
                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و  المللي مبارزه با فساد ماليبررسي تطبيقي كنوانسيون بين
  مقابله با فساد

 

   1نژاددكتر محمدرضا نظري    
 2فرخشايار اسفندياري    

  
  15/2/95:  پذيرشتاريخ    5/3/93تاريخ دريافت:  

  چكيده
كـه كشـورها را بـه سـمت     امروزه مبارزه با فساد مالي مورد توجه كشورها قـرار گرفتـه، بـه طـوري    

تـرين اسـناد   المللي و مبارزه با فساد در عرصه داخلي هدايت كرده است. يكـي از مهـم  همكاري بين
ترين سـند قـانوني   (مريدا) و  از طرفي مهم فساد كنوانسيون مبارزه با المللي در مبارزه با فساد،بين

اسـت. ايـن نوشـتار نـاظر بـه      » قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«در عرصه داخلي 
ثيرپذيري اين أبررسي تطبيقي كنوانسيون مريدا و قانون ارتقاي سالمت نظام اداري است كه مبين ت

-ي مختلف است. واضح است كه به موازات تدوين قانون نميهاقانون از كنوانسيون مذكور در زمينه

اي و هـاي رسـانه  هاي مقابله با فساد اداري از جمله تقويت نهادهاي مـدني، آزادي شرطتوان از پيش
  .پوشي كردكردن دولت و نظام اداري چشمنيز كوچك

  

  قانون ارتقاي سالمت نظام اداري. فساد اداري، فساد مالي، جرايم اقتصادي، كنوانسيون مريدا، واژگان كليدي:
  

 
 m.nazarinejad@gmail.com  گروه حقوق دانشگاه گيالناستاديار.1

 


  قمدانشجوي دكتري  حقوق خصوصي دانشگاه مفيد.2
  



ندیاری /  192 شایار ا اد و  ی  ی / سا  مدرضا  وق  نا  تان ژپو ھار و  ماره اول،  م،   )١٣، (ایپپی ١٣٩٥ل 
 

  مقدمه
مقابله با آن است. فساد مالي هـم در   ومالي  1شود، بحث فسادآنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي
مبارزه با فسـاد مـالي    امروزه .كند(فساد اداري) نمود پيدا مي بخش خصوصي و هم در بخش دولتي
زيرا فساد مالي آثـار و پيامـدهاي نـاگواري از جملـه كـاهش      ؛ دغدغه بسياري از كشورها شده است

اعتقـاد مـردم بـه    گي مـردم و تضـعيف   افزايش هزينه زند وري، كندكردن حركت توسعه كشور، بهره
   2توانايي و اراده سياسي دولت و اتالف منابع مالي در بردارد.

 رودفراتر مـي از حوزه قضايي محل، ايالت و دولت گاه جرايم اقتصادي فساد و محل وقوع امروزه 
ت عـدم محـدودي   ،جـرايم ايـن  هـاي  بر اين مبنـا يكـي از ويژگـي   ). 238: 1369 ،(مارسل پاردوواني

و  گـودرزي و ايـن پديـده مرزهـاي زمـان و مكـان را در نورديـده اسـت (        اسـت  و زماني جغرافيايي
يابنـد و   يافته ارتكـاب مـي   صورت سازمانهب مذكوراز سوي ديگر اكثر جرايم ). 40: 1390 ،همكاران

مبارزه عليه ايـن جـرايم بـه    از اين رو شود و  مي اين جرايمهمين خود موجب گسترده شدن دامنه 
تدوين يك  به دنبال اين مسائل، پيشنهاد ).1390:44،پور(مهدويپذيرد انجام ميالمللي صورت بين

بـار در جريـان آخـرين مراحـل تـدوين پـيش        اولـين  المللي براي مبارزه با فسـاد،  معاهده جامع بين
اغلـب   .(كنوانسيون پالرمو) مطـرح گرديـد   3"يافته فرامليكنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان"نويس

توسعه با اشاره به گسترده بودن معضل فساد و لزوم   هاي نمايندگي به ويژه كشورهاي در حال تأهي
از  خواستار تهيه يك سند مستقل در اين خصوص شدند. جانبه به اين مسئله، پرداختن دقيق و همه

 31مـورخ   4/58اين رو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد كه منضـم بـه قطعنامـه شـماره     
مـاده   71است توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد كه از يك مقدمه، هشت فصل و  2003اكتبر 

  تشكيل شده است. 
قـانون   باشـد و  كشور جمهوري اسالمي ايران نيز يكي از كشورهاي عضو ايـن كنوانسـيون مـي   

در ، ه بـا فسـاد  متحـد بـراي مبـارز    الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون سازمان ملـل 
يكهـزار و سيصـد و هشـتاد و پـنج مجلـس       بيست و يكم خرداد ماه جلسه علني روز يكشنبه مورخ

و در اجـراي اصـل    20/7/1387تـاريخ   شوراي اسالمي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در
                                                            

ليسي بان انگبوده كه به معناي جلوگيري از انجام اعمال درست و سالم است و در زبا"فسد"از ريشه  "فساد"((كلمه  .1
. چيـزي  باشـد مي كردن شود كه به معني شكستن و نقض مطرح مي "rumpere"التيني و ريشه "Corruption"عنوان 

اي اسـت  بدين معنا فساد به معني هر پديده اداري باشد. عدتواند قوانين و مقررات يا قواشود ميكه شكسته و نقض مي
 ).183و  1378:182 (تانزي، اي را از اهداف و كاركردهاي خود باز دارد))كه مجموعه

توان ادعا كرد كه مبارزه با فساد همزمان با تشكيل حكومت در جامعه مطرح بوده ولي راهكارهاي مقابله با آن در  مي .2
خـواري و فسـاد مـالي     كرده است. در چين قديم به بسياري از بروكراتها حـق نيفتـادن بـه دام رشـوه     طول تاريخ تغيير

ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سالمت نفس آنان تقويت شود (محنـت فـر    سين مي –شد كه آنرا يانگ  پرداخته مي
،1387 :4(. 

3. The International Convention Against Transnational Organized Crime 



ی   ط ی  ون ر یوا ساد ما بارزه با  ی  تان  و ... المل ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال  وق  نا   193/  )١٣، (ایپپی  ١٣٩٥ژپو
 

هنــگام الحـاق، موافـق بـا مــصلحت نظـام        اي ) قانون اساسـي تصـويب آن را بـا درج بيانيـه    112(
  .خيص دادتشـ

المللي و عضويت ايران به كنوانسيون مريدا، در حقوق داخلـي نيـز، مـي   هاي بينبه دنبال تالش
قانون ارتقاي سالمت «توان يكي از اقدامات مؤثر قانونگذار در زمينه مبارزه با فساد اداري را تصويب 

صورت به 1387درسال  تبصره است و 28ماده و  35دانست كه داراي » نظام اداري و مبارزه با فساد
از سوي مجمـع تشـخيص    1390/ 8/ 7اسالمي رسيد و در تاريخ شورايآزمايشي به تصويب مجلس

مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخيص داده شد و به دنبال پايـان يـافتن دوره آزمايشـي ايـن     
كـي پـس از ديگـري    قانون، با تمديد دوره آزمايشي آن موافقت گرديد و آيين نامه هاي اجراي آن ي

در خصـوص   15/4/1393مصـوب  آيين نامه اجرايي توان به تدوين و به تصويب رسيده است كه مي
قانون مـذكور اشـاره    6ماده  4در خصوص تبصره  25/4/1392و آيين نامه اجرايي مصوب  26ماده 

 كرد. فصل اول ايـن قـانون، بـه تعـاريف و اشـخاص مشـمول قـانون پرداختـه و فصـل دوم آن كـه          
به موضوع پيشگيري اختصـاص داده    ترين فصل اين قانون و داراي مواد قانوني فراواني است، اساسي

ها در امر پيشگيري و مقابله با فساد اداري به صورت  شده است. در فصل اخيرالذكر، تكاليف دستگاه
  مبسوط بيان شده است. 

الي كـه نتيجـه تجربـه كشـورهاي     با توجه به اين كنوانسيون و جامعيت آن در مقابله با فساد م
باشد، بررسي تطبيقي قوانين داخلي با مفاد اين سند ارزشمند بين المللـي،  مختلف در اين راستا مي

هاي قانوني موجود كه هـدف مقالـه حاضـر    تواند به شناسايي ميزان انطباق و عدم انطباق و خالءمي
انوني، سعي شده است به اين سؤاالت پاسخ باشد، كمك شاياني نمايد. با نگاهي به اين دو سند قمي

اداري در زمينـه  سـالمت نظـام   داده شود كه چه اشتراكاتي بين كنوانسيون مريدا و قـانون ارتقـاي   
تـأثير  اداري تحـت سـالمت نظـام    توان گفت كـه قـانون ارتقـاي   مقابله با فساد وجود دارد؟ و آيا مي

سـواالت و بـا توجـه بـه مبنـا، هـدف و       سخ به اين كنوانسيون به تصويب رسيده است؟ به منظور پا
ماهيت اين دو سند كه مبتني بر ارايه اقدامات كنشي و واكنشـي در مقابلـه بـا فسـاد مـالي اسـت،       
مباحث در سه گفتار امكانات حقوقي و تخصصـي، مشـاركت و همكـاري در امـر مقابلـه و اقـدامات       

  گردد.پيشگيرانه و حمايتي بيان مي
  

  قي و تخصصيامكانات حقو .1
هاي كارآمد و به روز، و همچنـين وجـود   در راستاي مبارزه با فساد اداري، وجود قوانين و آيين نامه

كنند. از اين رو در اين گفتار، اين موضوعات مورد بررسي قرار مي افراد متخصص نقش مهمي را ايفا
  گيرد.مي
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  تدوين قوانين كارآمد و بازنگري در قوانين فعلي .1.1
شوند، نياز به قوانين كارآمد تر ميي مقابله با فساد و جرايم اقتصادي كه روز به روز  سازمان يافتهبرا

شود. تدوين قـوانين كارآمـد و بـازنگري در    در قوانين فعلي بيش از پيش احساس ميو تجديد نظر 
ر عضو، تالش هر كشو«كنوانسيون مريدا به شرح زير بيان شده است :  5ماده  3قوانين فعلي در بند

هـا  اداري را از نظر تعيين كفايت آن خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونى مربوط و اقدامات
كنوانسيون نيز در همين راستاست. در بند  27ماده ». مبارزه با فساد ارزيابى نمايدبراي پيشگيري و 

ك جـرم، تـالش جهـت ارتكـاب     انگاري شركت، معاونت يا تحرياين ماده به ترتيب به جرم 3و 2، 1
بـه ضـرورت اتخـاذ     30ماده  1عالوه بر اين در بند  1جرم و آمادگي جهت جرم پرداخته شده است.

  در تدوين و بازنگري قوانين اشاره شده است. » اصل تناسب جرم و مجازات«
گري در در قانون ارتقاي سالمت نظام اداري ايران به اين امر اشاره شده و از اين رو وظيفـه بـازن  

قوانين و تدوين قوانين كارآمد به قوه قضاييه واگذار شده است كه بايد ظرف يـك سـال در قـوانين    
اي جـامع بـا هـدف پيشـگيري مـؤثر از وقـوع جـرم از طريـق         جزايي مرتبط بازنگري كرده و اليحه

  هاي متناسب تدوين نمايد.مجازات
بايد تعـاريف دقيـق و خـالي از ابهـام از      بايد به اين نكته توجه شود كه در قوانين جزايي داخلي

اي ). به عنوان مثال در قوانين فعلي اشاره41: 1380 ،جرايم و تخلفات متضمن فساد ارائه شود (نبي
قانون تشديد مجـازات مـرتكبين    4المللي نشده است و از سوي ديگر در ماده به رشوه در سطح بين

  مشخص نبوده و مبهم است. »شبكه«ارتشاء و اختالس و كالهبرداري، مفهوم 
كشاند، فـراهم  انديشمنداني چون ابن خلدون معتقدند آنچه كه افراد را به سمت فساد اداري مي

هـايي  از اين رو از ديگـر فعاليـت  ). Taboli, 2013: 2568كردن شرايط مطلوب براي زندگي است (
قوق و دسـتمزد و همچنـين   تواند مؤثر باشد بازنگري اساسي در قوانين مربوط به پرداخت حكه مي

هاي دولتي است. در غير اينصـورت كاركنـان از انگيـزه و عالقـه     مزاياي استحقاقي كاركنان دستگاه
مناسب برخوردار نخواهند شد. اليحه قانوني نظام هماهنگ حقـوق كاركنـان دولـت نيـز نتوانسـت      

چنـدگانگي مقـررات دولتـي    ها به وجود بياورد و علت آن را بايد در پراكندگي و تناسب در پرداخت
(قانون استخدام كشور، قانون كار، قانون مقررات استخدامي ناجا، قانون آجا و ... و همچنـين اعمـال   

  ).97: 1383 ،تسهيالت متنوع خارج از قوارههاي حاكم در دستگاههاي دولتي جستجو كرد (گلگون
  
  
  

                                                            
داخلى خـود، مشـاركت    هر كشور عضو، قوانين و اقدامات الزم ديگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون.1: «27. ماده 1

  ».تحريك جرمي كه طبق اين كنوانسيون احراز شده، جرم كيفري تلقي شودهر سمتى مثل شراكت، معاونت يا 
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  آيين رفتار مقامات دولتي .2.1
دولـت و  توان به روابط خويشاوندي و آشنايي با كاركنـان  اد مديريتي مياز عوامل مؤثر در ايجاد فس

ارتباط مستقيم و مكرر ارباب رجوع با كاركنان دولت و عـدم حساسـيت جامعـه نسـبت بـه تـرويج       
بيـان   ).111: 1384  ،پـور گويي كم و ناكافي بخش دولتي اشاره كرد (قليمعيارهاي اخالقي و پاسخ
  اي در دنياي پيچيده امروز حكايت دارد.  ق حرفهاين نكته، از اهميت اخال

هنجارهـاي   و هـا سـنت  هـا، ارزش اعتقـادات،  باورهـا،  داراي اجتمـاعي  نظام يك در هاييانسان«
پايـدار   و غنـي  1سازماني فرهنگ يك وجود شود.مي ناميده فرهنگ مجموع در كه هستند مشتركي

بـاال   سـنگين  و سـخت  بوروكراسي توسط ينكها جاي به سازمان به كاركنان تعهد كه شود مي باعث
. مطالعـات نشـان   )46: 1391 ،ربيعـي » (نمايد رشد قبول مورد هاي ارزش و هنجارها طريق از رود،
هاي مثبت فردي در كاهش فساد نقش موثري هاي فردي و باورها و انگيزهدهد كه تقويت ارزشمي

  ).53كند (همان، را ايفا مي
 موازين توصيف« توان گفت آيين رفتار مقامات دولتي عبارت است از يبا توجه به مطالب فوق م

 در آن در كـه  ايموسسه يا نهاد سازمان، اهدف و اصول به عنايت با شاغل، يك فرد رفتاري الگوي با

  .)232: 1392 ،(دادخدايي» است حال فعاليت
ه كـرده اسـت كـه در آن    كنوانسيون مريدا به ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي اشار 8ماده 

كشورهاي عضو را به رعايت اصول اساسي نظام حقوقي خود در جهـت تقويـت و رشـد يكپـارچگي،     
يا استانداردهاي رفتاري جهت اجراي  صداقت و مسئووليت در ميان مقامات دولتي و اجراي مقررات

كنوانسيون نيـز   همين 11در ماده 2است.درست، آبرومندانه و مناسب عملكردهاي دولتي سوق داده 
هاي فساد در بين اعضاي به وضع تدابير و مقرراتي در راستاي تقويت يكپارچگي و ممانعت از فرصت

پرداختـه اسـت. ايـن    » تدابير مربوط به قوه قضاييه و واحدهاي دادسـتاني «قوه قضاييه تحت عنوان 
  دارد:ماده مقرر مي

در مبارزه با فساد، هـر كشـور عضـو طبـق     نظر گرفتن استقالل قضائي و نقش مهم آن  با در .1
اساسي نظام حقوقي خود و بدون خدشه وارد آمـدن بـه اسـتقالل قضـائي، اقـداماتي را اتخـاذ        اصول

                                                            
مـي توانـد بـه    اسـت كـه    سازمان اعضاء ميان در هاي مشتركو ارزش مفاهيم معاني، اي ازسازماني مجموعه فرهنگ .1

فساد اداري است بـه شـمار     كـننده  عنوان سرچشمه اي بـراي دسـتيابي به مـحيط سـالم اداري و يـا فضايي كه ترويج
 ).39: 1384، (محمودي آيد

  :ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي: « 8ماده . 2
به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود يكپارچگي، صداقت و مسـؤوليت رادر  ) هركشور عضو، 1

  .بين مقامات دولتي خود ارتقاءخواهد داد
ويژه تالش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقي و سـازماني خـود مقـررات يـا اسـتانداردهاي       ) هركشور عضو، به2

  ...».كار برد و  ندانه و مناسب عملكردهاي دولتي بهرفتاري را جهت اجراء صحيح، آبروم
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هاي فساد در بين اعضاي قوه قضائيه ممانعـت بـه   خواهد نمود تا يكپارچگي تقويت شود و از فرصت
  رفتار اعضاي قوه قضائيه شود.خصوص  عمل آيد. چنين اقداماتي ممكن است شامل قواعد در

) اين ماده اتخـاذ شـده اسـت، ممكـن     1اماتي در همان راستا مثل مواردي كه طبق بند (. اقد2
است در واحد دادستاني در آن دسته از كشـورهاي عضـوي كـه در آنجـا بخشـي از قـوه قضـائيه را        

  اجراء درآيد.  به دهد، اما از استقالل شبيه قوه قضائيه برخوردار است معرفي و تشكيل نمي
قانون ارتقاي سالمت نظام اداري بيان شده است كـه: دولـت موظـف     7وظيفه مشابهي در ماده 

 منـابع س براسـا  اداري نظـام  سـالمت  ارتقـاء  و سازيفرهنگ منظور بهاست كه با همكاري ساير قوا 
 قـانون  يـن ا تصـويب  از پـس  مـاه  شش ظرف دنيا روز تجربيات و علوم توسعه با متناسب و اسالمي
  . نمايد تدوين را نظام كارگزاران ياهحرف اخالق منشور

 مكلفنـد  قانون اين 2 ماده ج، ب و الف بندهاي موضوع هايدستگاه كليهطبق تبصره اين ماده: 
بـه  » كـارگزاران نظـام  اي فـه حر اخـالق  منشـور «چارچوب  در خود هايمأموريت و وظايف براساس
 سـاير  و كشـوري  خـدمات  مديريت قانون 71 ماده موضوع مقاماتاخالقي  و ايحرفه رفتار«تدوين 
  2.نمايند اقدام خود 1»وكاركنان مديران

گـذار مـا بـا الهـام از     توان رسيد كـه قـانون  بدين ترتيب با مقايسه اين دو ماده به اين نتيجه مي
ن نظـام، بـراي   كنوانسيون مريدا و با توجه به نياز امروز كشور بر ترويج سالمت اخالقيِ بين كاركنـا 

هاي پراكنده و پيچيده كه نيازمنـد صـرف   جلوگيري از فساد اداري به جاي وضع قوانين و آيين نامه
هزينه زماني زيادي است، ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي را در قالـب تـدوين منشـور اخـالق     

ه و حركـت قانونگـذار   اي كارگزاران نظام پياده كرده است. تدوين اين منشور نشان دهنده توجحرفه
در مسير پيشگيري وضعي به جاي پيشگيري كيفري است و براساس تعاليم ديني مـا تـدوين شـده    

شود كه عبارتند از : توكل به خداوند متعال، اي به موضوعاتي اشاره مياست. در منشور اخالق حرفه
استقالل رأي، حسـن  طرفي و صحت عمل، صداقت و درستكاري، امانت و راز داري، مناعت طبع، بي

  گرايي پويا و ... .تدبير، قانون
  

                                                            
معاون اول رئيس جمهور، نـواب رئـيس مجلـس     -رؤساي سه قوه ب  -الف . مقامات موضوع اين ماده عبارت است از: 1

 -جمهـور د وزراء، نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي و معـاونين رئـيس        -جشوراي اسالمي و اعضاء شوراي نگهبان 
   .معاونين وزراء -سفراء .هـ استانداران و

 545و  544 مـواد  ماننـد  متفرقه مقررات برخي .نيست پيشينه آيين رفتار مقامات دولتي بدون ايران، داخلي نظام در .2
 مبـارزه بـا   قانون 7 ماده دولتي، سرّي و محرمانه اسناد افشاي و انتشار مجازات قانون 3 و 2 مواد اسالمي، مجازات قانون

 توجـه  از هـايي نمونه محرمانه، سوابق و اسناد نگهداري و حفظ با ارتباط در اداري تخلفات به رسيدگي انونق و پولشويي

 حسـابداران  انجمـن  انضـباطي  نامـه تـوان بـه آيـين   است. عالوه بر اين در اين خصوص مـي  حرفه اي اخالق به قانونگذار
 ايـران  رسـمي  حسـابداران  جامعـه  حرفـه اي  فتـار ر آيـين  و )1377( حسابرسـي  سازمان حرفه اي رفتار آيين )،1364(
 )234و  233: 1392نيز اشاره كرد. براي مطالعه بيشتر ر.ك به: (دادخدايي ) 1382(
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  تعيين و اعمال مجازات .3.1
كه باعث دلگرمي افراد صالح و كارآمد نقش تنبيه و تشويق در مبارزه با فساد اهميت دارد، به طوري

 ). از آنجا كه فساد1391،مي شود و از طرفي، ترس و نگراني فاسدان را در پي خواهد داشت (بخشي
هاي تعيين شده براي جرايم اقتصـادي،  اداري از اقسام جرايم اقتصادي است، بر همين مبنا مجازات

نسبتاً شديد و عموماً با توجه به هدف مرتكبـان از ارتكـاب ايـن جرايم،كيفرهـاي مـالي اسـت و در       
 :1390، پـور ها و معاهدات مختلف، اين موضوع به وضوح قابـل مشـاهده اسـت (مهـدوي    كنوانسيون

ها شـده اسـت. در بنـد    كنوانسيون صحبت از تعقيب، رسيدگي قضايي و مجازات 30در ماده  ).198
هايي را كه بـا توجـه بـه شـدت آن     اول اين ماده به كشورهاي عضو يادآوري كرده است كه مجازات

جرايم تعيين شده، مقرر خواهدكرد. كنوانسيون در مورد شيوه برخورد با متخلفين نيز صحبت كرده 
هر كشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خـود، اتخـاذ   «بيان كرده است:  8ماده  6در بند  و

يا مقررات برقرار شده براسـاس ايـن    را نسبت به مقامات دولتى كه ضوابط اقدامات انضباطى و غيره
ر هـ «نيز مقـرر شـده اسـت كـه:      30ماده  7در بند ». كنند، مدنظر قرار خواهد دادمي ماده را نقض

اساسى نظام حقوقى  كشور عضو درصورتى كه سنگينى جرم ايجاب كند تا حدى كه مطابق با اصول
قـانون داخلـى آن تعيـين     آن باشد با حكم دادگاه يا هر وسـيله مناسـب ديگـرى بـراى مـدتى كـه      

محكـوم بـه جـرائم احـراز شـده       كه  صالحيت اشخاصى  هايى را جهت عدم است، برقرارى رويه كرده
  :ن كنوانسيون هستند، در موارد زير مدنظر قرارخواهد دادبراساس اي

    الف) تصدي سمت دولتي 
  ».اى كه دولت مالك تمامى يا بخشى از آن باشد تصدى سمت در مؤسسهب) 

اى به حق اعمال اختيـارات انضـباطى    اين ماده خدشه«تاكيد شده است:  8عالوه بر اين در بند 
  ».ركنان وارد نخواهد كردصالحيتدار نسبت به كا توسط مقامات

هايي را براي متخلفين بيان در قانون ارتقاي سالمت نظام اداري به تبعيت از كنوانسيون مجازات
هاي مشمول اين قانون و كاركنان آنها چنانچه از وظيفـه  ، مسئولين دستگاه13كرده است. در ماده 

قانون مجازات اسالمي خواهند   606 مقرر در اين قانون تخطي كنند، مشمول مجازات مقرر در ماده
نكته قابل توجه در اين موضوع، آن است كه قانونگذار ترك فعل را جرم انگاري كـرده اسـت و    1بود.

اين ماده ارجاع  موسسات، مجازات كاركنان سازمانها را نيز بهعالوه بر مديران و مسئولين سازمانها و 
 دهـي  گـزارش  فعـل  ترك انگاري جرم توسعه«است.  داده و كاركنان را نيز مشمول مجازات دانسته

 از ناشـي  تهديـدات  خطـر  درك از اداري، دسـتگاههاي  كاركنان به اقتصادي مفاسد با مرتبط جرايم
                                                            

) كـه از وقـوع جـرم    598هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مـذكور در مـاده (  : « 606ماده  .1
) در سـازمان يـا موسسـات    603) و (599كالهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( ارتشاء يا اختالس يا تصرف غير قانوني يا

تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحيتدار قضائي يا اداري اعالم ننمايدعالوه بر 
 ».حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد
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 فسـاد  از پيشـگيري  بـر  دولـت  شدن مصمم و قانونگذار توسط جامعه، امنيت و ثبات به نسبت فساد
 دارد، طـوالني  ديرينـه  كيفـري  حقـوق  در لفعـ  ترك از ناشي كيفري، مسئوليت البته. دارد حكايت
 در تقنـين  جنـايي  سياسـت  سـازي  افتراقـي  راستاي در مالي-اداري فساد حوزه به آن توسعه ليكن
  ).24: 1394 ،ابراهيمي( »شودمي تعبير فساد زمينه

حسـابان در نظـر گرفتـه اسـت،     ، قانونگذار مجـازات سـنگيني بـراي بازرسـان و ذي    14در ماده 
هـاي مشـمول ايـن قـانون و يـا      ر با سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاهمجازاتي براب

جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصـات و نيـز   
 اي و يا هر دو مجازات.هاي صنفي و حرفهها، مؤسسات و اتحاديهلغو عضويت درانجمن

و  34سالمت نظام اداري اصل بر گزارش اطالعات به مردم است ولـي در مـاده    در قانون ارتقاي
بـراي   هـا را ممنـوع و  هاي اطالعاتي و دسترسي غير مجاز به آنقانونگذار افشاي اطالعات پايگاه 35

موضـوع ديگـري كـه در ايـن قـانون مطـرح شـده، موضـوع          1متخلفين مجازات تعيين كرده اسـت. 
ها و اشخاص مشـمول ايـن   قانون ارتقاي سالمت نظام اداري، محروميت 5هاست. در ماده محروميت

شود بيان و سپس محروميت، بيان شده است. در اين ماده ابتدا معامالتي كه مشمول محروميت مي
  2اشخاص مشمول محروميت اعم از حقيقي و يا حقوقي و ميزان محروميت آنها مورد اشاره است.

                                                            
 و اسـت  ممنـوع  ومقـررات،  قوانين برخالف مذكور دستگاههاي اطالعاتي هايپايگاه اطالعات افشاء هرگونه: «34ماده. 1

 مي محكوم29/11/1353 مصوب دولتي وسري محرمانه اسناد وافشاء انتشار مجازات قانون در مندرج مجازات به متخلف
  ».گردد
 بـه  مـورد  حسب متخلف و است ممنوع قانون اين موضوع اتياطالع هايپايگاه به غيرمجاز دسترسي هرگونه: «35 ماده

 يـك  و نـود  از حـبس  مجازات مشمول نيز مزبور جرم به شروعد. شو مي محكوم سال يك تا ماه شش از حبس مجازات
  .»است ماه شش تا روز

 :رار زيراستهاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم ازحقيقي و يا حقوقي به قمحروميت: «5ماده . 2

  :هاالف) محروميت
اين  )2.شركت درمناقصه ها ومزايده هاانجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاه هاي موضوع بندهاي الف، ب و ج ماده (1

.دريافـت تسـهيالت مـالي و    2  1383.1.25قانون با نصاب معامالت بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصـات مصـوب   
.تأسيس شركت تجاري، مؤسسـه غيرتجـاري   3اين قانون   )2( هاي موضوع بندهاي الف، ب و ج مادهاعتباري از دستگاه

.اخـذ  5.دريافت و يا استفاده از كارت بازرگـاني   4وعضويت درهيأت مديره ومديريت و بازرسي هرنوع شركت يا مؤسسه 
ونظارتي در تشكلهاي حرفه اي، صـنفي و  .عضويت در اركان مديريتي  6موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات  

 .عضويت درهيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي وانتصاب به مشاغل مديريتي7شوراها  

 :ب)اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان

ع تخلـف  گردند متناسب بـا نـو  . اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي1
 :شوندعمدي به دو تا پنجسال محروميت به شرح زير محكوم مي

هاي هاي مالي ومالياتي به مراجع رسمي ذيربط، به يكي از محروميتهاي مالي،اظهارنامهرت .ارائه متقلبانه اسناد، صو1.1
 بند الف اين ماده و يا هر سه آنها 3و 2و 1مندرج درجزءهاي 
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  ر مبارزهوجود اشخاص متخصص در ام .4.1
باشـند، نيـاز بـه    هاي خاص ميهاي سازمان يافته فراملي كه داراي ماهيت و ويژگيجنايتمبارزه با 

در ايـران توسـط    1388تـا   1378افرادي متخصص در اين زمينه دارد. در مطالعـاتي كـه در سـال    
هاي كنتـرل  ترين شيوهبندي اثر بخشپژوهشگران انجام گرفته است، آموزش مديران دولتي در رتبه

در كنوانسيون مريدا به اين موضوع اشاره شده و دول متعاهد  1فساد اداري در جايگاه دهم قرار دارد.
هاي آموزشي ويژه براي پرسنل اجراي قانون شامل تعقيب، قضـات تحقيـق و   اند برنامهملزم گرديده

اين كنوانسـيون،  مشمول  كاركنان گمرك و ساير كاركنان مسئول پيشگيري، كشف و كنترل جرايم
كنوانسيون صحبت از اشخاص متخصص در امـر   36گسترش و بهبود دهند. در ماده  ايجاد نموده يا
هاي خـود  د مالي شده است كه بايد از آموزش و امكانات مناسب براي اجراي مسئوليتمبارزه با فسا

اي را هـاي ويـژه  رنامـه مقرر شده است كه هر كشور عضو تا اندازه الزم ب 60ماده مند شوند و دربهره
اندازي، تنظيم و يا تقويت خواهـد  براي آموزش كاركنان مسئول جلوگيري و مبارزه با فساد مالي راه

كرد. در قانون ارتقاي سالمت نظام اداري نيز  تا حدودي به اين مقوله اشاره شده اسـت، در تبصـره   
ا بـراي رسـيدگي بـه ايـن جـرايم      هبه آموزش تخصصي قضات دادسرا و دادگاه 11اول  بند ب ماده 

  پرداخته شده است.
  

  مشاركت و همكاري در امر مقابله. 2
هايي كه دارند، نيازمند همكاري هـاي داخلـي و بـه ويـژه     مبارزه با جرايم اقتصادي به خاطر ويژگي

  گيرد.هاي موثر مورد اشاره قرار ميباشند. در اين گفتار اقسام مشاركت و همكاريخارجي مي

                                                                                                                                                  
ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبـت معـامالت   .ثبت نكردن معامالتي كه 1.2

 بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها.  6  و2و 1هاي مندرج در جزءهاي غير واقعي، به يكي ازمحروميت

ير مرتبط يا غيرواقعي در دفاترقـانوني  ها و ديون واهي، ياثبت هزينه ها وديون با شناسه هاي اشخاص غ.ثبت هزينه1.3
 بندالف اين ماده و ياجمع دو ياهر سه آنها 5و  2و 1بنگاه، به يكي از محروميت هاي مذكور در جزءهاي 

.ارائه نكردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاءآنها قبل از زمان پـيش بينـي شـده درمقـررات، بـه يكـي از       1.4
  بند (الف) اين ماده يا هردوي آنها 6  و 3  زءهايهاي مندرج درجمحروميت

.استفاده از تسهيالت بانكي وامتيازات دولتي درغير محل مجاز مربوط، به يكي از محروميتهـاي منـدرج درجزءهـاي    1.5
 بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها  6  و4و 2و 1

طعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عـذر موجـه، بـه    .استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض ق1.6
  ».بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها 4و  3و2و  1يكي از محروميتهاي مندرج در جزءهاي 

هاي كنترل مالي كارآمد، افزايش حقوق كارمندان دولت، اصـالحات  در اين بررسي، قوانين و مقررات كارآمد، سيستم .1
زدايي از نظام اداري، آشنايي ارباب رجوع با قـوانين، تشـديد مجازاتهـا،كنترل اداري اثـربخش، آزادي     ياستسختاري، س

قرار دارند.  1388هاي كنترل فساد اداري در سال ترين شيوهمطبوعات به ترتيب در رتبه يك تا نهم رتبه بندي اثربخش
 )57: 1390 نژاد،يفرهادبراي كسب اطالعات بيشتر ر.ك به : (
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  همكاري بين نهادهاي دولتي .1.2
طـور كامـل و   كه جرمـي را بـه  جرايم اقتصادي داراي ساختاري پيچيده هستند و مرتكبين براي اين

كننـد.  سازي اعمالشـان صـرف مـي   ريزي و پنهانبدون نقص انجام دهند، زمان زيادي را براي برنامه
براي رسيدن به اهداف خود اسـتفاده  اي هاي پيچيدهگونه جرايم، از روشعالوه بر اين، مرتكبين اين

هـاي  داراي چندين هويت، چنـدين شـركت صـوري، سيسـتم     اي كه اكثر اين افرادكنند به گونهمي
باشند. جرايمي همچون هاي قانوني ميحسابداري پيچيده و پاكسازي درآمدهايشان از طريق شركت

نه تنها به آساني قابل كشف نيستند، اي هستند كه اختالس، رشوه، خيانت در امانت و... جرايم بسته
آوري مدارك و اسناد احراز كننده جرم نيز كار آساني نيست و حتي در بسياري از مواقـع  بلكه جمع
ديده هيچ آگاهي و دركي از بزه ديدگي خود ندارد. از اين رو مقابله با جرايم اقتصادي عالوه خود بزه

نهادهاي دولتي نيـز دارد. هـر يـك از نهادهـاي دولتـي       المللي، نياز به همكاري بينبر همكاري بين
داراي تخصص خاص بوده و مانند يك تيم پزشكي بايد با همكاري يكديگر به درمـان ايـن بيمـاري    

كنوانسيون مريدا صحبت از همكاري در رابطه با اجراي قـانون شـده    48بپردازند. از اين رو در ماده 
هـاى ادارى و حقـوقى داخلـى    كشورهاى عضو طبق نظام.1« دارد:اين ماده مقرر مي 1است كه بند 

كارآيى اقدامات مربوط به اجراء قانون مبـارزه بـا جـرائم مشـمول ايـن       مربوط خود، به منظور ارتقاء
كشورهاي عضو به ويژه اقدامات موثري را نزديك با يكديگر همكارى خواهند كرد. بطور كنوانسيون، 

  :در موارد زير اتخاذ خواهند نمود
ادارات و نهادهـا   دار،ارتقاء و درصورت لزوم برقرارى مجارى ارتباطاتى بين مراجع صالحيت) الف   

جـرائم مشـمول ايـن     هـاى  جهت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطالعات مربوط به تمـامى جنبـه  
 هـاى ارتباط بـا سـاير فعاليـت    كنوانسيون از جمله درصورتى كه كشورهاى عضو مربوط الزم بدانند،

هـاي دولتـي و بخـش    اين كنوانسيون نيز بر لزوم همكـاري بـين سـازمان    39در ماده ». و... جنايى
  1خصوصي تأكيد كرده است.

مقرر شده است كه ظرف سـه سـال از    9در قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و در بند (ه) ماده 
ا از طريــق ســازمان تصــويب ايــن قــانون قراردادهــاي تبــادل اطالعــات ماليــاتي،گمركي و بــورس ر

هـاي متنـاظر در   مالياتي،گمرك جمهوري اسالمي ايران و سـازمان بـورس اوراق بهـادار بـا سـازمان     
كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات الزم براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي بـه عمـل آورد.   

ريـزي و  اونـت برنامـه  نامه اجرايي با همكاري معاز سوي ديگر  در اين قانون صحبت از  تدوين آيين
-نظارت راهبردي رييس جمهور با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهـور و وزارت 

                                                            
  صي:همكارى بين مراجع ملى و بخش خصو: « 39ماده . 1
هر كشور عضو، اقداماتى كه ممكن است الزم باشد را اتخاذ خواهد نمود تاطبق قانون داخلـى خـود، همكـارى بـين     ) 1

ويژه مؤسسات مالى مربـوط بـه مسـائل دخيـل در ارتكـاب        به مراجع ملى تحقيق و پيگرد و واحدهاى بخش خصوصى
  ....»كنوانسيون را ترغيب نمايد از شده براساس اينجرائم احر
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شود و بـه تصـويب هيـات وزيـران      هاي اطالعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي خانه
  نشده است. ) كه تاكنون آيين نامه اجرايي در اين خصوص تدوين و تصويب33رسد (ماده مي

  
  هاي بين المللي تقويت همكاري .2.2

هاي جدي اقتصادي و سياسي روبرو هستند كه اين امر خود موجب پيـدايش  امروزه جوامع با بحران
يافته شده است. به همين دليل سياست كيفري در صـورتي  و رشد جرايمي اغلب پيچيده و سازمان

 Rodriguezجـرايم مـذكور در پـيش بگيـرد (     هاي جديدي را در برخورد باكارآمد است كه روش

). از اين رو در مقدمه كنوانسيون نسبت به تهديدها و مشكالت ناشي از فساد براي ثبات 2003:182
و امنيت جوامع و ارتباط فزاينده ميان فساد و ديگر اشكال جرايم هشدار داده شده اسـت و بـر ايـن    

فساد مسئوليت كليـه دولـت هاسـت كـه بايـد بـا        امر تاكيد گرديده است كه پيشگيري و مبارزه با
ها و نهادهاي جامعه مدني براي انجام اين مهم هاي غيردولتي از جمله سازمانهمكاري افراد و گروه

  تالش كنند.
هاي حمايتي، مقوله اي بديهي و المللي به عنوان يكي از مهمترين سياستضرورت همكاري بين

كردنـد كـه ارتشـاء و فسـاد مـالي      ها تصـور مـي  خيلي از غربي 1990اثبات شده است. قبل از دهه 
هـاي مـالي   مختص كشورهاي كمتر توسعه يافته با نهادهاي سياسي نوپاست. ليكن فجايع و رسوايي

در بيشتر كشورهاي اروپاي غربي نشانگر آن است كه گريزي از حضور سيستماتيك ايـن پديـده در   
  1ت.هاي پيشرفته نيسكشورهاي واجد دموكراسي

المللي ديگر محدود به يك محـيط   فساد با توجه به پديده جهاني، ارتباطات وسيع و تجارت بين
كرد و تأثيري در  داد بالفاصله فرار مي ملي خاص نيست. در گذشته وقتي فرد فساد خاصي انجام مي

آن هيچ كشوري نداشت ولي در حال حاضر چنانچه فساد در كشوري رخ دهد، در كشور ديگر تأثير 
المللـي ممكـن نيسـت و يـك كشـور بـه        بنابراين مبارزه با فساد بدون همكاري بين 2شود. ديده مي

المللي از جمله انعقاد  المللي، ارتقاي همكاري بين هاي بينتنهايي قدرت مبارزه ندارد. در كنوانسيون
ها مطرح شده  اراييهاي فني مانند بازگرداندن دالمللي دوجانبه يا چندجانبه و كمكقراردادهاي بين

هاي فني در جهـت  المللي و كمكهاي بيناست. بدين ترتيب ارتقاء، تسهيل و پشتيباني از همكاري
ها از اهداف كنوانسيون جلوگيري و مبارزه عليه فساد مالي از جمله در زمينه استرداد اموال و دارايي

                                                            
1. Michael levi and david nelken, the corruption of politics and the politics of corruption, 
Blackwell publishers,1996,p.1:( 109: 1391به نقل از( سليمي    

شود و در بازارهاي جهاني تطهيـر ميشـود،   رم حاصل ميهاي جنايي سازمان يافته كه از ارتكاب ج. منافع عظيم گروه2
هـاي مجرمانـه سـازمان يافتـه مـانع از      كند. ارتشاء و ساير فعاليـت امنيت سيستم مالي و اقتصادي جهاني را تهديد مي

 الملل، فساد به ويژه به شكل ارتشاء به عنوان يك مـانع اساسـي در امـر   شوند. در تجارت بينسرمايه گذاري خارجي مي
  )84و  83: 1391،كنند. براي مطالعه بيشتر ر.ك. به : (سليميگذاري عمل ميتجارت و سرمايه
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-چهارم كنوانسيون به همكاري بين بين المللي مبارزه با فساد آورده شده است. بر همين مبنا فصل

، كشـورهاي عضـو را ترغيـب    48ماده  1المللي اختصاص پيدا كرده است. كنوانسيون مذكور، در بند
كارآيى اقدامات مربـوط بـه    هاى ادارى و حقوقى داخلى خود، به منظور ارتقاءطبق نظام كرده است

. ايـن  كننـد زديك با يكديگر همكـارى  ن رطو اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول اين كنوانسيون، به
همكاري شامل تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطالعات، پاسخ به استعالم مراجع نسبت بـه جـرايم   
مشموالن كنوانسيون، هماهنگي موثر بين مراجع صالحيتدار، ترتيب مبادله كاركنان و كارشناسـان،  

هـا كـه از طريـق    . هدف از ايـن همكـاري  مبادله اطالعات، هماهنگ كردن اقدامات اداري و ... است
گردد، تسريع در رسيدگي و امكان شناسـايي زود  هاي دو يا چند جانبه محقق مينامهانعقاد موافقت

، كنوانسـيون مريـدا از   43مـاده   1هنگام جرايم و مجرمين اسـت. بـه دنبـال ايـن مطلـب، در بنـد       
م كنوانسيون يعني استرداد، معاضـدت  خواهد تا بر اساس تمامي مواد فصل چهاركشورهاي عضو مي

قضايي متقابل، انتقال دادرسي كيفري و اجراي قانون از جمله تحقيقات مشترك و به خصوص فنون 
مـك  بـا ك خود لي مطابق نظام حقوقى داختحقيقاتي در مسايل كيفري با يكديگر همكاري نمايند و 

به فساد را مـدنظر   نى و ادارى مربوطبه يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگى مربوط به امور مد
  .دهندقرار 

هاى دوجانبـه   ترتيبات يا موافقتنامهكشورهاي عضو «كنوانسيون نيز آمده است كه:  59در ماده 
موجـب ايـن     المللى تعهد شده به هاى بينمدنظر قرار خواهند داد تا كارايى همكاري را يا چندجانبه

رسد دليل تأكيد كنوانسيون مريدا به تقويـت همكـاري   ظر ميبه ن». كنوانسيون را ارتقاء دهند فصل
المللي اين است كه فرآيند جهاني سازي و سهولت جابجايي از يك كشور به كشوري ديگر هاي بين

هـا و از بـين بـردن آثـار     دهد تا به سادگي براي پايان دادن بـه فعاليـت  به مجرمان اين امكان را مي
راي شخص و حفظ عوايد جرم، بطور فيزيكي يا مجازي مرزهـا را  تحقيقات و جستجوي مكاني امن ب

توان به تحقيق، تعقيب، مجازات، اسـترداد  المللي نميپشت سر بگذارند. بنابراين بدون همكاري بين
). آنچنانكـه در مقدمـه كنوانسـيون    57:1391،پـور و بازگرداني عوايد نامشروع دست يافت (مهـدوي 

-اي است فرامرزي كـه پـي  فساد مالي معضلي محلي نبوده بلكه پديدهامروزه «مريدا آمده است كه: 

دهـد و جلـوگيري و كنتـرل آن    آمدهاي آن كليه جوامع و اقتصادها را تحت الشعاع خـود قـرار مـي   
  ».طلبدالمللي را ميهمكاري وسيع بين

قويـت  خود بـه پيـروي از كنوانسـيون مريـدا بـه ت      11در ماده  قانون ارتقاي سالمت نظام اداري
 سال سه ظرف : است موظف قضائيه قوهالمللي اشاره كرده است. طبق اين ماده: ((هاي بينهمكاري

 را ايـران  اسـالمي  جمهـوري  با تجاري قرارداد طرف مهم كشورهاي اولويت با قضائي معاضدت لوايح
 حـداقل  وردمـ  حسب بايد دوجانبه قراردادهاي. نمايد ارسال دولت به قانوني الزم اقدام جهت و تهيه
 و امـوال  اسـترداد . 2 مـالي  مفاسـد  مجرمـان  و متهمـان  استرداد. 1 :برگيرد در را زير موارد از يكي

 در يـا  شـده  اثبـات  موارد درباره اطالعات تبادل. 3 مجرمانه اقدامات از حاصل و نامشروع هايدارايي
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در مـواردي كـه   كـه   )). اشاره به اين نكته خالي از لطـف نيسـت  مالي مفاسد مورد در پيگيري حال
معاهدات دو يا چندجانبه بين المللي وجود ندارد يا معاهدات دو يا چندجانبه سكوت، ابهام يا نقـص  

المللـي  هـاي قضـايي بـين   دارد، رفتار متقابل اعم از قضايي، سياسي يا تقنيني راهكار انجام همكاري
داخلي است كه محـدوده همكـاري   است. بهترين راه براي رفتار متقابل نيز داشتن قوانين و مقررات

المللي، شرايط و ترتيبات اجرا و اختيـارات و تكـاليف نهادهـاي ذيـربط را مشـخص      هاي قضايي بين
  نمايد.

المللي مربوطه در زمينه مبارزه هاي بينصحبتي از همكاري مستمر ايران با سازمان 11در ماده 
تواند بر اساس اطالعاتي كه از بين المللي ميكه همكاري با سازمانهاي با فساد نشده است، در حالي

رسـد  هاي ضد فساد داشته باشد. به نظر مـي سوي آنها ارائه مي شود نقش مهمي در تقويت فعاليت
المللـي مسـئولين    انجمن بـين ، 1هاي بين المللي همچون سازمان بين المللي شفافيتوقتي سازمان

دهند، اين امر باعث ورد وضعيت فساد در ايران ارائه مياطالعاتي را در م 2هاي مبارزه با فساد دستگاه
  شود كه: مي

. دولت ايران از يك طرف نقاط ضعف خود را شناسايي و  از طرف ديگر ميزان پيشـرفت خـود   1
  را مشاهده كند. 

-المللي خود و جلب اعتماد سـرمايه گـذاري  . دولت ايران وادار شود كه براي بهبود وجهه بين2

  هاي مضاعفي را انجام دهند.لي، در جهت مبارزه با فساد تالشالملهاي بين
  

  تقويت مشاركت مردمي .3.2
هاي بازدارنده تقويت مشاركت مردمي در مبارزه با فساد است. زيـرا مـردم، بهتـرين    يكي از سياست

ناظر در جهت انجام درست امور هستند. همه افراد جامعه يـا سـازمان معينـي موظّفنـد بـر اسـاس       
ظيفه شرعي خود بر عملكرد ديگر اعضا و عملكرد مديران و مسؤوالن نظارت داشته باشـند. عـالوه   و

ها در مبارزه با فساد، نقش بخش خصوصي سال اخير به دليل عدم اقدامات مؤثر دولت 20بر اين در 

                                                            
 1993اسـت كـه در سـال     سازمان غير دولتـي يك  Transparency International)(. سازمان شفافيت بين المللي 1

كشور نمايندگي دارد تالش  100قرار دارد. هدف اين سازمان كه در حدود  آلمان برلينتأسيس شد و دفتر اصلي آن در 
شـاخص ادراك  ه اقـدام بـه انتشـار    و افزايش آگاهي در مورد آن است. اين سازمان به طـور سـاليان   فسادبراي مبارزه با 

هـاي   ، خريـد و فـروش پسـت   گيـري  رشـوه ، اخـتالس هاي نظير فساد،  كند. سنجش فساد به استفاده از شاخص ميفساد
هاي دولتي و عدم مقابله كافي يا ناكـارايي   در ميان سياستمداران و مقام فساد ماليپذيري دستگاه قضايي،  دولتي، رشوه

  . http://fa.wikipedia.org.استمواد مخدردر پيكار عليه 
2.International Association Of Anti Corruption Authorities :هاي مبارزه  المللي مسئولين دستگاه انجمن بين

با فساد در كنفرانسي كه با حضور مقامات عالي رتبه براي امضاء كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فسـاد در  
اي كســب اطالعــات بيشــتر ر.ك بــه:    بــر .در مريــدا مكزيــك برگــزار گرديــد، تشــكيل شــد      2003دســامبر 

http:/www.IAACA.org  
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اداري  در قانون ارتقاي سـالمت نظـام  1اي افزايش پيدا كرده است.طور قابل مالحظهدر اين زمينه به
هاي آموزش عمومي و اطالع رساني ها موظفند كه در راستاي اجراي برنامهها و وزارتخانهنيز سازمان

). ايـن امـر بـه تقويـت مشـاركت عمـومي كمـك        31اين قانون، اقدامات الزم را به عمل آورند (ماده
  كند. شاياني مي

سيون مبارزه با فساد در بند در هر دو سند به تقويت مشاركت عمومي اشاره شده است. در كنوان
هر كشور عضـو، طبـق اصـول اساسـى نظـام      «به اين  موضوع اشاره و بيان شده است كه:  5ماده  1

دهـد و   را كـه مشـاركت جامعـه را ارتقـاء مـى      هاى مؤثر و هماهنگ ضد فسادحقوقى خود، سياست
 ، شـفافيت و عمـومى و امـوال دولتـى، يكپـارچگى     اصول حاكميت قـانون، مـديريت مناسـب امـور    

و ». داده و اجراء خواهد كرد يا به آنها ادامـه خواهـد داد   كند، توسعه پذيرى را منعكس مى مسؤوليت
هاي غيردولتـي  تر سازمانبه مشاركت آحاد جامعه، نهادهاي جامعه مدني و از همه مهم 13در ماده 
(NGO) 2 هـاي جهـاني   ولتي در تالشهاي غيرداشاره كرده است. در واقع اين انتظار باال از سازمان

هـاي كليـدي ماننـد محـيط     هاي خود را در زمينـه ضد فساد قابل درك است؛ چرا كه آنها موفقيت
هاي مردمي، زيست، بهداشت و حقوق بشر از طريق استفاده از راهبردهاي  مختلف از جمله سازمان

  .(Carr, 2011: 3)اند هاي فعال به خوبي نشان دادهحمايت قوي و البي
خود، وزارت كشور را موظف كرده اسـت   10در مقابل، قانون ارتقاي سالمت نظام اداري در ماده 

نهاد را در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد تقويت كند ولي بايد به اين نكتـه   هاي مردمكه سازمان
ـ  توجهي ندارند بطـوري كـه نمـي   ها در ايران قدرت قابلتوجه كرد كه اين سازمان ه عنـوان  تواننـد ب

دهنده را بازي كنند. به عالوه با توجه به محدوديتتوانند نقش گزارششاكي قرار بگيرند و فقط مي
كـه   3"سفيدمجرمين يقه"اي و عدم وجود نهادهاي مدني قدرتمند و از سوي ديگر نفوذ هاي رسانه

هاي رسانهآزادي رسد كه تا تقويت نهادهاي مدني و وجودمتصل به مراكز قدرت هستند، به نظر مي
  توان مشاركت مردمي را تقويت كرد.اي نمي

  
  اقدامات پيشگيرانه و حمايتي .3

پيشگيري از ارتكاب جرم و حمايت از اشخاص موثر در كشف جرم، دو مقوله مهم در زمينـه مبـارزه   
  گيرد.ميادامه مصاديق آن مورد بررسي قرار  با جرايم اقتصادي و فساد اداري است كه در

                                                            
1.The Corporate Private Sector’s Role in Combating Corruption, p.1, Available at: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/CGCSRLP/0,contentM
DK:22141827~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:460861,00.html 
2 .Non-Governmental Organization 

گيري، مشورت دهـي، مشـاركت يـا مـذاكره برخوردارنـد و       يم. مجرمين يقه سفيد افرادي هستند كه از موقعيت تصم3
اي خود با هدف كسب منفعت به نفع شركت يا نفع خاص خود يا ضرر ساير اي را در انجام فعاليت حرفهاعمال مجرمانه

  ).132: 1392 ،شوند (گسنافراد يا ساير شركتها مرتكب مي
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  گزارش مفاسد مالي .1.3
دو وضـعيت اساسـي اسـت كـه       وجود  مستلزم  رخ دادن فساد اداري در هر شكل و زمينه كه باشد«

يا مهيا بـودن شــرايط مــحيطي     »فرصت« به ارتكاب تخلف و »تمايل« عبارتند از تمايل و فرصت؛
بـودن    مهيـا   صورت  ريك جا فراهم شود، فساد متولد خواهد شد و د تمايل و فصلت  چنانچه مربوط.  

. با توجه به اينكه فساد مـالي از سـوي   )39: 1380 ،خدادادحسيني» (ساير شرايط رشد خواهد كرد
گيرد، از اين رو  افراد مذكور قبل از ارتكـاب  يقه سفيدان و در راستاي منافع خصوصيشان انجام مي

گيرنـد تـا خطـر كمتـري را     ر مـي فايده آن را در نظ -جرم، برنامه ريزي دقيقي انجام داده و هزينه 
متوجه مقام و موقعيت خود سازند. اين موضوع پديده فسـاد مـالي را بـه جرمـي پيچيـده و  بسـته       

توانـد بـيش از   تبديل كرده كه احتمال كشف آن را پايين آورده است. بر همين اساس آنچه كه مـي 
ارمنـدان واحـدها و   پيش به كشف اين جرايم كمـك شـاياني بنمايـد، گـزارش دهـي همكـاران و ك      

كنوانسيون به گزارش مفاسـد مـالي اشـاره شـده      8ماده  4سازمانهاي محل ارتكاب جرم است. بند 
هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برقراري اقدامات «است كه بر اساس اين بند: 

ولتي در مـوقعي  هايي را در جهت تسهيل گزارشدهي فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دو نظام
در ». نمايند، مـورد بررسـي قـرار خواهـد داد    كه به چنين اعمالي در اجراي وظايف خود برخورد مي

مكلـف اسـت در اجـراي     قانون ارتقاي سالمت نظام اداري ايران نيز وزارت امور اقتصـادي و دارايـي  
وقي اقـدام و  هاي اقتصـادي اشـخاص حقيقـي و حقـ    وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليت

). در 9ربط منعكس نمايـد (مـاده  هرگونه سوءجريان را به همراه پيشنهادهاي اصالحي به مراجع ذي
-كليه مسئوالن دستگاه«قانون مذكور به گزارش مفاسد مالي اشاره كرده است كه طي آن:  13ماده 

و  1يـن قـانون  هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جـرايم مربـوط بـه ا   
 مقامـات  بـه  را مراتـب  بايـد  بالفاصـله  خود مأموريت درحوزه اقتصاديساير جرايم مرتبط با مفاسد 

و در تبصره ايـن مـاده كاركنـان     نمايند گزارش تخلفات و جرائم به كننده رسيدگي اداري و قضائي
 وقوع از خود وظايف حيطهصورتي كه در در كههاي مشمول اين قانون را موظف كرده است دستگاه
 بـه  را مراتـب ، سـايرين  اطـالع  بـدون نـد  مكلف، دنشومي مطلع خود متبوع دستگاه در مذكور جرائم
  ».نمايد گزارش نظارتي واحد يا و خود باالتر مسؤول به فوري و مكتوب صورت

ــر دوش  14در مــاده   و حسابرســان رســمي، كارشناســان بازرســان،نيــز وظيفــه مشــابهي را ب
 اسـناد،  بـه  رسـيدگي  يا ثبت مسؤول كه اشخاصي ساير و ناظرين ها،يحسابذ ين،مميز حسابداران،

                                                            
 درصـد  اخـذ  دولتـي،  معـامالت  در تبـاني  كالهبـرداري،  اخـتالس،  ارتشـاء،  . جرايم مندرج در اين قـانون عبارتنـد از:  1
 در دولتـي  معـامالت  در دخالـت  قـانوني،  مقـررات  و حق برخالف نفوذ اعمال خارجي، يا داخلي درمعامالت) پورسانت(

 لتيدو اموال يا وجوه در غيرقانوني تصرف يا غيرمجاز استفاده نامشروع، مال تحصيل دارد، قانوني ممنوعيت كه مواردي
 نفعـي  نمودن منظور آن، اخذ به امر يا غيرقانوني مال يا وجه اخذ دولتي، درمعامالت تدليس آنها، تضييع يا و عمومي يا

  .مناقصه يا مزايده يا درمعامله العملحق يا الزحمه حق پاداش، ازكميسيون، اعم عنوان هر تحت ديگري يا خود براي



ندیاری /  206 شایار ا اد و  ی  تان   مدرضا  ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال  وق  نا   )١٣، (ایپپی ١٣٩٥ژپو
 

قرارداده شـده اسـت. ايـن اشـخاص نقـش كليـدي در        حقوقي و حقيقي اشخاص فعاليتهاي و دفاتر
جلوگيري از فساد اداري دارند و بدين دليل در جهان وظايف خاصـي بـر دوش آنهـا گمـارده شـده      

قـاي سـالمت وظيفـه گـزارش مفاسـد مـالي بـه  مقامـات، مـديران و          قانون ارت 15در ماده  1است.
محول شـده اسـت.   اين قانون  2هاي دولتي بند (الف) ماده سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمان

حتي قانونگذار دست به تشويق كاركنان و مسئوليني زده است كه در دادن گزارش مفاسد اقتصادي 
و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسـه   2العاده كرده اندتالش فوق صالح و مبارزه با آن،به مراجع ذي

اين آيـين نامـه    3هاي مندرج در ماده هيات وزيران به تصويب رسيده است كه تشويق 15/4/1393
حق تقـدم  ،اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن ،اعطاي تقديرنامهبه ترتيب عبارت است از: 
پرداخت وجه نقدي معـادل  و در نهايت  يتي و يا باالتر در شرايط مساويدر انتصاب به مشاغل مدير

  .دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت
 بـه  و صـراحت  بـه  رهبـري  مقام 1380 مصوب اي ماده هشت فرمان از 7 بند اينكه وجود با اما

 و نهادي هيچ و كس هيچ « كه كند مي تأكيد و منع را فساد با مبارزه امر در تبعيض نوع هر موقع،
 ديگـر  يـا  اينجانـب  بـه  انتسـاب  عـذر  با تواندنمي نهاد يا شخص هيچ شود، استثناء نبايد دستگاهي

 برخـورد  بايـد  مسـند  هـر  جا هر در فساد با و بشمارد معاف كشي حساب از را خود كشور مسئوالن

 شمول اي،ماده هشت فرمان خالف بر سالمت، ارتقاء قانون 2 ماده ب بند اما ،»گيرد صورت يكسان

 ايآسـتانه  توليـت  و غيرنظـامي  و نظـامي  از اعم رهبري مقام نظر زير واحدهاي به نسبت قانون اين

 ايـن  از برخـي  كـه  بردمي باال را احتمال اين مذكور مقرره. است ساخته موافقت به منوط را مقدس

 موضوع باالتر و متوسط معامالت مقياس در قراردادهاي تنظيم قلمرو وارد عمالً است ممكن نهادها،

 قانونگذار بود شايسته. كنند خالي شانه حسابرسي از پوشش اين در و شوند مناقصات برگزاري قانون

 فرمـان  از هفـت  بنـد  كردن اجرايي نيز و قانون برابر در اشخاص همه برابري اصل رعايت راستاي در

 قـرار  حسابرسي مشمول مراكز صدر در را ها نهاد اين فساد، از پيشگيري خصوص در اي ماده هشت

  .)19: 1394 ابراهيمي،( .دادمي
  

                                                            
) Institute of Chartered Accountants in England and Walesستان (بطور مثال انجمن حسابداران خبره انگل .1

) طي رهنمودهاي خاصي وظايف ذيل را براي حسابرسان Certified Public Accountantو انجمن حسابداران امريكا (
اهـداف   . شناسـائي معـامالتي كـه   2. بررسـي معـامالت مشـكوك    1اند:  مستقل در مورد مبارزه با فساد مالي بر شمرده

هـاي  . كشـف پرداخـت  4هاي كاربردي خاص براي مبارزه با فساد مـالي .آموزش3خواري براي مقامات دولتي دارد  رشوه
. بررسي روابط استخدامي افراد مشكوك كه ممكن است به آنها پرداخت صورت گيرد اما در شركت خـدمتي  5نامشروع 

 ).1390،ارائه ندهند و يا احكام مشاورين (دواني

 بـه  موفـق  كـه  اشخاصـي  يا و كاركنان سرپرستان، مديران،ف) ال :گردند مي تشويق اشخاص زير موارد در: «26ده. ما2
 اثبات صالح مراجع در جرم يا تخلف آنكه بر مشروط گردند، قانون اين در مذكور متخلف افراد معرفي و كشف شناسايي،

  .»شود
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  نظارت بر خريدهاي دولتي و مديريت وجوه عمومي .2.3
هاي نظارتي و كنترلي آن از ساز و كار مناسب و مقبوليـت  متاسفانه  سيستم اداري كشور و دستگاه

اري مويـد ايـن نظـر    عمومي برخوردار نيستند و كثرت لوايح و دعاوي مطروحه در ديوان عـدالت اد 
شود كه در خريدهاي دولتـي و بـه طـور كلـي در     . اين موضوع باعث مي)96: 1383، است (گلگون

هزينه از وجوه عمومي، احتمال سوء استفاده به ويژه زمانيكه بخش هاي نظـارتي بصـورت ضـعيفي    
ورهاي عضـو  كنوانسيون، هـر يـك از كشـ    9 مادهكنند، به شدت افزايش يابد. از اين رو در عمل مي

-مكلف شده اند كه  بر طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات الزم را به منظور ايجاد نظـام 

گيري جهت جلـوگيري  كارپردازي مناسب بر مبناي شفافيت، رقابت و ضوابط عيني در تصميم هاي
  هايي را نيز در اين راستا معرفي كرده است.مؤثر از فساد مالي اتخاذ كنند و روش

روشي را تحت عنـوان   5انون ارتقاي سالمت نظام اداري براي جلوگيري از فساد مالي در ماده ق
 به نيز 8ها به آن پرداخته خواهد شد و در ماده بيان كرده است كه در قسمت مجازات» محروميت«

 رديراهب نظارت و ريزيبرنامه هايمعاونت عهده بري را تكاليف فساد، گيريشكل از پيشگيري منظور
 تـدوين گذاشـته اسـت. ايـن تكـاليف غبارتنـد از:       جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه و

 آن دربـاره  مكـانيزه  و مرتبط فرآيندهاي اندازي راه و اطالعات سازي شفاف راهكارهاي و هاسياست
 توليـد  يواحـدها  و هاشركت ثبت غيرمنقول، اموال انتقال و نقل جمله از اداري فرآيندهاي از دسته

  .يابد كاهش حداقل به مزبور ادارات به اشخاص مراجعه به نياز كهي هاينهگو به
هـاي  نيز هرنوع فعاليت اقتصادي بصورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دسـتگاه  18در ماده 

اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليت  2مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 
  بيني نشده ممنوع است.اي اقتصادي پيشه

  
  جلوگيري از فساد در بخش خصوصي .3.3

هـاي  شـود. معمـوالً شـركت   ناعادالنـه مـي  فساد در بخش خصوصي موجب انحراف در بازار و رقابت 
كنند و از طريق ايجاد كارتل و يـا  خصوصي براي پيروزي در مناقصات و قراردادها رشوه پرداخت مي

هاي عمومي (از انرژي تا بهداشت نقاط ضعف قانوني تأثير زيادي در بسياري از حوزهسوء استفاده از 
به مبارزه با فساد در بخش خصوصي اشاره كرده است.  12كنوانسيون در ماده  1گذارند.و درمان) مي

هر كشور عضو، طبق اصول اساسـى قـوانين داخلـى خـود، اقـداماتى را اتخـاذ       «به موجب اين ماده: 
ود تا از فساد بخش خصوصى جلوگيرى كنـد، اسـتانداردهاى حسابرسـى و مميـزى را در     نم خواهد
 هاى مؤثر، بازدارنده مـدنى، ادارى يـا كيفـرى   خصوصى ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات بخش

                                                            
1. http://www.transparency.org/topic/detail /private_sector 
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راهكارهايي را  در بند دوم نيز». ناسب را به خاطر قصور در پيروى از چنين اقداماتى، درنظر بگيردم
   1براي مبارزه با فساد در بخش خصوصي ارايه داده است.

 مؤسسـات "با اشاره بـه   2و در بند (د) ماده  1قانون ارتقاي سالمت اداري نيز در بند (ب) ماده 
 مقـررات،  مطـابق قـوانين و   كـه  غيردولتي مؤسساتي و عموم مأموريت دار عهده ايحرفه خصوصي

 سـازمان  دادگسـتري،  رسـمي  كارشناسـان  كانون نظير دارند عهده بر را حاكميتي وظايف از بخشي
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ايـن  "و آوردن قيد  "مهندسي نظام سازمان و پزشكي نظام
به مبارزه با فساد در بخش خصوصي توجه كرده است ولي برخالف كنوانسيون، راهكارهـايي   "قانون

فاده از راهكارهاي پيشنهادي در كنوانسيون، ضروري و مفيـد خواهـد   ارايه نداده است. از اين رو است
  بود.

اشاره كنوانسيون و به دنبال آن قانون ارتقاي سالمت نظـام اداري بـه بخـش خصوصـي، نشـان      
اقدامات يكجانبه و آن هم فقط نسبت به بخش  اي چند بعدي است،ن است كه فساد پديدهآدهنده 

بايد به بخش خصوصي نيز  در اين راستا توجه كـرد؛ زيـرا فسـاد در    رسد و دولتي كافي به نظر نمي
  دهد.بخش خصوصي، بخش عمومي را نيز تحت تاثير قرار مي

  
  گزارش دهنده و  مخبرين حمايت از شهود، .4.3

پردازد. از ديدگاه سياست جنـايي،  ديده ميهاي حمايتي در واقع به حمايت از بزهها و روشسياست
توانند تقنيني، قضايي و اجرايي در كنار جامعه مدني در يك سطح مشاركتي مي دولت در سه سطح

). عالوه بر اين حمايت از 132: 1385 ،ديدگان جامه عمل بپوشانند (رايجيان اصليبه حمايت از بزه
. 2ديده بالفاصله پس از تحقق جرم . حمايت از بزه1ديدگان اصوال در سه مرحله قابل تصور است:بزه

ديـده در امـر تـامين و جبـران ضـرر و زيـان       . حمايت از بزه3در مرحله دادرسي ت از بزه ديدهحماي
  ).33: 1378 ،(توجهي

تـرين راههـاي كشـف    دهنـدگان و مخبـرين از مهـم   با توجه به اينكه گواهي گواهـان و گـزارش  
-بـه نظـر مـي   شناسايي جرايم اقتصادي هستند، حمايت از آنها همانند حمايت از بزه ديده ضروري 

                                                            
الف) ارتقاي همكاري بين نهادهاي مجري قانون و واحدهاي خصوصي مربوط. ب) ترغيـب  «اين راهكارها عبارتند از:  .1

مربـوط از جملـه نحـوه رفتـار     توسعه استانداردها و تشريفات طراحي شده جهت حفظ يكپارچگي واحدهاي خصوصـي  
هاي شغلي و... پ) ارتقاي شـفافيت در بـين واحـدهاي خصوصـي ت)     جهت اجراي درست، آبرومندانه و مناسب فعاليت

هـاي  هـا و پروانـه  پيشگيري از سوء استفاده از تشريفات مربط به واحدهاي خصوصي از جمله تشريفات مربوط به يارانـه 
هاي نحو مقتضي و براي مدت معقولي بر فعاليت ها بهمنافع ازطريق وضع محدوديتجلوگيري از تعارض اعطاء شده ث) 

تضمين ج)  اي مقامات دولتي قبلي يا استخدام مقامات دولتي توسط بخش خصوصي بعد از استعفاء يا بازنشستگي حرفه
في جهـت كمـك بـه    اينكه مؤسسات خصوصي با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترلهـاي مميـزي داخلـي كـا    

 ».جلوگيري و كشف فساد را دارند
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رسد. چون جرايم اقتصادي به جرايم بسته مشهورند و به راحتي قابل كشف نيستند و گردآوري ادله 
مورد چنين جرايمي سخت و پيچيده است و از طرفي اين دسته در صورتي با پلـيس و مقامـات    در

ليل بايـد  هايشان احساس امنيت كنند. به همين دكنند كه براي خود و خانوادهقضايي همكاري مي
هاي احتمالي جسماني و رواني حفاظت نماييم. بدين ترتيـب در كنوانسـيون    از آنها در مقابل آسيب

هركشـور عضـو، بـر اسـاس نظـام      «دارد: به حمايت از شهود پرداخته و مقرر مـي  32مريدا در ماده 
ا از شهود و چارچوب امكانات خود، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود ت حقوقي داخلي خود و در

دهنـد و در  كارشناساني كه در خصوص جرايم احراز شده بر اسـاس ايـن كنوانسـيون شـهادت مـي     
صورت اقتضاء از اقارب و ديگر اشخاص نزديك به آنها در مقابل هرگونـه تالفـي و يـا تهديـد بـالقوه      

طي كـه بـه   و تدابيري را براي حمايت از آنها معرفي كرده است به شـر ». حمايت مؤثر به عمل آورد
  1اي وارد نكند.حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانوني خدشه

دارد: دهنده فساد مالي اشاره كرده است و مقرر مـي به حمايت از گزارش 33كنوانسيون در ماده 
اي را در نظام حقوق داخلي خـود بـه منظـور تـامين حمايـت از هـر       هر كشور عضو تدابير شايسته«

و براساس داليل موجه وقوع جرايم موضوع اين كنوانسـيون را بـه مراجـع    شخصي كه با حسن نيت 
  ». دهد، پيش بيني خواهد كردصالحيتدار گزارش مي

، دولت را مكلف به حمايت قانوني و تأمين امنيت و 17قانون ارتقاي سالمت نظام اداري در ماده 
نده، اطالعات خـود را بـراي   ده تحت عنوان مخبر يا گزارشجبران خسارات اشخاصي كرده است كه 

 دهنـد و   صـالح قـرار مـي    در اختيـار مراجـع ذي   اثبات جرم و شناسايي مرتكـب، ، پيشگيري، كشف
دارند. عالوه بر اين در ادامه، اقدامات حمايتي جويانه قرار  در معرض تهديد و اقدامات انتقامدرنتيجه 
خسـارات   جبـران صـدمات و  و  دگيعدم افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوااز قبيل 

                                                            
هايى جهت حمايت فيزيكى از چنـين افـرادى، ازجملـه تـا      برقرارى رويه .1«عبارتند از:  32. تدابير ارائه شده در ماده 1

جايى آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء يـا محـدوديت افشـاىاطالعات مربـوط بـه       حدىكه ممكن و شدنى باشد، جابه
  .كه چنين افرادى كجا هستند اين هويت و

. تأمين قواعد مستند كه به شهود و كارشناسان اين امكان را بدهد تا به روشي شهادت دهند تا سالمت چنين افرادي 2
تضمين شود، مانند فراهم آوردن امكان اداي شهادت از طريق استفاده از فناوري ارتباطي مثـل ويـدئو و سـاير وسـايل     

  مناسب.
) ايـن  1عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتي با ساير كشورها را جهت تغيير محل زندگي افراد موضوع بنـد (  كشورهاي .3

  ماده، مد نظر قرار خواهند داد.
  . مفاد اين ماده در مورد قربانيان، تا حدي كه به عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.4
هاي قربانيان در مراحل اي عمل خواهد كرد كه نظرات و نگرانيگونه. هر كشور عضو، با توجه به قانون داخلي خود به 5

  ». هاي كيفري عليه مجرمان به روشي كه به حق دفاع لطمه وارد نياورد، ارايه گردد و مدنظر قرار گيردمناسب دادرسي
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و  1را كه بايد براي حمايت از اين اشخاص انجام بگيرد در اين ماده قيـد شـده اسـت    جسمي يا مالي
شـوند   مقررات اين قانون مي اشخاص فوق در صورتي مشمول«تبصره اين ماده مقرر كرده است كه: 

ايـن تبصـره داراي ايـراد    » ح باشدصال كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي
كه در كنوانسيون قيد شده منافات دارد و حمايت از مخبـرين   "حمايت موثري"است بطوري كه با 

را كه در جرايم اقتصادي هميشه در معرض خطر هستند را منوط به شـرايطي كـرده كـه ايـن امـر      
صالح نباشد و تاييد مراجع ذي شود افراد از ترس آنكه ممكن است گزارش و اقداماتشان بهباعث مي

شوند و از سـوي ديگـر در مـورد حمايـت از     مورد حمايت قرار نگيرند، از ارايه گزارش خود منصرف 
خانواده و بستگان آنها صحبت نكرده است. بدين ترتيب ميزان اعالم جرايم اقتصـادي و كشـف آنهـا    

  شود.جرايم اقتصادي سست مي يابد و در نتيجه عملكرد سيستم قضايي در مبارزه باكاهش مي
  
  
  

                                                            
ان خسـارت  دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايـت قـانوني و تـأمين امنيـت و جبـر     : «17ماده .1

دهنده، اطالعات خود را براي پيشـگيري، كشـف يـا اثبـات جـرم و همچنـين        اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش
جويانه قـرار   دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام صالح قرار مي شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي

 تند از:گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبار مي

ـ عدم افشاء اطالعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشـخاص مـذكور، مگـر در     الف
كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنـان   مواردي كه قاضي رسيدگي

نامـه اجرائـي    نفع، در آيـين  ده و همچنين دسترسي اشخاص ذيرا الزم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد ش
 شود. اين قانون مشخص مي

ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صـورتي كـه در دسـتگاههاي     ب
وط موظف به انجام اين امر است ) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مرب2(ج) ماده ( اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و 

  و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.
جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبـران فـوري آن از ناحيـه واردكننـده صـدمه يـا        ج ـ 

توانـد خسـارت پرداخـت شـده را      شود و مي ديده محسوب مي شين زيانخسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جان
  مطالبه نمايد.

جايي،  آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه د ـ هرگونه رفتار تبعيض
ده و منبعي كه اطالعات صـحيحي  دهن ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش

  نمايند ممنوع است. صالح قانوني منعكس مي را به مقامات ذي
شوند كه اطالعات آنهـا صـحيح و اقـدامات آنـان مـورد       تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي 

  صالح باشد. تأييد مراجع ذي
آنان، طبق مقرراتي است كـه توسـط وزارت اطالعـات و بـا     نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت 

ريــزي و نظــارت راهبــردي و توســعه مــديريت و ســرمايه انســاني  هــاي برنامــه همكــاري وزارت دادگســتري و معاونــت
  .»آيد شود و اقدامات قانوني الزم براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به عمل مي جمهور تهيه مي رئيس



ی   ط ی  ون ر یوا ساد ما بارزه با  ی  تان  و ... المل ھار و  ماره اول،  م،  ی / سال  وق  نا   211/  )١٣، (ایپپی  ١٣٩٥ژپو
 

  گزارش به مردم .5.3
. اسـت  متنـوع  شـود، مي اعمال اداري فساد ارتكاب كاهش جهت شفافيت گيريجهت با كه تدابيري

 بازسـازي  موجب نموده، فراهم را شهروندان نظارت و كنترل اجازه اينكه بر عالوه شفافيت، واقع در«
 »شودمي نيز شهروندي حقوق با مرتبط اداري فرآيندهاي و انكارگزار سالمت به نسبت آنان اعتماد

هـر  « به اين امر اشاره كرده اسـت كـه:   10كنوانسيون در ماده  مبنا اين بر). 18: 1394 ،ابراهيمي(
داخلـى خـود،    كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فسـاد، طبـق اصـول اساسـى قـانون     

ازجمله با توجـه بـه   ي اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولت برحسب ضرورت اقدامات الزم را
  ».گيرى آن، ارتقاء يابد تشكيالت، عملكرد و فرآيندهاى تصميم

در ادامه، كنوانسيون تدابيري را در نظر گرفته است از جمله تصويب آيين ها و يـا مقرراتـي بـه    
ات اداري در صـورت اقتضـا بـه    منظور ممكن ساختن مراجعه مستقيم آحاد مـردم و حـذف تشـريف   

گيرنده و اطالع رساني به مردم از جمله منظور تسهيل دسترسي مردم به مقامات صالحيتدار تصميم
). قـانون  10هاي مالي در مديريت تشكيالت دولتي (مـاده اي درباره لغزشگاههاي دورهانتشار گزارش

بيري را بـراي پاسـخگويي مسـئولين و    ارتقاي سالمت اداري نيز به تبعيت از كنوانسيون مريـدا تـدا  
كـه در   25تـوان بـه مـاده    گزارش عملكردشان به مردم پيش بيني كرده است كه در اين راستا مـي 

مورد سيستم سامانه پاسخگويي به شـكايات و رسـيدگي در مهلـت معـين صـحبت كـرده اسـت و        
ات و همينطـور مـتن   اشاره كرد كه براسـاس ايـن مـاده كليـه قـوانين و مقـرر        3همينطور به ماده 

قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات، بايد به اطالع مردم 
 نيـز  اجـرا  ضـمانت  بـا  و بوده دولتي دستگاههاي براي الزام يك مذكور ماده در مندرج موارد 1برسد.

                                                            
  د:مكلفن آنها مسؤوالن و مديران و وننقا اين 2 ب و ج ماده الف، بندهاي مشمول دستگاههاي« :3ماده .1

 حقـوق  بـا  مـرتبط  تصـميمات  هـا،  رويـه  ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تصويبنامه از اعم ومقررات قوانين كليه) الف
 شـرح  مأموريتهـا،  موردعمل، ايشاخصه و معيار استانداردها، كارها، انجام زمانبندي و كاري فرآيندهاي نظير شهروندي

 تسهيالت مفاصاحسابها، اصولي، موافقتهاي مجوزها، اخذ مختلف مراحل همچنين مربوط، واحدهاي و دستگاهها وظايف
 بـه  مربـوط  ومحاسبات ساختماني هايپروانه در اشغال وسطح تراكم ميزان جداول و شهرها تفصيلي هاي نقشه اعطائي،
 اطـالع  بـه  الكترونيـك  ديدارگاههاي در بايد را كاال وصادرات واردات به مربوط مراحل ت،دول وحقوق عوارض ها،ماليات
 و هنگـام  به رساني اطالع براي ديگر مناسب روشهاي برداري ازبهره مانع الكترونيك ديدارگاههاي ايجاد .برسانند عموم

  .نيست مراجعين ضروري
 مزايـده،  مناقصـه،  روش بـه  كه مناقصات برگزاري قانون موضوع وباالتر متوسط معامالت به مربوط قراردادهاي متنب) 
 اسناد همچنين و گرددمنعقدمي قانون اين 2ماده ب وج لف،ا بندهاي مشمول هايدستگاه توسط وغيره تشريفات ترك

 بايدبـه  ا،پرداختهـ  كليه ونيز تغييرآن و موعد از پيش قرارداد خاتمه و ابطال فسخ، اصالح، الحاق، هرگونه و آنها وضمائم
 .گردد وارد قراردادها اطالعات پايگاه

 آيـين  قـانون  ايـن  ابالغ از پس ماه سه ظرف حداكثر ستا موظف جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيه برنام معاونت
 و كنـد  تهيـه  را قراردادها اطالعات به مردم عموم دسترسي ميزان و نحوه استثناء، موارد و ضوابط شامل آن اجرائي نامه
  .»نمايد ايجاد را قراردادها اطالعات پايگاه يكسال ظرف و برساند وزيران هيأت تصويب به
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 حقـوق  و نبـوده  ياسـي س و مـدني  حقـوق  بـه  منحصـر  تنهـا  شـهروندي  حقوق زيرا باشد؛مي همراه
  ).18: 1394 ،مييابراه( گيردبرمي در نيز را فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

  
  گيرينتيجه

المللي مبارزه با فساد مالي و قانون ارتقاي سالمت نظام اداري با بررسي تطبيقي بين كنوانسيون بين
ده اسـت مبتنـي بـر    توان مالحظه كرد كه اكثـر موضـوعاتي كـه دركنوانسـيون مريـدا بيـان شـ       مي

پيشگيري است و موضوعاتي چون تدوين منشور اخالقي، نظارت بر خريـدهاي دولتـي، گـزارش بـه     
مردم، مشاركت جامعه، جلوگيري از فساد در بخش خصوصي و... همه مواردي اسـت كـه در هـر دو    

قـانون   توان به اين نتيجـه رسـيد كـه   سند به آن اشاره شده است. با وجود اين موضوعات مشابه مي
ارتقاي سالمت نظام اداري بر اساس كنوانسيون مريدا و تحت تأثير آن تدوين و به تصـويب رسـيده   

طرف بايد در ايـن امـر جسـتجو كـرد كـه ايـران عضـو ايـن          است و علت اين تأثيرپذيري را از يك
ز منـدي ا كنوانسيون است و اجراي مفاد آن براي اعضـا الزامـي اسـت و از طـرف ديگـر بـراي بهـره       

المللي بايد موضوعات مورد توجه در آن را در قـوانين خـود وارد كنـد.    تسهيالت و كسب وجهه بين
و بـا   1عالوه بر اين، نياز كشور ما به قوانين اين چنيني است كـه بـا اسـتفاده از رويكـرد پيشـگيرانه     

اداري، از اي مـوارد قـانون ارتقـاي سـالمت نظـام      هزينه كمتري به مبارزه بـا فسـاد بـرود. در پـاره    
 6توان به تشكيل دادگاه اختصاصي به موجب مـاده  كنوانسيون پا فراتر گذاشته است. بطور مثال مي

به موجب اين ماده حكم صادره از دادگاه قطعي است كـه بـر خـالف حقـوق      2اين قانون اشاره كرد.

                                                            
معـرض  فـرد در   گيري وضـعي اسـت كـه بـا تغييـر وضـعيت       پيش، هاي سياست كيفري پيشگيرانهاين شيوهيكي از  .1

 سط فرد مصمم به انجـام مكان در صدد است از ارتكاب جرم توديدگي و يا شرايط محيطي مانند زمان و بزهكاري و بزه
هاي پيشـگيري،  وضعي به عنوان يكي از روش ). و به عبارت ديگر پيشگيري1383:60، (ميرخليلي جرم جلوگيري كند

هاي ارتكاب جرم را سـرلوحه اقـدامات خـود    ها و فرصتشود كه كاهش و حذف موقعيتبه مجموعه تدابيري اطالق مي
كاران،شناسايي و درمان علل جسماني،رواني و اجتماعي ناسازگاري آنان،بخشي قرار داده است. بازسازگاري اجتماعي بزه

). يكي از داليل اقبال اين نوع پيشگيري، ناكارآمدي پيشـگيري  283:1392،(ساوالني از سياست جنايي پيشگيري است
در بهبـود بهداشـت   هاي تكميلي سـعي   زيرا پيشگيري اجتماعي با تمركز بر برنامه ).1390:147،اجتماعي است (بابايي

هاي شغلي و اوقات فراغت دارد تا محيطي سالم و امن ايجاد نمايد و اين نـوع   زندگي خانوادگي، آموزش، مسكن، فرصت
كه كنيم را اتخاذ مي ييها روشبر است در حاليكه ما از طريق پيشگيري وضعي و با صرف هزينه كمتر   پيشگيري هزينه

و از  كنـد  كه ارتكاب جرم را پرخطر مـي گيريم  را بكار ميفنوني و  دهد افزايش مي كوشش و تالش براي ارتكاب جرم را
كردن فعاليـت  به عنوان مثال خنثي ).1390(رسولي، دهد كه جذابيت موضوع جرم را كاهش ميگيريم بهره ميوسايلي 
اهاي عمـومي، سـازماندهي   ها به منظور افزايش ميزان مراقبت از فضاماكن از طريق طراحي محيط و ساختمانسارقين 

 ).1379:148، هاي مراقب يكي از اقسام پيشگيري وضعي است (دنيسهمسايگان و تشكيل گروه

هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي، وزارت    : «6ماده.2
ور، بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران، اتـاق بازرگـاني و      اطالعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كش

شود تا پس از رسيدگي و تشـخيص مـوارد مطروحـه دربـاره افـراد       صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي
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گاهي نشده رسد. به همين علت در كنوانيسون صحبتي از تأسيس چنين داددفاعي متهم به نظر مي
صحبت شده است. از سوي   36و  5است و به جاي آن از تأسيس نهادها و مراجع تخصصي در ماده 

ديگر، در مواردي، اين قانون از كنوانسيون عقب مانده و  نتوانسته است پا به پاي آن حركـت كنـد.   
هادهاي غيـر دولتـي   توان به ميزان اختياراتي اشاره كرد كه در قوانين داخلي به نبه عنوان مثال مي

ها در مبارزه با فساد به نسـبت نقـش آنهـا در كشـورهاي     NGOداده شده است. بي شك كه نقش 
توانسـتند نقـش يـك نـاظر را     كه اگر اختيارات بيشتري داشتند، مـي تر است. در حاليديگر كمرنگ

فسـاد   هاي دولتي و خصوصي بازي كنند كه اين امر باعث كاهش مـؤثر نسبت به عملكردهاي بخش
شد. بر همين اساس بايد به دنبال تشكيل و تقويت نهاد هاي مدني آزاد با اختيار طـرح دعـوا در   مي

هـاي  بـه سـازمان   4/12/1392قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب   66جامعه باشيم. البته در ماده 
رسـي اشـاره   ها در زمينه اعالم جرم ارتكابي و شركت در تمـام مراحـل داد  مردم نهاد و اختيارات آن

هـاي مـردم نهـاد از چنـين اختيـاري      شده است. متاسفانه طبق ماده قانوني مذكور، همـه سـازمان  
، بايد داراي مجوز باشند 66ماده  3هاي مذكور طبق تبصره عالوه بر اين، سازمان 1برخوردار نيستند.

رسـد.  اييه مـي ها توسط وزير دادگستري و وزير كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضـ و اسامي آن
حال اين سؤال مطرح است كه با تدوين قانون ارتقاي سالمت اداري تحت تأثير كنوانسـيون مريـدا،   

رسـد كـه   به ريشه كن شدن و يا حداقل كاهش فساد اداري داشت؟ به نظـر مـي   توان اميديآيا مي
، تقويـت نهادهـاي   مقابله با فساد اداري اگرچه به وضع قانون نيازمند است اما بيش از تدوين قـانون 

رسـد  اي به منظور افشاي مفاسد اداري ضروري است. همچنين به نظر مـي هاي رسانهمدني و آزادي
كه كوچك شدن دولت و كاهش نظام بروكراسي كه در كشور ما بسيار گسترده است، از جمله ديگر  

  دهد.هايي است كه زمينه فساد اداري و مالي را تا حد زيادي كاهش ميپيش شرط
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
د و ) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنها5مشمول ماده (

اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس  صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه در غير اين
هاي هيأت مذكور رسيدگي كنـد. حكـم صـادره از     شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش قوه قضائيه انتخاب مي
  ».اين دادگاه قطعي است

ردمنهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان هاي م سازمان« :66ماده  .1
جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقـوق شـهروندي اسـت،    

راحـل دادرسـي جهـت اقامـه دليـل      هاي فوق اعالم جرم كنند و در تمـام م  توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه مي
 »..شركت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند
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