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 آسیب شناسی قوانین با تاکید برضرورت جرم انگاری 

 
 

                                                                                                           هاجر گلشاد، عباس حماد پور،  اسماعیل محمدی ، سید کرامت حسین  

 

   دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهردانشجوی 

 دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

 کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر قاضی و 

 کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهرقاضی و

 

 

 
امروزه آن اندازه تفویض اختیار قانونگذاری به  گونه جبری و اختیاری صورت گرفته که صحبت از یگانگی  :چکیده

مرجع قانون گذاری در ایران موجب اسباب تمسخر دیگران را فراهم می آورد. امروزه به تعداد دانشگاه های 

قانون برنامه توسعه برای خود مقررات مالی و  94ورمراجع قانون گذاری وجود دارد که با مجوز بند الف ماده کش

معامالتی و اداری وضع می کنند. با تاسف بیشتر امروزه هیات مدیره یک شرکت فرعی دست چندم برای مجموعه 

ص قانون گذاری در طی سنوات پس از نماید. در کنار این ده ها مرجع عام و خاخویش وضع قواعد آمره می

انقالب به وجود آمده است که این امر می تواند زمینه شکل گیری فساد را در چارچوب های به ظاهر قانونی 

تعدد مراجع قانون گذاری موجب می شوند که برای امری واحد قوانین گوناگون وحتی متضاد وضع شود  فراهم آورد.

شعار یک جامعه  بود . آشفتگی نخواهد یا متضادی چیزی جز به هم ریختگی و که نتیجه چنین قوانین متعدد و

ن منظوردر یا یبرا رورت یگانگی مرجع قانون گذاری است.سیاسی یک قدرت عالی یک مرجع قانون گذاری بیانگر 

فساد که  ژه آن دسته ازعواملیران به وین ومقررات اینه قوانییان فساد در آیشده است ضمن ب ین نوشتار سعیا

 یمقابله با فساد مورد بررس یبرا یفعل یقانون یت مبانیا عدم کفایت ین ومقررات است کفایمربوط به عنصر قوان

سالم  و جوامع آزاد یهایژگیو ازی کی ین ومقررات قانون وقانون گرائیرد .فصل اول :عوامل مربوط به قوانیقرارگ

 یگاه اما پردازد یم امور ثغور و ن حدودییرا گرفته وبه تع یدفر یقه هایگاه سلین جوامع قانون جایا در است.

نه ییآ در بروزفساد ینه هایزم یر به بررسیز سطور در شود. یل میتبد جاد فسادیعامل ا و قانون خود به منشاء

شاید روزی که خبرگان قانون  یتعدد مراجع قانون گذار مبحث اول: م.یپرداز یران میا مقررات در ن ویقوان

قانون اساسی را وضع می کردند به درستی از عواقب خطرناک و توالی مفسده بار تعدد مراجع 58اسی اصل اس

قانونگذاری اطالع داشتند که مقرر نمودند که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی 

 واگذارکند

 .قانون، اقتصاد، جهان فسادجرمشناسی،  :کلیدی واژگان

 

 ه مقدم

توجه به عواملل   گستردگی آن با اما میزان و بیش با آن دست به گریبانند. تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و و فساد

 از اکثریلت،  منلافع عامله و   تضاد آن با و پیامدهای مخرب فساد سیاسی اقتصادی متفاوت است. اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی، اداری و
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جواملع   فسلاد در  کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیلده تقللب و   کاهش رشد اقتصادی کشورها و ، جمله اتالف منابع

 مختلف شده است.

جمله مقوالتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تالش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خلود فسلاد تلاریخی طلوالنی      فساد از

بله   داملن خلود را   توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارنلد. در تاریخ نمی یا دولتی را و مانروافر وپرسابقه دارد هیچ حاکم و

 غ ویل تبل و مرحله شلعار  نظام ها از یبرخ شود.یز داده مین دولت ها نیتوسط فاسدتری حت از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد دور

  ده برداشته اند.ین پدیدرمقابله با ا ییهای گامرنهادیغ و ینهاد یکارها و ساز دیتمه با انجام و ورفته  ضد فساد فراتر یش ژست هاینما

ن یل ا املروزه بلر   افته اند.یک دریدمکرات گسترش مناسبات سالم آزاد و یتوسعه اقتصاد ده بر رشد وین پدیآثارمخرب ا یآن ها به درست

 یجملله عناصرضلرور   سلالمت از  و یتلوان نهلاد   یاسیمبارزه با فساد اراده س حات دراصال یاجرا یمطلب اتفاق نظر وجود دارد که برا

 از و ی قلانون  یکارهلا  د سلاز و یل تمه ن ویپوالد ییاراده ها باشد که مستلزم وجودیم یریشوند مبارزه با فساد مبارزه نفس گیشمرده م

 ان مبارزه با فساد است.یهمه مهم تر سالمت نفس متول

ان ذکراسلت کله مطلاب     یرد.شایمورد بحث قرار گ یمقررات داخل ن ویقوان منظر از شده است که مقابله با فساد یش روسعیپ نوشتار در

سلازمان   یمجملع عملوم   9/85مطاب  قطع نامه  و یینها 3330سپتامبر 03مبارزه با فساد که در یون ملل متحد برایفصل سوم کنوانس

 و خلاص ماننلد ارتشلاء    یمیجلرائم قلد   یخواسته شده که نه تنها برخ عضو یدولت ها زده است ایب گردیتصو 3330اکتبر 03ملل در 

 .ب برساندینشده اند به تصو یکشورها جرم انگار یرا که تاکنون در برخ ییاختالس بلکه رفتارها

 

 مقررات   قوانین و تعدد

عنلی علالوه بلر کثلرت مراجلع قلانون گلذارمراجع        امروزه تورم قوانین ومقررات به ویژه در بخش عمومی غیرقابل تحمل شلده اسلت. ی  

قانونگذاری واحد به صورت روزانه افدام به وضع حجم عظیمی از قوانین ومقررات بدون انجام بررسی های کارشناسی می نمایند. اگلر در  

و نیلز در   مورد مصوبات مجلس فرآیندهای بررسی در کمیسیون ها و کمیته های اصلی و فرعی مجلس ومرکلز پلژوهش هلای مجللس    

 عمالگلذاری دیگلر  درون دولت پیش بینی و تا حدودی کنترلی حداقلی در این زمینه به عمل می آید درمصوبات صادره از مراجع قانون

 حدی است که تشخیص قلوانین ناسلخ از   ایران در مقررات در قوانین و تعدد گوناگونی و هیچگونه مکانیزم کنترلی به چشم نمی خورد.

  دشوار نموده است. قضات مجرب سخت و را حتی برای حقوقدانان ورزیده و غیر معتبر و معتبر منسوخ و

اشلکاالت عدیلده ای    نلار ک فقدان اراده ای قوی در مجلس شورای اسالمی برای تنقیح قوانین در استمراراین روند قانونگذاری نادرست و

هلا  ن از روزنه های این قوانین برای نیل به امیلال نامشلروع آن  موجب سوء استفاده مفسدی .این مختصر نمی گنجد که جای بحثشان در

نامتناسلب بلودن    پیچیلدگی و  مقررات دراران با یک معضل اساسی دیگری نیلز هملراه اسلت وآن عبلارت از     تعدد قوانین و ه است.شد

ثابلت   عین حال دقی  و در سریع وشفاف ساده  مالی بسیار مقررات مختلف اعم از اقتصادی و حالی که در جهان امروز مقررات است در

که بسلیاری از سلرمایه گلذاران     خم دارد پیچ و ی بانکی گمرکی مالیاتی وامثال آن در کشور ما آنقدرستم هااست مقررات حاکم بر سی

یده اداری بله  پیچ خارج ازمراحل سخت و با پرداخت رشوه و یا از طری  غیر قانونی و آن عرصه وارد نشوند و دهند یا اصال درترجیح می

 مقصود خود برسند.

در  تردید اسلت.  واقع شفافیت نقطه ی مقابل ابهام و در کند.ابعاد فرهنگ ملل مفهوم ابهام گریزی با شفافیت رابطه ینزدیک پیدا می در

ایلن   ض وجود دارد دره متناقهگاگ پا گیر و دست و مقررات ابهام وتردید باالست انبوهی از قوانین و و محدود جوامعی که شفافیت کم و

گونلاگون   قوانین ورویله هلای متفلاوت و    مقابل به دلیل وجود در ندارد و پاسخ گوئی از جمله قوانین شفاف وجود شفافیت و جوامع عوامل موثر

 .تقلب باال هستند و طبعا دارای فساد بوده و کارآمد صحیح و فاقد نظام اداری

 

 مرحله تطبیق ن در دشواری کنترل قوانی

شورای نگهبلان پاسلداری از   "قوانین اساسی وعادی مراجعی پیش بینی گردیده است  نظام جمهوری اسالمی ایران برای پاسداری از در

نیلز   مجللس  و  تطبی  قوانین مصوب مجللس بله عهلده دارد در اینجلا نیلز تولیلد انبلوه قلوانین در         ازمجرای کنترل و قانون اساسی را
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حرمت احکام آن است  شود که شورای نگهبان آنگونه که بایسته جایگاه قانون اساسی وسبب میدولت  کمیسیون های داخلی مجلس و

 نقش نظارتی خویش را به دشواری ایفاءنماید.

ی که جای مراجع فوق صورت می گیرد. یعنی از اما اشکال وایراد اساسی مربوط به مواردی است که امر قانون گذاری توسط مراجعی غیر

درعمل توسط هیچ مرجع نظارتی مورد کنترل قرارنمی گیرند که ازجمله می توان به مصوبات هیلات   با قوانین وضع و مقررات هم طراز

 قوانین عادی سه مرجع پیش بینی شده است: درنظام حقوقی ایران برای پاسداری از از طرف دیگر های امناء دانشگا ه ها اشاره کرد.

 

قانون دیوان علدالت اداری بله شلکایات اشلخاص      04ماده  قانون اساسی و 073مطاب  اصل  هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الف(

 .یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه رسیدگی می کند نامه وآیین نامه های دولت با قوانین و مبنی بر مخالفت تصویب

 

مهلوری  ج قلانون اساسلی   005 و 58ت مطلاب  اصلول   ایلن هیلا   تطبی  مصوبات دولت با قوانین ومقررات عملومی:  و هیات بررسی ب(

تصلویب   0074آئین نامه اجرائی مربوطه مصوب  و0035اسالمی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسالمی مصوب 

که بله محلض    قانون اساسی را 58مصوبات موضوع اصل  و005اصل  در مذکور های ومصوبات کمیسیون های دولت ونامهآئین نامه ها و

داده در صورتیکه آنها را خالف قانون تشخیص دهلد مراتلب    تصویب باید به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی برسد مورد بررسی قرار

 از طری  رئیس مجلس شورای اسالمی برای پاسداری از قانون عادی به دولت اعالم می نماید.را 

 

مقلررات   ی مکلفند ازاجرای تصویبنامه ها وآیین نامه هلای دولتلی کله مخلالف بلا قلوانین و      قانون اساس 73ها نیز مطاب  اصل قضات دادگاه ج(

 اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.

 

 با وجود پیش بینی مراجع کنترلی فوق تعدد قوانین ومقررات به گونه ای است که امکان بررسی دقی  هر یک از مصوبات مراجع پلایین 

درمواردی مستلزم گذشت مدتی مدید از اجرای آن وعمل مجریلان  و  دشوار گردیده  دستی با مصوبات مراجع باال دستی امری متعذر و

همین امرخود ازمواردی است که می تواند زمینه وضع مقررات خالف قلانون را بلرای منلافع نامشلروع فلراهم       به این مصوبات می باشد.

ملواردی کله    در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جز راساس تفسیر شورای نگهبان آثار ابطال مصوبات در شایان ذکراست که ب آورد.

تردیدی نیست صدور همین نظریه تفسیری صرف تظراز  خالف شرع بودن آن موجب ابطال بوده از تاریخ ابطال است نه ازتاریخ تصویب.

 بلروز فسلاد    ای وضع مقررات خالف قانون برای کسلب منلافع غیلر قلانونی و    اشکاالت جدی حقوقی که برآن وارد می باشد می تواند بر

 وسوسه انگیز باشد.

 

 جرم انگاری   خالءهای مربوط به قوانین کیفری:

وجود خالءهلای قلانونی منطقلی     تعدد قوانین صحبت از کثرت مراجع قانون گذاری و طبیعی با توضیحات سطور قبلی مبنی بر به طور عقلی و

برخالف مراتب فوق برای مقابله موثربا فساد نیاز به وضع قوانین ومقررات تکمیلی دیگری ملی باشلد کله ملا آن      با این حال و رسد. به نظر نمی

 .بخش زیر تقسیم می کنیم ها را به دو

 

 لزوم وضع قانون کیفری جامع  

بله  ... ملالی و  اداری، امع در حوزه های مختلف مدنی،با اولویت ترین نیاز کنونی کشور در قانونگذاری را باید وضع قوانین ج مهم ترین و

 0039امروزه مقررات کیفری در گستره ای زملانی کله گلاه ملی تلوان آن را ازسلال        ویژه وضع قانون جامع جرائم ومجازات ها دانست.

 مقلررات حلاکم نیسلت.   قابل دفاعی به طور طبیعی در ایلن گسلتره زملانی بلراین      منط  مشترک و و پراکنده شده اند تاکنون دانست،

ملوادی را بله    قانونگذار... و کار، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، محاسبات عمومی، ازطرف دیگر امروزه در هر یک از قوانین تجارت

، مقررات کیفری اختصاص داده است که درمرحله جرم انگاری دارای ناهمخوانی هلای گسلترده ای اسلت .املروزه در قلوانین متعلددی      
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ی تحت عنوان جرائم درحکم تصرف غیر قانونی پیش بینی گردیده که دامنه آن ها به حدی گسترده شده است کله خلود هملین    جرائم

 جرائم در حکم تصرف غیرقانونی مجموعه حجیمی ازمقررات کیفری مربوط به مقابله با فسادرادربخش عمومی تشکیل می دهند .

ری مربوط به مقابله با فساد درمتون قانونی متعددوعدم ساماندهی وتنظیم آن ها دریلک  بنابراین وبه طور طبیعی پراکندگی مقررات کیف

موجب لوث شدن این قوانین وحتی متروکه شدن آن ها شده است .بنابراین الزم اسلت  ، مجموعه واحد ضمن ایجادبرخی ناهماهنگی ها

قلانون بااحکلام مختللف وموضلوع      چنلد  یلا  ورازتنقیح قوانین تطبی  دوناپذیر،دردستورکارقرارگیرد.منظتنقیح قوانین به عنوان ضرورتی اجتناب 

واحدازجهت کشف تعارض یا عام وخاص میلان آن دووخلارج کلردن حکلم منسلوخ وتعیلین واعلالم حکلم معتبربله وسلیله مرجلع صلالح قلانونی              

ن وقلت راه صلحیح اجلرای قلانون نمایلان      میباشد.اگرقوانین موجودمنقح وقوانین منسوخه ومعارض به وسیله مرجع صلالح مشلخص واعلالم شلودآ    

 ودسترسی به عدالت میسر خواهد شد.

 

 مبحث دوم :لزوم وضع ضمانت اجرای کیفری متناسب 

رویه نادرست وغیرمعقولی به وجود آمده ومقنن درجرائم مرتبط با پدیلده فسلاد،    رسم و، درسال های متمادی پس از انقالب اسالمی-0

نونی اعالم می نماید.چنین عمللی دارای چنلد اشلکال بسلیارجدی بلوده کله درجلای خودمیتوانلد         عمل مرتکب رادرحکم تصرف غیرقا

ازاسباب بروز فسادباشد:نخست اینکه بسیاری ازاین جرائم فاقداوصاف وویژگی های جرم تصلرف غیرقلانونی ملی باشلند.لذا تسلری ایلن       

مجرمانه فوق به حجم کثیری ازجرائم که ازحیلث اهمیلت وشلدت    عنوان با آنها نادرست وفریبنده است .دوم اینکه تسری عنوان عنوان 

وضعف بسیارمتفاوت می باشند،ازنظر جرم شناسی مقبول وپسندیده نیست .آیا انجلام هزینله هلای غیرضلروری وتجملل گرائلی ارزش       

، تبارات عمومی یا اختصاصیواهمیتی هم سنگ با هزینه غیرقانونی اعتبارات خارج ازشمول دارد!آیا چاپ پیام تبریک وتسلیت ازمحل اع

 دارای همان آثاری می باشدکه عدم واریزمانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه دارد!

بدون تردیدجواب به این پرسش ها منفی خواهد بود .زیراماهیت واهمیت هریک ازاین جرائم متفاوت با دیگری خواهد بود ولذا مسلتلزم  

حالی که ضمانت اجرای یکسان پیش بینی شده برای جرم تصرف غیرقانونی به شلر  ملاده   ضمانت اجرای مستقل وجداگانه ای است در

 تناسبی با گستره فوق ندارد.845

قانون مجازات اسالمی برای جرائم عمدی وغیرعمدی به طور یکسلان درنظلر گرفتله شلده اسلت درحلالی       845مجازات پیش بینی شده درماده  -3

ی کیفری ایجلاب ملی کنلدمجازات جلرائم عملدی شلدیدترازجرائم ناشلی ازخطلا یعنلی جلرائم غیرعملدی            که عقل سلیم ورویه جهانی قانونگذار

یط باشد.فردمرتکب به عنوان یک موجود آگاه وحسابگر،زمانی که میداند مجازات جرم استفاده غیرمجاز ازوجوه واموال دولتی بلا جلرم اهملال وتفلر    

 رم استفاده غیرمجاز بیش ترراغب می شود.برای ارتکاب ج، درحفظ اموال ووجوه دولتی یکی است

امروزبله ضلمانت اجلرای کثیلری ازجلرائم تبلدیل شلده        -ازطرف دیگرضمانت اجرای مندرج دراین ماده که همان گونه کله گفتله شلد   

است،نامتناسب می باشدزیرا دردرون حوزه جرائم عمدی نیز این عدم تناسب به چشم می خورد.بله عنلوان مثلال درجلرم هزینله وجله       

درغیرمحل مربوطه هزینه وجه کماکان دربخش دولتی صورت می گیردوهیچ منفعتی مستقیم یا غیرمستقیم عاید مرتکب نمی شود اما 

ضلمانت اجلرای تملام    845در استفاده غیرمجاز،منتفع اصلی شخص مرتکب می باشد نه دولت .این درحالی است که مطاب  حکم ملاده  

 الق دارد.ضربه ش79مجازات یکسان تا، موارد فوق

مرتکبین جرائم مربوط به فسادغالبا ازکارمندان وصاحبان منصبان بخش عمومی ودولتی ملی باشلند.ازطرف دیگلربخش عملده ای از     -0

ضمانت اجراهای پیش بینی شده درقوانین کیفری عبارتند از مجلازات حلبس وشلالق کله قضلات محلاکم ملا هملواره درصلدوراحکام          

حکم به برائت رابرصدورمجازات هلای فلوق تلرجیح ملی دهنلد.ازطرف دیگراملروزه ناکارآملدی        ، کبینمحکومیت با مالحظه جایگاه مرت

مجازات های فوق به اثبات رسیده است.لذا وضع مجازات هایی که قابلیت اعمال واجراء را داشته باشند،وبه ویژه وضلع محرومیلت هلای    

 ی باشد.شدیداجتماعی برای صاحب منصبان دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیرم

برای برخوردبا مجرم یعنی برای پس ازمرحله وقوع جلرم وضلع ملی شلوند،اما املروزه رویله صلحیح بسلیاری         ، گرچه قوانین کیفری-9

عنصر پیشگیری رادراولویت قراردهند.به عنوان مثال قانون جزای کشورکانادا ازجملله  ، ازکشورها مبتنی براین است که درقوانین کیفری

وازاحکام کیفری پیشگیرانه است.دراین کشورها به عنوان مثال اگردرصدد مقابلله بلا فسلاددرمعامالت دولتلی ملی      قوانینی است که ممل

باشند،مقررمی دارند که اعضای کمیسیون های مناقصه ومزایده بایدازمیان افراد فاقد محکومیت کیفری مالی انتخاب شوند نه آنگونه که 
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ن کمیسیون همواره ترکیبی ثابت بوده که برای اعضای آن هیچ گونه قیدوشرطی پلیش بینلی   درقوانین کشورایران وجود دارد،ترکیب ای

 نشده است.

گسترش وغلبه اخالق نفع گرایانه وخود محلوری  ، لزوم وضع ضمانت اجراء متناسب باویژگی های فرهنگی کشوردربسیاری ازکشورها-8

بله  ، د به هنگام ارتکاب عمل مفسده باروحتی قبلل ازانجلام آن  سبب شده اند که شخص فاس، وکم رنگ شدن احساسات وعواطف فردی

به ندرت اتفاق می افتد که شخص مرتکلب  ، راولویت قراردهد.به عبارت دیگردراین کشورهادمنافع فردی خویش را، ویژه دردریافت رشوه

تانه بادیگران اقدام به انجام عملی یلاترک  بدون دریافت یا قبول هرگونه وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مالی وصرفابراساس روابط دوس

عملی نماید.این درحالی است که بخش قابل توجهی ازمفاسدی که درنظام اداری ایران روی می دهد مبتنی برارتباطات وشناخت هلای  

 فردی افرادازهم وبدون دریافت وجهی وحتی اظهار دریافلت آن صلورت ملی گیرد.گرچله ممکلن اسلت هملین فلرد درضلمیر وبلاطن          

خویش،انتظاردریافت خدمت متقابلی راازمخاطب داشته باشد،اما هیچ یک ازاین موارد مشمول مقررات کیفری حاکم بررشاءوارتشاء نمی 

شود.براین اساس منوط نمودن اعمال فسادآلودی )که دامنه وگستره آن ها بسیارباال است( به دریافت یا قبول وجله یلا ملال وامثلال آن     

یاری ازمفاسد ازشمول مقررات رشاءوارتشاءشده است که اضال  این مقررات به گونه ای کله پوشلش دهنلده    موجب خروج موضوعی بس

 موارد فوق باشد می تواند برای مفابله با فساد موثرباشد.

 

 لزوم اصالح قانون منع مداخله درمعامالت دولتی 

درنگلاه اول  0007ولت درمعامالت دولتلی وکشلوری مصلوب    راجع به مداخله وزراءونمایندگان مجلس وکارمندان د، گرچه الیحه قانونی

قانونی عام الشمول نشان می دهد ولی بررسی دقی  مفاداین قانون حکایت ازنارسائی های این قلانون داردکله هملین نارسلائی هلا ملی       

 تواندزمینه بروزفسادرا فراهم نماید.اهم این نواقص به شر  زیراست:

الیحه با توجه به تغییرات ایجادشده درساختارنهادهای کشلورپس ازانقلالب اسلالمی بله برخلی      شمول ممنوعیت های مندرج دراین -0

ازکارکنان دولت محل تردیداست .مضافا شول قانون به برخی افرادمندرج دراین قانون مانندنخسلت وزیرموضلوعیت خودراازدسلت داده    

 است .

ح  العملل  ، ی گیرد.ازجمله باتوجه به این که امروزه انجام معامالت ازطری  مقاطعه کاریمعامالت مندرج دراین قانون تمام معامالت دولتی رادربرنم-3

ابهاملات عملده ای   ، درعمل صورت نمی گیردونیز باتوجه به تفاوت های انجام معامله ازطری  مقاطعه کاری وح  العمل کاری با پیمانکلاری 333کاری و

 دراین خصوص وجود دارد.

ملاده اول  0تبصلره  7قانون برگزاری مناقصلات وتاکیلد بنلد   34قانون محاسبات عمومی وماده 74ندرج درماده با توجه به مستثنیات م-0

قلوانین  34و74الیحه برخریدوفروش هایی که بایدطب  قانون محاسبات عمومی با مناقصه ویا مزایده انجام شود،عمال مواردمندرج درمواد

 فوق درشمول ممنوعیت های الیحه قرارنمی گیرند.

عنوان معامله به مفهوم حقوقی خودنداشته ومستلزم ، ماده اول الیحه همانند مطالعات ومشاوره ها0برخی ازمعامالت مندرج درتبصره -9

 بازنگری می باشدتا ازتمام ظرفیت علمی کشوردرامورمطالعاتی ومشاوره های تخصصی استفاده شود.

ت درتبصره یک ماده اول واخلتالف نظرهلایی کله درایلن خصلوص ازحیلث       وجود ابهام درعبارات سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیری-8

 شمول یاعدم شمول آن به سطو  سازمانی پایین تروجود دارد.

 

 لزوم جرم انگاری کارقاچاق کنی 

متاسفانه امروزه یکی ازمواردشایع فساددرایران عبارت ازوجود افلرادی اسلت کله بااعملال نفوذدرسلطو  مختللف اداری کشلوربه ویلژه         

دردستگاه های متولی مجوزها وموافقت های اصولی ومراجع وصول درآمدها وحقوق دولتی ازجمله مالیات ها ومراجع رسلیدگی وصلدور   

ج کلرده ودرراسلتای   برتصمیمات متولیان امرتاثیرگذاشته ومسیرتصمیم ها راازمسیرقانونی ومشروع خلار ، آراءاعم ازمراجع قضایی واداری

منافع خویش یاافرادوابسته به خود هدایت می نمایند.این خال قانونی به ویژه درمواردی است که صلاحب منصلبان فلوق نفلع مسلتقیم      

یاغیرمستقیمی برای خوددریافت نمی کنند.بنابراین وضع مقرره ای کیفری برای پوشش مواردفلوق بله ویلژه بلرای جللوگیری ازاعملال       
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ه با قطع رابطه استخدامی بادستگاه متبوع قبلی متعاقب اسلتعفاءبازخریدی وبازنشسلتگی ازنفلوذوروابط قبللی خلوددرآن      نفوذافرادی ک

 دستگاه سوءاستفاده می نمایندزمینه ساز بروز فسد می شوند،ضروری می باشد.

 

 لزوم اصالح قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل 

، قانون اساسلی بله تصلویب رسلیده    090له قوانین پیشگیرانه بوده که درراستای اصل قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل که ازجم

موجبات سوءاستفاده های زیادی ازاین قانون رافراهم آورده اسلت ازجملله   ، دارای ابهامات عدیده ای می باشدکه همین ابهامات ونواقص

موسسات عملومی  >غیردولتی به لحاظ ابهام درمفهوم  :*ابهام درخصوص شمول یاعدم شمول قانون فوق به موسسات ونهادهای عمومی

ماده واحلده پیراملون مفهلوم واحلدهایی کله ازبودجله       4ماده واحده فوق .*ابهام درخصوص عبارات مندرج درتبصره 9موضوع تبصره <

 عمومی استفاده می نمایند.

نای نمایندگی قانونی سهام دولت درشرکت های قانون اساسی ازجمله استث090*مغایرت آشکاربرخی مستثنیات قانون فوق با مفاداصل 

نماینللدگی ، واسللتثنای ایللن موارددرقللانون منللع تصللدی .توضللیح اینکلله یکللی ازمبللادی ودالیللل فسللاد درایللران 090دولتللی دراصللل 

فلت  فرعی واقماری بوده که صلرف نظلراز دریافلت یاعلدم دریا    ، افرادواحددرمجامع عمومی وهیات مدیره انواع شرکت های دولتی اصلی

 صرف تصدی جایگاه های فوق ازعلل برخورداری ازرانت وفسادناشی ازآن به شمارمی روند.، هرگونه وجهی

*ازطللرف دیگرعضللویت برخللی صللاحب منصللبان کشللوری ولشللکری درکمیتلله هللا وکمیسللیون هللای مختلللف موجللب گردیللده کلله  

ثری ازجانلب ایلن افرادصلورت نگرفتله ومصلوبات      حضورافرادمذکورصرفاجنبه تشریفاتی وصوری داشته وهیچ گونه نظارت وفعالیلت ملو  

وتصمیمات غیرکارشناسی که توالی فسادآن برکسی پوشیده نیست ازاین مراجع صادرشود. بنابراین ضرورت داردبرای جلوگیری ازتبعات 

کارکنان دولت شغل تلقی وتصدی آن جزدرمواردخاص واجتنابناپذیرتوسط مسئولین ومقامات و، هرگونه عضویتی درواحدهای فوق، فوق

 به ویژه درمواردی که تجانسیبا وظایف آنان نداردممنوع شود.

 

 ضرورت جرم انگاری برخی تخلفات اداری  

گرچه امروزه رویه وسیاست جنائی جهانی برجرم زدایی می باشد،امااین امرنافی این نیست که درمواردضلروری اقلدام بله وضلع قلوانین      

امروزه درعمل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صرفا به تخلفلات  ، نمود.درنظام اداری ایرانکیفری مناسب برای مقابله با بزهکاری 

کارکنان رده های پایین اداری رسیدگی کرده ودارندگان مناصب باالی اداری که مصدرصدورتصلمیمات مهلم هسلتند،هیچگاه درعملل     

ضای هیات های فوق وگاه متاثرازعضلویت آن هلادراین هیلات هلا     مشمول رسیدگی نشده اندواین قبل ازهرچیزناشی ازنفوذافراداخیربراع

می باشد.بنابراین ضرورت داردیا همانندبرخی کشورها مرجعیمستقل برای رسیدگی به فعالیت ها واقدامات مفسلده بلاراین افرادتشلکیل    

تاخیردرانجام امورمشتریان وارباب ، لهعدم انجام مطلوب وظایف محو، شودیا برخی تخلفات اداری فعلی نظیرسوءاستفاده ازمقام وموقعیت

 صدوربخشنامه ها ودستوالعمل ها ی خالف قانون جنبه کیفری داده شودتادرشمول رسیدگی مراجع قضایی مستقل قرارگیرند.، رجوع

 

 وضع مقررات ویژه برای نظام پرداخت ها درشرکت های دولتی فرعی  واقماری   

ی اقدام به سرمایه گذاری وتاسیس شرکت هایی تحت عنوان فرعی واقملاری کلرده انلد    شرکت های دولت، متاسفانه درسال های گذشته

که تبدیل به حیات خلوتی برای رفع به اصطال  تنگناهای مالی وزارتخانله وشلرکت هلای دولتلی اصللی شلده انلد.این شلرکت هلا در          

وق بله دلیلل محلدودیت هلای ایجادشلده      ظاهرغیردولتی هستند اما درواقع بخشی ازبیت الملال راتشلکیل میدهنلد. شلرکت هلای فل      

عمال ازشمول هرگونه نظارتی خارج وتبلدیل بله گلوگلاهی بلرای فسادشلده      ، درصالحیت دیوان محاسبات برای نظارت براین شرکت ها

حیت دیوان محاسبات صلال ، اند.لذا ضرورت دارد عالوه بروضع مقررات ویژه برای کنترل نظام دریافت وپرداخت ها دراین گونه شرکت ها

 نظارت براین واحدها رابه دست آورد.

عالوه بر این امروزه بسیاری ازشرکت های دولتی باادعای مستلزم ذکریاتصریح نام بودن عمال ازتبعیت ازبسیاری ازقلوانین ومقلررات بله    

ات مجلامع عملومی آن   ویژه قوانین متضمن ممنوعیت ها خودداری نموده وفعالیت های خودرا مطاب  مصوبات داخلی که غالبا ازتصمیم

ها ناشی میشودانجام میدهند. برای رفع این نقص،ضرورت داردمجلس شورای اسالمی طی ماده واحده ای توسل شرکت هلای فلوق بله    
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ادعای مستلزم ذکریاتصریح نام بودن آن ها راممنوع نمایدومقررداردکه شمول مقررات عمومی به هیچ یک ازشرکت های دولتی مستلزم 

 به نام این شرکت ها درقوانین ومقررات نمیباشد.ذکریا تصریح 

 

 وضع مقررات درزمینه تعارض منافع  

کارگزاران دولت درجامعه زندگی می کنند.کودکان آن هادرمدارس حاضرمی شوندوهمانندسایرافرادجامعه املوالی راخریلدوفروش کلرده    

یگری استفاده ملی کنندکله ممکلن اسلت باوظیفله آن هلا       ازنظام های بهداشتی وخدمات بسیارد، ودرزمینه هایی سرمایه گذاری کرده

دراتخاذتصمیمات مستقل تعارض منافع ایجادکند.بسیاری ازکشورها برای برخوردبااین مشکالت نظام هلایی رااتخلاذکرده انلدوکارگزاران    

رض اقدام کنندیا درصلورت  راملزم کرده اندمنافع شخصی راکه ممکن است متعارض باشندشناسایی واطمینان دهندکه برای رفع این تعا

هم چنلین مقررشلده کله     بروزتعارض خودراازآن رهایابه طورپیشگیرانه به عنوان شرطی استخدامی ازآن منفعت شخصیصرف نظرکنند.

کارگزاران نبایدبه نحوی وظایفشان راتغییردهندکه منجربه بروزتعارض منافعشان شود.برای مثال قاضی کله بلیش ازتصلدی ایلن حرفله      

 شخص خاصی رابه عهده داشته نبایدبه پرونده اورسیدگی کند. نمایندگی

 براین اساس ضرورت داردکه درکشورایرا ن نیزقوانین ومقررات والزامات ضروری درزمینه هایی که تعارض منلافع وجودداردوضلع ویلا درمقلررات یلا     

 قراردادهای استخدامی تمهیدات پیشگیرانه الزم اتخاذشود.

 

 کارکنان ارشددولت  زوم اعالم  دارایی هایل

یکی ازروش های پیشگیری ازبروزفساد،الزام کارکنان دولت به اعالم دارایی خویش وبستگان درجه یک قبل وپلس ازدوره تصلدی گلری    

 دریک اقدام پیشگیرانه دیگر،مراتب به مردم اعالم شود.، شغل مربوطه می باشدتادرصورت افزایش نامعقول ثروت

قانون اساسی مبنی براین که دارایی رهبر،رئیس جمهور،معاونان رئلیس جمهلور،وزیران وهمسلروفرزندان    093درایران به رغم وجوداصل 

توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شودکه برخالف ح  افزایش نیافته باشد.اما منصرف ازقابلیت اجرا یاعلدم  ، آنان قبل وبعدازخدمت

ضمانت اجراهای مناسب برای افلرادی کله دارایلی آن هلا بله نحوغیرمشلروع        الزم است قوانین عادی الزم متضمن وضع، اجرا این اصل

افزایش یافته به تصویب برسد.ازطرف دیگروضع قوانین مشابه برای سایر کارکنان ضرورتی اجتناب ناپذیراسلت .علالوه بروضلع مقلررات     

وزراءوکارمندان دولت اعم ی رسیدگی به دارای تحت عنوان قانون مربوط به0007اسفند04اجرای قانون نسبتا جامع مصوب  ، قانونی فوق

ازکشوری ولشکریوشهرداری ها وموسسات وابسته به آن ها که سال های مدیدی است که تبدیل به یک قانون متروکه گردیده ضلروری  

 واجتناب ناپذیرمی باشد.

 

 تصویب قوانین مناسب برای رازداری 

عات حساس دسترسی دارند،دربرخی کشلورها بلرای جللوگیری ازرانلت اطالعلات      ازآنجایی که کارگزاران دولتی به طیف وسیعی ازاطال

مقرراتی وضع وبرای نشراطالعاتی که برای صحت وشفافیت اموربایدمحرمانه بماندضمانت اجراهلایی  ، اداری وغیرآن، درامورمختلف مالی

برای دوره مناسبی پس ازتلرک خلدمت دولتلی     وضع گردیده است .دربرخی کشورها قواعدی وضع شده که استفاده ازاطالعات محرمانه

 منع می شود.

وضع مقرراتی برای جلوگیری ازافشای اطالعات مربوط بله ایلن   ، درایران به لحاظ گستردگی بخش دولتی به ویژه درباب معامالت دولتی

 معامالت که افشاءوانتشارآن هاموجب خدشه به حقوق دولت یا دیگران می شودالزامی است.

 

 قررات غیرکیفری  لزوم وضع م

به طورکلی حقوق کیفری به عنوان ابزاری سرکوبگروتنبیهی بایدبه گونه ای محدود به کاررود.امروزه سیاست جنلایی دربسلیاری ازدول   

دنیا درمسیرجرم زدایی است وجرم انگاری به موارد خاص واجتناب ناپذیر محدود گردیده است .مقابله با فسادنیزازجمله ملواردی اسلت   

امروزه درایران با گستره وسیع وحیلرت آوری   مستلزم وضع مقررات غیرکیفری می باشد.، کنار پیش بینی مقررات کیفری مناسبکه در
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مالی،استخدامی آن مواجه می باشیم که همین گستره قلوانین خودازاسلباب فسلاد وتقللب وسوءاسلتفاده ملی       ، ازقوانین ومقررات اداری

 باشند.

قلانون  54لغایلت  74ربوط به معامالت دولتی نشان می دهلد کله بخشلی ازمقلررات ایلن معلامالت درملواد       *نگاهی اجمالی به قوانین م

،برخی ازاحکام بدون نسخ صریح یلا ضلمنی   0050،بخشی ازآن درقانون برگزاری مناقصات مصوب 0033محاسبات عمومی مصوب سال 

،تعلدادی  0080ها درآیین نامه تعیین برنده مناقصله مصلوب   ،تعدادی ازاحکام مناقصه 0097درقانون آیین نامه معامالت دولتی مصوب 

حجمی ازتکالیف ومجوزهلا واختیلارات دربخشلنامه هلای سلازمان برنامله وبودجله وقلت وسلازمان هلای           ، نیز درشرایط عمومی پیمان

بروزفسلادبه شلمارمی   متناظراصالحی آمده است .تعارضات همپوشانی ها وخال های قانونی مندرج دراین قوانین ومقررات خودازاسلباب  

تعداد احکام به انگشتان دست نمیرسد.یعنی درنظام قانونی ، درمزایده های دولتی، درکناراین گستردگی مقررات حاکم برمناقصه ها رود.

دن برای بخشی ازمعامالت دولتی بافقدان ضابطه مواجه ایم که نیز به معنای بازگذاشتن دست مسئولین امروفعال مایشاءنمو، کشورایران

آن ها می باشد.بنابراین الزم است مجلس شورای اسالمی دریک اقدام عاجل اقدام به تنقیح قلوانین فلوق ووضلع قلانونی جلامع دربلاب       

 مزایده وموارد ترک تشریفات ومستثنی ازتشریفات نماید.، معامالتی دولتی اعم ازموارد مناقصه

درکشوری که همه ازکثرت قوانین وقنونگذاران متعدد می نالندوتورم قلوانین  باداستان غم انگیزدیگری مواجه هستیم .، *درباب درآمدها

به عنوان یکی ازارکان اساسی قانون بودجله کلل کشلورورکن    ، سال های سال است که درعرصه درآمدها، صدای همگان رادرآورده است

حاسبات عمومی تهیه آن بله وزارت اموراقتصلادی   قانون م90آیین نامه ودستورالعمل نحوه وصول درآمدها که درماده ، مقدم برهزینه ها

به همین دلیل امروزه بخش درآمدی کشلورتابعی ازامیلال وسلالی  شخصلی     ، تکلیف شده بود،تهیه نگردیده است0033ودارایی درسال 

ر،اغماض دربخش وصلول درآملدهای کشلو   ، افراد گردیده وهیچگونه حساب وکتابی ندارد.چگونه میتوان انتظار داشت درچنین وضعیتی

 وچشم پوشی وسوءاستفاده وجود نداشته باشد.

لغایت 033(قانون محاسبات عمومی )مواد83و93)مواد0080داستان به گونه دیگری است قانون برنامه وبودجه مصوب ، اما دربخش اموال دولتی

ن نامه مستند سازی وتعیین بهره ،آئی0073(آئین نامه اموال دولتی مصوب 74و34(قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت )مواد033

،آئین نامه مربوط به شرایط وطرز انتخاب وحدود وظایف ومسئولیت های امنای اموال 0053برداراموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی مصوب 

منقح درباب منازل مسکونی همگی حکایت ازمجموعه آشفته وغیر، قوانین ومقررات حاکم براموال خاص نظیرخودروهای دولتی0073مصوب 

اموال دولتی داشته که گاه همین تعدد وتشتت وپراکندگی موجب لوث شدن حراست ازاموال دولتی گردیده وباب استفاده های غیرمجازرایج 

ناصحیح امری اجتناب ناپذیربوده وراه رابراستفاده ، رابازنموده است .بنابراین ضرورت تنقیح قوانین ومقررات حاکم براموال دولتیوآشکارامروزی 

 .ازاموال دولتی فراهم می آورد

تاحدودی به یگلانگی ویکنلواختی قلوانین ومقلررات حلاکم دراملوراداری واسلتخدامی        ، *گرچه تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری

اداش هلا  کشورکمک کرده وانتظارمی رود که ازاین پس نظام پرداخت ها ونیز چگونگی انجام امور اداری تابع این قانون شودوازپرداخت پ

ومزایا وامتیازات مالوف ومورد عادت اجتناب شده وباب تبعیض های ناروا ومایوس کننده راکه گاه خود ازاسلباب وموجبلات تشلوی  بله     

فساددرواحدهایی که اقدام به چنین پرداخت هایی نمی نمودند،مسدود می نماید،اما ابهاملات موجلوددر ایلن قلانون انلدک انلدک هلم        

مستثنی وهم برپرداخت های مستثنی ازممنوعیت های این قانون افزوده است کله ایلن امربلا فلسلفه قلانون فلوق        برتعداد دستگاه های

امروزه زمزمه هایی ازبرخی دستگاه ها به ویژه شرکت های دولتی مبنی برگریزآن هاازاحکام این قانون باتمسک وتوسلل   مطابقتی ندارد.

باید درآینده ای نزدیک شاهد آن باشیم که قانون مدیریت خلدمات  ، که درصورت صحتبه برخی خال های این قانون یه گوش می رسد 

 کشوری به همان سرنوشت قانون نظام هماهنگ پرداخت گرفتارشود.

وضع قانون استخدامی یکسان نباید به منزله پرداخت های یکسان به همه افرادباشد.نظام پرداخت ها نیلز  ، ازطرف دیگر ودرهمین رابطه

ارتقاءوانتصاب باید مبتنی برشایستگی وکارایی باشدواال زمانی که افراد کاردان وبالیا قت وموثر،دردریافت یکسانی باافراد فاقد این همانند 

هم چنین باید توازنی میان درآمدافراد شاغل دربخلش عملومی    اوصاف داشته باشند همین امرزمینه بروزفسادرادرآن ها تقویت می کند.

موقعیت خودرابا شرایطی مقایسه می کنند که ازآن بهره منلد هسلتند،برای مثلال بلا کلارگزاران      ، ا کارگزاران دولتوخصوصی باشد.غالب

بخش خصوصی که دارای وظایف کلامال مشلابه انلدیا کسلانی کله درموقعیلت هلایی بله کارگرفتله شلده انلد کله ایلن کلارگزاران بله                

 کارمنللللللدان دولللللللت بللللللین خللللللودواگر طورمکرردرجریللللللان وظایفشللللللان بللللللا آن هامواجلللللله مللللللی شللللللوند.
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آن هاشکافی وسیع احساس کنند،وسوسه می شوند وبه کارهایی روی می آورندکه دستمزدباالتری دارد ویا برای ایلن کله معیارزنلدگی    

 وموقعیت خودرا به سطو  قابل قبول تری ارتقاء بخشندخدمات دولتی راترک می کنند یا درگیر فساد می شوند.

 

 

 قوانین عنصراصلی مقابله بافساد(عمل گرایی )پایبندی به 

تردیدی نیست که وضع قوانین ومقررات به خودی خود نه هدف تلقی می شودونه کفایت می کند.قانون گذاری وسیله ای اسلت کله هرکشلوربا    

له ای بلرای فلراز   شاید برخی سیاست گذاران وضع مقررات ضد فساد را صرفا وسلی  به کارگیری آن عزم خویش رادرمبارزه با فساد نشان میدهد.

 .ازفشارهایی که برای مبارزه بافساد مالی وپیوستن به تالش های جهانی برای ریشه کن کردن آن وارد می شوند می دانند

بنلابراین نبایلد صلرفا بله وصلع قلوانین ومقلررات کیفلری وغیرکیفلری بلرای مقابلله بلا فسلاد بسلنده کلرد بلکله بایلد عملل گرایللی                   

رارگیرد.چه بسیار قوانین ومقرراتی که سال های متمادی درکشوربه تصویب رسلیده املا هلیج گلاه مجلال      دردستورکارمقامات مسئول ق

عمل نیافته است .امروزه هنرواضعین قانون درایران این شده که قوانین ومقررات مصوب روزدنیا رابه تصویب می رسانند اما برای اجلرای  

میتوان کسی رایافت که باورنداشته باشد که بزرگی حجم دولت ازموجبات فساد است  آیا این قوانین هیچگونه کوششی به کار نمی برند.

درمقابل آیا می توان کسی رایافت که مدعی وجودخالءقانونی یا فقدان مجوزهای قانونی برکوچک نمودن حجم دولت باشد.نگاهی گلذرا  .

اقل ازتلاریخ تصلویب قلانون برنامله اول توسلعه دراواخرسلال       به مهم ترین قوانین عادی کشوریعنی قوانین برنامه نشان می دهد که حد

هدف های کلی برنامه ونیز خط مشی های این قانون بحث کوچک کردن حجم دولت وواگذاری امور تصدی گری به بخش 5دربند0035

 غیردولتی تاکید شده است .

وبرخی مواد فصول دوم وسلوم قلانون   9تا0شامل مواد  قانون برنامه سوم فصل اول03و00مفاد این حکم درقانون برنامه دوم تبصره های 

تکرارشلده اسلت .املا آنچله درعملل شلاهدآن هسلتیم پلس ازقریلب بله سله دهله             089تلا 008برنامه چهارم بخش ششم شامل ملواد 

 فساد است. بایدبازامروزازلزوم اهتمام به چابک نمودن دولت صحبت کرد واین گونه شعارداد که دولتی بودن بسیاری ازامور،خودازاسباب

شایسلته سلاالری   ، وجلدان کلاری  ، درقوانین ومقررات فوق به کلرات مبلانی قلانونی والزاملات مربلوط بله افلزایش کلارایی وبهلره وری         

روش  و سیسلتم هلا   بهبود مبارزه با تجمل گرایی، درارتقاءوانتصاب ولزوم رقابتی نمودن واجتناب ازتبعیض وانحصار، تکریم ارباب رجوع،

شفاف سازی مراحل مختلف انجام کاراشاره گردیده است اما گویی مااین احکلام مترقلی وپیشلرورابرای تلزیین      ردرادارات،های انجام امو

پایبنلدی   بنابراین صرف وضع قانون کافی نبوده وعمل گرایلی و  قوانین گذاشته ایم واجراوتصویب همزمان آن ها به فراموشی سپرده است .

خطراتی را درپی خواهد داشت که هیچ گاه ازبی قانونی چنین خطراتی بله بلار   ، دعدم اجرا وپایبندی به قوانینبه قوانین بسیاربا اهمیت می باش

زمینه رابرای بروزفسلاد بسلیارمهیا ملی کنلد.مردم علادی      ، نمی آید.وضع قوانین وبال اجراءگذاشتن آن ها ضمن ازبین بردن زشتی قانون گریزی

لذا وقتلی   خود هیچ گونه پایبندی به آن ندارند. حبان قدرت این قوانین رابرای ضعفا وضع کرده اند ودراین صورت چنین تصور می کنند که صا

اعضا درقبلول نلابرابری مقاوملت کلرده وایلن فاصلله ی قلدرت پلایین          که آستانه تحمل ومیزان پذیرش نابرابری اعضای یک جامعه پایین باشد

ادار ومثبت فاصله قدرت پایین برکاهش فساد،عدالت خواهی به عنوان نقش پذیرفته شلده ی  منجربه عدالت خواهی شده وبا اثبات رابطه ی معن

جرم وفساد دریک جامعه اعتقاد بله   همان گونه که جرم شناسان ساختارگرا گفته اندیکی عوامل بروز آن دارای اثرمتناظربرکاهش فسادمی شود.

 وضعیتی به سراغ ارتکاب جرم می روند. وجود روابط ستم باردرمناسبات قدرت می باشد مردم درچنین

 

 نتیجه گیری  

با توجه به اینکه وجلود فسلاد در کشلورهای     کارهای الزم می باشد. و تمهید ساز اراده کافی و وجود عزم و پدیده فساد نیازمند مقابله با

 نفی آن براتالف منابع واعتماد عملومی، واثرات م شدت وضعف مختلف، درجات متفاوت و با حال توسعه، در توسعه یافته و اعم از جهان،

این  لذا مقابله با پیش ملل وسازمان های جهانی مرتبط دراین خصوص است. که شاهد این مدعا توجه بیش از مورد اتفاق همگان است،

 اتخلاذ تلدابیر   هنلوز  دفسا ازمیان ابزارهای مقابله با انکارناپذیرمی نماید. متعادل ساختن جوامع امری ضروری و جهت اصال  و پدیده در

مقررات وشیوه های قانونگذاری ووضع قوانین ومقررات غیرکیفلری ونیلز جلرم انگلاری ازاهمیلت شلایانی        قانونی شامل اصال  قوانین و

 برخورداراست .
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نله هلای   به رغم مراجع متعدد قانونگذاری وتعدد وکثلرت قلوانین ومقلررات کیفلری وغیرکیفلری درزمی     ، قانونی ایران درنظام حقوقی و

همپوشانی آن ها مقابله باپدیلده فسلاد نله     تعارض و انسجام الزم دراین قوانین و به لحاظ فقدان منط  و مختلف ازجمله مقابله بافساد،

تورم قوانین وکثرت مراجع وضلع قلانون خودازاسلباب بلروز فسلاد ملی       ، تنها موفقیت آمیز نبوده بلکه همان گونه که دراین نوشتارآمده

ف رم است برای رفع این مشکل موضوع تنقیح قوانین بله عنلوان وظیفله ای مللی وضلرورتی آنلی دردسلتورکارقرارگیرد.ازط       باشدکه الز

کارائی الزم رابرای مقابله بلا فسلادندارند للذا    ، دیگرقوانین کیفری فعلی به لحاظ عدم جامعیت ونیزبی توجهی به سازوکارهای پیشگیرانه

تصلدی بلیش ازیلک     مداخله درمعامالت دولتلی، ، تبانی درمعامالت دولتی ط به تصرف غیرقانونی،ضرورت داردضمن اصال  قوانین مربو

 شغل وسایر مواردمربوط به فساد مطاب  فصل سوم کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه بافساد جرم انگاری گردند.

، محاسلباتی ، ی غیرکیفری نظیر قوانین ومقررات ملالی نگارنده تاکید دارد که درمقابله بافساد الزم است دروهله اول مقررات وسازوکارها

ساده تلدوین   شفاف و فرایند های انجام اموردربخش دولتی وعمومی به گونه ای جامع و اداری وغیرآن مورد اصال  وبازبینی قرارگرفته و

فقیت آمیز باشد که برای اجرای آن ها اقدامات تقنینی وغیرتقنینی زمانی می تواند مو واعالم شود.بدیهی است که کلیه این فعالیت ها و

 اراده ای قوی وسالم وجود داشته باشد.
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