرم

 کننتده  لیتسته  جترایم  بتا  مبتارزه  و شتفافیت  کارمنتدان،  دارایی به رسیدگی مالی، موارد فساد

 و عمتومی  فرهنگ ارتقای ،یساالر ستهیشا و وضعی پیشگیری راهکارهای زمره در اختالس،

 کته  هستتند  اجتمتاعی  پیشتگیری  اقتداما   ازجملته  ...و صتحیح  یالگوساز ،یا حرفه اخالق

 .(131 سلیمانی،) شوند گذارده اجرا به جرم اختالس وقوع موارد کاهش برای توانند یم

 پیشیگیری وضعی از اختالس

 یهتا  فرصتت  رستاندن  حتداقل  به برایاست که  نوع دیگری از پیشگیری، پیشگیری وضعی

 و نظتار  : ماننتد  شودی گرفته می کار بهدارند  اختالس جرم وقوع در فراوانی تأثیر مجرمانه که

 ضتد  اقتداما   مجرمانه، محیط کردن برای ناامن یده گزارش سازوکارهای دقیق، حسابرسی

   .کارمنتدان  تعیتین دارایتی   و اطالعا ، اعتالم  به دسترسی و شفافیت پولشویی، اسناد و جعل

و  بافشتارها  ههمواج در یدار شتنیخو توان افزایش برای فردی و اجتماعی پیشگیری منظوربه
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 اشتخاص  تربیت و آموزش سازمانی، فضای و افراد در اخالقیا  مجرمانه، ارتقای یها فرصت

 .باشد یم راستا این در ...و کارمندان از مالی حمایت فرد، مختلف زندگی مراحل در

 میتزان  بته  جترم  وقتوع  میتزان  کته  آن استت  جترم  از پیشتگیری  بحث در اساسی نکته

 کتالن  در ستطح  شت لی  و محیطتی  شرایط از یبرخ .دارد بستگی نآ برای مهیا یها فرصت

 جترم  یتک  جترم  ایتن  ازآنجاکته  و کنند یم مهیا اختالس جرم ارتکاب برای را مناسبی زمینه

 مرحلته  در نمتودی  اعمتال  زدایتی فرصتت  بترای  بایتد  نیتز  را کالنی اقداما  مدار استتفرص

 مجرمانته  هتای  فرصتت  حتذف  بته  جرمن که تکلف و بی ساده قوانین تصویب با یگذار قانون

اداری،  ستاختار  اصتالح  و یساز یخصوص قیازطر روکراسیوب نظام یها ضعف با مقابله گردند،

 زداییفرصت برای مهم اقداما  ازجمله ها سازمان ارشد مقاما  حدوحصر یب اختیارا  کاهش

 ،شتوند  یمت  ریزتتر  و تخصصی روز روزبه مشاغل اینکه به توجه با همچنین .شود یم محسوب

 کنونی عصر در .شوند روزآمد باید هم مالی تخلفا  شناسایی و پیشگیری و امکانا  ها روش

 ضترور   یتک  اختتالس  جترم  کشتف  در متخصتص  و دهیت د آمتوزش  نیروهتای  از استتفاده 

 .(131 سلیمانی،) است انکار رقابلیغ

 از اختالس در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یریشگیپ

قائتل   یا ژهیت وکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز برای پیشتگیری اهمیتت   

را برای پیشتگیری از فستاد اتختاذ     یمؤثر یها استیسخواهد تا  عضو می یها دولتشده و از 

کامل را با اقداما  متنوعی که هم به بخش عمومی و هم بختش خصوصتی    فصل کیکنند و 

این اقداما  از ترتیبا  نهتادی، مثتل    دامنه .مسئله اختصاص داده است شود، به این مرتبط می

 ارتقادهنتده  یهتا  استت یسمبارزه با فساد گرفتته، تتا کتدهای رفتتاری و      ژهیو نهاد کی سیتأس

 ونیکنوانست  .شتود  را شامل می یریپذ تیمسئولو  یساز شفافحکمرانی خوب، حاکمیت قانون، 

متدنی و   جامعته عضو بته تشتویق فعتال     یها دولتز به طرز چشمگیری با دعو  از هر یک ا

و  یردولتت یغهتای   ستازمان  ازجملته آگاهی عمومی از مشکال  فساد، بر نقش مهم کل جامعه 

 .(131 بگ نظر، مند بهره) ورزد می دیتأکابتکارا  جوام  
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 یریگ جهینتبحث و 

مرور . مطرح بوده استدر جوام   ها دولتدر ابتدا اشاره شد که اختالس اموال همراه با تشکیل 

با این جرم و اعمال  مؤثرهمواره در برخورد  ها دولت ارادهاسناد تاریخی مؤید این نکته است که 

اختتالس عتالوه بتر اختالل در نظتام      . شدیدترین مجازا  نسبت به مرتکبین آن بتوده استت  

گتذاردی   متی  یجتا  بته های اجتماعی و فرهنگی از خود  اقتصادی کشور، تبعا  بسیاری در حوزه

قتانون   52 و تصتویب متاده    136 برخورد بتا اختتالس بته ستال      درباره یگذار قانونحرکت 

نظیتر   یمت ایجردر برخورد بتا   یگذار قانونروند  تاکنونگردد از آن زمان  مجازا  عمومی برمی

از  رمجتاز یغو برداشت  سوءاستفادهاختالس و ارتشاء محدود به کارمندان دولت و اقدام آنان در 

پس از جنتگ،   یها مهرومومخاص اقتصادی  طیشرا .باشد ال و امکانا  در اختیار ایشان میامو

ارتشتاء، اختتالس و    جترایم ایران را بتر آن داشتت کته مجتازا  مترتکبین       یگذار قانوننظام 

متناسب با آن وضت  نماینتد شتاید بتتوان گفتت یکتی از        کالهبرداری را تشدید نموده و کیفر

د مجازا  در آن مقط ، صیانت و حفاظت از اموال دولتی، جلتوگیری از  دالیل تشدی نیتر یاصل

 .های حکومت و برقراری تعادل اقتصادی بوده است به دارایی یانداز دست

 جامعته ، یالملل نیبای و  های منطقه گسترش فساد در ابعاد جهانی و عدم کارایی کنوانسیون

ی، نستبت بته تصتویب مقرراتتی کامتل      ا جهانی را بر آن داشت که عالوه بر معاهدا  منطقته 

مبارزه با فساد در همه ابعاد آن اقدام نمایند این تصمیم منجر به تصتویب کنوانستیون    منظور به

سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد شد و جمهوری اسالمی ایران نیز بر همین مبنا در سال 

عضو متعهد به جرم انگاری  یها تدول یالملل نیباین سند  در .به این کنوانسیون پیوست 131 

امتا در  . باشتد  ایتن متوارد متی    ازجملته اند که اختالس در بخش خصوصی  برخی از جرایم شده

مشخص اختالس جرم کارمندان دولت بتا شترایط مقترر در قتانون      طور بهقوانین داخلی ایران 

متل دسترستی   ع که یدرصورتتشدید مجازا  مرتکبین، ارتشاء، اختالس و کالهبرداری بوده و 

ها از سوی کارمندان در بختش خصوصتی صتور  پتذیرد مصتداق       غیرمجاز به اموال و دارایی

سایر عناوین جزایی  با رفته ازدستتواند اقدام به مطالبة حقوق  اختالس نبوده و صاحب حق می

نظیر سرقت و یا خیانت در امانت بنماید دلیل این امر شاید این باشد کته منطقتاً ضترورتی بته     
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وجود ندارد لکن امتروزه شتاهد    یردولتیغاخله در روابط مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و مد

قانون اساسی، منجر به واگذاری تعتداد   66کلی اصل  یها استیسآن هستیم که اجرای قانون 

اجتمتاعی،   نیتأمنظیر سازمان  یردولتیغدولتی به نهادهای عمومی  یها شرکتاز  یتوجه قابل

هتا   ایتن واگتذاری   دامنته . کشوری و یا در قالب سهام عدالت شتده استت   صندوق بازنشستگی

دولتی نظیر بانک صادرا  نیز در اجرای ایتن   یها بانکنبوده و تعدادی از  ها شرکتمحدود به 

و امور مدیریتی آن در اختیار این بختش قترار دارد    واگذارشده یردولتیغاصل قانونی به بخش 

برخی موارد دولتت کماکتان در عتزل و نصتب متدیران و تعیتین        ها در رغم این واگذاریبهاما 

 .دخالت دارد واگذارشدههای  کالن مجموعه یها استیس

را در دو بخش تفکیک نمود، در بختش   یردولتیغتوان فعالیت بخش  در نگاه اقتصادی می

قرار دارد که هیچ نوع  یردولتیغهای اقتصادی متعلّق به اشخاص  و مجموعه ها شرکتنخست 

استت و در   شتده  لیتشتک ارتباطی با بخش دولتی نداشته و سهام آنان از سرمایه افراد حقیقتی  

 یردولتت یغبه برختی نهادهتای عمتومی     رالذکریاخکه در اجرای قانون  ییها شرکتبخش دوم 

باشتد کته در هتر دو حالتت امکتان       و سرمایه اصلی آن متعلق به عموم متردم متی   واگذارشده

از  هتا  شترکت عمومتاً ایتن    چراکته وجود نداشته .... ون تشدید مجازا مجازا  مختلسین با قان

عالوه بر این در قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق به نفت   . نمایند بودجه دولتی استفاده نمی

 متاده و یتا  ... به خدما  عمومی در قتانون تشتدید    نیمأمورعباراتی نظیر  باوجودمتهم است و 

مزبتور وجتود نخواهتد     یهتا  شترکت ان مجازا  مختلستین در  اجتماعی امک نیتأمقانون  36 

فعاالن اقتصادی و حقوقدانان به لزوم بازنگری در قوانین کیفری و سترایت برختورد بتا    . داشت

اند اما جرم انگاری خود دارای اصتولی استت    نموده دیتأکاختالس و ارتشاء به بخش خصوصی 

مقرر باشد هر رفتاری از سوی  که یدرصورت در بزه انگاشتن هر عمل به آن توجه داشت بایدکه 

طتی   درصور مقنن جرم انگاری شود ضرروتاً نیازمند تطبیق با اصول جرم انگاری خواهد بود 

 نقطته  دیشا .توان نسبت به وض  قوانین کیفری اقدام نمود شدن فرآیند علمی جرم انگاری می

باشتد امتا ایتن تصتمیم در      آرمانی جرم انگاری اختالس، تعمیم آن به همه ستطوح اقتصتادی  

در  لکن .در نظر گرفتن ظرفیت نظام عدالت کیفری خواهد بود ازجمله ادشدهیم ایر  با اصول 

دارای سرمایه عمومی یک تفتاو  اساستی بتا بختش خصوصتی وجتود دارد و آن        یها بخش
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 .بتروز خستار  خواهتد بتود     درصتور  مسئولیت دولت در قبتال ایتن بختش و حمایتت از آن     

وقتوع خستار     درصتور  کند  ای ایجاب می بیمه یها صندوقماهیت بین نسلی  مثال عنوان به

، دولتت نستبت بته حمایتت از ایتن      شتدگان  مته یبمالی و عدم ایفای مناسب تعهدا  در قبتال  

مناب  دولتی را نیز  میرمستقیغ طور بهها اقدام نماید بنابراین ورود خسار  به این بخش  صندوق

 .متضرر خواهد نمود

خش مجازا  اختالس در بخش خصوصی با عنایت به عدم جرم انگتاری ایتن اقتدام،    در ب

برای جرم انگاری از قوانین و مقتررا  اختتالس در بختش دولتتی      موردنظرتوان در سطح  می

 بتدون . راهکار پیشنهادی برای جرم انگاری اختالس در بخش خصوصی استفاده نمود عنوان به

عمتومی نیتز دارای آثتار     هیسترما دارای  یردولتیغ یها بخششک اختالس از سوی کارمندان 

عدم وجود شاکی خصوصی پیگرد مناسب نشده و بعضاً بدون  لیدل بهباشد که بعضاً  زیانباری می

کیفر باقی خواهد ماند به همین دلیل در متن تحقیق در ذکر عناصر و مجازا  جرم اختالس در 

 .است شده هاستفادبخش خصوصی از اصول مقرر در بخش دولتی 

در شرایط کنونی و در پرتو الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه بتا فستاد،   

 تتوان  تجتاری متی   یهتا  شترکت شرایط خاص اقتصتادی و ماهیتت    عضو، یها دولتتعهدا  

هتای اقتصتادی دارای سترمایه     و مجموعته  ها شرکتیعنی  موردبحثاختالس را در سطح اول 

قتوانین و مقتررا  قتانون تشتدید نستبت بته مجتازا          براساسموده و عمومی جرم انگاری ن

هتای   نقطه آرمانی مبارزه با اختالس تعمیم آن به همته بختش   هرچندمرتکبین آن اقدام نمود 

اقتصادی جامعه است لکن این عمل با ظرفیت نظام عدالت کیفتری و ستایر اصتول و شترایط     

هتای قضتایی    شته و منجتر بته تشتکیل پرونتده    به حداقل، مطابقت ندا اکتفاجرم انگاری نظیر 

 نیبنتابرا  .بسیاری در محاکم خواهد شد که عمالً امکان رستیدگی بته آن میستر نخواهتد بتود     

و  یردولتت یغتوان گفت اولویت اصلی در جرم انگاری اختالس، جرم انگتاری آن در بختش    می

ی سترمایه عظیمتی   عمومتاً دارا  هتا  شترکت  نیت ا .دارای سرمایه عمومی قرار باشد یها شرکت

 یدرپ یپت ییرا  مدیریتی  لیدل بههستند که صد در صد سهام آن متعلق به عموم مردم بوده و 

در تحقیتق مشتمول مترور     شتده  یبررسامکان تعقیب متهمان مقدور نخواهد بود و مانند نمونه 

ورشکستتگی ایتن    درصتور  زمان وعدم شمول قوانین و مقررا  کیفری خواهند بود همچنین 
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 لیت دل بته ها که عموماً بین نسلی هستند وظیفه جبران خستار  و ایفتای تعهتدا      ع صندوقنو

خواهتد بتود امتا عکتس ایتن حالتت در        جلوگیری از ایجاد بحران اجتماعی بته عهتده دولتت   

کامالً خصوصی است که سهام آن متعلق به فرد یا افراد مشخص استت و حضتور    یها شرکت

به اموال را  یانداز دستکامل بر اقداما  کارمندان امکان و نظار   مستمر و همیشگی مدیران

از امتوال در اختیتار امکتان     رمجتاز یغوقوع دسترسی و برداشتت   درصور به حداقل رسانده و 

 .تعقیب مجرم فراهم خواهد بود

 

 پیشنهادها

در شرایط کنونی که کتاب پنجم قانون مجازا  اسالمی، بخش تعزیرا  در درستت   . 

کته از   ییهتا  شرکتاست ضمن توجه ویژه به بخش خصوصی و  اصالح و بازنگری

در  هتا  آن، تعریتف حتدود فعالیتت    شده لیتشکاز اموال عمومی  ها آنسرمایه اصلی 

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای  22بر ماده  دیتأکشفاف و نیز با  صور  بهقانون 

ا متتن  بت  یردولتت یغمبارزه با فساد، نستبت بته جترم انگتاری اختتالس در بختش       

 :اقدام گردد الذکر لیذپیشنهادی 

ساهامی، دارای ساهام    یهاا  شارکت های کلیه  اموال، سرمایه و دارایی

 یاجتماع نیتأمسازمان  یها شرکتای اعم از  های بیمه ، صندوقعمومی

    و منااابع دراختیااار سااایر   صااندوق بازنشسااتگی کشااوری  ،(شسااتا)

 هرگوناه و  اموال عمومی تلقی وارد مشابه،ای کشور و مهای بیمهصندوق

 .باشد در حکم اختالس می ها آنموال ا در رمجازیغبرداشت و تصرف 

برخورد غیرکیفری بتا اختتالس ضتروری استت دولتت نستبت بته اتختاذ          منظور به .2

بستن ضوابط و مقررا  کنوانسیون  کار بهو ( اجتماعی، وضعی)پیشگیری  یها روش

 .ای داشته باشد این موضوع توجه ویژه درباره

اداری و مبارزه با فساد مصوب  ضوابط و راهکاری اجرای قانون ارتقای سالمت نظام .1

 .گذار تبیین گردد شفاف از سوی قانون صور  به 131 
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اجترای ضتوابط و    منظتور  بهمرج  ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد اقداما  الزم  .6

مقررا  مندرج در کنوانسیون را در دستور کار قرار داده و اهتمتام ویتژه نستبت بته     

 .اجرای آن مبذول نماید
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 بع فهرست منا

 ،سمت: تهران. کیفری دادرسی نییآ(. 133 . )محمد آشوری 

 از ناشتی  یهتا  ییدارا استرداد با ییآشنا(. 133 . )افشین پاکجو، منصور، یآقامحمد 

 تخصصی رسانه: تهران. فساد

 ،فساد از ناشی اموال بازگرداندن برای ها دولت همکاری( 132 . )منصور آقامحمدی .

 نور پیام. دکتری

 جترم شتناختی جترایم     لیت تحل( 132 ) .نژاد نایینی، مجید صادق هرام،ابراهیمی، ش

 پنجم شماره .حقوق کیفری پژوهش .اقتصادی

 ،دانش شهر: تهران. عمومی جزای حقوق(. 113 . )محمد اردبیلی 

 ،شتهید  دانشگاه: تهران. بشر حقوق یالملل نیب اسناد مجموعه(. 133 . )جلیل امیدی 

 بهشتی

 از پتس  اقتصتادی  نابهنجتار  رفتارهتای  انگتاری  جترم ( 132 . )پیرجل، طیبته  امینی 

 کرمان باهنر شهید. انسانی علوم ارشد کارشناسی. انقالب

 ،مرکتز  ارائه یک تعریتف،  درجهتخصوصی تالشی  بخش(  13 ) آخوندی، عباس 

 های اتاق بازرگانی ایران تحقیقا  و بررسی

 ،تهتران . خطرناک حالت مفهوم تحوال  بالینی، یشناس جرم(. 133 . )محمد بابایی :

 زانیم

 ،ی قانونی جمهتوری  ها تیظرفی تطبیقی بررس( 133 ) ارسالنیی رضا باقری، آیت

 اسالمی ایران با برخی جرایم مندرج در کنوانسیون مریدا

 ،تهران دانشگاه: تهران. عمومی جزای حقوق(.  13 . )محمد باهری 

 کنوانستیون  اجترای  هتت ج تقنینتی  یرهنمودهتا (. 131 . )حمید نظر، بگ مند بهره 

 شتورای  مجلتس  یهاپژوهش مرکز: تهران. فساد با مبارزه برای متحد ملل سازمان

 اسالمی
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 شتماره . پتژوهش  و مجلتس . اختالس بر مؤثر یهامؤلفه بازشناسی( 111 . )،نام یب 

25 

 دانش گنج: تهران. حقوق ینولوژیترم(. 131 . )محمدجعفر لنگرودی، جعفری 

 در فستاد  بتا  مبتارزه (. 131 . )بتوئکس،  جامسون و گرانادو دل ریخاو مارتینز، جورج 

 کشور کل بازرسی سازمان: تهران. شعبان پور نجف ترجمه. عمومی بخش

 ، و نوبهتار  رحتیم  ترجمته . چاره آخرین همچون انگاری جرم( 133 . )نیلز جیربور 

 51 شماره. حقوقی قا یتحق. بهار فاطمه

 حقتوق  قلمرو در مداری قانون(. 136 . )دمحم فر توحیدی ،محمدجعفر زاده، حبیب 

 دادگستر: تهران. کیفری

 ،های جرم انگتاری مفاستد اقتصتادی در     یکاست( 132 ) ی، شیری، عباس،عل خانی

 سیاست کیفری ایران

 ،انگتتاری اختتتالس در  جتترم( 136 ) ستتهامی، دهیتتفر دالوری پتتاریزی، محستتن

 ایاسپان .نر و حقوقی علوم مهندسی، هالملل نیب کنفرانس .ی خصوصیها شرکت

 ،تهران دانشگاه: تهران. نامه ل ت(. 111 . )اکبر یعل دهخدا 

 سمت: تهران. مجازا  و جرم بین تناسب(. 133 . )منصور ،دل رحم 

 ،خصوصتی  و عمتومی  هتای  حتوزه  از کیفتری  حقوق تیحما(. 131 . )نوربها رحیم .

 جنگل: تهران

 کارشناستی . اختتالس  قبتال  در ایتران  جنایی سیاست( 133 . )محمد بشیر، رضایی 

 شیراز. انسانی علوم ارشد

  تحلیل انقالب استالمی   درجهتکوششی ) تضاد و توسعه(. 133 . )فرامرز پور، رفی

 بهشتی شهید دانشگاه: تهران. (و مسائل اجتماعی ایران

 ،پژوهشتگاه : تهتران . حقتوقی  و فقهتی  بررستی  ،اختتالس (. 131 . )احمد رمضانی 

 اسالمی اندیشه و فرهنگ
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 ،شتماره . پژوهش و مجلس. حق مثابه به قضایی امنیت( 133 . )محمدحسین زارعی 

25 

 ،تهتران . کنتونی  حقتوق  نظتم  در استالمی  مجازا  قانون(. 131 . )عباس زراعت :

 ققنوس

 ،23 شماره. کارآگاه مجله. اختالس از پیشگیری( 131 . )سجاد سلیمانی 

 ،مجد: تهران. لکیتما و اموال علیه میجرا(. 115 . )هوشنگ شامبیاتی 

 ،13 شماره. دادرسی نوین یها نظام در کیفری برائت اصل( 131 . )باقر شاملو 

 و استناد  پرتتو  در انگتاری  جترم  یهتا  یژگت یو( 133 . )محمدابراهیم ناتری، شمس 

 53 شماره 23.راهبرد. بشر حقوق موازین

 ،جنگل: تهران. ییزدا جرم و انگاری جرم بر یدرآمد(.  13 . )محمد شمعی 

 ،جایگاه و حقوقی اصول حقوق، علم بنیادهای در یجستار(. 136 . )محسن صادقی 

 .زانیم: تهران. موضوعه حقوق در آن

 ریرکبیام: تهران. اختصاصی جزای حقوق(. 111 . )محمد ولیدی، صالح 

 ،تهران دانشگاه: تهران. ایران حقوق خیتار(. 163 . )پاشا علی صالح. 

 ،دانش گنج: تهران. عمومی جزای حقوق(. 132 . )پرویز صانعی 

 یفتر یک یبت  بتر  آن ریتتأث  و صتحیح  غیتر  انگتاری  جترم (  13 . )امیر بخش، فرج .

 نور پیام. اسالمی علوم و الهیا  .ارشد کارشناسی

 ،متحتد  ملتل  ستازمان  کنوانسیون به الحاق از ناشی الزاما ( 133 . )حیدر فرهمند .

 اداری خدما  و قضایی علوم ارشد کارشناسی

 حقوقی قا یتحق: تهران. معاهدا  الملل نیب حقوق(. 131 . )اهلل هدایت ی،فلسف 

 ،زانیم: تهران. عمومی حقوق یمبان(. 131 . )ناصر کاتوزیان 

 حقتوق . یالمللت  نیبت  استناد  در بشر حقوق یها تیمحدود( 131 . )عباس نژاد، کوچ 

 1 شماره. اساسی
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 جزایتی  نظتر  ازنقطته  ابیحمتور  قتوانین  در تحقیقی( 153 . )باقر مقدم، کیخسروی .

 تهران. سیاسی علوم و حقوق .دکتری

 ،زانیم: تهران. اختصاصی جزا حقوق یها ستهیبا(. 133 . )ایرج گلدوزیان 

 ،مجد: تهران. اسالمی مجازا  قانون یمحشا(. 131 . )ایرج گلدوزیان 

 مند بهره دیحم. فساد با مبارزه جهانی یها برنامه ،(131 . )دیگران، و پیتر النگست .

 36 شماره. پژوهش و مجلس

 و حقتوق  .دکتری. انگاری جرم یهاوهیش و اصول( 132 . )فیروز جانکی، محمودی 

 تهران. سیاسی علوم

 ،ی تطبیقی کیفرهای تبعی و تکمیلی در حقوق بررس( 153 ) .احمد مشکوری نجفی

 تهران .و علوم سیاسی حقوق .یدکتر .و علوم سیاسی حقوق .ایران و فرانسه

 نیمع: تهران. فارسی فرهنگ(. 133 . )محمد ،معین 

 ،زانیم: تهران. مالکیت و اموال علیه میجرا(. 111 . )حسین میرمحمدصادقی 

 در ایتران  در کیفتری  حقتوق  مداخلته  مبانی( 133 . )حسین علی ی،ابرندآباد نجفی 

 66 شماره. جنایی علوم یها تازه. آن فراروی های چالش و فرهنگ حوزه

 تهتران . نظتری  یشناست  جترم  را یت تقر(. 133 . )حستین  علتی  ی،ابرندآباد نجفی :

 گستر حق

 های فتراروی اجترای کنوانستیون ملتل متحتد       چالش( 133 ) .نواده توپچی، حسین

 51 شماره .راهبرد فصلنامه .برای مبارزه با فساد در کشور

 ،دانش گنج: تهران. عمومی جزای حقوق نهیزم(. 136 . )رضا نوربها 

 ،انیآر: تهران. دولت اموال در یرقانونیغ تصرف و اختالس(. 131 . )عوض نورزاد 

 ،تصترف  و اختتالس  جترایم  بررسی) یاختصاص جزای حقوق(. 133 . )فرهاد نورزاد 

 یفردوس: تهران(. دولت اموال در یرقانونیغ

  ،مجتازا   واکتاوی ( 131 . )یمحمد شاه حمید و عزیزی غالمعلی ،رضا یعلنوریان 

 13  شماره. کانون ماهنامه. 32 اسالمی ا مجاز قانون در تکمیلی
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