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ياختصاصيجزوه  حقوق جزا

کوشاجعفر دکتر 

دا  و مطالعه يون مريشده در کنوانسينيش بيم پيل جرايوتحلين ترم بررسيس در ايموضوع تدر

) ٢٠٠٣(دا مصوب يون مريکنوانس. است يان با قانون مجازات فرانسه وقانون مجازات اسالميقيتطب

.ده استيرسيالماسيب مجلس شورايبه تصو١٣٨٧ران در سال يدر ا

ارتشا ،اعمال نفوذ،سوء استفاده از :ون عبارت است از ين کنوانسيشده در اينيش بيم پيجرا

.عدالتيه اجرايم عليف،اختالس،جرايوظا

:مقدمه

هر جرم يعناصر اختصاصيول. استيو رواني،ماديقانونيم عنصر هايعناصر مشترک همه جرا

ط يباشد پس ارکان هر جرم شامل عناصر به اضافه شرايز مينطيمورد شامل شرا٣ن يعالوه بر ا

.است

م مشترک هستند يدر همه جرايل دهنده جرم که برخيارکان جرم عبارت است ازعوامل تشک:١نکته

.مختص همان جرم هستنديو برخ

ک جنس هستند اما اثر انها متفاوت است  اگر يهردو از : ت خاصيزه وسو نيتفاوت انگ:٢نکته 

زه ياگر انگيت جرم است وليت خاص است ودر رابطه با  ماهيح شود،  سو نيزه در قانون تصريگان

به « اگر قانون گذار گفت. ن مجازات  موثر استييزه فقط در مرحله تعيح نشود،  انگيدر قانون تصر
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» زهيانگ«ن يا» هر قصد«ت خاص است و اگر قانونگذار گفت به يسو ن» به قصد« نيا...... » قصد

.است

موضوع «.رديگيقرار ميل عنصر قانونيبودن جرم در ذ» ديمق« اي» مطلق«رسد که يبه نظر م:٣نکته

» متعلق«است  ويتعرض به کرامت انسان» قاچاق مخدر« مثال موضوع.فرق دارد» متعلق جرم»با »جرم

.نها باشديتواند منفعت و مانند ايان م

)دايون مريکنوانس١٥ماده : (يداخليمقامات دولتيارتشا

هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات الزم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني 

:كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرائم كيفري به حساب آيند

قيم يا غيرمستقيم صورت مستمورد به يك مقام دولتي بهالف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي

كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين

.عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد

مورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي

كه آن مقام در انجام وظايف هر شخص يا واحد ديگر براي اينغيرمستقيم براي خود آن مقام يا

.رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد

) passive:يمرتشactive:يراش:(نکته

گاه يما جاينيا رشا وارتشا در نظام تقنيباشد؟ايم مين سوال جرم رشوه جز کدام دسته از جراياول

خاص دارد؟

چ يتواند به صورت مستقل در نظر گرفته شود و جز هيک  رشا وارتشا ميکالسيم بنديمنظر تقساز 

ياز راههايکيرشا وارتشا تعرض به کدام ارزش است؟ . باشديک نميک از سه دسته کالسي

.استيت از ارزشها جرم انگاريحما
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از ارزش بر خوردار يام ادارواصالح نظيونظام دولتياداريقوا: جرم ارتشايل جرم انگاريدل

گردد يميگردد، چون عمل موجب  فساد  اداريميجرم انگاريدولتياست پس تعرض به قوا

کندو يافت ميچون کارمنددولت درقبال خدمات حقوق در.شده استيل جرم انگارين دليو به هم

رشا وارتشا است و خاصيدر معنا)   curraption(افت کند  کلمه فساديدريتواندپول اضافينم

.فساد استيعام  به معنايدر معنا

نها يو وجه فارق اpassiveل مال نامشروع  و اعمال نفوذ يو تحصين ارتشا و کالهبرداريمرز ب

کجا است؟

م ي،کتاب دوم جرا١١١يکتاب اول مواد عموم: کتاب وجود دارد ٧فرانسه  يدر قانون مجازات کنون

٤١١يت واعتماد عموميه امنيم عليجرا:ه اموال،کتاب چهارم يم عليجرا،کتاب سوم٢١١ه اشخاصيعل

٤٣٣-١وماده » اعمال نفوذ کارمند  دولت«و» يمرتش« مربوط به ٤٣٢-١١در کتاب چهارم در ماده 

ت و يه امنين جرم را عليايقانونگذار فرانسو. است» ياعمال نفوذ شخص عاد«و»  يراش« مربوط به

به عنوان جرم مستقل قرار داده است يدر قانون مجازات اسالميداده است  ولقرارياعتماد عموم

.باشد يت عموميه امنين جرم عليتواند  ايران هم ميکه در ايدر حال

:ق اعمال نفوذ ورشا وارتشاياز مصادين بعضيخلط ب

نداشته ١٣١٥ذ به قانون اعمال نفوين ارتشا واختالس نگاهيد  مجازات مرتکبيقانون تشد٣ماده 

اعمال نفوذ «ق ياز مصاديبعض١٣٦٧د مجازات در سال يقانون تشد٣ماده .است 

passive«)قانون اعمال نفوذ ٣که ماده يدر حال.دانسته است » ارتشا«را )يمرتکب درون سازمان

قانون٣ماده .دانسته است) يمرتکب برون سازمان(activeق را اعمال نفوذ يان مصاد١٣١٥مصوب  

ن معنا است که قانون ين خلط به ايا ايق ارتشا را با اعمال نفوذ خلط کرده است  ايد مصاديتشد

د ،قانون اعمال نفوذ را نسخ کرده است؟يتشد
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قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني(

١٣١٥آذر ماه ٢٩مصوب 

ز مستخدمين دولتي يا شهرداري يا هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي ا-١ماده 

فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا

اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد عالوه بر رد 

از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبيوجه يا

.هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد

هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها 

به حبس تأديبي از مورد استفاده يا قيمت آن بايد پرداخته شود گرفته باشد عالوه بر رد وجه يا مال

.يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد

هر كس از روابط خصوصي كه با مأمورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء - ٢ماده 

ف حق و مقررات نفع يا ضرر كسي برخالاستفاده نموده و در كارهاي اداري كه نزد آنها است به

.قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد

مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص - ٣ماده 

ل دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سارا در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير

شوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا محكوم مي

باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين دولت

.ديگر جزايي باشد

ي يا اداري يا حكم هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضاي- ٤ماده 

براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري
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اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده 

به حبس تأديبي از يك سال الي سه قبول كند عالوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن آن را

.سال محكوم خواهد شد

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده 

.)به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

١٨/١٠/١٣٦٧قانون تشديد مجازات مرتكبان اختالس و ارتشاء و كالهبرداري مصوب ٣ماده (

ها يا نهادهاي از مستخدمين و مأموران دولتي، اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريهر يك

هاي دولتي يا سازمانهاي گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتانقالبي و به طور كلي قواي سه

نجام وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي، خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا ا

باشد، وجه مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي

مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد، در حكم مرتشي است، اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف 

ا انجام داده يا نداده و آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد؛ خواه آن كار ر

انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا 

.)نبوده باشد

ا در همان ياشنا دارد  » ين اجتماعيتام«است که در يکند ومدعيکار ميدر شهرداريکارمند:مثال 

.انجام دهدتواند ياداره اشنا دارد وکار را م

» يمرتش« رد يرا بگيف باشد،  و جهيدر حال انجام وظايعنيباشد ياگر کار نزد و» استاد« به نظر

» اعمال نفوذ« رد يبگيف نباشد  و وجهيدر حال  انجام وظايعنينباشد ياست و اگر کار نزد و

کارنزدش ينعيدهد ير ميرد  وشخص مخاطب تاثيگيخود مين که  وجه را  برايا اياست  و

passiveاعمال نفوذ   «در .کنديمactiveن شخص اعمال نفوذ يرد وايگيست ووجه رامين

رد ياگر وجه را بگ.رديا نگيرد يبگين که وجهيکند  اعم از ايقت حتما عمل ميمجرم بر خالف حق»
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ر قرار يت تاثرد اما تحياگر وجه را بگياست وليم مرتشييگوين جا ميرد  دراير قرار گيو تحت تاث

اعمال نفوذ ٤،و ١،٢پس ماده .تفاوت رشاو اعمال نفوذ مهم است. استactiveرد اعمال نفوذ  ينگ

active اعمال نفوذ  ٣است و مادهpassive .کار دارد و مازاد بر يبرايفه ايوظيواگر کس

بر خالف ديباpassiveو در اعمال نفوذ .رد ارتشا استيگيکند و ميحقوق وجه را مطالبه م

م ييگوين جا ميرد در اير قرار گيرد و تحت تاثيواگر وجه بگ.رديگيقت باشد و لزوما وجه نميحق

.رد اعمال نفوذ استير قرار نگيرد اما تحت تاثياست و اگر وجه را بگيمرتش

ييو در جايه اعتماد عموميک جرم علياعمال نفوذ در فرانسه . تفاوت اعمال نفوذ و رشا مهم است 

ن که يشود  وبه خاطر ايسلب ميه کارمند دولت است  وقطعا اعتماد عموميک طرف قضيکه 

.استيموضوع اعتماد عموم

و در يدولتيتعرض به قوايعنيموضوع است يم  که علت جرم انگاريک موضوع داريم يدر جرا

.م که اثار موضوع استيک متعلق داريم يجرا

فساد » «موضوع جرم«در رشا وارتشا . رم است و نه متعلق جرم موضوع ج»ارتشا « يعلت جرم انگار

ک عمل چند موضوع بود با يو اگر . متعلق جرم مال و پول است »  اختالس«است و در » يادار

د در نظر يگاه جرم در قانون را بايت مرتکب و جايت و موقعيه مرتکب و ووضعيتوجه به قصد اول

.ميريبگ

ا دو جرم؟يرم است ک جيا رشا وارتشا يا: سوال

جرم يدولتيداند چون تعرض به قوايجرم م» مباشر« و» معاون«را » يمرتش”و يراشيعده ا- ١

ن است ودر فقه يهم هميرفته شده است و از نظر فقهين نظر پذيدايقانون تشد٣در ماده. است

. مرتکب استيمرتش



www.zarrokh.ir

٧

از جرم را انجام يقسمتين که راشدانند چويک جرم ميرا شر» يمرتش”و يگر راشيديعده ا- ٢

و جرم رشوه )ن اساس  جرم ارتشا مرکب است يبر ا( گر را از جرم يديقسمت» يمرتش”دهد و يم

. ستيممکن ن» يمرتش”ا ييبدون راش

جاب يشود که ايمرتکب رشا ميداند و راشيگر رشا وارتشا را دو جرم مستقل ميديعده ا- ٣

.کنديشود و قبول ميممرتکب ارتشا » يمرتش“است و

شنهاد يصرف پيعني» ارتشا«يافتد  ولياتفاق م» ارتشا« بدون» رشا« يدر قانون مجازات اسالم

د  به اخذ وجه است  ومجازات ان بر اساس وجوه ماخوذه يافتد و مقياتفاق نم» رشا«دادن  بدون 

ارتشا .شده استيجرم انگار) شنهاديپ(دا صرف درخواست يقانون مر١٥در بند ب ماده ياست ول

يد به اخذ مال بود و مجازات با توجه به وجه ماخوذه در نظر گرفته ميدا مفيون مريقبل از کنوانس

.شد

ل ارتشا بدون رشا ين دلياست وبه هم»  يه ذهنينظر«کرد بهيدا با رويون مريدر کنوانسينيتحول تقن

دا يون مريشود در کنوانسيور مجازات منکه چطيايول) ارتشا مطلق است( قابل تحقق است 

.ن نشده استييمجازات تع

مجازات جرم تامه را » شروع به جرم«، يه ذهنين با نظر به نظريز هم چنيدر قانون مجازات فرانسه ن

.دارد

به يک مقام دولتيمورد به ياز بيا دادن امتيا ارائه يدا ، وعده يون مريکنوانس١٥در بند الف ماده 

دا  در خواست يون  مريکنوانس١٥که در بند ب ماده يدر حال. م استير مستقيا غيم يستقصورت م

١٥بند الف ماده . باشديم مير مستقيا غيم يبه صورت مستقيک مقام دولتيمورد ياز بيا قبول امتي

.محسوب کرده استيرا مرتشيراش
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که که » يمرتش”است ،دوم  يادکه کار دارد وشخص عيطرف وجود دارد اول راش٣در بند الف 

که کارمند دولت است  در ) »يمرتش”ش در حکم يرا(کار نزد اواست وکارمند است وسوم واسطه

.ن از باب جرم مانع استين واسطه شدن ارتشا است وايجرم ارتشا  ا

دا؟يون  مريکنوانس١٥با بند  الف ماده ٥٩٣ش ماده يد رايسه کنيمقا:سوال 

صورت مستقيم يا غيرمستقيم مورد به يك مقام دولتي بهوعده، ارائه يا دادن امتياز بيالف ـ (    

كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين

.)عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد

رم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا موحبات تحقق ج" وعامدا" هركس عالما- ٥٩٣ماده (

وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد 

.)محكوم مي شود 

د ارتشا ين بند حتما نبايحتما کارمند دولت است  ودر ا» شيرا« دايمر١٥در بند الف ماده :جواب 

وجود داشته باشدو » يمرتش”د يکه حتما باينون مجازات اسالمقا٥٩٣محقق شود برخالف ماده 

.ر کارمند دولت استيش کارمند دولت وغيرا

قانون ٥٩٣در ماده ين کار را انجام دهد و ليتواند ايش با واسطه ميدا رايمر١٥در بند الف ماده 

.کندين کاررا ميا بدون واسطه ايما يش  مستقيحتما رايمجازات اسالم

وا عمال نفوذ؟يکالهبردارفرق 

اعتبار است و  موضوع جرم در اعمال يمقلبانه است اما در اعمال نفوذ ادعايمانور هايکالهبردار

ياعتبار کند  اگر  ادعا واهياگر ادعا.فقط مال استير مال است اما در کالهبردارينفوذ مال وغ

دهد ارتشا است واگر يميابت ان وجهباشد اگر بياست اگر ادعا واقعيباشد اعمال نفوذ قانون

.دهد اعمال نفوذ استيوجه نم
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ست؟يتفاوت واسطه با اعمال نفوذ چ

:...........جواب

ل  ان همان بحث فساد يم گرفت واسطه را مجازات کند دليتصم٧٥نکه قانون گذرا در سال يعلت ا

.است 

:رانيايمعاون در حقوق جزايمجازاتها: نکته

مدرن مجازات معاون با يف تراست اما در حقوق جزايران مجازات معاون خفيايدر حقوق جزا

يدر حقوق جزا. استيفريت کيمسولين امر اصل تساويايو مبنا.استيمجازات مباشر مساو

٦٦٤سوم مستقل ماده ٤٣ف تر ماده يدوم خف٧٢٦ماده ياول حداقل: ستم وجود دارديس٤ران يا

٦٢٤مجازات مباشر ماده يووچهارم مجازات معاون مسا

است چون يبه عنوان معاون است مجازات ان  مجازات راش» شيرا« در جرم رشوه٥٩٣مطابق ماده 

در نظر گرفته شده يف معاون مجازات راشيتخفينجا بر مبناير کارمند دولت است  و در ايش  غيرا

ن مجازات يست بنابر اف تر ايونه مجازات مستقل ونه مجازات خفياست و نه مجازات مرتش

.فيتخفيمستقل دارد اما بر مبنا

دا کارمند دولت است  ودر بند يون مريست اما در بند الف  کنوانسيش کارمند دولت نيت رايموقع

٥٩٣رسد  اما  مخالف ماده يم١٥رفت بند يافتد لزوما اما اگر پذيارتشا اتفاق نم١٥الف ماده 

واسطه . استيش به سمت راشيگرا٥٩٣است  اما در ماده شتريبيش به سمت مرتشياست و گرا

ن يشود و هم چنيز شامل ميم نير مستقيباشد اما در بند الف  رابطه غيو مرتشين راشيم بيمستق

يگاه. شوديران مال،وجه،سند را شامل ميمورد در بند الف جرم ارتشا است اما در اياز دادن بيامت

با يمجازات تساو٥٩٣ماده يوفلسفه وجود. ا مال بودن غلبه دارديه مورد بر وجياز بيت امتيماه

.طيت ان معاونت است با همان شرايش و ماهيدادن به رايراش
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٢در ياست  و مقام دولتيداخليدو بند است  مرتکب مقام دولتيدا دارايون مريکنوانس١٥ماده 

ا يدر خواست (در بند ب ياصطالحينادر مع» يمرتش”ن جرم شود، اول يتواند مرتکب ايحالت م

و يتواند واسطه شخص راشيميدوم در بند الف مقام دولت)ا قبول در خواستيشنهاد و يپ

يدر معنا» يمرتش”سه با يشود  در مقايده مينام» يمرتش”باز هم يرد وليقرار گ» يمرتش”

.دا است يون مريکنوانسين نوع اوريو اياصطالح

:ياصطالح» يمرتش”بند ب و » يمرتش”يتفاوت ها

ر موارد باشد پس در بند ب قلمرو موضوع يا سايتواند اعم از مال يمورد مياز بياوال قبول امت

گردد يشنهاد موجب تحقق جرم ارتشا ميا  صرف درخواست و پيدا کرده است و ثانيارتشا توسعه پ

شخص ياصطالحيارتشاثالثا  در. را جرم موضوع بند ب مطلق در نظر گرفته شده استيز

ينميفرقيگريا ديخود يدا برايمريدر ارتشايخواهد  وليخود ميدرخواست مورد نظر را برا

يبرايپول درخواستيسنتيکه در ارتشايخواهد در حاليپول ميگريارگان ديکند مثال برا

د يباشد بايگرين  دارگايشود  البته  اگر برايارتشا محسوب نميگريا شخص دييگريارگان د

.وحدت قصد وجود داشته باشديعنيان امر باشديموسسه و ارگان در جر

س ارگان مشارکت دارد يباشد ري،  اگر دولتيا خصوصياست يا ارگان دولتييگريحال  ارگان د

اگر ينبرده باشد معاون در ارتشا است  وليک در منافع اما اگر منفعتيدر ارتشا در صورت تشر

يکالهبرداريباشد نوعيقبليم منافع صورت گرفته باشد  و با تبانيباشدو تقسيخصوصارگان

.تام وتمام است که عمل تمام شده باشد و قبول تمام شده باشديدر بند ب مصداق قبول زمان.است 

ارتشا ن يران ايا در قانون ايتام ايزد به حساب ايون تومان بريليم١٠د يک کارمند دولت بگوياگر :مثال

است؟
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دادو در مقوله يتوان تسريا شخص ثالث نميرا نسبت به واحد يست زيران ارتشا نين  در قانون ايا

کرده باشد يصورت گرفته است و اگر با کارمند تبانيل ماليک تحصيرد و يگيقرار نميارتشا سنت

.کندياحد ارتشا مل مال نا مشروع و اگر با کارمند وحدت قصد داشته باشد مسول ويشود تحصيم

يمرتکب چه جرمين مقام دولتيايوجه را قبول کرده است و با معرفياگر مسول واحد خصوص

ياگر واحد خصوصيم منافع کندمشارکت است در ارتشاوليباشدوتقسيشده است؟اگر واحد دولت

و مقام وجود داشته باشد مسول واحد کالهبرداراست يرد و تبانيم منافع صورت گيباشد و تقس

..........باشد و منافع به کارمند برسديو اگرواحد خصوص.استيمرتشيدولت

نام با  قبض و اقباض اما سهام با نام به نام يکند مثال سهام بياز فرق ميقبول کردن بر حسب امت

ن که کارکنم فالن پول به يايد براينباشد  مثال کارمند دولت بگويزده شود حال اگر تبانيو

فتاده است  ياتفاق نيچ جرمين هيست بنابرايمورد نياز بيخته شود اگر امتيه ريرياب موسسه خحس

.مفروض استين جا تبانيمورد باشد در اياز بيواگر امت

مه يز و جريد پول را به فالن حساب بريمه افراد بگويجريبه جايانتظاميرويک مامور ني:٢مثال 

ين اگر کارمند داگسترير مانور متقلبانه نباشد ارتشا است وهمچناست اما اگين کالهبردارينکند ا

.رد و تمبرنزند ارتشا استياست اما اگرپول بگيپرونده بزند کالهبرداريتمبر باطله رو

رد  اگر پانصد هزارتومن اول جرم تام يون تومان رشوه بگيليک ميدوقسط يک نفر طياگر :نکته

وجه ماخوذه مالک جرم ١ک جرم است و طبق تبصره يفت است و پانصد هزارتومن دوم اگر گر

.ا ندارديا محل دارد يارتشا است و اگر نگرفت 

:يف مقام دولتيتعر

:دارديدا اشعار ميون مريکنواس٢ماده 

:ازنظر اين كنوانسيون
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:شود بهاطالق مي» مقام دولتي« الف ـ 

قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در كشور عضو اعم از ـ هر شخصي كه داراي شغل ١

.نظر از ارشديت ويانتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف

دهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام مي- ٢

گونه كه در زمينه مربوط قانون عضو تعريف شده است و همانطور كه در قانون داخلي كشور همان

.دهدكار رفته است، خدمات دولتي ارائه ميكشور عضو به

در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال » مقام دولتي« عنوان ـ هر شخص ديگري كه به٣

ي به معني شخصي است كه اين كنوانسيون، مقام دولت) ٢(از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل 

طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و دهد يا همانيك كار دولتي را انجام مي

.دهدگونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه ميهمان

د يا موسع تر از قانون تشدديون مريدر کنوانسي،مقام دولتيف کارمند دولتيمطابق ماده فوق تعر

يا تصدييتيدا اعم از کار حاکميون مريدر کنوانسيباشد  که کار دولتيران ميمجازات ارتشا در ا

ک مکان يدر يمان کاريمثال پ.شودياستفاده مياست که از  بودجه دولتياست واعم از هر کاريگر

.مبارزه با فساد استين برايکه ايدولت

:يخارجيف مقام دولتيتعر

:دارديمقرر ميخارجيف مقام دولتيدا در رابطه با تعريون مريکنوانس٢بند ب ماده 

شود كه شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا به هر شخصي اطالق مي» مقام دولتي خارجي« ب ـ 

قضائي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل 

.دهدي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام ميدولت
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شود المللي يا هر شخصي اطالق ميبه كارمند بين» الملليمقام يك سازمان عمومي بين« پ ـ 

.باشد از طرف آن سازمان اقدام نمايدكه توسط چنين سازماني مجاز مي

و )٢بند ب ماده (ت استياست که در ماموريخارجيام دولتدا درباره مقيون مريکنوانس١٦ماده 

ف شده و کار يتعرين الملليهستند که سازمان بيينهاد هاين الملليبيمقامات سازمان عموم

هاNGOونسکو،فائو ونه ي،...سف يونيد مانند يبنمايعموم

اي سازمانهاي عمومي ون  در رابطه با ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهيکنوانس١٦ماده 

:داردين مقرر ميالمللي چنبين

ـ هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه يا ١

المللي براي خود آن مورد به يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بيندادن يك امتياز بي

كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام براي اينمقام يا هر شخص يا واحد ديگر 

كه كسب و كاري را بدست آورد يا حفظ كند يا ساير دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين

الملل، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، مورد درارتباط با رفتار تجارت بينامتيازهاي بي

.جرم تلقي گردد

ـ هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا ٢

المللي مورد توسط يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بيندرخواست يا قبول امتياز بي

مقام كه آن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين

در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي كه به 

.صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد

ا مقام انجام دهنده کار يکشور عضو و شرکت ين مقام دولتيواسطه بيخارجيفوق مقام دولت١بند

» يعمد« از لفظ١ل بند ين در ذيهمچن. ودشيمحسوب م» يمرتش”يش است وليگردد که رايم

م يبودن جراياصل بر عمديژرمنيرا در حقوق روميز. از به قصد داردينيعنياستفاده  کرده است 
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يعني» يعمد«د و اوردن لفظ يد است نه به عنوان قيل بر تاکيبودن دليح به عمدين تصرياست بنابرا

ک کشور مصداق ياز ير خارجيدرخواست وز.باشد ن» شبه جرم«ن يبا قصد واراده باشد و هم چن

.است١٦ماده ٢بند 

دا کرده است يدا کرده است و از نظر وصف توسعه پين ماده قلمرو ارتشا توسعه پيدر ايبه طور کل

مورد را در مقابل ياز بيت امتيباال برده و در نهايش را در حد مرتشيم و راير مستقيا غيم يمستق

.اده استا مال قرار ديوجه 

:يارتشا در بخش خصوص

دخالت يگريت ان است که معموال در امر تصديبودجه و درامد ان و فعاليبخش خصوصيژگيو

ن نامه معامالت ييشد و ايمحسوب ميدرصد باشد خصوص٥٠ش ار يکند البته اگر مشارکت بيم

.شوديشود  و ارتشا محسوب نميمحسوب نميدرصد دولت٥٠ر يد زيگويميدولت

ست؟يدا چيدر مريمنظور از بخش خصوص

:داردين مقرر ميدا چنيون مريکنوانس

ـ ارتشاء در بخش خصوصي٢١ماده 

هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير «       

باشد، ازرگاني ارتكاب يافتهصورت عمدي در خالل فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بدر صورتي كه به

:جرم كيفري تلقي شود

مورد به هر شخص، كه در هر الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي

كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي

».عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايدكه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، براي اين
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مورد توسط هر شخص كه در هر ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي

كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي

.ي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزدكه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملبراي اين

يانجام ميو مالي،تجارياقتصاديت هاياست که فعاليخصوصييمطابق ماده فوق، بخش ها

.شودينمير اقتصاديشامل احزاب و موسسات غيبخش خصوص.  دهد

يم٢١مشارکت دارند ،مشمول بند الف ماده يبخش خصوصيت اقتصاديکه در فعاليه کسانيکل

يرا شامل ميران بخش خصوصيپس کارشناسان و مد. شوديرا شامل نميافراد خدماتيشوند ول

ن يا ايثان. ندارديدر فساد اداريريتاثياوال بخش خدمات.ن بخش ها رايايشود و نه افراد خدمات

د جرم ت فساد وجود داشته باشيثالثا اگر قابل.باشديز هماهنگ مير به نفع متهم نيبحث با تفس

.ت فساد را ندارديقابليبخش خدماتياست وليمنطقيانگار

:ارتشا در قانون مجازات فرانسه

) passive( اعمال نفوذ و ارتشا٤٣٢- ١١و ماده ) active(  اعمال نفوذ و وارتشا٤٣٣- ١در ماده 

و شونديمتفاوت مجازات ميو  مرتشيران راشيدر ايول.کسان استيهردو يو مجازات ها

م يندارactiveوpassiveن ما ارتشاين ازنظرتقنيکسان مجازات ندارندو همچنياعمال نفوذ وارتشا 

.

. کسان  هستنديج ياثار ونتاين است که دارايمجازات رشا وارتشا و اعمال نفوذ ايتساويمبنا:نکته

ق همان يمضيعنارتشا در م.استيمجازات رشا و ارتشا منطقين است که تساويونظر استاد بر ا

يميرا دالل نفوذ کاريز. کسان استين مجازات هردو يوبنابرا.اعمال نفوذ را دارد يان هاياثار و ز

. خواهد که که کارمند دولت فساد کند يهم ميکند که کارمند دولت بر اثر نفوذ فساد کند و راش

ک هستند يک جرم و دو نفرشريرشا وارتشااگرتوامان اتفاق افتد 
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passiveا واعمال نفوذارتش

کارمند يرير پذيمنفعل و تاثيدر فساد مال:(دارديقانون مجازات فرانسه  مقرر م٤٣٢-١١ماده 

)يشغل عموميتوسط اشخاص متصد

که يا کسييت انجام خدمت عموميا مسولييعمومينده قوايکه نمايکه توسط  هر شخصيعمل« 

ا موافقت کردن  بدون حق در يشنهاد دادن يق پياز طرانتخاب شده است يعموميانجام کاريبرا

خود يکه وجود داردبرايازاتيا امتيه ها و يم نسبت به وعده ها و هدير مستقيا غيما يهر زمان مستق

انجام يخواه برا)الف. ابديين دو حالت ارتکاب مياز ايکين صورت در يکه در ايگريديا براي

يميا موجب خدمات عموميفه اش بوده و يکه وظين در مورد عملا اامتناع از انجام داديدادن 

» ان کار را انجام داديستيبا

ک يبه منظور به دست اوردن يا واهييق سو استفاده کردن نسبت به نفوذ واقعيخواه از طر)ب

م يبه دست اوردن هر نوع تصميو جود دارد برايکه به صورت عموميت اداريک موقعيا يار ياخت

يورو جزايهزار ١٥٠سال حبس ساده و١٠اعد  که توسط شخص واقع شده باشد مستوجب مس

».استينقد

:رسدين ماده چند نکته به نظر ميل ايدر تحل

.ع در نظر گرفته شده استيبه صورت تجمينقدياز نظر قانون فرانسه مجازات حبس وجزا: اوال

يسال جنحه ا١٠ا به يسال ١٠باشد  حبس تا يميمجازات حبس ،جنحه ا: ا يثان

ل يباشد و دليکسان ميمجازات يداراpassiveو ارتشاpassiveمرتکب جرم اعمال نفوذ : ثالثا

.ن است که هر دو کارمند دولت هستند يايتساو

کسان بوده  يا موافقت کردن بدون حق يشنهاد دادن  ياز نظر پpassiveارتشا واعمال نفوذ :  رابعا

.ت خواهد داشتيوهردو موضوع
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ن عمل چه بعد از عمل يا موافقت کردن چه قبل از عمل ،چه در حيشنهاد دادن  ين پيا: خامسا

.رديصورت گ

کسان است اما تفاوت در روش يشنهاد دادن و موافقت کردن در هر دو جرم يموضوع پ:  سادسا

.ن دو جرم استين ايوقصد مرتکب

:passiveيارتشا

ن يمحول شده است چنيکه بر حسب قانون به ويا ندادن کارينجام دادن کارمند دولت به منظور ا

باشد و يار کارمند دولت ميا کار در اختيا موضوع يامر يعني. کند يا قبول ميرا مطرح يشنهاديپ

فه يوظ«است که بر حسب قانون ،يناظر به کارمندpassiveيتوان گفت ارتشايجه ميدر نت

.گردديمحسوب نم» يمرتش”ن مورد ير ايو در غداشته باشد » يقانون

:passiveاعمال نفوذ

که بر کارمند  دولت دارد ،سو يا واقعييا اعتبار واهيا نفوذ ير ين است که از تاثيقصد مرتکب ا

يا  قبولييشنهاديم موافق ومساعد ،پيا تصميا دستور يک مجوز ياستفاده کند و به منظور کسب 

در موضوع ندارد  يف قانونيکارمند دولت که وظيعنيpassiveن اعمال نفوذ يبنابرا.انجام دهد  

را يشنهاد قبوليا در مقابل پيدهد يه ميرا ارايشنهاديکه کار نزد اوست پيجه در مقابل فرديدر نت

که از دينمايرد وسعيرا بپذييا وعده هايا يا هدايا يا مزاياز وجوه يا امتياز و ياعالم و در هر زمان امت

ر گذار يتاثيگريد و بتواند در ديباشد  ،سو استفاده نمايميا واقعيينفوذ خود که به صورت واه

.باشد

:ش واعمال نفوذيتفاوت را: نکته
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يست بلکه واسطه گريش جرم مستقل نيرا.شناسديشناسد و واسطه را ميوراش را ميش مرتشيرا

ن تفاوت اعمال نفوذ با يگر نداردو ايه طرف دبيازياعمال نفوذ جرم مستقل است و نياست ول

.است١٣١٥در قانون اعمال نفوذ يبا کالهبرداريواهيادعا

است و در اعمال ين اعمال نفوذ واقعيش اياست  اما در راين نفوذ واهيايدر اعمال نفوذ گاه

ارتشا اتفاق باشد بدون ياگر اعمال  نفوذ واه. وجود نداردياصال مرتشيواهPASSIVEنفوذ 

ش جرم يکه رايشنهادبدهد جرم مستقل است در حاليباشدو پياگر اعمال نفوذ واقعيافتد وليم

ل ياعتبار مانوراست اما وسايدراعمال نفوذ ادعا.ا ارتشااستيست و معاونت در جرم رشا يمستقل ن

.ستياعم است و اعمال نفوذ فقط وجه نيمتقلبانه در کالهبردار

:activeعمال نفوذ و اactiveرشا 

در )(دايون مريبعد از کنوانس٢٠٠٧سال ياصالح(activeو اعمال نفوذ activeرشا :٤٣٣-١ماده 

)له اشخاص خاصيبه وسيفعال و اعمال نفوذ ارتکابيفساد ادار

ييم وعده هاير مستقيا غيما يشنهاد بدهد در هر زمان مستقيکه بدون حق پيکه توسط شخصيعمل

فه يت به انجام وظيا مسئوليويدولتينده  قوايک شخص که نمايرا به يازاتيا امتيرا ييايا هداي

ل را ياز موارد ذيکين که يتا ايگريا شخص ديخود ان شخص يداشته باشد برايخدمت عموم

کرده يجاب ميان شخص ايفه قانونيک عمل که وظيا ندادن يانجام دادن يخواه برا-١انجام دهند 

ا يک مجوز يبه منظور کسب يا واهييا نفوذ واقعير يا به منظور سو استفاده و تجاوز از تاثي-٢است

.م مساعديک تصميا ييدستور ادار

١٠است و به مجازات تا activeرد اعمال نفوذ يگيانجام  ميق شخص عاديدالل نفوذ که از طر

شنهادبدهد درهر ين حق پکه بدويکه توسط هرشخصيعمل.شوديمحکوم ميسال حبس جنحه ا

نده يک شخص که نمايرا به يازاتيا امتيرا يايا هدايرا ييم وعده هاير مستقيا غيما يزمان مستق
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تا ان که يگريا شخص ديخودان شخص يداشته باشدبرايفه عموميت به وظيا مسولييدولتيقوا

:ر ر ا انجام دهديازموارد زيکي

خواه به - ٢کند يجاب ميشخص ايفه قانونيک عمل که وظيدن ا ندايانجام دادن يخواه برا- ١

م يک تصميا يا دستوريک مجوزيبه منظور کسب يا واهييا نفوذ واقعيريازتاث; منظور سواستفاده 

.مساعد

):٢٨ماده (دا يون مريم کنوانسيجرايعنصرروان

عنوان عناصر جرمـ آگاهي، قصد و نيت به٢٨ماده 

عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از زم بهآگاهي، قصد يا نيت ال

.وضعيت واقعي عيني استنتاج شود

« تين شده  ممکن است از وضعييجرم تعيبه عنوان عنصر معنو» ت الزميا نيقصد « ا ي» ياگاه«

ع يه هدف تسرون و با توجه بياستنتاج شود با توجه به عنوان مجرمانه امده در کنوانس» ينيعيواقع

ه ينظر« م ازيدر جرايعنصر روان. باشديون که همانا مبارزه با فساد ميب کنوانسيت و تصويدر وضع

از وجود يتواند حاکيم» اوضاع و احوال در زمان وقوع« گريکند به عبارت ديت ميتبع» ينيع

.ارد مفروض دانست از موياريتوان ان را در بسيت مياحراز سو نيا عدم ان باشد لذا برايقصد 

ست ياز موارد نياريبه احراز در بسيازيو نيعنصر روان» مفروض دانستن«ون دريکرد کنوانسيرو

يميمفروض تلق» ينيه عينظر« ت ازيم به لحاظ تبعين جرايت در اياز ان است که سو نيحاک

.گردد

دارد به » تيسو ن« دت از وجويکه در عالم خارج موجود است حکايت واقعيالبته چنان چه وضع

.د يست که متهم نتواند خالف ان را اثبات نمايان نيمعنا
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٢٠٠است  چرا که در سال » اصل برائت« با» تيفرض مجرم« ييارويرو٢٨ل دوم بر وجود ماده يدل

ن بحث مطرح شد که فرض بر يايافته فرا مليم سازمان يون پالرمو در جرايب کنوانسيز در تصوين

ل سازمان و ارتکاب جرم در ياز تشکيافته فرا مليم سازمان يارکت کنند گان در جران است که مشيا

ن که مرتکب يگردد  مگر ايميت انان مفروض تلقيجه مجرميباشند و در نتيقالب سازمان مطلع م

. د يخالف ان را اثبات نما

در يالک بود ولمورد توجه بود  که ذهن وقصد مرتکب م» يه ذهنينظر« ک يکالسيدر حقوق جزا

.مورد توجه است که توجه به عمل مرتکب مهم استينيه عيمدرن نظريحقوق جزا

هركس با علم واطالع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه -يقانون مجازات اسالم٦٦٢در ماده 

بول مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا ق

ضربه شالق محكوم ) ٧٤( نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 

قانون مجازات ٢٠٦ا بند ب ماده ي. است» ينيه عينظر«همان » نان اورين اطميقرا« کلمه .  خواهدشد

که عمل نوعا د بدانديقن را اکتفا نمود و بايد قدر متين بايکه ملحق به عمد است بنابراياسالم

.د کشنده باشديعمل او هم بايکشنده است وخروج

:از جرميناشيهايياموال و دارايجرم اختفا

ييتفاوت اختفا با پول شو- ١

ق اختفايمصاد- ٢

منشا جرم در اختفا- ٣

يميلقاست که جرم مانع تيجه اياما جرم نت» ييپول شو«است مانند جرم  » جهينت«جرم »اختفا «

اما در حقوق » حمل سالح«است  مانند » يمقدمات« ک جرميکالسيدر حقوق جزل» جرم مانع«.گردد

.ميجه را مانع حساب کنيو منشا ،جرم نتيجرم اصليريشگيپيتوان  برايمدرن ميجزا
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. باشديجه ميجرم مانع است  وجرم نتييهر دو جرم اختفا و پول شو

کند که ير نمييت تغيماه» پنهان کردن«در يکند ولير مييت تغيماه» کردنيمخف«در  عمل :نکته

کردن يمخفيت است و نوعير ماهييلذا معامله مال مسروقه تغ.ن تفاوت اختفا با پنهان کردن استيا

..است

دارد  مانند رشوه يافتد که جرم منشا مالياتفاق ميمياست و در جرايک جرم ملي: اختفا

جه جرم يا نتيا موضوع جرم است يمال ،اختالس،سرقت  که 

افته يم سازمان يا جراياست که يافتد که جرم منشا اقتصادياتفاق ميميدر جرا: ييجرم پول شو

يم گمرکي،قاچاق کاال و ارز و جرايو بانکداريم ماليد مانند جرايم نو و جديا جراياست يفرا مل

.متفاوت استييپول شوق جرم يق جرم اختفا با مصاديپس مصادياتيومال

ل ين دليق ان دو متفاوت است و به ايرا مصايچرا جرم اختفا است؟زييپولشويبا وجود جرم انگار

در داخل ييچهار حالت دارد اول جرم منشا وپولشوييپول شو. جدا کردنديياختفا را از پولشو

رج و منشا در داخل و در خاييدر داخل است ومنشا در خارج و و سوم پولشويياست دوم پولشو

.چهارم بر عکس حالت اول

. مياختفا نداريبرايران عنوان مستقليدر قانون مجازات ا

):دايون مريکنوانس٢٤ماده(اختفا

اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير ) ٢٣(هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده«     

تا بعد از ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد

كه شخص در چنين جرائمي شركت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه اين كنوانسيون و بدون اين

داند كه چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين نگهداري اموالي كه شخص دخيل مي

».عمداً صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شودباشد، درصورتي كه اين امركنوانسيون مي
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است؟ييا همان پولشوياز جرم ايد ناشير عواياتطهيا

است که البته با يات واالن هر جرميموردبود موادمخدر،اسلحه مال٣شدير ميصحبت تطهيل وقتياوا

.شوديق اختفا نميست  وشامل مصاديح نيصحيوجوداختفا هر جرم

:اده قابل استخراج استن ميل از اينکات ذ

شود تا يد شده باشدو پرونده متوقف ميزبايکند بلکه اثبات نيت نميصرف انجام جرم منشا کفا- ١

کردن وپنهان کردن است و يکردن اعم از مخفيمخف: رفتار مجرمانه- ٢.جرم منشا اثبات شود

ت يردن مستقال موضوعکيمخف-٣.داردييبه عرف قضايت مال دارد و بستگيبه نوع و ماهيبستگ

کرد واگرخود يتوان معاونت تلقيکردن را نميداردوعنوان مجرمانه مستقل است و نگهدار

مرتکب جرم منشا -٤.بدهد دو جرم است يگريک جرم است واگر به ديکند ينگاهدارنده مخف

مجازات- ٥کند يکند و حداکثر مشارکت مين است که  درجرم اختفا معاونت ميحدا قلش ا

ا برابر با جرم منشا؟يف تر باشد يد خفيمرتکب جرم اختفا  با

را يست زيشود؟مثالازقبل توافق کردندمعاونت نيا نگهدارنده معاونت در جرم منشامحسوب نميا

.ق معاونت قبل از ارتکاب جرم نا هم زمان استيمصاد

.تفاکرده استرا جعل کند و ان رابفروشد مشارکت در جرم اخياگر مرکب جرم منشا اسناد

د يف تر از جرم منشا است اما در مورد اوضاع واحوال باياصوال مجازات جرم اختفا خف:نظر استاد

يليعلم تفصيعنيزان حبس جرم منشا اگاه باشد يجه از ميک شداگر مرتکب جرم نتيل به تفکيقا

ن عمل منشا اگاه جه تنها به جرم بودياگر مرتکب جرم نتيداشته باشد برابر مجازات منشا است ول

يبه نوعيليودر حالت علم تفض. د باشديف بايداشته باشد جرم اختفا خفيعلم اجماليعنيباشد  

زان يجه از مياگر مرتکب جرم نت. يمرتکب جرم منشا شده است وبرابر است با مرتکب جرم اصل

مجازات منشا بر اختفا زان يزان ان کمتر باشد و ميجه و ميزان جرم نتيحبس جرم منشا باخبر باشد و م
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ل به يک باشند هر کدام با توجه به علم قايو اگر شر.از به اثبات دادستان داردين نيم و ايکنيبار م

در جرم منشا در  يدين اوضاع واحوال  تشدياست بنابرايک شده استو اصل بر علم اجماليتفک

.ميکنيجه بار ميبر جرم نتيليصورت علم تفض

:از جرم يد ناشير عوايتطه

ـ تطهير عوايد ناشي از جرم٢٣ماده 

ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را ١

صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه به

:گردد

الف ـ 

است، با هدف تغيير دست آمدهاموالي كه مشخص است از عوايد جرم بهتبديل يا انتقال) ١(

دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم منتسب، 

.دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود

جايي يا مالكيت يا قعيت، انتقال، جابهتغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، مو) ٢(

.استدست آمدهحقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به

:ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود

استمالك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد ) ١(

.استهدست آمدجرم به

مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تالش براي ارتكاب و كمك، ) ٢(

.استبرانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز شده
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:اين ماده) ١(كارگيري بندـ از نظر اجراء يا به٢

ترين حد جرائم اين ماده را تا گسترده) ١(تا بندالف ـ هر كشور عضو، درصدد خواهدبود

.كار گيردمنتسب به

ب ـ هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را 

.به عنوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد

كاب يافته هم در داخل و هم فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارت) ب(پ ـ از نظر رديف 

به هر حال جرائم ارتكابي در خارج از . خارج از حوزه صالحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود

حوزه صالحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري تلقي خواهدشد كه رفتار مربوط، طبق قانون 

و طبق قانون داخلي كشور است، جرم كيفري تلقي شود داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافته

نمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي عضوي كه اين ماده را اعمال يا اجراء مي

.شود

د يهمه را ناظر به عواييپولشو٢ران مسئله خلط شده است در بند الف ماده ياييدر قانون پول شو

در بند . ديايش مين مشکل پيت ايالکم است اما در بحث مير مستقيم و غين مستقيگرفته است و ا

از از جرم گرفته ير ناشيل ارتکاب جرم را به عنوان تطهيارتکاب و تسهيب بحث مشارکت و تبان

.است

ييقانون مبارزه با پول شويدا کرده است وليدا ظهور در اموال پيون مريکنوانس٢٣در بند ب ماده 

اما در قانون .م يم است اما اموال مستقير مستقيم وغيقد مستيون شامل عوايدر کنوانس. ع تر استيوس

.مير مستقيم وغيدجرم  است اعم از مستقيناظر به عواييمبارزه با پول شو

ر ظاهر جرم يدا ظاهر و غيون مريشود درکنوانسيد جرم انگارير بايتطهيند هايه فرايبه نظر استاد کل

ر جرم يتطهيند هايه فرايدا کليون مرينسکنوا٢٣بند ب ماده ٢شده است  در قسمت يانگار
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موارد يشود  برخيد جرم انگاريند در زمان است از شروع تا خاتمه باينموده است وفرايانگار

ل اما مشاوره به صورت معاونت است ير ظاهر مثال مشاوره در خصوص تبديغيظاهر است و برخ

يبه معناييران ،پول شوياييزه با پول شودر قانون مبار.ک جرم مستقل استير  مشاوره ياما درتطه

.ر قرار گرفته استيخاص تطه

ر در يک کشور و تطهيجرم منشا در ٢ک کشورير در يجرم منشا و تطه١ر چهار حالت است يتطه

خارج کشور بالعکس

در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب (يقانون مجازات اسالم٨ماده 

كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسالمي در هر 

دا يون مريکنوانس٢٣ماده ٢بند پ قسمت يتواند مبنايم.) ايران محاكمه ومجازات خواهد شد 

.رديقرار گ

ده اميقين اصل مصاديدر ا. گردديحاصله ضبط ميران در امدهايايقانون اساس٤٩مطابق  اصل 

ن قسمت دوم ياز قمار و ايستند ماند درامد ناشيجرم نينفسه جرم اند و برخيفياست که برخ

در .استييکه قسمت اول همان پول شويبودن  در حاليملينده شورايست مانند نمايجرم ن

ست و خودش جرم منشا است مگر يجرم منشا الزم ن٤٩جرم منشا الزم است اما در اصل ييپولشو

حاصل کرده يکرده است و درامديزدو بنديمثال در مقاطعه کار.که منشا ان جرم باشديارددر مو

شود به يد جرم انگاريباين الملليق خاص بود اما در اثر فشار بيدر ارتباط با مصاد٤٩اصل .است

د يباييو پول شو.يگردش پول در بانک و دوم گرفتن وام از صندوق جهانيک سالم سازيل يدو دل

باشد و استرداد ينميدادگاه انقالب به عنوان مرجع رسم٤٩جرم منشا داشته باشد و در اصل 

به ان يعموميدر دادگاههايل مرجع خاصين دليباشدو به ايانقالب نمين شامل دادگاههايمجرم

يراهها١٤شده و در ماده ينيش بير جرم مستقل پيچون تطه٢٣در ماده . کنديميدگيرس

.به ان پرداخته شده استيياز پولشويريشگيپ
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.باشد يت ميحائز اهمين المللياز لحاظ بييداشتن عنوان مجرمانه پول شو

:اختالس

:يخصوصيون در خصوص اختالس در بخش هايکنوانس٢٢ماده 

هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب «     

س در حين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش اختال

كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر كند يا آن را اداره ميخصوصي فعاليت مي

صورت است، در صورتي كه بهچيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده

».ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گرددعمدي 

.م يپذريهم اختالس را ميها در خصوص جرم اختالس است و در بخش خصوصياز نواوريکي

که به ياختالس عبارت است از برداشتن اموال« قانون مجازات فرانسه ٣١٤- ٣-٢- ١مطابق ماده 

.»شودياشخاص سپرده م

ياختالس  در قانون مجازات فرانسه م٣١٤-٣و ماده ٣١٤-١ماده انت در امانت موضوع يخ

در اختالس مرتکب کارمند دولت است ياست وليانت در امانت فرد عاديمرتکب در خ.باشد

.ن تر استيمجازات سنگ

ا به يف  باشد ين انجام وظيا در حيفرانسه مرتکب خواه به مناسبت شغل باشد و ٣١٤- ١در ماده 

.انجام گرفته باشد يشغلل عنوانيدل

له است و مختلس که يروش ربودن باعث اختالف با محتال که اخذ مال به ح:اختالسيشه فقهير

.شودير حرز است  مياخذ مال از غ
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ا يا ارزش و يييدارايگريک شخص به ضرر دياست که که توسط يانت در امانت عمليدر خ

٣٧٥و تا يسال حبس جنحه ا٣ن جرم تا يکند و ايکه به او سپرده شده است برداشت مياموال

.استينقديورو جزايهزار 

انجام دهد که خالف اساسنامه اش است ياقتصاديت هاي،فعاليفرهنگيه ايرياگر موسسه خ:سوال

گردد؟) ياختالس در بخش خصوص( ٢٢تواند مرتکب جرم ماده ي،م

ان بخش ين منظور از بخش خصوصير ابناب. استثنا استيچون اختالس در بخش خصوص:جواب

باشد و در اساسنامه ذکر شده باشد  واساس ياش قانونياقتصاديت هاياست که فعاليخصوص

پس در مثال باال شامل اختالس ير قانونيغياقتصاديتهايو نه در فعال.باشديد اقتصادينامه اش با

.شودينم

ران يرد اما در ايفه بگيا به عنوان وظيه به مناسبت  ويفه باشد ين انجام وظيا در حيد يدر فرانسه با

.فه استيفقط شامل بر حسب وظ

ر يمختلس قصد برداشت به نفع خود رادارد اما متصرف غ:ير قانونيتفاوت اختالس و تصرف غ

.قصد برداشت وتصاحب را ندارديقانون

):دايون مريکنوانس٢٥ماده (عدالتيجرم  ممانعت  از اجرا

عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به هر كشور «

:صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد

مورد براي برانگيختن الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بي

ارائه مدارك و شواهد در دادرسي مربوط به ارتكاب شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا 

.جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون
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ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك مقام قضائي يا 

ن بند چيز در ايمجري قانون درارتباط با ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، هيچ

اي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني كه ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد خدشه

.»آورددهد، وارد نميمحافظت قرار مي

با هم مورد يستير گذار باشد بايند تاثيتواند در فرايکه ميه عناصر و عوامليکليند دادرسيدر فرا

گردد مانند يد جرم انگاريردبايصورت بگيتعرضاتن عوامل يرد و چنانچه از طرف ايت قرار گيحما

ل و نفوذ يد وکي، تهديو ارتشا قاضيد قاضي،شهادت دروغ تهديت شاهد و شاکيد وحمايتهد

و يتوان گفت که در مرحله ثبوتيميت از مدارک  به طور کلين بردن مدارک وحمايل ،از بيوک

ييه عدالت قضايم عليلت شود ،تحت عنوان جراعدايتواند مانع تحقق اجرايکه ميموانعياثبات

.رديمورد بحث قرار گ

عنوان يت  و اعتماد عموميه امنيم علير کشور ها  تحت عنوان جرايدر قانون مجازات فرانسه و سا

.شوديده مين عنوان دين کشورها ايه عدالت اختصاص دادند که در اکثر ايرا به تعرضات عليخاص

افته است ياختصاص ييه عدالت قضايم عليبه بعد  به جرا٤٣٤-١سه ماده در قانون مجازات فران

قانون مجازات ييه عدالت قضايم عليدا باجرايون مريکنوانس٢٥اما اختالف موضوع بحث ماده 

عدالت  مورد ياز موانع اجرايموارد خاص٢٥ن است که که ماده يگر در ايديفرانسه  وکشور ها

ين توسعه داده شده است و متعدد مين عناويگر ايديکه در کشورهايحالدر .بحث قرار داده است

.باشد

يادله است و اثباتيکه جمع اوريدر دو مرحله ثبوت:عدالتيه اجرايم عليجرايفلسفه جرم انگار

.را عدالت ارزش است و تعرض به ان جرم است يکه ارائه وابراز  ادله  ومدارک  است ز

فه مردم يمشارکت مردم که وظيياست جنايس- ١:ييه عدالت قضايم عليراجيجرم انگاريمبان

.يريشگيپيياست جنايس- ٢اعالم جرم ياست برا
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خواهد يميتيداند که جنايميکه اگر کس- ١دارد يقانون مجازات فرانسه مقرر م٤٣٤-١ماده 

.ديم جديارتکاب جراازيريجلوگ-٣ت رخ داده شدهيجه جناياز اثار و نتيريجلوگ-٢واقع شود 

.ز استيجايعدالت بر اطالع رسانياجرايالزام احاد مردم برا:نکته

ت يماهييه عدالت قضايم علياصوال در جرا. است» اعالم نکردن«ن جرم ترک فعل يايعنصر ماد

.است» ترک فعل«به صورتيعنصر ماد

« که» ت خاصيسون«است و يت عام که  علم و اگاهين جرم عبارت است ار سو نيايعنصر روان

.از اعالم نکردن است» عدالتيقصد ممانعت از اجرا

د يعدالت شود در عالم خارج باين است که اعالم کردن مانع اجرايبه ا» ديمق« ن جرميبه نظر استاد ا

يد ثابت کند فرد عالوه بر اطالع از جرم ميد در نظر گرفته شود وشخص دادستان باير اطالع بايتاث

.ر گذار استيته که اطالع او تاثدانس

ت از کودکان و يقانون حما٦و ماده يقانون مجازات اسالم٦٠٦عنوان مجرمانه عدم اعالم جرم ماده 

» عمد« ت عام يان  سو نيوعنصر روان. ان ترک فعل استيکه عنصر ماد. است١٣٨٦نوجوانان 

.است» عدالتيقصد عدم اجرا« ت خاصياست وسو ن

تواند مخل يميتوسط افراد عادييدخالت در امر قضا وقضاييه عدالت قضايم عليجرا:نظر استاد

د يد بودن جرم ممکن است و به نظر استاد بايبا مق)با مشارکت مردم(نظم باشد و عدم اعالم جرم 

.عدالت شوديمانع اجرا)در عالم خارج(عدم اعالم جرم موثر باشد و واقعا 

تواند يجرم دارد و خود مرتکب جرم با اعالم مير از مرتکب اصليغعدم اعالم جرم ظهور در فرد

اعالم .باشديميقيف کننده محسوب شود منظور اعالم جرم به هر طرير معاف کننده و تخفياز معاذ

را يز.  د اطالع داده شوديصالح بايذييا قضاييق  و نه به هرکس بلکه به مقام اداريجرم به هر طر
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ر مخالف نفع متهم است و اگر مقام ين تفسيست و هرچند اينيکافيهر مقام اداربه ياطالع رسان

.شوديف ساقط ميگران تکليديصالح دخالت کرد از سويادار

:که الزام به اعالم انها وجود دارديمينوع جرا

بودن د يل شديبه دل( الزام به اعالم انها وجود دارد» تيجنا«م يدر قانون مجازات فرانسه در جرا

.م استين جرايودر خالف و جنحه اصل بر عدم الزام به اعالم ا)از ان يريشگياخالل در نظم وپ

:قانون مجازات فرانسه٤٣٤- ١ماده :استثناات اعالم جرم

پدر مادر در ياست در قانون مجازات فرانسه برايت خانوادگيکه مصونيروابط خانوادگ:الف

ب يمانع از تعقيت خانوادگيبه نظر استاد مصون.و ان ها الزام ندارندل شده اند ياعالم جرم استثنا قا

در تعارض است و ييعدالت قضايان خانواده با ارزش هايرا فلسفه ارزش کياست و نه مجازات ز

ن يندارد وايدارد وقبح فاعليکشد قبح فعليکه فرزند ميمثال پدر. ت دارديان خانواده اولويک

.شوديز ميده و مادرخوانده نت شامل پدر خوانيمصون

:همسران اعم از دائم وموقت- ب

مثال ) يقانون مجازات اسالم٦٤٨ماده .(شونديبه مناسبت شغل ،محرم اسرار م:از مشاغليبرخ-ج

گران مشکوکم و قصد دارم او را يکند که از روابط همسرم با ديبه روان پزشک مراجعه ميفرد

.بکشم

م يکه مربوط به جراياز وقوع جرمياگر کس: دارديت فرانسه مقرر مقانون مجازا٤٣٤- ٢ماده 

اعالم ييا قضاييابد و به مقامات اداريباشد اطالع يستيم تروريا جرايکشور يه منافع اساسيعل

.گردديمحکوم م........ينقديوجزا....... د به حبس يننما
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در يکند که ماده مستقليجاب مياييجنااز درجه يستيت و تروريه امنيم عليت جراياهم- ١

.ت باشدير از امنيم غيدر خصوص جرا٤٣٤-١ماده يعنيمورد انها در نظر گرفته شود

اعمال يران برايايدر قانون جزا: يه منافع عموميو عليستين اعمال تروريتفاوت ب- ٢

م  يا جرايا.شده  استيانگارت جرميه امنيم عليم و در قالب جراينداريما ماده مستقليستيترور

در فقه است؟يت  مستلزم بغيه امنيم عليا جرايهمان محاربه است ؟ايستيترور

خرابکار تا دست به يبه گروههايو ماليند منظور نظر است از کمک ماديفرايستيدر اعمال ترور

ن يعه ااست جز مجمويکه جرم جنحه ايستياست و عمل ترورييدن که جرم جناياسلحه کش

.باشديند ميفرا

اعمال يدارد ولياسيزه سيانگياسيجرم س: ياسيسيزه هايدر ارتباط با انگيستياعمال ترور

الزام اور است يياعالم جرم فقط در نوع جنايستيدر اعمال ترور. ت دارديه امنيزه عليانگيستيترور

ن يکه در ا.ستنديالزام اور نينحه اجيستيسال حبس به باال است ودر اعمال ترور١٠که مجازات ان 

٤٣٤-١ست بر خالف ماده يچ کس معاف از  اعالم جرم نيماده ه

ن ماده حذف شده است که شامل پدر، مادر ، همسر،محرم يدر ا٤٣٤- ١ماده يت هايمصون- ٣

.شودياسرارنم

.ميجه جرم ندارن بند حبس است که ثابت است  به عالوه در فرانسه عوامل مويمجازات ا- ٤

:ياختصاصيوحقوق جزايده شناسيتعامل بزه د٤٣٤-٣ماده 

شوند يابند که مقامات مطلع نمييپنهان ارتکاب ميکه نسبت به اطفال در مکان هايم مهميجرا

ا يت و يا محروميکه از سو رفتار يهرکس:دارديل  قانون مجازات فرانسه  مقرر مين دليکه به هم

ل وجود يکه به دلينسبت به کسانيا حتيسال مطلع باشدو ١٥به کودکان تا نسبتيتعرضات جنس

ا زنان يو يا روانيويا نقصان جسمانيو يا از کار افتادگييماريا بيبه لحاظ سن يريب پذياس
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د به ياعالم ننمايا اداريييصالح قضايحامله داشته باشد،چنان چه اطالعات خود را به مقامات ذ

.شوديمحکوم م.........تا ينقديوجزا............ تا مجازات حبس

ين ماده مستثنياسرار که از ايشده در خصوص عدم افشاينيش بيط پيدر شراين که کسانيمگر ا

.باشديم

:ل قابل اشاره استين ماده نکات ذيل ايدرتحل

که به يطفال و کسانايون و مراکز نگهدارين پانسيخانواده ،مسئولينجا ،اعضايمرتکب در ا- ١

.باشندير  هستند ميب پذيدر ارتباط با اشخاص اسينحو

يت از حقوق اجتماعيمحروم)ت اگاه باشد الفيوضع٣د از ين اشخاص بايمرتکب  نسبت به ا- ٢

ير در قانون موضوعه دارا ميب پذيکه اشخاص اسين افراد، ان دسته از حقوق اساسينسبت به ا

ا کرامت ير با با شئونات يمغايرفتارها)ب.....مت ،حق بر اموزش و باشند مانند حق بر سال

ير است که از نظر عرف وجامعه مذموم  ميمغايعت و سرشت ادميکه با طبييرفتارها:يانسان

ا حالتيبه هر درجه يتعرضات جنس)ج.باشد

ب يعنوان اسگر بهيط ديا شراياست که از نظر سن يا موضوع ارتکاب جرم نسبت به کسانياماج - ٣

د مد نظر يبا)٢٠٠٥(ژه يبه ويوروانين جسمانيت از معلوليحمايون هايکنوانس. شدند ير تلقيپذ

.رديقرار گ

ت يک وضعياز يبر اگاهيباشد که مبتنيمين جرم عبارت است از ترک فعليدر ايعنصر ماد- ٤

.استييو قضايو عدم اطالع به موقع به مقامات ادار

« ت خاص کهياست و سو ن» قصد در عدم اطالع«يعني» ت عاميسو ن«که شامل يعنصر روان- ٥

صالح به جرم يمقامات ذيبه لحاظ عدم کشف جرم و عدم دسترس»عدالت يجاد مانع در اجرايا

.است
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مطلع يا تعرض جنسيا سو رفتار يت ياز محروميشرط ارتکاب جرم عبارت است که به هر نحو- ٦

توان شخص را يشخص ممکن است؟،ميکه برايقيبه اطالعات به هر طريابيشده باشد پس دست

.اگاه فرض کرد

د  ياو امکان اطالع وجود داشته باشد ،چنان چه اطالعات خود را اعالم نمايکه برايبه هر نحو- ٧

.از نظر عنوان مجرمانه مصون از تعرض است يطين شرايدر چن

.ت داده شده استيسر ارجحيمطابق قانون به عدم افشايدر موارد- ٨

ت از کودکان و يت از اطفال مطرح است در قانون حمايران حمايا١٣٨١ت از اطفال يدر قانون حما

که در يشود در حالير را شامل ميب پذيک دسته از اشخاص اسيت از کودکان تنها ينوجوانان حما

.مد نظر استيشترير بيب پذيفرانسه افراد اس

توان ان ها را يخانواده اند چگونه مين جرم مطلع شوند که معموال از اعضايااز وقوع ياگر کسان

يکند که انسجام و همبستگيجاب مين نهاد ايان خانواده و مراقبت از ايکه کياعالم  نمود در حال

.ردين افراد مورد لحاظ قرار گيا

:قتيجاد مانع در کشف حقيجرم ا

.دارديير بسزايعدالت تاثيدر اجراييم ،اشتباهات قضايدر خصوص کشف جرايند دادرسيدر فرا

با يابيتعامل جرم . صالح تعامل داشته باشندين ذين و ماموريبا مسوليد  به نوعياحاد مردم با

قت شوند و اثار و يکه عالما عامدا مانع کشف حقيکند که نسبت به کسانيجاب مياييعدالت قضا

ن موارد به ياست که مرتکب جرم در ايهيبد. رنديب قرار گيد تعقکنند موريل جرم را امحا ميدال

عدم يبراينشده باشدچرا که مرتکب جرم اصليشود که مرتکب جرم اصليکه اطالق ميکسان

به عنوان جرم يد مجازات گردد وليدهد که ممکن است که موجب تشديانجام مياتيکشف عمل

يف مجازات جرم ميد موجب تخفينمايرم همکارگردد وچنان که در کشف جينميمستقل تلق
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انجام دهند که در يند کشف اعماليشود که در فراياطالق مين جرم به کسانيمرتکب در ا. گردد

.ق مانع کشف جرم گردديند تحقيفرا

جاد مانع در کشف يکه به منظور ايمنجر خواهد شد نسبت به کسان.........به مجازات ٤٣٤-٤ماده 

:ل گردندياز اعمال ذيکيتکب قت مريحق

م يا عالين بردن اثار و يق از بيا جنحه خواه از طريت و يجناير دادن صحنه ييا تغياصالح کردن )١

ا موجود ين بردن اشيق جابه جا کردن صحنه جرم و خواه از بيکردن و خواه از طريا دست کاريو

.در صحنه جرم

تا موجب يکه ماهيا هر موضوعييا نوشته عادييلتن بردن سند دويب ،پنهان کردن  از بيتخر)٢

ن يقات در جرم و همچنيل در تحقين موجب تسهيا جنحه و همچنيل بر کشف جرم و يتسه

.ن باشديت مرتکبيل در محکوميموجبات تسه

فه داشته يرد و وظيکه به مناسبت شغل انجام گيکه که اعمال فوق توسط شخصيهنگام:٢بند 

.شوديد ميد  مجازات تشدينمايب جمع اوريکشف  و تعقيل جرم را برايباشدکه اثار و دال

: ن  جرميط ايعناصر وشرا

ق ان امده است که عبارت است از يمصادياست که در ماده قانونيا رفتاريفعل :يعنصر ماد)الف

.ن بردنيکردن و از بير دادن ،اصالح  کردن،امحا کردن،الغا کردن،و منهدم کردن ،مخفييتغ

و يموضوع عنصر مادياز رفتارهايکيکه قصد مرتکب در انجام » ت عاميسو ن«:يعنصر روان)ب

.ت استيقت و واقعيجاد کردن در کشف حقيقصد مرتکب  در مانع ا» ت خاصيسو ن«

ن ينشدند دوم ماموريکه مرتکب جرم اصليمرتکب جرم دو دسته اند اول افراد عاد- ١:طيشرا)ج

.ن خاصيگردد مگر در قوانينميقت پس شامل مرتکب جرم اصليصالح در کشف حقيذ
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ن از يبنابر ا. ا و دولت واسباب با جرم مطلع باشند ياز وقوع جرم وارتباط اشيستيباين ميمرتکب- ٢

ق است چون علم به ين عنوان قابل تحقيه مرتکب تحت ايله در صحنه جرم از ناحين بردن هر وسيب

.محرز باشديستيا جرم باا بيوقوع جرم و ارتباط اش

فه خاص وقوع يت خاص و وظيصالح در کشف جرم  با توجه به مامورين ذياما در مورد مامور

ن افراد در صورت وقوع جرم يم  چون ايدانيه افراد مفروض ميجرم و علم به وقوع جرم را از ناح

ربه از منظر در صحنه جرم با توجه به تخصص و تجيشوند  پس حضور ويدر صحنه حاضر م

.استيه دادستان منتفيوسته از ناحيبه وقوع پين که جرمياثبات ا

کردن نسبت به اسناد ين بردن و منهدم کردن و مخفيژه در مورد از بين جرم به ويدر مورد مرتکب) ٣

ياثبات شود که مرتکب ميستيبايکه در صحنه جرم وجود دارد ميا هر شيو يا عادييدولت

يعنيا انهدام قرار دهد يموجب اختفا و . گردديل در کشف جرم ميا موجب تسهين اشيدانسته که ا

.قتيا در سهولت کشف جرم وحقيا با جرم علم به کمک اشيعالوه بر علم به جرم و ارتباط اش

ا يب مرتکب يا تعقياء در کشف جرم يد اشيياز تاين است که افراد عادين اصل بر ايبنا برا

گاه مرتکب به گونه يت و جايد ثابت کند که موقعيباشد،دادستان بايم مطلع نمت مرتب جريمحکوم

قت ،اقدام به انهدام و اختفا يا در کشف حقيت اشير ماهين داشته که با وجود تاثياست که علم به ا

.نموده است

ماده دريدارند ولينيم سابقه تقنيجراياز نظر استاد از ان جا که برخ:د بودن جرميا مقيمطلق 

دوباره ان ها را مطرح کرده است پس منظور ييه عدالت قضايم عليقانونگذار در جرايگريخاص د

باشديجرم م» د کردنيمق« قانونگذار

ک يباشد چون مرتکب يدرست نميدو عنوان از نظر استاد تعدد معنويدر فعل واحد دارا:نکته

حذف شده استيتعدد معنول در فرانسه ين دليقصد داشته است نه دو قصد وبه هم


