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چکیده
زمینه و هدف :با گذشت زمان و شكلگیري نیازهاي اجتماعی و اقتصادي ،بانكها و مؤسسات مالی به تدریج
شكل گرفته است؛ به طوريكه امروزه نبض اقتصاد هر كشور وابسته به این نهادهاست .به دلیل زمینه اقتصادي برخی
از جرایم مالی ارتكابی توسط مدیران بانكها ،سیاست جنایی ملی و بینالمللی باید رویكرد پیشگیري وضعی از
بزهكاري مدیران بانكی در قبال تسهیالت مالی اقدام نموده تا زمینة اعتماد مردم به نظام بانكی و اقتصادي را به نوعی
تضمین نمایند.
روششناسی :نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به واكاوي پیشگیري وضعی از بزهكاري مدیران
بانكی در قبال تسهیالت مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و كنوانسیون مریدا پرداختهاند.
یافتهها و نتیجهگیری :اگرچه در حوزه پیشگیري از بزهكاري مدیران بانكی در قبال تسهیالت مالی میتوان از هر
دو گونه راهكارهاي پیشگیرانه اجتماعی و وضعی استفاده نمود ،اما پیشگیري وضعی بنابر دالیلی ،همچون سرعت در
رسیدن به نتیجه ،بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است .در این راستا یكی از راهكارهاي پیشنهادي ،كنترل داراییهاي
مدیران بانكی و پایش مستمر آن است .این امر میتواند حس در معرض نظارت بودن را براي آنها ایجاد كند و
نخست ،از وقوع فساد توسط آنها پیشگیري نماید و دوم ،در صورت وقوع فساد در قبال تسهیالت مالی و به دست
آوردن عوایدي ناشی از آن ،فساد ارتكابی توسط آنها سریعاً كشف گردد و سایر اقدامات مقتضى قانونی در
خصوص آنها صورت پذیرد.
واژگان کلیدی :بزهكاري مدیران بانكی ،پیشگیري وضعی ،بانكداري الكترونیك ،شفافسازي دارایی
كنوانسیون مریدا.

 .1گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 .2گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران( .نویسنده مسئول)Mohsen.Shekarchi@gmail.com.
 .3گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه ازاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران و گروه حقوق ،واحد تیران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تیران ،ایران.
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مقدمه
پیشگیري وضعی برخالف پیشگیري اجتماعی ،مبتنی بر تقویت ارزشهاي جامعه ،متعالی كردن
نهادهاي آن ،بررسی ریشه هاي بزهكاري و قطع آن نیست بلكه به طور ساده بر كاهش فرصتها و
موقعیت هاي ارتكاب جرم تكیه دارد؛ در واقع به جاي پرداختن به انگیزه و نیّات درونی افراد كه
تغییر آنها دشوار میباشد سعی دارد به راههاي دستیابی مرتكب به موضوع جرم یا بزهدیده و
افزایش زحمت و خطر براي مرتكب بپردازد ،تا از این رهگذر راهكاري عملی براي پیشگیري از
وقوع جرم ارائه نماید.
فصل دوم قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد با عنوان «تكالیف دستگاهها در پیشگیري
از مفاسد اداري» ،ذیل ماده  3دستگاههاي مشمول بندهاي این قانون و مدیران و مسئوالن آنها را
در راستاي مداخله در «وضعیت پیش جنایی» و برهم زدن معادله ارتكاب جرم از طریق افزایش
احتمال افشاء و دستگیري ،مكلف ساخته است نسبت به ایجاد دیدارگاههاي الكترونیكی و پایگاه
اطالعات قراردادها با هدف ارتقاء شفافیت اقدام كنند (نجفی ابرندآبادي)469 :139۷ ،
تبصره  2ماده  3قانون ارتقا ،تأخیر در ورود اطالعات مذكور در بندهاي الف و ب این ماده با ورود
ناقص اطالعات با ورود اطالعات برخالف واقع در پایگاههاي مذكور را تخلف محسوب كرده و
مرتكب را مشمول شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي
(الف)( ،ب) و (ج) مادة ( )2این قانون ،قرار داده است .قانونگذار عالوه بر این ،از یك سو در بند
ج ماده  2۸همین قانون ،در چارچوب سازو كار كنترل اجراي این تكلیف ،شوراي دستگاههاي
نظارتی موضوع ماده ( )221قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را موظف ساخته است كه از یك
سو ،اقدامات دستگاههاي مشمول قانون را از طریق تهیه گزارش درباره عملكرد و اجراي
برنامههاي پیشگیرانه از فساد ،اعالم نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهاد به دستگاههاي مسئول
بررسی كنند و از سوي دیگر ،در ماده  ،32مسئولیت اجراي این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول را بر عهده وزیر و باالترین مقام دستگاه ذیربط قرار داده
است و افراد یاد شده را مكلف ساخته است با اتخاذ تدابیر و سازوكارهاي مناسب ،از حداكثر
ظرفیت واحدها و بخشهاي نظارتی و سایر بخشهاي مربوط به كنترل اجراي این قانون استفاده
نمایند (ابراهیمی .)31- ۷ :1394 ،نگارندگان در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی
هستند كه راهكارهاي پیشگیري وضعی از بزهكاري مدیران بانكی در قبال تسهیالت مالی چیست؟
 .1شفاف سازی دارایی مدیران بانکی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
یكی از پیامدهاي عدم مستندسازي و فقدان شفافیت ،مشخص نبودن میزان دارایی افراد در زمان
تصدي شغل دولتی و تغییرات انجام شده در آن در طول فعالیتشان میباشد .این وضعیت حاشیه

 /411فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

امنی براي مقامات دولتی جهت ارتكاب فساد و گسترش آن فراهم میآورد .رؤیتپذیري و
شفافیت دارایی كارمندان و مقامات دولتی موجب پیشگیري از ارتكاب مصادیق فساد مالی توسط
آنان خواهد شد .از این رو ،قوانین و مقررات مربوط به افشاي منابع مالی همراه با افزایش شفافیت
دارایی مقامات دولتی باعث افزایش میزان پاسخگویی میشود (شاهیده و جوان جعفري:1396 ،
.)129 - 12۵
یكی از مهمترین راههاي شفاف سازي اموال و دارایی مقامات دولتی ،توسعه رسانههاي جمعی كار
آمد و پرسوجوگر است .رسانهها نقش كلیدي در تحقیق ادعاد راجع به فساد مالی و افشاي آن
ایفاء میكنند .بدین جهت ،همه نهادها و فعاالن سیا باید از طریق افكار عمومی و رسانههاي جمعی
تحت نظارت باشند.
 1-1الزام مدیران بانکی ایران به اعالم دارایی
مقامات دولتی در طول دوره تصدي سمت دولتی باید همواره در مقام پاسخگویی در خصوص
اموال و دارایی خود و خانوادههاي خود باشند تا اگر افزایش نامشروعی ایجاد شده باشد ،بتوان با
آن مقابله كرد و مرتبطین و تأمینكنندگان منابع مالی را نیز شناسایی كرد .هدف این شیوه
غیرمستقیم مقابله با فساد ایجاب میكند كه دولتها ،مقامات عمومی را كه داراییهاي آنان طی
دوره تصدي به شكل نامعقولی افزایش یافته و با توجه به عواید و درآمدهاي قانونی آنها دلیلی
براي چنین افزایشی وجود نداشته است تحت پیگرد و مجازات قرار دهند .براي تحقق این هدف
براي حكومتها (و در برخی موارد عموم مردم مهم است كه از امكان مقایسه داراییهاي واقعی
صاحب منصبان عالی رتبه قبل و بعد از دوره تصدي مناسب برخوردار باشند .این ارزیابی مالی به
هنگام رسیدگی به اتهامات فساد ،شاخص مهمی به حسب میآید (دیلیو پارتی و سوپرامانین،
.)26 :13۸6
كنوانسیون مریدا در بندهایی از مواد  ۷و  ۸دولتهاي عضو  -از جمله ایران  -را براي ارتقاء
1

شفافیت در اعالم دارایی مقامات دولتی ملزم نموده است .این موضوع در اصل  14۵قانون اساسی
نیز اشاره شده است .طبق اصل مزبور رییس قوه قضائیه قبل و بعد از خدمت به دارایی برخی

 . 1طبق اصل  142قانون اساسی دارایی رهبر ،رییس جمهور ،معاونان رییس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد
از خدمت ،توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود كه برخالف حق ،افزایش نیافته باشد .همچنین به موجب ماده  1طرح
رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و كارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران« :مقامات تعیین شده در اصل  142قانون
اساسی ،فهرست داراییهاي خود ،همسر و فرزندان خود را مطابق آیین نامهاي كه توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابالغ
میشود ،در ابتدا و انتهاي دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از
جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام مینماید.
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مقامات سیاسی و دولتی مانند رهبر و رئیس جمهور و ...خانواده آنان رسیدگی مینماید كه به
صورت غیرقانونی بدان افزوده نشده باشد.
همچنین ،براي اجراي هر چه بهتر شفافسازي دارایی مقامات دولتی ،قانون خاصی الزم بود تا
بتواند با پیشبینی سازوكارهایی ،اعالم دارایی مقامات نظام را مدون نماید .از این رو ،شاید در
راستاي الزام ایران در كنوانسیون مریدا ،مجلس طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و
كارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران» را در سال  1390تصویب كرد كه پس از رد آن توسط
شوراي نگهبان قانون اساسی ،در راستاي اصل  112قانون اساسی جهت رسیدگی به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است .به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین
جمهوري اسالمی ایران و ارتقاء سالمت اداري ،طرح مذكور یكی از شرایط تصدي سمتهاي
موضوع آن طرح را ،تعهد مقامات و مسئولین مربوطه به خوداظهاري دارایی خود و خانواده آنان
منوط نموده است.
ماده  2طرح فوق الذكر اشعار می دارد :به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن جمهوري
اسالمی ایران و ارتقاء سالمت اداري از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون یكی از شرایط تصدي
سمتهاي موضوع این قانون ،تعهد به ارائه فهرست داراییهاي خود ،همسر و فرزندان تحت
تكفل ،در قالب خوداظهاري به قوه قضائیه است.
در ایران طبق ماده  4طرح مذكور ،مقامات دولتی باید كلیه اموال غیر منقول و حقوق داراي ارزش
مالی ،مطالبات و دیون ،سرمایهگذاري و اوراق بهادار ،موجودي حسابهاي مختلف در بانكها،
مؤسسات مالی اعتباري و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدي مستمر را اعالم نماید كه به نظر
میرسد در راستاي بندت از ماده  2كنواسنیون مریدا است كه اموال را به داراییها از هر نوع اعم
از مادي یا غیرمادي ،منقول یا غیرمنقول ،ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا
منافع در داراییهاي مزبور اطالق نموده است .مزیتی كه طرح مزبور به كنوانسیون دارد آن است
كه دیون نیز باید اعالم گردد؛ زیرا ،گاهی ممكن است یكی از مسئولین قبل از شروع به خدمت
دیونی داشته باشد و پس از پایان دوره خدمت دیون وي نیز پرداخت شده باشد.
 2-1پیشگیری از فساد مالی ناشی از عدم اعالم دارایی
در مورد لزوم اعالم دارایی باید گفت كه اوال ،الزام مقامات دولتی به اعالم كامل داراییها در
مراحل مختلف خدمت آنها ،معیاري را براي شناسایی اموال و داراییاي به دست میدهد كه
ممكن است از طریق فساد مالی به دست آمده باشند؛ زیرا ،قطعا با حقوق و مزایاي محدود و
مشخص بخش دولتی امكان افزایش ناگهانی ثروت براي مقامات دولتی بسیار كم است .همچنین،
وجود قوانین بازدارنده و سیستمهاي افشاي وضعیت مالی نهادها و فعاالن سیاسی میتواند در
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پیشگیري از فساد مالی مؤثر باشند؛ زیرا ،میتوانند موجب شوند كه مقام دولتی تصور نماید در
صورت ارتكاب فساد و به دست آوردن عواید ناشی از فساد مالی در معرض رؤیت نهادهاي
نظارتی و قضایی قرار دارد .نقطه آغاز این نظارت ،اعالمی است كه مقام دولتی از اموال خود
داشته است و هرگونه افزایش نابهجا در آن قابل محاسبه و كشف خواهد بود و با پاسخهاي اداري
و كیفري مواجه خواهد شد .اعالم دارایی میتواند در كشف فساد مالی و اثبات آن مؤثر باشد؛
زیرا ،گاهی اوقات ادلهاي بر ثروتهاي مشكوک مقامات دولتی مشاهده میشود و در صورت
نبود آن ادله كه فساد مالی را ثابت میكند ،نهادهاي نظارتی و بازرسی نمیتوانند دالیلی را براي
اثبات مجرمیت مرتكب اعمال فسادآمیز به دست آوردند .در نتیجه ،مقام مذكور تحت تعقیب قرار
نمیگیرد و این به معناي بدون كیفر ماندن بسیاري از موارد فساد مالی خواهد بود (شاهیده و جوان
جعفري.)129 :1396 ،
 3-1ضمانت اجرای عدم اعالم دارایی
به منظور مبارزه با فساد اداري و مالی مدیران بانكی ،پیشنهادي از سوي صاحبنظران مطرح
میشود كه روش تنبیه است ،تنبیه و برخورد با متخلفان البته میتواند از سطوح پایین و كم
شروع شود و به تناسب میزان و مقدار فساد ،به تنبیهات شدید منتهی شود ،اما آنچه اهمیت دارد،
این است كه در اجراي مقررات تنبیه ،اگر اعمال نفوذ شود ،یعنی براي تخلفات جزیی شدت به
خرج داده شود ،اما براي سوءاستفادههاي كالن شدت در تنبیه نباشد و در واقع بین كاركنان با
مدیران تبعیض روا داشته شود ،روش تنبیه به تدریج تاثیرگذاري خود را از دست خواهد داد؛
البته كارآمدي روش تنبیه در صورتی است كه زمینههاي فساد مالی به حداقل كاهش یافته باشد
و وضع همین مقررات ،خود زمینه تبعیض و فساد را فراهم نكند؛ به عنوان مثال ،وقتی كه سطح
دستمزد در بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار متفاوت است ،كارمندان و مدیران بانكهاي
دولتی به سمت فساد مالی كشیده میشوند ،یا اگر در بخش دولتی تفاوت دستمزد و دریافتی
كاركنان نسبت به دستمزد و دریافتی مدیران فاصله زیادي داشته باشد ،فساد مالی و اداري
مدیران بانكی ،یعنی گسترش رشوه و پورسانت با كالهبرداري در خریدهاي دولتی و
فاكتورسازيها از جمله پیامدهاي مورد انتظار است كه مقابله با ریشههاي فساد را با مشكل
روبرو میكند (گسن.)46 :1392 ،
البته صاحبنظران براي مقابله با فساد مالی و اداري روشهاي دیگري را نیز مورد توجه قرار
میدهند كه از جمله روشهاي اخالقی است ،یعنی میتوان در مواردي با تبلیغ باورهاي معنوي
و ویژگیهاي اخالقی انسانی و با اشاره به مذموم بودن پدیده فساد مالی ،تا حدودي جلوي فساد
مالی و سوءاستفاده از قوانین و مقررات به نفع خود ،دوستان و اطرافیان را در ادارات و نهادهاي
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دولتی گرفت؛ اما موفقیت رویكرد اخالقی ،مستلزم پایبندي مقامات و مدیران ارشد سیاسی و
اجرایی به اخالق در مدیریت سیاسی و مالی است ،به نحوي كه براي تثبیت قدرت خود و

افزایش ثروت به فساد ترغیب نشوند.1

هدف از الزام مقامات دولتی به ویژه مدیران بانكی به اعالم دارایی ،جلوگیري از وقوع فساد و
شناسایی و بركنار كردن مقاماتی است كه مرتكب اعمال فسادآمیز شدهاند كه این مهم نیازمند
اعمال واكنشهاي مختلف است .ضمانت اجراهاي مذكور میتوانند داراي ماهیت قضایی ،سیاسی
و كیفري و اداري باشند و در هر حال باید به اندازهاي شدید باشند و با قاطعیت اجرا شوند كه به

عنوان عاملی بازدارنده عمل كنند.2

ضمانت اجراي مربوط به عدم اعالم دارایی را میتوان در قانون مربوط به رسیدگی دارایی وزراء و
كارمندان دولت مصوب سال  ،133۷در قالب انفصال موقت و دائم از خدمت (ضمانت اجراي
اداري) و ضبط اموال (ضمانت اجراي كیفري) مشاهده نمود .ماده  4قانون مربوط به رسیدگی
دارایی وزراء و كارمندان دولت مقرر نموده است« :اشخاص مشمول این قانون در صورتی كه در
مواعد مقرر صورتهاي مذكور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم ننمایند ،بار اول به مجازات
انفصال و محرومیت از خدمت از یك تا دو سال و در صورت تكرار به مجازات انفصال دایم و
محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده  1محكوم میشوند».
همچنین ،ماده مذكور در خصوص اشخاصی كه عالماً و عامداً بر خالف واقع صورت دارایی خود
را تنظیم نمایند و یا قسمتی از دارایی خود را كتمان نمایند ،مجازات انفصال دایم و محرومیت از
خدمت دولت و مؤسسات مذكور و ضبط آن قسمت از دارایی كه در صورت اموال و دارایی ذكر
نگردیده است و متعلق به خود كارمند می باشد را به به نفع دولت ،مقرر داشته است.
همانطور كه مالحظه میگردد ،افراد مشمول قانون فوق عالوه بر اعالم وضعیت مالی خود باید
صورت دارایی همسر و فرزندان خود را نیز ارائه نمایند .در این خصوص به نظر میرسد با توجه به
اینكه راه قانونی جهت استناد به عدم علم و آگاهی از دارایی اعضاء خانواده باز میباشد ،چنانچه
قانونگذار همسر و فرزندان این اشخاص را نیز رأساً موظف به اعالم دارایی نماید روش مؤثري
جهت جلوگیري از تحصیل اموال نامشروع و فساد اینگونه افراد باشد .مضافا به اینكه طبق ماده فوق
میزان اموال كتمان شده تنها در صورتی كه متعلق به خود كارمند باشد ضبط خواهد شد .در

 .1نجفی ابرند آبادي ،علی حسین؛ تقریرات جامعه شناسی جنایی ،دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،13۸4 ،ص.3۸
 .2شاملو ،باقر؛ شاهیده ،فرهاد و خلیلی باچی ،عارف؛ سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فساد مالی مقامات دولتی ،در سیاست
جنایی در برابر بزهكاري اقتصادي ،به كوشش دكتر امیر حسن نیازپور ،تهران :بنیاد حقوقی میزان ،چاپ اول ،139۷ ،صص-22۸
.229
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صورتی كه مناسب بود این ضمانت اجرا با ایجاد تكلیف همسر و فرزندان اشخاص مشمول قانون
به اعالم دارایی شامل ایشان نیز میگردید.
آنچه موجب تعجب است ،آن است كه در طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و
كارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران هیچگونه ضمانت اجرایی براي مقام و مسئولی كه فهرست
دارایی خود را ارائه نكند ،پیشبینی نشده است ،در حالی كه در ماده  ۵این طرح ،افشاء یا انتشار
اطالعات مربوط به دارایی را جرمانگاري شده است.
این خالء قانونی با بند  6ماده  ۸كنوانسیون مریدا كه از دولتهاي عضو «اتخاذ اقدامات انضباطی
و ...را نسبت به مقامات دولتی كه ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض
میكنند» را مطالبه كرده ،در تعارض است .كنوانسیون مریدا از دولتهاي عضو از جمله دولت
ایران اتخاذ تضمینات الزم را در اجراي برنامه «اعالم دارایی مقامات» به عنوان یكی از راهكارهاي
پیشگیري و مقابله با فساد مالی خواستار است .اگرچه اصل  162قانون اساسی جمهوري اسالمی
ایران اعالم دارایی مقامات را پیشبینی كرده است ،با این وجود الزم است نهایتا با ارائه تضمینات
كافی در طرح رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئولین و كارگزاران نظام جمهوري اسالمی ایران در
راستاي الزامات كنوانسیون مریدا در این حیطه اقدام شود (شیخ طلیمی.)۸3 :1390 ،
 .2نظارت و کنترل
نظارت و كنترل به معناي دیدبانی محیطی است كه جرایم در آن ارتكاب مییابند .ضرورت
نظارت و كنترل در این است كه با نبود كنترل درون افراد نیاز به كنترل یا نظارت بیرون بیشتر
نمایان میشود و از آنجا كه میزان كنترل درون در همه افراد یكسان نیست به منظور جلوگیري از
هرگونه خطا میبایست دستگاههاي نظارت فعال و مقتدري وجود داشته باشد نظارت و كنترل هم
میتواند جنبه فنی داشته باشد و از طریق اشیاء و وسایل الزم صورت بگیرد و هم میتواند چهره
انسانی داشته باشد .نظارت و كنترل ،عینیترین و تأثیر گذارترین شیوه پیشگیري از جرایم است .در
واقع در چنین روشی عوامل و نهاهاي متعدد پیشگیري در صحنه یا محیطی كه امكان شكلگیري
وجود دارد حضور دارند .از این رو چنین حالتی عرصه را براي كسانی كه در صدد ارتكاب جرم
هستند ناامن مینماید (توسلی زاده.)16۸ :1390 ،
استفاده از ابزار فنی منطبق با پیشگیري وضعی است كه «شامل اقدامات و روشهایی است براي
كاهش فرصت كه الف :به سوي شكل خاص از جرم نشان میرود ب :متضمن طراحی و مدیریت
محیط به واسطه (صفحه و محل وقوع جرم یا همان نظر است و تحت نفوذ درآوردن هرچه
پایدارتر و سازمان یافته تر حمل وقوع جرم است .ج :به طوري كه زحمات و خطرات ناشی از اقدام
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براي ارتكاب جرم را افزایش داده و سود حاصله به طوري كه در نظر اكثر مرتكبین جلوهگر
میشود را كاهش میدهد (صفاري.)292 :13۸0 ،
به عنوان مثال میتوان با نصب دوربینهاي مداربسته كه البته نافی حقوق خصوصی و فضاي
شخصی كارمندان بانك نباشد ،پیشگیري وضعی متضمن طراحی و مدیریت محیط را اعمال نمود.
قرار دادن دوربین یعنی نظارت مستمر و پیگیر و بدون واسطه ،و قطعاً ،چون ریسك ارتكاب جرم
را در محیط افزایش خواهد داد و كارمندان نظارت بیواسطه را از بدو تا ختم در ذهن خویش
تصور خواهند نمود ،میتواند واجد تأثیرات مهمی در پیشگیري از جرم باشد.
نظارت گاهی اوقات دولتی است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ،ستاد ارتقاي سالمت نظام اداري
و مبارزه با فساد ،دیوان محاسبات كشور ،كمیسیون اصل  ،90سازمان بازرسی كل كشور ،دفتر
حمایت از سرمایهگذاري و پیشگیري از مفاسد اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی ،معاونت
برنامهریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري به نظارت خواهند پرداخت .اما در خصوص
بانكها مهمترین بخشهاي نظارت عمدتاً ،بازرسیها و حراستهاي بانكها هستند .در
بازرسیهاي بانكها معموالً به دو شیوه بازرسی ساالنه و بازرسی موردي ،موضوع مورد بررسی
قرار میگیرد.
بدون تردید باید بازرسی بانكها از مجموعه متشكل با قابلیتهاي باال برخوردار باشد .الزم و
ضروري است كه در بخش بازرسی بانكها نظارتهاي دورهاي افزایش یافته و محدود به نظارت
یك مرتبه در سال نگردد .شایسته است كه در بازرسی بانكها تیمی از متخصصترین افراد با
قابلیت و دانش علمی روز و كارآمد حضور داشته باشند و اهرمهاي نظارت را در شكل و غالب
مستمر ادامه دهند .چگونه میتوان امید داشت كه با نظارت سالیانه بتوان مفهوم نظارت را در عرصه
عمل با اهداف آن منطبق كرد .الزم و ضروري است كه در بانكها نظارت از سوي بازرسی آنها
به نظارت ماهیانه تقلیل یافته و به عالوه در نظارتها از حداكثرظرفیتها استفاده شود .اینكه صرفاً،
یك نفر بازرس انتخاب و در شعبهها حضور پیدا كند و بتواند برخی از آنها را مورد بررسی قرار
دهد امري است كه با لوازم و ضروریات پیشگیري ،اندک تطابقی ندارد .ناتوانی این روش نسبت
به مسئوالن عالی مقام و قدرتمندان است .زیرا كنترل و نظارت عموماً ،توسط باال دستان براي
زیردستان تعیین می گردد .در حالی كه صحیح آن است تا نظارت و كنترل حالت چرخشی داشته
باشد و همه افراد از باال و پایین در معرض كنترل همدیگر باشند (توسلی زاده.)16۸ :1390 ،
در یكی از پروندههاي مطروحه در دادسرا و علیه كارمندان بانك وقت ،كارشناسان دادگستري
متخصص در امور بانكی به بررسی موضوع میپرداختند .عمالً ،واضح و مبرهن گردید كه كارمند
متخلف كه ریاست شعبهاي را نیز بر عهده داشت فضاي امن و ایمنی را براي خود تصور میكرد و
به تاخت و تازهاي نا مرسوم خویش در هدر دادن منافع بانك و مشتري از هیچ تالش نیز كوتاهی
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نمیكرد .در واقع رئیس شعبه كه خود از مهمترین عوامل نظارتی در مجموعه تحت امر خود بوده
به دلیل عدم نظارت بر او تا مبادرت به انجام اموري نموده كه سالها بعد نیز به صورت اتفاقی
كشف شده است.
در بانك ها متأسفانه فقط در زمان بازرسی سالیانه در شعبات ،از چند سند به عنوان نمونه استفاده
شده و این فرصت وجود ندارد تا یك نفر بازرس بتواند به بررسی جامع و مانع بپردازد .عمدتاً،
جرایم مالی كارمندان بانك متعاقب شكایت اشخاص و قربانیان و مشتریان كشف شدهاند .یعنی
اینكه فردي اقدام به طرح شكایت نموده و بازرسان بانك در خصوص شكایت آنها ،مبادرت به
تحقیق مینمایند .و در برخی از مواقع با همان بازرسی موارد متعدد دیگري نیز كشف میگردد .به
همین دلیل است كه باید گفت «رقم سیاه یعنی جرایمی كه وقوع میپیوندد اما در آمار كیفري
ذكر نمیگردد» (دانش ،)44 :1393 ،در خصوص جرایم كاركنان بانك نیز وجود دارد.
 .3الکترونیکی شدن فعالیت بانکی
فناوري اطالعات و ارتباطات نمونه بارزي از تغییر و تحوالت بسیار سریع و شگفتآور هزاره دوم
میالدي است .در این میان صنعت بانكداري با بهرهگیري از فناوري اطالعات و ارتباطات دچار
تحول و تغییر بسیار از جمله سرعت ،دقت ،آسانی ،استفاده و امنیت در مبادالت مالی تجاري،
گردیده است كه موجب در دسترس بودن ابزارهاي متنوع الكترونیكی خدماترسانی براي
مشتریان بانكها شده است .از جمله میتوان به پرداختهاي الكترونیكی و اینترنتی بانكداري از
طریق تلفنهاي ثابت و سیار پایانههاي فروش ،ماشینهاي خودپرداز و غیره اشاره كرد .اما فناوري
اطالعات و ارتباطات با همه قابلیتها و پیچیدگیها به شدت در برابر تهدیدها آسیبپذیراست ،از
این جهت كه فناوري اطالعات عالوه بر تسهیالت ارتكاب جرایم سنتی فرصتهاي تازه و بسیار
پیشرفتهاي را در فضاي مجازي در اختیار مجرمان قرار داده و باعث به وجود آمدن گونه جدیدي
از جرایم به عنوان جرایم سایبر شده است (حبیب زاده و میرمجیدي.)23 :1390 ،
به طور كلی بانكداري الكترونیكی عبارت است از :فراهم آوردن امكانات براي كاركنان در جهت
افزایش سرعت و كارآیی آنها در ارائه خدمات بانكی در محل شعبه و همچنین فرآیندهاي بین
شعبهاي و بین بانكی در سراسر دنیا و ارائه امكانات سختافزاري و نرمافزاري به مشتریان كه با
استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیكی در بانك هر ساعت از شبانه روز از طریق
كانالهاي ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانكی دلخواه خود را انجام دهند (حسنی و سلطانی،
.)246 :13۷۸
امروزه از بانكداري سنتی به سمت بانكداري دیجیتال در حركت هستیم .اگرچه بانكداري نوین
میتواند داراي نتایج بسیار در نظام مالی و پولی كشور از جمله موارد ذیل باشد.

 /418پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیالت مالی

-1كاهش هزینههاي بانكداري.
 -2بانكها به مركز مشاوره تبدیل میگردنند ،لذا در ارتباط با پیشبینی و پیشگیري از جرایم
آینده بانكها نیز باید تدابیر جدیدي اندیشیده شود.
 -3نقش نیروهاي انسانی(كاركنان بانكها) عوض میگردد.
 -4دریافت و پرداختهاي فیزیكی حذف خواهند گردید.
 -۵اگر شفافیت با توجه به الكترونیكی شدن ایجاد شود ،با توجه به كاهش دخالت نیروي انسانی
ارتكاب جرایم سنتی كاهش مییابد ،هرچند جرایم الكترونیكی افزایش خواهد یافت.
-6گروههاي نخبه فكر جدید و نوآوري را به وجود میآورند كه این امر باعث بالندگی و توسعه
تكنولوژي در بانكها میگردد .البته به موازات آن جرایم بانكها هم در فضاي بانكداري
الكترونیك توسط نخبهها به وجود خواهد آمد.
بانكداري الكترونیكی با در اختیار گذاردن فناوري نرمافزاري و سختافزاري مبتنی بر شبكه و
مخابرات این امكان را براي مشتریان فراهم می آورد كه بدون نیاز به حضور فیزیكی در بانك و با
رعایت سرعت دقت ،آسانی ،استفاده و امنیت فعالیتهاي مورد نیازشان را انجام دهند .اما
بانكداري الكترونیكی باعث شده كه جرائم بانكی كارمندان بانك نیز در قالب جرائم رایانهاي و با
استفاده از رایانه به وقوع پیوندد.
به عنوان مثال كارمندي از بانك با تحصیل متقلبانه كد كاربري همكارش كه مدتها قبل از آن
شعبه به محل دیگري منتقل شده است با ایجاد سند ،از سرفصل مربوط به یارانه بخش دولتی،
برداشت و به حساب شركت دیگر واریز نموده و نهایتاً در مدت دیگر از گروه كاربري رئیس
شعبه مجدداً با تنظیم سند براي مرتبه بعدي از همان سر فصل برداشت كرده و نهایتاً اینكه تسهیالت
خود را با آن تسویه نموده است .همه این امور با استفاده از رایانه به وقوع پیوسته است و در واقع
میتوان گفت كه جرایم رایانه اي كارمندان بانك معضلی بزرگ است .امروزه پیشگیري از جرایم
رایانهاي و در بستر الكترونیك شدن فعالیت بسیاري از دستگاهها به چالشی جدي تبدیل شده است
از طرفی با تمام الكترونیك شدن فعالیت بانكها امكان نظارت بر فعالیت كارمندان افزایش خواهد
یافت و جرایم ارتكاب آنان از محدوده زمان كمتري با بهرهگیري از ابزار الكترونیك كشف
خواهد شد .در صورتی كه نظارت رایانهاي كامل و جامع باشد نقش مهمی در پیشگیري خواهد
داشت.
بدون تردید كنترل رفتار كارمندان در بستر بانكداري الكترونیكی امري الزم و ضروري است هر
چند كارمندان به عملكرد سیستم یا اطالعات حساس نزدیكتر باشند ،كنترل رفتار آنها مهمتر
است .باید رفتارهاي مشكوک رفتارهایی كه نشان دهند كه فرد جرم رایانهاي را شروع كرده یا در
خطر دخالت و شركت در یكی از این جرایم است نیاز خواهیم داشت ،انواع مختلف كنترل وجود

 /419فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،49پاییز 1399

دارد بعضی از سازمان ها هر ساله شیوه اتفاق جدیدي از تحقیق درباره پیشینه را در مورد
كارمندانشان به اجرا میآورند به دلیل اینكه كارمند هرگز نمیداند كه چه كسی براي تحقیقات
انتخاب خواهد شد این امر بخشی از برنامه حفاظت كاركنان محسوب میشود (آیكاو:13۸3 ،
.)1۸6
بدون تردید حفظ و حراست از رمز كاربري هر كارمند امري ضروري است در برخی از اوقات به
جهت وجود سلسله مراتب اداري و امكان انجام برخی از مبادالت مالی صرفا توسط رئیس شعبه
برخی دیگر از كارمندان به دلیل اطالعات ناقص رؤساي شعبه و یا اهمال در نگهداري رمز كاربري
را در سیستم رئیس شعبه شده با كد او مبادرت به برداشتهاي غیرقانونی یا انتقالهاي خالف قانون
نموده و از این طریق مرتكب جرم خواهند شد .عالوه بر آن كه رئیس هر شعبه در بانك باید از
حیث نظارت بر اعمال و رفتار كارمندان بانك و به طور كل مجموعه تحت اختیار او سعی و تالش
مستمر داشته باشد .الزاماً باید مبادالت و فعالیتهاي رایانهاي كارمندان را نیز كنترل نموده و با
توجه به الكترونیكی شدن بانك به هیچ عنوان اختیارات خویش را به كارمندان تفویض ننماید.
بارها مشاهده شده رفتارهاي نا صحیح رئیس یك شعبه ،سبب سوء استفاده كارمند از حسابهاي
بانكی شده و عمالً ،ایجاد و حذف اسناد در سیستم به وقوع پیوسته ،لذا الزم و ضروري است در
خصوص پیشگیري از جرایم رایانهاي نیز آموزشهاي كامل و كافی ارائه شود.
 1-3تجهیز به رمز و کد و دوربینهای مدار بسته
زمینههاي ارتكاب جرم در محیط بانكی با افزایش نظارت مستمر و منظم ،تجهیز بانكها به
تجهیزات ایمنی داراي رمز و كد ،دوربینهاي مدار بسته و  ...به حداقل برسد و زمینهساز كاهش
برخی جرایم بانكی م ثل رشوه شود و از سوي دیگر با كاهش مراجعین زمینه الزم جهت نظارت
مستمر و منظم بازرسین و حسابرسان بانك مركزي فراهم شود كه این افزایش نظارت منجر كاهش
آمار جرایم مدیران بانكی میشود به عبارت دیگر میان ارتكاب جرم توسط مدیران بانكی با
نظارت و بازرسی بانك مركزي و مسئولین مربوطه رابطهي معكوس وجود دارد .بدین نحو كه هر
چه بر میزان نظارتها و بازرسیها افزوده شود ،میزان ارتكاب جرایم مالی مدیران یقه سفید بانكی
كاهش خواهد یافت .زیرا مدیران مذكور به دلیل موقعیت حساس كه خود را به نوعی زیر ذره بین
نظارتی میبینند به خود جرأت ریسك ارتكاب جرم را نخواهند داد و صحت معكوس بودن
رابطهي نظارت و آمار ارتكاب جرایم مالی مدیران بانك نشان میدهد كه در بانكها و موسسات
مالی كه آمار جرایم مدیران آنها باال است.
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 2-3بانکداری مجازی
امروزه گسترش استفاده از اینترنت و فناوريهاي مربوط به آن ،همه حوزههاي تجارت و كسب و
كار را تحت تأثیر قرار داده است .یكی از حوزههایی كه در این بیشترین تحوالت را تجربه كرده،
صنعت بانكداري است .بانكها به عنوان واسطههاي قابل اعتماد تراكنشهاي الكترونیك تغییرات
چشمگیري كردهاند تا بتوانند نقش خود را در مبادالت جهانی و تجارت الكترونیك حفظ كنند.
فاصله گرفتن از بسترهاي سنتی بانكداري ،ابزارهاي مالی متداول در آنها و پرداخت به شیوههاي
مبتنی بر چنین بسترهایی سبب ظهور نهادهاي نوینی شده است كه هر یك از آنها مسائل و
بحثهاي جدیدي را پیش كشیده است .بانكداري سنتی ،سیستمی مبتنی بر ارائه خدمات به طور
حضوري و از طریق شعبات فیزیكی بود .تكنولوژي جدید ،سیستم سنتی را بر آن داشت تا جهت
پاسخگویی به نیازهاي فزآینده در ابعاد وسیع ،مدیریت تراكنشهاي متعدد و ارائه خدمات متنوع،
جلوگیري از اتالف وقت ،كاهش هزینههاي بانكداري و هزینههاي نهایی استفادهكنندگان
خدمات ،جلب رضایت مشتریان و نهایتاً سودآوري بیشتر به استفاده گسترده از آن رو بیاورد.
آخرین مدل بانكداري كه جایگزین بانكهاي سنتی شده و به صورت صد در صد اینترنتی و بدون
شعبه فعالیت مینماید (صنایعی و دیگران ،)2 :1392 ،این نقطهاي است كه بانكداري به عنوان یك
صنعت فراتر از صرف حضور فیزیكی و مقیاس دفاترش به عنوان پارامترهاي سنجش توایی یك
بانك بلكه با كنار زدن محدودیتهاي زمانی و مكانی به طور «همیشگی» فعالیت مینماید.
بانكهاي مجازي فعالیتهاي مشابه و ویژگیهاي مشابه خدمات بانكداري اینترنتی كه توسط
بانكهاي فیزیكی ارائه میشود را دارا هستند .به عنوان مثال ،بانكهاي مجازي (مانند خدمات
بانكداري اینترنتی ارائه شده توسط بانكهاي فیزیكی) اجازه دسترسی بیست و چهار ساعته به
حسابهاي بانكی و كنترل بیشتر بر انتقال پول ،به ویژه در مورد تراكنشهاي بینالمللی را فراهم
میكنند.
 .4دیدگاه کنوانسیون مریدا در خصوص پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران
بانکی
كنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد (مریدا) ،اولین توافق و سند الزامآور حقوقی در مورد
فساد است كه در سطح بینالمللی به تصویب رسیده است .2كنوانسیون مزبور شامل تمهیدات
1. Virtual Banking.
 .2قبل از آن كنوانسیونهاي متعددي در سطح منطقهاي از جمله« :كنوانسیون آمریكایی مقابله با فساد مصوب  »1999و
«كنوانسیون اروپایی حقوقی كیفري راجع به فساد مصوب  ،»199۸همچنین «كنوانسیون اتحادیه آفریقا براي پیشگیري و مبارزه
با فساد مالی مصوب  » 2003به تصویب رسیده بودند.
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قانونی و نهادي شناخته شده براي پیشگیري و مبارزه با فساد مالی است كه در قوانین ملی بسیاري
از كشورها و اسناد بین المللی مختلف آمده است .تصویب كنوانسیون در حوزههاي قانونگذاري،
قضایی و اجرایی ،تعهدات و الزاماتی را براي دولتها  -مانند ایران - 1ایجاد خواهد كرد كه
میتواند در ارزیابی تشكیالت ،پیشگیري و مبارزه با فساد مؤثر باشد.2

كنوانسیون مریدا به اقدامات كشورهاي عضو جهت انجام اقدامات و ایجاد نظامهاي مورد نیاز
مقامات دولتی در رابطه با فعالیتهاي بیرونی خود ،استخدام ،سرمایهگذاري ،ذخایر ملی و هدایاي
كالن و یا منافعی كه ممكن است از آن ،تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به مقامات دولتی
بروز كند اشاره نموده است .از این رو ،دولتهاي عضو ملزم هستند با توجه به اصول قانون اساسی
خود ،اقدامات الزم را جهت اعالم دارایی و نظارت بر اموال و فعالیتهاي مالی مقامات دولتی و
عواملی كه باعث تعارض منافع میشود ،انجام دهند .تدوینكنندگان كنوانسیون مریدا در بند 6
ماده  ۸از دولتهاي عضو «اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی كه ضوابط یا
مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض میكنند» را مطالبه كرده است .از جمله ضوابط و
مقررات ماده  ، ۸اعالم دارایی مقامات است .با تعریفی كه ماده  2كنوانسیون از مقام دولتی دارد،
محدودیتی جهت اعالم دارایی توسط اشخاص داراي مشاغل قانونگذاري ،اجرایی ،اداري و
قضایی وجود ندارد .3از این رو ،دولتهاي عضو از جمله ایران مكلفند نسبت به فرآیند اعالم
دارایی و نظارت بر اموال و فعالیتهاي مالی مقامات دولتی اقدام نمایند.
همچنین ،این كنوانسیون در بهبود شفافیت و پاسخگویی احزاب سیاسی از طریق تجویز عموم مردم
به كسب آگاهی و مالحظه روابط مالی و فعالیتها و كاركردهاي داخلی احزاب سیاسی ،تالش
 .1قانون الحاق دولت ایران به كنوانسیون مریدا در جلسه علنی خرداد ماه سال  13۸۵به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پس از اختالف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی در مورد خالف موازین شرع بودن
موادي از كنوانسیون از جمله مواد  2تا  ،۵۷در اجراي اصل  112قانون اساسی در تاریخ  ،13۸۷/۷/20تصویب آن را موافق با
مصلحت نظام تشخیص داد.
 .2در این راستا ،ماده  1كنوانسیون مریدا هدف از تدوین این سند را پیشگیري و مبارزه مؤثرتر و كارآمدتر با فساد ،تقویت
همكاريهاي بینالمللی و افزایش مساعدت هاي فنی در زمینه پیشگیري و مقابله با این پدیده و ارتقاء درستكاري و پاسخگویی
در میان كارگزاران و دستگاههاي دولتی و عمومی اعالم كرده است.
 .3طبق ماده  2كنوانسیون مریدا :مقام دولتی ،اطالق میشود به -1 :هر شخصی كه داراي شغل قانونگذاري ،اجرائی ،اداري یا
قضائی در كشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت كند یا نكند صرف نظر از ارشدیت وي؛
 .2هر شخص دیگري كه كار دولتی را انجام میدهد از جمله دا انا  -دولتی یا همان طور كه در قانون داخلی كشور عضو
تعریف شده است و همان گونه كه در زمینت كشور عضو به كار رفته است ،خدمات دولتی ارائه میدهد؛  -3هر شخص دیگري
كه به عنوان مقاد قانون كشور عضو تعریف شده باشد ،در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل ( )2اب مقام دولتی
به معنی شخصی است كه یك كار دولتی را انجام می دهد یا همان طور كه در قانون دادي عضو تعریف شده است و همانگونه
كه در زمینه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتی ارائه میدهد.
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زیادي نموده است .در واقع شفافیت ابزار مهم شناسایی و پیشگیري از ارتكاب رفتارهاي مجرمانه

در قلمرو فعالیتهاي مالی و نیز محدود كردن آثار مخرب این جرایم است (نستور.)3۵0 :2004 ،1

در مقدمه این كنوانسیون آمده است كه موضوع پیشگیري و از بین بردن فساد مسؤولیت تمامی
دولتهاست و آنها باید با یكدیگر و با افراد در گروههاي خارج از بخش دولتی مثل جامعه
مدنی ،سازمانهاي غیردولتی و سازمانهاي جامعهمدار براي مقابله با فساد همكاري مؤثر داشته
باشند .این كنوانسیون به دنبال نگرانیهایی كه در سطح بینالملل در مورد فساد و شیوع آن وجود
داشت شكل گرفت و هدف اساسی آن یك همكاري فراملی و بینالدولی براي مبارزه پایدار با
چنین پدیده مخربی بود.
در این خصوص بند  3ماده  ۷كنوانسیون مریدا بیان میدارد« :هر كشور عضو ،همچنین مطابق با
اهداف این كنوانسیون و براساس اصول قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداري و قانونی مقتضی
را مدنظر قرار میدهد تا شفافیت را در تأمین مالی نامزدها براي مشاغل منتخب دولتی و در جایی
كه صدق كند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد».
از آنجا كه دولت ایران نیز عضو كنوانسیون میباشد ،از این رو ،براي تطیبق خود با آن باید ساز و
كارهایی را پیشبینی نماید تا پاسخگوي الزامات فوق باشد .بنابراین ،تالش مجلس شوراي
اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت دولت جهت تهیه و تصویب قوانینی كه بتوانند به
طور مؤثري در پیشگیري كیفري و غیركیفري از فساد مالی مفید باشند بررسی خواهد شد و
ایرادات و مزایاي آنها تحلیل خواهد گردید.
 1-4اعالم دارایی مقامات
در بند  ۵ماده  ۸كنوانسیون مریدا ،هر چند به صورت غیرصریح ،به این مهم اشاره شده و تأكید
گردیده تا با ارسال اظهاریههایی این مورد جنبه عملی به خود گیرد .طبیعتا الزام تمام افراد دولت به
این امر ممكن و قابل اجرا نبوده و صرفا براي اشخاصی كه در سطح خاصی از ارشدیت قرار دارند،
قابل اجرا است (النگست ،پیتر و دیگران.)369 :13۸۷ ،
اصل  142قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،با پذیرش این راهكار پیشگیري وضعی ،اعالم
مینماید كه «دارایی رهبر ،رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان
قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود كه برخالف حق ،افزایش نیافته
باشد» ،البته ضمن وجود نقیصههایی در این خصوص ،امكانات و ساز و كارهاي خاص و كافی
جهت اجراي این مسئله پیشبینی نشده است.

1. Nestor.
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 2-4دشوار کردن ارتکاب جرم
در كنوانسیون مریدا ،میتوان مصادیقی از این تكنیك پیشگیري وضعی را در مورد جرایم فساد
مالی و ارتشا و اختالس مالحظه نمود .بند  2ماده  ۸كنوانسیون درخواست نموده هر كشور عضو
تالش نماید تا در چارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود ،مقررات یا استانداردهاي رفتاري را
جهت اجراي صحیح و مناسب عملكردهاي دولتی مهیا نماید ،در حقیقت ناظر به نوعی كنترل فنی
ابزار در اختیار كارگزاران دولتی است تا از طریق آن ،رفتارهاي مبتنی بر فساد و ارتشا به حداقل
برسد.
همین طور در قسمتهاي «ت وث» بند  1ماده  9كنوانسیون مریدا ،راهكارها و تكنیكهایی جهت
دشوار ساختن ارتكاب فساد ،ارتشا و اختالس ارائه شده است .در قسمت «ت» بند مذكور ،پیشنهاد
شده تا كشورهاي عضو ،نظام و سیستمی را ایجاد كنند تا از طریق آن ،اطمینان حاصل شود كه
راهكارهاي مقابله با نقض قواعد و تشریفات مقرر قانونی ،مدنظر قرار گرفته و اجرا میشود.
قسمت «ث» این بند هم پیشبینی نموده است تا در صورت لزوم ،اقداماتی جهت تنظیم مسایل
مربوط به فرد مسئول كارپردازي مثل اعالم سود در كارپردازيهاي دولتی ویژه ،بررسی مراحل
كاري و نیازهاي آموزشی انجام گردد .ماده  10كنوانسیون نیز ضمن توصیه به دولتهاي عضو در
شفافیت اقدامات و فعالیتها در بخشهاي دولتی ،برخی راهكارها را جهت رسیدن به این موضوع
و تدارک پیشگیري وضعی از فساد مالی از جمله تسهیل تشریفات اداري و انتشار اطالعات و
گزارشهاي دورهاي در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی و اقداماتی نظیر آن را گوشزد
مینماید (طالبی كلیشمی.)202 :1396 ،
با شفافیت تشریفات اداري ،به طور طبیعی از ارتكاب جرایم فساد مالی كه گاها ناشی از تشریفات
پیچیده و مبهم اداري است ،پیشگیري به عمل میآید .در حقوق داخلی نیز در بندهاي ب و ج ماده
 ۸قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،دشوارسازي ارتكاب جرم از طریق دشوار
ساختن دسترسی به سیبل جرم یا بزه دیده بالقوه مدنظر قرار گرفته است.
 3-4باال بردن خطر شناسایی جرم
بند  4ماده  ۸كنوانسیون مریدا كه طی آن كشورهاي عضو را بر آن داشته تا اقدامات و نظامهایی را
جهت تسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی پیشبینی كنند تا در
مواقعی كه به چنین اعمالی در حال اجراي وظایف خود بر خورد میكنند ،آنها را گزارش و
اعالم كنند ،میتواند یكی از مصادیق همین ساز و كار نظارت و كنترل محسوب گردد تا از طریق
اعمال اصل شفافیت ،ترس مرتكب از افشاي جرم و دستگیري عاملی جهت صرفنظر كردن از
ارتكاب جرم و تغییر وضعیت پیشجنایی باشد (جعفرپور صادق.)22۸ :1394 ،
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مدلول بند  6ماده  ۸و قسمتهاي مختلف بند  1ماده  9كنوانسیون ،مصادیق مختلف دیگري از
كنترل و نظارت شامل توزیع عمومی اطالعات درباره تشریفات قراردادها و مناقصات و ...را
پیشبینی نموده است .باال بردن خطر شناسایی مرتكبین ،در سیاست جنایی تقنینی ایران نیز مغفول
نمانده است .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل  ،49دولت را موظف نموده است تا
ثروتهاي نامشروع ناشی از رشوه را گرفته و به صاحب حق رد كند .ماده  4قانون نحوه اجراي
اصل  44قانون اساسی نیز ،تمامی وزارتخانهها ،سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتی و
وابسته به دولت و شهرداريها را موظف نموده تا در اجراي این قانون سوابق مربوط به همه وزرا،
معاونان ،مدیران كل وزارتخانهها و سایر مقامات ذينفوذ مقرر در این ماده را بررسی نموده و
هرگاه به موارد مشمول اصل  44قانون اساسی برخورد نمایند ،موضوع را در محاكم صالحه طرح
نمایند .بلكه باید همانطور كه در اصل  49قانون اساسی نیز ذكر گردیده ،كلیه این مسایل با رعایت
اصول قانونی و قضایی و رعایت حقوق و آزاديهاي افراد صورت پذیرد .این قبیل اقدامات كه
نوعی نظارت و كنترل قانون مند محسوب میشود ،خطر شناسایی جرم را افزایش داده و نتیجه
كاهش این نوع جرایم را به دنبال دارد.
نتیجهگیری
پس از كشف فساد گسترده در شبكه بانكی كشور كه به پرونده  3هزار میلیاردي معروف شد و
بانكهاي ملی ،صادرات ،سامان ،سپه ،صنعت و معدن ،پارسیان و آریا در آن دخیل بودند،
اهمیت بزهكاري مدیران بانكی در قبال تسهیالت بانكی پیش از قبل نمایان شد و این نمونه بخشی
از فساد بانكی كه هم قبل از این اتفاق و هم بعد از آن شاهد آن در سیستم نظام بانكیمان بودهایم،
از این رو میتوان با استفاده از راه كارهاي پیشگیري وضعی فرصتهاي ارتكاب جرم و خألهاي
نظارتی را پوشش داد و زمینههاي ارتكاب این جرایم را كاهش داد .اگرچه در حوزه پیشگیري از
بزهكاري مدیران بانكی در قبال تسهیالت مالی میتوان از هر دو گونه راهكارهاي پیشگیرانه
اجتماعی و وضعی استفاده نمود ،اما پیشگیري وضعی بنابر دالیلی ،هم چون سرعت در رسیدن به
نتیجه ،بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است .در این راستا یكی از راهكارهاي پیشنهادي ،كنترل
داراییهاي مدیران بانكی و پایش مستمر آن است .این امر میتواند حس در معرض نظارت بودن
را براي آنها ایجاد كند و نخست ،از وقوع فساد توسط آنها پیشگیري نماید و دوم ،در صورت
وقوع فساد در قبال تسهیالت مالی و به دست آوردن عوایدي ناشی از آن ،فساد ارتكابی توسط
آنها سریعاً كشف گردد و سایر اقدامات مقتضى قانونی در خصوص آنها صورت پذیرد.
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