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چکيده
مررهی جررایم
زمينه و هدف :رشوه دادن و رشوه گررتت ا
علیه آسایش عمومی است که با عث سرل اعتمراد و ایمینران
مینرهی
مردم نسبت بهنظام اجرایی و اداری ،ا بی رترت
رقابت سالم و تاسدشدن مرمموران دولتری میشرود .مرمموران
دولت بدی وسیله عادت میکنند که وظایف خود را جز با اخر
ما به ا ا یا پاداشی ا اربابرجوع انجرام ندننرد .بررای
جلوگیری ا ای تسراد ،در اکررر کشرورنای دنیرا ار راب
ای گونه اعمال جرم و قابل مجا ات شناختهشده است.
روش تحقيق :در ای پژونش ا روش مطالعه وصیفی -حلیلری
برای یاتت و گردآوری ایالعرات استفادهشرده اسرت و بررای
حلیل مسائل پیش رو و دست یاتت به نتیجره سرعی شرده ا
منابع مختلفی ا جمله کت و مقاالت حقوقی منتشرشده به روش
اسنادی بهره ببریم.
يافتهها :رشوه ا مادۀ «رشو» ،چیزي را گوی ند كره برراي
كارسا ي ناحق به كسي بدنند و در اصطالح ،به مال یا وجهري
گفته ميشود كه ا یرف كاركنان و ممموری دولتي بره سرب
انجاموظیفه گرتته ميشود .با وجه به معناي اصطالحي رشوه،
مفانیم رشاء و ار شاء به ر ی عبارتاند ا  :رشروه دادن
و رشوه گرتت .
ا نظر حقوقي ،جرم ار شاء ا جرایم عمرومي غیرقابلگ شرت
رم و ایرالع و
ّه گیرندۀ وجه یا مال باید برا علر
است و البت
سوءنیت اقدام به گرتت وجه یا مال كند و بره جررم برودن
عمل خودآگانی داشته باشد .نمچنی قبول رشوه بایرد برراي
انجام یا رك تعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سا مان
دولتي ،قضائي و نهادنا است .درصور یکه اخ وجه یرا مرال
یا سند وجه یا مال ،بهعنوان نبه یا قرض یا صرل باشرد و
بعدا مشخص شود كه مقصود دنندۀ مال ،كس امتیا یا انجام
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عملي خاص ا سوي گیرنده مال بوده است ،بره لحراف تقردان
عنصر معنوي (سوءنیت و قصد) ،جرم ار شاء حقق نميیابد.
نتيجه :امرو ه رشوهخواری به اشر ال و روشنرای گونراگونی
برو مییابرد .را جرایی کره حتری در قالر قراردادنرای
بی المللی و داخلی نیز ظانرشده و به نحوی عمل میشود کره
کامال موجه و قانونی جلوه کند.
در کشور ایران بعد ا پایان جنر ایر عمرل مر موم رشرد
بیسابقهای یاتته و مقن بر آن شرده برا شردید مجرا ات،
درصدد مقابله با آن برآید .ا ایر رو در سرال  1367مجمرع
شخیص مصلحت نظام "قانون شدید مجا ات مر بی ار شراء"
را صوی کرد.
کليدواژه :رشاء ،ارتشاء ،نظام حقوقی ايرران ،انگلسرتان،
امنيت ،آسايش عمومی.
 -1مقدمه
ار اب جرم ار شاء در نمهی کشورنا پیشرینه یروالنی دارد.
وصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت (-1603
ویل دورانت ضم
 1558میالدی) ا وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران
سخ گفته و اظهار میدارد که دادگاهنا عموما تاسد بودند.
ی ی ا اعضای پارلمان آن رو گار ،قاضی را حیروانی خطراب
کرده که برای نیم دوجی جوجه ا یک دو جی جوجره قرانون
چشم میپوشد! ش سپیر ،ا قول لیر ،میگوید «گناه را با یال
ا نیزهی نیرومند عدالت بدون آنکه صدمهای دیده
اندود ک
نیرز بررای
باشد بش ند» .گفته میشود حتی ترانسری بری
ّات در مقام دادستانی ،حرق دتراع و
حصیل جاه و مال به کر
عدالت را به نفع شاه یر پا نهاد .1در ایران نم اوضاع بر
نمی منوال بود و بسیاری ا مقامات و مشاغل دولتی ،نها
به دلیل «مداخل» و «رسوم» نهفتهی در آننرا بررای اترراد
جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامرات،
مبلغ قابل وجهی نبود.در نمی دوران ،چه بسریار مناصر و
القررابی کرره بررا پررول خریرردوتروش میشرردند 2و چرره بسرریار
قراردادنا و معاندا ی که حتی در سط بی المللی ،با رشوه
دادن به یک یا چند صاح منص دولتی به نفع یک کشور خارجی
منعقد میگشتند .در اسرالم نرم رشروه دادن و رشروه گررتت
 .1ویل دورانت ،آغا عصر خرد ،رجمه اسماعیل دولتشانی ،ص  ،158م کور در مر ضی
راوندی ،سیر قانون و دادگستری در ایران ( هران :نشر چشمه )1368،ص .282
 .2در برخی ا کشورنا ای کار صراحتا در قانون جرم شناختهشده است .ا جمله
بهموج بخشنای  113و  114قانون جزای کانادا و تروش مشاغل و مناص دولتی جرم
است.

بسیار م موم و ناپسند شمردهشده است .در قرآن کریم« ،اکل
مال ببایل» و «اکل السحت» منع شرده کره ی ری ا مصرادیق
آننا رشوه خواری است .در برخی روایات ،ای کار نمپایرهی
کفر به خدا دانسته شده است( 1میرمحمد صادقی .)201 :1392
با شیوع جرایمی مرل کالهبرداری ،اختالس و ار شاء ،مخصوصرا
در سالنای اولیه پ ا پایان یاتت جن  ،قانونگر ار بره
ت ر شردید م جا ات ایر جررایم اتتراد و با وجره بره
عدم میید شورای نگهبان« ،قانون شردید مجرا ات مرر بی
ار شا و اختالس و کالهبرداری» در  1367/9/15به صوی مجمع
شخیص مصلحت نظام رسید .مادهی سه ای قانون راجع به جرم
ار شا است .اتزون بر ای  ،با صوی «قانون عزیررات» در
سال  1375در مجل شورای اسالمی ،مواد  588الی  594آن بره
جرایم رشاء و ار شا اختصاص داده شد .با وجه به اشرارهی
رانون شردید
ماده « 592قانون عزیرات» به مرادهی سره «قر
مجا ات مر بی ار شا و اختالس و کالهبرداری» و نیز ای که
قانون اخیرال کر مصروب مجمرع شرخیص مصرلحت نظرام اسرت،
ردیدی باقی نمیماند کره مرواد «قرانون عزیررات» ناسر
مادهی سره قرانون شردید مجرا ات مرر بی مصرلحت نظرام
صوی آننا ،اوال عیی مجرا ات بررای
نمیباشند و ندف ا
راشی (که در «قانون شدید مجا ات مر بی ار شا و اختالس
رده برهعنوان
و کالهبرداری» مجا ا ی جز ضرب امروال دادهشر
رشوه برایش عیی نشده بود) و ثانیا سری مجا ات ار شرا
ردید مجرا ات
به برخری اشرخاص غیرر مر کور در «قرانون شر
مر بی ار شا و اخرتالس و کالهبررداری» ،ثالررا پیشبینری
پارهای مقررات متفرقه (مرال راجع بره شرروع بره ار شرا و
ر یر  ،عنصرر قرانونی جررایم
نظایر آن) بوده است .بدی
رشاء و ار شا را باید در میران مرواد مورداشراره و نیرز
قوانی متفرقهای که گاهوبیگاه در مرورد انرواع خاصری ا
ای جرم به صوی مقن رسیده است (میرمحمد صرادقی :1392
.)206
رشاء (رشوه دادن) و ار شاء (رشوه گرتت ) ا جملره جررایم
علیه آسایش عمومیاند که موج سل اعتماد مردم نسربت بره
نیئررت حاکمرره و نظررام اجرایرری و اداری و ا برری رتررت
ایمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ممموران میشروند
و مینه رویج تساد مالی را برای سایری تررانم میکننرد
(پیمانی .)67:1385
 .3آیهی  187سوره بقره و آیات  62و  63سوره مائده.

رشاء و ار شاء قریبا با روی کارآمدن نهادنای عمرومی در
جوامع بشرری ظهرور مرییابنرد ،بهیوریکره در یرول راری
داستاننای یادی در ای خصوص به چشم میخورد.
مولوی میگوید:
دلنا برکند
جهل را بیعلتی عالم کند علم را علت
ا و رشوت نستدی بینندهای چون یمع کردی ضریر و بندهای
 -2بررسی قوانين مرتبط با رشاء و ارتشاء در ن ظام حقروقی
ايران
در نظام حقوقی ایران ،نرچند در مواردی به دلیل وجود سمت
دولتی مر شی (رشوه گیرنده) ،مجا اتنای انتظامی ا قبیرل
ری عرالوه برر
اخراج ،با نشستگی یا انفصال ا خردمات دولتر
مجا اتنای عمومی جرم ،به وی اعمال میشود (قانون رسریدگی
به خلفات اداری مصوب  72/9/7برا اصرالحات بعردی) یرا در
مواردی به دلیل مشاغل خاص مرتهم ،ایر مجا اتنرا شردید
را ات جررائم
میشود (مواد موضروع تصرل یرا دنم قرانون مجر
روارد،
رتر مر
را در بیشر
روب  ،)82/10/9امر
رل مصر
رای مسر
نیرونر
رسیدگی به جرم رشاء و ار شا ابع ماده سه قرانون شردید
مجا ات مر بی ار شا ،اختالس و کالهبرداری مصروب ۶7/9/1۵
و مواد  ۵88ا  ۵9۴قانون مجرا ات اسرالمی اسرت .آنچره ا
مجموع مقررات یادشده برداشت میشود ای است که الش مقرن
بر آن بوده ا بر اساس میزان رشروه دریراتتی و نیرز بر
اساس مقام رشوه گیرنده ،مجا ات را شدید کند .بره نمری
دلیل است که مجا ات راشی (رشوه دننده) نمرواره بری شرش
ماه ا سه سال است ،اما مجا ات مر شی (رشروهگیرنده) برر
حس میزان رشوه دریاتتی و مقام وی می واند بی شرش مراه
ا سه سال (حداقل) و  ۵سال ا  10سرال (حرداکرر) متریرر
باشد .بهعالوه ،چنانچه متهمان بره نحرو شرب های و گرونری
اقدام به اخ رشوه کنند ،مجا ات حب آننا بی  15سال ا
حب ابد خواند بود .نظرام ح قوقی ایرران ر شوه دادن بره
مقامات رسمی بیگانره را جررمانگراری ن ررده ،امرا شراید
مهم ری ضعف آن در مقایسه برا قرانون جدیرد مبرار ه برا
ار شای انگلستان ،عدم پیشبینی مجا ات برای اشخاص حقروقی
است .در نظام حقوقی ایرران ،پیشبینری مسرئولیت کیفرری و
به بع آن مجا ات اشرخاص حقروقی ،غیرمعمرول و عریفنشرده
است؛ در موارد بسیار معدودی نم که رویه قضایی اقدام بره
سری پارهای اقدامات پیشگیرانه کیفرری نسربت بره اشرخاص
حقوقی کرده است ،ای اقردامات بردون ا را بره پشرتوانه

قانونی مناس و بیشتر ا روی ابت ار شخصی بوده که مرورد
اعتراض قایبه حقوقدانان واقع شده است .در حال حاضرر در
رزان دسرتاندا ی قرانون بره
نظام حقوقی ایران بیشتری میر
اشخاص حقوقی ،مجا ات مدیرعامل یا نیئتمدیره (حس مرورد)
به سب جرائم ار ابی وس اشرخاص حقروقی اسرت .ایر در
حالی است کره در حرال حاضرر بیشرتری و براال ری میرزان
ار اب رشاء در رابطه اشخاص حقوقی با دستگاهنای دولتی و
عمومی رخ میدند .باید پ یرتت مجا ات عوامل اجرایی اشخاص
حقوقی درحالیکه خود شخص حقوقی (که منتفع اصلی ا منراتع
حاصل ا جرم است و در عمل ا مجا ات اعمالشده بر اشرخاص
حقیقی ضرر چندانی نمیبیند) پابرجاست ،نه نها مخالف اصرل
شخصی بودن مجا اتناست ،بل ه تاقد اثر با دارنده بر سایر
مر بی نیز نست .شایسته است نظام حقوقی ایران با الهام
ا قوانی جدید کشورنایی که ا لحاف سالمت دسرتگاه اداری
رری
ره سر
ربت بر
رد ،نسر
رر میبرنر
ره سر
روب ری بر
راه مطلر
در جایگر
مجا اتنای مالی نسبت به اشخاص حقوقی اقدام کند و دسرتکم
را وکار مناسر داخلری بررای
آننا را به دلیرل نداشرت سر
جلوگیری ا ار اب ای جرم ،مسئول بداند ا برهای ر ی
قوانی مربوط به مبار ه با رشاء و ار شاء کارآیی بیشتری
بیابررد .در خا مرره نمی رروان ان ررار کرررد حسررابداران و
حسابرسان ا یریق ایجاد سا وکارنای داخلی مناسر بانردف
سالمت مالی و بهویژه با نظارت و ردیابی وجوه استفادهشرده
در ار اب جررم رشراء ،قرادر بره ایفرای ن قش مرثثری در
جلوگیری ا ار اب ای جرم وس شخصیتنای حقروقی نسرتند
(با گیر .)97:1381
 -3تعاريف رشاء و ارتشاء
رشاء یعنی چه؟ ار شا چه معنایی دارد؟ آیا رشاء و ار شا در
ایران جرمانگاری شدهاند؟ مجرا ات ار راب جررایم رشراء و
ار شا چیست؟ عناصر ش یلدننده جرم رشراء و ار شرا چیسرت؟
ح م اسالم در خصوص رشاء و ار شا چیست؟
رشوهخواری ا جمله جرائم م مومی است کره راریخی کهر در
اری بشریت دارد .ای جرم درواقع دو جرم است یعنری یرک
جرم که وس دو نفر انجام میشود و برای نر یک ا یررتی
آن عنوان مجرمانه جداگانهای عریفشده است.
 -3-1رشوه :در لرت یعنی چیزی که به کسی بدنند کره کراری
برخالف وظیفه خود انجام بدند یا حق کسی را ضایع و بایرل

کند یا ح می برخالف حق و عدالت بدند .در پارسری بل فرد و
بل فت نم گفته شده است.
 -2-3رشاء یعنی چه؟
رشاء در لرت یعنی ریسمان ،رس به تعرل رشروه دادن رشراء
گفته میشود و به تردی که رشوه میدند راشی.
 -3-3ار شا یعنی چه؟
اسم مفعول رشاء است و به تعل رشوه گرتت ار شا میگوینرد
و گیرنده رشوه مر شی نام دارد (لنگرودی .)154:1383
 -4تاريخچه جرم رشاء و ارتشا
شاید بتوان دو جرم «رشاء» و «ار شراء» را ا قردیمی ری
جرایم اری کیفری بشر دانست .سابقه اریخی ای دو جرم،
به مانی با میگردد کره بشرر ،احسراس نیرا بره داوری و
مان پیردایش
قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی ا
اولی مجموعهنای بشری .انسران ا نمران رو نرای اول کره
ندگی اجتماعی را در ای کره خاکی آغا کرد ،برای بریرف
کردن زاحم حقوقش با حقوق دیگری ،ناچار بره درگیرری یرا
حلوتصل مسالمتآمیز دعوا شد .حلوتصل مسالمتآمیز نم جز ا
راه سپردن داوری به شخص ثالرث ،قابلاعتنرا و اقنراع آور
نبود .مراجعه به ای اشخاص ثالث بود که مینره را بررای
برو «ار شاء» و رشاء ترانم کرد .نرکدام ا یرتی  ،برای
این ه حتما به نتیجه مطلروب خرود برسرند ،راهنرای ترعری
دیگر ،غیر ا ارائه اسناد و شرواند ،پریش گرتتنرد :ی ری
برای احقاق حقش و دیگرری بررای اثبرات برایلش .داوران و
قضات نم به دلیل داشت خصایص بشری ،نمچرون یمرع و دنیرا
دوستی ،مینه را بررای ارضرای حروایج خرود مهیرا دیدنرد
…وبدی سان ،دوجرم «رشاء» و «ار شاء» پا بر عرصره وجرود
نهادنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد!…
در مقابل ،ح ومتنا به دلیل این ه ای جرایم را مخل نظام
حاکم و موجر بیاعتمرادی مرردم بره حاکمیرت میدانسرتند،
مجا اتنررای بسرریار شرردیدی برررای آننررا درنظررر گرتتنررد.
ره کمبوجیره،
بهعنوانمرال ،در اری نرردوت آمرده اسرت کر
دومی پادشاه نخامنشی ،دستور داد را سیسرامن  ،ی ری ا
قضات بزرگ را به جرم دریاتت رشوه اعدام کننرد ،پوسرت ا
نش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت په کنند .سپ
پسر آن قاضی را بهجای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد
که بر چه جایی نشسته است (میرمحمد صادقی .)211:1381

 -5عنصر مادی جرم رشاء و ارتشا
 -1-5قبول وجه يا مال يا سند پرداخت
 ،وجه یا مرال و
برای حقق عنصر مادی جرم ،ال م است مر
سند را بهصورتنای مندرج در ماده در برابر انجام یا عردم
انجام کراری پ یرتتره باشرد ،در غیرر ایر صرورت ،یعنری
درصور یکه مممور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظرامی
و…) بدون وعده انجام کار یا رک تعلی ،صررتا خریردوتروش
کرده یا چیزی را مرل دیگرران معاوضره کنرد یرا تیالمررل
قرضالحسنهای بگیرد ،بدون آن ه ای اعمال عوض اقدام یررف
دیگر باشد ،مشمول ح م توقاالشعار نخواند بود.
 -2-5قبول رشوه باید برای انجام یرا ررک تعرل در خصروص
کاری باشد که مربوط به سا مان دولتری یرا خدمات عمرومی
است .جزء دیگر عنصر مادی جرم ،ای است که قبول مرال یرا
وجه یا… ا یرف مممور دولتی بهمنظور انجام یا رک کراری
که مربوط به سا ماننای دولتی قضایی یا نهادنا و شرورانا
است ،دننده مال کاری نزد خرود
و … است باشد ،نرچند مم
رار مروردنظر
گیرنده نداشته باشد .انجام یا عدم انجرام کر
نیز شرط حقرق عنروان رشروه (رشراء) نیسرت .دننرده مرال
درخواست خود ،چه بهحق باشد یا برر بایرل ترقری نمیکنرد؛
یعنی اگر در اقالم مورد درخواست ،محق نم باشد ،مانع حقق
جرم ار شاء نخواند بود .بر ای اساس ،بررای حقرق عنصرر
مادی جرم ،ال م است مستخدم دولت ا قاضی یا کارمند و ...
پول یا مال یا سندی را بهیور مستقیم یرا غیرمسرتقیم (ا
شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری ،اعم ا تعرل یرا ررک
تعل انجام دند (میرمحمد صادقی .)213:1381
 -6عنصر معنوی جرم رشاء و ارتشاء
میدانیم که ای جرم ،ا جمله جرایم عمومی اسرت .علرینر ا
گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگانی و سوءنیت ،اقدام
به گرتت وجه یا مال کند .درواقع ،گیرنده میداند کره ا
مقام و موقعیت خود سوءاستفاده میکند و با علم به این ره
در مقام خلف و سوءاستفاده است ،مبادرت به عمل مینماید.
با وجه به ای عنصر ،درصور یکه گیرنده مال یرا چرک یرا
سند یا پول بهعنوان قرضالحسنه یا نبه یا صرل  ،مرالی را
ا کسی بگیرد و بعدا مشخص شرود کره مقصرود دننرده مرال،
امضای سند خاص یا گرتت نمان امتیا و… بروده ،نظرر بره

نبودن عنصر معنوی جرم ار شاء حقق نخواند یاتت .درواقع،
در اخ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.
با دقت در نظریه اداره حقوقی ،مالحظه میشود که ای اداره
برای حقق جررم ار شرا ،اخر مرال را ال م دانسرته اسرت.
بهعبارتدیگر ،باید گفت ،غایت و نتیجه مطلروب و مروردنظر
متهم در بزه ار شاء ،بهرهمندی ا مال رشروهدننده اسرت و
اگر سند پرداخت وجه یا سرند سرلیم مرالی قبرول میکنرد،
ا ای جهت است که ای سند ،وسیله مطمئ برای دسترسری بره
مال است .مضاتا به این ه در نظر او قبول سند سلیم مرال
یا وجه ،نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است
و ام ان رسیدن به مال یا وجه را برهدورا چشرمان مراقر
بیشتر ترانم میآورد .پ اگر ای وسیله ،قابل بهرهبرداری
نشد و بزن ار به دالیل مختلف وجره موضروع سرند را حصریل
ن رد ،چگونه می وان گفرت کره غایرت و مطلروب وی در جررم
را مرانی کره مر شری
ار شاء محقق شده اسرت؟ بنرابرای
درنتیجه اقداما ی که انجام داده به مال یا وجره دسترسری
پیدا ن ند ،ار شا نرگز محقق نشده اسرت (میرمحمرد صرادقی
.)214:1381
 -7عنصر قانونی جرم رشاء و ارتشا
ماده اصلی مربوط به جرم ار شاء (دریاتت رشروه) ،مراده 3
قررانون « شرردید مجررا ات مررر بی ار شرراء و اخررتالس و
کالهبرداری» به نمراه پنج بصره آن اسرت .برر اسراس ایر
مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراده:
«نر یک ا مستخدمی و مرمموری دولتری اعرم ا قضرایی و
اداری یا شورانا یرا شرهردارینا یرا نهادنرای انقالبری و
بهیورکلی قوای سهگانه و نمچنی نیرونای مسل یا شرکتنای
دولتی یا سا ماننای دولتی وابسته به دولت و یا مرمموری
به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی بررای انجرام دادن
یا انجام ندادن امری که مربوط به سا ماننای مزبرور اسرت
وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا سلیم مالی را مستقیما
یا غیرمستقیم قبول نمایرد در ح رم مر شری اسرت ،اعرم ا
ای که امر م کور مربوط به و ظایف آننرا بروده یرا آن ره
مربوط به مممور دیگری در آن سا مان باشد ،خرواه آن کرار
را انجام داده یا نداده و انجرام آن برر یبرق حقانیرت و
وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن ه در ان جام یرا عردم
یر مجا ات
انجام آن مثثر بوده یا نبوده باشد ،به ر ی
رالمی نیرز در
میشود  »...عالوه بر ای  ،قرانون مجرا ات اسر

ره مراده توقالر کر« ،رشراء»
مواد متعرددی برا اسرتناد بر
(پرداخت رشوه) و نیز اش ال دیگرر ار شراء را بره تهرسرت
کیفری اتزوده است .ماده  ۵92قانون مجا ات اسرالمی ،نراظر
رررریدارد کررررره:
رررران مر
رررررم «رشررررراء» بیر
رررره جر
بر
«نر ک عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتنراع ا
انجام امری که ا وظایف اشخاص م کور در ماده ( )3قرانون
شدید ار شاء ،اختالس و کالهبرداری مصروب  137۶/9/1۵مجمرع
شخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا
سلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدنرد در ح رم راشری
است و بهعنوان مجا ات ،عالوه بر ضب مال ناشی ا ار شاء،
به حب ا شش ماه ا سه سرال و یرا را ( )7۴ضرربه شرالق
مح وم میشود».
ماده  ۵90ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راهنای ترعی پرداخت
و دریاتت رشوه ،بیان میدارد:
«اگر رشوه بهصورت وجه نقد نباشد بل ه مالی بالعوض یا به
مقدار تاحش ار ان ر ا قیمت معمولی یا ظرانرا بره قیمرت
ره
رت بر
رر ا قیمر
ری کمتر
ردار تاحشر
ره مقر
را بر
رولی و واقعر
معمر
مستخدمی دولتی اعم ا قضائی و اداری بهیور مسرتقیم یرا
غیرمستقیم منتقل شود یا برای نمان مقاصد مالی به مقردار
تاحشی گران ر ا قیمت ا مستخدمی و ممموری مستقیم یرا
رداری گرردد ،مسرتخدمی و مرمموری مزبرور
غیرمستقیم خریر
مر شی و یرف معامله راشی محسوب میشود».
 -8شروع به ارتکاب رشاء و ارتشاء
جای یبیعی بحث ا شروع به جرم ،ا ای جهت که عنصرر مرادی
ناقص ،در مقایسه با جرم ام است ،در پایان بحث ا عنصرر
مادی جرم است .در شروع به ار راب جررم ،علیررغم ای کره
ننو ضرری به جامعه وارد نشده ،شرروعکننده را بره دلیرل
حالت خطرناکی که ا خود نشان داده است ،مجا ات مریکنیم.
البته شرع به ار اب جرم مرل نرر جررم دیگرری در صرور ی
قابل مجا ات خواند بود که قانون به ای امر صری کررده
باشد .بهعالوه« ،مجرد قصرد ار راب جررم و یا عملیرات و
اقداما ی که تق مقدمهی جرم اسرت و ار براط مسرتقیم برا
وقوع جرم ندارد ،شروع به جرم نیست و ا ایر حیرث قابرل
مجا ات نیست».
در «قانون شدید  »...و «قانون عزیرات» ح می راجرع بره
شرروع به ار شرا در
شروع به رشاء یاترت نمیشرود .لری
ردید »...و نیرز مرادهی 594
بصرهی سه مرادهی «قرانون شر

«قانون عزیرات» ،مصوب سرال  ،1375پیشبینری و در نرر دو
مورد «حداقل مجا ات مقرر» در جرم ام برای شروعکننده در
نظر گرتتهشرده اسرت .برهعالوه ،یبرق بصررهی سره مر کور،
به مجرا ات
درصور یکه نف عمل انجامشده جرم باشد ،مر
آن جرم نیز مح وم خواند شد .با وجره بره این ره مح روم
نم به مجا ات شروع به ار اب جررم و نرم بره
کردن مر
مجررا ات جرررم خاصرری کرره وی مر رر آن شررده بررا اصررول
پ یرتتهشدهی حقوق کیفری در عارض بره نظرر میرسرد و برا
وجه به ای که مادهی مثخر التصوی ( 594که در حال حاضرر
رالمی» ،مصروب
جای خود را به مادهی « 122قانون مجرا ات اسر
سال  1392داده است) تق به حمیل مجا ات شروع به جرم بر
حمیل مجا ات جرم خاص ار اب
اشارهکرده و سخنی ا
مر
یاتته ا سوی او به میان نیاورده است ،بایرد در مرواردی
که عمل انجامشده ا سروی مر شری عنروان مجرمانرهی خاصری
ندارد وی را به حمل مجا ات مقررر بررای شرروع بره جررم
ار شاء و در مواردی که اعمال انجامشده ا سوی او عنروان
مجرمانهی خاصی دارد ،وی را بر اسراس مرادهی « 131قرانون
مجا ات اسالمی» ،مصوب سال  ،1392مشمول مقررات عدد معنوی
به خایر
بدانیم .بدی ر ی و برای پرنیز ا ای که مر
یک عمل دو مجا ات را حمل کنرد ،می روانیم قائرل بره آن
رل انجامشرده
شویم که منظور ا عبارت «درصور یکه نفر عمر
جرم باشد به مجا ات ای جرم نیرز مح روم خوانرد شرد» در
بصرهی سه مادهی سه «قانون شدید  »...اشاره بره اعمرال
مقدما ی انجامشده و نه نمان تعلی است که درعی حال شرروع
به جرم نم است .برای مرال ،نرگاه کارمند دولت جهت قرانع
کردن ا اربابرجوع نسبت به اعطای رشوه بره وی ،برا جعرل
اسنادی ،خود را ترد بسیار ذینفوذی وانمرود کررده باشرد،
ولی در حی قبض و اقباض مال دستگیر شرود ،وی را می روان
نم به مجا ات جعل و نم به مجا ات شروع به ار شرا مح روم
نرگاه خود عمل شروع به ار شا ،درعی حرال جررم
کرد .لی
دیگری نیز باشد ،جمع دو مجا ات ام انپ یر نخوانرد برود.
بصرهی یک مادهی « 128قانون مجا ات جرایم نیرونای مسل »
مصوب سال  ،1382ا ایر لحراف بهترر نوشتهشرده و اشرعار
میدارد «درصور یکه عملیات و اقداما ی که شروع به اجررای
به مجا ات نمران جررم
آن کرده خود مستقال جرم باشد مر
مح وم میگردد» .درنرحال ،ال م به ذکر است که با وجه بره
ای که «قانون شدید  »...مصوب مجمع شرخیص مصرلحت نظرام
است ،باید نمچنان مفاد بصررهی سره مرادهی سره آن را در

مورد شروع به جرم ار شا مجری دانسته ،ولی در مورد شرروع
به رشاء بر اساس مفاد مادهی « 122قانون مجا ات اسرالمی»،
مصوب سال  1392عمل نمود .البته به نظرر میرسرد کره چرون
مجا ات رشاء ،بر اساس مالک مبهم م کور در مادهی  ،19حرب
ا درجهی یک ا پنج نیست و خفیف ر ا آن است و با وجره
به ای که مادهی  122صرتا برای شروع به جرایمی که مجا ات
حب آننا ا درجهیک ا پنج است مجا ات عیی کرده اسرت،
باید گفت که شروع به رشاء ،حتی با صوی «قانون مجرا ات
اسالمی» در سال  ،1392نمچنان ا نظرر قروانی ایرران جررم
نبوده و بدون مجا ات است.
در عیی حداقل مجا ات حب قابلاعمال در مورد شروعکننده
در مواردی کره بررای جررم رام
مش لی وجود ندارد ،لی
مجا ات انفصال دائم پیشبینیشده نمی وان حداقلی بررای آن
عیی و نمان را بر شرروعکننده حمیرل نمرود .بره نمری
دلیل ،بصرهی سه مرادهی سره «قرانون شردید  »...اشرعار
داشررته «در مررواردی کرره در اصررل ار شررا انفصررال دائررم
پیشبینیشده است در شرروع بره ار شرا برهجای آن سره سرال
انفصال عیی میشود».
مواردی که مجا ات جرم ام (ی ی ا مجا اتنای) جزای نقدی
معادل وجه ممخوذ عیی شده است ،معموال در شرروع بره جررم
مش ل ا نخواند بود؛ یرا در شروع به جرم ننو وجهی اخر
نشده ا بتوان میزان آن را عیی و برهعنوان جریمره برر
حمیل نمود؛ بنابرای چنی مجا اتنایی در شروع به
مر
جرم مورد پیدا نمیکند ا قبال بحث باشد.
در مواردی که ی ی ا مجا اتنای که باید نمراه با مجا ات
حمیل شود حداکرر  74ضرربه شرالق عیی شرده
حب بر مر
است ،شاید حداقل مجا ات را بتوان یک ضربه شالق دانست کره
البته مجا ات نامعقولی به نظر میرسد و قانونگر ار بایرد
در ای مورد حداقل مجا ا ی را که باید بررای شرروعکننده
عیی شود مشخص نماید.
اینک باید به بحث در مورد ای موضوع بپرردا یم کره آیرا
اساسا شروع به ار شا قابل صور اسرت یرا خیرر و در صرورت
مربت بودن پاس  ،مصرادیق و نمونرهنای آن چیسرت .قبرل ا
پرداخت به ای بحث در حقوق ایران و ارائه پاس نای ال م،
اشاره مختصری به بحری که برخی ا حقوقدانان مصری در ای
مینه ارائه کردهاند ،مطابق «قانون عقوبات» مصر ،ار شرا
با حقق ی ی ا سه تعل درخواست (یلر ) ،گررتت (اخر ) و
پ یرتت (قبول) محقق میشود .در مرورد «درخواسرت» ،برخری

حقوقدانان ای کشور معتقدند که صور شروع به جرم در ای
نیست؛ یرا درخواست یا مطرح میشود یرا خیرر و
حالت مم
حالت بینابینی که بتوان آن را شروع به ار شا دانست وجود
ندارد .برخی دیگر معتقدند نرگاه کارمند درخواست خرود را
مطرح کند ،ولی ای درخواست به سمع اربابرجوع نرسد (مررل
این ه آن را به شخص ثالری گفته یا بهوسریله نامره بررای
اربابرجوع پست کند ،ولی قبل ا که درخواست به سمع و نظر
یرف اصلی برسد ،کارمنرد درخواسرتکننده دسرتگیر شرود) وی
شروع به ار شا شده است.
مر
در حالت دوم ،یعنی «گرتت » ،نرگاه مستخدم حی گرتت مال
دستگیر شود ،وی را می وان به شروع به اخر رشروه مح روم
کرد .در حالت سوم ،یعنری «پر یرتت » ،معمروال حقوقردانان
مصری شروع به ار راب ار شرا را مم ر نمیداننرد؛ یررا
پ یرتت درواقع ابرا ارادهی کارمند برای قبول رشوه است
و در یکلحظه رخ میدند ،بدون آنکره قبرل ا آن چیرزی کره
بتوان آن را حت عنوان شروع به جررم مجرا ات کررد وجرود
داشته باشد .البته در ای مورد نم بعید نیست بتوان گفرت
پ یرش خود را نسربت بره پیشرنهاد
که نرگاه کارمند مرا
پرداخت رشوه به ایرالع کسری ،جهرت اعرالم بره اربرابرجوع،
رسانیده باشد ،در نمی حد شروع به ار شا ا سوی او محقق
شده است.
قانون ایران ،نمانیور که قبال مالحظه کردیم ،ا میان ایر
سه حالت تق اخ یا گرتت را ار شا میداند .بعید به نظر
میرسد که بتوان صرف بیان درخواست را بهمنزلهی شرروع بره
ار اب ار شا دانست ،بل ه بیان بیشتر مقدمات بعیدهی جرم
شبیه است ا به عملیات اجرایی آن و بنابرای  ،یبق مادهی
روب نمیشرود.
«123قانون مجا ات اسالمی» ،شروع به جررم محسر
ررای حقرق شرروع بره ار شرا حرداقل بایرد
ر ی  ،بر
بدی
ررایم رشراء و
« واتق» بری یررتی  ،برهعنوان یربنرای جر
ار شا ،حاصل شده باشد ،نرچند که راشی نتوانسته است مرال
را به دست مر شی برساند ،مرل این ه آننا در حری قربض و
اقباض مال دستگیر شده یا مالی که راشی برای مر شی ،پیرو
واتق آننا ،پست کرده در بی راه به دسرت پلری اتتراده
باشد و یرا ای کره معاملرهای کره بری یررتی برا بهرای
غیرواقعی انجامشده است بایل بوده باشد .در نمی جرا خروب
است به ای ن ته اشاره شود که نمی وان گفرت کره «برهمحض
دادن مال عنوان راشی برای دننده محقق میشود و لرو آنکره
یرف مقابل مال را نپ یرد و رد کند»؛ یرا «دادن» مال در

صور ی به وقوع میپیونردد کره «گرتتنری» در کرار باشرد و
بنابرای  ،مالی که «گرتته» نشده درواقع «داده» نشده است
ا بتوان دنندهی آن را راشی محسوب کرد.

 -9جرم رشاء و ارتشا در کشورهاي مختلف
 -9-1کانادا
جرایم رشاء و ار شا در بخشنای  108و « 109قانون جزا» در
رابطه با اشخاصي مرل قضات ،ممموران پلی  ،اعضاي پارلمان
و نظایر آننا پیشبینیشده است .دادن یرا گررتت نرر چیرز
ار شمندي بهقصد رسیدن به یک ندف تسادآلود ،یعنري بهقصرد
انجام یا وادار کردن یررف بره انجرام کراري در محردودهی
وظایفش ،در قانون جزاي کانادا جرم شناختهشده است.
 -9-2نيوزلند
ا خاذ موضع مشابهي در بخرش « 99قرانون جررایم» نیو لنرد
مصوب سال  ،1961مشانده میشود که در آن ار اب ای جررم،
عالوه بر قضات و ممموران قضایي ،در مورد سایر مقامات نیز
پیشبینیشده است .دادن و گرتت و پیشنهاد دادن و گررتت
نر چیز ار شمند (ا جملره شررل) و شرروع بره آن برا قصرد
تسادآلود جرم شناختهشده است.
 -9-3ژاپن
و ارت امور خارجه ژاپر در دوم اکتبرر  ،1997اعرالم کررد
اقداما ي جهت مقابلره برا پرداخرت رشروه در ار براط برا
کمکنای ای کشور براي کمک به وسعه کشورنای خارجی انجام
خواند داد .مطابق ای اقردامات ،ا مراه مرارس  ،1998در
کلیه قراردادناي منعقده بی ای کشور و کشورناي خارجي و
ا جمله در قراردادنرایي کره کشرورنا برا صرندوق نم راري
اقتصادي بی المللری منعقرد میکننرد ،بایرد ممنروع برودن
پرداخت رشوه صراحتا ذکر شود .ای اقردامات در مرورد 160
کشوري که ژاپ وامنا و کمکنایی را به آننا ارائه میکند،
ری
راني چنر
رل ا آن ،گر
رالنای قبر
رد .در سر
رد شر
رال خوانر
اعمر
رشوهنایی به مقامات دریاتتکنندهی کمکنا پرداخت میشد .با
وجه به ای که دولت ژاپ در حال حاضر بیشرتری کمکنرا و
وامنای اقتصادي را در اختیار سایر کشورنا قرار میدند که
میزان آن در سال مالي  1995به  106/1ریلیون یر (حردود

 9/2میلیارد دالر) بالغ شده است ،انجام ایر
سوي ای کشور مهم و قابل وجه است.

اقردامات ا

 -9-4چين
بنا به گزارش دادستان کشرور چری بریش ا نرزار نفرر ا
مقامات حرزب کمونیسرت و دولرت چری  ،حردود  3500نفرر ا
مقامات قضایي 1769 ،نفر ا بخش اقتصرادي و  7886نفرر ا
شاغلی در مثسسات حت مال یت دولت در یول نیمهی اول سال
 1999میالدي به ا هام رشوهخواری و تساد حت عقیر قررار
گرتتهاند و در مجمروع  18000پرونرده در ایر مردت مرورد
رسیدگي قرار گرتته است.
 -9-5فرانسه
در ترانسه ،و یر خارجه سابق ای کشور ا پرداخت رشوه به
ررایوان و چرری در سررال  1991در جریرران قرررارداد تررروش
ناوچهنای ترانسوي به ایوان خبر داده است .به گفترهی وي
یک شرکت کشتیسا ی ترانسه براي عقد قرارداد  2/8میلیرارد
دالري تروش شش ناوچرهی جنگري برا رایوان خبرر داده اسرت
(با گیر .)102:1381
را در
راء و ارتشر
را رشر
رارزه بر
رد مبر
رانون جدير
ری قر
 -10بررسر
انگلستان
قانون ار شا مصوب سال  2010در انگلستان ،صراحتا دادن یا
گرتت مزایاي مالي یا غیرمالی را بهعنوان پاداشري برراي
کاري که به ش ل نادرست انجامشده ا مصادیق رشاء و ار شا
دانسته است.
ا آنچه در مورد لزوم وجود یک واتق صری یرا ضرمنی بری
راشي و مر شي ا نظر حقوق ایران گفتیم نباید استنباط کرد
که مح ومیت کسي به رشوه گرتت حتما مستلزم مح روم کرردن
دیگري به رشوه دادن است ،یرا چهبسا یکیرف ،بنا به علرل
شخصي مرل برخرورداري ا دتراعي چرون اضرطرار ،مر کور در
رال  1375یرا
بصرهی مرادهی  592قرانون عزیررات مصروب سر
برخورداري ا حق م کور در مادهی  591قانون عزیررات یرا
نداشت عنصر رواني ال م (مرال جدي نبودن در اخ یا اعطراي
عقی کیفري معاف ولي یررف
مال ،علیرغم ظانر به آن) ا
مقابل مح وم شود .در ای مورد ،دیوان عالي کشور یي رأیی
اظهار داشته اسرت ...« :ار شرا عبرارت ا ایر اسرت کره
کارمند دولتي یا ممل تي یا بلدي وجه یرا مرالي برهمنظور

انجام دادن یا انجام ندادن امري که  ...مربوط به وظیفهی
اوست ا کسي بگیرد و اگر دنندهی وجه در حقیقت قصرد دادن
رع
رمثیری در رتر
رد ،ر
رته باشر
رارالیه نداشر
ره مشر
روه را بر
رشر
ري
رر کسر
اگر
رالع
ره ،بر
ردارد .چنان ر
رري او نر
رئولیت کیفر
مسر
بهمنظور انجاموظیفه یرا عردم انجاموظیفره  ...چیرزي بره
کارمند دولتي و ممل تري و بلردي بدنرد و محقرق شرود کره
گیرندهی آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگري ،ا
قبیل ایالع دادن به مقامات مربویه و اعالمجرم برر دننردهی
آن ،گرتته و بهنیچوجه قصد ار شرا نداشرته اسرت ،در ایر
صورت دنندهی وجه راشي محسوب میشود ،بدون این ه گیرنردهی
آن مر شي شناخته شود و بهعبار یدیگر بی راشري و مر شري
است دادن رشوه بره
مال مه دائمي نیست و بهیور مختلف مم
وجود عناصر قانوني آن حقق یابد ،بدون این ه مر شري در
بی باشد و بالع » (میرشانی.)21:1390
البته اگر متهم به اخ رشوه ،بره علرل غیرشخصری ا جررم
انتسابي برائت حاصل کند (مرال به دلیل جنبهی مالي نداشت
چیز داده یا گرتتهشده در حقوق ایران) ،مح وم کردن راشري
به نمان جرم قابرل وجیره نخوانرد برود ،چنان ره ادارهی
حقوقي قوه قضاییه یري نظریره مشرور ي سرابقال کر اظهرار
داشته است و در حقوق انگلستان نیز مح ومیت راشي و مر شي
ر یر و برا وجره بره
ال م و ملزوم ی دیگر نیست .بردی
ای که صرف ارائه پیشنهاد رشروه در حقروق انگلسرتان جررم
محسوب میشود ،نرگاه کسي به دیگري پیشنهاد دادن یا گرتت
رشوه را بدند ولي او نپ یرد ،نها یرف اول مح وم خوانرد
شد.
ن تهی دیگري که موضع قانون ایران را در محدود کردن ایر
جرم به مواردي که یرکچیز مرادي بره کارمنرد داده میشرود
انتقادپ یر میسا د ،آن است که گاه مابها انراي غیرمرالی
وسوسه کننده ر و تساد انگیز ر نستند و بنرابرای  ،خرارج
کردن آننا ا شمول مقررات راجع به رشروه صرحی بره نظرر
نمیرسد .بدی ر ی  ،نم تایدهی مادي (مرل دادن پول که آن
را می وان یک تایده و نفع مادي مستقیم دانست ،یا خریردن
ملک کارمند به قیمت باال ر تروخت چیزي بره او بره قیمرت
کمتر ا قیمت با ار که نفع مادي غیرمسرتقیم برراي او در
بر دارد) مشمول عنوان رشاء و ار شا قررار میگیررد و نرم
تایده غیرمادی (مرل اسرتخدام کرردن ی ري ا خویشراوندان
کارمند مربویه) .جال این ه در میران تقهرا نیرز کسراني
نستند که حتي مدح و ثنرا گفرت قاضري را درصرور یکه بره

انگیزهی رغی وي به صدور ح م بره نفرع شرخص مدحکننرده
انجام شود ،ا مصادیق رشوه محسوب نمودهاند .البته برخري
دیگر نیز ای عمل را ا باب «اعانت بر ظلم» قابل مجا ات
میدانند (میرشانی .)22:1390
در انگلستان ،قانون مصوب سرال  2010بره نرگونره مزایراي
مالي و غیرمالی اشارهکرده و درنتیجه ،بهیور کامرل و کرم
اش ال نگاشته شده و ا ای لحاف ابهامات قانون ایران را
ندارد .بدی ر ی  ،رشوه یبق حقوق انگلستان لزوما جنبرهی
مالي ندارد و شرامل مزایراي غیرمرالی ،ا جملره الطراف و
وجهات جنسي ،بهشرط آنکه منظور ا آننا اغرواي یررف یرا
پاداش دادن به وي باشد ،نم میشود.
حقق جرایم رشراء و ار شرا آن اسرت کره
در بحث ا شرای
نرچند جنبهی مالي و مادي داشت آنچه داده و گرتته میشود
شرط حقق ای جرایم در حقوق ایران است ،بره نظرر میرسرد
نرگاه مال ار ش بسیار کمي داشته باشد ،بهیوریکره نتروان
آن را نسبت به کار مورد انتظار اغواکننرده دانسرت ،مررل
این ه اربابرجوعي مشتي پسته یا یک جعبه شریریني یرا یرک
بسته کبریت را به کارمند دولت بدند ،نتوان اح ام کیفرري
حقوق ایران راجع بره رشراء و ار شرا را در چنری مروردي
اعمال کرد .نمی موضع در حقوق انگلستان پ یرتتهشده است.
در یک پروندهی قدیمي در انگلستان ،قاضري مربویره اظهرار
داشت که وي سروگند یرادکرده ا نریچ یررف دعروي ندیرهای
نپ یرد ،مگر آن ه ندیه خوردني یا نوشیدني با بهاي انردک
باشد.
پنهاني بودن عمل دادن یا گرتت مال ا جمله شرای رشاء و
ار شا نیست ،بنابرای  ،حتي در صورت علني بودن ایر کرار
نیز جرایم موردبحث ،باوجود سایر شرای  ،ار اب مییابند.
است قرینرهای باشرد برراي احررا
پنهاني بودن نها مم
سایر شرایطي که جهت حقق عناصر مرادي و روانري جررم ال م
نستند .موضع انگلستان در ای مرورد مشرابه حقروق ایرران
است.
قانون جدید مبار ه با ار شا در انگلستان در آوریرل سرال
 2010صوی شرد و ا سرال  2012در ایر کشرور بره اجررا
رانون ،مبرار ه مرثثر ر برا
صوی ای قر
درمیآید .ندف ا
رشاء و ار شا است ا بدی وسیله ح ومت قانون ،حفر سرالمت
نظام اقتصادی و مدیریت بر عمل رد اشرخاص ح قوقی و سرالمت
نظام اداری به ش ل بهتری ضمی شود.

قرانون ،چهرار گرروه ا

بر اساس ای
شدهاند:
 -1رشوهدنی به دیگران (موضوع تصل اول قانون) پیشنهاد یا
عرضه امتیا ات مالی یا غیرمالی به دیگری بهمنظور انجرام
وظایف یا امور محوله به ش ل غیر صحی یا دادن پاداش بره
دیگری برای انجام ندادن وظایف خود بره شر ل صرحی  ،جررم
محسوب میشود.
 -2جرایم مربوط به رشوهگیری (موضوع تصل دوم قانون)
دریاتت یا قبول امتیا مرالی یرا غیرمرالی بررای انجرام
وظایف یا امور محولره بره یریرق ناشایسرت و خرالف عررف و
قانون ،جرم محسوب میشود.
وظایف و امور محوله ا جمله عبارتاند ا  :نرگونه وظیفهای
با مانیت خدمت عمومی ،نر تعالیتی که مر ب با شرل متصدی
دولتی باشد و نمچنی نر تعالیتی که در جریان انجام خدمت
کارمند شاغل در بخش عمومی انجام میشود و نیز نر تعالیتی
که باواسطه یا بدون واسطه بهوسریله گرونری ا مسرتخدمی
انجام میشود ،خواه داخل مر نا یا خارج ا کشور باشد ،ا
ای جمله است.
 -3رشوه دادن به مقامات رسرمی خرارجی (موضروع تصرل ششرم
قانون)
پیشنهاد یا عرضه امتیا مالی یا غیرمرالی به یرک مقرام
رسمی بیگانه 1بهصورت مستقیم یا ا یریق شخص ثالث بهمنظور
مثیرگ اری بر وی به اعتبار سمتش و بهمنظور سوءاسرتفاده
ا سمت و نفوذ او برای به دست آوردن امتیرا ی در انجرام
تعالیتنای جاری و غیره ،جرم محسوب میشود.
مقام رسمی بیگانه عبارت ا نر تردی است که مقام قنینی،
اجرایی یا قضایی ا نر نوع در خارج ا بریتانیا دارد یا
مسئول اجرای خدمتی عمومی در خارج ا بریتانیا باشرد یرا
نماینده یا مممور یک سا مان بی المللی عمومی باشد.
ار شا

وس

اتعرال جررمانگراری

نهادنرای

راری (موضروع
جر

 -4ممانعت ن ردن ا
تصل نفتم قانون)
چنانچه اشخاص مر ب یا وابسته به یک نهاد جاری (ماننرد
شرکت جاری یا شرکت مدنی بعه بریتانیا) به شرخص دیگرری
رشوه دنند ا بدی وسیله مجو تعالیت جدیدی را به نفع آن
جارت خرود را
نهاد جاری به دست آورده و یا تعالیرت و
1
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حف یا گسترش دنند یا در مینه آن امتیا ی را حصیل یرا
رور مر ر جررم شرده اسرت.
راد جراری مزبر
حف کننرد؛ نهر
نمانگونه که عنوان شد ،ای جرم می واند داخل یا خارج ا
بریتانیا رخ دند.
اشخاص وابسته به اشخاصی ایالق میشود که در خدمت سرا مان
نستند یا ا یرف سا مان کاری انجرام میدننرد؛ بنرابرای
می وانند کارمند ،کارگزار یا شرکت ترعی سرا مان باشرند.
نها راه ترار نهادنای جراری ا مجرا ات مقررر در ایر
قانون آن است که ای نهادنا نشان دنند مام ردابیر ال م
برای جلوگیری ا وقوع چنری جرمری را اندی شیده و لحراف
کردهاند .عیی ای امر با دادگاه است و بیشک کاتی بودن
دابیر بستگی به شرای پرونده و نیز میزان
یا نبودن ای
و پیچیرردگی تعالیررت آن نهرراد جرراری دارد .برراوجودای ،
مسئولیت اثبات ای که ای روشنرا بررای سرا مان مناسر و
کاتی است ،به عهده خود سا مان است.
در نمی چارچوب ،آیی نامهای در سال  2011صوی شد که شش
معیار بررای بررسری ایر مسرئله را ارائره میدنرد .ایر
معیارنا عبارتاند ا :
 -1تناسب روشها و تمهيدات
روشنا و مهیدا ی که وس سا ماننا ا خاذ میشرود ،بایرد
متناس با مانیت ،مقیاس و پیچیدگی آن سا مان باشند .یرک
سا مان بزرگ چندملیتی در مقایسه با یک سا مان کوچک ،بره
روشنا و مهیدات متفاو ی نیا دارد؛ یرا خطر برو ایر
بیشتر است.
جرم وس کارگزاران آن بهمرا
 -2پايبندی مديران عالیرتبه سازمان
مدیران ردهباال باید به جلوگیری ا ار شا متعهد باشرند و
ترننرر مخالفررت بررا ار شررا و رشرروهخواری را در چررارچوب
سیاستنای سا مانی در سا مان پیاده کنند.
 -3برآورد خطر وقوع جرم
سا ماننا باید مانیت و احتمال خطر برو جرم را ار یرابی
کننررد (اعررم ا احتمررال برررو جرررم حررت ررمثیر عوامررل
درونسا مانی یا عوامل برونسا مانی).
بهعنوانمرال در بعضی صنایع خطر برو جرم ر شاء و ار شرا
بیشتر است .نمچنی برخی با ارنای جهانی و کشرورنای خراص
بیشتر مهیای برو ای جرم نستند.

 -4دقت و احتياط حرفهای به ميزان الزم
سا ماننا بایرد بررای جلروگیری ا وقروع جررم نسربت بره
را مان خدمترسرانی میکننرد،
کارمندان و اترادی کره بره سر
شناخت کاتی و دقت ،وجه و احتیاط حرتهای را داشته باشد.
 -5ارتباطات
رات داخلری و
سا ماننا باید خ مشی و سیاستنایی در ار بایر
خارجی ا خاذ کنند که باعث جلوگیری ا رشاء و ار شا شود.
آمو ش و ار قای آگانی به کانش خطر برو جرم کمک میکند.
 -6کنترل و بازنگری
سا ماننا باید روشنا و سیاستنایی کره بررای جلروگیری ا
کنترل و برا نگری
برو جرم ا خاذ کردهاند را بهیور مر
مانی به مان دیگر و حت رمثیر
کنند .خطر برو جرم ا
عوامل مختلف ،فاوت میکند و ای امر انمیرت و نیرا بره
با نگری در روشنا را بهروشنی نشان میدند.
قوانی جدید سختگیرانه و شفاف ضدتسادمالی انگلسرتان برا
استقبال نهادنای مالی و حسابرسی مواجه شرده اسرت .پیش رر
انگلی به دلیل قوانی ضرد تسراد مرالی قردیمی و سرابقه
عمل رد ضعیف در مقابله با تساد مالی در "سا مان وسعه و
نم ارینای اقتصادی" با انتقادنرای تراوانری روبررو شرده
بود؛ اما اکنون ای کشور می واند ای ادعا را مطرح کنرد
که یک قانون ضد تساد مالی و رشوه با استانداردنای جهانی
اجرا میکند .ی ی ا ویژگینای قانون جدید ضد تسراد مرالی
در انگلی ای است که برای جلوگیری ا گسترش تساد مرالی
و رشوه ،مجا اتنای سنگی و شفاف علیه اتراد یا شررکتنای
تاسد عیی میشود .دری ی ا پروندهنای اخیر تسراد مرالی
در انگلی شرکت مهندسی " "Jhonson and Mobeyبه ا هام پرداخرت
رشوه ا یریق عوامل محلی خرود در غنرا و جامائی را و در
ار باط با پروژه پول بهجای غ ا در عراق بره پرداخرت 6.6
میلیون پوند جریمه مح وم شد .در ماه توریه شررکت دتراعی
" "BAEبا جریمه  30میلیون پوندی و  400میلیرون دالری بره
ا هام تساد مالی روبرو شد .در قانون ضد تساد مالی جدیرد
انگلی با شفاف شدن عریف رشوه نمچنی  ،انجاموظیفه برای
رود .انتظرار
اعمال قانون علیه مفسدان بسیار آسران ر میشر
میرود "دتتر مفاسد جدی" در انگلی و پلی لنردن کره یرک

یگان متخصص بر پروندهنای رشوه در اختیار دارند ،حرداکرر
استفاده را در مقابلره برا تسراد مرالی ا ایر قروانی
ببرند .باای وجود ،برای حصول بره پیشررتتنای درا مردت و
چشمگیر در مقابله با تساد مالی ننو نرم بره نم ارینرای
جدی ر و منسجم ر میان کشورنای بیشتری نیا است .در ایر
رابطه اخبار خوب و بدی شنیده میشود .اخبار خوب ای اسرت
که  38کشور کنوانسیون ضد رشروه و تسراد مرالی سرال 1997
سا مان وسعه و نم ارینای اقتصرادی را امضرا کردهانرد و
پ یرتتند که قوانی مخصوص به خود در مقابله با رشروهنای
خارجی عیی کنند .سا مان وسرعه و نم ارینرای اقتصرادی
نیز یک سیستم با بینی نمسان که در آن نمایندگان کشورنای
عضو قروانی و سروابق اعمرال قرانون کشرورنا را دررونرد
مقابله با تساد مالی و رشوه با نگری میکنند ،ایجاد کرده
است .ا قانون جدید ضد تساد مالی و رشوه در انگلی مم
است بهعنوان پاسخی به انتقادنای ای سا مان بره عمل ررد
دولت لندن در مقابلره برا ت ساد مرالی و قروانی قردیمی
انگلی در مقابله با تساد مالی یاد شود.
 -11نوع و ميزان مجرازات جررم رشراء و ارتشراء در حقرو
ايران
انواع مجا اتناي عیی شده براي جرم ار شاء با وجه بره
مبلغ موضوع جرم ،عبارتاند ا :
 -1حب ا شش ماه ا  15سال و در مواردي حب ابد.
 -2شالق.
 -3انفصال دائم ا مشاغل دولتي.
 -4ضب مال موضوع ار شاء ،به نفع دولت بهعنوان عزیر یرا
مجا ات.
نمچنی در مواردي كه جرم مشمول مادۀ چهار قانون شردید
مجا ات باشد ،یعني با شكیل یا رنبري شبكۀ چندنفری صورت
بگیرد ،درصرور یکه مصرداق فتسراد تریاالرض باشرد مجرا ات
اال عرالوه برر جرزاي
مر كبی فتساد تیاالرض اعمال ميشود و ّ
نقدي و ضب اموال كس شده ا یریق رشوه ،حب ا  15سرال
ا ابد خواند بود و شدت مجا ات در ای مروارد بره خرایر
ای است كه ار كاب جرم ا یریق شركیل یرا رنبرري شربكه
چندنفری ،ممك است باعث اخالل در نظم اقتصادي كشور شرود.
شروع به جرم ار شاء ا نظر حقوقي ،قابل صور و عملي است و

مطابق بصره سه ماده سه قانون شردید مجرا ات شرروع بره
جرم ،حس مورد حداقل مجا ات مقرر در آن مورد خواند بود.
در خصوص جرم رشاء (رشروه دادن) نیرز بایرد گفرت كره ا
برر
جرایم عمومي و غیرقابلگ شت بوده و مام نتایج متر
جرم ار شاء ا نظر عنصر معنوي در ای مورد نیز صادق است.
نكته قابل وجه در جرم رشاء ای است كه در مواردي راشي،
ا مجا ات معاف ميشود .ای موارد در قانون شدید مجا ات
و نمچنرری در مررواد  591و  593قررانون مجررا ات اسررالمي
پیشبینیشده و انم آن ای است كه درصرور یکه رشروه برراي
حف حقوق حقه راشي بوده باشرد و نرامبرده در دادن رشروه
مضطر و ناچار باشد ،ا مجا ات عیی شده براي جرم رشراء
معاف ميشود.
 -12نوع و ميزان مجرازات جررم رشراء و ارتشراء در حقرو
انگلستان
مر بی چنانچه شخص حقیقی باشند ،حداکرر به  10سال حرب
مح وم میشوند (ای مدت ا  7سال در قرانون قردیم بره 10
سال اتزایشیاتته است).
سا مانی که بر اساس ای قانون مجرم شناخته شود ،در معرض
مجا اتنای مالی نامحدود است .نمچنی باید ایراد لطمه به
رادی
ردا آن (بیاعتمر
رات بعر
را مان و بعر
رار سر
رهرت و اعتبر
شر
کارگزاران مالی نسبت به سا مان و مدیریت آن) را نرم بره
عواق ار اب ای جرم اتزود .بهعالوه ،احتمال وقوع دعاوی
مسئولیت مدنی علیه مدیران به دلیل نبود نظارت کراتی برر
دستگاه حت نظرشان نیز وجود دارد.
نتيجه
جربیات بهدستآمده ا اجراي ای برنامرهنا نشرانگر ایر
است كه براي ح ف یا كانش ای پدیررده شوم در نظام اداري
كشور ،نیا مند برنامهنایی نستیم كه با مثیر برر ترننر
عمومي جامعه و ابعاد آن نمچرون ترنن سرا مانی (برهعنوان
پدیرردهای كرره بررهیور مسررتقیم ا ترننرر جامعرره ررمثیر
میپ یرد) ،پیشگیري ا برو تساد اداري را ندف قرار دند،
بهجای آنكه ا یریق یراحي رویهنای نبیهي و پ ا وقروع
با آن مبار ه كند .نمانگونه كه در دنیاي پزشكي مکید بر
ای است كه پیشگیري بهتر ا درمان است و ا ای یریق با
نزینه كمتر و سریع ر می وان به مقصرود رسرید ،در اینجرا
نیز مکید میکنیم ترنن سا مانی ای قابلیرت را دارد كره

بتواند مانع ا برو بسیاري ا جریانات روأم برا تسراد
اداري شررود .ترنن سررا مانی ا كاركرررررردناي گونرراگوني
برخوردار است و می واند با معرتي الگوي رتتاري مطلوب به
ررل كنرد .ترنن سرا مانی ا
كاركنان ،رتتار آنران را كنتر
یریق ربیت شیوهنای مطلوب انگیزش ،به رتتار كاركنان جهت
میدند .نمچنی ترنن سا مانی ا نظر اجتماعي بهعنوان چسبي
بهحساب میآید كه می واند ا یریق ارائه استاندارد مناس
(در رابطه با آنچه باید اعضاي سرا مان انجرام دننرد یرا
بگویند) ،اجزاي سا مان را بره نرم متصرل میکنرد .انمیرت
ران و القراي
ترنن سا مانی در شكل دادن بره رتترار كاركنر
عهد دروني در آنان به حدي اسرت كره اسرتانلي دیروی در
كتاب مدیریت ترنن سا مانی خود ،به مجموعه آن نام سا مان
غیررسمي را میدند كه می واند باعث شرود در اترراد نروعي
عهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزي به وجود آیرد كره آن
چیز ،بیش ا مناتع شخصي ترد است .درعی حال ،برنامرهنایی
وجود دارند كه متمركز بر ترنن جامعره بروده و برهمنظور
پیشگیري ا ایجررراد تساد یراحری شردهاند .ا جملره ایر
راني شرفاتیت
برنامهنا ،یرح میراق سالمت است كه سا مان جهر
عامالت نمگاني
آن را مطرح كرده و ندف آن محفوف نگهداشت
ا تساد است .در اصل میراق سالمت ،یك سوگندنامه ال ماالجرا
بی سا ماننای دولتي (برهعنوان ارائهدننردگان خردمات) و
مثسسات و اتراد (بهعنوان مراجعهکنندگان به دولرت) اسرت،
بهیوریکه آننرا رشروه ندننرد و دولرت و اجرزاي آن رشروه
نگیرند.
علیرغم عدم صری ماده سه «قانون شردید  ،»...بره نظرر
میرسد احرا قصد مر شی دایر برر ای کره در مقابرل آنچره
میگیرد کاری را انجام دند که مرورد انتظرار راشری اسرت،
ضرورت نداشته باشد؛ بنابرای حتی اگر کارمند قصد نداشته
باشد که کار مورد انتظار را انجام دند صرف این ه مال را
به ای بهانه میگیرد کفایت میکند ،ولی اگر اساس مرال را
به بهانهی دیگری بگیرد مر شی محسوب نمیشرود .دادگاهنرای
انگلستان نم اظهار داشتهاند متهمی که ضم گرتت پول قصد
انجام یا عدم انجام کاری را به نفع دننده نداشته ،مر شی
محسوب میشود ،بهشرط آن ه ا قصد دننردهی پرول دایرر برر
ای که بدی ر ی وی را به انجام کاری اغوا نماید ،آگراه
باشد .در حقوق انگلستان ،برای وصریف عنصرر روانری جررم
ار شا قید «ا روی تسراد» یرا «تسرادآلود» مورداسرتفاده
قرار گرتته است ،ولی جهت سهیل امر اثبات ایر جررم کره

نمانیور که قبال اشارهشده معموال نها شاند آنیررف دیگرری
است که خود نیز مجرم محسوب میشود ،تسادآلود بودن رابطره
در بخش دوم «قانون جلوگیری ا تساد» ،مصوب سال  ،1916در
مواردی که یک قرار داد دولتی موضروع رشروه بروده مفرروض
است که دالیلی را برای رد
انگاشته شده و ای وظیفه مر
ای ترض قانونی اقامه کند .ای ن ته نسز قابلذکر است که
ا گررتت
دادگاهنای انگلستان ای ع ر را که قصد مر
یررا دادن رشرروه صرررتا اتشررای یرررف مقابررل برروده اسررت
نپ یرتتهاند.
در رابطه با اضطرار اش ال قابل ایراد به بصررهی مرادهی
 592قانون عزیرات و مجا اتنای با دارنده ایر اسرت کره
باوجود مادهی  152قانون مجا ات اسالمی مصوب سال  1392کره
اضطرار را برهیورکلی مرانع مسرئولیت کیفرری دانسرتهاند،
نیا ی به ذکر اضطرار در بصرهی مادهی  592وجرود نداشرته
است .ضم این ه اضطرار ،به مفهوم م کور و با شرایطی کره
گفته شد ،برای مر شی نیز راتع مسرئولیت اسرت ،درحالیکره
بصره نها ا اضطرار راشری سرخ بره میران آورده اسرت.
شدت گرسرنگی،
نمونهی اضطرار مر شی وقتی ا ست کره وی ا
بستهی حاوی خاویار گرانبها را برهعنوان رشروه میپر یرد.
ر ی  ،نتیجه ای بحث ای میشود که با وجه برهح م
بدی
عام مادهی  152قانون مجا ات اسالمی نیا ی به ذکر اضرطرار
مر شی در بصرهی ماده  592وجود نداشته است ،بهویژه آنکه
در بصره اش االت دیگری نیز به نظر میرسد ،ا جمله ای کره
چرا برای رشوه گیرندهای که گزارش دنرد یرا نم راری کنرد
خفیف یا معاتیت پیشبینینشده اسرت و نیرز این ره بصرره
نها معاتیت ا مجا ات حب را ،در صورت مضرطر برودن یرا
را شر ایت نمرودن راشری ،پیشبینری کررده و
گزارش کرردن یر
عیی حب یا شرالق مخیرر
درحالیکه مت ماده قاضی را بی
کرده است.بنابرای ای سثال پیش میآید کره در سره حالرت
لیف مجا ات شالق چه میشود و آیا آن نیز
م کور در بصره
مشمول معاتیت میگیرد یا خیر.
درنتیجه می وان گفت قوانی نرکردام ا دو کشرور براوجود
ابهاما ی که در مفهوم آننا وجرود دارد نقراط قرو ی نیرز
دارد .در مینه مجا اتنای جررم رشراء و ار شرا در نظرام
حقوقی ایران جامع برودن مجا اتنرا و شردت آننرا براوجود
قانون شدید مجا ات مر بی ار شا و اختالس و کالهبررداری
بیشتر بوده ا ا ای حربه بتوان برای جلوگیری ا وقروع
جرم بهره برد نرچند در برخی ا مفاد ای قانون در مینه

چنری

عنصر معنوی ابهاما ی وجود داشته اما وجود و مسی
قانونی برای کانش برو چنی جرمی مفید بوده است.
لزوم اتزایش آگانی و آمو ش و جدیت در ای امرر در میران
کارمندان ادارات دولتی در انگلستان برای جلوگیری ایشران
ا ار اب جرم رشاء و ار شرا ا ن رات مربرت ایر نظرام
حقوقی است ا در صورت قرار گرتت در موقعیت ش لگیری ای
شردن را دارا باشرند کره ایر
جرم وانایی گ ر ا مر
موضوع ال م است در نظام حقوقی ایران نرم مورد وجره قررار
گیرد.
منابع
ررداری ،اخرتالس و ار شرا در
 با گیر ،یردهللا ( ،)1376کالهبرآرای دیوان علی کشور ،هران ،نشر حقوقدان.
 پیمانی ،ضیا الدی ( ،)1377جرایم علیه امنیت و آسرایشعمومی ،هران ،نشر میزان ،چاپ سوم.
 جعفري لنگرودي ،محمد ( ،)1378رمینولوژي حقوق ،هران،انتشارات ،كتابخانه گنج دانش ،چاپ اول ،ج 3
 دنخدا ،علياكبر؛ لرتنامه ،ص .463 راعت ،عباس ( ،)1377شرح قانون مجا ت اسرالمی ،هرران،نشر تیض.
 قانون مجا ات اسالمی مصوب .1392 قررانون شرردید مجررا ات مررر كبی ار شرراء و اخررتالس وكالنبرداري مصوب .1364/6/28
 گلدو یان ،ایرج ( ،)1385حقوق جرزاي اختصاصري ،هرران،انتشارات دانشگاه هران ،چاپ دوا دنم.
 میرشاني ،سحر ( ،)1389پایاننامره کارشناسری ارشرد براموضوع بررسی جرایم مالی در نظام حقوقی ،هران ،دانشرگاه
شهید بهشتی هران.
 میرمحمدصادقی ،حسی ( ،)1374حلیل مبرانی حقروق جرزا،( رجمه) انتشارات جهاد دانشگانی دانشگاه شهید بهشتی.
رخاص،
ره اشر
ررایم علیر
رادقی ،حس ری ( ،)1392جر
رد صر
 میرمحمررادقی ،حسری
هران ،نشر میزان ،چاپ یا دنم -.میرمحمرد صر
( ،)1392جرایم علیه اموال و مال یت ،هران ،نشر میرزان،
چاپ سی و پنجم.
 ناصری ،ترجهللا ( ،)1355حلیلي ا تسراد و تسراد دائري،مجله حقوقي دادگستري.
 نور اد ،عیروض ( ،)1386رشروه در حقروق كیفرري اسرالم وایران ،هران ،نشر آریان ،چاپ اول.
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