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 چکيده
رشا و ارتشاء مهمترین نمونه ی فساد اقتصادی در نظام های حقوقی مختلف محسوب می شود و از 

داخلی و هم در عصر جهانی شدن ـ همسو با  این حیث هم در دوره های مختلف نظام های حقوق

پیوند منافع اقتصادی ملت ها ـ در اسناد منطقه ای و بین مورد توجه قرارگرفته اند. به بیان دیگر، 

رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و اقتصادی ـ که عمدتاً ناظر به فساد در فعالیت های 

دید، بلکه از دیرباز در متون فقهی نیز به مصادیقی از این اقتصادی و تجاری است ـ نه تنها قوانین ج

جرم اشاره کرده اند. همچنین امروزه، عالوه بر قوانین داخلی، کنوانسیون های متعدد منطقه ای و 

بین المللی برای ایجاد رویه ای واحد در برخورد کیفری با انواع فساد و از آن جمله، رشا و ارتشاء 

نمونه می توان از کنوانیسون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته )پالرمو ـ منعقد شده اند. برای 

به جرم انگاری و اقدامات الزم در بمارزه با فساد اشاره نموده و  9و  8( نام برد که در مواد 2000

ارتشاء را به عنوان مهم ترین مصداق فساد مورد تصریح قرار داده است. همچنین، کنوانسیون ملل 

خود به تفصیل به ارتشای اشخاص حقوق  16و و  15( در مواد 2003ای مبارزه با فساد )متحد بر

اگر بپذیریم اهمیت فساد مالی و  به ارتشای بخش خصوصی پرداخته است. 21عمومی و در ماده 

جرم انگاری رفتارهایی مانند رشا و ارتشا، در حمایت از اعتماد عمومی و حفظ روند گردش سالم 

ترام به حق مالکیت افراد و برخورداری از امتیازاتی است که به تبع این حق، باید داشته سرمایه و اح

باشند و با توجه به این ضرورت، در این نوشتار خواهیم کوشید ابتدا مفاهیم اصلی مطرح در این 

اده، رابطه را تبیین نماییم )گفتار نخست(؛ سپس، تحلیلی از ارکان این جرایم در کنوانسیون ارائه د

برخی مصادیق مرتبط در قوانین فعلی ایران را با کنوانسیون مقایسه می نماییم )گفتار دوم(؛ در گام 

بعدی، مطالعه ای گذرا در رویکردهای اتخاذ شده در نظام های حقوقی دیگر خواهیم داشت )گفتار 

ای قانونگذار سوم( و دست آخر، با جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث طرح شده، پیشنهادهایی بر

                                                                     .ایرانی ارائه خواهیم نمود

رشا، ارتشا، فساد اقتصادی :يديکل واژگان

 
 

 

ل( 
 او

ال
)س

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
در

ش 
وه

 پژ
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 

ره 
ما

ش
1 

ز  
ایی

/  پ
13

95
 

ص 
 /

12
3

-
10

8
 

 2محمدجواد رحيمی نسب، 1 عليرضا شایق
 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1 
 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، آزاد یزددانشجوی  2
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
  عليرضا شایق

shayegh.article@gmail.com 

 مطالعه تطبيقی رشا و ارتشا در بخش خصوصی

http://www.joce.ir/


 108-123، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

    

 مقدمه

 فصل نخست : مفاهيم اصلی
روشن شدن محدوده و سامان بحث و رسیدن به فهمی مشترک از مفاهیم اصلی که در این نوشتار بررسی می شود، در این گفتار می برای 

اصلی مورد بررسی در این نوشتار داشته باشیم. در بند الف، تحلیلی از مفهوم فساد را با توجه به کوشیم مروری اجمالی بر تعریف مفاهیم 

ییم؛ برخی اسناد بین المللی و نظام حقوق داخلی ارائه می کنیم و در بند ب، مفهوم رشوه را ـ به ویژه از نظرگاه فقه امامیه ـ تحلیل می نما

 ـ چارچوبی کلی از مفاهیم رشا و ارتشا را نیز به دست دهیم. )در این بخش، ارکان جرم رشا و تحلیلی که ضمن آن خواهیم کوشید ـ تبعاً

ارتشای بخش خصوصی تحلیل نخواهد شد. این موضوع را در گفتار دوم پی خواهیم گرفت.( سرانجام در بند ج مفهوم بخش خصوصی را 

 بازخوانی می کنیم.

 گفتار اول  :  فساد

در  ین موضوع رشا  و ارتشا ـ به عنوان زیرمجموعه ای از مفهوم فساد ـ باید تعریفی از این مفهوم به دست دهیم.درگام نخست برای تبی

سوءاستفاده از »، به نظر می رسد تعریف سازمان شفافیت بین الملل از حیث شمول، پذیرفتنی تر باشد: 1میان تعاریف ارائه شده در این رابطه

)مشابه همین تعریف از سوی دفتر ملل متحد «. منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد یا دولتیقدرت تفویض شده در جهت 

 برای مبارزه با جرم و مواد مخدر نیز ارائه شده است.(

شخص، اشاره به سوءاستفاده از قدرت و جایگاه  این تعریف، از این جهت که شامل فساد بخش خصوصی و عمومی می شود و نیز از حیث 

و برای کسب منفعت ، قابل قبول تر از سایر تعاریف می نماید ولی با این حال، خالی از اشکال نیست؛ برای نمونه، مفهوم سوءاستفاده و قلمر

آن روشن نیست. هرچند، شاید بتوان گفت هرگونه إعمالِ اختیارات تفویض شده فراتر از حدود قانونی، قراردادی یا متعارف آن، مصداق 

 ستفاده است.سوءا

« سوءاستفاده»از اختیارات مزبور در جهتی جز آنچه که به طور صریح یا ضمنی، به فرد اجازه داده شده، نوعی « استفاده»به بیان دیگر، 

است. اساساً می توان گفت جوهر فساد ـ خواه در بخش دولتی یا عمومی و خواه در بخش خصوصی ـ سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه برای 

 2کسب منفعتی ناروا و بی مورد، برخالف قوانین و مقررات است.

ت النهایه می توان به این تعریف بسنده نمود که منظور از فساد مالی و اقتصادی، هرگونه عملی )فعل یا ترک فعل( در جریان روابط و معامال

قیم یا غیرمستقیم در صدد کسب امتیاز یا منفعت تجاری و اقتصادی است که طی آن، شخص با سوءاستفاده از جایگاه و سمت خود، مست

 مالی غیرمالی برای خود یا دیگری باشد یا امتیاز را کسب نماید؛ اعم از این که در بخش عمومی واقع شود یا بخش خصوصی.

ام اداری و مقابله با قانون ارتقاء سالمت نظ 1این تعریف، با مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی نیز هماهنگ به نظر می رسد که در ماده 

با اصالحاتی به  7/8/1390مجلس شورای اسالمی به طور آزمایشی به مدت سه سال تصویب شد و در تاریخ  27/2/1387فساد )در تاریخ 

فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص »تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید( مقرر داشته است: 

حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا  حقیقی یا

دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از 

ظیر رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و مردم وارد نماید ن

و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری 

 «.مالی

                                                           
سياست جنایی تقنينی ایران در قبال فساد و مطالعه ي تطبيقی آن با کنوانسيون ملل . در باره ی تعریف فساد ر.ک. : حمید بهره مند بگ نظر،  1

 به بعد 6، ص 1389رساله ی دکتری حقوق جزایی و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، متحد براي مبارزه با فساد
سوءاستفاده از سمت عمومی در راستای منافع فردی به نحوی که خالف قوانین و ». برای نمونه، در تعریف فساد در بخش عمومی گفته شده است:  2

 ,Melanie Manion, “corruption by design” in: Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 12)«مقرارت باشد.

No. 1 , Oxford University Press. Apr. 1996, p. 167) 
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 وهگفتار دوم :  رش

در اصل به معنای طنابی است که با آن از چاه آب می کشند و به همین خاطر، در جایی که کسی به « رشوه»آنچنان که گفته اند واژه ی 

سوره ی  188دیگری چیزی می دهد تا او را به مقصودی ناروا و ناحق برساند، از همین تعبیر استفاده شده است. گو این که در آیه ی 

و درباره ی مفهوم « اسِ بِالْإِثْمِنّ وَ ال تَأْکُُلوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ ال»آمده است: مبارکه ی بقره 

اثیر نقل شده است که معنای رشوه، العرب از ابندر لسان 3 قضات گفته شده است. یشاترادقیقاً معنای منع از « ]ال[ تدلوا بها إلی الحکام» 

با این حال، برخی تأکید کرده  4برآوردن حاجت و نیاز است از طریق مصانعه و صرف پول و رشا، در لغت چیزیست که با آن به آب می رسند.

 5«که قباحت آن قابل انکار نیست. بر هدیه ای که که برای تحبیب و جلب قلوب داده می شود، عنوان رشوه صادق نیست، هرچند»اند که 

سابقه ی رشا و ارتشا در ادبیات فقهی ما مشهود است. جالب این که، مشهورترین مصداق آن نه راجع به فساد حکومتی، بلکه درباره ی فساد 

با بیان امروزین، مصداق  قضات است که در ادوار گذشته، در بسیاری از مصادیق خود ـ از جمله قاضی تحکیم ـ غیروابسته به دولت بودند و

بخش عمومی غیردولتی محسوب می شدند. در واقع، در متون فقهی ما اصوالً رشوه به مالی گفته می شود که به قاضی داده می شود تا به 

 7ت.همچنین در روایاتی به ارتشای والیان اشاره و در حد شرک به پروردگار دانسته شده اس 6حق یا ناحق به سود دیگری حکم کند.

با این حال در این موضوع که آیا رشوه اختصاص به مورد حکم قاضی دارد یا مورد دیگری را هم شامل می شود، اختالف شده است و به 

نظر، قول صائب و منطبق با اطالق روایات وارد شده در این باب، همین است که حرمت رشوه اختصاص به فرض حکم قاضی ندارد؛ بلکه در 

در واقع نکته ی جالب توجه در این بیان همین است که  8تقلی کند، حکم حرمت شرعی بر آن بار می شود.« رشوه»را  هرجا که عرف عمل

مرجع در تشخیص موضوع این حکم، عرف معرفی شده است و اگر احراز شود که امروزه عرف جامعه، پرداخت مال با سوءنیت و به منظور 

واقعاً مستحق آن نیست، مصداقی از رشوه تلقی می نماید، به نظر مانعی برای تسری احکام مربوط  برخورداری از حق یا امتیازی را که فرد،

بذل چیزى است به قصد جلب » برخی از فقهای معاصر، در تعریف رشوه اظهار داشته اند:  آنچنان که، به رشوه به این مصادیق وجود ندارد.

  9«فع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمك کند.توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور اینکه به ن

از این منظر، باید گفت این قابلیت ـ دست کم به طور بالقوه ـ در فتاوای فقهای امامیه وجو دارد که رشوه را فقط منحصر به مواردی خاص 

موضوعیت داشتن پرداخت و دریافت مال برای تحقق  هرچند ظاهر از عبارات فقها، ندانیم؛ یا ال اقل می توان گفت با مانعی مواجه نیست.

                                                           
 356ق.، ص  1411، تهران: دارالکتب اإلسالمیه، 6، چ 7، ج قاموس قرآن. سیدعلی اکبر قرشی،  3
 322ق.، ص  1414دارالفکر، بیروت:  14، ج لسان العربمنظور، ابن .  4
 ، مدخل رشوه2680، ش 1346، تهران: کتابخانه ابن سینا، ترمينولوژي حقوق. محمدجعفر جعفری لنگرودی،  5
 به بعد 229، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ص 4، ج فقه القرآن. محمد یزدی،  6
هر فرمانروائى که خود را از » وند، از امیرمؤمنان علی )ع( روایت کرده است: . شیخ صدوق در باب عقاب والیانی که از برآوردن نیازهای مردم مانع می ش 7

« دارد، و اگر هدیه بگیرد خیانتکار است و اگر رشوه بگیرد مشرک است نیازهاى مردم نهان دارد خداوند در روز قیامت خویش را از نیازهاى وى نهان مى

 (261ق.، ص  1406دارالشریف الرضی،  قم: 2، چ ثواب األعمال و عقاب األعمال)شیخ صدوق، 
درآمدهای مالی »ـ آیةاهلل بروجردی،  149و  148، صص  ق.1411، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 7، چ 22، ج جواهرالکالم. محمدحسن نجفی،  8

لفظ ارجاع داده اند، هرچند نهایتاً آن را  ـ برخی ازفقهای معاصر نیز در فهم رشوه، به عرف و داللت 78، ص 23، ش مجله فقه اهل بيت )ع(، «قاضی

( با این حال برخی از فقهای 97و  96، صص 1356، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، قضا در اسالممنحصر به مورد حکم دانسته اند. )محمد سنگلجی، 

نظام اسالمی را در هر حال جایز نشمرده اند و از این باب  معاصر، حرمت رشوه را منحصر به رشوه در حکم دانسته اند؛ هرچند مخالفت با احکام و قوانین

، 2ـ ج   999، مسأله 1اشاره کرده اند سایر صور رشوه چنانچه باعث اختالل نظام گردد، جایز نیست. )میرزا جواد تبریزی، رساله ی استفتائات جدید، ج 

 (.1164مسأله 
ـ همچنین برخی از معاصرین، در همراهی با این نظر هرگونه پرداخت به قاضی  272قلم، ص ، قم: امیر11، چ 2، ج جامع المسائل. فاضل لنکرانی،  9

دآور شده انداز برای حکم )برای باطل باشد یا حق( و هرگونه پرداخت و بذل مال برای وصول به امری باطل و ناروا را، رشوه شمرده اند؛ هرچند نهایتاً یا

رد حکم ـ از باب جواز عمومی جٌعل ـ استفاده می شود. ر.ک: گروه نویسندگان )زیر نظر سید محمود هاشمى برخی عبارات فقها جواز رشوه در غیر مو

ـ با این حال به نظر می رسد این تحلیل در  52و  51ق.، صص  1417، بیروت: الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، 3، جمعجم فقه الجواهرشاهرودى( ، 

ی ایران، چندان مقبول نیفتاده است. گو این که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری، به تصویب میان نهادهای رسمی نظام حقوق

 استفاده نموده است.« در حکم مرتشی»از تعبیر  3مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در ماده 

http://www.joce.ir/


 108-123، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

ر رشوه و به تبع آن، رشا و ارتشاست اما از باب اختیارات ویژه ی حاکم جامعه ی اسالمی، می توان گفت نفس پیشنهاد یا توافق و تبانی بر س

 رشوه، در نظام حقوقی ما نیز قابل جرم انگاری است.

است که به منظور واداشتن دیگری بر انجام عملی ناروا به او داده می شود؛ در این میان مهم بدین ترتیب، می توان گفت رشوه منفعتی 

نیست رشوه دهنده چه کسی است؛ همچنین، شخصیت یا سمت رشوه گیرنده، در تحقق عنوان رشوه دخالتی ندارد. نگفته پیداست که این 

ریست. از بعد اصطالح حقوقی و قانونی در گفتارهایی بعدی بحث را پی تحلیل، مطابق نصوص قانونی فعلی نیست وصرفاً در مقام بحث نظ

 خواهیم گرفت.

 گفتار سوم :  بخش خصوصی

حوزه ی دولتی )که ممکن است  -1از حیث حقوقی و تا آنجا که بدین بحث مربوط می شود، سه حوزه از یکدیگر قابل تفکیك هستند: 

تصدی؛ در فرض نخست، قواعد حقوق عمومی و مشخصاً حقوق اداری حکم است و در فرض مبادرت به فعالیت های حاکمیتی نماید یا امور 

دوم، اصوالً ضوابط حقوق خصوصی. با این حال، این بدان معنا نیست که فرضاً یك فعالیت شرکت دولتی، مصداق بخش خصوصی قلمداد 

 ـ بخش عمومی غیردولتی؛ بخش خصوصی. 2شود.(؛ 

منظور از شاغلین »نوع شغل نام برده اند: مشاغل رسمی، غیررسمی و شبه رسمی و در توضیح آن افزوده اند:  از سه 10به همین ترتیب، برخی

کشوری و لشکری قرار میگیرند و مقصودر از صاحبان مشاغل  ل مقررات رسمی استخدامومشاغل رسمی تمام کسانی هستند که مشم

رسمی  ی جمله مشاغل آزاد تلقی گردد ولی چون بنحوی از انحاء دارای جنبه ست ازا نکشغل آنان اگرچه مم رسمی کسانی است کهشبه

کارشناسان و -مترجمین-وکال-سردفتران-1315قانون مصوب  رسمی خواند مثل مأموران بخدمات عمومی موضوعرا شبه باشد باید آن می

 .«غیره

رنده ی رشوه بسنده کرده است؛ بدین تریب، هرگاه گیرنده در کنوانسیون نیز به جای تعریف بخش خصوصی یا عمومی، به تعریف طرف گی

ی رشوه از مقامات عمومی باشد، باید آن را از شمول عنوان رشوه ی بخش خصوصی خارج دانست و در مقابل، هرگاه گیرنده ی رشوه، در 

کنوانسیون  2مومی ـ انچنان که در ماده این گروه قرار نگیرد، می توان آن را ملحق به بخش خصوصی نمود. در این جا منظور از مقامات ع

از انتصابى یا  هر شخصى که داراى شغل قانونگذارى، اجرائی، ادارى یا قضائی در کشور عضو اعمـ  1»است:  توضیح داده شده ـ اشخاص ذیل

دهد را انجام مى عمومیهر شخص دیگرى که کار ـ  2.ارشدیت وى نظر ازانتخابى و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف

زمینه مربوط قانون  گونه که درطور که در قانون داخلى کشور عضو تعریف شده است و همانیا همان عمومی ازجمله براى نهاد یا مؤسسات

در قانون کشور عضو تعریف  «عمومیمقام »عنوان هر شخص دیگرى که بهـ  3.دهدارائه مى عمومیکار رفته است، خدمات کشور عضو به

 عمومیمعنى شخصى است که یك کار  به عمومی( این کنوانسیون، مقام 2هر حال از نظر بعضى از اقدامات مندرج در فصل ) شده باشد، در

 و به کار رفتهگونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضکشور عضو تعریف شده است و همان داخلى طور که در قانوندهد یا همانرا انجام مى

 «.دهدارائه مى عمومیاست خدمات 

واقعیت این است که تعریف بخش خصوصی، با تعریف بخش دولتی و بخش عمومی روشن می شود )تعرف األشیاء بأضدادها(. چرا که، اصوالً 

داری از آن )که اصل بر عدم وابستگی به بخش عمومی یا دولتی ـ چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با شرکت در قدرت عمومی و برخور

برخورداری از آن است( مالزمه دارد ـ امری استثنایی و خالف قاعده محسوب می شود که نیازمند به تعریف و تصریح آن از سوی مقنن 

ست که در مقام است. )با این حال، باید اذعان داشت در چنین مواردی، آنچه می تواند کاراتر و راهگشاتر باشد، ارائه ی معیارهایی عینی ا

ه عمل، بتوان بر مبنای آن ها، ماهیت یك نهاد یا بنگاه فعال در عرصه ی اقتصادی را تعیین نمود؛ هرچند چنین معیارهایی باید نهایتاً ریش

 در تعاریف نسبتاً انتزاعی داشته باشند.(

(  به دو مالک در 1366ن محاسبات عمومی کشور )قانو 5( و تبصره ماده 1385قانون مدیریت خدمات کشوری ) 9تا  1در حال حاضر، مواد 

تشخیص بخش دولتی و بخش عمومی، اشاره دارند؛ نخست، مالکیت سرمایه و سهیم بودن در بودجه ی کشور؛ بدین ترتیب، شرکت ها و 

 50که بیش از  درصد سرمایه ی آن ها از محل بودجه ی دولت تأمین می شود، دولتی و شرکت ها و مؤسساتی 50مؤسساتی که بیش از 

درصد سرمایه ی آن ها از محلی غیر از بودجه ی دولت تأمین می شود، غیردولتی )ونه لزوماً خصوصی( محسوب می شوند. دوم، معیار 

                                                           
 183، ص 108، ش 1347، بهار مجله کانون وکال، «رشوه در مشاغل غیررسمی». علی فتحی پور،  01
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ق.  9موضوع فعالیت است؛ بدین ترتیب، نهادهایی که به اموری با جنبه ی عمومی )از قبیل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی به شرح ماده 

ق.  8ریت خدمات( می پردازند، عمومی محسوب می شوند؛ خواه دولتی )که در این صورت جنبه ی حاکمیتی ـ به شرح مندرج در ماده مدی

 مدیریت خدمات ـ نیز به خود می گیرد( و خواه غیردولتی.

اجتماعی و فرهنگی  وسعه اقتصادی،قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم تدر تکمیل این موارد، می توان به معیار دیگری که در 

 1ماده  ( بیان شده، اشاره نمود.25/3/1387)مصوب  ( قانون اساسی44اصل چهل و چهارم) ایران و اجراء سیاستهای کلیجمهوری اسالمی

ت دولت عمدتاً به گروه آن، قلمرو فعالی 3قانون مزبور ، سه گروه فعالیت را به طور مرتبط با یکدیگر تعریف می نماید که با توجه به ماده 

ـ باقیمانده ی گروه های دو و سه ـ یعنی قلمرو فعالیت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی  44نخست آن )که در واقع ـ برخالف اصل  

همین قانون، قلمرو فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی چنین تشریح شده است:  4غیردولتی است( محدود می شود. در مقابل، در ماده 

 یك گروه فعالیتهای در مدیریت و مالکیت گذاری،سرمایه –الف   : شودلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میق»

( بند)الف( 3( و)2های)ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره -تبصره   .است غیردولتی بخش اختیار در منحصراً قانون این( 2) مادة

های خصوصی، ( این قانون برای بخش2گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده )سرمایه -ب. این قانون مجاز است( 3ماده )

غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی -ج. غیردولتی مجاز استتعاونی و مؤسسات عمومی

 «.( این قانون مجاز است 3ماده )« ج»( بند 1صره)( این قانون با رعایت تب2)

ای مؤسسات خصوصی حرفه»قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، مقرر داشته است:  1در همین رابطه، اخیراً بند ب ماده 

حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی میعهده

 . «کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

به نظر می رسد مقرره ی اخیر مالک انجام خدمات عمومی را در تفکیك بخش عمومش از بخش خصوصی پذیرفته و ظاهراً بخش عمومی 

ز حیث نظام نظارتی در جهت مقابله با فساد ـ یکسان مورد حکم قرار داده است. طرفه آن غیردولتی را با بخش عمومی دولتی ـ دست کم ا

یکسان انگاشته است؛ رویه ای که بیش و کم در قوانینی که قبالً اشاره شد « وظایف حاکمیتی»که، قانونگذار ـ تلویحاً ـ خدمات عمومی را با 

 نیز، متبع بوده است.

بتوان گفت قلمرو بخش خصوصی تا حدی روشن تر شده است اما با این حال، ضرورت های توسعه ی  شاید با وضع مقررات پیش گفته،

بخش خصوصی ـ آنچنان که پیش تر اشاره شد ـ نشان از آن دارد که برخورد واحد در مواجهه با فساد مالی در بخش دولتی و غیردولتی، 

فعالیت های بخش خصوصی است، بلکه ناشی از آثار و تبعات مشابهی است  ضروری است. این ضرورت، نه فقط برخاسته از گسترش دامنه ی

که فساد بخش خصوصی و دولتی، به طور نسبتاً یکسان بر امنیت و سالمت مبادالت اقتصادی، انگیزش فعالیت تجاری و اعتماد عمومی به 

 دنبال دارد.

کلیه ی اشخاص حقیقی و  »ر نظام حقوقی ایران عبارتست از: می توان گفت در جمع موارد مذکور در قوانین پراکنده، بخش خصوصی د

به  حقوقی که اوالً ارتباط و یا وابستگی سازمانی مستقیم یا غیرمستقیمی با دولت در معنای اعم و اصوالً نهادهای حاکمیتی ندارند و ثانیاً

 «ند.ارائه ی خدمات عمومی ـ یا به تعبیر قانونگذار، وظایف حاکمیتی مبادرت نمی ورز

فصل دوم :  مروري بر رشا و ارتشاي بخش خصوصی در کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد و قوانين 

 ایران
بنابر آنچه گفته شد رکن رکین رشوه برخوردار شدن یك طرف از امتیازی ناروا در جهت سوءاستفاده از اختیاراتی است که بهوی تفویض 

تحلیلی از ارکام رشا  ابتدا، ،در این گفتارو قوانین فعلی ایران، به اشکال مختلف بازتاب یافته است. لذا،  شده است. این مفهوم، در کنوانسیون

و ارتشای بخش خصوصی در کنوانسیون را مطالعه می کنیم )الف( و سپس، مصادیق مرتبط و قابل بحث را در حقوق ایران، بررسی می 

 )ب( کنیم.
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 در کنوانسيونگفتار اول :  رشوه ي بخش خصوصی 

که مهمترین آن ها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با  11درباره ی فساد مالی و اقتصادی اسناد متعدد منطقه ای و بین المللی منعقد شده

سند  فساد است که صراحتاً در مواد متعدد و جداگانه به مسأله ی فساد مالی بخش خصوصی توجه نشان داده است. با این حال در کنار این

اصلی، اسناد قابل توجه دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و نیز کنوانسیون سازمان توسعه و 

با وجود این، نکته ی مهم در این اسناد،  13برای مبارزه با فساد مقامات عمومی خارجی در مبادالت تجاری بین المللی. 12همکاری اقتصادی

ی جرم انگاری رشوه به بخش عمومی غیردولتی و از آن سو، خودداری از تسری جرم انگاری ارتشا، به بخش خصوصی است. )در واقع، به تسر

حقوق کیفری  جز کنوانسیون، تنها سند دیگری که در سطح منطقه ای، به جرم انگاری رشا و ارتشای بخش خصوصی پرداخته ، کنوانسیون

 است که در گفتار بعدی بررسی خواهد شد.(  14 (1999ساد )شورای اروپا درباره ی ف

کنوانسیون نیز جرم انگاری رشوه در بخش خصوصی را در زمره ی مقررات اختیاری و توصیه ای )غیرالزامی( برای  21گو این که ماده 

دلیل این موضوع، تفاوت وضعیت بخش خصوصی و میزان گستردگی فعالیت آن در کشورهای  15کشورهای طرف معاهده قرار داده است.

مختلف است. در واقع، تردیدی نیست که جرم انگاری در نظام تقنینی هر کشور، تابعی است از مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

قیقاً با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی جامعه ی ایران، بررسی شود مذهبی و اخالقی آن جامعه. لذا روشن است که در این رابطه نیز باید د

ین که تا چه میزان و به چه شکل نیاز به مداخله ی کیفری وجود دارد. به ویژه آن که، جرم انگاری و استفاده از اقتدار کیفری به عنوان آخر

رار سرمایه و کاهش انگیزه ی فعاالن اقتصادی، و مانعی بر سر راه راهکار، در عرصه ی فعالیت های اقتصادی و تجاری، نباید به عاملی برای ف

 گردش آزاد سرمایه و حرکت در مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی گردد.

با این مقدمه، به تشریح و توضیح ارکان جرم رشا و ارتشای بخش خصوصی در کنوانسیون ـ به عنوان سند مادر که در نظام تقنینی ایران نیز 

 ست ـ می پردازیم.وارد شده ا

زیر در صورتى  هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد»کنوانسیون مقرر داشه است:  21ماده 

  :باشد، جرم کیفرى تلقى شودیافته صورت عمدی در خالل فعالیتهاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى ارتکابکه به

که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره  مورد به هر شخص،رائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىوعده، ا -الف 

  .آن خوددارى نماید که وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجامشخص دیگر براى این کند براى خود آن شخص یامى

جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را  مورد توسط هر شخص که در هرقبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىدرخواست یا  -ب 

اجتناب  که وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آنبراى این کند براى خود آن شخص یا شخص دیگراداره مى

 16 «.ورزد

 رم را در این کنوانسیون بدین ترتیب تفکیك نمود:بنابراین، می توان ارکان ج

                                                           
 6و  5، صص پيشين. برای دیدن فهرستی از این موارد، ر.ک به: حمید بهره مند بگ نظر،  11

12 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
13.  Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (21 Nov. 

1997)  
14 . The Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe  

عضو دارد و تقریباً تمام منطقه ی اروپا را شامل می  47اروپا ـ در حال حاضر  یادآور می شود که شورای اروپا ـ که نهادی است کامالً مستقل از اتحادیه ی

 شود و کنوانسیون های مصوب آن برای اعضا، حسب مورد، جنبه ی الزامی یا توصیه ای دارد. برای دیدن متن کنوانسیون ر.ک: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/173.htm 
15 . Article 21:  “Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures…” 

[ و رشوه ی active bribery. بند الف این ماده بیانگر جرم رشا و بند دوم، بیانگر جرم ارتشاست که از آن، به ترتیب به رشوه ی ایجابی )فعال( ] 61

 (361[ نیز تعبیر شده است. )میرمحدصادقی، پیشین، ص passive briberyسلبی )منفعل( ]
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لزومی به پرداخت یا اخذ وجه نیست؛ صرف پیشنهاد، توافق و یا وعده ی برخورداری از یك امتیاز ناروا )بی جهت و ، در بخش عنصر مادي

ت رفتارهای فوق، مستقیماً و مباشرتاً واقع بی مورد( ـ اعم از این که امتیاز مزبور مالی باشد یا غیرمالی ـ کفایت می کند. همچنین مهم نیس

اتخاذ شده   OECD)همین رویه در قوانین مشابه از جمله کنوانسیون ضد رشوه ی 17شود و یا به طور  غیرمستقیم و بوسیله ی واسطه ها.

و تعهدات شغلی شخص  است.( پیشنهاد دریافت یا پرداخت رشوه، باید به منظور ارتکاب یك فعل یا ترک فعل باشد که برخالف وظایف

ـ اعم از کارمند، نماینده، عامل، دالل، حق العمل کار و ... ـ در بخش خصوصی است. نکته ی قابل توجه در این جا، « هر جایگاهی»شاغل در 

ربرمی رشوه دهنده می تواند هرکسی باشد ولی رشوه گیرنده، لزوماً از کارکنان بخش خصوصی است که دامنه ی بسیار گسترده ای را د

ممکن است مصادیقی از بخش خصوصی نیز که خدمات عمومی ارائه می دهند در این قسمت مشمول  18گیرد. برخی اشاره کرده اند

قرارگیرند. با این حال، این تحلیل محل درنگ است؛ چرا که اگر ارائه ی خدمات عمومی به نحوی باشد که باعث الحاق مورد به مصادیق 

د، از شمول این ماده خارج خواهدبود. بعالوه باید افزود این جرم، مطلق است و مهم نیست به نتیجه )نقض بخش عمومی غیردولتی گرد

در مورد  تکلیف توسط رشوه گیرنده و انتفاع رشوه دهنده( بینجامد یا خیر. همچنین ـ برخالف رشا که مرتکب می تواند هر شخصی باشد ـ

ا کارگزار بخش خصوصی است و در مقام نقض تعهدات قانونی، قراردادی یا عرفی شغل خود برمی آید ارتشا مرتکب، لزوماً کارمند یا نماینده ی

 »)خواه این نقض تکلیف مجرمانه باشد یا نه(. نکته ی قابل ذکر دیگر این که، محدوده ی جرم انگاری این اعمال، از نظر کنوانسیون، صرفاً 

بنابراین، رشا و ارتشا در سایر حوزه های فعالیت بخش خصوصی )مثالً مؤسسات غیرانتفاعی و است؛ « فعالیتهاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى

 19غیرتجاری( موردتوجه نیست.

مرتکب به عنوان یکی از ارکان سازنده ی جرم مهم است. بدین ترتیب، در رشا، شخص باید به   قصد یا انگیزه، در بخش عنصر روانی

منظور تشویق و ترغیب رشوه گیرنده به انجام عملی برخالف تعهدات شغلی اش است، مرتکب رشا شود و در مقابل، در ارتشا، وجود قصد یا 

 عهدات و وظایف شغلی در مرتکب ضروری است.انگیزه ی انجام عملی )اعم از فعل یا ترک فعل( برخالف ت

 جدول زیر خالصه ای از ارکان این جرایم را در کنوانسیون نشان می دهد:

 عنصر روانی عنصرمادی 

 نتیجه اوضاع  و احوال رفتار 

پیشنهاد پرداخت یا  رشا

پرداخت مستقیم یا 

غیرمستقیم 

امتیازی ناروا برای 

 خود یا دیگری

مرتکب، می تواند هر شخصی باشد. لزوماً 

فعالیتهاى اقتصادى، مالى یا باید در ارتباط با 

 صورت بگیرد. بازرگانى

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

قصد )انگیزه( برانگیختن مرتشی به 

ارتکاب فعل یا ترک فعلی برخالف 

 وظایف و تعهدات شغلی

درخواست یا  ارتشا

دریافت مستقیم یا 

غیرمستقیم 

امتیازی ناروا برای 

مرتکب، کارمند یا نماینده یا کارگزار بخش 

خصوصی است و در مقام نقض تعهدات 

قانونی، قراردادی یا عرفی شغل خود برمی 

آید )خواه این نقض تکلیف مجرمانه باشد یا 

فعالیتهاى نه(. لزومًا باید در ارتباط با 

 

 

 

قصد )انگیزه( ارتکاب فعل یا ترک 

فعلی برخالف وظایف و تعهدات 

 شغلی

                                                           
همین . نتیجه ی منطقی چنین تحلیلی این خواهد بود که واسطه ها خود، حسب مورد به عنوان مباشر یا معاون جرم قابل تعقیب خواهند بود. مشابه  71

( واسطه میان رشوه دهنده و 368، ص پيشينت. ) ر.ک: میرمحمدصادقی، وضعیت در قوانین فعلی ایران درباره ی رشا و ارتشا در بخش دولتی مطرح اس

دن را فراهم می رشوه گیرنده را در فقه رایش نامیده اند و اصوالً باید او را تحت عنوان معاون جرم ـ که زمینه ی تبانی طرفین و رشوه گرفتن و رشوه دا

 کند ـ تعقیب نمود.
 89و  88، صص پيشين. حمیدبهره مند بگ نظر،  81

ق.  539. این موضوع در جای خود حائز اهمیت است. برای نمونه، عمل پزشکی که با اخذ وجه، تصدیق نامه ی خالف واقع صادر می کند )موضوع ماده  19

 مجازات اسالمی( از نظر کنوانسیون مزبور، مصداق ارتشای بخش خصوصی محسوب نمی شود.
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  صورت بگیرد. اقتصادى، مالى یا بازرگانى خود یا دیگری

 ــــــــــــــــــ

 

قائل به تفکیك شده اند؛ بدین ترتیب، جرم انگاری رشا را مبتنی بر بازدارندگی  20درباره ی منطق حاکم بر جرم انگاری رشا و ارتشا ، برخی

)ممانعت از ارتکاب جرمی دیگر( و جرم انگاری ارتشای بخش خصوصی را مبتنی بر قبح نفس عمل رشوه گرفتن و به نوعی خیانت و 

حقوق کیفری از جهت تحلیل رفتار مجرمانه، رشا، نوعی  سوءاستفاده از حسن ظن و اعتماد دیگری، دانسته اند. در واقع، بر اساس منطق

معاونت در ارتشا )تشویق و برانگیختن دیگری به رشوه گرفتن( است و وقتی کسی نباشد که رشوه بدهد، رشوه گیرنده ای هم درکار نخواهد 

عملی خالف اخالق متعارف جامعه و تعهدات  بود و از این جهت، مبارزه با رشا، مانعی بر سر راه ارتشاست؛ در حالی که، ارتشا فی نفسه،

شاغلین در بخش خصوصی است. از این منظر، پیشنهاد شده است که جرم انگاری رشا ـ درحالی که تحت عنوان معاونت در ارتشا، قابل 

یرد. گو این که پیش کیفر است ـ  به عنوان یك عمل مجرمانه ی مستقل وانهاده شود و به صورت معاونت در جرم ارتشا تحت پیگرد قرارگ

بینی معاونت به صورت یك عنوان مجرمانه ی مستقل، اصوالً در جرایمی که اهمیت ویژه ای برای مقنن داشته، مورد توجه قرار گرفته است 

ن و این ادعا که جرم انگاری رشا به صورت معاونت جنبه ی بازدارندگی آن را کاهش می دهد، درباره ی رشای بخش خصوصی که اهمیت آ

برخالف ارتشا، که فی نفسه مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات و اعتماد دیگران است و به  21به این اندازه ای نیست ـ مقبول نمی نماید.

 خودی خود اخالقاً قبیح بوده، آثار سوئی در نظام اقتصادی کشور در پی دارد. 

از مداخله ی کیفری را در روابط اقتصادی و تجاری مردم می کاهد، در خور این تحلیل، از این جهت که به مبنای جرم انگاری توجه دارد و 

توجه است و در تقویت آن می توان افزود باید به یاد داشت که آنچه در کنوانسیون ـ آنچنان که از روح حاکم بر آن فهمیده می شود ـ 

تضیات نظام حقوقی هرکشور است و لزوماً بدین معنا نیست که کانون توجه و توصیه است، اتخاذ واکنش کیفری در برابر رشا با توجه به مق

رشا، باید عنوان مجرمانه ی مستقلی داشته باشد. )هرچند رشا یا رشوه ی ایجابی در کنوانسیون به صورت مطلق جرم انگاری  شده است، 

نی تبعی و عاریتی است که تحقق جرم اصلی، درحالی که در نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام های حقوقی، معاونت در جرم، عنوا

 شرط محقق شدن آنست.( 

با این حال، نباید از نظر دور داشت که آنچنان که پیشتر نیز اشاره شد، مبنا در جرم انگاری توجه به ضرورت های اجتماعی هرجامعه است. 

تصادی شده، آن را در معرض آسیب های جدی قرار بدهد؛ اگر شیوع پیشنهاد پرداخت رشوه در جامعه به حدی باشد که با عث فساد نظام اق

در این صورت نمی توان پذیرفت که جرم انگاری رشا به صورت یك عنوان مستقل از ارتشا فاقد توجیه است. در واقع، هم تئوری ضرر در 

د بود. آنچنان که، کنوانسیون و نیز جرم انگاری و هم توجه به قبح و سرزنش پذیری اجتماعی، توجیه گر جرم انگاری چنین رفتاری خواهن

بسیاری از نظام های حقوقی در کشورهای توسعه یافته ـ که در آن ها بخش خصوصی، بازیگر اصلی و عمده ی عرصه ی اقتصاد و تجارت 

چندین میلیارد دالر است است ـ همین رویکرد را در پیش گرفته اند. فرضاً، نمی توان پذیرفت در معامالت نفتی که قراردادها عموماً بالغ بر 

و یا فرآیند تسهیالت، مبادالت و اعتبارات بانکی ـ که اخیراً یك نمونه از فساد گسترده ی آن پیکر نحیف اقتصاد در حال توسعه ی ما را 

 قبح کمتری زخمی تر از گذشته کرد ـ پیشنهاد رشوه و فراهم کردن زمینه ی فساد از رشوه گرفتن، آسیب کمتری در پی دارد یا اخالقاً

متوجه آنست. همین وضعیت را می توان در مصادیق دیگری نظیر مسابقات فوتبال، واردات کاالهای اساسی، معامالت تجاری کالن و ... 

 مطرح نمود.  

 گفتار دوم :  برخی مصادیق مرتبط در نظام حقوقی ایران

بنا بر آنچه گفته شد  نظام کیفری ایران، جرم انگاری نشده است.در وضعیت کنونی، باید گفت رشا و ارتشای بخش خصوصی به طور کلی در 

می توان نتیجه گرفت آنچه باعث تمایز رشوه در قوانین فعلی ایران با تعاریف کنوانسیون ملل متحد می شود، اوالً شخصیت مرتکب است که 

( بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نمی شود؛ در قوانین فعلی ایران اصوالً محدود به بخش دولتی است و شامل )الاقل قسمتی از 

ثانیاً، رفتار مرتکب در قانون ایران در مورد راشی، محدود به پرداخت و در مورد مرتشی، محدود به اخذ است و شامل رفتارهایی از قبیل 

                                                           
  92، ص همان.  02
 94و  93، صص همان.  12
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اری شده و وعده و پیشنهاد و توافق در فرض وعده، پیشنهاد، توافق و ... نمی شود. )به ویژه این که شروع به جرم تنها در مورد ارتشا جرم انگ

 رشا، در قالب شروع به جرم نیز قابل مجازات نیست.( همچنین به این موارد می توان نوع امتیازی را که فرد از طریق ارتشاء کسب می کند ـ

نوانسیون دانست. وانگهی یادآوری این نکته که در قوانین فعلی ایران، محدود به امتیازات مالی است ـ از دیگر وجوه تمایز قوانین داخلی با ک

نیز خالی از وجه نیست که در مورد ارتشای بخش خصوصی، توصیه ی کنوانسیون به جرم انگاری، ناظر به فعالیت هایی است که محدود به 

 عرصه ی امور اقتصادی، تجاری و مالی می شود.

( عمدتاً 1307پرداخته شده بود و پس از آن نیز در قانون مجازات ارتشاء ) به رشوه 148تا  139( در ماده 1304در قانون مجازات عمومی )

مورد توجه گرفته بود. رویه ای که بیش و کم در قانون گذاری پس از انقالب نیز پی « شوروی و بلدی»نهادهای دولتی و قضایی و نیز ادارات 

ارتشاء و کالهبرداری، به عنوان جرمی که از سوی مستخدمین  قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و 3گرفته شده است و در ماده 

 بخش عمومی و دولتی سر می زند، مورد توجه قرار می گیرد.

مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا »بدین ترتیب، در حال حاضر رشوه گیرنده یا راشی در نظام کیفری ایران 

سازمان های دولتی وابسته  قالبی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یاان شهرداری ها یا نهادهای

ق. تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری( و  3)م « رسمی خواه رسمی یا غیر به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی

تعریف شده است. به طور  ق. م. ا( 588)م « طرفین این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسطداوران و ممیزان و کارشناسان اعم از »

 متقابل، می توان گفت راشی یا رشوه دهنده کسی است که به این افراد، رشوه پرداخت نماید. 

هرگاه طبیب تصدیقنامه برخالف واقع » قانون مجازات اسالمی قابل اشاره است که مقرر داشته:  539ماده همچنین موارد دیگری از قبیل 

یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال  درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی

وجهی انجام گرفته عالوه بر  به واسطه اخذ مال یا و هرگاه تصدیقنامه مزبور سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد یا به

 « . به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه ،

گرفتن وجوهی غیر از »با اصالحات بعدی(  1354از بند هـ آیین نامه ی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران )مصوب  2و یا مورد 

قانون مزبور( در  38را به عنوان یکی از تخلفات انتظامی موجب انفصال دایم )به استناد ماده « تجویز گردیده است آنچه در قوانین و مقررات

)هرچند این مورد را ـ که اصوالً  رشوه نیز بشود. رره ی فوق، می تواند شامل دریافتر گرفته است. به نظر می رسد عموم و اطالق مقظن

 حسوب می شود ـ نمی توان اقدام کیفری در معنای دقیق کلمه دانست.(ضمانت اجرای اداری و انتظامی م

کنوانسیون آمده است ـ  21با این حال، ظاهراً چنین مواردی را نمی توان از مصادیقی مورد نظر کنوانسیون شمرد؛ زیرا ـ آنچنان که در ماده 

مالی، تجاری و اقتصادی رخ داده باشد و به نظر، دشوار می نماید باید در جریان فعالیت های « فساد اقتصادی»ارتشاء به عنوان مصداقی از 

ی بتوان مصادیق فوق را از این دست قلمداد نمود یا دست کم باید گفت با توجه به کنوانسیون، توصیه ای به جرم انگاری این گونه رفتار برا

 کشورهای عضو آن، از جمله ایران، وجود ندارد.

 اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر »جارت، مقرر می دارد: قانون ت 349در مقابل، ماده 

وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که  معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده

 «.مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد زاتکرده نخواهد بود به عالوه محکوم به مجا

کنوانسیون، یعنی ارتشای بخش خصوصی است. با این حال،  21این ماده از حیث ساختار بیش از هرچیز نزدیك به جرم موضوع بند ب ماده 

اطمینان بزه دیده، سوءاستفاده می کند. گو قانونگذار تلویحاً آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است، شاید از این بابت که از اعتماد و 

قانون عقوبات که به دریافت یا پذیرش هدیه یا وعده در صورت عدم علم  106این که، در برخی از نظام های حقوقی )از جمله مصر در ماده 

منوط به »ر  بخش خصوصی، کارفرما یا عدم رضای او اشاره می کند( نیز همین رویه در پیش گرفته شده و اشاره شده ات تحقق جرم د

  22«.نوعی خیانت در امانت نسبت به کارفرماست

                                                           
 89، ص همان . 22
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( نیز قابل اشاره است. در این قانون، مرتکب 27/4/1372در این رابطه، قوانین پراکنده ی دیگر، مانند قانون ممنوعیت اخذ پورسانت )مصوب 

لی یا مانند آن، در جریان معامله مداخله نماید. در این مورد، چون جرم می تواند کارمند دولت باشد یا نباشد ولی به عنوان نمایندگی، دال

آن را می توان از مصادیق قبول وجهی برخالف وظایف دانست که ـ هرچند کامالً با عنوان « اخذ»اخذ پورسانت، ممنوع اعالم شده است، 

یکی از صور خاص آن دانست که به طور ویژه و با شرایطی ارتشا منطبق نیست، اما می توان آن را در حکم ارتشا یا یکی به بیان دقیق تر، 

 متفاوت از شرایط ارتشا، جرم انگاری شده است.

 فصل  سوم : مطالعه ي تطبيقی: مروري بر اشکال رشا و ارتشاي بخش خصوصی در دیگر نظام هاي حقوقی
 بررسی برخی مصادیق آن می پردازیم. در دیگر نظام های حقوقی، رویه های متفاوتی در پیش گرفته شده است که ذیالً به

 گفتار اول : در ایاالت متحده ي آمریکا

 1948برخی ایاالت، از چندین دهه پیش رشوه در بخش خصوصی را جرم انگاریکرده اند. از جمله، در ایالت میشیگان قانون جزایی مصوب  

در این  23ت نیویورک در ارتباط با رشوه در مسابقات ورزشی.ایال 1951قانون جزای  382درمورد ارتشای شاغلین در بخش خصوصی و ماده 

قوانین جامع ایالت فلوریدا نیز قابل اشاره است که در حال حاضر، رشا و ارتشا در بخش خصوصی را جرم انگاری کرده و  838.12باره ماده 

آماتور، به عنوان شرکت کننده، مربی، مالك  مقرر داشته است که هرکس به شخص دیگری که به هر نحو در یك مسابقه ورزشی حرفه ای یا

پرداخت باشگاه، مدیر، داور و ... مشارکت دارد یا با این اشخاص یا تیم شرکت کننده، مرتبط است؛ هرگونه کاال، پول، امتیاز مالی یا نظایر آن 

خص شود مرتکب رشا شده است و طبق مقررات نماید یا پیشنهاد دهد یا توافق یا تبانی کند؛ تا آن شخص به نحوی باعث باخت آن تیم یا ش

ایالت میشیگان، درباره ی رقابت های  750.124همان قانون مجازات می شود. مشابه همین مقرره، در بخش  83-775.082بخش های 

 ورزشی آ اعم از حرفه ای یا آماتور ـ دیده می شود.

نامیده شده است  24گاری نشده است و حتی در مورد آنچه رشوه ی تجاریبا این حال، در فلوریدا، سایر موارد ارتشای بخش خصوصی جرم ان

publ(، رشوه گیرنده، شاغل در بخش عمومی و در واقع، از مأموران به خدمات عمومی )16835.015-)بخش  i c servant محسوب )

لی می توان گفت در ایاالت متحده، در می شود و در ارتباط با محدوده ی صالحیت و اختیاراتش در بخش عمومی رشوه می گیرد. به طور ک

 25سطح فدرال، ارتشا هنوز در مورد اشخاص حقوق خصوصی پیش بینی نشده است.

از قبیل مقامات قضایی، اعضای پارلمان ایالتی، پلیس،  و ...  27نیز صرفاً ارتشای مقامات عمومی 26قانون کیفری کانادا 120و  119در بخش 

 ا از ناحیه ی هر فردی امکان پذیر است.پیش بینی شده؛ هرچند ارتکاب رش

 در مقابل، بسیاری ازکشورها به ویژه در اروپا در دو دهه ی اخیر اشکال مختلف رشوه در بخش خصوصی را جرم انگاری کرده اند.

                                                           
 184، ص پيشين. به نقل از: فتحی پور،  32

24. Commercial bribery 

 archive.flsenate.gov/statutesبرای دیدن متن این قوانین ر.ک به نشانی اینترنتی: 
اظر است به مقامات رشوه دادن اساساً ن 1977( مصوب FCPA)  Foreign Corrupt Practices Act. در ایاالت متحده به موجب قانون فدرال  52

 a foreign official, foreign political party orعمومی داخلی یا خارجی یا افرادی که کاندیدای کسب یك سمت دولتی یا عمومی هستند. )

party official, or any candidate for foreign political office ق خصوصی ( هرچند رشوه دادن را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقو

پی رسوایی که در داخل آمریکا یا خارج از آن فعالیت می کنند ولی با نظام اقتصادی آن در ارتباط هستند، پیش بینی کرده است. تصویب این قانون در 

یلیون دالر پرداخت م 300شرکت در آمریکا، نزدیك به  400میالدی بود. این تحقیقات نشان می داد که بیش از  70واترگیت و تحقیقات اواسط دهه ی 

ت گیرد یا به غیرقانونی به مقامات عمومی و دولتی داشته اند. همچنین شمول قانون مزبور اعم از آنست پرداخت یا وعده ی آن، مستقیماً و بی واسطه صور

-http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/lay-persons(:] intermediaryطور غیر مستقیم و از طریق واسطه ها )

guide.pdf ] 

عد از ضرورت جرم انگاری مقامات عمومی بین المللی یا خارجی را در حال حاضر در مواردی مانند فساد گسترده ی مقامات فیفا ـ که در سال جاری ب

 ( مطرح شد ـ مشاهده نمود. BBC World Newsافشاگرانه ی پانورامای تلویزیون بی بی سی )برنامه ی 
26. Canada Criminal Code, Toronto: Carswell, 2011, p. 11 

تخب یا ( اعم از کسی تعریف شده است که برای ایفای یك خدمت عمومی منpublic officialقانون کیفری کانادا، مقام عمومی ) 118. در بخش  72

 منصوب شده و یا کسی که اداره ی یك نهاد عمومی را عهده دار شده است. )مشابه تعریف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد(.
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  28گفتار دوم : در نظام کيفري انگلستان

خصوصی ـ از بیش از یکصد سال پیش، قوانین مختلف و قابل شاید به دلیل رواج شدید شرط بندی و به دنبال آن، گسترش فساد در بخش 

(، قانون 1889) 29قانون اعمال متقلبانه نهادهای عمومی توجهی درباره ی رشا و ارتشا در بخش خصوصی به تصویب رسیده است. از جمله،

خود، ارتشای  1از بخش  1صراحتاً در بند  1906( قابل ذکرند. قانون مبارزه با فساد 1916(، قانون مبارزه با فساد )1906) 30مبارزه با فساد

کارگزاران و نمایندگان بخش خصوصی را که به نمایندگی از اصیل اقدام می کنند و نیز رشوه دادن به این افراد بدین منظور که برخالف 

 تعهدات قراردادی خود و به ضرر اصیل اقدام نمایند، جرم انگری نموده است.

 2009انگلستان پس از یك نزدیك دهه بحث و جنجال فراوان ، سرانجام در سال  2010نه، قانون رشا و ارتشاء به طور مشخص در این زمی

اجرایی خواهد شد و با این حال، از  2011جوالی  1به تصویب پارلمان رسید. این قانون از  2010از سوی ملکه مطرح و باالخره در سال 

 قتصادی انگلستان به دنبال داشته است. زمان طرح و تصویب، تحوالتی را در نظام ا

قانون در تعریف مصادیق رفتار مجرمانه، اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حتی کارکنان نهادهای بین المللی را  این 5تا  1بخش 

و در واقع یکی از  اره نمودهموضوع خود قرار داده است. همچنین، به هرگونه امتیاز مالی و غیر مالی ـ نظیر وعده ی استخدام و غیر آن ـ اش

ویژگی های این قانون، عدم توجه به شخصیت مرتکب از حیث مستخدم بخش عمومی یا خصوصی بودن است. مضافاً این که، ارتشای 

این قانون جرم انگاری شده است.  همچنین، مهم نیست که منفعت یا امتیازی که موضوع رشوه  6نیز در بخش  31مقامات عمومی خارجی

  32می گیرد، مالی است یا غیر مالی. قرار

اقدامات یا فعالیت های مرتبط با »قانون فوق، فعالیت هایی را که در قلمرو شمول این قانون قرار دارند، به عنوان  3از بخش  2و 1بندهای 

مربوط به فعالیت های تجاری و آن را انجام دهد؛ هر عملی  33برشمرده است: هر نوع خدمات عمومی که فرد باید با حسن نیت« رشا و ارتشاء

آن را به انجام برساند؛ هر عملی در جریان شغلی فرد که به جهت انجام آن، فرد در موقعیت اعتماد و  34اقتصادی که فرد باید با بی طرفی

 باشند یا نه.دیگران قرار داشته باشد؛ و هر عملی که از سوی مجموعه ای از افراد اجرا می شود، خواه به صورت شرکت  35اطمینان 

( پیش بینی تکالیف پیشگیرانه برای شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی 2010نکته ی جالب توجه دیگر در قانون رشا و ارتشای انگلستان )

( که در صورتی که اقدامات مزبور به درستی صورت نپذیرد و نماینده ی اشخاص حقوقی مزبور مرتکب ارتشاء شوند، با 7است )بخش 

واند موجب مسؤولیت کیفری این اشخاص شود. مقرره ی اخیر، از نوآوری های این قانون نسبت به قوانین قبلی محسوب می شرایطی می ت

 شود.

 گفتار سوم : در نظام کيفري سویس

نیز ارتشاء افراد شاغل در بخش خصوصی جرم انگاری شده است. بنابراین، در سویس ـ مانند مصر ـ مرتشی ممکن است از مستخدمین 

کارمند، شریك، کارگزار یا هرنوع مشاغل مرتبط »رسمی یا شاغل در بخش عمومی باشد و یا کسی باشد که در بخش خصوصی به عنوان 

قانون قدرال مبارزه با ر قابت متقلبانه )ناعادالنه( ـ که با توجه به  4aباشد. بدین ترتیب، با توجه به ماده « دیگری نسبت به شخص ثالث

نوانسیون حقوق کیفری شورای اروپا درباره ی فساد  تصویب شد ـ باید قبول یا اخذ رشوه، برخالف حدود اختیارات و الحاق سویس به ک

ان وظایف و به منظور انجام عملی ناروا در ارتباط با منافع شخص ثالثی که فرد در اتباط استخدامی با او قرار دارد، صورت بگیرد تا به عنو

رد قرارگیرد. در واقع، یك رابطهبا سه طرف برقرار است: شخصی که پیشنهاد یا پرداخت یك امتیاز ناروا ارتشای بخش خصوصی تحت پیگ

                                                           
 . کلیه ی قوانین مورد استناد از نظام کیفری انگلستان در این بخش، از نشانی زیر، استخراج شده است:28

http://www.legislation.gov.uk 
29 . Public Bodies Corrupt Act 
30 . Prevention of Corruption Act 
31 . foreign public official 
32 . financial or another advantage 
33 . in good faith 
34 . impartiality 
35 . in a position of trust by virtue of performing it 
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)بی مورد( را انجام می دهد )راشی( شخصی که طرف این پیشنهاد یا پرداخت است )مرتشی( و باالخره، شخص ثالثی که مرتشی قصد دارد 

شخص ثالث  36این است که تعهد قانونی یا قراردادی یا عرفی به رعایت غبطه و مصلحتعلیه منافع او عمل نماید. ویژگی مهم در مرتشی 

دارد. نکته ی جالب توجه دیگر در نظام کیفری سویس ـ مانند قانون رشا و ارتشای انگلستان ـ پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص 

  37حقوقی است.

  38گفتار چهارم : در نظام کيفري آلمان

خود، ارتشای بخش خصوصی را در  2و  1قانون جزای آلمان در بندهای  299در این رابطه وضع شده است. از جمله، ماده  مقررات مشابهی

 40«با مقاصد رقابتی»و رشا را در مورد هرشخصی که به مستخدم یا کارگزار یك تجارتخانه  39«مستخدم یا کارگزار یك تجارتخانه»مورد 

 41، یادآور شده است مقررات این ماده، شامل رقابت های تجاری خارجی نیز می شود. برخی3بند رشوه دهد، جرم انگاری کرده و در 

 معتقدند مقررات ماده ی فوق، عام بوده و تفاوتی بین این که معامله ی تجاری در بخش دولتی انجام شود یا بخش خصوصی وجود ندارد. 

این قانون، اصوالً جرم  301جرم موضوع این ماده است. در واقع، با توجه به ماده نکته ی جالب توجه درباره ی این ماده، قابل گذشت بودن 

، منوط به شکایت بزه دیده )ثالثی که منافع او تهدید می شود( مگر این که به تشخیص مقام تعقیب، شدت جرم به حدی 299موضوع ماده 

پیش بینی شده ـ باشد( که به نحو  300فته ارتکاب می یابد  در ماده باشد )مثالً از انواع مشدد آن ـ مانند فرضی که به صورت سازمان یا

 اقتضای تعقیب داشته باشد.« منفعت عمومی»متقنی، 

در این جا بد نیست یادآوری کنیم که بخش عمده ی اصالحات صورت گرفته در کشورهای اروپایی در زمینه ی جرم انگاری رشا و ارتشای 

صورت گرفته است. این کنوانسیون، در مواد  (1999حقوق کیفری شورای اروپا درباره ی فساد ) یونبخش خصوصی، در پی تصویب کنوانس

و تأثیر آن بر قوانین تصویب 42خود به جرم انگاری انواع رشا و ارتشای مقامات دولتی، بخش عمومی و بخش خصوصی پرداخته است 11تا  2

ا و ارتشای انگلستان ـ محسوس و آشکار است. رشوه ی ایجابی و سلبی )رشا و شده در کشورهای عضو شورای اروپا ـ از جمله قانون رش

محدود شده و  43«فعالیت های تجاری»این کنوانسیون مطرح شده است. قملرو جرم انگاری، به  8و  7ارتشا( در بخش خصوصی در مواد 

می شود.)همانطور که مالحظه می شود عبارات شباهت « امتیاز بی مورد»شامل هرگونه وعده، توافق، پیشنهاد، دریافت و پرداخت هر نوع 

 بسیار زیادی به کنوانسیون ملل متحد دارد.(

دون آنچه در موضع گیری قوانین مورد اشاره از  دیگر نظام های حقوقی، قابل توجه می نماید این نکته است که: اوالً رشا و ارتشا، یکسان و ب

شده است یا نه مورد جرم انگاری قرار گرفته اند؛ نکته ای که نشان از اهتمام نظام های  توجه به این که نتیجه ی مورد طرفین محقق

ت حقوقی فوق به برخورد بدون مسامحه با راشی و مرتشی دارد. ثانیاً، مجازات مقرر برای این جرایم، عموماً با توجه به میزان و مبلغ منفع

                                                           
36 . loyalty obligation 

 ای سویس از آدرس زیر استخراج شد:متن انگلیسی قانون جز 73

http://www.admin.ch/ch/e/rs/3/311.0.en.pdf 

 همچنین متن انگلیسی قانون فدرال مبارزه با رقابت متقلبانه )ناعادالنه( از نشانی زیر دریافت شد:

http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ch/ch016en.pdf 
 و برای دیدن تحلیلی اجمالی از وضعیت جرم انگاری رشا و ارتشا در قوانین سویس ر.ک به: 

Dieter A. Hoffmann et Oliver M. Kunz, “Bribery in the Private Sector”, in:  
http://www.walderwyss.com/publications/486.pdf 

 
 . متن قوانین مرتبط از نظام کیفری آلمان از نشانی ها زیر استخراج شده است: 83

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf 
39 . employee or agent of a business 
40 . for competitive purposes 

 ـ  91و  90، صص پيشين. حمید بهره مند بگ نظر،  14
ماده، ارتشای داوران و اعضای هیئت منصفه ـ بیشگانه باشند یا نه ـ را جرم انگاری نموده  6( در 2003پروتکل الحاقی به این کنوانسیون ) 1بخش  42

 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/191.htm است: 
43 . business actions 
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اره ی دیگر، این که، رشوه گیرنده ی بخش خصوصی تقریباً در تمام قوانین فوق موضوع رشوه تعیین شده است. همچنین نکته ی قابل اش

؛ بلکه به نحوی از انحاء در استخدام شخص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار دارد یا به عنوان شریك تجاری، نماینده، 44نیست« اصیل»الذکر 

است که در تمام کشورهای فوق، اتخاذ سیاست جنایی مطلوب، با توجه کارگزار و  ... اقدام می نماید. در عین حال، یادآوری این نکته الزم 

 به وضعیت اقتصادیس و اقتضائات اجتماعی آن ها صورت گرفته است؛ موضوعی که قانونگذار ایران نیز باید آن را مد نظر قرار دهد.

 نتيجه گيري و پيشنهاد

ت های بخش خصوصی در دو دهه ی گذشته در عرصه ی اقتصاد ایران، و به بنابرآنچه گفته شد، به نظر می رسد با توجه به توسعه ی فعالی

ویژه با توجه به روند رو به رشدی که بخش خصوصی در میدان روابط تجاری و فعالیت های مالی و اقتصادی طی کرده و پیش رو دارد؛ 

النه و فسادآمیز ضروری می نماید. بعالوه اگر می پذیریم امروزه، مداخله ی کیفری برای ایجاد فضایی سالم و عاری از روابط متقلبانه، ناعاد

که بخش خصوصی عرصه ی فعالیت های کالن اقتصادی باشد و هر امتیازی را که سابقاً بخش دولتی در این عرصه بهره مند بوده است، به 

متیازی که برای بنگاههای دولتی با هر امقرر می دارد:  44قانون اجرای سیاست های اصل  8بخش خصوصی نیز تعمیم می دهیم ) ماده 

شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، ( این قانون مقرر 2فعالیت اقتصادی گروه یك و دو ماده )

رت هایی الاقل مشابه آن چه ها و نظاضمانت اجرا( چندان دور از منطق نیست که بپذیریم غیردولتی باید درنظر گرفته شودتعاونی و عمومی

 (من له الغنم فعلیه الغرم.پیش از این شامل حال بخش دولتی بوده ، در اینجا قابل تسری است. )

 با این جال نباید از یاد برد که این تأکید بر ضرورت مداخله ی کیفری در این حوزه ـ به سان هر حوزه ی دیگر ـ مؤخر بر آزمودن و اعمال

پیش گیرانه و ضمانت اجراهای انتظامی و مدنی است. اصل کمینه کردن حقوق کیفری و استفاده از اقتدار و ضمانت دیگر راهکارهای 

اجراهای جزایی به عنوان آخرین راه چاره، اقتضا می کند پیش از هرچیز، سیاستگذاران کشور، تدوین مقررات پیشگیرانه در راستای ایجاد 

ابط تجاری و فعالیت های اقتصادی را نصب العین خود قرار دهند و پس از آن، برای تضمین هرچه فضایی شفاف و رقابتی در عرصه ی رو

بیش تر سالمت فضای کسب و کار و تنگ کردن عرصه بر سودجویان سوداگری که طمع طعمه، چشمشان را بر امانت ها می بندد، به ابزار 

 45کیفری متوسل شوند.

به کنوانسیون و پیدایش نیاز روزافزون به پیش بینی مقررات کیفری در زمینه ی تأمین فضای به هر روی، با توجه به الحاق ایران 

اقتصادکشور از مداخالت فسادآمیز، توجه به نکات ذیل در تدوین هرگونه مقرره ی کیفری در زمینه ی رشا و ارتشای بخش خصوصی، به 

 شرح ذیل، توصیه می شود:

آیا اقتضائات واحدی )نسبت به سایر فعالیت های تجاری( بر مسأله ی مورد نظر حاکم است یا  در هر مورد، باید به دقت بررسی شود .1

ـ در مقایسه با سایر ورزش ها و هم چنین در  خیر؛ برای مثال آیا ضرورت های متفاوتی در مورد فعالیت باشگاه های ورزشی

ه نظر می رسد تدوین مقررات یکسان و واحد در مورد مقایسه با سایر حوزه های فعالیت بخش خصوصی ـ وجود دارد؟ فرضاً، ب

قانون تجارت( و نیز سایر فعالیت ها ومعامالت و فعالیت های مرتبط تجار، حاکم است که اقتضا  2معامالت تجاری )موضوع ماده 

ر فعالیت های می کند مقررات واحدی بر آن ها حاکم شود؛ اما در همین زمینه، فعالیت های مالی به معنای اخص کلمه نظی

بانکی، ممکن است نیازمند مقررات کیفری متفاوتی ـ از حیث دامنه ی شمول، ارکان سازنده ی جرم و به ویژه مجازات ها ـ باشد. 

تصمیم گیری در این رابطه، نیازمند تحقیقات میدانی دقیقی است که از حوصله ی این نوشتار بیرون است؛ با این حال، آن چه 

توان تردید داشت شمول عنوان رشا و ارتشای بخش خصوصی ـ به ویژه با توجه به توصیه ی کنوانسیون ـ بر درباره ی آن نمی 

 46ق. تجارت است. 2معامالت و مبادالت تجاری احصاشده در ماده 

                                                           
رکن اساسی و جوهری فساد که همان سوءاستفاده ی فرد از قدرت و موقعیت تفویض شده به فرد است، در مصادیق ارتشای . در حقیقت می توان گفت  44

 بخش خصوصی نیز مورد توجه است.
ن قانون، نشان از توجه ، قانون مبارزه با پولشویی و به ویژه، آیین نامه ی ایقانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد. تدوین مقرراتی از قبیل  54

 درست و بجای قانونگذار ایرانی به این موضوع دارد.
نظر  . در مورد مصادیقی که بدین ترتیب از شمول این عنوان خارج می شوند )مانند پزشکی که برای صدور گواهی خالف واقع، رشوه بگیرد؛ باید در 64

این موارد نیست. برای مثال، ممکن است در چنین مواردی مجازات های اداری و انتظامی  داشت که دلیلی برای اتخاذ سیاست جنایی واحد در مواجهه با

برای کفایت کند؛ و یا، عنداالقتضا ـ که بستگی به صالحدید مقنن بر حسب مطالعات تجربی و تحلیل های کارشناسی ـ مجازات کیفری متناسب دیگری 

 آن وضع شود.
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رایش یا واسطه در قانونگذار ایرانی ـ نظر به رواج رشوه در نظام اداری و آثار سوئی که در گردش امور کشور داشت ـ در رویارویی با  .2

هر کس  »ق.م.ا مقرر داشته است:  593 رشوه که اصوالً معاون در جرم محسوب می شود، برخوردی سختگیرانه داشته و در ماده

ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را  عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و

 «.محکوم می شود ازات راشی برحسب موردفراهم نماید به مج

تردیدی نیست نقش واسطه در جرم رشا و ارتشا، علی القاعده از نقش راشی کمتر است. پس اگر مقنن عمل راشی را به طور 

مستقل جرم انگاری کرده و حتا مجازات راشی را برای او پیش بینی نموده است، باید پذیرفت سیاستی سختگیرانه و مبتنی بر 

امح صفر را در رویارویی با این جرم در پیش گرفته است که دلیلی بر تخفیف آن در مورد راشی وجود ندارد. در حقیقت، تس

ضرورت ها و واقعیات جامعه در این حوزه به حدی پر رنگ بوده است که مقنن را مجاب نموده، مماشاتی در رویارویی با این جرم 

ای را علیه آن اتخاذ نماید. رویکردی که با توجه به واقعیت های عرصه ی اقتصادی روا ندارد و سیاست جنایی سخت گیرانه 

بنابراین، به نظر می رسد ـ به ویژه با توجه به کارکرد بازدارندگی مجازات ـ دلیلی  جامعه ی ایرانی، چندان خالی از وجه نیست.

بنابراین، به نظر نمی  47نت در جرم ـ قابل مجازات بدانیم.وجود ندارد که رفتار راشی را مستقل از مرتشی ـ و نه به عنوان معاو

رسد در صورت جرم انگاری رشا و حتا وساطت در ارتشا در بخش خصوصی، به صورت مستقل )نه به عنوان معاونت( از حیث 

 مبانی حقوق کیفری، نقدی بر قانونگذار ایرانی وارد باشد.

دریافت و پرداخت مال باشد؛ هم از حیث موضوع )منفعت مالی و غیرمالی( و هم از  جرم انگاری رشا و ارتشا، نباید صرفاً محدود به .3

جهت رفتار )پیشنهاد، توافق، تبانی و به طریق اولی، دریافت و پرداخت( باید توسعه یابد. همچنین به نظر می رسد جرم انگاری 

سی علیه منافع خود، رشوه بگیرد! بلکه این ارتشای بخش خصوصی، نسبت به اصیل بی معناست؛ به بیان دیگر، بی معناست ک

عنوان فقط در مواردی محقق است که شخصی به عنوان شراکت، نمایندگی، عاملی، وکالت، داللی و ... در ارتباط با منافع شخص 

 حقیقی یا حقوقی دیگر فعالیت می کند.

دامات پیشگیرنده و بازدارنده( عنداالقتضا باید در مورد جرم انگاری رشا و ارتشا، و یا جرایم مرتبط با آن ها )مثالً عدم انجام اق .4

اشخاص حقوقی نیز جرم انگاری شود؛ در واقع، محدود بودن مسؤولیت کیفری به شخص حقیقی، در شرایط فعلی و به ویژه، در 

نون جرایم رایانه ای به امور تجاری و اقتصادی، چندان منطقی نمی نماید. مسیری که مقنن ایرانی نیز در تدوین قوانینی مانند قا

 سمت آن حرکت کرده است.

تعیین سازوکارهای بازدارنده و تکالیف قانونی مشخص و مستظهر به ضمانت اجراهای مؤثر )اعم از مدنی، انتظامی و کیفری( برای  .5

، الزمه ی اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی در راستای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر روابط مالی و اداری ضروریست. این روند

نهاد مداخله گر اقتصادی ـ که گاه دستان خودش نیز  سیاست کلی خصوصی سازی است: تغییر نقش دولت از یك کنش گر و

 .ی بی طرف و هوشیار که سالمت روابط مالی را تضمین می کند ناظر و کنترل کننده یك آلوده به جرم می شد ـ به

شخاص به خطر می افتد، به نظر می رسد قانونگذار می تواند با تعیین معیارهای عینی و با توجه به این که در این جم عمدتاً منافع ا .6

روشن ـ نظیر سازمان یافته بودن جرم، تعدد موارد ارتکابی جرم، باالبودن میزان خسارت، ایجاد اخالل در نظام اقتصادی و ... ـ 

 عالم کند.گونه هایی از جرم را غیرقابل گذشت و سایر موارد را قابل گذشت ا

 48با توجه به این موارد، برای جرم انگاری رشا و ارتشای بخش خصوصی، متن زیر، به عنوان متن پایه و الگو پیشنهاد می گردد: 

و به هرعنوانی ـ از قبیل شراکت، وکالت، داللی، کارگزاری و امثال آن ـ در  جایگاه در هر: هر شخص که اء در بخش خصوصیارتش

؛ در جریان روابط یا معامالت تجاری و کندرا اداره مى یك واحد بخش خصوصیفعالیت یا  ،بخش خصوصى استخدام یا ارتباط حرفه ای با

ز موقعیت و اختیارات خود، برای انجام دادن یا ترک یکی از وظایف اقتصادی، هرگونه امتیاز یا منفعت مالی یا غیرمالی را با سوءاستفاده ا

                                                           
ن ماده را منشوط به تحقق ارتشا یا شروع به ارتشا، و در واقع، مقید به نتیجه دانسته اند. در حقیقت، قواعد . برخی نویسندگان تحقق جرم موضع ای 47

م حقوقی عمومی معاونت در جرم ـ از جمله شرط بودن تحقق جرم اصلی ـ بر این ماده نیز حاکم شمرده اند. )عباس زراعت، قانون مجازات اسالمی در نظ

 (593، ذیل ماده 1387وس، ، تهران: ققن3کنونی، چ 
ورت . بدیهی است در این قسمت تعیین مجازات در هر مورد باید با توجه به حساسیت موضوع و هماهنگ با نظام کلی حاکم بر جرایم و مجازات ها ص 84

 بگیرد. لذا در این جا، از تعیین مجازات خوددادری می شود.
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قانونی یا قراردادی خود یا نقض یکی از تعهدات قانونی یا قرادادی خویش، به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری درخواست، 

 یا نه ـ مرتشی محسوب می شود. اعم از این که فعل یا ترک فعل منظور را انجام دهد  پیشنهاد، یا قبول نماید ـ

و به هرعنوانی ـ  جایگاه در هر : هرشخص که در جریان روابط یا معامالت تجاری و اقتصادی، به شخص دیگری کهدر بخش خصوصی رشا

بخش یك واحد فعالیت یا  ،بخش خصوصى از قبیل شراکت، وکالت، داللی، کارگزاری و امثال آن ـ در استخدام یا ارتباط حرفه ای با

هرگونه امتیاز یا منفعت مالی یا غیرمالی را برای خود آن شخص یا شخص دیگری، وعده یا پیشنهاد دهد یا اعطا  ؛کندرا اداره مى خصوصی

ز نماید تا آن شخص با سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات خود، یکی از وظایف قانونی یا قراردادی اش را انجام دهد یا ترک نماید یا یکی ا

اعم از این که شخص مزبور، فعل یا ترک فعل منظور را انجام دهد یا نه ـ راشی محسوب  هدات قانونی یا قرادادی خویش را نقض نماید ـتع

 می شود.

ـ در مورد رشا و ارتشای بخش خصوصی، تعیین مصادیق روابط یا معامالت تجاری و اقتصادی، از طریق آیین نامه ای که تدوین آن  1تبصره 

برعهده ی وزارت صنایع، معادن و تجارت و وزارت دادگستری است، به عمل می آید. این آیین نامه ظرف سه ماه از تصویب این قانون و با 

مشارکت و مشورت کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس تدوین و تصویب می شود. هرگونه تغییر یا اصالح بعدی در 

 49 جلب نظر دوسوم کمیسیون های فوق ممنوع است. آیین نامه ی مزبور بدون

 ـ رشا و ارتشای خصوصی قابل گذشت است و شروع تعقیب، منوط به شکایت بزه دیده است؛ مگر در موارد زیر: 2تبصره 

 ارتکاب جرم به صورت گروهی یا سازمان یافته باشد. .1

 انون مجازات اسالمی، از مصادیق تکرار جرم باشد..دفعات ارتکاب جرم، سه بار یا بیشتر باشد یا مورد، مطابق مقررات ق .2

 میزان خسارت وارده به بزه دیده یا بزه دیدگان ـ خواه دفعة واحده و خواه در مجموع ـ بیش از یك میلیارد ریال باشد. .3

، با توجه به اظهار مورد، تشخیص تحقق اختالل این درارتکاب جرم به نحوی باشد که موجب اختالل در نظام اقتصادی کشور شده باشد. 

 «نظر وزارت صنایع، معادن و تجارت صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دشوار است که معقوالً باید آن را بر عهده ی نهادهای تخصصی و اجرایی گذاشت. با این حال، چون . تعیین مصادیق معامالت مشمول این ماده، کاری  94

قانون اساسی( ضروری  36این تعیین مصادیق در تعیین جرم و مجازات مؤثر است، کسب نظر مجلس به عنوان مرجع یگانه ی تقنین در امر کیفری )اصل 

 می نماید.
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