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�چکیده 

مجمع تشخیص    15/9/1367تأییدشده مورخ    ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري   4  مادة

علیه رونق تولید    جرائمهاي کیفري مربوط به مفاسد اقتصادي و  نقش مهمی در رسیدگی به پروندهمصلحت نظام که  

از مدا دارد،   ارتکاب  نوعی  در  را تحت عنوان «  جرائمخلۀ گروهی  یا رهبري ارتشاء، اختالس و کالهبرداري  تشکیل 

هاي شدیدي قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود  توصیف کرده و مشمول مجازات  »چند نفري   ۀشبک

ی مغایري دربارة اجزا و شرایط  هاي قضایگیري رویۀهاي حقوقی مختلف و شکلدر این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه

به روش توصیفی بررسی این مسئله    -تحقق وصف مجرمانۀ موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر،  به  تحلیلی 

هاي مربوط  سو و اشکاالت و نواقص دیدگاهدلیل ابهامات مقررة مزبور از یکپرداخته و به این نتیجه رسیده است که به

  پیشگیري رو،  رسد. ازاینگیري وحدت رویۀ قضایی در آیندة نزدیک بسیار بعید به نظر میدیگر، شکلبه آن از سوي

هاي  اصالح آن مقرره در اولویت برنامهعلیه رونق تولید و مفاسد اقتصادي، مقتضی آن است که    جرائمکیفري از بروز  

  قرار گیرد.  گذارقانون

  

  واژگان کلیدي

  . اقتصادي  جرائم اي،شبکه ارتکاب  ارتشاء، اختالس، کالهبرداري،

 
* riahi@abru.ac.ir 
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  مقدمه 

نوپاي   انقالب  که  شرایطی  با  در  تهدیدهايهامیتحراسالمی  اقتصادي،  مشکالت   ي  و  سیاسی 

برخی    ۀکرد، تحمل رفتارهاي مجرماندست و پنجه نرم می  60  ۀاجتماعی ناشی از شرایط دشوار ده

را   مهلکی  که در سطوح کالن، صدمات  اقتصادي  پیکرافراد سودجو و مفسدان  اسالمی    ةبر  نظام 

رو، برخورد  ازاین  .تحمل نبودبراي مسئولین کشور قابل ،کردنددیده از جنگ تحمیلی وارد میآسیب 

اولویت سیاست  در  اقتصادي  مفسدان  با  و شدید  امرقاطع  این  و  گرفت  قرار  به    گذاري  از جمله 

در   6/1364/ 28در تاریخ    اختالس و کالهبرداري  و  تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء

البته   که  گردید  منتهی  اسالمی  شوراي  اختالف   دلیلبهمجلس  شوراي وجود  و  مجلس  میان  نظر 

تاریخ   به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحاتی    1367/ 9/ 15نگهبان، قانون مذکور در 

  رسید. 

می نظر  «به  اندیشه،  یک  اساس  گردهمایی  بر  که  باعدهرسد  افراد  از  بهي  خود  خوديزهکار، 

وجود   به  اجتماع  براي  فراوانی  خطرات  و  بوده  اجتماعاتی،    آوردیمخطرناك  چنین  در  و 

شرکت کوچک رؤساي  از  یکی  تحریک  و  اشاره  میترین  بار  به  وحشتناکی  نتایج  آورد. کنندگان، 

نه موارد  این  در  عدهبنابراین،  معافیت  یا  و  ارفاق  براي  موجبی  شرکت تنها  از  کیفر کنناي  از  دگان 

نماید که در برابر آن، خشونت و شدت بیشتري اعمال گردد» نیست، بلکه دفاع جامعه ایجاب می

اختالس و    و  . بر این اساس، واضعان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء)63-62:  1392،  (محسنی

ختصاص داده و  موضوع آن قانون ا  جرائماي  را به ارتکاب گروهی و شبکه  يامقررهکالهبرداري،  

  را مقرر نمودند.  يتررانهیگ سخت در آن سیاست 

یادشده  4  مادة مداخل  1،قانون  از  در    ۀصورتی  ارتکاب    جرائمگروهی  عنوان  تحت  را  مذکور 

هاي سنگینی وضع نموده است. اما برخی ابهامات موجود  اي معرفی کرد و براي آن مجازاتشبکه

  4  مادةاالجراشدن قانون تا کنون،  ن موجب شد که از زمان الزمکاررفته در آنارسائی الفاظ به  ویژهبه

در خصوص شرایط   گردد؛اقتصادي    جرائم  انگیز در حوزةقانون مرقوم، یکی از موضوعات بحث 

مجرمان وصف  سوي   ۀتحقق  از  مغایري  نظرات  آن،  مرتکبان  اوصاف  و  مقرره  آن  موضوع 

مختلفی شکل گیرد و حتی در برخی موارد،    ییقضاهاي  رویۀدنبال آن،  به  ؛ان مطرح شوددانحقوق

 
این مقرره:  . به1 یا رهبري شبک  «کسانیموجب  با تشکیل  ام  ۀکه  به  نفري  ارتشاء و اختالس وکالهبرداري مبادرت ورزندچند   ،ر 

کلی ضبط  بر  کرده  ۀعالوه  کسب  طریق رشوه  از  که  غیرمنقولی  و  منقول  باموال  مورد  ه  اند  در  مذکور  اموال  استرداد  و  دولت  نفع 

ائم از خدمات انفصال د  اختالس و کالهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و

ها مجازات مفسد مجازات آن  ،االرض باشندکه مصداق مفسد فی  شوند و در صورتیدولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می

  .» االرض خواهد بودفی
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رفتارهاي ایشان را    قضاییاي به رفتارهاي متهمان، مراجع  امکان انتساب بزه ارتکاب شبکه  رغمبه

  تحت عناوین دیگري مورد رسیدگی قرار دهند.

میلیارد تومانی در یکی از شعب بانک صادرات    وهشت پنجاهاختالس    پروندةدر    ،مثال  عنوانبه

کمک و هماهنگی    بار) به همراهی، دار ترهجنوب تهران، یکی از متهمان آقاي ف.س (حجره  ةحوز

شعب رئیس  ع.ع  (آقاي  دیگر  متهم  صادرات  ۀسه  دایر  ،بانک  مسئول  ع.ف  و   ةآقاي  اعتبارات 

آن   و  تسهیالت  و  مي  آقاشعبه  شناسنامه  کپی  ارائۀ  با  تهران)  مسئول سرپرستی حوزة جنوب  .ي 

ک  و  ملی  و  کارت  محلی  استشهادیۀ  میوههایگواهپی  میدان  سوي  از  صادره  که  وترهي   عمدتاًبار 

  کردند. می، اقدام به افتتاح حساب به نام افراد اندبودهصوري و غیرواقعی 

بعضی از افراد هیچ اطالعی از موضوع افتتاح حساب و اخذ تسهیالت نداشته و   در این پرونده،

افراد  از  بعضی    . همچنین،انددادهمدارك خود را به آقاي ف.س    که کپی   اندبودهبعضی فقط مطلع  

ها و با  آن  حسابشمارهبه نام و به    ،ایشان  بدون اطالعاما مرتکبان  ،  داشتندقبالً از آن شعبه وام  نیز  

  کردند.اقدام به اخذ تسهیالت میایشان  جعل امضاي

ترتیب  این  سوءبه  با  مرتکبان  و،  اطالعات  از  آنان همۀ    مدارِك  استفاده  وصف  که  افرادي 

به حساب متهم   کرده،نفر) و با مسئولیت متهمانِ مستخدم دولت وام اخذ    100(بیش از    گذشت،

نموده و یا در  ي تابعه یا اشخاص طلبکار از آقاي ف.س واریز  هاشرکت آقاي ف.س یا پسرش یا  

  . کردندیمبابت رشوه به متهمان ردیف اول تا سوم پرداخت مواردي 

ا به تصریح دادگاه در حکم متهمِپروندهین  در  بوده و  نفر   ، هرچند تعداد متهمان بیش از سه 

(حجره ف.س  آقاي  چهارم  ترهردیف  همراهیدار  به  دیگر  ،  بار)  متهم  سه  هماهنگی  و  کمک 

مرتکب   صادرات)  بانک  اما    تواندیمکه    اندشده  یجرائم(کارمندان  نماید،  شبکه  و  گروه  صدق 

ننموده و اتهام خفیف  ي اشبکهارتکاب    عنوانبهدادگاه   تر را براي ایشان محرز دانسته و در  توجه 

نظری به  «با توجه  حسابرسی، اسناد و    ۀمحترم کارشناسان در زمین  هیئت   ۀحکم خود آورده است: 

نام  به  وام  که  اشخاصی  مرحلها  آن  مدارك  در  ایشان  اقاریر  و  اظهارات  رد    ۀاخذ شده،  و  دادسرا 

جه و انکار ایشان، اتهام متهمان ردیف اول تا سوم مبنی بر مشارکت در اختالس توأم دفاعیات بالو 

قانونی منجر به تضییع حقوق دولتی، و اخذ رشوه   ۀ با جعل سند، مشارکت در اهمال در انجام وظیف

و اتهام متهم ردیف چهارم مبنی بر پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم 

» شوندبردگان به مجازات حبس، شالق، جزاي نقدي و انفصال حسب مورد محکوم میماست و نا
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از  25/12/1389مورخ    8909972130100045  ةشمار  ۀدادنام ( قضایی   1065  ۀشعب ، صادره  مجتمع  کیفري دو  دادگاه 

  1. امور اقتصادي تهران)

تومانی در یکی از   میلیون  سیصدمیلیارد و    دواختالس    پروندةموسوم به    پروندةهمچنین، در  

شعب بانک تجارت تهران، متهم ردیف اول خانم ه.ص با هماهنگی و دستورات متهم ردیف دوم 

اوقاف   ة بانک تجارت، مبالغی را از حساب مشتریان آن بانک از جمله ادار  ۀ آقاي ف.ح رئیس شعب

ص  صورت غیرمجاز برداشت و به حساب اشخاتهران، بدون مجوز و موافقت صاحب حساب به

صورت نقدي به اشخاص مورد نظر متهم ردیف دوم از جمله متهمان ردیف سوم  دیگر واریز یا به

و در صورتی که صاحبان   کردهیمپرداخت    ،اوقاف  چهارم آقاي الف.الف کارمند ادارة  آقاي پ.ع و

برگردانده    ،شدندیممتوجه    هاحساب ایشان  به حساب  به  شدهیموجوه  انحا رضایت  و  از  نحوي 

اخذ  ا مأمورین،    شدهیمیشان  گزارش  بانک،  بازرسان  گزارش  حسب  دادگاه   ي هاهینظراست. 

کارشناسان رسمی و اظهارات شهود و مطلعان مبنی بر وجود ارتباط میان متهمان ردیف اول، دوم و 

و   داده  تشخیص  اختالس  امر  در  مشارکت  را  دوم  و  اول  ردیف  متهمان  ارتکابی  فعل  چهارم، 

متهمان دانسته    بزهکاري  محرز  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  بر  مبنی  را  چهارم  و  سوم  ردیف 

 است. 

نیز پرونده  این  به  در  و  بوده  نفر  سه  از  بیش  متهمان  تعداد  دادگاههرچند  اساس  تصریح  بر   ،

با    اظهارات شهود و مطلعان، متهم ردیف چهارم آقاي الف.الف با دو متهم دیگر در ارتباط بوده و

صدق گروه و شبکه نماید، اما دادگاه    تواندیماند که  کردههماهنگی یکدیگر وجوه را برداشت می 

ي توجه ننموده و اتهام اخف (مشارکت در اختالس) را براي متهمان ردیف  اشبکهعنوان ارتکاب  به

ز دانسته  اول و دوم و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع را براي متهم ردیف چهارم و سوم محر

مورخ  9409972130300111  ةشمار  ۀدادنام (است   از شعبۀ  19/12/1394،  مجتمع   1064، صادره  دو  کیفري  دادگاه 

  .قضایی امور اقتصادي تهران)

شبکه ارتکاب  یعنی  مجرمانه،  وصف  این  بررسی  و  و   جرائماي  نقد  اختالس  و  ارتشاء 

اهد جمله  از  که  است  اهمیت  واجد  حیث  این  از  آرامش کالهبرداري،  حفظ  آن،  تقنین  مهم  اف 

مهم از  یکی  نیز  امروزه  مهم،  این  که  بوده  اقتصادي  نظام  اخاللگران  با  برخورد  و  ترین  اقتصادي 

مطلوبی  اولویت  بسیار  اقتصادي  آثار  آن،  تحقق  و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوري  حاکمیت  هاي 

  دنبال خواهد داشت.  همچون رونق تولیدات ملی را به

 
در    دادگاه تجدیدنظر استان تهران  68توسط شعبۀ    29/11/1390مورخ    9009972131300042موجب دادنامۀ شمارة  این رأي به.  1

  تأیید شده است.  8609982126400017پرونده شماره 
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اقتصادي کالن در دههعالوه، کشف  به اقتصادي به مفاسد  هاي اخیر و فرار برخی از مفسدان 

اقتصادي کشور داشته  خارج از کشور که بی اثرات نامطلوبی را بر رونق تولید ملی و رشد  تردید 

کارآمدي مقررات جزا با تردید مواجه  یاست،  بروز چنان رفتارهایی  از  ی موجود را در جلوگیري 

این فرضیه ر و  از  کرده  ناشی  که وجود مشکالت عملی موجود ممکن است  است  مطرح کرده  ا 

  الذکر) باشد.  اشکاالت نظري قوانین و مقررات مربوط (همچون قانون فوق

نوشتار ازاین این  در  تبیین  کوشش می رو،  از  پس  که    دربارة مطرح    گوناگونِ  يهادگاهیدشود 

مجرمان وصف  تحقق  مذکور،  4  مادةموضوع    ۀشرایط  دیدگاه  قانون  آثار  این  و  مبانی  نظر  از  ها 

  بررسی و نقد گردد.

  وصف مجرمانه   هاي مغایر دربارة ماهیت حقوقیِدیدگاه .1

قانون تشدید، ناظر به ماهیت حقوقی وصف    4  مادة  دربارةنظرهاي موجود  بخش مهمی از اختالف

مندرج در    ۀف مجرمانکه وص  انددهیعقان بر این  دانحقوقمشمول این مقرره است. اغلب    ۀمجرمان

  مادةغالباً    قضایی  رویۀدر حالی که    ؛قانون تشدید از سنخ سردستگی در ارتکاب جرم است   4  مادة

کند. اي چون سردستگی تلقی مییک «جرم مستقل» و نه کیفیت مشدده  عنوانبهقانون تشدید را    4

حال،   این  به  قضایی   رویۀبا  است.  ۀنوبنیز  منشعب شده  گروه  دو  به  تحقق وصف    خود  گروهی 

هم  4  مادة  ۀمجرمان مستلزم  را  تشدید  اجزایشرا  ۀقانون  و  و    جرائم  يط  ارتشاء  کالهبرداري، 

مختلف    يهادگاهیداند. بنابراین،  دانند و در مقابل، گروهی دیگر برخالف آن نظر دادهاختالس می

  توان در سه دسته جاي داد. در این زمینه را می

  عنوان جرم مستقل  به 4لقی وصف مجرمانۀ موضوع مادة دیدگاه اول و دوم: ت .1- 1

اهداف تروریستیاگرچه تشکیل گروه یا مقاصد   ،هاي مجرمانه ممکن است براي حصول  سیاسی 

ترین مقاصد تشکیل دیگر باشد، اما اهداف اقتصادي و کسب درآمدهاي نامشروع نیز از جمله مهم

است  گروه مجرمانه  از)225:  1392(زراعت،  هاي  با  گذارقانونرو،  این .  مقابله  براي  کشورها  ان 

  نمایند.انفرادي وضع می جرائمتري را نسبت به هایی معموالً مقررات سنگینتهدیدهاي چنین گروه

نیز بسیار مشاهده می ما  تولید ملی  شود که مفسدان اقتصادي و اخالدر کشور  نظام  لگران در 

اقدام به تشکیل   این گروه  ۀنمایند. نمونمخرب می  ي هاوهگر براي نیل به اهداف خود،  ها در  بارز 

به   معروف  بانکی  بزرگ  فساد  به  مربوط  گروه  اخیر،  سال  گروه    پروندةچند  میلیاردي،  هزار  سه 

به   بیم  پروندةمربوط  شرکت  در  به    ۀاختالس  مربوط  گروه  و  صندوق    پروندة ایران  از  اختالس 

  فرهنگیان است.   ةذخیر
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ا بر  این اساس، برخی  منظور برخورد  قانون تشدید به  4  مادة  ۀین باورند که وصف مجرمانبر 

ناظر به    ،ارتشاء، اختالس و کالهبرداري وضع شده و در حقیقت   جرائمشدیدتر با ارتکاب گروهی  

اختالس و کالهبرداري. به باور این گروه، هرگاه کالهبرداري    ،ارتشاء  جرائمجرمی است مستقل از  

نفري یا رهبري آن صورت گیرد، مجازات مرتکبان  چند  ۀراه تشکیل شبک(و ارتشاء و اختالس) از  

ارتکاب   باند  تشکیل  البته  است.  شده  تعیین  بیشتر  مشدد  کالهبرداري  از  در    جرائمحتی  مذکور 

نیست به  حالهمه شرکا  اجتماع  باشند.    ،صورت  برخی شریک  و  معاون  برخی  است  ممکن  بلکه 

؛ 351:  1389زاده،  (حبیببه حالت شرکت در جرم دلیلی ندارد    نفريچند   ۀرو، محدودنمودن شبکازاین

  .  )46: 1394نوفالح، 

قانون تشدید را مستلزم   4  مادة   ۀداران این دیدگاه، گروهی تحقق وصف مجرماندر میان طرف

اجزا یشرا  ۀهم و  اختالس    جرائم  يط  و  ارتشاء  مستقل    انددانستهکالهبرداري،  جرم  (دیدگاه 

که مثالً در فرض ارتکاب اختالس در مواردي که یکی از مرتکبان فاقد وصف نحوي  به  ؛مشروط)

مورد مشمول جرا و حسب  ندانسته  مقرره  این  بر  منطبق  را  او  می  ئ«مستخدم دولت» است، عمل 

  اند. دیگر دانسته جرائمهمچون جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع یا  

اند که استقالل جرم اقتضا دارد که تحقق آن منوط به  بر این عقیده  اما در مقابل، گروهی دیگر 

هم براي    ۀتحقق  الزم  مستقل    ،ارتشاء  جرائمشرایط  (دیدگاه جرم  نباشد  کالهبرداري  و  اختالس 

مستخدم   ،لذا  .غیرمشروط) از وصف  برخورداري  عدم  معتقدند  قبل  مثال  مورد دولت در  در  بودن 

نوعی او این عنوان را از  شود و بهاختالس بر او نمی  ۀف مجرمانیکی از مرتکبان، مانع شمول وص 

می عاریه  مرتکبان  شجاع،  441:  1393(گلدوزیان،  گیرد  دیگر  غالمی  عالی  12:  1375؛  از  نقل  براتی،  به  و  پور 

  .)http://teeteel.irدر: دسترسی  :1392، عاخوان؛ د51: 1384

از   عقیدهدان حقوقبرخی  این  بر  دولتی  ان  افراد  با  فقط  را  شبکه  تشکیل  که  اول  «نظر  اند 

میقابل میتحقق  تلقی  متهمین  نفع  به  نظر    ،شودداند  قانون  ولی  متن  و  منطقی  تفسیر  با  دوم 

  . )441: پیشین(گلدوزیان، سازگاري بیشتري دارد و رویۀ قضایی هم همین نظر را پذیرفته است» 

رویکرد   دو  بهاین  را  میگوناگون  شعبهخوبی  استدالل  در  مختلفتوان    قضایی مراجع    هاي 

میلیاردي مشاهده نمود. مطابق محتویات این    سه هزار معروف به اختالس    پروندةکننده به  رسیدگی

مجموعاً  پرونده که  متهمان  به   24،  اقدام  سندسازي،  و  جعل  و  یکدیگر  همکاري  با  هستند،  نفر 

شبکه نموده  اختالس  مبلغ  اي  وسیله،  بدین  شعب  3.001.500.000و  تجارت  بانک  از    092  ۀریال 

  نمایند. رازي تهران را تصاحب می

غیرمستخدم دولت  نتیجه  در  و  آزاد  که شغل وي  اختصاري غ.ب.ك)  نام  (با  متهمان  از  یکی 

شبکه در  فعال  مشارکت  و  سندسازي  و  جعل  طریق  از  مبلغ    ،بوده،  کسب  به  موفق  نهایت  در 
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دادنام  3.001.500.000 مطابق  و  شده  بانک  از  عمومی    40  ۀشعب  2380/ 75  ةشمار  ۀریال  دادگاه 

ابد  ةمجتمع قضایی ویژ تحمل حبس  به  نقدي محکوم   ،تهران  مال و جزاي  رد  تضامنی  پرداخت 

  گردد. می

دادرسی   ةعلیه در زندان و در حال تحمل کیفر، تقاضاي اعادپس از گذشت چند سال، محکومٌ

دادنام  35  ۀشعب  نماید.می طی  کشور  عالی  مورخ    9309970925002133  ةشمار  ۀدیوان 

محکوم،    1393/ 12/ 16 تقاضاي  با  موافقت  شعب  پروندهبا  به  جهت  هم  ۀ را  اولیه  دادگاه  عرض 

می ارجاع  مجدد  شعبرسیدگی  (ویژ  1058  ۀدهد.  تهران  دو  کیفري  به    ةدادگاه   جرائمرسیدگی 

  ،دارد که اوالًمقرر می  1394/ 6/ 7مورخ    9409970230600261  ةشمار   ۀکارکنان دولت) طی دادنام

اختالس و کالهبرداري جاي    ء وقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  5  مادةنص صریح قانون در  

یا   کارکنان دولت یا وابسته به دولت  یا  باید از کارمندان  اینکه مرتکب  لزوم  ابهامی در مورد  هیچ 

طور که محکوم مدعی شده    فیه هماننگذاشته است و در مانحن  باقی   ،باشد  غیره  نهاهاي انقالبی و 

و البته مورد تأیید وکیل بانک تجارت نیز در جلسه دادرسی واقع شده، وي از کارمندان دولت یا 

گردد که در هر  طور استنباط میبانک نبوده است. ثانیاً، در رابطه با تشکیل گروه مجرمانه یا باند این

واحوال خاص هریک از مرتکبین دقت نمود.  شرایط و اوضاع  رفتار مادي وبایست به  صورت می

نوع تصاحب مال از سوي مرتکبین داراي تعابیر مختلفی است و به    پرونده،در همین    ،مثال  طوربه

توان عنوان مختلس داد؛ هرچند اقدامات در فرض تصاحب مال نمی  ،کسی که کارمند دولت نیست 

در تصاحب مال   ،اندبودهیا کمک به سایرین که از کارمندان دولت    وي در اخذ مال توسط وي و

فلذا باشد.  شده  واقع  مشارٌ  ،مؤثر  اتهامی  صحیح  نامشروع  عنوان  طریق  از  مال  تحصیل  را  الیه 

طبق   بر  را  ایشان  و  داده  ارتشا  2  مادةتشخیص  مرتکبین  مجازات  تشدید  وقانون  و    ء  اختالس 

  نماید. ل میکالهبرداري محکوم به حبس و رد ما

دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و آن    68  ۀ، پس از اعتراض دادستان تهران به شعبپرونده

دارد که چون اصل  اعالم می  1394/ 11/ 19مورخ    9409972131300433شعبه طی دادنامه شماره  

  .  ت اسدادگاه کیفري یک و نه کیفري دو صالح به رسیدگی  ،اي بوده، فلذابزه اختالس شبکه

 در  ،شود که دادگاه پس از رسیدگیدادگاه کیفري یک استان تهران ارجاع می  1  ۀبه شعب  پرونده

دادنام اینکه اتهام متهم را علی  1395/ 7/ 19مورخ    9509972996600011  ةشمار  ۀنهایت طی  رغم 

کارمندمشارٌ اختالس    الیه  نبوده،  می  ياشبکهدولت  استدالل  و چنین  تشکیل تشخیص  در  که  کند 

اعضاي شبکه و باند کارمند دولت باشند، بلکه    الزم نیست که کلیۀ  ءشبکه و باند اختالس و ارتشا

دادگاه این  نظر  باند  ،به  و  شبکه  در  دولت  کارمندان  از  تعدادي  بزه   حضور  تحقق  براي  اختالس 

  و باندي کافی است.   ايصورت شبکهاختالس به



  

   1399و تابستان بهار ، 1 ةمار، ش50 ةدور                                                                                                                                                                                                                                                                                        96

فرجام  پرونده تقاضاي  از  دی پس  به  متهم  میخواهی  ارسال  کشور  عالی  شعبه  وان  و    24گردد 

  : داردچنین بیان می  1396/ 3/ 31مورخ    9609970908400352  ةشمار  ۀدیوان عالی کشور طی دادنام

اختالس و کالهبرداري مقرر شده است    ء و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  5  مادةاینکه در  

ادارات و سازمانکه هریک از کار این  ها  مندان و کارکنان  داراي  ماده(الخ)،  دارد که متهم   قیودي 

از وجوهی برداشت کند که به    ، وجه باید کارمند دولت باشد؛ ثانیاً  ةکنندبرداشت   ،اوالً  .نیست ها  آن 

ثالثاً باشد و  این فرد   ،او سپرده شده  این صورت  کند؛ در  ایشان به نفع خود برداشت و تصاحب 

نه کارمند دولت. وجوهی هم به وي    است؛  اد بوده . متهم داراي شغل آزشودیممختلس محسوب  

این مطلب   . سپرده نشده بود که به نفع خود بردارد، بلکه نقش وي صرفاً جعل اسناد و مدارك است 

مختلف   جلدهاي  جلد    پروندهدر  در  خاصه  است؛  اطمینان،   طوربه  پرونده.  61منعکس  و  قطع 

طوري که   رعی و قانونی ندارد، بلکه هماننمودن آقاي غ.ب.ك به اتهام اختالس وجاهت شمحکوم

نظری قو   ةادار  1376/ 4/ 4مورخ    7/ 219  ةشمار  ۀدر  دانشگاه  قضایی  ةحقوقی  کارکنان  مورد  در  که  ه 

تواند مصداق کالهبرداري و یا معاونت و یا  آزاد بیان شده، عمل مرتکبین غیردولتی حسب مورد می

باشد دیگر  ما  .اتهام  بند ب  استناد  به  مصوب    469دة  بنابراین،  کیفري  دادرسی  آئین    1392قانون 

  . شودعرض ارجاع می خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه همدادنامۀ فرجام

استداللچنان  بنابراین، مراجعکه  مغایر  به  رسیدگی  هاي  می  پروندةکننده  نشان  دهد، فوق 

مقررات  دادگاه از  کامالً مشترکی  تالی، فهم  از عالی و  اعم  تنها   4  مادةها،  و  ندارند  قانون تشدید 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  4  مادةدر این دیدگاه است که  ها  آن  اشتراك برخی از  ۀنقط

مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً یک جهت تشدید   1367اختالس و کالهبرداري مصوب    و

اي آن رتکاب شبکهبلکه ناظر به یک جرم مستقل با وصف «ا  ،یادشده نیست   جرائمبراي سردسته  

گردد. البته باور یا عدم باور به شمول » است که عالوه بر سردسته، شامل بقیه مرتکبان نیز میجرائم

واگرا  4  مادة موجب  دولت،  غیرمستخدمان  بر  قانون  جرم  یآن  دیدگاه  دو  به  ایشان  انشعاب  و  ی 

ستقل غیرمشروط (به ارتشاء، اختالس و کالهبرداري) و جرم م  جرائممستقل مشروط (به شرایط  

  گردد.  ارتشاء، اختالس و کالهبرداري) می جرائمشرایط 

  دیدگاه جرم مستقل مشروط .1-1- 1

را   تشکیل  غیرمشروط)،  مستقل  جرم  دیدگاه  (یعنی  آن  به  نزدیک  دیدگاه  همچون  دیدگاه  این 

در ابتداي    «کسانی»  ةواژ  ۀمترادف «عضویت» یا «همکاري» و نه «ایجاد و تأسیس» دانسته و به قرین

اختالس و کالهبرداري، این مقرره را شامل تمامی    و  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء   4  مادة

این است که  اعضاي گروه می با دیدگاه جرم مستقل غیرمشروط در  آن  تفاوت  این حال،  با  داند. 
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ي مرتکب از  قانون مذکور بر مرتکب را مشروط به برخوردار  4  مادةهاي مقرر در  اعمال مجازات

به   مربوط  شرایط  و  اجزا  مقرره    جرائمتمامی  آن  در  در   ویژهبهمذکور  یا  دولت  مستخدم    (شرط 

  داند.بودن) میدولت حکم مستخدم 

اشارپیروان این دیدگاه بر این عقیده قانون مذکور به «تشکیل شبکه» به    4  مادة  ةاند که ظاهراً 

امکان تسري   اعض  مادة معنی عدم  از  دسته  آن  نبودهبه  که مؤسس  اند،  بلکه عضو ساده  ،اي شبکه 

بنابراین، حتی    .نبودن برخی از اعضاي شبکه مانع تحقق این جرم نیست سمت همچنین، ذي  .نیست 

اي متشکل از افراد متعدد غیرکارمند به امر ارتشاء  اگر یک کارمند دولت با تشکیل یا رهبري شبکه

زات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري بر  قانون تشدید مجا  4مادة  مبادرت ورزد، شمول  

وي بالاشکال خواهد بود؛ هرچند در این حالت، اعضاي غیرکارمند مرتشی محسوب نشده و در 

؛ 456:  1395(میرمحمدصادقی،    1صورت وجود شرایط الزم ممکن است معاون ارتشاء محسوب شوند

  .)441: 1387گلدوزیان، 

دیدگاه،   این  پیروان  باور  حقوقب«به  از  بانک  رخی  از  اختالس  معروف  پروندة  ذکر  با  دانان 

  4.. که بر اساس مادة  موضوع به معاونت در جرم معتقدند.  عنوان مثال و با قیاس اینصادرات به

  اختالس  نفري را تحت عنوان تشکیل یا رهبري شبکۀتوان همۀ اعضاي شبکۀ چندقانون تشدید می

توان پذیرفت؛ زیرا  . اما به نظر ما این استدالل را نمی)397:  1381(میرمحمدصادقی،    محکوم کرد

قیاس مع  اوالً،  قیاس  معاونت  بحث  با  است موضوع  جرم  .الفارق  در  معاونت  تحقق  براي   ،چون 

داللت بر    4  مادةمنطوق    ،را شرط ندانسته است و ثانیاً  یوجه وجود سمت خاصهیچبه  گذارقانون

که مرتکب جرم مذکور که ممکن است به    مادةدر    این موضوع دارد  مرقوم صرفاً کسانی هستند 

(برخالف    ،ارتشاء ارتشاء  و  اختالس  مورد  در  چون  و  ورزند  مبادرت  کالهبرداري  و  اختالس 

با ادارات و سازمان  ۀوجود رابط  جرم،ارتکاب    ۀکالهبرداري) الزم هاي دولتی  استخدامی (سمت) 

(دفتر آموزش و ندگان نیز باید داراي این سمت باشند»  کندهندگان و ادارهتشکیل  ۀکلی  ،است، بنابراین

  . )24تا): پژوهش سازمان قضایی نیروهاي مسلح، (بی

 
داران این دیدگاه در برخی از آثار خود که تاریخ نشر آن به پیش از تصویب قانون مجازات  . البته شایان ذکر است که یکی از طرف1

مجرمانۀبازمی  1392اسالمی   وصف  که  دیدگاهی  به  مادة    گردد،  و   4موضوع  اختالس  ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 

به را  میکالهبرداري  تلقی  سردستگی  کهعنوان  است  نوشته  باره  این  در  و  داشته  بیشتري  تمایل  اسالمی    کند،  مجازات  قانون 

مجازات مرتکبین ارتشاء،   شدیدقانون ت 4عنوان کیفیت تشدید معرفی کرده و مقررات مادة  سردستگی چند نفر در ارتکاب جرم را به

ارتشاء، اختالس و کالهبرداري را تبیین    جرائمدر واقع، شیوة تشدید مجازات وصف سردستگی در ارتکاب    اختالس و کالهبرداري

  ). 397: 1381کرده است (میرمحمدصادقی، 



  

   1399و تابستان بهار ، 1 ةمار، ش50 ةدور                                                                                                                                                                                                                                                                                        98

کلی، تفسیر قوانین اقتضا دارد که تفسیر یک مقرره با الفاظ و عبارات صدر و ذیل آن    طوربه

  ۀ وصف مجرمان  رو، این دیدگاه از این حیث دیدگاه مطلوبی است؛ زیرامناسبت داشته باشد. ازاین

ارتشاء  4  مادة مرتکبین  مجازات  تشدید  اجزا  و  قانون  و  شرایط  به  را  کالهبرداري  و    ي اختالس 

می  جرائم مقید  قانون  آن  و  موضوع  جزایی  قوانین  مضیق  تفسیر  با  دیدگاه  این  همچنین،  کند. 

قاعد ف  ةاقتضائات  مرتکبان  از  یکی  که  مواردي  در  زیرا  است؛  هماهنگ  حدودي  تا  نیز  اقد  درء 

اي جرم اختالس،  ارتشاء یا اختالس باشد (مثالً در ارتکاب شبکه  جرائم شده براي  بینیپیشاوصاف  

مشمول   را  او  رفتار  نباشد)،  دولت  مستخدم  گروه  مرتکبین    4  مادةرهبر  مجازات  تشدید  قانون 

ندانسته  و  ارتشاء کالهبرداري  و  جزا  و  اختالس  عناوین  مشمول  مورد  محسوب  یحسب  دیگر  ی 

  کند.می

تقنین    ۀاول اینکه چنین دیدگاهی با فلسف  .با این حال، دو ایراد عمده به این دیدگاه وارد است 

زیرا    ةمقرر دارد؛  منافات  حقیقت  4  مادةمذکور  در  تشدید  مقابل  ،قانون  صورت    ۀبراي  با  مؤثر 

ارتکاب   در  مداخله  شبکه  ،ارتشاء  جرائمخطرناك  ارتکاب  همان  که  کالهبرداري  و  ي  ااختالس 

کردن اعضاي شبکه، مسئولیت  سان تلقیوضع شده و این امر مستلزم آن است که با نسبتاً هم  ،است 

گروه چنین  تشکیل  از  تا  لحاظ شود  ایشان  براي  مشابهی  تقریباً  در  کیفري  گردد.  پیشگیري  هایی 

آن   اب  توان گفت رویکردي مغایرحالی که دیدگاه یادشده این فلسفه را در نظر نگرفته و حتی می

  دارد.

 ةدوم، هرچند این دیدگاه از حیث انطباق نسبی با تفسیر مضیق قوانین جزایی و اقتضائات قاعد

مزیت  داراي  مجازاتاست   درء  از حیث  آن  اعمال  اما  قابل،  نتایج هاي  موارد  از  برخی  در  اعمال، 

چنان دارد؛  دنبال  به  را  شبکهنامعقولی  ارتکاب  در  ک که  جایی  در  اختالس،  جرم  شبکه  اي  رهبر  ه 

توان رفتار او را که در مواردي اتفاقاً نقش اصلی را  مستخدم دولت نباشد، بر اساس این دیدگاه نمی

ارتشاء  4  مادةمشمول    ،بر عهده داشته مرتکبین  تشدید مجازات  کالهبرداري    و  قانون  اختالس و 

ماه تا   3 حبس  اتآن قانون محسوب شده و به مجاز 2 مادةناگزیر ممکن است مشمول دانست و به

اند،  در حالی که اعضاي گروه که به سبب نقش مؤثر او تن به اختالس داده  .محکوم گردد  سال  2

مشمول    دلیلبه دولت،  مستخدم  وصف  از  مجازات   4  مادةبرخورداري  به  و  بوده  یادشده    قانون 

  شوند.تا ابد محکوم می سال 15 حبس

  غیرمشروط  دیدگاه جرم مستقل .1-1- 2

دیدگ  معناي  این  به  را  تشکیل  مشروط)،  مستقل  دیدگاه جرم  (یعنی  پیشین  دیدگاه  همچون  نیز  اه 

 4  مادة«کسانی» در ابتداي    ةواژ  ۀ «همکاري» یا «عضویت» و نه «ایجاد و تأسیس» دانسته و به قرین
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اختالس و کالهبرداري، این مقرره را شامل تمامی اعضاي    و  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء

  داند. اعم از سردسته و غیر آن و اعم از اسباب و مباشران میگروه 

کسانی که رهبر شبکه نیستند و در تشکیل شبکه  پیروان این دیدگاه، در پاسخ به این پرسش که  

فعالیت  باشند ولیکن در  نداشته  نقشی  نمایند،  ۀهاي مجرمانهم  آیا مشمول مجازات    جرم شرکت 

در   تشدید مجاز  4  مادةمقرر  و اختالس و کالهبرداري  قانون  ارتشاء  مرتکبین  یا    خواهند شدات 

میاین  ؟،خیر پاسخ  «گونه  که  اجازه  دهند  کیفري  قوانین  تفسیر مضیق  بگوییم    اعضاي  ورودشاید 

به  جرم  ۀشبک  ةدهندغیرتشکیل  اعضاي  و  رهبري  سمت   بدون   آن  مجازات  تحمل  و  ماده  این  را 

 افراد  دخالت   میزان  و  نوع  یعنی  ؛دارد  عام  مفهومی  ماده  این  در  تشکیل  ةواژ  که  گفت   باید  اما  ، ندهد

شبکوجودآمدبه  درها  آن  دخالت  مفهوم  به  عنوانی   هر  به   شبکه  در است   ۀن  شجاع،  »  جرم  (غالمی 

نقل از عالی   12:  1375 براتی،  به  داران این دیدگاه نیز در عبارتی موجز  . برخی از طرف)51:  1384پور و 

«نوشته که  اعضااند  مشمول  گ ي  کل  شد.  4  مادةروه  خواهند  تشدید  چنین   میتوانیمپس    قانون 

    .)پیشین ،دعاخوان(» شود سمت مرتکبین هم مطرح نباشدحتی می هدر این مادبگوییم که 

کند تا با رهاکردن خود از تنگناهاي تفسیر لفظی، الفاظ و عبارات قانون  این دیدگاه کوشش می 

به فلس  ي اگونهرا  با  که  کند  با  قانون هماهنگ  ۀفتفسیر  که همانا شدت عمل  مقنن  مقاصد  با  تر و 

شبکه است   ،ارتشاء  جرائماي  مرتکبان  کالهبرداري  و  که  نزدیک  ،اختالس  است  بدیهی  باشد.  تر 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، نسبت به    4  مادةچنین تفسیري از  

گویی به مطالبات عمومی و انتظارات اجتماعی مبنی بر  ي پاسخ تفسیرهاي رقیب، بهترین تفسیر برا

پاسخ توزیع اعمال  و  تولید  امر  در  اخاللگران  و  اقتصادي  مفسدان  به  کوبنده  و  قاطع  کیفري  هاي 

  گردد. می تشدید میئچنین جرا شدنِايدنبال رسانهبه ویژهبهکاالهاي مورد نیاز مردم است که  

نیز دیدگاه  این  حال،  این  است دست   با  اشکال  واجد  جهت  دو  از  وجود    .کم  با  اینکه  اول 

هاي دیوان عالی کشور که مقتضاي  ها و شعبهان و قضات دادگاهدان حقوقنظر گسترده میان  اختالف

رها   را  احتیاط  است، جانب  مقنن  کالم  متیقن  قدر  به  اکتفا  و  مقررات  از  مضیق  تفسیري  انتخاب 

اي که بر اساس این دیدگاه، در مواردي که برخی از  گونهبه  ؛ت کرده و تفسیر موسعی را برگزیده اس

شبکه براي    ، ارتشاء  جرائماي  مرتکبان  مقرر  از شرایط  برخی  فاقد  کالهبرداري  و    جرائماختالس 

شبکه ارتکاب  (همچون  دولت مذکورند  مستخدم  شبکه  اعضاي  از  برخی  که  اختالس  جرم  اي 

مجازات مشمول  باید  نیز  را  ایشان  در  نباشد)،  مقرر  مرتکبین    4  مادة هاي  مجازات  تشدید  قانون 

دیگري   ۀبا عنوان مجرمانها  ۀ آن در حالی که رفتار مجرمان   ؛ارتشاء و اختالس و کالهبرداري دانست 

  غیر از عناوین مصرح در آن مقرره انطباق بیشتري دارد. 
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ح عمومی را بر  افراطی، مصال  طوربهرسد که دیدگاه جرم مستقل غیرمشروط،  دوم، به نظر می

قانون تشدید    4  مادةحقوق فردي ترجیح داده است. بدین معنا که تفسیر موسعی که این دیدگاه از  

می ارائه  کالهبرداري  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  نشانمجازات  آنکه  از  بیش  یک   ةدهنددهد، 

فاسد اقتصادي  اي اخالل در نظام اقتصادي و مسیاست کیفري معقول در برخورد با ارتکاب شبکه

نشان باشد،  عوام  ةدهندگروهی  سیاست  را  یک  مجازات  شدت  نظري،  حیث  از  که  است  گرایانه 

اقتصادي و التهابات اجتماعی،   هايدانسته و از حیث عملی در نابسامانی  جرائمداروي معضل  نوش

  منظور فرونشاندن خشم و نارضایتی عمومی کاربرد دارد. به

  عنوان سردستگیبه 4موضوع مادة  ۀصف مجرماندیدگاه سوم: تلقی و .1- 2

ان براي مقابله با  گذارقانونشود.  هاي جامعه نقض میافتد، ارزشی از ارزشهر جرمی که اتفاق می

یابد. بسته به نوع  الب مجازات تبلور میقها بعضاً در دهند. این واکنشواکنشی نشان می ناچاربهآن، 

نوع جامعه،  براي  آن  و خطرات  دارد.  مجازات  بزه  تفاوت  نیز  اینکه    عنوانبهها  به  توجه  با  مثال، 

حقیقت  در  و  دارد  فعالی  نقش  معموالً  جرم  ارتکاب  در  است،    ، سردسته  مجرمانه  دستگاه  موتور 

رسد که اجراي عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتري را طلب کند. طبیعی به نظر می  طوربه

تواند دلیلی براي جلوگیري از ارتکاب جرم و  موارد خود می  البته چون سنگینی مجازات در برخی

از کشش برسد  جلوگیري  افراد  اطالع  به  کیفر  گرانی  این  قبل،  از  باید  باشد،  (نوربها، هاي مجرمانه 

1383 :201( .  

هاي مجرمانه معلول تالش و و نفوذ افرادي است  ها و شبکهدر بسیاري از موارد تشکیل گروه 

گروه آن  به  شبکه  هاکه  وو  داده  شکل  میها  آن  ها  اداره  چنین  را  از  جزایی  ادبیات  در  که  کنند 

می تعبیر  سردسته  به  تهدیدهاي  گذارقانونگردد.  اشخاصی  با  مقابله  براي  مختلف  کشورهاي  ان 

یک کیفیت یا جهت تشدید مجازات در نظر گرفته و    عنوانبهچنین اشخاصی معموالً سردستگی را  

سردسته مقبراي  سنگینها  بقیررات  به  نسبت  را  می  ۀتري  وضع  گروه  چنانافراد  که  نمایند. 

نیز در    گذارقانون ایران  این   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    130  مادة جمهوري اسالمی  از 

  رویکرد تبعیت کرده است.  

  قانون تشدید   4  مادةی سردستگی و با مداقه در  یان با الهام از وصف جزادانحقوقبسیاري از  

کالهبرداريِ  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  سال  تأیید  مجازات  در  تشخیص    1367شده  مجمع 

آمده «رهبري»  کنار  در  اینکه  به  توجه  با  را  «تشکیل»  لفظ  نظام،  و    ،مصلحت  «ایجاد  معناي  به 

 ، بر این باورند که تشکیل شبکه و یا رهبري آن جرم جدیدي نیست   ،تأسیس» در نظر گرفته و لذا

کیف تشکیلبلکه  و  رهبران  براي  عامی  مشدد  شبکهیت  یعنی سردستگان  این  دهندگان،   جرائمهاي 



 
  

  101                                   اي ارتشاء، اختالس و کالهبرداري                                                            ارتکاب شبکه

 

: 1394؛ باري،  56:  پیشینپور و براتی،  ؛ عالی 69:  1394مکان،  ؛ آقایی جنت351:  1395(شمس ناتري و دیگران،  است  

  . )129: 1379؛ شمسی اژیه، 61

» ایشان،  باور  مشخص و موردي مطرح کرده و   طوربهدر مواردي سردستگی را    گذارقانونبه 

قانون تشدید مجازات   4  مادةتوان به  میزان تشدید مجازات را بیان نموده است که از آن جمله می

مجمع تشخیص مصلحت نظام    1367شده در سال  تأیید  مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداريِ

(الحاقی    18  مادةو   مواد مخدر  با  مبارزه  مجم1389/ 9/ 5قانون  اشاره  )  نظام  ع تشخیص مصلحت 

(حیدري،  رود»  دهنده مجازات به شمار مینمود که در این موارد سردستگی یک سبب خاص افزایش

1394 :236( . 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و   4  مادةبنابراین، تشدید مجازات مقرر در  

رهبري آن را بر عهده داشته باشند و    کالهبرداري، شامل اشخاصی است که شبکه را تشکیل داده یا

،  (ب) ؛ ولیدي373: 1393)، (الف ولیدي(آن مجازات شامل سایر اعضاي عادي آن شبکه نخواهد بود   ،لذا

1393 :244( .  

هاي تشکیل و  قانون مذکور نیز با واژه  4  مادة«کسانی» در صدر    ةبر اساس این نظر، اطالق واژ

معناي سردستگی(رهبري   شد  )در  هممقید  شامل  و  نمی  ۀه  شبکه  در  ازافراد دخیل  رو، اینگردد. 

و    4  مادة رهبر  به  ناظر  صرفاً  کالهبرداري  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 

اعضاتشکیل تفسیر شده و شامل سایر  نمی  يدهنده  از   ،لذا  .گرددعادي  (یعنی غیر  اعضاي عادي 

(در حال   1370قانون مجازات اسالمی مصوب    42  مادةا  آن قانون و ی  2  مادةسردستگان) مشمول  

) بوده و در صورتی که عمل افراد فوق در 1392قانون مجازات اسالمی مصوب    125  مادةحاضر،  

بر اساس مادة  حد معاونت   بند    1370قانون مجازات اسالمی مصوب    43باشد،  (در حال حاضر، 

پور و براتی،  (عالیها برخورد خواهد شد  ) با آن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب    127«ب» مادة  

  . )53: پیشین

داشته اذعان  دیدگاه خود  تعلیل  مقام  در  همچنین  توصیفایشان  از  پس  تشدید  قانون  که   اند 

مواد  ارکان در  اختالس  و  ارتشاء  عناصر سه جرم کالهبرداري،  مجازات    4  مادةدر  ،  5و    3،  1  و 

بینی مرتکب شوند، پیش  نفريچند  ۀشبکسه جرم را از طریق  آن  اي را براي کسانی که  شدهتشدید 

بلکه    ، مستقلی نیست   ۀي عنوان مجرمانا دار  اختالس  ۀ تشکیل یا رهبري شبک  ،بنابراین.  کرده است 

اختالس عملی فراتر و یا   ۀ زیرا تشکیل یا رهبري شبک  ؛ شودفیت مشدد عینی محسوب مینوعی کی

به  تا  نیست  اختالس  خود  از  براي    متفاوت  که  ماهیتی  همان  باشیم.  آن  عناصر  و  ارکان  دنبال 

 4  مادةبینی شده است. لکن در  نیز پیش  4  مادةبینی شده، در  پیش  آن قانون  5  مادةاختالس موضوع  

ارتک بهروش  ارتکاب  روش  این  که  است  متفاوت  جرم  ذاتی  هیچاب  ارکان  و  عناصر  در  وجه 
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لحاظنمی  اخاللاختالس   بدین  است    ،کند.  کیفري  موازین  شبک  کهبرخالف  رهبري  یا   ۀ تشکیل 

  عنوانبهمتأثر از تمام ارکان، شرایط و آثار جرم اختالس است،  که  اختالس و یا فعالیت در آن را  

   .)(همان  قی کنیمجداگانه تلیک جرم 

عمومی دیوان  هیئت صادره از   1370/ 11/ 1 -571 ةشمار رویۀرأي وحدت  مفاد  ایشان عالوه،به

نیز   را  کشور  می  عنوانبهعالی  مطرح  نظر خود  تأیید  بر  دیگري  اینکه    ،کننددلیل  بر    4  مادةمبنی 

م کیفیت  یک  کالهبرداري  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  نه  قانون  و  است  شدد 

  دانسته مجازات کسانی  را ناظر به تشدید    4  مادةوصف مجرمانه مستقل؛ زیرا در این رأي صراحتاً  

را یک جرم    ، بدون اینکه آن نمایندنفري به امر ارتشاء مبادرت می چند   ۀکه با تشکیل یا رهبري شبک

مجازات کسانی است که با    ناظر به تشدیداین قانون،    4  مادةاین رأي: « ...  موجب به  .مستقل بداند

رهبري شبک یا  مبادرت میچند  ۀ تشکیل  ارتشاء  امر  به  در نفري  تأثیري  مجازات  تشدید  و  نمایند 

   ».هاي عمومی نداردصالحیت دادگاه

می ایشان  کههمچنین،  عامِ  افزایند  صدر    »کسانی«  لفظ  در  مجازات    4  مادةکه  تشدید  قانون 

 مرقوم،  مادةبیانگر این نیست که نظر مقنن در    ،ذکر شدهري  مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبردا

مجرمان«عمومیت   شبک  »ۀعمل  رهبري  یا  است   ۀ تشکیل  اوالً؛  اختالس  در    ،زیرا  آن   5  مادةمقنن 

  ذکرحصري،    طورمنتسبین جرم اختالس اشاره نموده و تمام افراد آن را بهمبسوط به    طوربه  قانون

 ةاخت که از مرتکب جرم اختالس وجود دارد، لزومی به ذکر دوبارن شنبا ای  ،کرده است. بنابراین

، یک مورد از موارد تشدید مجازات  5  مادةنبوده و مقنن با فرض افراد مذکور در    4  مادةدر  ها  آن 

واقع، عام بدانیم،   طوربهرا    »کسانی«اگر هم لفظ    ،ثانیاً  .حمل نموده است ها  آن  جرم اختالس را بر

مورد   در  لفظ  است   ۀشبکاین  کالهبرداري  قابل  زیرا  ؛جرم  کالهبرداري  همجرم  توسط    ۀ ارتکاب 

:  پور و براتی، پیشینعالی(نحو عام هستند  بهلفظ  آن  آن درخور استفاده از    ۀافراد است و اعضاي شبک

54(. 

دیدگاه جرم  و  مشروط  مستقل  دیدگاه جرم  یعنی  پیشین،  دیدگاه  دو  به  نسبت  دیدگاه حاضر 

با موازین حقوق کیفري  مستقل غیرمشروط ارجحیت دارد که  این جهت  از  درء و   ةقاعد  ویژهبه، 

قانون   4  مادة  يچراکه در شرایط غبارآلود قلمرو  ؛ی مناسبت بیشتري داردیتفسیر مضیق قوانین جزا

دامن و کالهبرداري،  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  شبکه  ۀ تشدید مجازات  به سردستگان  را  هاي  آن 

داند. با این حال، این دیدگاه نیز از جهاتی واجد رده و شامل همه اعضاي آن نمیمجرمانه محدود ک 

  ایراد است. 

بالتکلیف جهت  از  ایراد  و  نخستین  تشکیل  از  غیر  سردستگی  مصادیق  سایر  جایگاه  بودن 

قانون مجازات اسالمی   130  مادة  2  ةکه در تبصر  قانون تشدید است. همچنان  4  مادةرهبري، در  
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  ة دهی یا ادارسردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازمان«  :نیز آمده است   1392مصوب  

توان گفت که سردسته  عبارت دیگر، در حال حاضر با لحاظ موازین قانونی میبه  »گروه مجرمانه.

  کم شامل یکی از اشخاص زیر است: دست 

 .  است گذار آن انکسی است که اساساً گروه را تشکیل داده و بنی  عنوانبهسردسته  -1

مجرمان  عنوانبهسردسته    -2 گروه  متفکر  طراحی   ،یافتهسازمان  ۀمغز  که  کسی    و   یعنی 

اولیه تشکیل گروه مجرمانه در ذهنش    ۀعهده دارد و تفکر و جرق  گیري گروه مجرمانه را برشکل

 ایجاد شده است.  

سازمان  -3 که  است  کسی  است  داسردسته  عهده  بر  را  مجرمانه  گروه  اعضا  دهی  بین  و  رد 

 . کندیمهماهنگی ایجاد 

دارند   شنويحرفکند و سایر اعضاي گروه از او  سردسته کسی است که گروه را اداره می  -4

  . )369: 1393(عدالتخواه، گروه پیروي نمایند  ند که از فرامین سردستۀنداو خود را ملتزم می

ون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  قان  4  مادةاین است که در شرایطی که    سؤالبا این وصف،  

می آیا  کرده،  اشاره  شبکه  رهبري  و  تشکیل  به  صرفاً  کالهبرداري  و  اختالس  و  و  طراحان  توان 

ادارهسازمان یا  و  ارتشا کنندگان شبکهدهندگان  بر اساس  ءهاي  را  کالهبرداري    4  مادة، اختالس و 

  الذکر تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ قانون فوق

دیدگاه مجرمان  اگر  وصف  تلقی  دیدگاه  (یعنی  سردستگی)    عنوانبه  4  مادةموضوع    ۀسوم 

پا خود  مبانی  به  کیفري، صرفاً  یبخواهد  قوانین  مضیق  تفسیر  به  توجه  با  که  گفت  باید  باشد،  بند 

ارتشاء و  افرادي را می امر  به  نمایند و  قرار داد که شبکه را تشکیل و رهبري  توان تحت تعقیب 

اخت و  نتیجکالهبرداري  یک  با  صورت  این  در  که  است  بدیهی  بپردازند.  یک   ۀالس  و  نامعقول 

و    4  مادةشویم که بر اساس آن با برخی از سردستگان مطابق  رو میسیاست یک بام و دو هوا روبه

خفیفبه درجات  داراي  که  قانونی  مقررات  سایر  مطابق  دیگر،  برخی  با  و  اشد  مجازات نحو  تر 

  شود. برخورد می ،هستند

ناچار باید  قانون تشدید را شامل مطلق سردستگی بداند، به  4  مادةما اگر دیدگاه سوم بخواهد  ا

مدلول الفاظ و عبارات مقنن را توسعه داده و تفسیر موسعی از آن مقرره   با عدول از مبانی خود،

  جیه نیست.  توگرفتن اصول و موازین حقوق کیفري قابلنادیده دلیلبهارائه کند که این رویکرد نیز 

تناقض مربوط به اوصاف و شرایط    دربارةاشکال دیگر این دیدگاه (دیدگاه سوم) این است که  

قانع پاسخ  عادالنهسردسته،  و  نمیکننده  تشکیلاي  که  مواردي  در  و  شبکدهد  رهبر  یا    ۀدهنده 

ست، به ارتشاء و اختالس نی  جرائممجرمانه، واجد بعضی از اوصاف و شرایط الزم براي مرتکبان  

دوگانه میرویکرد  منتهی  که  اي  مواردي  در  نیز  دیدگاه  این  اساس  بر  دیگر،  بیان  به  گردد. 
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شبکتشکیل رهبر  یا  اختالس  جرائم  ۀدهنده  و  براي    ،ارتشاء  مقرر  شرایط  از  برخی    جرائم فاقد 

اي جرم اختالس، رهبر یا مؤسس شبکه مستخدم دولت مذکور است (مانند اینکه در ارتکاب شبکه

مجازات مشمول  او  اگر  در  نباشد)،  مقرر  سابق  4  مادة هاي  مجازاتی قانون  به  شود،  دانسته  الذکر 

بودن)، استحقاق آن را نداشته است و  فقدان برخی  شرایط (مثالً مستخدم  دلیلبهمحکوم شده که  

رم،  کنندگان در جاگر مشمول قوانین دیگر محسوب گردد، در برخی موارد و نسبت به سایر مداخله

آمیز و کند که این امر نشانگر اعمال یک سیاست تبعیضتري دریافت میهاي بسیار خفیفمجازات

  ناموجه است.  

قانون تشدید    4  مادةهاي مقرر در  سرانجام، اشکال دیگر دیدگاه یادشده این است که مجازات

هاي مقرر در  زاتهایی است که با مجامجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري، مجازات

و اختالس و کالهبرداري (یعنی مجازات  جرائمرکن قانونی     5و    3  ،1هاي مقرر در مواد  ارتشاء 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري) اختالف فاحشی داشته و خیلی  

ازاینارزیابی می ها  آن  تر ازسنگین سایر اعضاي گروه    ۀرو، در مواردي که رفتارهاي مجرمانشود. 

براي اعضاي شبکه و   باشد و یا در مواردي که بتوان  از رهبر و مؤسس شبکه  یا شدیدتر  مؤثرتر 

نامتناسب و عدم رعایت  سردسته آن نقشی نسبتاً برابر تصور کرد، مجدداً با محذور مجازات هاي 

  رو خواهیم بود.  بهاستحقاق سردستگان شبکه رو

  رة تعداد نفرات هاي مغایر دربادیدگاه .2

دیدگاه  مسئلۀ مغایر  وجود  مجرمان  دربارةهاي  تحقق وصف  براي  الزم  افراد  قانون    4  مادة  ۀتعداد 

اي است که هر سه دیدگاه پیشین  مسئلهتشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري،  

آن مقرره، خواه    موضوع   ۀبا آن در ارتباط هستند؛ زیرا یکی از شرایط اساسی تحقق وصف مجرمان

بودن شبکه است که    جرم مستقل باشد و خواه جهت تشدید سردستگی، احراز وصف «چندنفره»

الذکر  سابق  گانۀهاي سهیک از دیدگاهدر آن مقرره بدان تصریح شده و در صورت عدم احراز، هیچ

  اعمال نخواهد بود. قابل

مجموع قانون تشدید، در  4  مادة   ۀرمانتعداد افراد الزم براي تحقق وصف مج  دربارة به هر حال،  

رسد بیش از یک نفر، تعدد مرتکب  اند که به نظر میابراز شده است. برخی اظهار داشتهسه دیدگاه  

کنند و از  ؛ زیرا در زبان فارسی برخالف زبان عربی، دو نفر را جمع محسوب میآیدبه شمار می

نفر و حمل عبارت انتساب تشکیل شبکه به دو  نفر    این حیث  بر دو  نفر در آن مقرره  مبهم چند 

   .)50: پیشینپور و براتی، (عالیشکال است ابال
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 130  مادةو با عنایت به    1392خصوص پس از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  البته به

قانون مذکور، حداقل تعداد افراد    130  مادةتوجیه و دفاع نیست؛ چراکه در  آن قانون، نظر اخیر قابل

مجرمانه از گروه مجرمانه   ۀبراي صدق گروه مجرمانه را سه نفر بیان کرده است و مفهوم شبک  الزم

توان ابراز داشت، دیدگاهی است  تعداد افراد الزم می  دربارةجدا نیست. بنابراین، دیدگاه دیگري که  

  داند.که حداقل سه نفر را الزم می

جزء تعداد افراد گروه و شبکه محسوب کرد یا  اینکه آیا سردسته را بایستی لزوماً    دربارةالبته  

نفر هم سردسته است و جمعاً  اینکه حداقل افراد تشکیل دهنده گروه سه نفر است و حداقل یک 

   .)349: پیشین(شمس ناتري و دیگران، نظر وجود دارد شوند، اختالفچهار نفر می

روابط تشکیالتی و    ،مجرمانههاي  معمول هر گروه از جمله گروه  طوربهاند اگرچه  برخی گفته

با یکدیگر دارند و باالخص در باندهاي سازمانسلسله از  یافته اقتصادي اینمراتبی  گونه است، اما 

الزامی به این امر که   ،در تعریف گروه مجرمانه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    130  مادةمتن  

است. در برخی از  شدنی  آن تصور  ندارد و در عمل هم خالف  یکی از اعضا سردسته باشد، وجود

که  تجاري  هايت شرک  سازمانبه  مجرمانه  کامالً  و  کار  تقسیم  اساس  بر  و  توافقی  یافته،  صورت 

 وجود ندارد.  یها رابطۀ رئیس و مرئوسلزوماً بین آن  ،رساننداقدامات مجرمانه خود را به انجام می

مجرمانگروه خا  ۀهاي  یک  اعضاي  بین  مشارکت  که  داردخانوادگی  وجود  قبیل    نیز  نواده  این  از 

  . )21: 1395(مجاهد، هستند 

مقابل حقوق  ،در  از  مادة  برخی  موضوع  جرم  تحقق  براي  که  داشتند  اظهار  قانون    130دانان 

نفر از آن  1392مجازات اسالمی مصوب   ها سردسته باشد مرتکبین حداقل سه نفر باشند که یک 

  . )159: پیشین(گلدوزیان، 

مجرمان  دربارةخاص،    طوربه وصف  تحقق  براي  الزم  نفرات  تشدید   4  مادة  ۀتعداد  قانون 

و   اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  از حقوقمجازات  بسیاري  نیز  الزم کالهبرداري  افراد  دانان حداقل 

در    .)47:  پیشین؛ نوفالح،  441:  پیشین؛ گلدوزیان،  456:  پیشین(میرمحمدصادقی،  دانند  براي شبکه را سه نفر می

رسد نفري» به نظر میدچن  ۀبه «شبک  4  مادة  ةاند که با توجه به اشارخصوص، برخی چنین گفتهاین  

- می   ضمن اینکه داوري عرف نیز در این زمینه  .براي تشکیل شبکه باید سه نفر باشد حداقل اعضا

جود  تواند تا حدود زیادي راهگشا باشد؛ با این توضیح که تشکیل یا رهبري شبکه معموالً نیازمند و

کیفیت فعالیت  اتب است و در هر صورت تعداد اعضامر تشکیالت خاص و سلسله باید ها  آن  و 

(دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی اي باشد که عرفاً بتوان عنوان «شبکه» را بر آن اطالق کرد  گونهبه

(بی مسلح،  شبک)24تا):  نیروهاي  از  منظور  منظر،  این  از  در  چند  ۀ.  باند  ون  قان  4  مادة نفري  تشدید، 
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کنندگان دو نفر باشند،  اگر مداخلهاال    نفري به باالست که مستلزم تبانی بین اعضاي آن است وسه

  . )129: پیشین؛ شمسی اژیه، 351: پیشینزاده، (حبیبگردد بحث شرکت عادي در جرم مطرح می

افزوده برخی  «همچنین،  که  ماند  مورد شبکه  که حدا  میتوانیدر  بگوییم  افراد جهت  چنین  قل 

نفر   یک  ،صورت یعنی اگر دو نفر باشند  چراکه در غیر این  ؛صدق عنوان سردستگی، سه نفر است 

نفر یا بیشتر از آن به  ،دیگراز طرف    .دیگري مباشر تلقی خواهد شد  معاون و لحاظ عرفی به سه 

ت است، آن است  به هر حال آنچه در این میان حائز اهمی  .)، پیشیندعاخوان(»  گردداطالق گروه می

داند،  میها  آن  رسد نظري که اعضاي گروه مجرمانه را سه نفر و سردسته را چهارمینکه به نظر می 

که این معنا با معناي گروه مجرمانه در قانون مجازات اسالمی مطابقت داشته با  ارجحیت دارد؛ چرا 

ی نیز  یسیر مضیق قوانین جزا درء و تف  ةعالوه، مقتضاي قاعدخوانی دارد. بهظواهر عبارات مقنن هم

لحاظ اجمال مقررات از یک با  تفسیر است؛ زیرا  این  تفسیرهاي  سو و وجود دیدگاه  اعمال  ها و 

متیقن آن است که سردسته جزء اعضاي   نمود و  اکتفا  متیقن  قدر  باید به  از سوي دیگر،  مختلف 

  گروه محسوب نگردد. 

ال  رغمعلیبنابراین،    ابهام در  لحاظ  قانون  فاظ به اینکه به  در  نفرات الزم    دربارةکاررفته  تعداد 

و    4  مادةموضوع    ۀبراي تحقق وصف مجرمان اختالس  ارتشاء و  مرتکبین  تشدید مجازات  قانون 

قابل  يهادگاهید  ،کالهبرداري این  مختلفی  عمل،  در  اما  است،  رجوع  مسئلهطرح  و    به  با  اصول 

جزا قابلیموازین  میی  و  است  روبهحل  بدون  قابلتوان  محذور  با  میان  روشدن  از  توجهی، 

  برگزید.  ،مغایر، دیدگاهی را که با آن اصول و موازین مطابقت بیشتري دارد يهادگاهید

نظر می برخی  به  در  که  مزبور موجب شده  که اختالفات  گردهمایی    رغمعلیها،  پروندهرسد 

بودن ارتکاب،  ياشبکهمبنی بر  اختالس و ارتشاء و وجود دالیلی   جرائمبیش از سه نفر در ارتکاب  

قانون تشدید مجازات   4  مادةموضوع    ۀتمایلی براي انتساب وصف مجرمان  قضاییبرخی از مراجع  

را تحت عناوین مجرمان ارتشاء، اختالس و کالهبرداري نداشته و رفتار متهمان  دیگري    ۀمرتکبان 

هاي بانک ملی، متهم ردیف چهارم بهارتشاء در یکی از شع  پروندةدر    ،مثال  عنوانبهبررسی نمایند.  

عدد   30به میزان    ،.خ با پرداخت رشوه به متهم ردیف اول آقاي د.ن کارمند بانک صادراتمي  آقا

  1هزار درهم امارات، موجبات دریافت حدود    20میلیون تومان وجه نقد و    5بهار آزادي و    ۀسک

کند که موجب  .ز فراهم می مي  تجار ت  میلیون تومان اعتبارات اسنادي در وجه شرک  900میلیارد و  

  يهاهینظر. دادگاه با توجه به اقاریر متهمان و  شودیمواردکردن کاالهایی مغایر با کاالي مورد نظر  

بزهکاري متهمان ردیف اول و چهارم را به    ،کارشناسان رسمی دادگستري و سایر قرائن و امارات

.ز و متهم مي  تجارر.خ مدیر عامل شرکت    اتهام اخذ و پرداخت رشوه و متهم ردیف سوم آقاي

.ز را مبنی بر تحصیل مال از طریق  مي  تجارشرکت    مدیرةهیئت ردیف چهارم آقاي الف.م رئیس  
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  1064، صادره از شعبۀ  24/11/1394مورخ    9409972130300097دادنامۀ شمارة  (  است محرز دانسته  نامشروع  

      .ان)جتمع قضایی امور اقتصادي تهر م دادگاه کیفري دو 

، تعداد متهمان بیش از سه نفر بوده و چون متهمان ردیف  پروندهاین در حالی است که در این  

فعالیت   تجاري  قالب شرکت  در  تا چهارم  ارتکاب شبکهاندداشتهدوم  احراز عنوان  به  ،  نسبت  اي 

نن  ياشبکهارتکاب    عنوانبهبا این حال، دادگاه    .تر بوده است سایر موارد آسان اتهام توجه  موده و 

اخف (رشاء و ارتشاء) را براي متهمان ردیف اول و چهارم و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع  

  را براي متهم ردیف دوم و سوم محرز دانسته است. 

وقایع  میلیون تومانی بانک رفاه کارگران،    هفتصدمیلیارد و    چهاردر پروندة اختالس  همچنین،  

ول آقاي ح.ق کارمند یکی از شعب بانک رفاه کارگران در شمال ردیف ا  متهم  بدین شرح است که

ع.الف)   (آقاي  سه  و  الف.خ)  (آقاي  دو  ردیف  متهمان  با  قبلی  هماهنگی  و  نشست  طی  تهران، 

با متهم ردیف چهارم ( از بانک رفاه گرفته و طی هماهنگی  بر برداشت وجوه کالن  ي آقاتصمیم 

که بالفاصله پس از    ندینمایمتوافق    ،رز فعالیت داشته.ب) که در امر خرید و فروش غیرقانونی ام

واریز وجوه (انجام اختالس) توسط متهم ردیف اول به حساب خودش، بالفاصله وجوه به حساب  

منظور تسهیل در انتقال به خارج از کشور، وي با آن اقدام به متهم ردیف چهارم منتقل شود تا به

نماید سکه  و  ارز  منظو   .خرید  این  و   ،ربراي  شده  تهیه  اول  ردیف  متهم  براي  پاسپورت  اصل 

از جمله دو فقره کارت عابر بانک توسط متهم ردیف اول تهیه    ؛د یآیمالزم به عمل    يهایهماهنگ

داده   قرار  سه  و  دو  ردیف  متهمان  اختیار  در  ردیف چهارم    شودیمو  متهم  به  مقرر  موعد  در  تا 

نوبت وجوه مورد نظر را به حساب    پنج اول طی    متهم ردیف  ،1391/ 2/ 18  تاریخسپس در    .بدهند

انتقال   کند. سپس متهم ردیف چهارم در و بالفاصله محل کار (بانک) را ترك می   دهدیمخودش 

می منتقل  ساري  در  مهر  بانک  شعب  از  یکی  در  حسابی  به  را  وجوه  تاریخ  با    ،کندهمان  اما 

اطالعمشکوك  بدون  خروج  به  نسبت  بانک  مسئولین  به    یِرسانشدن  را  قضیه  اول،  ردیف  متهم 

بانک منعکس می  که موجب مسدودحراست  شدن حساب بانکی ساري و دستگیري متهمان  کنند 

  . گرددیم

در نهایت، دادگاه با عنایت به اقاریر صریح متهم ردیف اول و گزارش مسئولین بانک و سایر  

در   اخت  پرونده،دالیل موجود  بر  را  بزهکاري متهم ردیف اول را مبنی  الس و ردیف دوم و سوم 

شویی محرز دانسته و هریک را مبنی بر معاونت در اختالس و متهم ردیف چهارم را مبنی بر پول

آن   قانونی  مجازات    ، 3/8/1391مورخ    9109972130300063  ةشمار  ۀدادنام(  دینمایممحکوم    جرائمبه 

  . ادي تهران)مجتمع قضایی امور اقتص کیفريدادگاه عمومی  1064 ۀشعب از  صادره
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تعدد متهمان و احراز وجود هماهنگی و تبانی   رغمعلیشود، در اینجا نیز  که مالحظه میچنان

صورت موقتی) است، اما دادگاه این  تشکیل یک گروه مجرمانه (هرچند بهقبلی متهمان که حاکی از 

  تلقی نکرده است.   يا شبکهامر را مشعر بر ارتکاب 

  گیرينتیجه 

به    تحقق  ،تردیدبی وابسته  کشور  اقتصادي  رشد  و  ملی  تولید  رونق    ي هايگذاراست ی سآرمان 

هاي کیفري مناسب  وضع و اجراي سیاست   از جملههایی  خردمندانه و اجراي صحیح چنان سیاست 

با  به برخورد  است   جرائممنظور  اقتصادي  آرامش  و  نظم  تمتعات    ؛ علیه  و  سرشار  منافع  زیرا 

اف  ۀانگیز عرصوسوسه آن می   حریص  و  راد سودجو اقتصاد،  بر  در سایرا  تا  نقص   ۀدارد  یا  فقدان 

آن چیزي جز رکود    ۀمقررات بازدارنده، منافع شخصی را بر مصالح اجتماعی ترجیح دهند که نتیج

ازاینو هرج بود.  نخواهد  اقتصادي  ی حکیمانه که راهبردهاي مؤثري را در  یرو، قوانین جزاومرج 

بدیلی در حراست از رونق دارند، نقش بی  بر  ن و اخاللگران در نظام اقتصادي دربرخورد با مفسدا

  توزیع عادالنه ثروت و رشد و پیشرفت کشور خواهند داشت.   ،تولیدات ملی، فزونی رشد اقتصادي

و   اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  زمینه،  این  در  مهم  قوانین  از  یکی 

توسط مجمع تشخیص مصلت نظام است که بررسی   1367/ 9/ 15در مورخ    شدهتأیید  کالهبرداريِ

است.    4  مادةمقررات   داده  تشکیل  را  حاضر  مقاله  موضوع  زمینه    مسئلۀآن  این  در  که  مهمی 

دیدگاهقابل رویکرد  چیستی  است،  و  دانحقوقهاي  بررسی  کیفري    قضایی  رویۀ ان   دربارة محاکم 

مجرمان وصف  تحقق  شرایط  و  و    4  مادة  موضوع  ۀاجزا  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 

یک از رویکردهاي موجود  تا پس از تبیین آن، مشخص گردد که کدام  است اختالس و کالهبرداري  

این   این    مسئلهدر  بیشتري دارد؟ همچنین،  کیفري هماهنگی  نیز   مسئلهبا اصول و موازین حقوق 

دیدگاه وجود  به  توجه  با  که  گرفت  قرار  توجه  گوناگون،  مورد  تفسیرهاي  و  مغایر  هاي 

گستراختالف لحاظ  به  موجود  آن نظرهاي  از  ها  ة  کیفري  پیشگیري  بر  اثري  اقتصادي   جرائمچه 

  خواهد داشت؟ 

بررسی به  توجه  بهبا  حقوقتوان  می  نخست،  آمده،عملهاي  رویکرد  که  رویۀ  گفت  و  دانان 

مجرم تحقق وصف  و شرایط  اجزا  دربارة  کیفري  مادةقضایی محاکم  موضوع  مذکور    4  انۀ  قانون 

ان و نه در میان محاکم  دانحقوقسو نبوده، ناسازگار و واگرا است؛ به این معنا که نه در میان  هم 

مجرمان  دربارةکیفري   تحقق وصف  شرایط  و  مقرره  ۀاجزا  آن  ندارداتفاق  ،موضوع  وجود   . نظري 

نون یادشده (مبنی بر اینکه این  قا  4  مادةموضوع    ۀماهیت حقوقی وصف مجرمان  دربارةخصوص  به

دربردارند مصادیق    ةمقرره  سردستگی)،  مجازات  تشدید  کیفیت  متضمن  یا  است  مستقلی  جرم 
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اختالف مجرمانه  تحقق وصف  براي  الزم  نفرات  تعداد  نیز  و  «رهبري»  و  «تشکیل»  نظر  رفتارهاي 

  عمیقی وجود دارد.

به الفاظ  نواقص  و  ابهامات  درنظرگرفتن  با  مقررکاررفدوم،  در  میان    ةته  در  هم  یادشده، 

هایی که جانب حقوق فردي  مختلف، دیدگاه  قضایی هاي  رویهان و هم در میان  دانحقوقتفسیرهاي  

ی هماهنگی بیشتري دارند. سوم، اشکاالت  یبا اصول حقوقی و موازین فقه جزا   ،اندرا مقدم داشته

نظر الهبرداري موجب بروز اختالفقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و ک   4  مادة

رسیدگی به    و  سو و محاکم تالی و عالی از سوي دیگر شده  میان مراجع تعقیب و دادرسی از یک

کند و این امر  هاي مفسدان اقتصادي و اخاللگران در نظام تولید را بیش از پیش طوالنی میپروندة

اي بر پیشگیري کیفري از فرها، اثر منفیعوامل اثر بخشی کی  عنوانبهبا اخالل در سرعت و قطعیت  

  موضوع تحقیق دارد.  جرائم

آمده، این مقرره از چندین جهت داراي ایرادهاي اساسی  عملهاي بهبنابراین، با توجه به بررسی

متفاوتی    قضاییهاي  رویههاي حقوقی مختلف و  گیري دیدگاهموجب شکلها  آن  است که وجود

مخل نظم اقتصادي در مسیر صحیح   جرائمن شده که سیاست مبارزه با  مانع از ای  ،شده و در نتیجه

  خود قرار گیرد. 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء    4  مادةموضوع    ۀابهام در ماهیت حقوقی وصف مجرمان

ها از زمان تصویب  ایراد این مقرره است که با وجود اینکه سال نی ترمهمو اختالس و کالهبرداري، 

جرم مستقلی است یا    ةاین ایراد باقی است و هنوز معلوم نیست این مقرره دربردارند  گذرد،آن می

  متضمن کیفیت تشدید مجازات سردستگی. البته هرکدام از این دو دیدگاه نیز که پذیرفته شود، باز 

هاي عملی بعضاً کاررفته در آن مقرره، مشکالت نظري و چالشابهام و نقص الفاظ به  دلیلبههم  

میمشتر منتهی  ناعادالنه  بعضاً  و  نامعقول  نتایج  به  گاهی  و  دارد  دنبال  به  بهکی  عبارت  گردد. 

توان خالی از اشکال دانست؛ چراکه یکی تبعیض  یک از دو رویکرد یادشده را نمیتر، هیچروشن

مجازات تحمیل  بعضاً  و  مرتکبان  حقوقی  میان  اصول  دیگري  و  داشته  دنبال  به  را  نامتناسب  هاي 

  درء و تفسیر مضیق را نادیده انگاشته است.  ةهمچون قاعد مهمی

شکاف    4  مادةایرادات   کالهبرداري  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 

آرايگسترده میان  در  و شعبه  اي  دادگستري  و موجب  محاکم  کرده  ایجاد  کشور  عالی  دیوان  هاي 

هاي متفاوتی را در پیش گیرند. رویه سیار مشابه  هاي بپروندهدر برخورد با    قضاییشده که مراجع  

مراجع   از  برخی  میان،  این  داشته  قضاییدر  مقدم  را  فردي  رعایت حقوق  و  احتیاط  و جانب  اند 

  سو کنند.اند تا رأي خود را با انتظارات اجتماعی همکوشیده دادن به حقوق جامعه،برخی با رجحان
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  رویه عمومی دیوان عالی کشور نیز به وحدت  هیئت پنجه تدبیر به سر که  قضاییومرج این هرج

اطالۀینگرا به  است،  به    یده  و  پروندهرسیدگی  تولید  نظام  در  اخاللگران  و  اقتصادي  مفسدان  هاي 

دادرسی روند  دامن زده،  و موجب شده که سرعت و  ها  آن  توزیع  پیش طوالنی کرده  از  بیش  را 

کیفرها بخشی  اثر  لوازم  از  که  به  ،ست قطعیت  نیز  امر  این  نگردد.  زوال   ۀنوبمحقق  موجب  خود، 

  پیام تهدید تقنینی به بزهکاران بالقوه شده و بازدارنگی کیفر را عقیم گذاشته است.   یِیرسا

قانون تشدید مجازات مرتکبین    4  مادةبنابراین، شکی نیست که بدون رفع ایرادات و اشکاالت  

هاي کیفري مربوط به مفاسد  پروندهمهمی در رسیدگی به ارتشاء و اختالس و کالهبرداري که نقش 

تولید دارد، نمی   جرائماقتصادي و   انتظار توفیق چشمگعلیه رونق  بروز  توان  از  یري در پیشگیري 

باید در اولویت    ،می داشت و لذاچنین جرائ اصالح تقنینی آن مقرره از اهم موضوعاتی است که 

یادشده مستلزم آن است که مفاد آن    ة یهی است که اصالح مقررقرار گیرد. بد  گذارقانونهاي  برنامه

با اصول کلی حقوق کیفري و نه در مغایرت باهم  همچنین، ضروري است که با    .باشد ها  آن  سو 

از حیث تعداد نفرات    ویژهبهاستفاده از الفاظ و عبارات صریح، مفهوم روشنی از مقرره اراده شود (

براي احراز عنوان شبکه، فعالیت مجرمانه،   الزم  لزوم استمرار  لزوم یا عدم  تبانی،  لزوم  لزوم عدم 

مستخدم  وصف  شرطیت  عدم  یا  مستخدم دولت شرطیت  حکم  در  یا  و  دولت بودن  مرتکبان  بودن 

بکه از  مداخله آنان در ارتکاب اعمال مجرمانه، استقالل یا عدم استقالل رهبري و تشکیل ش   ةنحو 

به تا  و...)  اقدامات  زمینتبع  دیگر  هم  ۀآن  از  شده،  برچیده  مغایر  سایر  تفسیرهاي  با  آن  پوشانی 

به کیفري  قلمرو  130  مادةخصوص  مقررات  و  شود  اجتناب  اسالمی  مجازات  مصداقی    يقانون 

  مقرره براي قضات بدون هیچ ابهامی مشخص گردد. 

حال،   این  در    عنوانبهبا  قضات  که  است  شایسته  کنونی،  وضعیت  در  مشخص  راهکار  یک 

قانون مجازات   130  مادةاختالس، ارتشاء و کالهبرداري،    جرائم  ي اشبکهسیدگی به اتهام ارتکاب  ر

ارتکاب    دربارةتري را  تر و عادالنهاسالمی را اساس حکم قرار داده و به این ترتیب، احکام منطقی

زیرا    جرائماي  شبکه نمایند؛  مقرره  4  مادةیادشده صادر  تشدید  دوقانون  به  مربوط  ران جنگ  اي 

ده خاص  شرایط  از  متأثر  و  پا  1360  ۀتحمیلی  و  با یبوده  حاضر،  حال  در  مقرره  آن  به  بندي 

زیادسپري نسبتاً  زمان  گذشت  و  جنگ  بحرانی  دوران  و    يشدن  تغییرات  بروز  و  دوران  آن  از 

قانون مجازات اسالمی    130  مادةدر    گذارقانونهم در وضعیتی که    اجتماعی، آن  ةتحوالت گسترد

جدیدي را در این زمینه انشا کرده    ارائه داده و ارادة  جرائمتري از ارتکاب گروهی  وصیف دقیقت

  رسد. کلی با آن مغایرت دارد)، منطقی و عادالنه به نظر نمی طوربهقانون تشدید  4 مادة(که 
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