بنام خدا
»فرم طرح درس«
دانشکده  :الهیات و معارف اسالمی

رشته گرایش  :فقه و مبانی حقوق اسالمی

نام درس :حقوق جزای اختصاصی
هدف کلی درس

مقطع :کارشناسی
تعداد واحد نظری  2 :واحد

 :آشنایی با عناصر و مجازاتهای برخی از جرایم اقتصادی

رئوس مطالب
هفته اول

 مقدمه
 اختالس درقوانین ایران
 عناصر جرم اختالس (عنصر قانونی)

هفته دوم

 عنصر مادی جرم اختالس (شرایط و اوضاع و احوال)


عنصر روانی جرم اختالس

 شروع به اختالس
هفته سوم

 بازداشت موقت در جرم اختالس
 تخفیف مجازات
 تشدید مجازات
 جزای نقدی


استرداد اموال مورد اختالس

 تعلیق مجازات
 جرایم در حکم اختالس
هفته چهارم

 جرم تصرف غیرقانونی
 تفاوت های بین اختالس و تصرف غیر قانونی از لحاظ آثار

هفته پنجم

 بررسی جرم رشا و ارتشا
 رشا و ارتشا در قوانین قبلی ایران
 رشا و ارتشا در قوانین فعلی ایران

هفته ششم

 عنصر مادی در جرایم رشا و ارتشا
 شروع به ارتکاب رشا و ارتشا

 عنصر روانی در جرایم رشا و ارتشا
 مجازات جرم ارتشا در حقوق ایران
 موارد تشدید مجازات رشا و ارتشا
هفته هفتم

 مجازات جرم رشا در حقوق ایران
 موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی

هفته هشتم

 جرم ربا
 مقدمه
 ربای معاملی :
 ربای قرضی:
 مالکهای حرمت ربا در نظر فقها
 حیل شرعی (حیله های شرعی)

هفته نهم

 بررسی عملیات بانکها در اخذ دیرکرد
 جرم ربا در قوانین ایران
 عناصر جرم ربا
 مجازات جرم ربا

هفته دهم

 جرم احتکار
 مقدمه
 دالیل کراهت:
 دالیل حرمت:
 جرم احتکار در قوانین ایران

هفته یازدهم

 عناصر جرم احتکار
 مجازات جرم احتکار

هفته دوازدهم

 جرم پولشویی
 مقدمه
 میزان پولشویی در سطح جهان

هفته سیزدهم

 شیوههای انجام پولشویی در سطح جهان
 تصفیه پول
 استفاده از بانکهای فاسد
 استفاده از پوششهای تجاری مشروع

هفته چهاردهم

 اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پولشویی
 اقدامات کشورها در راستای مبارزه با پولشویی
 مقابله با پولشویی در قوانین ایران
 نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی 1386

هفته پانزدهم

 بررسی قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی 1397

هفته شانزدهم



جمع بندی و رفع اشکال و بررسی تکالیف دانشجویان

ارزیابی  :کار کالسی ،میان ترم ،کنفرانس و پایان ترم

منبع :تقریرات درسی دکتر حسین میر محمد صادقی

