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مخاطبان گزارش 
    معاونــت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز پژوهش های مجلس شــورای 

اسالمی؛ معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی؛ فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی. 

پیام های کلیدی گزارش

    در حوزه تعاون، تنها قانون شــرکت های تعاونی مصوب ســال 50 دارای مقررات جزایی 

اســت و به علت آن که در قانون بخش تعاونی مصوب سال 70 ، سخنی از مباحث جزایی نرفته 

است، بنابراین میان بخش جزایی قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی مغایرتی دیده 

نمی شود؛ در نتیجه مقررات مذکور در رابطه با حوزه تعاون همچنان معتبر و قابل استناد هستند. 

    در مورد شــرکت های تعاونی ســهامی عام هم با وجود دارا بــودن ماهیت جدید و جدا 

از شــرکت های ســهامی، به علت خالء قانونی در این زمینه، بایســتی همچنان احکام عمومی 

شرکت های سهامی را در  خصوص این نوع جدید از شرکت ها تسری داد که از جمله این احکام 

بخش جزایی الیحه قانونی اصالح قانون تجارت مصوب سال 70 می باشد.

گزینه های سیاستی موجود

    تجمیع احکام کیفری حوزه تعاون ذیل یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون؛

    تعیین موارد و مسائل مورد نیاز در حوزه تعاون که نیازمند ضمانت اجرای کیفری می باشند.

    تعیین مجازات متناسب )از جهت کیفی و کمی( با جرایم حوزه تعاون؛

    تعیین قواعد رســیدگی به جرایم حوزه تعاون با توجــه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد 

کشور و مقتضیات آن )همچون اصل سرعت و اصل اعتماد(؛

    داشتن نگاه جرم شناسانه و پیشگیرانه در تدوین و تنظیم مقررات جزایی حوزه تعاون؛

 خالصه اجرایی   
یکی از ابعاد و جنبه های حقوق تعاون، مباحث و مســائل کیفری مرتبط با تعاونی هاســت. 
به طور کلی فلســفه حقوق کیفری و جرم انــگاری برخی از اعمــال و رفتارها، تضمین حقوق 
شــهروندان یک جامعه در دستگاه های اجرایی و قضایی می باشــد )اردبیلی، 1392(. بنابراین 
می توان فلســفه تنظیم قواعد کیفری را در حوزه تعاون، تضمین حقوق تعاونی ها و اعضای آن ها 
و همچنین حســن اجرای قوانین این حوزه دانست. از این رو در نوشتار حاضر، نخست قوانین 
و مقررات کیفری حوزه تعاون با دقت شناســایی و احصاء گردیده و سپس با تحلیل این قوانین، 
حیطه شــمول هریک از آن ها مشــخص می گردد. در آخر هم با ذکر خالءها و نواقص قوانین و 

مقررات مذکور، نکاتی در راستای به روزرسانی صحیح مقررات این حوزه ارائه می شود.



احصــاء قوانیــن و مقــررات کیفــری حــوزه تعــاون احصــاء قوانیــن و مقــررات کیفــری حــوزه تعــاون 
و تعییــن حیطــه تحــت شــمول هریــک از آن هــاو تعییــن حیطــه تحــت شــمول هریــک از آن هــا
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ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تعــاون، در واقع ضمانت اجرای اصول و مقررات حوزه 
تعاون می باشد. در این رابطه می توان گفت که حمایت کیفری مقنن از بخش تعاون به دو صورت 
می باشد: الف( حمایت خاص ب( حمایت عام؛ حمایت خاص مقنن در واقع مقررات کیفری 
است که در قانون مختص بخش تعاون، تنظیم و تدوین گردیده  است و حمایت عام قانونگذار، 
مقررات کیفری اســت که به طور عام در قوانین مادر همچون قانون مجازات اســالمی یا قوانین 
دیگر همچون قانون تجارت، قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری، 

قانون کار، قانون مالیات های مستقیم و ... بیان گردیده است )خورشیدی نژاد، 1395(. 
در حقوق ایران در حوزه تعاون تا کنون سه قانون به تصویب رسیده است؛

1- قانون تجارت مصوب سال 1311، مواد 190 – 194؛
2- قانون شــرکت های تعاونی مصوب ســال 1350 و اصالحیه سال های 1350، 1352 و 

1354؛
3- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اســالمی ایران مصوب ســال 1370 و اصالحیه 

سال های 1373 و 1393؛

 

در تحلیل قوانین مذکور، بایســتی گفت که مواد 190 تا 194 قانون تجارت صراحتا توســط 
قانون شرکت های تعاونی)ماده 148( نســخ گردید. اما در مورد نسخ قانون شرکت های تعاونی 
توســط قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اســالمی ایران بحث و اختالف نظر وجود دارد. 
در این میان، عــده ای معتقدند که قانون بخش تعاونی به عنوان قانــون جدید، جایگزین قانون 
شــرکت های تعاونی شده اســت. در واقع براســاس جایگزینی و همچنین حکم ماده 71 قانون 
بخــش تعاونی مبنی بر اینکــه »کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی اســت«، حکم به 
منســوخ بودن قانون شــرکت های تعاونی و مقررات کیفری موجود در آن داده اند. اما در مقابل 
اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران نظر دیگری دارند؛ ایشــان معتقدند که ذکر کلمه »مغایر« 
در ماده 71 قانون بخش تعاونی ســبب شده است تا آن بخش از قانون شرکت های تعاونی سال 
1350 را که مغایر با قانون بخش تعاونی سال 1370 نمی باشد، همچنان پابرجا و معتبر بدانیم. 
یکی از این بخش ها، بخش مقررات و مجازات های کیفری می باشــد که در فصل بیست و یکم 
قانون شــرکت های تعاونی در قالب مواد 126 تا 132 بیان شــده است؛ چرا که در قانون بخش 
تعاونی ســال 1370 در هیچ ماده ای به مقررات و مجازات های کیفری این حوزه پرداخته نشده 

است. بنابراین مغایرت در این بخش، اساسا سالبه به انتفاء موضوع است )نکویی، 1389(.
در همین زمینه نیز باید توجه داشت که مهمترین عامل در نسخ ضمنی قانون، اراده قانونگذار 
است؛ در واقع نسخ قانون یک امر استثنایی و خالف اصل است که بایستی در تصمیم قانونگذار 
مبنی بر آن هیچ شک و تردیدی نباشد )کاتوزیان، 1390(. عالوه برآن در علم اصول یک قاعده 
ه وجود دارد مبنی براینکه »الجمــع مهما امکن اولی من الطرح«؛ 

ّ
مشــهور در باب تعارض ادل

یعنی جمع بین دو یا چند دلیل متعارض تا جایی که امکان پذیر اســت، بهتر از دور انداختن هر 
دو یا یکی از آن دو دلیل است )قافی و شریعتی، 1392(. 
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این قاعده که یک امر بدیهی و عقلی اســت، در علم حقوق بیانگر آن است که تا آن  جا که دو 
قانون باهم قابل جمع می باشــند، حکم به فسخ قانون سابق نمی دهیم مگر آن که قانون جدید در 
آن امر با قانون قدیم مخالفت و مغایرت داشــته باشــد؛ که در این صورت، حکم قانون قدیم در 
آن امر منسوخ به حساب می آید )کاتوزیان، 1390(. بنابراین بایستی اذعان کرد که فصل بیست 
و یکم قانون شــرکت های با عنوان مجازات ها، مغایرتی با قانون بخش تعاونی نداشته و همچنان 

دارای اعتبار و نفوذ قانونی می باشد.
نکته آخری که در این بخش باید بدان پرداخت، مقررات کیفری قالب جدید تعاونی ها یعنی 
شرکت های تعاونی ســهامی عام است که در دهه اخیر پدید آمده اند و مبانی قانونی یافته اند. از 
یک ســو عدم تبیین دقیق این نوع از شرکت ها و از سوی دیگر عدم سابقه ی قانونی این قالب در 
نظام حقوقی ایران و حتی سایر کشورها، سبب شده است تا پیرامون ماهیت این نوع از شرکت ها 
میان حقوق دانان اختالف ایجاد شــود. برخی حقوق دانان این نوع از شــرکت ها را زیرمجموعه  
شــرکت های تعاونــی متعارف به حســاب می آورند و در مقابل دســته دیگر قالــب مذکور را 
زیرمجموعه شرکت های ســهامی و نوعی از آن به شمار می آورند. اما به نظر می رسد همانطور 
که برخی از پژوهشگران گفته اند، این نوع از شرکت ها دارای یک ماهیت جدید می باشند و ذیل 
هیچ کدام از دو عنوان تعریف نمی گردد. اما با توجه به اینکه در مقررات جاری کشــور، احکام 
خاصی در رابطه با این نوع شــرکت ها به مانند ســایر شرکت های تجاری و تعاونی وجود ندارد، 
متاســفانه در این زمینه با خالء قانونی روبه رو هســتیم. با این حال به نظر می رسد تا زمانی که 
احکام خاص این نوع شــرکت ها در قالب قانون بیان نگردیده است، احکام عمومی شرکت های 
سهامی عام و خاص قابل استفاده و تسری در شرکت های مذکور می باشد )پورسید و مطهرپور، 
1391(. از جمله این احکام عمومی، بخش جزایی شــرکت های ســهامی که می توان نسبت به 

شرکت های تعاونی سهامی عام تسری داد.
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تحلیل مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونیتحلیل مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی

همانگونه که اشاره شد، در حال حاضر تنها مقررات کیفری که مختص حوزه تعاون تدوین و 
تصویب گردیده باشد، مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 می باشد. 
این مقررات در فصل بیســت و یکــم قانون مذکور در قالب 7 مــاده و 2 تبصره و تحت عنوان 
»مجازات ها« بیان شــده اســت. درباره مقررات کیفری الیحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون 
تجارت مصوب سال 47 هم بایستی متذکر گردید که همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، این 
مقررات مختص شــرکت های سهامی می باشد که تنها درمورد شرکت های تعاونی سهامی عام، 
به علت عدم قانونگذاری خاص در این زمینه قابل اســتناد و ارجاع می باشــد. پس از ذکر این 

مقدمات به شرح مقررات کیفری قانون شرکت های تعاونی می پردازیم. 

در قانون شرکت های تعاونی 5 مورد جرم انگاری و مورد کیفری واقع شده اند که به شرح ذیل 
می باشد:

1- ارتکاب اعمال زیان آور همراه با سوءنیت اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل )ماده 
126(؛

2- گزارش خالف واقع هریک از اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی 
)ماده 127(؛

3- خیانــت در امانــت هریک از اعضاء هیئت مدیره، بازرســان و مدیرعامــل و یا کارکنان 
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی )ماده 128(؛

4- گزارش خالف واقع حساب رسان )ماده 129(؛
5- ایراد خســارت به شرکت توسط اعضاء آن به وسیله عدم انجام تعهد در معامله با شرکت 

مذکور )ماده 130(؛
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عالوه بر 5 ماده مذکور که به جرم انگاری مســائل باال پرداخته شــده است، دو ماده دیگر به 
مســائل آیین دادرسی تعاونی ها اختصاص یافته است؛ در ماده 131 به معافیت وزارت تعاون از 
هزینه دادرســی در تعقیب مجرمین جرایم مذکور اشــاره شده است و در تبصره آن نیز این نکته 
مهم بیان شده است که رســیدگی به دعاوی مذکور در حوزه تعاون خارج از نوبت و به سرعت 
به عمل می آید که مزیت مهمی برای تعاونی ها به شــمار می رود. در ماده 132 هم به چگونگی 

اعالم مراتب کیفرخواست به شرکت یا اتحادیه مربوط و آثار این اعالم پرداخته شده است.
براســاس تحلیل فوق، تاحدودی نقاط ضعف مقررات مذکور مشخص گردید. در هرحال به 
نظر می رســد اصلی ترین نقاط ضعف در ذیل سه مبحث قلمروی جرم انگاری، تعیین مجازات 

متناسب با جرم و آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون قابل طرح می باشد.

1- قلمروی جرم انگاری:
با وجود آنکه مقررات قانون مذکور، یکســری از مسائل و مباحث کیفری شرکت های تعاونی 
را در برگرفته اســت و تا حدودی در این زمینه کارگشــا می باشــد، اما باید دانست که مسائل و 
مباحث مختلف دیگری در حوزه تعاون وجود دارد که باید دارای ضمانت اجرای کیفری باشند و 

در این زمینه جرم انگاری نیز صورت گیرد.

     از این رو جهت روشن شدن  نقایص قانون مذکور، به چند مورد از مهم ترین مواردی که  
قابل جرم  انگاری هستند، به عنوان نمونه اشاره می گردد:

1- ممانعت از حضور اعضا در جلسات مجامع عمومی
2- خدعه و نیرنگ افراد غیر عضو جهت معرفی خود به عنوان عضو شــرکت و یا شــرکت از 

این طریق در جلسات مجامع عمومی
3- عدم دعوت از اعضا برای مجامع عمومی توسط هیئت مدیره

4- عدم تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی و فوق العاده در موضوعات و مواعد هریک 
از آن ها

5- عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی جهت تعیین بازرس یا بازرسان توسط هیئت مدیره
6- عدم دعوت بازرسان به مجمع عمومی توسط هیئت مدیره

7- ممانعت یا اخالل در انجام وظایف بازرسان و یا عدم ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز آن ها 
توسط اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل

8- عدم رعایت تشــریفات و لوازم و مقدمات افزایش سرمایه و به تبع آن عدم رعایت مسائل 
مربوط به حق تقدم سهامداران.

9- عدم رعایت تشریفات کاهش سرمایه و به تبع آن حق اعضا در تقسیم سهام جدید.
10- پذیرش ســمت های موجود در شــرکت اعم از هیئت مدیره، مدیرعاملی، بازرسی و ... 

باوجود علم به عدم دارا بودن شرایط آن.
11- عدم تنظیم و تسلیم مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

12- عــدم تنظیم صورت حاضرین در مجامع عمومی توســط هیئت مدیــره و عدم تنظیم 
صورتجلسه هر مجمع    عمومی توسط هیئت رئیسه

13- عدم رعایت حق رای اعضا در جلسات مجامع عمومی
14- اســتفاده از اموال و اعتبارات شــرکت برای مقاصد شــخصی و برخالف منافع شرکت 

توسط هریک از اعضا و هیئت مدیره و مدیرعامل
15- ارائه یا انتشار ترازنامه و صورت دارایی غیرواقعی به منظور پنهان داشتن وضعیت شرکت
16- سوءاستفاده از اختیارات توسط اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و دیگر کارکنان در جهت 

منافع خود یا ثالث )پاسبان، 1392(
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    2- تعیین مجازات متناسب با جرم:
عالوه بر نقــص در جرم انگاری، در زمینه مجازات های مقرر در قانون شــرکت های تعاونی 
نیز نقص شــدیدی وجــود دارد. در روزگار کنونی که هدف کیفر و مجازات هم پیشــگیری از 
جرم است و هم تنبیه مجرم )اردبیلی، 1393(، مجازات های مقرر در قانون شرکت های تعاونی 
تامین کننده هیچ کدام از این اهداف نمی باشــند. علت اصلی این امر، گذشت زمانی طوالنی  از 
تصویب قانون مذکور و بالاثر شــدن مجازات های مالی آن می باشد؛ برای مثال می توان به ماده 
127 قانون مذکور اشــاره کرد که مجازات مالی گزارش خــالف واقع به مجمع عمومی را از ده 
هزار ریال تا یکصد هزار ریال تعیین نموده اســت. بدیهی اســت که این مقدار در سال تصویب 
قانون )سال 50( دارای ارزش بسیار زیاد و در نتیجه اثر بازدارندگی باالیی بوده است. اما اکنون 
با تورم این سال ها، تقریبا مجازات های مذکور هیچ ارزش مالی ندارند. با این اوصاف، می توان 
قائل شــد که عمال مجازات های قانون شــرکت های تعاونی محصور در مجازات سالب آزادی 
)حبس( می باشــد. این در حالی اســت که مقصود قانونگذار استفاده از مجازات های مالی در 
کنار مجازات های ســالب آزادی بوده اســت و حتی در بعضی موارد، استفاده از هردو مجازات 
برای یک جرم، مقصود بوده است. بنابراین بایستی در زمینه مجازات های جرایم حوزه تعاون نیز 

یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

3- آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون:
در مورد آیین رســیدگی به جرایم حوزه تعاون، اگرچه قانون مذکور در دو ماده مباحثی را بیان 
کرده اســت که البته در جهت رسیدگی سریع و آســان به جرایم تعاونی ها بسیار مثمر ثمر واقع 
شده است )ماده 131 و تبصره آن(، اما بدیهی است که باوجود پرونده های گوناگون در این حوزه، 

نیازمند قواعد بیشتر و بهتری در جهت آیین رسیدگی به این جرایم هستیم.

ضرورت به روزرسانی قوانین و مقررات کیفری ضرورت به روزرسانی قوانین و مقررات کیفری 
حوزه تعاونحوزه تعاون

بــا توجه به بیان نقــاط ضعف مقررات کیفری قانون شــرکت های تعاونــی و ذکر نقایص و 
کمبودهای آن، به روزرســانی این بخش از حوزه تعاون امری ضروری و فوری است. از این رو 
نکاتــی در ذیل مطرح می گردد که توجه به آن ها در تدویــن و تنظیم مقررات جدید این بخش، 

کارگشا و موثر خواهد بود:
در تدوین مقررات جدید، بایســتی احــکام کیفری تمامی انــواع تعاونی ها )اعم از   -1
شــرکت های تعاونی متعارف، شــرکت های تعاونی ســهامی عام،  تعاونی  های فراگیر ملی( و 
همچنیــن اتحادیه های تعاونــی را در برگیرد؛ چراکه پراکندگی در مقررات کیفری، ســبب بروز 

راه های فرار از قانون برای مجرمین می گردد. 
مقررات کیفری جدید حوزه تعاون بایستی جامع تمامی جرایم این حوزه باشد، که این   -2
جامعیت در قلمروی جرم انگاری نیازمند دقت در قوانین جزایی کشور و کار کارشناسی در این 

زمینه می باشد.
اگرچه در قانون شــرکت های تعاونی، از دو مجازات حبس و جزای نقدی برای جرایم   -3
این حوزه استفاده شده است، اما به نظر می رسد با تامل و توجه بیشتر در تعیین کیفیت و کمیت 
مجازات ها در مقررات جدید، در تحقق هدف پیشگیری از جرایم حوزه تعاون موفقیت بیشتری 

خواهیم داشت.
4-  یکــی از مجازات هایی که عــالوه بر مجازات های حبس و جــزای نقدی می توان در 
حوزه جرایم تعاونی ها اســتفاده نمود، مجازات های منع از شــغل، حرفه یا کار معین می باشد. 
اعمال این نوع از مجازات  بیشــتر در مواردی اســت که جایگاه شغلی فرد تسهیل کننده فعالیت 
مجرمانه وی می باشد. البته بایستی جنبه ارعابی و آزاردهنده یا کیفری آن را نیز قابل توجه دانست 
)اردبیلی، 1393(. اهمیت این نوع از مجازات در مقایســه با مجازات حبس مشخص می شود؛ 
چراکه مجازات حبس دارای آثار مخرب تری از مجازات ممنوعیت شــغلی می باشــد و به نظر 

می رسد استفاده از این نوع مجازات در برابر مجازات حبس در اولویت قرار دارد.
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در مقایسه شیوه های مجازات در جرایم حوزه تعاون به نظر می رسد که شاید مجازات   -5
جزای نقدی، بهترین شــیوه در جرایم مذکور می باشــد؛ چراکه عالوه بر بازدارندگی بیشتری که 
از سایر مجازات ها می تواند داشته باشــد، قابلیت انعطاف بیشتری با وضعیت مجرم نیز دارد و 
آثار مخرب کمتری نیز در بردارد )اردبیلی، 1393(. نکته ی دیگر در جزای نقدی، شــیوه تعیین 
آن می باشد. شیوه ای که در قانون شرکت های تعاونی و اکثر موارد قانون مجازات اسالمی وجود 
دارد، جزای نقدی ثابت اســت. مهم ترین ایراد این شــیوه، تاثیرپذیری آن از نوسان های ارزش 
پول رایج اســت؛ برای نمونه مطابق ماده 130 قانون شرکت های تعاونی، جزای نقدی جرم ایراد 
خســارت عمدی به شرکت توسط اعضای شــرکت از 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال تعیین شده 
اســت!! با ذکر مثال مذکور کامال مشخص اســت که در مورد مجازات های مالی جرایم حوزه 
تعاون، شــیوه دیگر تعیین جزای نقدی یعنی شیوه متغیر یا نسبی فواید بیشتری دارد و عیوب ذکر 
شــده )کاهش ارزش مبلغ جریمه تعیین شــده( دیگر مطرح نمی باشد؛ در این شیوه قانون گذار 
در صدد آن اســت تــا با تعیین جریمه ای بیش از منافع ناشــی از جرم، بزهــکار را از ارتکاب 
جــرم بازدارد )اردبیلی، 1393(؛ برای مثال می  توان به ماده 561 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسالمی اشــاره کرد که مجازات قاچاق را، پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع 

قاچاق تعیین کرده است. 
در مــورد مجازات حبس هم باید متذکر گردید که این نوع مجازات، در بهترین حالت   -6
هم دارای آثار مخرب فردی و اجتماعی می باشد. این آثار مخرب در حبس های کوتاه مدت حتی 
بیشــتر از مزایای این نوع مجازات اســت. به همین دلیل، قانون گذار در قانون مجازات اسالمی 
نســخه ی مجازات های جایگزین حبس را تجویز نموده اســت. بنابراین می بایســت در تعیین 
مجــازات  حبس برای جرایــم حوزه تعاون، عالوه بر آثار مختلف آن، بــه قواعد نهاد مذکور نیز 

توجه الزم داشت.

از آن جــا که هدف مجازات عالوه بــر تنبیه مجرم و بلکه مهم تر از آن، پیشــگیری از   -7
ارتکاب جرم می باشد )اردبیلی، 1393(، الزم است تا به مباحث جنایی و جرم شناسانه ی جرایم 
حوزه تعاون، توجه و نگاه ویژه ای داشــته باشــیم؛ چراکه هدف علم جرم شناسی ناظر بر مرحله 
پیش از ارتکاب جرم و اعمال مجازات اســت و با نگاه جرم شناسانه به جرایم این حوزه می توان 

راهکارهای مناسبی جهت پیشگیری از جرم، پیش بینی و تعیین نمود )محسنی، 1394(.
از آن جــا که یکی از ابعاد مهم و بلکه اصلی تریــن بعد حوزه تعاون، بعد اقتصادی آن   -8
می باشــد، توجه و رعایت مقتضیات این بعد از حوزه تعاون امری ضروری و اساســی اســت. 
یکی از مقتضیات مســائل اقتصادی و تجاری در دنیای امروز، اصل سرعت و اعتماد می باشد 
)عبدی پورفرد، 1396(. در مســائل و پرونده های کیفری که پیرامون تعاونی ها به وجود می آید، 
معموال این دو اصل مهم مورد خدشه قرار می گیرند. با توجه به این مطالب و نقش مهم تعاونی ها 
در اقتصاد کشــور، بایســتی در به روزرســانی مقررات کیفری حوزه مذکور،  قواعد مناسب و 
کاربردی جهت رســیدگی آسان و ســریع به جرایم این حوزه تدوین و تنظیم گردد. از جمله این 
قواعد، می توان از اختصاص شــعب خاص به حوزه تعاون نام برد که این امر ســبب رســیدگی 

تخصصی  و نگاه ویژه به جرایم و مسائل این حوزه می شود. 
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یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی

پس از آنکه در نوشــتار حاضر به احصاء مقررات کیفری حوزه تعاون و تحلیل نقاط ضعف و 
قوت آن ها پرداختیم، ضرورت به روزرسانی مقررات این بخش بیش از پیش مشخص گردید. در 

همین راستا، توصیه های سیاستی ذیل پیشنهاد می گردد:
    تشــکیل کارگروهی از متخصصین حقوق کیفری، آیین دادرســی کیفری و جرم شناسی 

جهت تدوین بخش جزایی قانون جامع حوزه تعاون؛
    تجمیع احکام کیفری حوزه تعاون ذیل یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون؛

    تعیین موارد و مسائل مورد نیاز در حوزه تعاون که نیازمند ضمانت اجرای کیفری می باشند.
    تعیین مجازات متناسب )از جهت کیفی و کمی( با جرایم حوزه تعاون؛

    تعیین قواعد رســیدگی به جرایم حوزه تعاون با توجــه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد 
کشور و مقتضیات آن )همچون اصل سرعت و اصل اعتماد(؛

    داشتن نگاه جرم شناسانه و پیشگیرانه در تدوین و تنظیم مقررات جزایی حوزه تعاون؛

منابع:منابع:
    قافی، حسین و شریعتی، سعید )1392(. اصول فقه کاربردی ج 3. اول. تهران: سمت.

    کاتوزیان، ناصر )1390(. مقدمه علم حقوق. هفتادوهفتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
    اردبیلی، محمدعلی )1393(. حقوق جزای عمومی ج 3. چهارم. تهران: نشر میزان.
    اردبیلی، محمدعلی )1392(. حقوق جزای عمومی ج 1. چهارم. تهران: نشر میزان.

    عبدی پورفرد، ابراهیم )1396(. حقوق تجارت ج 1. دوم. تهران: مجد.
    محسنی، فرید )1394(. جرم شناسی. اول. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

    پاسبان، محمدرضا )1392(. حقوق شرکت های تجاری. هشتم، تهران: سمت.
    دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن )1393(. قانون تجارت در نظم حقوق 

کنونی. تهران: دادستان.
    پورســید، ســیدبهزاد و مطهرپور، محمود )1391(. ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی 

سهامی عام. فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 19، شماره 70، ص 163- 200.
    نکویی، محمد )1389(. الزم االجرا بودن ماده ی 128 قانون شرکت های تعاونی مصوب 
1350 در مورد خیانت در امانت در شرک  های تعاونی. مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره 

52. ص 483- 504.
    خورشــیدی نژاد، حبیب الله )1395(. مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها و اتحادیه های 
تعاونی. کارشناسی ارشد رشــته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند، 

چاپ نشده.
    قانون تجارت مصوب سال 1311، مواد 190 – 194؛

    قانون شــرکت های تعاونی مصوب ســال 1350 و اصالحیه سال های 1350، 1352 و 
1354؛
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