بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطهي آن
با فساد مالی کارمندان
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چکیده
اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند.
سبب تبعیض هر چه که باشد ،اعم از نژاد و رنگ و زبان و ...مردود است و قانون اساسی نیز در اصل  91خود به این نکته تصریح
کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است .از جمله ی این ضممانت اجراهما کمه
راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی  506قانون مجازات اسالمی است .کلیت حکمم مماده ی مزبمور «از
روی غرض و برخالف حق» شامل هر موردی میشود که مبنای اعمال نفوذ باشد .یکی از مبانی اعمال نفوذ میتواند فسماد مما ی
کارمند هم باشد .بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد ما ی با هم ارتباط پیدا می کنند ،و ی باید توجه داشمت کمه تن ما مبنمای
اعمال نفوذ فساد ما ی نیست و هر گونه فساد ما ی هم ا زاماٌ سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و میتوان گفت که بمین
آنان از نظر منطقی رابطهی عموم و خصوص من وجه برقرار است.
واژههای كلیدی :اعمال نفوذ ،بی طرفی ،فساد ما ی ،کارمند

* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت ران مرکز.

مقدمه
فساد اداری طیف وسیعی از جرایم ارتکابی توسط کارمندان دو تی را در بر ممیگیمرد .جرایممی از قبیمل اخمتال ،
ارتشا ،تصرف غیرمجاز در اموال دو تی از این جمله اند .میتوان گفت که ارتکاب همه ی ایمن جمرایم ریشمه در فسماد
ما ی کارمند دارد .صرف نظر از مباحث جرم شناختی که ممکن است است ارتکاب جرایم را به حاظ عدم تمممین مما ی
کافی توسط دو ت موجه نشان دهد ،از بعد حقوق اداری و حقوق کیفری ،این جرایم دال ت صریح بر فقمدان مناسمبات
صحیح اداری در ادارات دارند.
بین دو ت و کارمند او نوعی اعتماد وجود دارد .این اعتماد ریشه در قراردادی دارد که بمین دو مت و کارمنمد منعقمد
میشود .به موجب این قرارداد کارمند می پذیرد که از ج ت ما ی و اداری تابع قرارداد مزبور باشد .حتی بمرای ایمنکمه
اعتماد مزبور استمرار داشته باشد دو ت کارمند را ملزم می کند که در ابتدای استخدام ،ف رسمت دارایمی خمود را اعمالم
نماید تا مبادا خالف ضوابط اداری دارایی ای کسب کند .طبق اصمل  941قمانون اساسمی نیمز «دارایمی رهبمر ،ریمی
جم ور ،معاونان ریی

جم ور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسمط ریمی

قموه ی قضماییه

رسیدگی میشود که برخالف حق ،افزایش نیافته باشد ».بر این قرارداد مقررات اداری و ضمانت اجراهمای اداری حماکم
است و ،در موارد شدید که عمل جنبه مجرمانه داشته باشد ،ضمانت اجراهای کیفمری ضمامن حسمن اجمرای مقمررات
مزبور می باشند.
د یل این شدت عمل ها را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
 - 9کارمند به مناسبت مسندی دو تی که در اختیار دارد و در واقع بموجب آن قدرتی عمومی را اعمال می کنمد در
معرض مراجعات عمومی قرار دارد و چون ارباب رجوع می خواهند کار خود را سریعتر انجام دهند و یا در مواردی که
تقاضایی غیرقانونی دارند تقاضای خود را بقبوالنانند ممکن است پیشن اد پرداخت مبلغی را به وی بدهند.
 - 1دو ت به عنوان تن ا مرجع اعمال حاکمیت همیشه سعی می کند چنین بنمایاند که حاکمیت اعمال شده از طرف
 .9منظور از کارمند اعم از کارمند رسمی ،قراردادی ،پیمانی ،روزمزد و خرید خدمت است .م م آن است که کارمند خدمتی دو تی ارائه کند .طبق رأی شماره
 900/0/010شعبه  0دیوانکشور «خدمات دو تی عبارت است از انجام کارهایی بموجب حکم رسمی دو ت ،اعم از این که محل خدمت در موسسات دو تی
باشد یا بنگاه ای ملی و اعم از این که حقوقی که در مقابل خدمات مزبور داده می شود از خزانه دو تی باشد و یا عوائد آن بنگاه ا .کافی است که از طرف
دو ت در ضمن حکم رسمی ممموریتی داده شود( ».نقل از سید حسن میر حسینی و محمود عباسی ،ص)21 .
 .1طبق ماده ی  9قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزرا و کارمندان دو ت اعم از کشوری و شکری و شم رداری ا و موسسمات وابسمته بمه آن ما مصموب
 « 9220/91/91از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارمندان دو ت اعم از کشوری و شکری یا ش رداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ا و
اعضای انجمن های ش ر و کارمندان موسسات مممور به خدمات عمومی و هم چنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانم یما همر موسسمه
دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دو ت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دو ت است و همم چنمین
کلیه کسانی که از خزانه دو ت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند باستثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مسمتمری قمانونی دارنمد مکلمف
هستند صورت دارای ی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناٌ تحت والیت آن ا هستند و به مراجعی که طبق تصمویبنامه هیممت وزیمران تعیمین
خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره -کلیه کارمندانی که جدیداٌ به خدمت دو ت یا یکی از موسسات فوق ا ذکر وارد می شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی خود و همسر و
فرزندان تحت والیت قانونی خود را تسلیم نمایند» .
« .9قانون اساسی قواعدی است که حاکم بر اسا حکومت و صالحیت قوای مملکمت و حقموق و آزادی همای فمردی و اجتمماعی اسمت( ».دکتمر ناصمر
کاتوزیان ،ص.)07 .

بدنه های حکومت مسیر صحیحی را طی می کند و از این رو تالش می نماید روابط اداری را نیزدر مجرای صحیح خود
هدایت کند.
 - 2فساد اداری نشانگر ضعف حکومت و فساد آن است و هر دو تی بنابه طبیعت خود سعی می کند همیشه خمود
را قدرتمند نشان دهد و بر این اسا

کوشش می نماید با مظاهر فساد مبارزه کند .چون افزایش فسماد اداری ،حکوممت

پذیری ش روندان را کاهش می دهد .در نتیجه دو ت نمیتواند آنچنان که باید حکمرانی کند.
 - 4ش روندان از حکومت انتظار دارند که امنیت آنان را برقرار کند .این امنیت تن ا در امنیت جانی خالصه نممیشمود و
شقوق مختلفی دارد و شامل امنیت در مناسبات اداری و به خصوص امنیت در مناسبات قضایی ،که آخرین ملجاء مردم تلقمی
میشود ،نیز هست.
 - 6در برخی موارد اموا ی که به کارمند دو ت حسب وظیفه ی وی سپرده میشود از آن مردم است که به پشمتوانه
ی اعتماد عمومی به دو ت به کارمند وی تحویل داده میشود و عمل کردن برخالف این اعتماد ،به جو اعتمماد عممومی
طمه می زند و میتواند منجر به بحران های اجتماعی و اقتصادی ،در جامعه شود .چون گردش صحیح تجارت و رونمق
اقتصادی اقتضا دارد که سرمایه های موجود نزد مردم از طریق ن ادهمای اجتمماعی و اقتصمادی و بخصموص بانک ما بمه
جریان افتد و الزمه ی این امر اعتماد مردم به این ن ادها است و فساد اداری به این اعتماد طمه می زند.
و ی روابط دو ت و کارمند فقط محدود به مسایل ما ی نیست و دو ت عمدتاٌ به کارمند به عنوان بازوی اجرایی خود
نگاه می کند و می خواهد این بازوی اجرایی در مسیر درستی حرکت کند و قواعد و مقرراتی هم که در مورد فساد ما ی
وضع کرده با هدف تضمین حرکت کارمند در مسیر صحیح است .این حرکت درست در بعد کلی خود شامل ممنوعیمت
هرگونه تخلفی از اجرای مقررات است و در معنای خاص خود ناظر به منع خروج کارمند از بی طرفمی اسمت .در ایمن
معنای اخیر نه فقط فساد ما ی وی بلکه اعمال نفوذ وی نیز مدنظر است .چون هر گونه فساد مما ی ،در ممواردی کمه بما
ارباب رجوع سر و کار دارد ،میتواند زمینه ی انحراف از بی طرفی را به دنبال داشته باشد .بما ایمن توضمیحات در ایمن
مقال ابتدا به بیان مف وم فساد و اعمال نفوذ و سپ

به بررسی ارتباط بین فساد ما ی و اعمال نفوذ ،اختالف آن دو ،مبانی

قانونی مربوط به این دو مسم ه ،عنصر مادی این دو و نحوه ی تحقق آن از حیث مشارکت و معاونمت و عنصمر معنموی
این دو می پردازیم و سعی بر آن است که با تبیین مسایل مزبور ،نکات اب ام موجود در ارتباط با این دو پدیده ی شمایع
از نظر عملی و ی م جور از حاظ نظری را روشن نماییم بی آنکه قصد ورود به جزییات جرایم مربوط به فساد ما ی ،در
معنی عام آن را داشته باشیم.

گفتار اول :مفهوم اعمال نفوذ و فساد
«معنی غوی فساد عدم صداقت ،تمایل به اقدام از روی عدم صداقت یا به نحو غیرقانونی برای به دست آوردن پمول یما
نفع شخصی و عدم تبعیت از معیارهمای رفتمار ممورد قبمول اسمتOxford Advanced Learners Dictionary, ( ».
 )p.267بنابراین روشن است که فساد با پول یا نفع شخصی ارتباط بسیار زیادی دارد .مطابق تعریمف بانم

ج مانی «فسماد

عبارت است از استفاده از قدرت عمومی برای نفع شخصی» ( )www.percontra.netمشکل این تعریف آن است که فساد
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را به قلمرو عمومی ،یعنی کارمندانی که از قدرت عمومی استفاده می کنند ،محدود می کند ،در حما ی کمه همم چنمان کمه در
مباحث بعدی خواهیم دید امروزه وقتی از فساد ما ی صحبت میشود شامل فساد در بخش غیر دو تی هم میشود .در فرهنگ
ویکی پدیا فساد مف ومی کلی که توصیف کننده هر نوع سیستم سازمان یافته ،وابسته به هم تلقی شده است که در آن قسمتی
از سیستم یا وظایف اصلی خود را انجام نمی دهد یا بمه نحمو نما مناسمبی کمه بمرای سیسمتم مضمر باشمد انجمام ممی دهمد.
( .)www.en.wikipedia.org/wiki/Corruptionبه نظر برخی «فساد عبارت است از استفاده غیرقانونی و خمارج
از عرف از اختیارات اداری -دو تی برای نفع شخصی» (به نقل از نادر حبیبی ،ص )179 .و به نظر برخمی دیگمر «فسماد
اداری اعما ی است که به منافع عموم طمه زده و نفع آن عاید شخص یا اشخاص خاصی بشود» (مصطفی ذاکمری ،ص.
 .)19به نظر میرسد باید فساد را به خروج از مسیر درست و سیر در مسیر نادرست و در تعقیب منمافع شخصمی تعبیمر
کرد .ا بته نباید تصور کرد که اگر کارمند در مسیر منافع عمومی قدم بردارد عمل او فساد تلقمی نخواهمد شمد .چمون در
برخی موارد قانونگذار کارمندان را از اخذ وجه زاید بر میزان مقرر حتی برای خزانه دو مت ممنموع و آن را جمرم تلقمی
کرده است.
اعمال نفوذ نیز طریقه ای دیگر از انحراف از مسیر درست است که ا زاماٌ با فساد ما ی همراه نیست .اگمر بتموان ایمن نموع
انحراف را نیز فساد نامید طبقه بندی آن در گروه فساد اداری امکان پذیر میشود و مف ومی عامتر از فساد ما ی میتوان بمرای
آن تصور نمود .با این توضیح که فساد اداری میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد که از جمله ی آن ا فسماد مما ی و اعممال
نفوذ باشد .چون اعمال نفوذ عبارت است از انحراف از مسیری که به عنوان مسیر درست اداری از طرف قانونگذار تعیین شده
است .این انحراف خالف موازین و ضوابط اداره است و میتوان آن را به عدم صداقت در اجرای قانون تعبیر کرد.
برخی فساد اداری را به سه دسته تقسیم کرده اند« .فساد اداری سیاه که از نظر مردم و نخبگان ممردود اسمت و عواممل آن
باید مجازات شوند مانند دریافت رشوه ،در موارد نادیده گرفتن اصول او یه ایمنی در ساخت و ساز مسکن و جاده ها ،فسماد
اداری خاکستری که از نظر نخبگان غیرقابل قبول است مردم کمتر به آن توجه دارند .مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی
که کمتر در بین مردم رواج دارد و کمتر ا زام به اجرای آن دارند .فساد اداری سفید که ماهیتاٌ خالف است اما اکثر ممردم آن را
چندان دارای اهمیت نمی دانند که بخواهند عوامل آن مجازات شوند مانند چشم پوشی از موارد نقمض مقرراتمی کمه در ا مر
تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند( ».نقل از نادر حبیبی )16 ،برای فساد انواع مختلفی قایل شده
و فساد اداری را به فساد اداری درون دو ت و فساد اداری در روابط دو ت با ش روندان تقسیم کرده اند( .مجید فرجمی ،ص.
 )60و به نظر میرسد مف ومی از فساد که فوقاٌ ارائه شد می تواند ناظر به هر دو نوع فساد باشد.

گفتار دوم :مبانی قانونی بحث
در ارتباط با جلوگیری از اعمال نفوذ و اعمال غرض کارمندان دو ت در اجرای مقررات مملکتی ،قانونگذار مقمررات
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. Wikipedia, the free encyclopedia
 .9طبق ماده ی  500ق.م.ا «هر ی از مسئو ین دو تی و مستخدمین و مممورینی که مممور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا ما ی به نفمع دو مت
است برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا ما ی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حب از دو ماه تا ی سال محکوم خواهد شد .مجمازات
مذکور در این ماده در مورد مسئو ین و مممورین ش رداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی حق مسترد
می گردد».

مختلفی وضع و به موجب مقررات مزبور به طور مستقیم یا غیر مستقیم کارمندان را از این عمل منع و برای تخلف از
آن ضمانت اجراهای اداری و کیفری وضع نموده است.
در قانون مجازات عمومی سال  9204مقرراتی در مورد منع کارمندان از اعمال نفوذ و فساد ما ی آنان وضع شده بمود
که برای مثال میتوان به مواد ( 911جلوگیری از اجرای قانون)( 920 ،دخا ت در امر حکمیمت در غیمر مموارد مقمرر در
قانون)( 929 ،اذیت مت م برای اخذ اقرار)( 921 ،مجازات محکوم بیش از حد مقرر در حکم) 940 ،ا ی  940ارتشا960 ،
(استنکاف از احقاق حق)( 961 ،اختال )( 962 ،تد ی

در خریمد)( 964 ،اخمذ ممال اضمافی از ممردم)( 966 ،بیگماری

گرفتن از مردم)( 965 ،احتساب هزینه ی بی ج ت به نام دو ت)( 960 ،تحصیل وجه به نفع خود در معمامالت دو تمی)
اشاره کرد ،و ی مقرراتی در مورد فساد ما ی و اعمال نفوذی که از طرف اشخاص غیمر کارمنمد صمورت ممی گرفمت،
 .9به عنوان مقرراتی که به طور مستقیم به این مطلب پرداخته اند می توان به قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی مصوب 9296/1/11
و ماده ی  506قانون مجازات اسالمی اشاره نمود که در این مقا ه به تفصیل درباره آن ا بحث خواهد شد.
 .1به عنوان مقرراتی که به طور غیر مستقیم به این مطلب پرداخته اند می توان به الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسمین و کارمنمدان
دو ت در معامالت دو تی و کشوری مصوب  9220/90/11و قانون مجازات تبانی در معامالت دو تی مصوب  9247/2/91اشاره نمود .در این قوانین واهممه
قانونگذار آن بوده که کارمندان می توانند با سوء استفاده از قدرت و نفوذ خود اموا ی را به دست آورند که اگر کارمند نباشند نمی توانند چنمین مموقعیتی را
داشته باشند .این دو قانون را می توان از قوانینی که در مورد منع سوء استفاده از قدرت تصویب شده اند تلقی کرد.
 .2طبق ماده  9الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجل و کارمندان دو ت در معامالت دو تی و کشوری مصوب « 9220/90/11از تماریخ
تصویب این قانون -9 :نخست وزیر ،وزیران و معاونین و نمایندگان مجل  -1 ،سفرا ،استانداران ،فرمانداران کل ،ش رداران و نمایندگان انجممن شم ر-2 ،
کارمندان و صاحب منصبان کشوری و شکری و ش رداری ا و دستگاه های وابسته به آن ا -4 ،کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بان یا هر موسسه
دیگر که اکثریت س ام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دو ت یا ش رداری ا و یا دستگاه های وابسته به آن ما باشمد-5 ،...-6 ،
....-7،...-0 ،....نمی توانند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می دهند حقوق یا ما ی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخماری و رایگمان
انجام دهند) در معامالت یا داوری در دعاوی با دو ت یا مجلسین یا ش رداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ا و یا موسسات مذکور در بند  4و  5این مماده
شرکت نمایند اعم از این که دعوای مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معامالتی که قبل از تصویب این قانون قمرارداد آن منعقمد
شده باشد) .و طبق ماده ی  1اشخاصی که برخالف مقررات ماده ی فوق شخصاٌ و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به
عنوان داوری در دعاوی فوق االشعار شرکت کنند و هم چنین هر ی از مستخدمین دو تی (اعم از کشوری یا کشکری) و سایر اشخاص مذکور در مماده ی
فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند ،هرگاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند به حب جنایی درجه  1از  1ا ی  4سال محکوم خواهند شد.....و
معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصاٌ و در صورت تعدد متضامناٌ مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند ».و طبق
ماده ی واحده قانون مجازات تبانی در معامالت دو تی «اشخاصی که در معامالت یا مناقصه ها و مزایده های دو تی یا شرکت ا و موسسات وابسته به دو مت
یا مممور به خدمات عمومی و یا ش رداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دو ت و یا شرکت ا و موسسات ممذکور شمود بمه حمب
جنحه ای از  9تا  2سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند»...
 .9در ماده ی  170قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود « :هر گاه یکی از وزرا یا مستخدمین دو تی در هر رتبمه و مقمامی کمه باشمند بمه وسمیله وضمع
نظامنامه یا تصویب نامه یا صدور متحد ا مال و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آن ا بدون امر کتبی مقامات مافوق قانون را تغییر دهند یا تفسمیر نماینمد و یما در
اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دو تی دائماٌ منفصل خواهند شد ».و در ماده ی  179ا حاقی  9290/4/10هم پیش بینی شده بود «نر مسمتنطقی کمه بنما بمر
نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخالف قانون قرار منع تعقیب مت می را بدهد و یا برای مستور نمودن و اخفای جرم مواضمعه نمموده و یما کیفیمات
مخا ف حقیقی قایل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می شود به حب جنایی درجه  1از  1ا ی  90سال محکوم
خواهد شد ».و طبق ماده ی « 171هری از روسا و اعضای پارکه ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحا وسمیله فمرار مجمرم را از
مجازات قانونی فراهم نمایند و یا بنابر نظریات و اغراض شخصی برخالف قانون با قرار منع تعقیبی که برخالف قمانون دربماره مت ممی صمادر شمده اسمت
موافقت نمایند به حب جنایی درجه ی از  2ا ی  96سال محکوم خواهند شد ».و طبق ماده ی « 172هر ی از روسا و اعضای محاکم که بنا بمر نظریمات
خصوصی و اغراض شخصی برخالف قانون مت می را تبرئه کرده و یا مجازاتی را به جرم منتسب به مت م قانوناٌ تعلق می گیرد اعمال ننمایند به حب جنایی
درجه ی از  2ا ی  96سال محکوم می گردند ».و طبق ماده ی « 174هر ی از مممورین مذکور در مواد فوق و هم چنین هر ی از مستخدمین دیگر دو ت
که مممور کشف جرایم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخالف قانون شخص بی تقصیری را مجرم قلمداد کمرده و یما بمه
عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و یا برای مجرمی بیش از آنچه قانوناٌ مقرر است تعیین مجازات نمایند ،بر حسب مورد به یکی از مجازات ای

وضع نشده بود و برای رفع این نقص قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حمق و مقمررات قمانونی در سمال  9296بمه
تصویب رسید .این قانون از نظر زمانی وقتی تصویب شده است که در زممان مزبمور بمه واسمطه پیونمدهای دوسمتی یما
خویشاوندی و باند بازی های قبیله ای ،استقالل ادارات دو تی زیر سوال رفته بود و به واسطه ی اعممال نفموذی کمه در
کارمندان صورت می گرفت امور اداری قوام خود را از دست داده بود .از این رو قانونگذار در مواد  9و  1برای افمراد
عادی که به واسطه ادعای داشتن نفوذ در کارمندان دو تی وج ی از مردم دریافت نمایند یما در صمدد اعممال نفموذ در
کارمندان دو تی برآیند مجازات تعیین کرده است و در ماده ی  2برای کارمندان دو تی که در اجرای وظیفه خود اعمال
نفوذ اشخاص مذکور در دو ماده ی اول را قبول نمایند مجازات تعیین کرده است .به طور کلی در این قانون از اعممال
نفوذ توسط کارمند دو ت تحت تم یر اقدامات دیگران صحبت شده است.
در قانون مجازات اسالمی نیز میتوان مواردی را که به اعمال نفوذ و فساد مربوط ممی باشمند مالحظمه نممود .بمرای
مثال ،ماده ( 621جعل معنوی توسط کارمندان دو ت)( 601 ،عدم استماع تظلم محبو )( 604 ،عدم تسملیم زنمدانی بمه
مقامات)( 605 ،عدم اجرای مقررات مملکتی)( 600 ،دخا ت در حکمیت در غیر موارد قمانونی) 677 ،تما ( 611ارتشما)،
( 610استنکاف از احقاق حق)( 617 ،تصرف غیرقانونی در اموال دو تی)( 500 ،اخذ وجه زیماده از حمد از ممردم)509 ،
(به کار گرفتن اشخاص و اخذ حق ا زحمه از دو ت و عدم پرداخت آن به فرد مربوطه) ( 502احتساب نفع بمرای خمود
خالف قانون)( 506 ،اعمال نفوذ) ،و مواد  5 ،6 ،4 ،2قانون تشدید مجازات ممرتکبین ارتشما و اخمتال

و کالهبمرداری

مصوب  9250در مورد ارتشا و اختال .
به این ترتیب مستند قانونی برای بحث همان قانون مجازات اعمال نفوذ بمرخالف حمق و مقمررات قمانونی مصموب
 9296و مواد اخیرا ذکر از قانون مجازات اسالمی و قانون تشدید مجمازات ممرتکبین ارتشما و اخمتال

و کالهبمرداری

مصوب  9250می باشد .ا بته نباید تصور نمود که مواد قانونی فقط به مواد مزبور محدود می شوند ،چون ممکمن اسمت
در قوانین متفرقه نیز در این مورد بیان حکم شده باشد.
مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد ،مگر این که مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صمورت
مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد شد».
 .9اغلب چنین تصور می شود که فساد ما ی یا اعمال نفوذ در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته بیشتر اتفاق ممی افتمد .بوروکراسمی اداری شمدید
حاکم ،تمدن ضعیف و حاکمیت ضعیف مقررات قانونی از دالیل این امر بر شمرده می شود ،و ی برخالف این تصور حتی در کشورهای پیشرفته نیمز ممردم
گرفتار فساد هستند .در این کشورها تقلباتی که در امر ما یات صورت می گیرد و مردم به حاظ عدم اعتماد به خرج صحیح ما یات پرداختی سعی می کنند با
تقلب از پرداخت ما یات خودداری نمایند)www.percontra.net( .
 .1طبق ماده ی  9این قانون « :هر ک به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دو تی یا ش رداری یا کشوری یا مممورین به خدمات عممومی
وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ا ثی در ازای اعمال نفوذ نزد مممورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تع دی از او بگیرد عمالوه
بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حب جنحه ای از  5ماه تا  1سال و به جزای نقدی از  9000ریال تا  90000ریال محکوم خواهد شد .هرگاه
وجه نقد یا فایده یا تع د را به اسم مممورین مزبوره و به عنوان این که برای جلب موافقت آن ا باید پرداخته شود گرفته باشد عالوه بر رد وجه یا مال ممورد
استفاده یا قیمت آن به حب جنحه ای از  9سال تا  2سال و به جزای نقدی از  1000ریال ا ی  96000ریال محکوم خواهد شد».
 ..2طبق ماده ی  1قانون مزبور« :هر ک ز روابط خصوصی که با مممورین یا مستخدمین مذکوره در ماده ی  9دارد سوءاستفاده نموده و در کارهمای اداری
که نزد آن ا است به نفع یا ضرر کسی برخالف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از ی ماه ا ی ی سال حب جنحه ای محکوم خواهد شد».
« .4مستخدمین دو تی یا ش رداری یا کشوری یا مممورین به خدمات عمومی که نفموذ اشمخاص را در اقمدامات یما تصممیمات اداری خمود تمم یر دهنمد بمه
محرومیت از شغل دو تی از  1ا ی  6سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دو ت باشد محکوم به
انفصال ابد از خدمات دو تی خواهند شد مگر انکه این عمل مشمول دیگر قوانین جزایی باشد».

گفتار سوم :عنصر مادی
عنصر مادی که از آن میتوان به تظاهر خارجی قصد مجرمانه تعبیر کرد(،دکتر علی آزمایش ،تقریمرات در
کیفری عمومی) ممکن است ملمو
شکل ملمو

باشد یا غیر ملمو  .در فرضی هم که عنصر مادی غیرملممو

حقموق

اسمت آ مار آن بمه

متجلی میشود .در جرم اعمال نفوذ به نظر میرسد که عنصر مادی جرم به صورت غیمر ملممو

اسمت.

بدین توضیح که اگر بتوان سوء نیت عام در این جرم را به خواست اعمال نفوذ (خواست نقض حکم مقنن ،حکم مقمنن
در این مورد به صورت ن ی از انجام عمل ،یعنی ن ی از خروج از بی طرفی می باشد) تعبیر کرد ،در این جا عنصر مادی
این جرم در عا م خروج هیچ تظاهری ندارد و تن ا نتیجه ای که از اعمال نفوذ ظاهر میشود (مانند تضییع حمق یکمی از
طرفین دعوی به نفع طرف دیگر) ما را به تحقق عنصر مادی دال ت می کند .برای تبیین ب تر مطلب اجزای عنصر ممادی
را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) عمل مرتکب
به نظر میرسد که جرم فساد ما ی فقط به صورت فعل مادی مثبت قابل ارتکماب باشمد ،همر چنمد نتیجمهی عممل بمه
صورت فعل یا ترک فعل باشد .توضیح آنکه عنصر مادی این جرم عبارت است از گرفتن یا برداشتن وجه ،و می وعمده ای
که شخص در قبال گرفتن وجه می دهد یا عملی که از وی سر می زند میتواند به صورت فعل یا ترک فعمل باشمد .بمرای
مثال ،در ماده ی  2قانون تشدید مجازات مرتکبین اختال

و ارتشا و کالهبرداری ،قانونگذار به اخذ رشوه برای انجام دادن

یا ندادن امری تصریح کرده است.
به نظر میرسد که وضعیت در اعمال نفوذ نیز به همین صورت است و عنصر مادی این جرم فقط بمه صمورت فعمل
مادی مثبت قابل تحقق است ،هر چند نتیجه ای که از اعمال نفوذ در عا م خارج مشاهده میشود به صورت تمرک فعمل
هم قابل تصور است .برای مثال ،اگر بتوان جرم موضوع ماده ی  604ق.م.ا را ناشی از اعمال نفوذ بدانیم ،میتوان گفمت
که عنصر مادی جرم به صورت فعل مادی منفی خواهد بود و در فرضی هم که اعمال نفوذ به این صورت اسمت کمه بما
داشتن نظر خاصی در پرونده ای از اتخاذ تصمیم به موقع خودداری می کند ،عنصر مادی جرم بمه صمورت فعمل ممادی
مثبت است و ا ر آن به صورت ترک فعل ظاهر میشود .تفاوتی که از حیث عنصر مادی بین این دو جرم وجمود دارد آن
است که اعمال نفوذ بیشتر حا ت ذهنی و درونی دارد ،در حا ی که فساد ما ی جنبه ی مادی دارد.
و ی حا ت ذهنی را چگونه میتوان ا بات و احراز کرد؟ آنچه که در عا م خارج اتفاق می افتد امارهای بر آنچه که در
عا م درون می افتد می باشد و اساساٌ وجه تسمیه عنصر مادی آن است که آنچه به عنوان عمل خالف قمانون از مرتکمب
سر می زند در عا م خارج قابل م

و مشاهده باشد و اال فرقی بین عنصر روانی و مادی وجود نخواهد داشمت .حتمی

در باب شروع به جرم نیز که با تصریح قانون در برخی موارد عمل جرم شناخته میشود ،گفته میشود که باید «موقعیت
طوری باشد که بتوان از روی قراین و امارات وجود قصد مجرمانه را احمراز کمرد» (دکتمر پرویمز صمانعی ،ص )244 .و
بهطریق او ی در مورد جرم تام نیز باید قراین و اماراتی که ملمو

یا مش ود باشند وجود داشته باشد ،تما بتموان ممدعی

ارتکاب جرم از ناحیه شخص شد .بر این اسا  ،به نظر میرسد قایل شدن به ذهنیت گرایی در مورد عنصر مادی جمرم
اعمال نفوذ ممکن است عنصر مادی را در این جرم به تحلیل ببرد و نتیجتاٌ منجر به عدم امکان ا بات آن شود و شاید بمه

همین اعتبار است که ذهن شاخصه ای خارجی را د یل تحقق عنصر مادی می داند و به این اعتبار بایمد از تحلیمل بماال
(مبنی بر اینکه عنصر مادی جرم اعمال نفوذ فقط به صورت فعل مادی مثبت قابل ارتکاب است) دست کشید و قایل به
این شد که عنصر مادی این جرم ممکن است به صورت فعل مادی مثبت یا منفی ارتکاب یابد .برای حا ت اول میتموان
موردی را مثال زد که کارمند دو تپ ،با اعمال نظر خود بر خالف قانون ،وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر می دهد
یا در موردی که نباید کاری را انجام دهد با اعمال نظر و با تفسیر به رأی قانون به نفع فرد مورد نظمر عممل ممی کنمد و
برای حا ت دوم میتوان موردی را مثال زد که کارمند دو ت با اعمال نظر خود از اجرای قانون به نفع فمرد ممورد نظمر
خودداری می کند و یا به ضرر یکی از طرفین و به نفع طرف دوم از انجام کاری خودداری می کند.
استنکاف از احقاق حق و اعمال نفوذ موضوع ماده ی  506ق.م.ا از این ج ت ارتباط بسیار نزدیکی بما همم دارنمد و
استنکاف از احقاق حق را که عنصر مادی آن به شکل ترک فعل تحقق

می یابد میتوان از مصادیق اعمال نفموذ تلقمی

کرد.

ب) خصوصیت مرتکب
علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق این دو جرم الزم است که مرتکب کارمند دو ت باشمد؟ گفتمه
میشود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد ما ی را فقط ناظر به کارمندان دو ت می داند ،و می
طبق کنوانسیون مریدا مصوب  1002برای مبارزه با فساد اقتصادی و ما ی نباید فرقی از ج مت خصوصمیت مرتکمب وجمود
داشته باشد و حتی در بنگاه های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد ما ی اعمال شود (دکتمر علمی حسمین
نجفی ابرندآبادی ،تقریرات در

جرمشناسی اقتصادی) در حا ی که در حقوق داخلی ارتکاب این جرایم توسط غیر کارمنمد

دو ت دارای وصف مجرمانه ی دیگری است که در مقام مقایسه دارای مجازات کمتری است .برای مثال ،اختال

جرمی ناظر

به کارمند دو ت است و اگر کارمند بخش خصوصی همین کار را انجام دهد به ات ام خیانمت در امانمت تحمت تعقیمب قمرار
میگیرد.
 - 9در قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی مصوب  9296/1/11قانونگذار در ممواد  9و  1از
فظ هر ک

استفاده نموده و فظ هر ک

ناظر به هر فردی غیر از کارمندی است که قرار است تحت تم یر قرار گیرد یا

نفوذی روی وی صورت بگیرد ،هر چند این «ک » خودش کارمند باشد و در ماده ی  2هم که به کارمندان دو تی اشاره
کرده به مممورانی اشاره می کند که تحت تم یر ا قائات دیگران عمل کرده باشند و ناظر به مممورانی که رأساٌ و بدون هیچ
ا قاییدر انجام وظایف خود اعمال نظر می کنند نیست و به نظر میرسد حکم ماده ی  506ق.م.ا از این ج ت نسمبت بمه
حکم ماده ی  2قانون مزبور اطالق دارد و حکم چنین مممورانی را باید در ماده ی  506ق.م.ا جستجو کرد.
 - 1در ماده ی  506خصوصیت مرتکب مممور دو ت بودن است و ناظر به غیر مممور دو مت نیسمت و حکمم ایمن
افراد را که به نوعی دالل و واسطه ی این اعمال هستند باید در قانون  9296یافت.
 - 2در عمده موارد مربوط به فساد ما ی مممور دو ت بودن برای تحقق جرم شرط است .هر چنمد در جرممی ماننمد
ارتشا که با وجود دو نفر به عنوان راشی و مرتشی تحقق می یابد در مورد یکی از طرفین ارتکاب جرم (راشمی) کارمنمد

دو ت بودن شرط نیست( .هر چند ممکن است راشی نیز کارمند دو ت باشد) و ی وقتی صحبت از فساد میشود ،منظور
فساد مممور دو تی است و در جرمی مانند اختال

فقط کارمند دو ت میتواند مرتکب این جرم شمود و نیمازی همم بمه

مداخله ی شخص دیگری نیست .با اینحال ،در مورد برخی از مصادیق جرم فساد ما ی نیمز قانونگمذار کارمنمد دو تمی
بودن را شرط نمی داند .برای مثال ،جرم موضوع ماده ی  677از این نوع است .جرم موضوع این ماده از مصادیق بارز
اعمال نفوذ است و ی از باب اینکه اعمال نفوذ بر ا ر دریافت وجه صورت میگیرد ،ممیتموان آن را در ردیمف جمرایم
مربوط به فساد ما ی هم قرار داد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در همر دو جمرم مصمادیقی وجمود دارد کمه در آن ما
کارمند دو ت بودن شرط تحقق جرم نیست و ی در عمده موارد مربوط به هر دو جرم خصوصیت مرتکب شرط است.
ج) نتیجه
در جرایم مقید ،حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم الزم است .در اینگونه جرایم در عنصر روانی باید از سموء نیمت
خاص هم صحبت نمود که به جای خود در این مورد بحث خواهد شد .نظر به اینکه از توجه بمه حمن ممواد  506و 677
قانون مجازات اسالمی چنین بر می آید که جرم اعمال نفوذ از جرایم مقید می باشد ،برای تحقق آن بایمد وجمود سموءنیت
خاص را شرط دانست ،و ی در این مورد به نظر میرسد که سوء نیت خاص مستتر در سوء نیت عام است .و ی در جمرایم
مربوط به فساد ما ی حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم الزم نیست و به نظر میرسد که جرایم مزبمور از جمرایم مطلمق
باشند.
د) از حیث شركت و معاونت
در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که در این دو نوع جرم امکان دخا ت مرتکبان متعدد وجود ندارد .چمون
ماهیت جرایم ارتکابی چنان است که عمدتاٌ با دخا ت و اقدام ی

نفر ارتکاب می یابند .برای مثال ،کارمندی که بخواهد

به نفع کسی اعمال نفوذ کند ،ضرورتی به دخا ت فرد دیگر وجود ندارد یا اگر بخواهد وج ی از کسی بگیرد و کماری را
برای او انجام دهد نوعاٌ به این صورت است که به تن ایی این کار را انجام می دهد و با توجه به اینکه طبیعت این نموع
جرایم چنان است که اختفا را ایجاب می کند این نظر قوت می یابد .و ی به نظر میرسد در این نوع جمرایم نیمز فمرض
دخا ت مرتکبان متعدد متصور است که احکام آن را ذیالٌ مورد بررسی قرار می دهیم.
 -1شركت در جرم

در این نوع جرایم فرض شرکت در جرم زمانی معنی پیدا می کند که عمل موضوع اقدام نیازمند دخا ت عملی بمیش
از ی

نفر باشد و اال در حا ت عادی ،همانگونه که اشاره شد ،نوعاٌ این جرایم با دخا ت ی

فرض دخا ت بیش از ی

نفر قابل ارتکماب هسمتند.

نفر در ارتکاب این جرایم نیز ،در مواردی قابل تصمور اسمت کمه مقمرر باشمد کمیسمیونی در

موردی خاص اظ ارنظر کند یا طبیعت امر بگونه ای باشد که تصمیم گیری بیش از ی

نفر در آن مورد الزم باشمد .همر

چند در فرض اخیر وقتی که کارمند مربوطه زمان اتخاذ تصمیم صرفنظر از نحوه ی اقدام افراد قبلی یا بعمدی ممیتوانمد
« .9هر ی از داوران و ممی زان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ،چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکمی از
طرفین اظ ارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حب از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از  2تا  91میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات
مودی به نفع دو ت ضبط خواهد شد».

مرتکب هر ی

از این دو جرم شود .و ی به نظر میرسد در فرضی که همه افراد دخیل در تصمیم گیری متفقماٌ رضمایت

به دریافت وجه توسط یکی و سرانجام تقسیم آن بین خود داشته باشند ،یا بر ا ر سفارش ریی

یا فردی که متفقاٌ بمرای

سفارش وی اعتبار قایلند در اجرای قانون اعمال نظر کنند ،باید مورد را از موارد شرکت در جرم تلقی کرد .بنابراین ،اگر
اتخاذ تصمیم در مورد موضوعی یا فردی باید از طرف جمع صورت بگیرد مانند اتخاذ تصمیمات در دادگماه تجدیمدنظر
یا دیوانعا ی کشور یا در کمیسیون هایی که در موارد مقرر در قانون تصمیم می گیرند ،در این موارد اعمال نفوذ (اعمال
حب یا بغض یا پذیرش سفارش) یا فساد ما ی (مانند اخذ رشوه از طرف هر دو نفر برای کار واحد یا از طرف اعضمای
کمیسیون) در قا ب شرکت در جرم قابل تصور است ،هر چند ممکن است تصور شود که در ن ایت از نظر مماهیتی ا مر
حقوقی م می بر این بحث مترتب نیست ،چون طبق ماده ی  41ق.م.ا مجازات شرکت در جرم مجمازات فاعمل مسمتقل
است .و ی به نظر میرسد با توجه به حکم تبصره ی ماده ی مزبور که مقرر داشته است «اگر تمم یر مداخلمه و مباشمرت
شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ،دادگاه مجازات او را به تناسب تم یر عمل او تخفیف می دهد ».این بحث بی تم یر
نیست.
 -2معاونت در جرم

اساساٌ معاونت در جرم در همه جرایم قابل تصور است و نمیتوان جرمی را تصور نمود کمه در آن فمرض معاونمت
منتفی باشد .با این کیفیت طرح بحث معاونت در مورد این جرایم از این نظر اهمیت پیدا می کنمد کمه در برخمی مموارد
قانونگذار به حاظ شدت عملی که در برخورد با این جرایم مد نظر دارد معاونت در این جمرایم را بمه عنموان مباشمرت
مورد توجه قرار داده است .برای مثال ،افراد موضوع ماده ی  1قانون  9296بیشتر با مف وم معاونت مطابقمت دارنمد و در
مورد فساد نیز قانونگذار در ماده ی  612معاونان جرم را تحت عنوان مباشرت مورد توجه قرار داده و برای آنان مجازات
راشی را پیش بینی کرده است .سایر شقوق معاونت در سایر موارد این جرایم را باید مشمول قواعد کلی دانست.

گفتار چهارم :عنصر روانی
همانگونه که می دانیم ،عنصر معنوی می تواند مرکب از پنج جزء باشد و ممکن است در جرمی همهی اجمزا جممع
باشند و ی غا باٌ جرم با سه جزء او ی تحقق پیدا می کند :علم به حکم ،علم به موضوع ،سوء نیت عام ،سوء نیت خماص
و انگیزه.
علم به حکم مفروض است و قاعده ی معروف «ج ل به حکم مسموع نیست» دال ت بر این نکته دارد و اساساٌ ج ل
به حکم از کسی پذیرفته نیست مگر آنکه قانونگذار به این نکته تصریح کند،
علم به حکم اساسی ترین جزء رکن معنوی جرم است .چون ،اگر اراده را به خواست ارتکاب جرم تعبیر کنمیم و بگموییم
که خواستن باید آگاهانه و آزادانه باشد ،انسان جاهل نمی تواند خواهان ارتکاب جرم باشد .ذا شرط او ی و اصلی خواسمتن
علم به ممنوعیت است و بدون این علم ،خواستنی که مدنظر حقوق کیفری باشد قابلیت تحقق ندارد.
دومین جزء عنصر معنوی ،علم به موضوع است .در اینجا نیز علم به موضوع با ارادهی ارتکاب جرم ارتباط پیدا می
کند .انسان نمی تواند انجام کار ممنوعی را بخواهد مگر آنکه به موضوع ممنوعیت آگاه باشد .ج ل به موضوع پایهیاراده
را متز زل می کند.

سومین جزء عنصر معنوی ،سوء نیت عام است .منظور از سؤنیت عام خواست نقمض حکمم مقمنن اسمت .خواسمت
نقض حکم مقنن یا اراده ی ارتکاب جرم مستلزم علم به حکم و علم به موضوع است .یعنی شخص بعمد از آگماهی بمه
اینکه قانون عملی را جرم شناخته است (علم به حکم) و اینکه موضوع مورد نظر نیز همان است که حکمم بمه آن تعلمق
گرفته است (علم به موضوع) بخواهد که عمل ممنوعه را مرتکب شود.
چ ارمین جزء ،سوء نیت خاص است .سوء نیت خاص برای تحقق جرم در برخی از جرایم عمدی مقید الزم اسمت
و بدون آن جرم مورد نظر تحقق پیدا نمی کند ،که غا باٌ مثل مورد قتل عمدی از ناحیه مقنن نسمبت بمه آن تصمریح ممی
شود .این سوء نیت از حاظ رتبی همیشه در طول سوء نیت عام است ،هرچند وجود هر دو مقارن با انجام عمل مرتکب
(عنصر مادی) ضروری است .یعنی هر کسی که سوء نیت خاص داشته باشد ،فرض بر آن است که سوء نیمت عمام نیمز
دارد و ی فرض عک

آن صحیح نیست .سوء نیت خاص می تواند به دو شکل تحقق یابد .در جرایمی که قانونگذار بمه

زوم وجود آن تصریح کرده الزم است که مرتکب آن را بخواهد مثل قتل و ی در مورد جرایم مقیدی کمه قانونگمذار بمه
زوم وجود آن تصریح نکرده و ی از مقید بودن جرم ،زوم وجود آن استنباط می شود .ممی تموان گفمت کمه سموء نیمت
خاص در سوءنیت عام مستتر است و به نظر میرسد که در جرم اعمال نفوذ وضعیت از این قرار است.
انگیزه جزء پنجم عنصر معنوی است که اساساٌ در تحقق جرم تم یری ندارد و استثنائاٌ با تصریح قانونگمذار در تحقمق
جرم مؤ ر شناخته می شود .منظور از انگیزه ،آن هدف ن ایی است که شخص را بهطرف ارتکاب جرم سوق می دهد .بمه
تعداد مرتکبان جرایم ممکن است انگیزه وجود داشته باشد و همچنین مرتکب ممی توانمد انگیمزه همای متعمددی بمرای
ارتکاب جرم داشته باشد ،و ی سوء نیت در همهی افرادی که مرتکب جرایم مشابه می شوند یکسان است .به این اعتبار
سوء نیت به علت و انگی زه به ج ت در حقوق مدنی قابل تشبیه است( .دکتمر علمی آزممایش ،تقریمرات در

«عنصمر

معنوی جرم و مسئو یت کیفری»)
به نظر میرسد برای تحقق جرم اعمال نفوذ انگیزه نقش اساسی را اعمال می کند .هر چنمد قانونگمذار بمه ضمرورت
وجود آن برای تحقق عنصر روانی تصریح نکرده ،و ی میتوان عبارت «از روی غرض» را با مسامحه ناظر به انگیمزه نیمز
دانست .به عبارت دیگر ،هر چند عبارت «از روی غرض» ناظر به علم به موضوع است ،یعنی مرتکب با علم به ایمنکمه
برخالف قانون عمل می کند بخواهد اعمال نفوذ کند ،و ی بی ارتباط با انگیزه نیست .یعنی میتوان عبارت ممذکور را از
نظر مف ومی متضمن بیانی ترکیبی دانست که هم علم به موضوع و هم انگیزه را در بر میگیرد .ممیتموان گفمت از روی
غرض «یعنی به مقصود و منظور خاص که در این جا تعبیر به انگیزه ممیشمود( ».دکتمر علمی آزممایش ،تقریمرات در
حقوق کیفری عمومی)
همچنانکه گفته شد برای تحقق هر دو جرم اجزای اصلی عنصر روانی «علم به حکم ،علمم بمه موضموع و سموءنیت
عام» ضرورت دارد ،و ی برای تحقق جرم اعمال نفوذ ،به نحوی که در باب «نتیجه» در عنصر مادی گفتمه شمد ،بمه نظمر
میرسد سوء نیت خاص هم الزم باشد .و ی در جرایم مربوط به فساد ما ی ضرورتی به سوءنیت خاص نیست و با نف
اخذ وجه ،اعم از اینکه متعاقب اخذ وجه کاری انجام بشود یا نشود و اعم از آنکه به ع د خود دایر بمر عمدم اقمدام بمه
امری وفا کند یا نه جرم تحقق می یابد .و ی به نظر میرسد در جرم ارتشا انگیزه برای تحقق جرم ضرورت داشته باشمد.
چون حسب صراحت ماده ی  2قانون تشدید مجازات اختال

و ارتشا و کالهبرداری اخذ وجه یما ممال یما سمند بایمد

«برای انجام دادن یا ندادن امری» باشد .بنابراین اگر به هدفی دیگر از کسی وج ی دریافت کند جرم مزبمور تحقمق نممی
یابد .ذا ،به نظر میرسد زوم یا عدم زوم انگیزه برای تحقق این جرایم را باید مورد به مورد بررسی کرد.

گفتار پنجم :ارتباط این دو جرم
گفته شد که هدف مقنن از جرم انگاری اعمال نفوذ و فساد ما ی ،منع کارمندان دو تمی از اعممال نظمرات و اغمراض
شخصی در اجرای وظایف قانونی است .چون نتیجه هر دو آن است که کارمنمد در ا مر گمرفتن سمفارش ،اعمم از آنکمه
سفارش مزبور ما به ازا داشته باشد یا نه ،از مسیر درست و قانونی که در آن فرض بر بی طرفی است منحرف میشود .از
این رو در مورد ارتباط بین این دو جرم میتوان گفت که اعمال نفوذ ممکن است ناشی از فسماد مما ی باشمد یما منشماء
دیگری داشته باشد .یعنی هر نوع اعمال نفوذی ناشی از فساد ما ی نیست .برخی اعمال نفوذها ناشی از فساد ما ی هستند
و برخی نیستند و هر نوع فساد ما ی هم منجر به اعمال نفوذ نیست .برخی از موارد فساد ما ی منجر به اعمال نفموذ ممی
شوند و برخی نمی شوند .به عبارت دیگر ،میتوان رابطه بین این دو عنوان مجرمانه را عموم و خصوص من وجه نامید.
با این کیفیت منشاء اعمال نفوذ میتواند در موارد مختلف اشکال متفاوتی داشته باشد که میتوان به شرح زیر ترسیم
نمود:
- 9این منشاء ممکن است حب یا بغض باشد .مانند آنکه ظاهر و قیافه ارباب رجوعی مورد پسند کارمندی است،
این امر میتواند منشاء اعمال نفوذ و اعمال غرض کارمند به نفع وی در مقابل دیگری باشد ،یا بر عک

به اعتبمار آنکمه

قیافه ی ارباب رجوع مورد پسند کارمند نباشد به ضرر وی و به نفع دیگری اعمال نظر نماید،
- 1منشاء اعمال نفوذ ممکن است سفارش فردی به نفع یکی و به ضرر دیگری باشد و
 - 2یا ممکن است به علت روابط دوستانه یا خویشاوندی باشد،
 - 4و نیز ممکن است فساد ما ی باشد.

گفتارششم :تفاوت های اعمال نفوذ و فساد مالی
با وجود آنکه ارتباط بسیار زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد تفاوت هایی نیز بمین آن ما وجمود دارد .همر
چند با توجه به ارتباط نزدی

بین این دو جرم نمیتوان مرز دقیقی بین این دو ترسیم نمود ،با اینحال تفاوت های ایمن

دو را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
- 9در فساد ما ی تن ا منشاء و یا حداقل منشاء اصلی ما ی است که به کارمند داده ممیشمود و ایمن تفماوت اساسمی
است که بین این دو وجود دارد .بنابراین برخی از اعمال نفوذها منشاء ما ی دارند و برخی ندارند.
- 1از عبارت «برخالف حق» در ماده ی  506ق.م.ا چنین بر می آید که در اعمال نفوذ برای تحقق جمرم الزم اسمت
که برخالف قانون اعمال نظری صورت گرفته باشد که نتیجهی آن خروج کارمند از حا ت بی طرفی اسمت .بنمابراین بمه
 .9با توجه به این که در ماده ی  506قانونگذار عبارت «از روی غرض» را بهکار برده و در فرض حب نسبت به ارباب رجوع در فرض فوق ا ذکر غرضمی
وجود ندارد این سوال مطرح می شود که آیا مورد مزبور مشمول حکم ماده خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به این که فلسفه وضع قانون آن اسمت کمه
کارمند دو ت فقط در مسیر بی طرفی حرکت کند و مسایل حاشیه ای را در تصمیم گیری هایش دخا ت ندهد بهنظر می رسمد ممورد مشممول حکمم مماده
خواهد بود و عبارت «برخالف حق» قرینه ای بر صحت این استنباط است.

این اعتبار میتوان گفت که جرم اعمال نفوذ منوط است به تحقق نتیجهی معینه از طرف مقنن و اگر نتیجه مزبور (عدول
و خروج از بی طرفی) ،حاصل نشود جرم تحقق پیدا نمی کند ،و ی در فساد ما ی چنین نیست و همینکه شخص رشوه
را دریافت نمود جرم تحقق می یابد اعم از اینکه پ

از دریافت رشوه به وعده مع ود عمل کرده باشد یا نه.

- 2در فساد ما ی ممکن است طرف دومی که نتیجهی اقدام در ا ر فساد متوجه او باشد وجود نداشمته باشمد ،بمرای
مثال ،کارمندی در ا ر اخذ رشوه از اعزام مشمول به خدمت سربازی خودداری کند یا برای وی معافیت اخذ کنمد .و می
در اعمال نفوذ نوعاٌ به این صورت است که اقدام به نفع یکی و به ضرر دیگری است و قانونگذار در مادهی  506به فظ
«طرفین» اشاره کرده است ،هر چند در فساد ما ی هم ممکن است که طرفین وجود داشته باشند برای مثمال اخمذ رشموه
برای ارتکاب جعل معنوی موضوع مادهی  624ق.م.ا( .ا بته باید توجه داشمت کمه قانونگمذار در قمانون  9296بمه فمظ
«طرفین» اشاره نکرده و اعمال نفوذ میتواند ناظر به نفع یا ضرر ارباب رجوع واحد باشد و ی در ماده ی  506قانونگذار
به فظ طرفین اشاره کرده است ).و ی نباید تصور نمود که در همه ی موارد وضعیت از این قرار اسمت ،بلکمه ممیتموان
حاالتی از اعمال نفوذ را تصور نمود که در آن یا طرف دومی وجود ندارد که ناظر اعمال و رفتار کارمند باشمد و نسمبت
به اعمال نفوذ از روی غرض و برخالف حق معترض باشد ،یا اگر وجود دارد نوعاٌ مراقبتی بمه نحموه ی رفتمار کارمنمد
وجود ندارد .برای مثال ،در مواردی که اعالم جرمی علیه فردی از طرف ن ادی موظف صورت میگیرد یا شم روندی از
باب وظیفه اخالقی و اجتماعی خود چنین کاری را انجام می دهد میتوان وضعیت را از این گونه دانست.

گفتار هفتم :آثار و تبعات
به نظر میرسد در این مورد باید بین تبعات اداری و کیفری و مدنی این دو جرم قایل به تفکی

شد:

 -1تبعات كیفری
از حیث کیفری قانونگذار برای هر دو نوع جرم مجازات اصلی «حب

یا شالق یا جزای نقدی» و مجمازات تکمیلمی

اجباری «انفصال از خدمت» پیش بینی کرده است( .مواد  2و  6قانون تشدید مجمازات اخمتال

و ارتشما) و مماده ی 2

قانون مجازات اعمال نفوذ سال  .9296در ماده ی  506ق.م.ا هر چند قانونگذار ضممانت اجرایمی بمه عنموان انفصمال از
خدمت پیش بینی نکرده است ،و ی این امر مانع از آن نیست که دادگاه بتواند در قا ب مجمازات تکمیلمی اختیماری ایمن
نوع مجازات را پیش بینی کند.
 -2تبعات اداری
از حیث اداری به نظر میرسد بطالن تصمیم متخذه بر ا ر اعمال نفوذ یا فساد را باید ضممانت اجمرای ایمن دو جمرم
تلقی کرد .برای مثال در قسمت اخیر تبصره ی  1ماده ی  2قانون تشدید مجازات اختال

و ارتشا به این نکتمه تصمریح

شده است .طبق قسمت اخیر این تبصره «چنانچه راشی به وسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کمرده باشمد ایمن امتیماز غمو
خواهد شد ».و ی در مورد اعمال نفوذ قانون تصریحی در این مورد ندارد و باید در چمارچوب قواعمد عممومی ،هماننمد
تجدیدنظرخواهی یا درخواست ابطال تصمیم یا اعالم بطالن آن از مراجع صا ح اقدام کرد.
 -3تبعات مدنی

از حیث مدنی هر چند قانونگذار در برخی از مواد قانونی به زوم جبران خسارت تصریح کرده و ی چون طبق اصول
کلی حقوق مدنی و از جمله ماده ی  9قانون مسئو یت مدنی مصوب  9221همر کسمی کمه بمه همر نحموی بمه دیگمری
خسارتی وارد کند،باید جبران کند نیازی به این تصریح نبود .بنابراین در جرمی مثل اعمال نفوذ ،متضرر از جرم میتواند
دعوای خصوصی هم مطرح کند و ی در جرمی مثل ارتشا بحث جبران خسارت نه برای راشی بلکه برای طرف دوم کمه
از اعمال نفوذ در ا ر ارتشا متضرر شده باشد متصور است و در جرمی مانند اختال
مدعی خصوصی باشد .با اینحال ،قانون در ی

مورد به جنبه های مدنی قضیه تصریح کرده و درقسمت اخیر ماده ی 9

الیحه قانونی راجع به منع مداخله ی وزرا و نمایندگان مجل
9220 /90/11مقرر داشته است« :هر ی

اداره یا سازمان مربوطمه ممیتوانمد

و کارمندان دو ت در معامالت دو تی و کشوری مصموب

از مستخدمین دو تی (اعم از کشوری یا شکری) و سمایر اشمخاص ممذکور در

ماده ی فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند ،به حب

جنایی درجه 1

از  1ا ی  4سال محکوم خواهند شد .....و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصاٌ و در صورت تعدد متضمامناٌ مسمئول
پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند».

نتیجه
فساد در مف وم اعم آن که شامل فساد ما ی و اعمال نفوذ میشود نوعی آفت و آسیب اجتماعی است کمه گریبمانگیر
خیلی از جوامع اعم از پیشرفته و کمتر توسعه یافته و عقب مانده است و فقط شکل و تنوع آن بمر حسمب نموع جامعمه
متفاوت است .برخی ا ر این نوع آسیب اجتماعی را به «ا ری که سرطان روی ارگانیسم زیست شناختی دارد تعبیر کمرده
و کشف و خنثی سازی آن را برای توسعه جامعه ضمروری دانسمته انمد (Raul Carvajal, p. 335-353( ».فسماد و
اعمال نفوذ که میتواند زاییدهی بوروکراسی ،بحران های اجتماعی و اقتصادی و ضعف حاکمیمت دو مت و بمه تبمع آن
ضعف حاکمیت مقررات و حاکم شدن روابط بر ضوابط باشد ،میتواند تمامی جنبه های زندگی اجتماعی و اقتصادی را
در ی

جامعه تحت تم یر خود قرار دهد و حتی در بعدی وسیعتر میتوان آن را با امنیت افراد ،اعم از امنیمت قضمایی و

اداری و اقتصادی مرتبط دانست و در ن ایت به تضییع حقوق افراد و هرج و مرج در جامعه دامن بزند.
به این ترتیب نباید تصور نمود که تن ا راه مبارزه با آن جرم انگاری هر عمل مربوط به این امر است ،بلکه الزم است
بهجای زاییدهی مبارزه ی سرکوبگرانه و شدید پیش زمینه های جنایی آن را شناخت و برای رفع آن ا اقمدام نممود .و می
باید توجه داشت که مبارزه با فساد و اعمال نفوذ به د یل مشکالت مربوط به کشف ،یعنی طبع عمل ارتکمابی در ممورد
فساد ما ی به حاظ مخفیانه انجام یافتن آن و در مورد اعمال نفوذ به د یل نوعاٌ ذهنی بودن آن ،با مشکالت اساسی همراه
است و حتی اگر بتوان با ترمیم وضعیت اقتصادی جامعه اقداماتی را برای مقابله با فساد ما ی انجام داد ،در زمینه مقابله با
اعمال نفوذ به حاظ ذهنی بودن آن تردید وجود دارد .مگر آنکه فرهنگ قانون گرایی و قانون مداری در جامعمه تقویمت
 .9مستخدم کسی است که به استخدام شخص حقیقی یا حقوقی (در حقوق خصوصی یا عمومی) در آمده باشد و اجمرت بگیمرد( .محممد جعفمر جعفمری
نگرودی ،ص.)540 .از نقطه نظر اداری مستخدم کسی را گویند که در «استخدام دو ت» باشد( .دکتر منوچ ر موتمنی طباطبمائی ،9265،ص .)961 .از نظمر
کلی همه اشخاصی که در خدمت دو تند و برای دو ت کار می کنند مستخدم دو ت محسوب می شوند که این مف وم دور از واقعیت اسمت .همم چنمین در
گفت و شنودهای عادی ،کارمند به جای مستخدم به کار می رود و این اصطالح بسیار همگانی است .در قوانین هم گاهی کارمند ،مممور به خدمات عمومی،
کارکنان و مستخدم به کار رفته است( .عبدا حمید ابوا حمد .،ص).11 .

شود .تقویت قانون مداری و قانون گرایی مستلزم وجود مو فه هایی است که به آسانی قابل حصول نیستند .از جملمه ی
این مو فه ها

میتوان به باور به درست بودن قانون اشاره کرد .یعنی این باور در مجریان و مردم وجود داشته باشمد

که هدف قانون مورد نظر برقراری نظم و عدا ت در جامعه است و در خدمت فرد یا گروه خاصی نیست.همچنمین بماور
به زوم اجرای قانون نیز مو فه دیگری است .به عبارت دیگر ،مردم نباید تصور کنند که قانون مزبور فقط در مورد افمراد
ضعیف و فاقد روابط حکومتی سطح باال اجرا میشود .چون ،اگر چنین اعتقادی وجود داشته باشد به انحمای مختلمف از
جمله فساد ما ی یا نفوذ در مجریان ،سعی خواهند کرد راه اجرای قانون را در مورد خود مسدود کنند.
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 -7حسینی ،سید حسن،و عباسی ،محمود ،حقوق و تخلفات اداری ،چاپ دوم ،انتشارات حقوقی 9271
 -1ذاکری ،مصطفی ،فساد اداری در دوره قبل و پ

از انقالب اسالمی ،پایان نامه فوق یسان

رشته مطا عات ایران

و سیاست گذاری عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ت ران ،سال .9274
 -90حبیبی ،نادر ،فساد اداری (ت ران :انتشارات و وق)9206 ،
 -99کاتوزیان ،دکتر ناصر ،مقدمه علم حقوق ،انتشارات ب منشیر
 -91نجفی ابرندآبادی ،دکتر علی حسین ،تقریمرات در

جرمشناسمی اقتصمادی ،دانشمکده حقموق دانشمگاه شم ید

ب شتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی .9274-9276
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