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د اموال با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل با جبر و قهر باش در صورتی که اخذ وجه و

 باشد.می( قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 125ماده )عمل مجرمانه از مصادیق 

 

 سؤال:

برنج از  واز قبیل روغن  عنوان کمک مالی از مردم وجوهی یا اموالیدر مواردی که مأمورین انتظامی به

ز مصادیق اشود، آیا اعمال ارتکابی جرم و ها اخذ و بعضاً وجوه به حساب شخصی مأمورین واریز میشهرداری

( قانون مجازات ۱۲6( یا )۱۲5استفاده از موقعیت شغلی موضوع مواد )تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء

تواند می ه این مرجع اعالم شده موضوعبی که در پاسخ ارسالی باشد یا خیر؟ درحالجرائم نیروهای مسلح می

ر ماده مذکور ذک از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات باشد. درحالی که در 600از مصادیق ماده 

لیکه در فرض د. در حاشده: مأمور مسئول وصول وجه یا اخذ مالی از طریق دولت باشد و زیاده بر آن اخذ نمای

 کور، مأمورین انتظامی مسئولیتی در قبال اخذ وجه یا مال ندارند.سؤال مذ

 

 

 

 پاسخ:

جه، کاال و یا خدمات ودریافت هرگونه  ،۱۳80( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4برابر ماده )

ی که ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردوزارتخانهتحت هرعنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط 

یه ر قبال کلدهای نقدی و جنسی ، همچنین اخذ هدایا و کمکشوددر مقررات قانونی مربوط معین شده یا می

های هادؤسسات و نهای دولتی و مها و مؤسسات دولتی و شرکتمعامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه

ا تابع یام است و نهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح ، مؤسسات و شرکتردولتیعمومی غی

وقعیت یا مباشد. در فرض پرسش چنانچه وجوه و اموال با سوء استفاده از لباس، قوانین خاص هستند، ممنوع می

یروهای مسلح قابل تعقیب مجازات جرایم ن( قانون ۱۲5شغل با جبر و قهر اخذ شده باشد مرتکب برابر مقررات ماده )

های ت و بررسیو مجازات است؛ درهرصورت تشخیص موضوع و انطباق آن با مقررات قانونی باتوجه به تحقیقا

 .  کننده استانجام شده با قاضی رسیدگی
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