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  با  مقابلهنهادهاي نظام عدالت كيفري فرانسه و ايران در  تطبيقي بررسي
  جرايم اقتصادي

 
  ∗چگني اله خدائيان ذبيح

 
  چكيده

مهم جامعه جهاني اسـت  هاي  امروزه جرايم اقتصادي يكي از چالش
بـه هـم   ، رو جوالن آن مختص به كشور يـا قـاره خاصـي نيسـت    كه قلم

پيوستگي و ارتباط رو به گسترش جامعه جهـاني، از ميـان رفـتن مرزهـا،     
چند مليتـي و حتـي دسـت داشـتن اشـخاص و      هاي  شكل گيري شركت

نهادهاي بين المللي در ارتكاب جرايم اقتصـادي آن را بـه يـك معضـل     
مت و حيات جامعـه ملـي، بلكـه نظـم     جهاني تبديل نموده كه نه تنها سال

كشور ايران نيز از ايـن قاعـده    .جامعه بين المللي را نيز متأثر ساخته است
اين كشور كـه مرحلـه گـذار از اقتصـاد دولتـي بـه       . مستثناء نخواهد بود
كند بايستي مبارزه با جـرايم مـذكور را در اولويـت     مي خصوصي را طي

استا نقش نهادهاي نظـام عـدالت   در اين ر. سياست جنايي خود قرار دهد
كيفري در مبارزه با مفاسد مالي برجسته خواهد بود؛ زيرا چنانچه نهادهاي 
مذكور در انجام وظايف محوله اعم از كنشـي يـا واكنشـي از تخصـص،     
تبحر، استقالل و امكانات مادي و انساني كافي برخوردار باشند در مقابلـه  

در اين زمينه اسـتفاده از تجـارب   . دبا جرايم اقتصادي موفق تر خواهند بو
كشورهاي موفق در مهندسي نهادهاي نظام عدالت كيفري امري ضـروري  

                                                            
  و تحقيقات تهران واحد علوم دانشگاه آزاد اسالمي، دانشجوي مقطع دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي ∗

khodaiyan@dadfars.ir 
 21/10/1390 :تاريخ پذيرش        15/8/1390 :تاريخ دريافت   
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در اين مقاله به لحاظ ارتباط عميقي كه سيسـتم حقـوقي فرانسـه و    . است
ايران به ويژه از نظر شكلي دارند به مطالعه تطبيقي نهادهاي نظام عـدالت  

جرايم اقتصادي و بررسي نقاط ضـعف   كيفري فرانسه و ايران در مقابله با
  .شود مي و قوت آنها پرداخته

  
نهادهاي نظام عدالت كيفري، جـرم اقتصـادي، پيشـگيري، پيشـگيري      :هاي كليدي واژه

  .كيفري
  

  درآمد. 1
هاي داخلي و بين المللي به صراحت تعريف  گذاري واژه جرايم اقتصادي در قانون

در خصوص تعريف جـرم اقتصـادي   . فا شده استتنها به ذكر مصاديقي از آن اكت، نشده
برخي جرم اقتصـادي را اعمـال غيرقـانوني    . ميان صاحب نظران، اتفاق نظر وجود ندارد

به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريـف  اي  ي حرفهها فعاليتارتكاب يافته در قلمرو 
ز ايــن تعريــف هــر چنــد دو مــورد ا 1)1-2004،2 اســجوگران واســكوج،. (انــد نمــوده
ي تعريف جرم اقتصادي يعني ارتكاب در بستر حرفه اقتصـادي و ارتكـاب بـه    ها مالك

منظور كسب امتيازات اقتصادي را داراست، اما يكي از اركان اصلي جرم اقتصادي يعني 
تعريف ديگـر ايـن    .شود نمي نتيجه و آثار آن را كه اخالل در نظام اقتصادي است شامل

هستند كه به منافع اقتصـادي مـورد حمايـت    اي  منوعهاست كه جرايم اقتصادي اعمال م
اين تعريـف  )38 :1390مهدوي پور، . (اندازند مي جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر

نيز واجد ايرادهايي است زيرا محدوده، دامنه و موضـوع جـرايم اقتصـادي را مشـخص     
م اقتصادي، بـراي  بر اين اساس، برخي حقوقدانان بدون ارائه تعريفي از جر نكرده است

به ذكـر معيارهـايي از قبيـل انگيـزه مرتكـب، معيـار،       ، تشخيص دقيق آن از ساير جرايم
ــه و   ــابي مجــرم از عمــل مجرمان نجفــي . (انــد پرداختــه... وســايل و آالت جــرم، ارزي

البته عدم تعريف جـرم اقتصـادي بـه خـودي خـود،      ) 2284-2304 :1390ابرندآبادي، 
همـان طـور كـه قانونگـذار برخـي      . ري نسبتاً معمولي استكند و ام نمي مشكلي ايجاد

كشورها مانند فرانسه نيز از اين امر امتناع نموده و تنها مصاديق جـرم اقتصـادي را بيـان    
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در حقوق ايران نيز تعريفي از جـرم اقتصـادي ارائـه    ) 169 :1388 حسيني،. (كرده است
اري و مقابله با فساد تعريف ذيـل  قانون ارتقاء سالمت نظام اد) 1(نشده است البته ماده 

فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است «. را در مورد فساد ارائه نموده است
جمعي يا سازماني كه عمداً و ، كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي

ـ ، با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم براي خود يا ديگـري  ا ب
منـافع، منـابع   ، نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال

اخـتالس،  ، ارتشاء، نظير رشاء. يا سالمت و امنيت عمومي يا جمعي از مردم وارد نمايد
امكانات يا اطالعـات، دريافـت و   ، تباني، سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي

قـانون   »تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مـالي ، جعل، نونيغير قاهاي  پرداخت
مذكور هر چند در مقام تعريف فساد است كه مفهومي اعم از جـرم اقتصـادي دارد امـا    

زيرا هر چند جـرم اقتصـادي   . جرايم اقتصادي را به عنوان مصاديق آن ذكر نموده است
صـداقي برخـوردار بـوده اسـت؛ امـا      تاكنون در حقوق ايران از ابهام مفهومي و اجمال م

آن  35ناظر به تبصره ماده  108ماده  2در بند  2/5/1390قانون مجازات اسالمي مصوب 
قانون، اين نقيصه را رفع نموده و به صراحت جرايم مذكور در آن تبصـره را بـه عنـوان    

شده با اين وصف و با توجه به معيارهاي ارائه . مصاديق جرم اقتصادي ذكر نموده است
جرم اقتصادي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه با «توان گفت  مي توسط حقوقدانان

شـغلي و نقـض   هاي  انگيزه كسب سود يا امتياز مادي و نوعاً با ارتكاب در بستر فعاليت
اعتماد حاكم بر حرفه مربوطه ارتكاب يافته و بالفعل يا بالقوه موجبات اخـالل در نظـام   

در اين تعريف به معيارهايي از جمله انگيـزه مرتكـب   . كند مي هماقتصادي كشور را فرا
نقض اعتماد حاكم بـر حرفـه، اشـاره شـده     ، كسب سود، ارتكاب در بستر شغلي: يعني 

است و با توجه به معيار اخالل در نظام اقتصادي مذكور در تعريف، جـرم اقتصـادي از   
اقتصاد يك كشور را كه ، صاديجرايم اقت. شود مي ساير جرايم نظير جرايم مالي تفكيك

. كشــاند مــي دهــد بــه ورطــه نــابودي مــي نــبض تپنــده و مبنــاي قــدرت آن را تشــكيل
بدين سان مبارزه با اين جرايم بنا به جهات ذيـل حـائز اهميـت    ) 1: 1390زاده،  توسلي(

 بسـته ادارات دولتـي و   هـاي  جرايم اقتصادي به صورت پنهـان و در محـيط  : اوالً: است
نوعاً بزه ديده مشخص ندارند و اثرات سوء  يابند، مي مالي و مانند آن ارتكابهاي  بنگاه
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: كننـد؛ثانياً   نمـي  آنها در ميان افرادي پخش و توزيع نشده و افكار عمـومي را تحريـك  
اي، زيرك و داراي نفوذ هستند، كه بـا كمـك دانـش و     مرتكبان اين جرايم افرادي حرفه

شوند و به جهـت   مي اري و اقتصادي مرتكب جرماطالعات مخصوص در زمينه امور اد
انطباق اجتماعي باال و در عين حال ميزان خطرناكي زياد در رسته مجـرمين يقـه سـفيد    

اين جرايم جنبه فراملي داشته، بطـوري كـه از بزهكـاري اقتصـادي     : ثالثاً .گيرند مي قرار
به لحاظ اخاللي كـه در   شود؛ رابعاً اين جرايم مي غالباً بعنوان معضل دنياي امروز بحث

زندگي مردم ايجاد كرده و موجب ايراد خسارت جبران ناپذير به روابط مـالي مـردم بـا    
بنـابراين  .كنـد  مـي  شود به بنـاي حكومـت نيـز لطمـه وارد     مي همديگر و مردم با دولت

پيشگيري را بعنوان يك اصل راهبـردي  ، كشورهاي مختلف در مبارزه با جرايم اقتصادي
پيشگيري از جرم درصدد كاهش خطـرات  .سياست جنايي خود قرار داده انددر اولويت 

رويدادهاي بزه كارانه و رفتارهاي مرتبط از طريق مداخله در عمل و نوع آنهـا اسـت و   
شامل آن دسته از تدابير سياست جنايي است كه به شكل كيفري و غيركيفـري درصـدد   

بـه دو نـوع كنشـي و واكنشـي      كاهش ميزان بزهكاري است كه بر حسب زمان مداخله،
شود كـه قبـل از وقـوع     مي گفتهاي  پيشگيري كنشي، به تدابير پيشگيرانه. شود مي تقسيم

 جرم با هدف جلوگيري از ارتكاب جرم و يا كاهش ضـرر و زيـان ناشـي از آن اتخـاذ    
از جرم بـه روش اصـالح جامعـه و    » پيشگيري اجتماعي«شود و دو نوع است، يكي  مي

اقتصـاد و پـرورش افـراد در فرآينـد     ، آمـوزش و پـرورش  ، ي مانند خانوادهنظام اجتماع
كـه از گـذر كـاهش فرصـت و     . اسـت » پيشگيري وضعي«جامعه پذيري آنها و ديگري 

) 218: 1388روستايي، (يابد  مي كند، تحقق مي موقعيت هايي كه ارتكاب جرم را تسهيل
را بـي نيـاز از پيشـگيري كيفـري     ها  اما اتخاذ تدابير پيشگيرانه از جرايم اقتصادي دولت

نكرده است و همچنان به عنوان يك اقدام مؤثر در مقابله با جرايم اقتصادي، در دسـتور  
مبناي نظري اين نـوع پيشـگيري، اصـرار بـر تأييـد بازدارنـدگي       . قرار داردها  كار دولت

و  مقررات كيفري و روشهاي رسمي يا قانوني برخورد با جـرم، يعنـي اعمـال مجـازات    
. اقدامات موثرتر براي دستگيري مرتكبين از جمله تقويت پليس و دستگاه قضايي است

با تهديد تابعان حقوق كيفري، از يـك سـو و   » پيشگيري كيفري«) 277: 1380صفاري (
كيفري را نقـض  هاي  به اجرا گذاشتن اين تهديد از طريق مجازات كساني كه ممنوعيت
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در . از جرم و تكرار آن اسـت » عام و خاص«يشگيري كرده اند از سوي ديگر، در مقام پ
اين نوع پيشگيري مهمترين نقش را نهادهـاي وابسـته بـه نظـام عـدالت كيفـري يعنـي        

 .كنند مي ضابطين دادگستري و مراجع قضايي ايفاء
  

  نقش نهادهاي نظام عدالت كيفري در پيشگيري از جرايم اقتصادي .2
شـود كـه باعـث كـاهش      مي دامي را شاملهر اق، پيشگيري در مفهوم عام و موسع

اسـت كـه از   » پيشگيري كيفري«در اين معنا، يكي از انواع پيشگيري، . وقوع جرم گردد
: 1387 ضـرغامي، . (شـود  مـي  تحقيق، تعقيب و مجازات مجرمـان حاصـل  ، كشف جرم

و اين وظيفه بر عهده دستگاه عدالت كيفري است به طوري كه مجموعـه عوامـل   ) 257
منظور از فرآيند كيفري، كليه اقـداماتي  . گيرد مي ل در فرآيند كيفري را دربرقضايي دخي

است كه در مراحل تحقيق، تعقيب، صدور كيفرخواسـت، محاكمـه مجـرم و در نهايـت     
ايـن مراحـل،   . آينـد  مـي  اجراي حكم صادره به شكل ضمانت اجراي كيفري به اجرا در

كمبود در هر يك از اين مراحـل، مراحـل    كامالً وابسته اند و هرگونه نقص يااي  زنجيره
از سـوي ديگـر، وقـوع فسـاد در ايـن      . ديگر را با مشكالت اساسي مواجه خواهد كـرد 

را ايجاد كند؛ زيـرا اگـر نهـادي كـه بايـد مجـري       اي  تواند آثار منفي گسترده مي دستگاه
بـين  عدالت در مورد مفسدان باشد، خود فاسد شود ديگر اميدي به اجراي عدالت و از 

امروزه بـه رغـم تأكيـد    ) 69 :1387مندبگ نظر،  بهره. (بردن فساد وجود نخواهد داشت
در اين زمينه، مقابله با فساد به داليل ها  فزاينده درباره مبارزه با فساد و بسياري از تالش

بسـياري از كشـورها ماننـد آفريقـاي جنـوبي و تايلنـد از       . زيادي شكست خورده است
برخوردار بوده اما در مهـار فسـاد اقتصـادي توفيـق چنـداني      اي  نهقوانين ضد فساد نمو

زيرا صرف داشتن قوانين جامع و مانع براي پيشگيري و مبارزه با جـرم كفايـت   . ندارند
نكرده، بلكه قانون خوب، بايستي توسط مجريان به نحو مطلوب اجرا شود تا آثار خـود  

رايم اقتصادي جـز از رهگـذر نهادهـاي    بنابراين مبارزه با ج. را در جامعه برجاي گذارد
 تحقيق، تعقيب و رسـيدگي امكـان پـذير   ، متخصص و كارآمد در مرحله كشف، مستقل
توان آنها را در  نمي انحصاري دارند؛ چنانكههاي  باشد؛ زيرا جرايم اقتصادي ويژگي نمي
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رايم از اين رو رسيدگي به اين گونه ج. رديف جرايم سنتي، نظير قتل و سرقت قرار داد
مستلزم وقوف علمي به طبيعت و انواع آن جرايم است و كسب آگاهي تجربي از طريق 

شيوه مناسبي بـراي تسـلط بـر جـرايم مـذكور      ، اقتصاديهاي  رسيدگي عملي به پرونده
ضـابطين دادگسـتري و   (راه علمي آن است كـه مجريـان نظـام عـدالت كيفـري      . نيست
اقتصـادي و  هـاي   صي، خود را به دادهتخص -علميهاي  از طريق آموزش دوره) قضات

همچنين از استقالل كافي جهت مقابلـه  ) 181 :1388حسيني،.(حقوق كيفري مجهز كنند
با مجريان اقتصادي برخوردار باشند تا از اين طريق بتوان نسبت به پيشگيري كيفـري از  

  .جرايم اقتصادي اميدوار بود
  

  در مقابله با جرايم اقتصادينهادهاي نظام عدالت كيفري فرانسه و ايران . 3
نهادهاي نظام عدالت كيفري نقش مهمي در مقابله با جرايم اقتصادي بـه ويـژه در   
پيشگيري واكنشي به جرايم اقتصادي دارند اين نهادهـا در كشـورهاي ايـران و فرانسـه     

هستند كه در اين مقاله ساختار تشـكيالتي، وظـايف    ها دادگاهدادسرا و ، عبارت از پليس
ضمن بيـان نقـاط   ، ختيارات هر كدام از نهادها را در كشورهاي مذكور بررسي نمودهو ا

  .شود مي ضعف و قوت هر يك، به مقايسه تطبيقي آنها پرداخته
  
  پليس. 1-3

اي  پليس به عنوان اصلي ترين نهاد برقراري نظم و امنيت در جامعه وظايف عديده
ابطيت بوده و پليس را در زمره جزيـي  برخي از اين وظايف مرتبط با ض. را برعهده دارد

برخي ديگر از وظايف و مأموريتهـاي پلـيس، از جـنس    . دهد مي از سيستم عدالت قرار
محمد نسل، . (دهد مي پيشگيري كنشي بوده به اصطالح عملكرد پليس اداري را تشكيل

سـرعت و دقـت در انجـام    ، از آنجا كه نهادهاي عدالت كيفري بـا قاطعيـت  ) 68 :1386
توانند از تكرار جرايم پيشگيري نمايند، همچنـين وجـود تخصـص در     مي يف خودوظا

از ايـن رو  ، اين گونه نهادها موجب افزايش ميزان دقت و سرعت در عملكرد آنها است
 پليس كه يكي از نهادهاي عدالت كيفري اسـت بـا دقـت و سـرعت در عملكـرد خـود      
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  .ه باشدتواند نقش به سزايي در پيشگيري از جرايم داشت مي
پليس قضايي كـه وابسـته بـه    : پليس فرانسه در دو نيروي پليس ملي كه عبارتند از

وزارت كشور بوده و مقر آن در اين وزارت مستقر است و ژانـدارمري كـه وابسـته بـه     
وزارت دفاع است، سازماندهي شده است پليس در برابر رئيس كـل پلـيس كـه توسـط     

هر دو نيرو از ) 32 :1387محمد نسل، . (داردگردد مسئوليت  مي هيأت وزيران منصوب
الزم جهت مقابله بـا جـرايم اقتصـادي برخوردارنـد و مكلـف بـه اجـراي        هاي  آموزش

دستورات شوراي دولتي و نيز اوامـر و مأموريتهـاي محولـه توسـط قضـات تحقيـق در       
يس قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، پل 13و  12طبق مواد . كيفري هستندهاي  پرونده

قضايي در شهرستانها، تحت مديريت دادسـتان شهرسـتان و در حـوزه قضـايي محـاكم      
به . كند مي تجديدنظر، با نظارت دادستان استان و تحت كنترل شعبه تحقيق انجام وظيفه

  :قانون مذكور پليس قضايي متشكل از مقامات ذيل است 15موجب ماده 
ي و مـأموران معـاون پلـيس    مأموران پليس قضـاي  )افسران پليس قضايي، ب) الف
كارمندان و مأموراني كه در برخي قوانين خـاص، عهـده دار انجـام وظـايف     )قضايي، ج

پلـيس  ، و مأموران متخصص آبهاها  رؤساي حوزه، مهندسين: پليس قضايي هستند مانند
تقلـب در نـرخ ماليـات و    ، روستا، مأموران گمرك در ارتباط با مالياتهـاي غيـر مسـتقيم   

، پليس قضايي از نظر 2005بر اساس آخرين اصالحات سازماني در اكتبر . هارزش افزود
ادارات مركـزي كـه صـالحيت اقـدام در سراسـر      )1: ساختاري شامل دو بخـش اسـت  
برخورد با انـواع جـرايم سـازمان يافتـه، بزهكـاري      . سرزمين جمهوري فرانسه را دارند

به ها  يت هماهنگي و تمركز فعاليتاقتصادي و مالي عمدتاً بر عهده اين اداره است تا نها
وجود آمده، تحقيقات مربوطه با سهولت بيشتري در سراسر كشور پيگيـري شـود؛ زيـرا    
پرسنل اين اداره متخصص و آموزش ديده بوده و از تجربه كـافي در مبـارزه بـا جـرايم     

مضافاً چون ادارات مركزي صـالحيت اقـدام در سراسـر كشـور     . اقتصادي برخوردارند
ه را دارند، بنابراين پرسنل آنها براي ادامه تحقيقـات در سراسـر سـرزمين فرانسـه     فرانس

. مكلف به اجـراي دسـتورات آنهـا هسـتند    اي  آزادي عمل داشته و تمام نيروهاي منطقه
بدين سان اتخاذ اين شيوه، از نياز به تفويض نيابت قضايي و ديوان ساالري افراطي كـه  

كاهد و هماهنگي فعاليـت پلـيس را    مي ، به شدتشود مي موجب كندي روند تحقيقات
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يگـان  . دهـد  مـي  بزرگ اقتصـادي افـزايش  هاي  در سراسر كشور به خصوص در پرونده
ايجـاد شـده اسـت، مهـم تـرين       2004مركزي مبارزه با فساد مالي و اداري كه در سال 

جـرايم اقتصـادي در سراسـر    هـاي   است كه بطور تخصصي به پيگيري پرونـده اي  اداره
مختلف تشكيل شـده و بـا   هاي  از تخصصاي  پردازد كه از يك تيم چند رشته مي شورك

همكاري نيروهاي پليس، افراد ژاندارمري و مقامـات غيرنظـامي متخصـص، تحقيقـات     
دهد اين يگان همانند ساير واحدهاي وابسته به مـديريت   مي را انجامها  مقدماتي پرونده

  .اليت داردمركزي پليس قضايي، در سراسر كشور فع
است كـه نـه اداره   اي  اداره پليس منطقه اي، مشتمل بر دوازده اداره پليس منطقه. 2

. آن هر كدام در چند ناحيه كشور فعاليت دارند و سه اداره در يك ناحيـه فعـال هسـتند   
در هـر يـك از ايـن ادارات    . ادارات مذكور با يكديگر و ادارات مركزي همكاري دارند

ي رسيدگي به جرايم اقتصادي و تطهير عوايد مجرمانـه تشـكيل   واحدهاي تخصصي برا
بـا شـركت   اي  كميسيون ويژه 2002 مي 23عالوه بر آن طبق بخشنامه مورخ . شده است

پلـيس  اي  مأمورين پليس، افراد ژاندارمري و ساير ادارات دولتي در سطح ادارات منطقه
و برخـورد بـا    تشكيل شـده اسـت كـه از تخصـص الزم برخوردارنـد و بـراي كشـف       

توانند به راحتـي از همكـاري ادارات    مي ي اقتصادي زيرزميني كارآيي دارند وها فعاليت
بهره مند شوند و تحت شرايطي به اسناد محرمانه مالياتي و گمركي نيز  مالياتي و گمرك

  :در خصوص پليس فرانسه چند نكته حائز اهميت است. دسترسي داشته باشند
قسـمت مقـررات    1-2ر مقام تحقيقات قضايي، مطـابق مـاده   افسران پليس د) اوالً

اجرايي آيين دادرسي كيفري مصوب شـوراي دولتـي منحصـراً در برابـر مقـام قضـايي       
كنند  مي مسئوليت دارند و دستورهاي او را دريافت و در مواقع لزوم از او كسب تكليف

) گركـو (مـالي  بـر ضـد فسـاد    هـا   و تحقيقات انجام شده توسط كارشناسان گروه دولت
هـاي   حاكي از اين است كه نيروهاي پليس و ژاندارمري از سطح استقالل خود در سـال 

توان به صورت فرمايشي  نمي راها  پرونده اخير رضايت دارند و در شرايط موجود ديگر
مختومه كرد، افراد مافوق از مداخالت سياسي و مـانع تراشـي منـع شـده انـد و سـطح       

ماده  1طبق بند : ثانياً 2)55-56: 2003گركو،. (ارتقاء يافته است همكاري با ساير ادارات
جـرايم  : قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه در بعضي جرايم اقتصادي و مـالي ماننـد   28
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تطهير عوايد مجرمانه، تقلبات مالياتي و تقلبات بر ضد منافع مالي اتحاديه اروپا و فسـاد  
توانند موقتاً از مأمورين  مي ات تحقيق و دادستانهامالي و اداري مرتبط با اين جرايم، قض

زيرا اين مأمورين به علـت  . عاليرتبه گمرك با رعايت تشريفات مخصوص استفاده كنند
 :ثالثـاً . پيچيده برمي آيندهاي  تجربه و تخصصي كه دارند بهتر از عهده تحقيقات پرونده

پليس و بـه ابتكـار خـود     اداري به ندرت توسط -شروع تحقيقات مربوط به فساد مالي
مربوطـه بيشـتر   هاي  گيرد؛ در واقع نقش اصلي پليس و ژاندارمري در پرونده مي صورت

 پيگيري تحقيقات و انجام دستورهايي اسـت كـه توسـط مقـام قضـايي مربوطـه صـادر       
كشف و اعالم اوليه جرايم مزبور غالباً توسط سـاير نهادهـا و   ، به عبارت ديگر. شود مي

يابـد   مي واحدهاي بازرسي و اطالعات مردمي انجام، ديوان محاسبات: لاشخاص از قبي
ادارات مركزي پليس داراي صـالحيت تحقيقـات    :رابعاً) 264-268، نظري نژاد، همان(

بر اين اساس در مبارزه با جـرايم اقتصـادي، بـه ويـژه     . در سراسر كشور فرانسه هستند
وزه قضايي نبوده بلكه در سراسر كشـور  تطهير عوايد مجرمانه كه غالباً محدود به يك ح

يوسفيان شوره دلي، . (شوند نمي و حتي در خارج از كشور گسترده هستند، دچار مشكل
پلـيس محـدود بـه    اي  صالحيت هر كـدام از ادارات منطقـه   :خامساً ؛)277-275 :1388

صالحيت سرزميني يك دادگاه شهرستان نيست بلكه هر اداره در چندين حوزه قضـايي  
اما در كشـور ايـران هـم اكنـون     . ظف به اجراي اوامر قضايي و انجام تحقيقات استمو

قـانون   4مـاده   8قانون آيين دادرسـي كيفـري و بنـد     15نيروي انتظامي به موجب ماده 
تشكيل نيروي انتظامي، ضابط عام دادگستري بوده است و وظيفه كشف جرم، از جملـه  

 اصلي تقسـيم  معموالً به دو مرحله يند تحقيقاتجرايم اقتصادي را بر عهده دارد كه فرآ
و هـا   مرحله اول در برگيرنده تحقيقات ابتدايي است كه در آن افسران كالنتري. شود مي

مرحله بعدي كه پـس از تحقيقـات اوليـه اسـت     . دهند مي اين وظيفه را انجامها  پاسگاه
ا گرفتـه انـد و در   صرفاً توسط افسران پليس كه به شكل رسمي، فنون تحقيقـاتي را فـر  

تخصصي پليس براي پاسخگويي به انواع خاصي از جرايم مانند قتل، جـرايم  هاي  بخش
پليس مبارزه با جرايم اقتصادي يكـي  . شود مي سازماندهي شده اند، انجام... اقتصادي و 

از پليسهاي تخصصي در اداره آگاهي است كه وظيفه كشف جرايم اقتصـادي و تعقيـب   
حال سئوال اين است كه آيا نيروي انتظامي ) 19، 88روستايي، . (ده داردمتهمان را بر عه
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تاكنون موفق بوده اسـت يـا خيـر؟     جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با جرايم اقتصادي
واقعيت اين است كه بنا به جهات ذيل اين نيرو در برخورد با جرايم اقتصـادي چنـدان   

  .موفق نبوده است
كه مرتكبين اين جرايم از افراد وابسته به مقامـات مملكتـي    در بسياري موارد) اوالً

صاحب منصب و موقعيتي باشـند، مـأمورين انتظـامي بـه عنـوان       بوده يا مرتكبان خود،
ضابط عام قوه قضاييه استقالل كافي براي برخـورد بـا آنهـا را ندارنـد و مالحظـاتي را      

ار متخلفين يا امحاي داليل كنند كه اين نحوه عملكرد خود به خود فرصت فر مي اعمال
داليل، معموالً در مراحل اوليـه كشـف جـرم و در    ) كند؛ ثانياً مي و مدارك جرم را ايجاد

شوند از آنجا كه در اين جرايم، اسناد و مـداركي كـه دليـل جـرم      مي صحنه جرم يافت
 باشد اكثر مأموران انتظامي تخصصـي  مي هستند، صورت ظاهر آنها قانوني و بدون ايراد

كنند، لذا  نمي خود توجهي به آنهاهاي  در اين خصوص ندارند و در تحقيقات و بازرسي
حتـي  ، ماند و يا به واسطه عدم شناخت ضـابطين  مي بسياري از داليل يا نامكشوف باقي

در مواردي كه مرتكبين ) روند؛ ثالثاً مي بعد از كشف، مورد بي توجهي واقع شده، از بين
و قدرت هستند در همه مراحل از بدو دستگيري تا محاكمـه  اين جرايم، صاحب ثروت 

ايـن امـر   . سعي دارند با استفاده از قدرت مالي موجبات خالصي خود را فراهم نماينـد 
آگاهي كمتري از قانون و اهميت جرم مرتكب داشته ، مسلمي است كه هر چه مأمورين

ده به حصول نتيجه بيشتر باشند و همچنين نيازمندتر باشند، امكان توفيق فرد دستگير ش
براي رفع اين مشكل نيـروي انتظـامي اقـدام بـه تشـكيل      ) 87 :1388مسعودي، . (است

پليس مبارزه با جرايم اقتصادي در ادارات آگاهي شهرستانها نموده است؛ اما چون ايـن  
مأمورين بيشتر بـه تجربيـات خـود اكتفـاء نمـوده و آموزشـهاي تخصصـي را در امـور         

 اند و از طرفـي پلـيس موصـوف نيـز فاقـد كارشـناس امـور اقتصـادي        اقتصادي نديده 
باشند، تشكيالت انتظامي تاكنون توفيق چنداني در مبارزه با جرايم اقتصادي نداشـته   مي

ضابط ديگر قوه قضاييه در مبارزه با جرايم كالن اقتصادي وزارت اطالعات اسـت  .است
ايـن وزارت بـا هـدف     25/5/1361بر اساس قانون تشكيل وزارت اطالعـات مصـوب   

حفاظــت اطالعــات و ضــد ، كســب و پــرورش اطالعــات امنيتــي، اطالعــات خــارجي
الزم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي و در هاي  جاسوسي و به دست آوردن آگاهي
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سـؤالي كـه   . آنان عليه كشور تشكيل شـده اسـت  هاي  جهت پيشگيري و مقابله با توطئه
ضابط دادگسـتري محسـوب   ، مورين وزارت اطالعاتشود اين است كه آيا مأ مي مطرح

شوند يا خيـر؟ آنچـه    مي شده و قضات در ارجاع پرونده به آنها مرتكب تخلف انتظامي
زيرا . باشند نمي مسلم است مأمورين وزارت اطالعات ضابط قوه قضاييه در همه جرايم

ته نشده اند و طبق قانون تشكيل اين وزارتخانه مأمورين مذكور ضابط قوه قضاييه شناخ
كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهـده ضـابطين قـوه    «: اين قانون تصريح دارد 4ماده 

 353/7اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مشورتي خود بـه شـماره   » قضاييه است
 نظر داده است مأمورين وزارت اطالعات ضابط دادگستري محسـوب  7/4/1366مورخ 
تـوان جلـب،    نمي 1362ه قانون تشكيل وزارت اطالعات مصوب شوند و با توجه ب نمي

در نظريـه شـماره   . دستگيري يا ساير اقدامات قضـايي را از وزارت مزبـور تقاضـا كـرد    
مأمورين وزارت اطالعات و يـا پرسـنل   «: نيز بيان نموده است 21/8/81مورخ  7448/7

دادگستري به آنان بـا   اطالعات سپاه پاسداران ضابط دادگستري نيستند و ارجاع وظايف
   ».قانون مطابقت ندارد

اما در مورد جرايم كالن اقتصادي مأمورين وزارت اطالعـات ضـابط قـوه قضـاييه     
  : باشند زيرا مي بوده موظف به اجراي اوامر قضايي

قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت اطالعـات را در كشـف مفاسـد     124ماده ) اوالً
گي ضابط قوه قضاييه شناخته است و در اين قانون مقرر اقتصادي و سرقت ميراث فرهن

وزارت اطالعات در كشف مفاسد كـالن اقتصـادي و سـرقت ميـراث      -ب«: شده است
  » آورد مي فرهنگي درمقام ضابط قوه قضاييه اقدام الزم به عمل

« قانون تشكيل وزارت اطالعات از جمله وظـايف ايـن وزارت    10طبق ماده ) ثانياً
توليد، تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطالعـات مـورد نيـاز در    ، آوري اخباركسب و جمع 

ي هـا  فعاليـت براندازي است كه هاي  و فعاليتها  ابعاد داخلي و خارجي و كشف توطئه
اين موضـوع در قـانون مجـازات    . براندازي ممكن است در قالب جرايم اقتصادي باشد

ايـن قـانون   ) 1(در مـاده  . اسـت  اخالل گران در نظام اقتصادي كشور پيش بينـي شـده  
مصاديق فعاليت هايي نظير اخالل در نظام پولي و ارزي، اخالل در امر توزيـع مايحتـاج   

آمده است چنانچه اعمال مذكور در بنـدهاي  ) 2(پيش بيني شده و در ماده ... عمومي و 
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آن و يـا  به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران يا به قصد مقابله با ) 1(ماده 
با علم به مؤثر بودن اقدام مقابله با نظام باشد، مرتكب به مجازات محارب و افسـاد فـي   

بنابراين در صورت تحقق شرايط مـذكور در جـرايم اقتصـادي    . شود مي االرض محكوم
  .وزارت اطالعات در امر پيشگيري و مبارزه با آن حق دخالت دارد

وزارت اطالعـات را   10/2/1380ريخ مقام معظـم رهبـري طـي پيـامي در تـا     ) ثالثاً
هـاي   موظف كردند، در چهارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پـذير در فعاليـت  

بـزرگ،  هاي  سرمايه گذاري ،اقتصادي دولتي كالن مانند معامالت و قراردادهاي خارجي
ملي و نيز مراكـز مهـم تصـميم گيـري اقتصـادي و پـولي كشـور را پوشـش         هاي  طرح

و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سالمت اقتصادي يـاري رسـاند و    اطالعاتي دهد
دفتـر بهبـود ارزيـابي عملكـرد مـديريت،      . (به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد

1382،3 (  
قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابلـه بـا فسـاد نيـز     ) 4(ماده ) 1(تبصره ) رابعاً

البته قبل از صراحت قانون . وب نموده استوزارت اطالعات را ضابط قوه قضاييه محس
مبني بر ضابط بودن وزارت اطالعات در جرايم اقتصادي، رييس وقت قـوه قضـاييه بـه    

اجازه پيگيري فساد مـالي در ادارات   23/1/73مورخ  73/131/3موجب بخشنامه شماره 
 دولتــي را بــه وزارت اطالعــات داده بودنــد و تــاكنون مــأمورين وزارت اطالعــات بــه

همكاري داشته و اي  خصوص در تهران با مجتمع قضايي امور اقتصادي به نحو گسترده
كه در مورد ضـابط بـودن وزارت   اي  نكته. دهند مي وظايف ضابطين دادگستري را انجام

قـانون برنامـه    124ماده ) ب(اطالعات در جرايم اقتصادي وجود دارد اين است كه بند 
، قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابلـه بـا فسـاد    4ماده ) 1(چهارم توسعه و تبصره 
. ضابط قوه قضاييه محسوب نموده است» مفاسد كالن اقتصادي«وزارت اطالعات را در 

سئوال اين است چه معياري براي تفكيك مفاسد كالن مالي از غيـر كـالن وجـود دارد؟    
نصابي را كـه   در اين خصوص قانونگذار معيار و مالكي را مشخص ننموده است و حد

تعيـين  ) ده ميليارد ريال(رييس قوه قضاييه براي ارجاع پرونده به مجتمع امور اقتصادي 
تواند معيار و مبناي فساد كالن قرار گيرد، زيرا تفسير قوانين عـادي   نمي نموده است نيز

شـده  اي  بر اين اساس تشخيص موضوع سليقه. باشد نمي از اختيارات رييس قوه قضاييه
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جـرايم  هـاي   مأمورين وزارت اطالعات در بعضي موارد از رسيدگي به پرونـده است و 
هر چند . دانند نمي قانون فوق الذكر 124اقتصادي خودداري نموده، آنها را مشمول ماده 

در صورت سكوت قانون بايد تشـخيص قاضـي را معيـار و مـالك كـالن بـودن فسـاد        
 35توان نصاب مذكور در ماده  مي شهدانست، با اين وصف جهت پايان دادن به اين مناق

قانون جديد مجازات اسالمي و تبصره آن يعني يك ميليارد ريال و بيشتر را مفاسد كالن 
نكته ديگر اينكه با فرض پذيرش اين وزارت به عنوان ضـابط قـوه   . اقتصادي تلقي كرد

عتـاً فاقـد   باشـد طبي  نمـي  قضاييه، از آنجا كه وظيفه اصلي آن مبارزه با جـرايم اقتصـادي  
نيروهاي متخصص و آموزش ديده در اين موضوع است لذا همچنان مشـكل كشـور در   

از ايـن رو در  . كشف جرايم اقتصادي و تحقيقات مقدماتي اين جـرايم پـا برجـا اسـت    
مقايسه ضابطين دادگستري فرانسه و ايران در مبارزه بـا جـرايم اقتصـادي، نكـات ذيـل      

  :حايز اهميت است
حقوقي فرانسـه مـأمورين و افسـران پلـيس قضـايي در مقـام انجـام        در نظام ) اوالً

تحقيقات مقدماتي از اجراي اوامر يا كسب تكليف از مقامات غير قضايي رسماً ممنـوع  
به خصوص جرايم اقتصادي  ،شده اند و اين امر دخالت مقامات سياسي را در تحقيقات

قـوه   رد و مقامات مافوق ضـابط ليكن در قوانين ايران چنين منعي وجود ندا. كند مي منع
  دهند؛ مي قضاييه به خود اجازه دخالت در تحقيقات مقدماتي را

عدم محدوديت ساختار پليس فرانسـه بـه تقسـيمات كشـوري، مـأمورين را      ) ثانياً
تحقيقات خود را با سهولت و سرعت ، كند بدون نياز به تفويض نيابت قضايي مي كمك

حيت ضابطين دادگستري در ايران محدود به حـوزه  حال آنكه صال. بيشتري انجام دهند
  . قضايي بوده و در خارج از حوزه قضايي نياز به نيابت قضايي دارند

يگان مبارزه با جرايم اقتصادي واحد توانمندي اسـت كـه در سـاختار پلـيس     ) ثالثاً
و  پردازد و از امكانات مـادي  مي قضايي فرانسه به طور تخصصي به مبارزه با اين جرايم

امـا در كشـور ايـران نيـروي انتظـامي بـه عنـوان ضـابط عـام          . انساني برخوردار اسـت 
پردازد و نهادي تحـت عنـوان پلـيس قضـايي كـه       مي دادگستري به مبارزه با اين جرايم

و هـا   مأموران و افسران آن حـائز شـرايط آموزشـي و تخصصـي مخصـوص و قابليـت      
حدي هـم كـه در ادارات آگـاهي تحـت     وا. اختيارات ويژه متناسب باشند، وجود ندارد
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عنوان اداره كل مبارزه با جرايم اقتصـادي وجـود دارد از امكانـات و تخصصـهاي الزم     
   پردازد؛ مي برخوردار نبوده و بيشتر به مبارزه با قاچاق كاال و ارز

مأمورين وزارت اطالعات هم بلحاظ تعدد وظـايف محولـه عمـالً فرصـت     ) رابعاً
. شـوند  مـي  با جرايم اقتصادي نداشته و كمتر درگيـر ايـن موضـوع   چنداني براي مبارزه 

  :شود مي بنابراين براي مبارزه با جرايم اقتصادي پيشنهاد
پليس ويژه جرايم اقتصادي بـا پرسـنل متخصـص، كـارآزموده و نفوذناپـذير      ) اوالً

شد تـا  اين نيرو از امكانات مالي، اداري و آموزشي كافي برخوردار با) تشكيل شود؛ ثانياً
از استقالل كافي نسبت بـه  ) ثالثاً وظايف حساس و پرهزينه را بطور شايسته انجام دهد؛

الزم به ذكر است تا زماني كه چنين نيرويـي  . مقامات سياسي و اجرايي برخوردار باشند
قانوني موجود در برنامـه پـنجم   هاي  تواند از ظرفيت مي تشكيل نشده است، قوه قضاييه

قـوه  «قانون مذكور مقرر شـده اسـت    211ماده ) الف(ايد؛ زيرا در بند توسعه استفاده نم
كـه در صـورت تشـكيل    » قضاييه مكلف است نسبت به ايجاد پليس قضايي اقدام نمايد

. توان واحدي از آن را به كشف و تحقيق جرايم اقتصـادي اختصـاص داد   مي اين پليس
مان قانون يكـي از وظـايف قـوه قضـاييه     ه 211ماده ) ج(بند  2مضافاً اينكه در قسمت 

تدوين طـرح تخصصـي كـردن ضـابطان قضـايي در جهـت توانمندسـازي و آمـوزش         
  . تخصصي آنان است

  
  مرجع قضايي. 2-3

حساسيت افكار عمومي و خسارات حاصل از اين جرايم ، اهميت جرايم اقتصادي
ات آمـوزش  سعي دارند نهادهاي قضايي كيفري خاص و قضها  به حدي است كه دولت

اشراف مرتكبان به تخلف و حرفه . ديده را براي رسيدگي به اين جرايم اختصاص دهند
خود و توانايي بهره مندي از بهترين وكال و خبره ترين مشاوران و حسابداران به حدي 

 كنـد  مـي  قاضي كه به جـرم قتـل رسـيدگي   . وجود دارداي  است كه نياز به قاضي حرفه
ات و جرايم مرتبط با دفاتر حسابداري و مقـررات مربـوط بـه    تواند پيچيدگي تخلف نمي

. را درك كند لذا در بسياري كشورها بـا مراجـع خاصـي مواجـه هسـتيم     ها  ثبت شركت
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از آنجا كه سيستم قضايي حاكم در كشورهاي فرانسه ) 2539 :1390نجفي ابرندآبادي، (
ي تحقيقـات مقـدماتي و    و ايران از نظام مختلط تبعيت نموده و در اين نظام دو مرحله

رسيدگي از يكديگر جداست و مقررات حـاكم بـر آنهـا متفـاوت اسـت يعنـي تعقيـب        
بـر ايـن    شـود؛  مـي  متهمان و تحقيقات مقدماتي در دادسرا و رسيدگي در دادگاه انجـام 

  .گيرد مي اساس ابتدا نهاد دادسرا و سپس دادگاه مورد مطالعه تطبيقي قرار
  دادسرا. 1-2-3

دادسرا مسئول تعقيب دعـواي عمـومي   ، طبق قانون آيين دادرسي كيفريدر فرانسه 
در ايـن  . رياسـت دادسـرا را دادسـتان بـر عهـده دارد     . و درخواست اجراي قانون است

از نظر سلسله مراتب دو نوع دادسرا وجود دارد، يكـي دادسـراي اسـتان كـه در     ، كشور
وزه دادگـاه تجديـدنظر اسـتان    ي تجديدنظر و دادگاه جنايي مستقر در حها دادگاهمعيت 

 كند، دوم دادسراي شهرستان كه در معيت دادگاه شهرستان انجام وظيفـه  مي انجام وظيفه
دادستان استان بر اجراي قوانين كيفري در حوزه دادگاه تجديدنظر استان و بـر  .نمايد مي

توانـد بـا    مـي  حسن اجراي عملكرد دادسراي شهرستانهاي حوزه خـود نظـارت دارد و  
دادسـتان شهرسـتان نيـز    . تور كتبي از دادستان شهرستان شروع به تعقيبي را بخواهـد دس

توانـد دسـتور بايگـاني     مي دستور تعقيب پرونده را در شهرستان صادر و تحت شرايطي
البته كسي كه نسـبت بـه تصـميم بايگـاني كـردن پرونـده       . كردن پرونده را صادر نمايد

در ) 52-53 :1388تـدين،  . (ان اعتـراض نمايـد  تواند نزد دادستان است مي معترض است
در قانون آيين دادرسـي   1994اين كشور با اصالحات متعددي كه به خصوص در سال 

كيفري به عمل آمده اسـت رويكـرد نظـام حقـوقي آن در جـرايم اقتصـادي بـه سـوي         
اي  به طوري كه طبق آن قانون، مراجـع ويـژه  . تخصصي شدن مراجع قضايي بوده است

ايـن  . محاكمه و صدور رأي تشكيل شده استاي  تحقيق و در امور جنحه، قيببراي تع
تخصصي دادگاه جنحـه و نظـاير آن   هاي  مراجع شامل دادستانها، قضات تحقيق و شعبه

سـازمان يافتـه   اي  ي فرامنطقهها دادگاهجرايم مالي و اقتصادي و هاي  است كه در مجتمع
همكاري انواع متخصصـين ماننـد كارمنـدان    در حقيقت مركزي براي ها  اند، اين مجتمع

بانك ملي فرانسه، كاركنان ادارات ماليـات و گمـرك از يـك سـو و قضـات تحقيـق و       
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دادستانها از سوي ديگر هستند، در واقـع محـيط مناسـبي را بـراي رسـيدگي دقيـق بـه        
 در كشور فرانسـه ) 273 :1388، يوسفيان شوره دلي. (مربوطه ايجاد كرده اندهاي  پرونده

لذا قانونگذار تحـت شـرايطي بـه    ، كند مي دادسرا از سيستم مقتضي بودن تعقيب تبعيت
دادستان اين اختيار را داده است كه از فرآيندهاي جايگزين تعقيب كيفري اسـتفاده كنـد   
و يا حتي به داليل مربوط به منافع اجتمـاعي و پيشـگيري از جـرم و سـاير مالحظـات      

ردن پرونده را صادر نمايد، حال سؤال اين است كه آيا دستور بايگاني ك، سياست جنايي
 جرايم اقتصـادي هاي  دادستان تحت فشار مقامات مافوق، اقدام به بايگاني كردن پرونده

  كند؟ نمي
بـين  هـاي   توان گفت در اين كشور تحت فشار افكار عمومي و توصيه مي در پاسخ
دادسـتان از اختيـارات خـود     دهـد  نمـي  قانوني وجود دارد كه اجازههاي  المللي تضمين

  : عبارتند ازها  از جمله اين تضمين. سوءاستفاده نمايد
در قانون آيين دادرسي كيفري به عمـل آمـده    2004با اصالحاتي كه در سال ) الف

قانون مذكور به نحوي محدود شده اسـت   30است، اختيارات وزير دادگستري در ماده 
وظيفـه وزيـر   . تور بايگاني كردن پرونـده را بدهـد  تواند به دادستان دس نمي كه اين مقام

دادگستري صرفاً دستور شروع به تعقيب است كه آن هم بايستي كتبي بوده و در پرونده 
وقتي عاليترين مقام قضايي حق چنين . محفوظ بماند و حق دستور عدم تعقيب را ندارد

ختيـارات دادسـتان   ا. طريق اولي چنين حقـي را ندارنـد   دستوري ندارد ساير مقامات به
بـراي اينكـه    )استان نسبت به دادستان شهرستان نيز همانند وزير دادگسـتري اسـت؛ ب  

دادستان از اختيارات خود در بايگاني كردن پرونـده سوءاسـتفاده نكنـد مكلـف اسـت،      
نتيجه هر اعالم جرم و شكايتي را اعم از تصميم به تعقيب، انصراف بدون اقدام تعقيـب  

جايگزين تعقيب را به اطالع اعالم كننده جرم، شـاكي و حتـي   هاي  شيوه و يا استفاده از
مضافاً اينكه تصـميم  . هر بزه ديده شناخته شده اي، هر چند شكايت نكرده باشد برساند

امكان  به بايگاني كردن پرونده فقط به داليل قضايي و يا مالحظه مصالح عدالت كيفري
ده نزد دادستان استان قابل اعتـراض اسـت كـه    تصميم به بايگاني كردن پرون. پذير است

چنانچه تصميم مذكور توجيه قانوني نداشته باشد دادستان استان دسـتور تعقيـب صـادر    
تضمين ديگر اين است كه نظام قضايي فرانسه به شاكي ) 54 :1388تدين، . (خواهد كرد
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ن انداخته و يا زيان ديده اجازه داده است تحت شرايطي خود دعواي عمومي را به جريا
صدور تصميم بايگاني كـردن پرونـده توسـط    ) ج مستقيماً به دادگاه صالحه رجوع كند؛

دادستان فقط در شروع اوليه تعقيب كيفري مؤثر است و پس از شروع تعقيب كيفري در 
تواند پرونـده را از قاضـي تحقيـق     نمي اين زمينه اختياري نخواهد داشت، زيرا دادستان

اگر دادستان در پرونـده  ) برائت يا توقف رسيدگي را صادر نمايد؛ د گرفته و يا تقاضاي
خاصي به بعضي از اعمال مجرمانه توجه نكرده و يا در مورد دخالت افـراد خاصـي در   

توانـد حتـي    مـي  ارتكاب جرم تحقيق الزم نكرده باشد، شعبه تحقيقات دادگاه پـژوهش 
در كشـور ايـران طبـق    .مايدبدون درخواست اصحاب دعوي دستور تحقيقات را صادر ن

در حـوزه   1381ي عمـومي و انقـالب مصـوب    هـا  دادگـاه قانون اصالح قانون تشـكيل  
قضايي هر شهرستان يك دادسرا تحت عنـوان دادسـراي عمـومي و انقـالب در معيـت      

رياست دادسرا را دادستان بر عهده داشـته و بـه   . ي آن حوزه تشكيل شده استها دادگاه
ستان، بازپرس و داديار دارد، اين دادسرا عهـده دار كشـف جـرم،    تعداد كافي معاون داد

تحقيقات مقدماتي كليـه جـرايم را دادسـرا بـر     . تعقيب متهم و تحقيقات مقدماتي است
البتـه  . عهده داشته و اين دادسرا فاقد مرجع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي است

جرايم اقتصادي به شـعبي  در بعضي از دادسراها به خصوص در شهرهاي بزرگ پرونده 
الزم را در رسيدگي به جرايم هاي  شود، اما قضات آن شعب آموزش مي از دادسرا ارجاع

مضـافاً  . كننـد  مـي  را رسيدگيها  اقتصادي نديده و صرفاً بر اساس تجربيات خود پرونده
از مشورت متخصصين مربوطـه نيـز بهـره    ها  اينكه قضات رسيدگي كننده به اين پرونده

در مقايسه سيستم دادسرايي در نظام حقوقي فرانسه و ايران نكات ذيل حايز .يستندمند ن
  .اهميت است

ي هـا  دادگـاه جرايم مالي و اقتصادي و حوزه هاي  در كشور فرانسه در مجتمع) اوالً
مرجع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي متشكل از دادسـتان و قضـات   اي  فرامنطقه

الزم را ديـده انـد ولـي در ايـران چنـين      هاي  ات آموزشكه اين قض. تحقيق وجود دارد
قانون آيين دادرسي كيفري اجازه داده است افرادي  706ماده ) مرجعي وجود ندارد؛ ثانياً

مـرتبط برخوردارنـد بـه    اي  كه از تخصص دانشگاهي و حداقل چها رسال سابقه حرفـه 
نظر قضات هستند كار عنوان دستيار قضات تحقيق منصوب شوند اين دستياران كه تابع 
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كنـد حـال آنكـه در كشـور ايـران       مـي  مهم تخصصي را تسهيلهاي  رسيدگي به پرونده
در فرانسـه مراجـع تحقيـق در    ) را به دادسرا نداده است؛ ثالثـاً اي  اجازه قانونگذار چنين

جرايم اقتصادي صـالحيت سـرزميني فراتـر از دادگـاه شهرسـتان دارنـد از ايـن رو در        
م اقتصادي كه در چند حوزه قضايي شهرستان واقع شده اسـت دچـار   رسيدگي به جراي

شوند ولي در ايران صالحيت هر دادسـرا محـدود بـه حـوزه شهرسـتان بـر        نمي مشكل
اساس تقسيمات كشوري است بنابراين چنانچه نياز به تحقيقاتي خارج از حوزه قضايي 

ممكن است تحقيقـات   باشد بايستي به دادسراي ذيصالح نيابت قضايي تفويض نمايد و
كه در امـور اقتصـادي تخصـص الزم نداشـته و در      مورد نظر توسط قضاتي انجام شود
شود قوه قضاييه در اجراي بند  مي بنابراين پيشنهاد. رسيدگي به پرونده خلل ايجاد نمايد

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد نسـبت بـه تهيـه اليحـه      11ماده ) ب(
ادسراي جرايم اقتصادي اقدام تا با تصويب مجلس شوراي اسالمي دادسرايي با تشكيل د

  : شرايط ذيل در هر استان تشكيل شود
در مركز هر استان با رياست دادسـتان مركـز اسـتان دادسـراي رسـيدگي بـه       ) الف

جرايم اقتصادي تشكيل شود كه صالحيت رسيدگي به جرايم اقتصادي در سراسر استان 
د و قضات شاغل در آن مرجع پس از طي آموزشـهاي تخصصـي بـه كـار     را داشته باش

در مركز كشور با رياست دادستان تهران دادسراي رسيدگي به جـرايم  ) گرفته شوند؛ ب
مثالً جرايمي كه موضوع آنها يك هزار ميليارد ريـال و بيشـتر باشـد يـا     (كالن اقتصادي 

شده يا مرتكبان يا بزه ديـدگان   قضايي استانهاي مختلف واقعهاي  جرايمي كه در حوزه
تشـكيل شـود كـه صـالحيت رسـيدگي جـرايم       ) در سراسر كشور گسترش يافته باشند

امكان به كـارگيري كارشناسـاني بـا    ) اقتصادي كالن در سراسر كشور را داشته باشد؛ ج
مرتبط با جـرايم اقتصـادي از   هاي  تحصيالت عالي دانشگاهي و تجربيات الزم در رشته

بـه عنـوان دسـتيار قضـات و تحـت      .... و هـا   گمركي، بورس، شركت، بانكي قبيل امور
   .نظارت آنها فراهم نمايد

  ها دادگاه. 2-2-3
مسـتقل و  ، يكي از الزامات مبارزه با جرايم اقتصادي وجود دستگاه قضايي مقتـدر 
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متخصص است تا بتواند نقش خود را بعنـوان دسـتگاه تضـمين كننـده سـالمت سـاير       
فاء نمايد و تحت فشار مرتكبان جرايم اقتصـادي كـه بخـش بزرگـي از آن     دستگاهها اي

توسط مقامات در سطوح مياني يا بااليي سلسله مراتب اداري و يا توسط سياسـتمداران  
بر اين اسـاس در كشـور فرانسـه از    . يابد از حدود قانون تجاوز نكند مي پرنفوذ ارتكاب

مـرو صـالحيت دادگـاه تجديـدنظر     در حـوزه قل  1975زمان تصويب قانون ششم اوت 
استان يك دادگاه شهرستان تأسيس شده است كه به طـور اختصاصـي بـراي تحقيـق و     

قـانون آيـين دادرسـي     704صدور حكم در مورد جرايم اقتصادي و مالي موضوع مـاده  
ارجاعي بـه  هاي  صالحيت دارد پروندهها  شركت، گمركي، كيفري از قبيل جرايم مالياتي

سيار پيچيده و تخصصي بوده كه براي صدور حكم به آموزشهاي تخصصي اين دادگاه ب
ي هـا  دادگـاه در رسـيدگي بـه ايـن جـرايم     ) 198 :1384ابراهيمي و ديگران، (نياز دارد 

قضـايي مختلـف   هـاي   يعني اگر جرم در حـوزه . دارنداي  تخصصي صالحيت فرامنطقه
ه ديـدگان از لحـاظ جغرافيـايي    واقع شود و يا به علت تعداد زياد شركاء، معاونين يا بز

قضايي بسـياري  هاي  حوزه گسترش يافته باشد، صالحيت سرزميني دادگاه شهرستان به
 انشـاء رأي گسـترش  اي  از دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي و تحقيق و در جرايم جنحه

الزم را در خصـوص  هـاي   عـالوه بـر اينكـه قضـات آمـوزش      ها دادگاهدر اين . يابد مي
جرايم اقتصادي ديده اند از همكاري و مشورت دستياران تخصصي كـه در  رسيدگي به 

امور گمركي، بانكي، ماليات و امثال آن تخصص دارند استفاده نمـوده و ايـن دسـتياران    
 706-1به عالوه طبق مـاده  . كنند مي تحت نظارت قضات بدون حق امضاء آنها را ياري

گي به جرايم رشاء و ارتشاء مقامـات  آيين دادرسي كيفري، جهت تسهيل در رسيد قانون
قانون مجازات آن كشور، مراجع  435-4و  435 -3خارجي و بين المللي موضوع مواد 

قضايي پاريس صالحيت رسيدگي در سراسر كشور فرانسه را به موازات سـاير مراجـع   
در سيستم حقوقي كشـور فرانسـه بـراي اينكـه بـي طرفـي قضـات در        .تخصصي دارند

  اتخاذ شده است از جمله؛ اي  تدابير ويژه. درسيدگي حفظ شو
بر اين : احاله پرونده به مرجع ديگر چنانچه بيم اعمال نفوذ وجود داشته باشد) اوالً

 21با اصالحات  2004مارس  10الحاقي (آيين دادرسي كيفري  قانون 43اساس در ماده 
ان متضمن عمل اگر پرونده تحت نظر دادستان شهرست«: مقرر شده است) 2005دسامبر 
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صاحب منصبان عمـومي  ، وكالي دادگستري، باشد كه در آن يكي از قضاتاي  مجرمانه
صاحب منصبان پليس ملي يا اداره گمـرك يـا اداره   ، نظاميان ژاندارمري ملي، يا وزارتي

زندانها و يا بطور كلي هر شخصي كه صاحب مقام عمومي يا مأمور به خدمات عمومي 
سبت وظيفه يا مأموريت خود با قضات مربوطه يـا كارمنـدان دادگـاه    بوده و عادتاً به منا

 ارتباط دارد، بعنوان مرتكب عمل مجرمانه يا بزه ديده قابل طرح باشـد، دادسـتان اسـتان   
تواند رأساً يا به پيشنهاد دادستان شهرستان و يا به تقاضاي هـر ذينفـع پرونـده را بـه      مي

ن دادگاه جنحه نسبت به مقر دادگاه پـژوهش  دادستان شهرستان ديگري كه در نزديكتري
اشتغال دارد، احاله نمايد؛ در اين صورت دادگاه اخيـر بـراي رسـيدگي بـه امـر جزايـي       

 522 و 382، 52مذكور، صالحيت محلي دارد و مقررات عمـومي صـالحيت در مـواد    
تصــميم دادســتان اســتان يــك تصــميم اداري صــرف ، الزم الرعايــه نيســت) ك.د.آ.ق(

مقنن فرانسـوي بـه   . پژوهش خواهي يا تجديدنظر نخواهد داشت شده قابليتمحسوب 
خوبي واقف بوده رابطه دوستانه و نفوذي كه در نتيجه همكـاري و ارتبـاط شـغلي بـين     
مقامات عمومي و مأمورين به خدمات عمومي، از يك سو و قضات و كارمندان دادگاه، 

آيـد ممكـن اسـت از كيفيـت      يمـ  از سوي ديگر به ويژه در شهرهاي كوچك به وجـود 
نكته ديگر آنكه با تعيين ضابطه عيني مسافت براي احاله، مقصد احالـه  . رسيدگي بكاهد

كند تا بازهم احتمال نفوذ و تأثير روابـط   مي را فارغ از خواست دادستان استان مشخص
قـانون   11طبـق مـاده   ) ؛ ثانياً)271-272 :1388يوسفيان شوره دلي، (شغلي كاهش يابد 

محرمانه است و اين اصل شامل تمـام  ها  آيين دادرسي كيفري تحقيقات مقدماتي پرونده
لـذا از دسترسـي افـراد    . شود كه به نوعي به محتويات پرونده دسترسي دارند مي كساني

در اجراي اصل ، مقنن فرانسه) ثالثاً شود؛ مي صاحب نفوذ به محتويات پرونده جلوگيري
ي اجازه داده است اشخاصي كه از تخصص دانشـگاهي و  قانون آيين دادرسي كيفر 706

مرتبط برخوردار بوده يا از مقامات با تجربه دولتي بـا  اي  حداقل چهار سال سابقه حرفه
تخصص الزم باشند، با رعايت تشريفاتي به عنوان دستيار مخصوص قضـات تحقيـق و   

وجـود  . وب شـوند رسيدگي به جرايم اقتصادي منصاي  فرا منطقه هاي دادستانهاي حوزه
پيچيده جرايم اقتصـادي را  هاي  كار رسيدگي به پرونده، اين متخصصين در كنار قضات

دستياران مخصوص از هـر نظـر تـابع اوامـر قضـات رسـيدگي كننـده        . نمايد مي تسهيل
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به دليل پيچيدگي موضوع و گسـتردگي بزهكـار و بـزه ديـده در جـرايم      ) رابعاً هستند؛
بنابراين مقـنن  . ين جرايم در چندين حوزه قضايي وجود دارداقتصادي، امكان ارتكاب ا

يعنـي  (اي  ي رسيدگي كننده به ايـن جـرايم صـالحيت محلـي فرامنطقـه     ها دادگاهبراي 
قضـايي  هـاي   صالحيت آنها محدود به حوزه معيني نيست بلكه صالحيت آنها در حوزه

اختاللـي  هـا   ونـده قائل شده است تا در روند رسيدگي بـه پر ) مختلف قابل اعمال است
ايجاد نشود و صالحيت محلي دادگاه محل وقـوع جـرم مـانع انجـام كـار ايـن مراجـع        

ي تخصصي، بهره برداري از تخصصـهاي  ها دادگاهبدين ترتيب وجود . تخصصي نگردد
الزم و ايجاد صالحيتهاي موازي براي اين محاكم، كارآمدي نظام عدالت كيفري فرانسـه  

در حقوق ايـران  . مقابله با جرايم اقتصادي ارتقاء داده است را در اجراي سياست جنايي
قانونگذار در خصوص جرايم اقتصادي سياست منسجمي در چهارچوب قوانين مصرح 

وجـود نـدارد در   » جـرايم اقتصـادي  «و مدون اتخاذ ننموده است و چون عنوان مستقل 
متفـاوت  هاي  با رويه نتيجه به تبع اين خالء تقنيني، سياست جنايي قضايي و اجرايي نيز

به عبارت ديگـر عـالوه بـر آن كـه     . و مراجع تصميم گيري مختلف روبه رو شده است
سياست قانونگذار در جرم انگاري جرايم مذكور مشخص نيست، تشـخيص صـالحيت   

در . باشـد  مـي  ي عمومي و ساير مراجع اداري پيش بيني شده در قانون مشـكل ها دادگاه
ي عمـومي و انقـالب و   هـا  دادگاهجع دادگاه كيفري استان، مورد جرايم اقتصادي سه مر

همين طور سازمان تعزيرات حكومتي كه بر خالف سه مـورد قبلـي بـا نظـارت دولـت      
همراه است صالحيت رسيدگي دارند؛ مـثالً اخـتالس در صـالحيت دادگـاه عمـومي و      

رض اگر بحث مفسـد فـي اال  . در صالحيت دادگاه كيفري استان استاي  اختالس شبكه
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري مطرح شـود   4طبق ماده 

ي عمـومي و انقـالب و رأي   هـا  دادگـاه قانون اصالح قـانون تشـكيل    5به موجب ماده 
. دادگاه انقالب صـالحيت خواهـد داشـت   ، 24/7/86مصوب  704وحدت رويه شماره 

سـالمي صـالحيت دارد و هـم بـا رعايـت      همچنين در قاچاق كاال هم دادگاه انقـالب ا 
بنـابراين تعـدد مراجـع    . شرايطي سازمان تعزيرات حكومتي صالح بـه رسـيدگي اسـت   

رسيدگي كننده به جرايم اقتصادي نه تنها موجب نقض حقوق دفاعي متهم خواهد شـد  
كه طبق عمومات آيين دادرسي كيفري حق دارد به طـور كامـل از مرجـع صـالح بـراي      
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ود، بلكه بلحاظ مبهم بودن مفاهيمي كه در قـوانين آمـده اسـت ماننـد     رسيدگي مطلع ش
كالن و عمده بودن جرم ارتكابي، در بسـياري از مـوارد   ، اخالل در نظام اقتصادي كشور

تعيين صالحيت براي دادرس و نهاد رسيدگي كننده مشكل بوده و موجب بروز تعارض 
نـاقض و در نهايـت صـدور آراء    مثبت يا منفي در صالحيت و صدور آراء متهافت و مت

با ايـن وصـف پيچيـده بـودن جـرايم      ) 27: 1388روستايي، . (وحدت رويه خواهد شد
اقتصادي و فشار افكار عمومي موجب شد تا رييس قوه قضاييه در اول مرداد مـاه سـال   

ي هـا  دادگـاه ، دستور تشكيل مجتمع امور اقتصادي متشـكل از شـعبي از دادسـرا    1385
تجديـدنظر را صـادر نمايـد كـه طبـق دسـتورالعمل مـذكور، جـرايم         عمومي جزايي و 

ميليـارد ريـال و يـا     10اقتصادي كالن در رابطه با اموال عمومي يا دولتي كه با نصـاب  
تعقيـب و  ، آن دسـتورالعمل  11شوند و طبق ماده  مي بيشتر باشد در آن مجتمع رسيدگي

ن با موافقت رييس قوه قضاييه رسيدگي به جرايم كالن اقتصادي در خارج از حوزه تهرا
اما آنچه مسلم است تشكيل مجتمع امور اقتصادي در . باشند مي قابل احاله به آن مجتمع

تهران، آن هم به موجب بخشنامه، مشكل رسيدگي به جرايم اقتصادي را رفـع نخواهـد   
ع در فرانسـه مراجـ  ) اوالً: تـوان گفـت   مي در مقايسه مراجع قضايي فرانسه و ايران. كرد

قانون آيين دادرسي كيفري  704موضوع ماده (قضايي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي 
وجود دارد كه متخصص و آموزش ديده در انجـام تحقيقـات و رسـيدگي بـه     ) فرانسه 

امـا  . بخشد مي جرايم اقتصادي هستند و اين امر، كيفيت و سرعت در رسيدگي را ارتقاء
ندارد، بلكه با تعـدد مراجـع صـالحيت دار بـراي      در ايران نه تنها چنين مرجعي وجود

رسيدگي با اين جرايم مواجه هستيم و در جاهايي كه در اجراي اختيـارات ريـيس قـوه    
تضـميني  ، اختصـاص يافتـه اسـت   اي  قضاييه براي رسيدگي به اين جرايم، محاكم ويژه

جربـه  براي دوام و بقاء آن وجود ندارد و قضات شاغل در اين محـاكم از تخصـص و ت  
كافي براي تصدي سمت تحقيق، تعقيـب و رسـيدگي بـه جـرايم اقتصـادي برخـوردار       

در نظام قضايي فرانسه مرجع ) نيستند مگر به طور موردي تجربه كسب كرده باشند؛ ثانياً
دارد و در جرايم اقتصادي اي  تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي، صالحيت فرامنطقه

يابنـد تعقيـب متهمـان بـا      مـي  قضايي متعدد ارتكابهاي  كه غالباً كالن بوده و در حوزه
ي رسـيدگي كننـده   هـا  دادگـاه شود در صورتي كه در ايران دادسـرا و   نمي مشكل مواجه
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ندارند و جهت تعقيـب  اي  صالحيت فرامنطقه) اعم از عمومي، انقالب يا كيفري استان(
ضايي صـادر نماينـد   متهم و يا انجام تحقيقات خارج از حوزه قضايي خود بايد نيابت ق

كه مرجع مجري نيابت ممكن است در موضوع نيابت از تخصص كافي برخوردار نبوده 
بـر عكـس نظـام    ، در نظـام قضـايي ايـران   ) و روند رسيدگي را دچار خلل نمايد؛ ثالثـاً 

مشاوران مخصوص قضايي براي همكاري در تحقيقات فني و تخصصـي بـه   ، فرانسوي
مر، در كنار عدم آموزش كـافي قضـات دربـاره الزامـات     كار گرفته نشده است كه اين ا

 بنـابراين پيشـنهاد  . رسيدگي به جرايم غيرمتعارف اقتصادي، مشـكل سـاز خواهـد بـود    
قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابلـه بـا    11ماده ) ب(شود قوه قضاييه در اجراي بند  مي

دي را با شرايط ذيل بـه  فساد، اليحه قانون تشكيل دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصا
  :دولت پيشنهاد نمايد تا جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم شود

ي بـدوي و  هـا  دادگـاه ي رسيدگي به جرايم اقتصادي اعم از ها دادگاهتشكيل ) الف
تجديدنظر با رياست رييس كل دادگستري استان يا يكي از معـاونين وي بـا صـالحيت    

سراسر استان و متشـكل از قضـات آمـوزش ديـده و بـا      رسيدگي به جرايم ارتكابي در 
  تجربه؛
ي بـدوي  ها دادگاهي رسيدگي به جرايم اقتصادي كالن اعم از ها دادگاهتشكيل ) ب

و تجديدنظر در مركز كشور با رياست رييس كل دادگستري اسـتان تهـران يـا يكـي از     
شكل از قضات معاونين وي براي رسيدگي به جرايم اقتصادي كالن در سراسر كشور مت

  آموزش ديده و با تجربه؛
فراهم نمودن امكان به كارگيري كارشناساني با تحصيالت عـالي دانشـگاهي و   ) ج

مرتبط با جرايم مذكور از قبيل امور بانكي، بـورس و اوراق  هاي  تجربيات الزم در رشته
نموده  بيمه، ماليات و شركتها كه تحت رياست قاضي دادگاه انجام وظيفه، بهادار، گمرك

  . و جمع آوري داليل به آنها كمك كنندها  و در رسيدگي به پرونده
  

  ها نتيجه گيري و پيشنهاد. 4
جرايم اقتصادي پيچيده و فني بوده، در محيطهاي شـغلي و بسـته اداري و تجـاري    
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يابند كه كشف آنها دشوار است و مرتكبين اين جرايم ضمن برخورداري از  مي ارتكاب
 و آشنايي به قوانين و مقررات با مراكز ثـروت و قـدرت كشـور در    هوش و ذكاوت باال

ارتباط هستند؛ از طرف ديگر اين جرايم بزه ديده مشخص نداشـته در بـدو امـر افكـار     
بدين سان مبارزه با آنها مستلزم وجـود نهادهـايي مسـتقل،    . كنند نمي عمومي را تحريك

ايـن مهـم در كشـور فرانسـه     . تقدرتمند و متشكل از افراد متخصص و نفوذناپذير اسـ 
مورد توجه مسئولين تقنيني، اجرايي و قضايي قرار گرفته، براي مرحلـه كشـف جـرم و    
تحقيقات مقدماتي پليس قضايي تأسـيس شـده اسـت كـه نـه تنهـا متشـكل از پرسـنل         

-1ماده  1متخصص و كارآزموده در مبارزه با جرايم اقتصادي است، بلكه بر اساس بند 
تواند موقتـاً از مـأمورين عـالي رتبـه گمـرك كـه بـا         مي دادرسي كيفري قانون آيين 28

شوند در انجام تحقيقات مقدماتي استفاده  مي تشريفات مخصوص براي اين كار انتخاب
اين نيرو به همراه ادارات مركزي پليس قضايي داراي صالحيت اقدام در سراسـر  . نمايد

اري با سرعت به وظيفه خود عمل نمايند كشور فرانسه هستند تا به دور از بروكراسي اد
قانون آيين دادرسي كيفري  704نيز به موجب ماده ، و در مرحله رسيدگي به اين جرايم

محاكم ويژه رسيدگي به جـرايم اقتصـادي تشـكيل شـده اسـت، قضـات ايـن محـاكم         
مضـافاً  . آموزش تخصصي را ديده و متخصص و مجرب در كار خود هسـتند هاي  دوره

تواننـد از اشخاصـي كـه از     مـي  هـا  دادگـاه قانون فوق الـذكر   706اجراي ماده اينكه در 
مـرتبط برخـوردار بـوده يـا از     اي  تخصص دانشگاهي و حداقل چهار سال سابقه حرفـه 

شوند با رعايت تشريفاتي به عنوان  مي مقامات با تجربه دولتي با تخصص الزم محسوب
از هـر نظـر مطيـع دسـتورات قضـات      دستيار استفاده كنند كه اين دستياران مخصـوص  

مربوطه يا دادستانها هستند و پس از اداي سوگند به مدت معيني به اين سمت منصـوب  
امـا در نظـام   . كننـد  مـي  پيچيده بـه قضـات كمـك   هاي  در انجام تحقيقات پرونده، شده

حقوقي ايران به رغم حساسيتي كه جهت مبارزه با جرايم اقتصادي در مسئوالن رده اول 
مقام معظم رهبري و تشـكيل سـتاد   اي  ر وجود دارد به طوري كه فرمان هشت مادهكشو

ولـي در  ، مبارزه با جرايم اقتصادي با حضور سران سه قوه مصداقي بر اين ادعـا اسـت  
بدنه كشور اراده جدي و مصمم و ساز و كار منسجمي در مبارزه با ايـن جـرايم وجـود    

كيفري بنا به جهات ذيـل در مبـارزه بـا جـرايم     ندارد و نهادهاي وابسته به نظام عدالت 
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پليس مبارزه با جرايم اقتصادي كه آموزشـهاي  ) اقتصادي موفق ظاهر نشده اند زيرا اوالً
اين نيـرو از  ) الزم را براي كشف و تحقيق جرايم اقتصادي ديده باشد وجود ندارد؛ ثانياً

حاظ گستردگي حوزه فعاليـت  به ل) امكانات مادي و انساني كافي برخوردار نيست؛ ثالثاً
وزارت اطالعات هم . و كثرت كار، عمالً در كشف علمي جرايم موفقيت چنداني ندارند

 برخورد با جرايم اقتصادي را وظيفه اصـلي خـود ندانسـته، كمتـر در ايـن عرصـه وارد      
دستگاه قضايي ايران نيز با توجه به تعدد مراجـع صـالحيتدار در رسـيدگي بـه     . شود مي

ي عمـومي و حتـي   هـا  دادگـاه ي انقالب، كيفري اسـتان،  ها دادگاهتصادي، مانند جرايم اق
سازمان تعزيرات حكومتي، پراكندگي قوانين، عـدم تخصـص قضـات در رسـيدگي بـه      
جرايم اقتصادي، جوسازي و سياسي تلقي كردن مبارزه با اين جرايم توسط سـازمانها و  

رزه بـا جـرايم مـذكور در    گروههاي مختلف، به رغم تشكيل شعب تخصصي جهت مبا
ي عمومي و انقالب و صدور احكـام  ها دادگاهقانون اصالح قانون تشكيل  4اجراي ماده 

متعددي در اين خصوص، اما چندان تأثيرگذار نبـوده و عملكـرد آن جنبـه بازدارنـدگي     
  :شود مي بنابراين پيشنهاد. نداشته است

اني كافي جهـت پيشـگيري از   نهادي دائمي، مستقل و با امكانات مادي و انس) الف
  جرايم اقتصادي در كشور تأسيس شود؛

پليس قضايي ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي متشكل از مأمورين و كارشناسـان  ) ب
  مجرب تشكيل شود؛

ي هـا  دادگـاه ، مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم اقتصـادي متشـكل از دادسـرا   ) ج
يجاد شود و قضـات ايـن مرجـع در    ا) نه بخشنامه(بدوي و تجديدنظر به موجب قانون 

  مقاطع مختلف تحصيلي آموزشهاي تخصصي الزم را ديده باشند؛
به مراجـع قضـايي و انتظـامي امكـان بهـره منـدي از همكـاري كارشناسـان و         ) د

متخصصين مربوطه و به اصطالح مشاغل پيرا قضايي داده شود تا تحت رياست قضـات  
جرايم اقتصادي را تسهيل هاي  دگي به پروندهنسبت به اجراي اوامر قضايي اقدام و رسي

   .نمايند
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  .دانشگاه تهران، پرديس قم ،امه دكتريپايان ن .اسناد سازمان ملل متحد
، درآمــدي بــر مــديريت پيشــگيري از جــرايم اقتصــادي .)1388( حســيني، سيدحســين

كاربردي پيشگيري از وقـوع جـرم قـوه     -مجموعه مقاالت همايش ملي علمي
  .167-183، ، مشهد، بنياد حقوقي ميزانقضاييه جلد دوم

ح مطالعاتي تدوين برنامه مبـارزه بـا   طر .)1382( دفتر بهبود ارزيابي عملكردمديريت
تهران، سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي     ، فساد و ارتقاء سالمت در نظام اداري

  .كشور
فصلنامه ارزيابي مداخله كيفري در حوزه جرايم اقتصادي،  .)1388( مهرانگيز روستايي،

  .6-31: 7، شماره كارآگاه
، مجله تحقيقات حقـوقي  .وع جرممباني نظري پيشگيري از وق. )1380( علي صفاري، 

  .267-321 : 33-34شماره  دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،: تهران
مجموعـه  تعامل پليس و دادسرا در پيشگيري از وقـوع جـرم،   . )1387(فريد  ضرغامي،

، تهـران، معاونـت آمـوزش    مقاالت نخستين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم
  .255-269ناجا، 



  با جرايم اقتصادي ابلهمقنهادهاي نظام عدالت كيفري فرانسه و ايران در  تطبيقي بررسي

 :، تهـران )مجموعه مقاالت(پليس و پيشگيري از جرم  .)1387( مرضامحمد نسل، غال
  .دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا

فصـلنامه  رويكردهاي پليس بـراي پيشـگيري از جـرم،     .)1386( محمد نسل، غالمرضا
شـركت طراحـان    :تهران نشريه پليس پيشگيري ناجا،، مطالعات پيشگيري از جرم

  .  67-90نو انديش فردا،
تباني در معامالت دولتي در سياسـت جنـايي تقنينـي و     .)1388( محمـود  مسعودي،

ارشد حقوق جزا و جرم شناسـي، دانشـگاه آزاد    نامه كارشناسي ، پايانقضايي ايران
  .اسالمي واحد رفسنجان

 .سياست كيفري افتراقي در قلمـرو بزهكـاري اقتصـادي   . )1390( اعظـم  پور، مهدوي
  .ميزانبنياد حقوقي : تهران

علـوم جنـايي   پيشـگيري عادالنـه از جـرم،     .)1383( نجفي ابرنـدآبادي، علـي حسـين   
انتشـارات   :تهـران  ،)مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكتر محمـد آشـوري  (

  .سمت
، دوره تقريـرات درس جـرم شناسـي   : )1384-1385( حسـين  نجفي ابرندآبادي، علـي 

  . هشتيكارشناسي ارشد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد ب
، ويراسـت ششـم بـه    مباحثي در علوم جنـايي  :)1390( علي حسين نجفي ابرندآبادي،

  .كوشش شهرام ابراهيمي
هاي مبـارزه بـا فسـاد را     توان سازمان مي چگونه .)1379( پاپ جرمي، ووگل، فرانك

  .10اطاق بازرگاني شماره  :تهران، ثمربخش ساخت
پايان  .ايران در قبال جرايم اقتصاديسياست جنايي . )1383( يزدي نظري نژاد، محمد

  .تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ارشد، نامه كارشناسي
حمايـت كيفـري از حاكميـت قـانون در قلمـرو      . )1388(يوسفيان شوره دلي، بهنام 

، پايان نامـه دكتـري  ، )مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و حقوق فرانسه(اقتصادي 
  .انشگاه شهيد بهشتيتهران، دانشكده حقوق د
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