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 چکیده

د که از جهت زمانی در طرول هرم  ررار    نا تصادی سه جایگاه دار جرائمدر ایران، 
از جررائم   هرایی  مصدااجایگاه مصدا ی که در موررات کیفری  ،نخست ؛دنگیرمی

نمونه مشهور آن  ومفهوم به جرائم ا تصادی را دارند  ترین نزدیکیافت که  توان می
جایگراه  ضرایی و اجرایری کره برا توجره بره         ،اخالل در نظام ا تصادی است. دوم

تصادی با محوریت  وه  ضائیه و رویکرد کالن ستاد مبارزه با جرائم ا  های سیاست
. سروم،  شود میادارات دولتی، مفهوم جرائم ا تصادی در سایه جرائم عادی معرفی 

 بررد  مری نرام   «جرائم ا تصرادی »به صراقت از عنوان  گ ار  انونجایگاه عنوانی که 

بر این اساس، مس له اساسی آن است که آیرا جررائم   . پردازد نمیولی به تعریف آن 
تروان   جنایی ایران دارای استوالل ماهوی است و آیا مری ا تصادی در بستر سیاست 

گررایش عنروانی   از دادرسی کیفری افترا ی در ارتبا  با این پدیده نام برد یا خیر؟ 
در یک  انون ماهوی و برای اعمال  واعد عام  ،به طر  جرائم ا تصادی گ ار  انون

ویت  ضایی است. همین چالش سبب شده که جرائم ا تصادی ه مجازاتجرائم و 
یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشرتر عنروان صروری و     و شکلی پیدا کند

 هرای  آیرین . با آنکه در موررات کیفری، جررائم ا تصرادی دارای   شکلی داشته باشد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 م شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واقد اصفهان )خوراسگان(دانشجوی موطع دکتری قووا کیفری و جر ، 

 hsoltanifard@yahoo.com 
  دانشگاه آزاد اسالمی، واقد اصفهان )خوراسگان( )نویسنده مس ول( گروه قووا جزا و جرم شناسی، دانشیار 

Dr.Malmir1@gmail.com 

 جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، پردی  فارابی اار گروه قوواستادی           hassan.alipour@ut.ac.ir 

 92/00/0928پ یرش:  تاریخ                      19/16/0928تاریخ دریافت: 

 



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  160

 ،ولی وا عیت این است که سامانه  ضایی در این زمینره و متفاوتی هستند  گوناگون
کنرد کره پریش از تصرویب  رانون از طریر        عمر  مری   ای خودساختهبر پایه رویه 

 وه  ضائیه ترسیم شده بود؛ در قالی که رویارویی  ضرایی برا   رئی  های بخشنامه
 .جرائم ا تصادی تنها منو  به معرفی ماهوی آنان است

 .و ماهیت شک ، ، رسیدگی کیفریدادرسی افترا یجرائم ا تصادی، : واژگان كلیدی

 

 مقدمه

در قوروا کیفرری    ،«شک  در طول محتروا جرای دارد  »که   اعدۀ پ یرفته شدهاین 

را  الرزام های دیگر قووا است. اص   انونی بودن، ایرن  برجسته و تأثیرگ ارتر از شاخه

 کیفرری همخوان با ماهیت آن باشد. شناخت محتروا در قوروا    پدیده دارد که شک  هر

ضرمانت اجراهرای   »و « مس ولیت کیفرری انجرام دهنرده   »، «آن ادی آگاهی به بزه و مص»

؛ یعنی تا بزهی نباشد، سرخن از مسر ول و   هستند  هماست. این سه نیز در طول « کیفری

 ارکران و  عنراوین از نگاه  ها بزهعام و  مفاهیمقال، بزه از جهت  با این. بی معناستکیفر 

تا اگر شرخص مسر ولی آن را انجرام دهرد بره کیفرر        شوند میتشکی  دهنده، شناسانده 

 شود.  انونی محکوم

بزه، مس ول و کیفر بره   هرزنجی پیوند طولی شک  و محتوا در قووا کیفری درباره 

اسرتوار اسرت کره     پایره بر این « پیوند وضعی»دو گونه است: پیوند وضعی و کاربردی. 

هرا در  شک  را بگ ارد. شک  یرا صرورت پدیرده    تواند نمیبدون بیان محتوا،  گ ار  انون

تا نهاد، باید بر ماهیتی سازگار شروند کره پریش از     اند رویهقووا کیفری که بیشتر قول 

پ  فرآیند کیفری باید بر بزه، مس ول و کیفر بار شود که پیش از  است؛ آن وجود داشته

 شرود  نمیایران دیده  گ اری  انون هرچند در پیشینه موضوعبینی شده است. این آن پیش

گ اری  پ  از جنبش مشروطه و آغاز  انون زیراآن نیست  بودن ولی دلی  بر کم اهمیت

شکلی نوشرته  به صورت عمومی،  وانین هم قووا خصوصی و  در ایران، هم در قوزه

گر اری بره جهرت     در قالی که  انون ماهوی در میان نبود. ایرن شریوه از  رانون    ؛شدند

 مورررات ، هرا  آنماهوی بود. چرون در دیرد     وانین تصویبروقانیون در برابر  مواومت

نهرادی  گر اری کره     رانون  بنرابراین  کافی است؛، برای جامعه اند ماهویفوهی که عموماً 
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گ اری کیفرری    انون ،از این رو .شکلی انجام بگیرد عاتاست باید پیرامون موضو غربی

مراهوی در  ات موررر  وجرود برر   اعتوراد در قالی انجام گرفت که  0921شکلی در سال 

 نبود. معوولماهوی،   انونشکلی بدون  ون انمنابع فوهی بود وگرنه گ اردن 

م  انونی استوار است. تطبیر  برزه،   ابر پیروی ا دام  ضایی از ا د« پیوند کاربردی» 

کره از آن بره    یابرد  می نموداقراز مس ول و تعیین  ضایی کیفر در فرآیند  ضایی کیفری 

 رانونی )کره   دو ا ردام   ،شرود. در اینجرا  دادرسی کیفری یا قووا کیفری شکلی یاد مری 

متبلرور  بخشی ماهوی و بخشی شکلی است( و ا دام  ضایی )کره فورط شرکلی اسرت(     

جررم  جرم یا آنچه در  انون آمرده ) وضع در عالم خارج با  جرم ارتکابی. تطبی  شود می

 ضایی و شرکلی و دومری  رانونی و مراهوی اسرت. اقرراز        اولیکه   رار دارد (انگاری

 ضرایی و شرکلی و دومری  رانونی و      اولری که باز  استمس ول در برابر معرفی مس ول 

د یواً شربیه دو  ماهوی است و تعیین  ضایی کیفر در برابر تعیین  انونی آن  رار دارد که 

برزه، مسر ول    بنابراین در قووا کیفری، ا دام  ضایی در هر سه قوزه نهاد پیشین است؛

شرکلی بره    بیران وابسرتگی موررره    و کیفر وابسته به ا دام  انونی است. ا دام  انونی نیز

ماهوی است. این پیوند طولی  انون مراهوی و شرکلی و نیرز ا ردام  رانونی و  ضرایی،       

 اصر   رانونی برودن    قاکمیتدهد و عاملی برای چهارچو  قووا کیفری را شک  می

از وضرع برزه ترا     جرم و مجازات و اص   انونی بودن دادرسی کیفری در کلیره مراقر   

 ت.اجرای کیفر اس

در قووا کیفری از یک نهراد   توان میپرسش بنیادین این نوشتار این است که آیا  

آیرا   وجرود دارد، های محتوایی سراغ گرفرت؟ و اگرر چنرین نهرادی     شکلی بدون مورره

های شکلی بدون چهارچو  ماهوی شردنی اسرت؟ در پاسرخ بره ایرن دو      اعمال مورره

، عهرن و رویره را بره سرمت     ها آنی شاید گزینش مصدا ی برا چیز هرپرسش، پیش از 

یافته، فساد و بزه  دیگری مانند بزه سازمان اهیمبکشاند. هرچند مف« بزه ا تصادی»مفهوم 

؛ ولی تعیین سرنوشت ایرن عنروان کره اکنرون     اند ا تصادییوه سفیدی نیز همسان با بزه 

باشرد.   اوینعنر الگویی بررای دیگرر    تواند میچندین بار در  وانین کیفری ایران یاد شده 

آیرا بره دلیر      ،ویژه درباره رسیدگی به بزه ا تصادی این است کره اوالً  سااالت بنابراین،
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دلیلری برر هویرت     توانرد  مری ماهوی، شناسانده شده  یآنکه بزه ا تصادی در  انون کیفر

شرکلی دارد؟   یمحتوایی آن در قووا کیفری ایران باشد یا اینکه بزه ا تصادی تنها هویت

کره محتروا یرا     اسرت عنوان و نهادی مستو   در جاییه بزه ا تصادی تنها روشن است ک

 ماهیت مستو  داشته باشد.

خواهرد   ها بزهاگر بزه ا تصادی هویت شکلی و ماهوی دارد که همانند دیگر  ،ثانیاً 

فا رد  ولی اگر در پاسخ به پرسش نخست، ثابت شود که تنها هویت شرکلی دارد و   ،بود

توجیه کرد که رسریدگی کیفرری بره ایرن پدیرده       توان میگونه چ ،استوالل ماهوی است

رویکررد  روانین کیفرری     ،های محتوایی است. ثالثاًاز چهارچو  نیاز بیاصولی دارد که 

؟ دارد هرایی  چرالش یافته و چره   نمودایران در رسیدگی افترا ی به بزه ا تصادی، چگونه 

ردی اسرت کره نشران دهرد آیرا      بررسی این سه پرسش بنیادین، برای رسیدن به دسرتاو 

های ا تصادی در نظام  ضایی ایران بر مبانی روشن استوار اسرت  رسیدگی افترا ی به بزه

 مواله به سه  سمت اساسی توسیم ،بنیادین های این پرسشیا خیر؟ بنابراین برای بررسی 

سرر    ،بزه ا تصادی در نظرام قورو ی ایرران   و هویت نخست درباره استوالل  شود؛ می

در نهایرت  و )بدون توجه به ماهیت این جرایم(  واعد شکلی جرائم ا تصادی  های وهجل

هویرت شرکلی جررائم     گیری اوجکه  ها آندادرسی کیفری افترا ی نسبت به  نمود درباره

 ، بحف خواهد شد.دهدا تصادی را نشان می

 

 هويت و استقالل بزه اقتصادی .1

در  «جررائم ا تصرادی  »، تعبیرر  0929تا پیش از تصویب  انون مجرازات اسرالمی    

 راه نیافتره برود و بیشرتر چهرره دانشرگاهی،  ضرایی و       مجازات واعد عمومی جرائم و 

بلکره   ،در  انون بینی پیشنه به جهت  «جرائم ا تصادی»المللی داشت. چهره  ضایی بین 

 روه  ضرائیه برود. تصرویب      هرای  سیاسرت و  اه بخشنامهاز جهت رویه  ضایی مبتنی بر 

و  شروند  مری کره جررائم ا تصرادی دانسرته      هایی پروندهدرباره میزان ر م  هایی بخشنامه

نوعی پیشتازی دستگاه  ضایی نسبت به دستگاه تونینی بود. ویژه، مجتمع  ضایی  تشکی 

و بره   شد می همان جرائم ا تصادی دانسته «مفاسد ا تصادی»از جهت اجرایی نیز معموالً 
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شد که جرائم ا تصادی می نمودوا طور اینجهت تشکی  ستاد مبارزه با جرائم ا تصادی، 

 هرای  برا انگیرزه  کارمند دولتی از اختیارات  انونی خویش  سوءاستفادهیعنی  ،معادل فساد

مالی نیست بلکه شام  همه رفتارهای خطرناک بر ضد سامانه مرالی و ا تصرادی کشرور    

؛ خواه مرتکب وابسته عادی یا نظامی دولت باشد و خواه شرخص عرادی. سرتاد    شود می

این نهاد  ،از این رو .نشده است بینی پیشمبارزه با جرائم ا تصادی و تدابیر آن در  انون 

نامره   آیین البته، در مشخصی برای رویارویی با جرائم ا تصادی نچرخید. بر مدار گاه هیچ

ای تحرت   کمیتره ، و پایدار با مفاسد ا تصادی در  روه مجریره   مند پیشگیری و موابله نظام

 نامره،  ایرن آیرین   0تشکی  شده که وظیفه آن طب  بند الف مراده  « کمیته پیگیری»عنوان 

و ساماندهی، هدایت و نظارت و توویت فرایند پیشرگیری و موابلره برا     گ اری یاستس»

تونرین تعبیرر    درهرچنرد   المللری، جهرت برین   از .اسرت  «مفاسد ا تصادی در  وه مجریه

همکاری ایران و عربستان  یها نامه به کار برده شد مانند  انون موافوت «جرائم ا تصادی»

و یا تعبیر  0968و ایران و  زا ستان در سال  0969، ایران و ایتالیا در سال 0961در سال 

و  0966نامره ایرران و افغانسرتان در سرال      در موافوت «یر انونیا تصادی غ یها تیفعال»

از جهت ظاهرسرازی   گ ار ایران صرفاً ؛ ولی روشن است که  انون0962ایران و  طر در 

در  وانین ماهوی یا قتی با اغما، در  که یبه این کار روی آورده است وگرنه تا هنگام

دوجانبره،   یهرا  یدر همکرار  نبرود  «جرائم ا تصرادی » وانین شکلی ایران، اثری از تعبیر 

 .پرداختبه تشخیص و مبارزه با این جرائم  توان یچگونه م

 یا ، جررائم ا تصرادی چهرره   0929تا پیش از  انون مجرازات اسرالمی    باید گفت، 

ظاهری و شعاری داشت ولی در این  انون به عنوان یکی از عنراوین مررتبط برا  واعرد     

چند از دید ماهوی و جزای اختصاصری هرم   هر شد. ینیب شیعمومی جرائم و مجازات پ

با تصریح به موضوع اخرالل در   0929 انون مجازات اسالمی در سال »که  شود یمگفته 

 االر، یفر این موضوع را به عنروان مصردا ی بررای افسراد      968نظام ا تصادی در ماده 

 (.922: 0928محسنی، )« تلوی کرده است

تصادی را تعریف یا ارکان تشکی  دهنده آن جرم ا  ،گ ار پیش از آن با آنکه  انون 

از جرائم کره مشرمول تعویر      یا ولی جرائم ا تصادی به عنوان دسته ،را بیان نکرده بود
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اند. قتری   معرفی شده رندیگ یصدور قکم و تعلی  اجرای مجازات و مرور زمان  رار نم

تعویر  و   ر ابر  یدربراره جررائم غ   01مسامحه  انونی تا جایی است که در صردر مراده   

تواند درباره جرائم ا تصادی که نیز اشاره شده که به اطالا می «ها شروع به آن»تعلی  به 

روشرن اسرت کره جررائم ا تصرادی بره        ،باشد. با این قال نیزدر بند ج این ماده آمده، 

کیفرر روشرن شرود کره آیرا       یبند اند تا با تطبی  بر درجه بینی نشدهصورت مستو  پیش

 رانون آیرین    92درباره مراده   توان یآن جرم است یا خیر؟ همین وضعیت را مشروع به 

نیز مورر کرد کره برر پایره آن بره تشرخیص رئری   روه  ضرائیه          0929دادرسی کیفری 

هرا دادسررای تخصصری جررائم      شرود کره یکری از آن   دادسراهای تخصصی تشکی  مری 

صص دارند یا خیر ولی دیگر ا تصادی است. جدا از اینکه آیا جرائم ا تصادی نیاز به تخ

ای، جرائم امنیتی و جرائم مربو  بره امرور پزشرکی و     نهاجرائم این ماده مانند جرائم رای

در  ؛انرد  کیفر معرفری شرده   یبند همگی از جهت ارکان، ضمانت اجراها و درجه ،دارویی

این مس له مطرر  اسرت کره     ،قالی که جرائم ا تصادی چنین وضعیتی ندارد. از این رو

و مرز تفکیک ایرن   شوند یمه دارائم ا تصادی بر پایه چه ارکان و عناصری تشخیص دج

برازبینی هویرت    مسرتلزم ؟ پاسخ به این پرسرش  مالی چیست جرائمبرای مثال از  جرائم

 جرائم ا تصادی است.

د یر  و خراص از    ی، تعریفر المللری  برین  های کنوانسیوندر  وانین کیفری ایران و  

. به دلی  شمول این عنوان بر  لمروهرای مختلرف   0نگرفته است جرائم ا تصادی صورت

و اینکه جرم ا تصادی یک مفهوم خاص قووا کیفری نیست، تعریف و توصیف آن نیز 

تعریرف   برخی از نویسندگان نیز ارائه .(021: 0929،نژاد نائینی و صادا )ابراهیمی استمشک  

آن محدودیت واکرنش و دشرواری در    تبع بهدر این خصوص را باعف قصر مصادی  و 

 .(081: 0929،میرسعیدی و زمانی )دانند  می ها واکنشقصول اهداف پیشگیرانه و چندگانگی 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
، و مودسی فرجیها؛  10 :0966جمشیدی ، )نک:  ،برای آگاهی از تعاریف ارائه شده پیرامون جرایم ا تصادی -0 

 ؛   029:0929،  نژاد نائینی و صادا ابراهیمی ؛08 :0929ولیدی،  ؛ 92 : 0921پور،  مهدوی ؛ 0018 : 0929

Benson & Simpson , 2000 : 11؛ Sjogren & Goran , 2004 :1-2 .) 
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توان بر اساس ضابطه قوو ی )توجه به  با توجه به فودان تعریف مشخص می 

های مرتکب و شیوه ارتکا   موضوع یا گستره جرم( یا ضابطه جرم شناختی )ویژگی

 ئم ا تصادی را از سایر عناوین یا جرائم مشابه تفکیک کرد.جرا (جرم

مهم یعنی امنیت ا تصادی یا نظرام   های ارزشاین جرائم یکی از بر اساس موضوع، 

و سالمت ا تصادی را با مشرک  مواجره    گ اری سرمایها تصادی را به مخاطره انداخته و 

قمایت از امنیت ملری   الزمهگ ار و  . امنیت ا تصادی، ارزش مورد قمایت  انونکند می

باید الزامات نظرام ا تصرادی بره عنروان     » ،در این راستا بنابراین .(619: 0921)کوشا،  است

هروم جررم ا تصرادی برا وضرو       فموضوع قمایت جرائم ا تصادی شناسایی شرود ترا م  

و نترایج   هرا  نشانهکیفیت و وع این جرائم،  .(21: 0920، و مهرا )قسنی «شود بیینبیشتری ت

ادعرا کررد کره     تروان  می. شود مینوین به نام امنیت ا تصادی  ای دیده آن باعف خل  بزه

: 0962، نرورزاد ) چرخرد  مری کلی نظام قول همین محور  های سیاستو  انداز چشم سند

تأمین قووا ا تصادی و توسعه ا تصادی یکری از قوروا بنیرادین افرراد اسرت کره        .(2

قوروا بشرر و میثراا     جملره اعالمیره   المللی، از اسناد بین  وانین اساسی، عادی و برخی

 .اند کردهاشاره  المللی قووا مدنی و سیاسی بین

در همان قرال، ایرن موضروع بررای جررائم       .0کلی است یامنیت ا تصادی، تعبیر 

در این جرائم، مال نوش اساسری   سو یکدهد از  است زیرا نشان می ساز مس لها تصادی، 

آوردن مرال، عنصرر  طعری ایرن      دسرت  بهندارد )مثالً جع  اسکناس( و از سوی دیگر 

 .(00-02: 0962نورزاد، )جرائم نیست )مثالً اخالل در نظام عرضه و تواضا( 

بره چنرد قالرت متجلری     ضابطه دیگر، کالن بودن رفتارهرای مجرمانره اسرت کره     

جرم از یک ر م خاص تعیین شده باالتر باشد یا آثار و نترایج  : عواید یا موضوع شود می

به نحوی کره باعرف اخرالل در امنیرت ا تصرادی شرود یرا         ؛جرم، شایع و گسترده باشد

بر این اساس، جرائم ا تصادی بره   ی مختلف ارتکا  یابد.ها انرفتارهای مجرمانه در مک

 شوند. یدلی  تأثیرات منفی آن و به اعتبار ا تصاد کالن مطر  م

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .(0966معاونت آموزش  وه  ضاییه، )  نک: ،آثار و نتایج آن ،در خصوص مفهوم امنیت ا تصادی، عوام  ماثر -0
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0علیرغم تشابه جرائم مالی
9و جرائم ا تصادی 

باید گفت کره جررائم مرالی، نورض      

قووا مالکانه اشخاص و جرائم ا تصادی، ضربه بره بنیادهرای ا تصرادی کشرور اسرت      

هر رفتاری که امنیت و نظام ا تصادی را مختر  کنرد،    ،البته (.911: 0928)میرمحمد صاد ی، 

ا تصرادی،   مجرم نباشرد. آمراج جرر    جرم ا تصادی است؛ هرچند مال، موضوع یا وسیله

)سرماواتی پیرروز،   ساختارهای کالن ا تصادی جامعه یا مالکیت عمرومی یرا دولتری اسرت     

الکیرت فرردی   صرفاً ناظر بر ارزش قفرظ قوروا م   ،در قالی که جرم مالی ؛(820: 0921

، صرورت  برخرورد شردیدتر  جررائم ا تصرادی   در است و در سیاست کیفرری کشرورها   

در برخی  وانین، و تی جرائم مالی ویژگی گستردگی و کرالن برودن بره خرود      گیرد. می

ماننرد   رسرد  شوند که این رویه درست به نظرر نمری   بگیرند تبدی  به جرائم ا تصادی می

و ماسسات دولتری و   ها وزارتخانهزی نیروی انسانی و  انون بازساگ ار در  موضع  انون

لیکن با ، اداری را اقصاء کند -خواسته تا جرائم مالیکه  0981وابسته به دولت مصو  

مستویم با مال مرتبط نیست و عدم عکر همه جرائم مالی، سربب   طور به عکر جرائمی که 

 .(22: 0962)نورزاد، ا تصادی شده است  وآشفتگی و خلط جرائم مالی 

نبایرد از نظرر دور    خلط شروند.  «جرائم ا تصادی»نیز با « فساد»ممکن است مفهوم 

شرود و اساسراً تعریرف ایرن دو      عاتاً یک جرم ا تصادی محسو  نمی 9«فساد»داشت که 

دارند. وجود ارتبا   پوشانی همبا یکدیگر  ها آنمتفاوت است؛ هرچند بعضی از مصادی  

، همواره ارتبا  شوم ایرن  المللی بین های کنوانسیوننزدیک بین این دو باعف شده تا در 

ارائه شود. وجود ارتبا  مرانع از آن   هایی ق  راهدو مدنظر  رار گیرد و در جهت مبارزه، 

کره  پدیده نادیده گرفته شود. چه بسا جرم ا تصادی  دو نیست که مرز علمی و عینی این

فسراد   ،ناشی از فساد نباشد و فسادی که در مسیر جرم ا تصادی محو  نشرود. در وا رع  

؛ به همین دلیر  برخری   شود میبه اعتبار اثر و پیامد جرائم مالی و یا مرتبط با مال مطر  

0جرائم ا تصادی را که ناشی از دارا شدن ناعادالنه است همانند جرم پایره »
بررای فسراد    

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Official Crimes 

2 .Economic Crimes 

3 .Corruption 

4  .  Predicate Offence 
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یعنی فسراد در اثرر ارتکرا  جررائم ا تصرادی بره برار         ؛(Kofele-Kale,2012:3) «دانند می

تعبیر جرائم ا تصادی داخ  در فساد به کرار رفتره و    معموالً. از همین روست که آید می

کراربرد جررائم    ،چندان رونوی در ادبیرات قورو ی کشرورهای غربری نردارد. در وا رع      

یرا دیگرر عنراوین اسرتفاده      سفید  هیوگاه به جای جرائم »ا تصادی بیشتر عنوانی است و 

و جعر    بررداری  کالهولی منظور همان جرائم مرتبط با سر ت یا تخریب اموال،  شود می

 .(Saris, 2015: 3)« و تولب اسناد و اشیای تعهدآور است

از لحاظ جرم شناختی نیز باید به ویژگی مرتکب و شیوه ارتکا  توجه کرد. البتره  

این دسته از جرائم و مرتکبان آن با تأخیر، نظر جرم شناسان را به خود جلب کرد؛ زیررا  

از نظر فرهنگی فر، بر این بوده که افراد توانمند و صاقب  ردرت، بیشرتر برزه دیرده     

شوند؛ قال آن که مطالعرات جررم شناسران نشران داد      میجرائم سایر ا شار جامعه وا ع 

ای خرود و در ارتبرا  برا آن     صاقبان ثروت و  درت نیز به ا تضای نوع فعالیرت قرفره  

جررم ا تصرادی غالبراً محصرول     ». (09-00: 0920)نجفی ابرنردآبادی،  شوند  مرتکب جرم می

در کنار  ،رائم ا تصادیج. (082: 0921، دادخدایی)« دنیای جدید ارتباطات و اطالعات است

راه  شناسری  جرماز علوم سیاسی و ا تصادی به  یافته سازمانواژگانی چون فساد و جرائم 

چندان در پی شناسایی د ی  آن و تفکیک این اصطال  از عناوین  شناسی جرمو  اند یافته

 اص   انونی بودن این بایستگی را دارد تا در قوروا کیفرری،   که قالی؛ در نیستمشابه 

 .(99: 0962)نورزاد، از هم تفکیک شوند تری د ی واژگان کلیدی به نحو 

کرالن ارتکرا     صرورت  بره بسته و به طور پنهران و   های محیطجرائم ا تصادی در 

افررادی زیررک و دارای نفروع     هرا  آنمرتکبین  ؛مشخص ندارند و نوعاً بزه دیده یابند می

مصرادی  مهرم آن بره     جوینرد.  مری د هستند که از دانش روز و فناوری اطالعات نیز مرد 

جهانی تبدی  کررده   یکه آن را به معضل یابند مییافته ارتکا   صورت فراملی و سازمان

و عالوه بر ایراد خسارت به روابرط مرالی مرردم و دولرت، امنیرت ا تصرادی را نیرز بره         

اخیر در این خصروص، سیاسرت جنرایی افترا ری برا       . بنابراین در دههاندازد میمخاطره 

کره قوروا و عردالت    »است زیرا عویده بر آن است  شدهبینی  گیرانه پیش گرایش سخت

خرود را برر پایره     های پاسخو  اتکیفری به عنوان مرکز اصلی سیاست جنایی باید ا دام
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)نجفرری « دیرردگی و نیررز مرروازین قورروا بشررر متکثررر کنررد  تحرروالت بزهکرراری و بررزه

 .(22: 0929ابرندآبادی،
، نروعی  «جررائم ا تصرادی  »می نیرز علیررغم تصرریح بره     در  انون مجازات اسرال  

بدون ارائه تعریف بر مبنرای معیرار    98که در ماده  نحویشود؛ به  مشاهده می سردرگمی

وجه تمرایز ایرن    01و روش اقصایی به برخی مصادی  آن اشاره شده و در بند ج ماده 

برخی از جرائم،  012جرائم، ر م معین )توجه به کالن بودن( تعیین شده است. در ماده 

در این ماده با تعیرین ر رم خراص،     برداری کالهاند. عکر  دهشاز شمول مرور زمان خارج 

و گ ار به ویژگی کالن ایرن جررائم، توجره کررده      شاید بیانگر این مطلب باشد که  انون

بره معنرای   »برداری را جرم ا تصادی محسو  نکرده است. البته، عکر این مصرادی    کاله

گاری نیست و مفهوم جرم ا تصادی به عنوان یرک وصرف اضرافی بره برخری از      جرم ان

جرائم موضوعه نظام قوو ی کشرور افرزوده شرده اسرت کره هردف خاصری را دنبرال         

 (.21: 0920، و مهرا )قسنی« کند نمی

 انون مبارزه با  اچاا کاال و ارز، صراقتاً  اچراا را از مصرادی     21همچنین ماده 

رسد ماده یک  انون ارتوای سالمت نظرام اداری  ته است. به نظر میجرائم ا تصادی دانس

هرچند در موام تعریف فساد بوده که مفهومی اعم از جرم ا تصادی »و موابله با فساد نیز 

)خرداییان چگنری،   « دارد، اما جرائم ا تصادی را به عنوان مصادی  آن در نظر گرفتره اسرت  

 .شود میاین موضوع از رویکرد  انون مجازات اسالمی نیز برداشت  .(01: 0920

 انون مبارزه با جرائم ا تصادی کره در راسرتای    نوی  پیش 02این تشتت در ماده  

از سوی معاونرت قورو ی    ، انون ارتوای سالمت 00ماده  موجب به تکلیف  وه  ضاییه 

یعنی بردون تعریرف از ایرن     د؛شو میتهیه و در دست بررسی است نیز دیده   ضاییه  وه

و برین جررائم مرالی و ا تصرادی     جرائم به دو معیار اقصایی و ر م معین توجره شرده   

 آمرده  02نیرز در مراده    نامشرروع بزه تحصی  مال از طری   مثالً .تفاوتی  ائ  نشده است

 است.

رسد اگر بخواهیم از بایدها صحبت کنیم و محتوای جررائم ا تصرادی را    به نظر می

اسیم بهترین معیار، موضوع جرم است نه ویژگی جرم زیرا موضوع جررم در تمرامی   بشن
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کننده ماهیت جرم است. موضوع جرم یعنی ارزشی کره در قمایرت از آن،    جرائم، تبیین

جرم انگاری صورت گرفته و آن ارزش در جرائم ا تصادی، نظام ا تصرادی و امنیرت آن   

م تهدید نسبت به نظام ا تصادی( با توجره بره   است و البته امنیت ا تصادی )به معنای عد

نوع ا تصاد کشورها متفاوت است. چنانچه ا تصاد کشور دولتی باشرد جرمری کره علیره     

یابد جرم ا تصادی است؛ یعنی یا به خزانه عمومی کشرور   قووا مالی دولت ارتکا  می

کراال(، امرا     اچراا ) گیرد کند )مانند اختالس( یا جلوی منافع دولت را می ضرر وارد می

اگر ا تصاد خصوصی باشد جرائم علیه شبکه تولید، توزیرع و مصررف کاالهرای مجراز،     

 رانون   98شود )مانند عرضره کراالی تولبری(. تبصرره مراده       جرم ا تصادی محسو  می

 09مجازات اسالمی، بر مبنای دولتی بودن ا تصاد، جرائم علیه قووا مالی دولت را کره  

ا تصادی معرفی کرده است. بدیهی است با توجه به قرکت  جرم است، به عنوان جرائم

 انون اساسی و در راسرتای   00ا تصاد کشور به سمت خصوصی شدن و بر مبنای اص  

گانه فوا ضروری است.  09تطبی  با موررات کنوانسیون مریدا، تجدید نظر در مصادی  

ا در ا تصراد خصوصری،   مثالً اختالس و ارتشاء نباید محدود به کارکنان دولت باشد زیر

 شود. گری به غیر دولت نیز واگ ار می تصدی

گفت بزه ا تصادی، اصرالت و هویرت    توان با توجه به موررات موجود می بنابراین 

بلکه بیشتر عنوان صوری و شکلی است و شناساندن این عنوان در  رانون   ،ماهوی ندارد

 تصادی تنها در جایی عنوان یرا  کیفری ماهوی، دلیلی بر هویت محتوایی آن نیست. بزه ا

بردیهی اسرت جررائم     نهادی مستو  خواهد بود که محتوا یا ماهیت مستو  داشته باشد.

هرا   ا تصادی، عنوان مجرمانه نیست بلکه طیفی از جرائم هستند که با توجه به ویژگی آن

 شوند. و تفسیر  انون مشخص می
 

 های قواعد شکلی جرائم اقتصادی جلوه .2

اصول مختلفی از نظر شکلی جهت رسیدگی به جرائم ا تصادی وجود دارد که به  

ایرن اصرول بره     «تررین  مهم»ها در  وانین اشاره شده است. در این بخش به  بعضی از آن
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 0:شود می اشارهاختصار 
 

 الزامی بودن اعالم جرم .1-2

 انون آیین دادرسی کیفری، اعالم جرم از جهرات   80هرچند بر اساس بند   ماده 

. کنرد  نمری  انونی شروع به تعویب است؛ اما برای شهروندان، الزامی در این زمینه ایجراد  

در قوزه جرائم ا تصادی به دلی  آثار و خطرات آن نسربت بره جامعره، گررایش اسرناد      

و  )ابراهیمری  جرم انگاری ترک فع  اسرت نه دام توسعه گ ار داخلی بر و  انون المللی بین

و  پر یرتر  آسیببه دلی  اینکه این جرائم در مراق  اولیه، بسیار  .(99: 0920، صفایی آتشگاه

برخری از افرراد    ،(990: 0929)عباسری، از مراق  بعدی اسرت   تر آسانکشف آن به مراتب 

درسی کیفرری، موامرات و اشرخاص     انون آیین دا 19اند. ماده  مکلف به اعالم جرم شده

 818رسمی را مکلف به اعالم جرائم غیر اب  گ شت در قوزه کاری خود کرده و مراده  

 نیز ضمانت اجرای آن را تعیین کرده است. 0912 انون تعزیرات مصو  

 انون ارتوای سالمت نظام اداری و موابله با فسراد، مجرازات منردرج در     09ماده  

و رؤیت پ یر نبرودن جررائم   باال بودن ر م سیاه دانسته و به لحاظ  را ناکارآمد 818ماده 

)ابراهیمری و صرفایی    را از دو جهرت توسرعه داده اسرت   مرتبط با مفاسد ا تصرادی، آن  

و مسر والن   ای قرفره آن را شام  برخی ماسسات خصوصی  ،اوالً (؛99: 0920آتشگاه، 

سرایر جررائم مررتبط برا مفاسرد      عردم اعرالم    ،شوراهای اسالمی نیز دانسته اسرت. ثانیراً  

مجازات ترک اعالم جرم را بره هرر یرک از     ،ا تصادی را نیز در برگرفته است. همچنین

 انون مبرارزه   1موضوع این  انون تسری داده است. در بند ج ماده  های دستگاهکارکنان 

بر گزارش معرامالت و عملیرات مشرکوک     آن،اجرایی  نامه آیین 92و ماده  شویی پولبا 

 رانون مجرازات    9مراده   9خدمت بره مشرتری تأکیرد شرده اسرت. تبصرره        ب  از ارائه 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
الزم به عکر است پ  از نگارش این مواله و پ یرش آن و  ب  از چاپ، با توجه به پیشنهاد ریی   روه  ضراییه    .0

بینی شده که با ای پیش  ، در رسیدگی به جرایم ا تصادی کالن موررات ویژه91/2/0921و موافوت موام رهبری در 

طلبد و از قوصرله ایرن    ای را می توجه به اهمیت آن، تجزیه و تحلی  و نود این دستورالعم  نگارش مواله جداگانه

 نوشتار خارج است.
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که ا ردامات الزم را   ربطی عیاخاللگران در نظام ا تصادی کشور نیز مدیران و مس ولین 

مجرمانه انجام ندهند یا برا سرکوت خرود بره تحور  جررم        ا دامات ازجهت جلوگیری 

تررک فعر  و سرکوت،     ،کمک کنند، معاون جرم محسو  کرده اسرت. در ایرن موررره   

 .معاونت محسو  شده است

برای کلیه اشخاص قویوری و   نوی   انون مبارزه با جرائم ا تصادی، پیش 99ماده  

م ا تصادی، اطالعات مرتبط قوو ی که قسب درخواست  ضات سازمان مبارزه با جرائ

نا ص یا خالف وا ع ارائره دهنرد، قرب  یرا      صورت به را در اختیار آنان  رار ندهند یا 

یا انفصال مو ت از خدمات عمومی یا دولتی یا قرداکثر دو مرورد    8جزای نودی درجه 

به عبارتی، دامنه شرمول مسر ولیت اعرالم جررم را     را تعیین کرده است.  مجازاتاز این 

 ت به شهروندان عادی نیز تسری داده است.نسب

 

 0گستری دام .2-2 

 کرار گام اول در دادرسی کیفری، کشف جرم است. لیکن کشف برخری از جررائم   

که مأمورین کشرف جررم، جهرت موابلره برا ناکارآمردی        نحویآسانی نیست به  چندان

و تحویر  در مرورد جررم     گیرری  پریش که  کنند میاستفاده  هایی شیوهسنتی از  های روش

یافته . این روش بیشتر در جرائم سازمان(021-020: 0966)تدین،  گیردصورت می زمان هم

 شود. دلی  عدول می از اص  مشروعیت تحصی  و و جرائم تروریستی کاربرد دارد

به منزله تکلیف ما الیطاا به پلری    در جرائم پیچیدهبستن دست و پای مأمورین  

انتظرار   تروان  نمری دنیرا نیرز    های پلی کشورها و در مجهزترین  ترین رفتهپیشاست و در 

گفت از زمانی کره بشرر وارد مرقلره     توان می». (091: 0960)یزدیان جعفری، معجزه داشت 

بره عملیرات محیالنره      شهرنشینی و وضع  انون شد و نهاد پلی  شک  گرفرت، توسر  

 .(001: 0929، و گلدوزیان )الهام «وجود داشته است

در جرائمی که مستویماً امنیت و منافع اجتماعی را نشرانه رفتره، مرردم از سیسرتم      

بکوشرد؛ قتری اگرر در     هرا  آنشیوه ممکرن در جهرت اثبرات      ضایی انتظار دارند به هر

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Entrapment  
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استفاده شود و این امر به معنای تنزل شأن و موام  کارانه فریب های شیوهتحصی  دلی  از 

 .(00: 0920، و قسنی زادگان ماعن)یست دادگستری نزد مأمورین ن

در بیشتر جررائم   گستری دامگ ار در کشور ما باعف شده که نه تنها  سکوت  انون 

. گیررد  نمیبلکه مأمور هم تحت تعویب  رار  ؛)خرد و کالن( با مانع  انونی مواجه نباشد

امی، کمیسیون قوو ی دادستانی ک  کشور و دستورالعم  معامالت صوری نیرروی انتظر  

. در انرد  کردهرا با مجوز موامات  ضایی صالح تأیید  این امر را بالمانع دانسته و انجام آن

با توجه به ماهیت جرائم مربو  به مواد مخدر و دشوار بودن کشف اتهامرات  »کشور ما 

 هرا  آندر  گسرتری  دامکه از عملیرات   هایی پرونده جرائم، اکثر گونه ایندر  دار سابوهافراد 

 .(96: 0929، و قسنی زادگان ماعن)« استفاده شده است مربو  به جرائم مواد مخدر است

مطل  چنرین روشری را    طور بهتوان به بهانه قفظ نظم و منافع اجتماعی نمی البته، 

باید به عنوان یک  ،از نظر ارزش اثباتی دالی  ارائه شده خصوص بهگستری پ یرفت. دام

بایرد   همچنرین استثنایی اسرتفاده شرود.    صورت بهئم خاص اص ، ممنوع و فوط در جرا

زادگران و   مراعن ) کامالً تصرریح شرود   ها آنقدود اختیارات موامات  ضایی و نحوه اعمال 

در  و این اعمال نباید به صورت تحریک شدید به ارتکا  جرم باشرد. ( 09: 0929قسنی، 

شرود و   ین روش استفاده مری های مربو  به اخ  رشوه، از ا قال قاضر، عمالً در پرونده

 کنند. محاکم نیز بر اساس آن مبادرت به صدور رأی محکومیت می

 

 تقدم اماره مجرمیت .3-2

جررائم و تولرد    یرافتگی   سازمانگرایی،  تبلیغات گسترده در خصوص لزوم امنیت 

گرایی و ناکامی دستگاه عدالت کیفری مبتنی بر اصال  و های نوین بزهکاری، عوامگونه

یافته، بسترهای تحدیرد تضرمینات دادرسری     درمان در کنترل و نظارت بر جرائم سازمان

نیز تغییر یافته است. در  المللی بین های کنوانسیوننگاه  بنابراینعادالنه را فراهم آورده و 

از یکسو و تأمین امنیرت از   ها آزادیبرخی جرائم نوین، در چالش بین رعایت قووا و 

 .کند میسنگینی  زو به نفع تأمین امنیتسوی دیگر، کفه ترا

شرود کره توسر  بره      ماهیت جرائم ا تصادی و دشواری تعویب متهمین باعف مری  
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سنتی کشف و اثبات بزه، مفید نباشد و این موضوع، سربب تعردی  برخری از     های شیوه

شود. نگاه ریسک مدارانره بره ایرن جررائم و لرزوم       قووا بشری می اصول شناخته شده

ها از دالی  افترا ی شردن تحصری  دلیر  در     کنترل و تمهیدات بیشتر نسبت به آناعمال 

برخی از نویسرندگان، وضرعیت    .(090: 0929، و مرادی )شاملو شود این قوزه محسو  می

خاص این مجرمین و اعمال نفوع گسترده آنران در سراختار قکومرت را موتضرای ایرن      

آنران نباشرد و آن را الزمره اصر       مواب  دردانسته که موام تعویب در موضع نامساعدی 

 .(090: 0929)موقدی،  اند دانسته ها سال تساوی )برابری( 

، گنراهی  بری تعویب دعوای عمومی بر عهده دادستان است و مرتهم در پنراه اصر      

تمرامی   ،. برخری از نویسرندگان  استخویش  گناهی بیجهت اثبات دلی   از ارائه نیاز بی

گرفته از سوی متهم را جزء عناصر جرم دانسته و دادسرتان را  ادعاها و دفاعیات صورت 

در تعردادی از   .(18: 0920، و زاهردی  )مهررا انرد   مکلف به اثبات بطالن تمام ادعاهرا کررده  

قاکمیت این اصر  برر مرقلره ثبروت      وجرائم، این اص  مورد خدشه  رار گرفته است 

دسرتخوش تغییرر شرده اسرت      جرم، مطل  و استثنا ناپ یر لیکن در مرقله اثبرات جررم،  

شویی یا اعمال نفوع برخالف  در مورد جرائم ا تصادی جدید مث  پول .(000: 0969)دراج، 

شروند، امراره    ق  و موررات  انونی که در اصطال  جرائم مانع )بازدارنده( محسو  می

مجرمیت تودم دارد. چون فلسفه آن پیشگیری، کنترل یا کشف جرائم مهم دیگرر اسرت   

در توان اماره مجرمیت را مودم دانست.  جرائم سنتی مث  اختالس یا ارتشاء نمی ولی در

نحوه تحصی  دلی  با اصول و  واعد قاکم بر آن متفراوت اسرت. مبرارزه برا      شویی، پول

بنرابراین   اسرت. به عنوان جرائم منشأ  ،مبارزه با عمده جرائم ا تصادی دروا ع شویی پول

در اینجرا مرتهم در موضرع     .خود را بره اثبرات برسراند    یگناه بیاین متهم است که باید 

افراد مظنون و مرتهم   ضعف  رار گرفته و بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده

اصروالً تغییرر برار    اسرت.   گیرانه سختبارز سیاست جنایی  نمودهایکه از گیرد  می رار 

 رانون   022داخلری ایرران، مراده    در قووا  کند. اثبات دلی  در جرائم مهم نمود پیدا می

هرا و   عضرویت در گرروه    که بره موجرب آن   تعزیرات، مصدا ی از این امر را بیان کرده

هایی که هدف آنان بر هم زدن امنیت کشور است محکومیرت قرب  را بره دنبرال      دسته
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: 0968، رقمردل )« اطالع بوده است فرد اثبات کند که از اهداف گروه بی»  دارد مگر اینکه

000-009). 

 9مراده   6کنوانسریون پرالرمو، بنرد     09مراده   1کنوانسیون وین، بنرد   2 ماده 1بند  

را مردنظر  ررار    مسر له کنوانسریون استراسربورگ، ایرن     8ماده  9کنوانسیون مریدا و بند 

کنوانسیون اروپایی قووا بشر، رعایت اص   انونمندی نسبت به موارد  01. ماده اند داده

ا اهدافی مشروع و ضروری بودن این محدودسازی را به عنوان سره  محدودسازی، توأم ب

 شهروندان تعیین کرده است. های آزادیبر قووا و  ها محدودیت ید مهم جهت اعمال 

اند، با اخر    که به این موضوع اشاره کرده هایی کنوانسیونکشور ما علیرغم امضای  

 روانین داخلری خرود، ایرن      ها و عدم تسری تمام موررات آن به ق  شر  نسبت به آن

بدون توجه  شویی پولکه  انون مبارزه با  نحویرویکرد را به رسمیت نشناخته است؛ به 

 رانون   02اجرای اصر    و همچنین  انون نحوه المللی بینبه ضوابط قاکم بر کنوانسیون 

افراطی نسبت به اص  برائت اعمال کرده که این موضروع برا اصر      گرایی مطل اساسی، 

انون اساسی و مورررات اسرالمی مطابورت دارد. در اصرالقات صرورت گرفتره در         91

 گر ار مبنری برر مصرادره      انون اصال   انون مبارزه با مواد مخدر نیز موضع  بلی  رانون 

، تعدی  شده و به مصادره اموال ناشی علیه محکوماموال به استثناء هزینه متعارف زندگی 

گر ار آن باشرد کره در نظرام      از جرم تصریح شده است. شاید دلی  ایرن موضرع  رانون   

؛ در قالی که در نظام قوو ی غربی از آن فرر،  سازند میقوو ی اسالم از برائت اص  

ائرت  از اص  بر تر ضعیفو اعتبار فر، برائت،  گ ارند میساخته و به راقتی آن را کنار 

جابجایی بار اثبات دلی  به عنوان یرک  در هر قال،  .(006: 0962) دیری بهرام آبادی،  است

و از مرتهم،   اسرت ؛ یعنی در تعار، اص  و ظاهر، ظاهر مودم شود تلوی میامر استثنایی 

 وی شود. های سرمایهتواضای ارائه دلی  مبنی بر مشروع بودن 

 

 محدوديت دسترسی به وكیل .4-2 

 انون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرائم ا تصرادی بره    06تبصره ماده  به موجب

 ،این  انون باشرد  919ها مشمول ماده  ت آناصورت سازمان یافته، ارتکا  یابند و مجاز
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در مرقله تحویوات مودماتی طرفین دعوا، وکی  یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی 

کنند. اسامی وکالی مزبرور،   باشد انتخا  می  وه  ضاییه رئی دادگستری که مورد تأیید 

محدودیتی ناروا برر قر  دفراع کره      ،شود. این تبصره  وه  ضاییه اعالم می رئی توسط 

نابجرا را متوجره  روه     ای شرائبه یکی از آثار آن ق  انتخا  وکی  اسرت وارد سراخته و   

ه تحویورات  البته این تبصرره اختصراص بره مرقلر     .(82: 0920)خالوی،  ضاییه کرده است 

بخرش مهمری از جررائم     شرود.  دادگاه، ایرن محردودیت مرتفرع مری    در مودماتی دارد و 

تواند از مصادی  جرائم سازمان یافتره محسرو  شروند و بنرابراین تبصرره       ا تصادی می

م کور در خصوص جرائم ا تصادی نیز  اب  اعمال است، بدیهی اسرت کره ایرراد وارده    

به این صورت  ابر  پاسرخ اسرت کره جررائم بره        بندی جرائم در خصوص نحوه توسیم

های مختلفری هسرتند؛ از یرک جهرت بره جررائم        بندی اعتبارات گوناگون، دارای توسیم

شوند و از جهتی دیگر به جرائم عرادی و ا تصرادی کره     سازمان یافته و عادی توسیم می

ص جررائم  البته نظر به دشواری تشخی ها نافی دیگری نیست. بندی یک از این توسیم هیچ

ا تصادی نسبت به جرائم سازمان یافته و علیه امنیت به علت عدم وجود مرالک مراهوی   

این  رانون نسربت بره     06اعمال محدودیت موضوع تبصره ماده  ،د ی  در برخی قاالت

 جرائم ا تصادی با دشواری همراه خواهد بود.

 

 عدم شمول مرور زمان .5-2
افزایش مدت مرور زمان اجرای مجازات یا ممنوعیت اعمال مرور زمران، یکری از   

گررفتن ایرن    نظرر  درجررائم، برا    عضری . در باسرت دادرسی افترا ی  های جلوه ترین مهم

 کننرردگان ترردوینفرآینررد، راه فرررار متهمررین از اجرررای عرردالت بسررته شررده اسررت.    

جرائم، مررور زمران   این  های ویژگیالمللی مرتبط، با درک اهمیت و  بین های کنوانسیون

کنوانسیون پالرمو و مراده   00ماده  2. بند اند گرفتهطوالنی یا تعلی  مرور زمان را در نظر 

 به این موضوع اشاره دارند. ،کنوانسیون وین 9ماده  6کنوانسیون مریدا و بند  92

براالتر را    انون مجازات اسالمی جرائم ا تصادی از یک میلیارد ریال بره  012ماده  

 رانون مبرارزه برا جررائم      نروی   پریش  02 مراده از شمول مرور زمان خارج کرده است. 
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آن، ممنروع اعرالم کررده     02نیز اعمال مرور زمان را در جرائم م کور در ماده ا تصادی 

دلی ، رؤیت پ یر نبودن جرائم ا تصادی است؛ در این جرائم آثار جرائم  ترین مهماست. 

بزه دیده وا عی  که هنگامیو آثار این جرائم  شود می گر جلوهل زمان آنی نیست و در طو

و این آثار ممکن است ارتبا  مستویمی برا جررم ارتکرابی نداشرته      شود نمیندارد دیده 

دلی  دیگر آن است کره رسریدگی بره جررائم      .(028: 0920، و صفایی آتشگاه )ابراهیمیباشد 

کرره موضرروع نیابررت یررا  هررایی پرونرردهدر  ویررژه بررهطلبررد، ا تصرادی، زمرران زیررادی مرری 

 المللی مطر  شود. های  ضایی بین معاضدت

 انون مجازات اسالمی که در موام بیان مصرادی  جررائم ا تصرادی     98تبصره ماده 

مر کور، در مورام تعیرین     012برداری به میان نیراورده اسرت. مراده     است، سخنی از کاله

بررداری را جررم ا تصرادی محسرو  و      کالهتوان  مصادی  جرائم ا تصادی نیست و نمی

آثار جرائم ا تصادی را بر آن بار کرد؛ قتی اگر مبلغ آن بسیار باال باشد. این ماده فوط به 

گ ار خواسته سیاسرت جنرایی    رسد  انون عدم شمول مرور زمان اشاره دارد و به نظر می

داری را در مرورد  برر  قاکم بر  انون تشدید مجازات مرتکبین اخرتالس، ارتشراء و کراله   

را قتی در مورد جرائم  012توان قکم موضوع ماده  بنابراین نمی برداری ادامه دهد. کاله

قکم اسرتثنایی   012برداری مانند انتوال مال غیر، مجری دانست؛ زیرا ماده  در قکم کاله

 شود. محسو  می

 

 گران اجتماعی كنشنمايت از  .6-2

کننرد و در راسرتای    در کشف و اثبات کلیه جرائم، شهود نورش محروری ایفرا مری    

آیند. نوش شهود در جرائم ا تصادی بره   دستیابی به قویوت، عنصری قیاتی به شمار می

 دلره و ا آوری جمع، دشواری این جرائمدشواری کسب ا رار از مرتکبین با عکاوت علت 

نورش خطیرر و ارزنرده     .(999: 0962)نورزاد،  داهمیت دارانطباا اجتماعی باالی مرتکبین 

)سرلیمی،   دهد میجویی  رار  ها را در معر، خطر انتوام آن های خانوادهاین افراد، خود و 

عردالت   اجررای  درو اقساس ترس این افراد از ادای شهادت، مرانع مهمری    (919: 0921

ه ارتکرا  یابنرد،   زمانی که این جرائم به صورت سازمان یافتر  ویژه بهشود؛  محسو  می
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شهود در مو عیت نابرابری از لحاظ امکانات و  درت در موابر  مررتکبین  ررار دارنرد.     

قمایت از شرهود در  روانین داخلری بسریاری از کشرورها و برخری از اسرناد         ،بنابراین

البتره، از برا    ده اسرت.  شر  بینری  پریش المللی به عنوان یک ضرورت اجتنا  ناپ یر  بین

شهود و عدم اختالل در روند دادرسی کیفری نیز قمایت از شرهود   جلوگیری از تطمیع

بایرد مردنظر  ررار گیررد. همچنرین قمایرت از        با هدف قمایرت از دادرسری صرحیح   

صرورت ویرژه    به نیز باید ها کن کردن آن افشاکنندگان این جرائم، با هدف مبارزه و ریشه

  رار نگرفته است. گ ار ما مورد توجه  رار گیرد؛ امری که مورد توجه  انون

کنوانسیون مریدا نیز به ایرن موضروع اشراره     90کنوانسیون پالرمو و ماده  90ماده  

انتشار اطالعرات مربرو  بره     ،سازمان بازرسی ک  کشور نامه آیین 90. تبصره ماده دارند

 رانون   900و  21، 89، 01است. مواد  کردههویت و مشخصات شاهدان را ممنوع اعالم 

اجرایی قمایت از  نامه آیین. شود میآیین دادرسی کیفری نیز به قمایت از شهود مربو  

در روزنامره رسرمی منتشرر شرده نیرز واقرد        91/01/20که در تراریخ   ،شهود و مطلعان

یرن  و البتره ا کررده   بینری  پریش قمایت از امنیت شهود و مطلعان را در هر قوزه  ضایی 

 انون برنامه چهارم توسعه،  وه  ضراییه   091بند ج ماده واقد عمالً تشکی  نشده است. 

تا الیحره قمایرت از شرهود و متهمران را تهیره و بره تصرویب مراجرع         را مکلف کرده 

انجام نشده است. نکته مهم آن اسرت کره برین     تاکنونلیکن این مهم  ؛برساند صال  عی

گرران   یت که یکری از مصرادی  آن امنیرت همره کرنش     قووا دفاعی متهم و توجه به امن

موررات قمایتی از شهود، کمتر جنبه عملری بره   عدالت کیفری است تعادل بر رار شود. 

 روی کاغ  مانده است. خود گرفته و بیشتر

 ؛شرود  این موررات تحول مثبتی نسبت به گ شته محسو  می هرچنددر کشور ما  

یا افشراکننده  شاهد یا توهین به تهدید  مثالً است. نشده برطرف خألهااما تمام نوایص و 

 مرواد عرام  به عنوان جرم مستولی در نظر گرفته نشده و در این خصوص بایرد بره   جرم 

به صورت کلی   این تدابیر قمایتی،  انون ارتوای سالمت نظام اداری جزاستناد کرد. به 

ائم ا تصادی برجسرته  ر صورتی که این موضوع باید در قوزه جرد ؛است شده بینی پیش

 رانون مبرارزه برا جررائم      نروی   پریش در  و به صورت جزئی مورد اشراره  ررار گیررد.   
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شده و بر اساس  بینی پیشقب  درجه پنج  ،برای تهدید و افشای اسرار شهود ،ا تصادی

و بروده  مسرتوجب قرداکثر مجرازات  رانونی      ،شهادت کر   در ایرن جررائم    90ماده 

 شده است. بینی پیشتمهیداتی نیز برای قفظ امنیت شهود 

 

 انتشار اسامی محکومان. 7-2
انسرانی و   هرای  تفاوتنگرش افترا ی که از اندیشه فردی کردن کیفرها و توجه به 

به دنبال اجرای عدالت از طری  متناسرب سراختن ضرمانت     ،گیردسرچشمه می محیطی

راسرتا طیرف    ایرن  با جررم ارتکرابی اسرت و در   هر مجرم  های ویژگیاجرا با شرایط و 

 شده است. لحاظدر  وانین  ها واکنشوسیعی از 

در برخی از جررائم   ،انتشار اسامی محکومین که ماهیتی ترعیلی و رسوا کننده دارد 

گفرت انتشرار قکرم، مصردا ی از      تروان  مری . »استدادرسی خاص  های ویژگیاز دیگر 

دن مجررم از جامعره اصرلی وی را بره اجتمراع      ق ف و طرد معنوی است که با جدا کر

لیکن در ناتوان سازی افرراد از   ؛(029: 0929،و زارع )رستمی تبریزی« دهد میبزهکاران سوا 

 ارتکا  جرم ناتوان است.

 بررداری  کالهقکم محکومیت  طعی در  ، انون مجازات اسالمی 98ماده  اساس بر 

بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشرد در یکری   

این انتشار اختیاری است نره الزامری.    شود؛ میمحلی در یک نوبت منتشر  های روزنامهاز 

در جرائم علیه قووا مالی دولت که میزان مال موضوع جررم   ،بر اساس تبصره این ماده

ا بیش از آن باشد، انتشار قکم محکومیرت  طعری در رسرانه    ارتکابی یک میلیارد ریال ی

نوی   انون مبارزه با  پیش 96کثیراالنتشار الزامی است. ماده  های روزنامهملی یا یکی از 

 است. کردهتأیید  رانیز انتشار قکم محکومیت در این جرائم  جرائم ا تصادی

غلبره رویکررد    و کند نمیاز منط  و مبنای قوو ی پیروی  ،گ ار این رویکرد  انون 

رویکرردی   ،از عل  تصویب این مورره بوده اسرت. عروام گرایری کیفرری    « عوام گرایی»

عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی بردون توجره   متولیان است که بر اساس آن 

همسرو برا    کره  کننرد  مری را تردوین   هایی سیاستعلمی و معیار اثر بخشی،  های یافتهبه 
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 .(21: 0929،و مودسی  )فرجیهاو زودگ ر مردم است  انتظارهای موطعی

 ویرژه  بره تأثیری بر کراهش و روع جررائم     ،تجربه نشان داده که اتخاع این رویکرد 

 هرا  ارگران گر ار و سرایر    بلکه الزم اسرت  رانون  ؛ جرائم ا تصادی در ایران نداشته است

و  جرویی  انتورام اهرداف   ،این جرائم را بخشکانند. در ایرن رویکررد   های ریشهو  ها زمینه

 نگرر  آینرده ولی فا د سازوکارهای الزم و اهداف لموس است سزادهی به نحو پررنگی م

این فرآیند نشران دهنرده    .(029-020: 0929)رستمی تبریزی،  استبازپروری و اصال   ازجمله

این وا عیت است که هر عضو جامعه با و وع چنین جرائمی باید انتظار داشته باشرد ترا   

)رسرتمی   کنرد  جرویی  انتورام نوعی نسبت به بزهکراران  ، به جامعهنماینده عنوان ه ت بدول

 .(009:  0929، و زارع تبریزی

اعمرال   درصردد عالوه بر لحاظ جنبره تبلیغراتی،    ،گ ار با اتخاع این رویکرد  انون 

 ،هزینه ارتکا  جرم بوده است. با این قال بردن باالسیاست بدنام کردن این مجرمین و 

نافع قاص  از ارتکا  این جرائم و اقتمال اندک شناسایی و دستگیری آنران موجرب   م

: 0929، و مودسری  )فرجیهرا شده که در عم  این سیاست، بازدارندگی کافی نداشرته باشرد   

0069). 

گ ار باید افشای هویت محکرومین را منرو  بره تأییرد مورام       رسد  انون به نظر می

زیررا اتخراع     ضاییه یا رئی  ک  دادگستری استان کنرد  ضایی مشخصی مث  رئی   وه 

گیررد برا اعمرال     مری  تصمیم از سوی این افراد نسبت به زمانی که یرک  اضری تصرمیم   

گیرنرد و بهترر    فشارهای کمتری همراه است و  ضات مستویماً هدف قمالت  رار نمری 

بیشرتری   توانند به وظایف خود عم  کنند. همچنرین از مسر ولین رده براال قمایرت     می

گیرد و این افراد از زیرر مجموعره خرود در خصروص عردم اعرالم لیسرت         صورت می

 کنند. محکومین بازخواست می

 

 های رسیدگی افتراقی به بزه اقتصادینمود .3

ا تصادی در  وانین کیفرری ایرران و    رسیدگی افترا ی به بزه ، نموددر این  سمت 

 .شود آن بررسی می های چالش
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 غیرقضايیرسیدگی  .1-3
آیرین   تشرریفات  ازسرریع و بره دور    وفص  ق گ ار در برخی موارد، جهت   انون

بینری  را در عر، رسریدگی  ضرایی پریش    غیر ضاییدادرسی کیفری و مدنی، رسیدگی 

هرای مراهوی   کره بره بررسری    گیررد  مری مأمورین یا نهادهایی صورت  وسیله به که  کرده

 .متفاوت است و خود دارای مبرانی و اسرتوالل اسرت     ضازدایی. این روند با پردازند می

مربو  به قالتی است که سابواً در برخی مصادی ، رسیدگی  ضرایی صرورت     ضازدایی

 گ ار آن را از ردیف رسیدگی بودن،  انون بر هزینهگرفته، لیکن به دلی  کم اهمیت یا می

در قال قاضرر   ،بار موامبه اعت غیر ضاییرسیدگی  .(901: 0962)نورزاد،  خارج کرده است

به اعتبار نهاد وجرود دارد.    ضایی غیراز رسیدگی  هایی نمونه ،در مواب  .جایگاهی ندارد

در این روش، رسیدگی در ماسسه یا نهاد خاصی متمرکرز نیسرت و در عیر  نهادهرای     

، کمیسریون یرا سرازمان تعزیررات قکرومتی      هی تکه در  الب  پ یرد میگوناگون انجام 

 .وندش میظاهر 

 انون مبارزه با  اچراا کراال و ارز، برخری از مصرادی   اچراا       00ماده  اساس بر 

ها بر عهده سازمان تعزیرات قکرومتی   و رسیدگی به آن شده تخلف )نه جرم( محسو 

است. آنچه مسلم است آن است کره رسریدگی بره تمرامی مصرادی   اچراا        گرفته رار 

از قدود صالقیت این سازمان خارج است. محر  اخرتالف در    ای قرفهیافته و  سازمان

کاالهای ممنوع بود که منجر بره صردور رأی    ،مورد رسیدگی به مصادی  مختلف  اچاا

. تفصی  این موارد در  سمت بعدی نوشتار خواهد آمد. نکتره مهرم آن   شدوقدت رویه 

کره برر اسراس     است که صالقیت این سازمان در رسیدگی به برخی از مصادی   اچاا

 صالقیت ابتدایی است نه ثانویه. اند  انون تخلف محسو  شده

مربرو    هرای  هی ت ،در این زمینه .کنند می غیر ضاییرسیدگی  ها هی تگاهی نیز  

به نظام صنفی و مالیات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه بره  رانون اصرال     

ارسرال گرزارش یرا شرکایت توسرط       ، پ  از اعالم یرا 0929 انون نظام صنفی مصو  

مربو ، در صورت اقرراز   های اتحادیهخریداران، مصرف کنندگان، ناظران و بازرسان به 

شرود و در صرورت اقرراز     عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی پرونده مختومه مری 
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تخلف یا اعترا، شاکی، پرونده در مرکز اسرتان بره سرازمان تعزیررات قکرومتی و در      

شود. صدور رأی در مورد گرران فروشری،    به ادارات تابع سازمان تسلیم می ها شهرستان

کم فروشی، تولب، اقتکار، عدم اجرای ضوابط  یمت گ اری و توزیع، در مرواردی کره   

 هی تری توسط  ،شکایت شاکی یا گزارش قاکی از تخلف بیشتر از سه میلیون ریال است

ه اتراا اصرناف و   نماینرد متی، متشک  از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیررات قکرو  

 گیررد  میانجام  عنه مشتکیه سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و نمایند

و در سایر موارد، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات قکومتی و برا دعروت از   

. در صورت تجدیدنظر خواهی هرر یرک از طررفین،    پ یرد میانجام  عنه مشتکیشاکی و 

 19الحرا ی بره مراده     6 بر اسراس تبصرره   کند. دنظر به موضوع رسیدگی میتجدی هی ت

توانند در دیوان هریک از طرفین دعوا در صورت اعترا، به آراء صادره در سازمان، می

 دعوا کنند. عدالت اداری، ا امه

االجرا شدن این  رانون، رسریدگی بره      انون اخیر، از زمان الزم 19به موجب ماده  

و اسرت   ها تنها به موجب اقکام این  رانون  های آن د صنفی و تعیین جریمهتخلفات افرا

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظرام در خصروص    ازجمله وانین و موررات مغایر 

 شود. موضوع این  انون لغو می ،تعزیرات قکومتی مربو  به اصناف و واقدهای صنفی

ظاهر قاکمیت دولرت بره شرمار    مالیات نیز با توجه به اینکه مالیات از م در قوزه 

هرای  منبع درآمدهای عمومی، نوش مهمی در ترأمین هزینره   ترین مهمرود و به عنوان می

برای اخالل در امر وصرول مالیرات،    ،(02: 0929، و کتابی رودی )رستمی کندعمومی ایفا می

گ ار در بسیاری موارد برای برخورد با این  شده است.  انون بینی پیشضمانت اجراهایی 

و  تلوری « تخلرف »معض ، روش غیر کیفری در پیش گرفته و بسیاری از مصرادی  آن را  

به دلی  جایگاه ضعیف مالیرات   ایران،در  است. تعیین کردهاجرای جزای نودی  ضمانت

هرای ضرعیف برا مادیران و     گ ار با تسرامح و برا ضرمانت اجرا    در نظام ا تصادی،  انون

است. قووا کیفری ایران از فودان آیین دادرسی مسرتو    خورد کردهمأموران متخلف بر

. نظام قووا رسیدگی نامشخص و عراریتی، موجرب تضرعیف    برد میدر این قوزه رنج 

 .(092-000: 0929فررد،   )رضروی شرده اسرت     واعد در نظام  انونی ایرران  گونه اینجایگاه 
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اسرت کره وابسرته بره  روه      « سازمان امرور مالیراتی  »موارد در صالقیت  رسیدگی به این

بررای ایرن    ای گسرترده . با توجه به اهمیت مالیرات، اختیرارات و ا تردارات    استمجریه 

 اسراس  بر تواند میشده است. قتی وزارت امور ا تصادی و دارایی کشور  تعیینسازمان 

که میزان بدهی  از کشور اران مالیاتیهای مستویم از خروج بدهک انون مالیات 919ماده 

 جلوگیری کند. ،ها از ده میلیون ریال بیشتر باشد آن

و صررفاً   بروده در قووا مالیاتی ایران، اساساً آیین دادرسی مالیاتی بسیار مختصرر   

شده و ضررورت دارد   بینی پیشمورراتی  ،مستویم های مالیات انون  906تا  908در مواد 

تا با توجره بره    بینی شود پیشوا مادیان مالیاتی و آیین دادرسی تا به صورت شفاف قو

: 0966)رسرتمی،  کمرک شرود   نرابرابر  ی رابطره مالیاتی، به تعدی  این  های دستگاها تدارات 

در صرالقیت دادسررا و    ،مشخص شرده « جرم»بدیهی است مواردی که به عنوان  .(090

های رسیدگی افترا ی نمود. در بخش بعدی گیرد میکیفری قسب مورد  رار  های دادگاه

 .شود بررسی میدر مراجع  ضایی 

 

 رسیدگی مراجع قضايی .2-3

ویم در دادگراه را ندارنرد و ابتردا در    تاکثر مصادی  این جررائم،  ابلیرت طرر  مسر    

، به لحاظ ضرمانت اجررای خفیرف و    شویی پولاما مواردی مث   شوند؛ میدادسرا مطر  

 1تعزیرر درجره    91/0/0928مرورخ   122وقدت رویره شرماره    کارآمد بر اساس رأینا

شراید ایرن    البتره  شود. هر استان مطر  می مرکز 9کیفری  و مستویماً در دادگاه محسو 

نوی   رانون اصرال     پیش 01بر اساس ماده  روند بر سرعت رسیدگی تأثیر داشته باشد.

و جرزای نوردی    2شویی، مجازات اشرخاص قویوری قرب  درجره       انون مبارزه با پول

کند.  شویی است و در صورت تصویب نهایی این وضعیت تغییر می معادل مال مورد پول

 بینی شده است. البته برای اشخاص قوو ی، جزای نودی نسبی پیش

اصوالً دادسراهای مح  و وع جرم صالقیت رسریدگی دارنرد؛ لریکن بره اعتبرار       

در دادسررای ویرژه روقانیرت،    مرتکبین این جرائم، ممکن است  ابلیت طر  موضروع  

 دادسرای نظامی یا دادسرای قوزه  ضایی دیگری وجود داشته باشد.
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ست که در ها ا انعمومی مرکز است های دادگاهدر صالقیت  شویی پولرسیدگی به  

ه شدهم به صالقیت محلی و هم عاتی اشاره  ، انوندر شود.  شعبه تخصصی بررسی می

بره معنرای سرلب صرالقیت از      صرال   عیرای سکوت  انون در خصوص دادسر  .است

انجرام شرود؟ ظراهراً     هرا  استاندادسرا نیست اما آیا باید تحویوات مودماتی نیز در مراکز 

 رانون آیرین    98پاسخ، مثبت است و با اهداف مونن نیز همراهنگی بیشرتری دارد. مراده    

 دادرسی کیفری نیز ماید این معناست.

توجه خود را بره مراجرع    ها قکومت ضات،  امروزه با هدف کاستن از قجم کار 

0اند. تخصصی شدن تخصصی معطوف کرده
جامعره مردرن    های نشانهیکی از  توان میرا  

-در جرائم ا تصادی و سازمان ویژه به ،این رویکرد .(Miller & Curry,2009:840) دانست

مراجرع   ،شده اسرت. البتره   بینی پیشو تسریع در رسیدگی  کارایییافته به منظور افزایش 

مراجع تخصصری برا توجره بره      وجود» .خلط شوندتخصصی نباید با مراجع اختصاصی 

؛ قرال آنکره   رود مری پیامدهای مثبتی که به همراه دارند از محاسن نظام  ضایی به شمار 

و باید به کمتررین میرزان خرود    بوده تعدد و تنوع مراجع  ضایی اختصاصی، مورد انتواد 

 .(010: 0920،و علیزاده سرشت  کی)کوش «برسد

کنوانسیون مریدا به ضرورت تشکی  مراجع تخصصری و اسرتفاده از    99 و 8 مواد 

ساله پرنجم توسرعه     انون برنامه پنج 900 ضات مجر  اشاره دارد. ش  اول بند د ماده 

کنرد کره بره      انون آیین دادرسی کیفرری نیرز موررر مری     92نیز ماید این معناست. ماده 

 وه  ضاییه، دادسراهای تخصصری از  بیر  دادسررای جررائم کارکنران       رئی تشخیص 

 .شود میزیر نظر دادسرای شهرستان تشکی   ا تصادی و غیرهدولت، 

تشرکی  شرعب الزم در    2و  2 انون مبارزه با جرائم ا تصادی، مواد  نوی  پیشدر 

 01شرود و برر اسراس مراده      که در مرکز هر استان تشکی  مری  کرده بینی را پیشدادسرا 

چنانچه ارزش مال یا عواید قاص  از جرم بیش از پنج هزار میلیارد ریال باشد رسیدگی 

کره   هرایی  پرونده 02و بر اساس ماده به آن در صالقیت دادسرای ا تصادی تهران است 

 ب  از تشکی  سازمان، در دادسراهای عمومی و انوال  منتهری بره صردور  ررار نهرایی      

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  .  Specialization 



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  184

در صرورت اعن   91. مراده  شود مینشده برای ادامه رسیدگی به دادسرای سازمان ارسال 

ان قتی استورار شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگراه ویرژه روقانیرت را در سرازم     ،رهبری

گ ار بر این فر، استوار بوده که تعردادی   شاید این رویکرد  انون کرده است. بینی پیش

هرای آموزشری الزم را طری کننرد. از طررف       صورت خراص دوره  از  ضات در تهران به

کره   یدیگر، امکان اعمال فشار نسبت به دستگاه  ضایی و  ضرات، در موایسره برا زمران    

گر ار   گیرد کمتر خواهد برود. البتره  رانون    ی  رار میشهرستان مورد رسیدگ ها در پرونده

های مرتکب جرم یا توجه به نوع جرم، بررای مراجرع  ضرایی     عمالً یا بر اساس ویژگی

کند ولی بر اساس ضابطه میزان عواید قاص  از جرم در عم   تهران اعالم صالقیت می

عوایرد از ابتردا معرین     ها مبلرغ مرال یرا    شود زیرا در این  بی  پرونده مشکالتی ایجاد می

شود. در ایرن قالرت،    نیست و بعد از انجام تحویوات و اخ  نظر کارشناس مشخص می

شود که آیا به محض مشخص شدن مبلغ باید  رار عردم صرالقیت    این ساال مطر  می

 صادر شود یا اینکه باید تحویوات مودماتی تکمی  و سر  عدم صالقیت صادر شود؟

مراجرع   بینری  پیشم ا تصادی نیز شاهد تخصصی شدن و در مرقله دادرسی جرائ 

برخی از مصادی  جرائم ا تصادی برا اعمرال یرک ضرابطه عهنری از       .اختصاصی هستیم

تلوی شده و در صالقیت این دادگاه  رار گرفته است. دادگراه   االر، فیمصادی  افساد 

اصرر رژیرم   در روزهای آغازین انوال  اسرالمی بررای محاکمره و اعردام عن     کهانوال  

پ  از کاهش التهابات آن روز به قیرات خرود ادامره داده اسرت      ،گ شته تشکی  یافت

سررعت در   شرود؛  مری از مراجرع  ضرایی اختصاصری محسرو       و (960: 0929پور، )جانی

گیرانره از اهرداف اصرلی     رسیدگی، ق ف برخی تشریفات رسریدگی و واکرنش سرخت   

 انون آیین دادرسی کیفری قدود صالقیت این  919شود. ماده  محسو  می آنتأسی  

 را مشخص کرده است. ها دادگاه

رسیدگی به برخی از مصادی   اچاا کاال و ارز نیز در صرالقیت دادگراه انورال     

شود؛ اما  اچاا کراال و ارز   االر،، عاتاً جرم ا تصادی محسو  نمی رار دارد. افساد فی

گر ار برخری از مصرادی  جررائم      شرود.  رانون   ئم ا تصادی محسو  میاز مصادی  جرا

ها را از مصادی  افسراد   ا تصادی را تهدید علیه امنیت ا تصادی و امنیت ملی دانسته و آن
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ا تصرادی   نظرام  دراز: اخرالل   انرد  عبارتاین مصادی   ترین مهمدانسته است.  االر، فی

مراده  ، ران در نظرام ا تصرادی کشرور(   کشور )موضوع ماده یک  انون مجازات اخالل گ

، 0981 مصرو   بررداری  کراله چهار  انون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخرتالس و  

کننردگان و    انون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکننردگان، توزیرع   ماده واقده

 انون مبرارزه برا  اچراا     91 و 90 وادم ،0986کنندگان اسکناس مجعول مصو   مصرف

 .و ارز کاال

عهنری کره اثبرات آن مشرک       گ ار با اعمرال ضرابطه   در اغلب موارد م کور،  انون

سختی در نظر گرفتره اسرت.    مجازاتتلوی کرده و  االر، فیاست، عم  متهم را افساد 

در موارد م کور با توجه به میزان مجازات، دادگراه انورال  برا تعردد  اضری رسریدگی       

ضابطه عهنی، تحو  نتیجره )اخرالل گسرترده در نظرام      کند. در مورد چهارم عالوه بر می

 است.الزم ا تصادی کشور( نیز 

 جرم انون مبارزه با  اچاا کاال و ارز، برخی از مصادی   اچاا  00 ماده اساس بر 

گر ار در ایرن مراده بره      محسو  و در صالقیت دادگاه انوال  اعالم شده است.  رانون 

دادسررای  »در صرورتی کره در  روانین،     اسرت.  ردهاشراره کر  « دادسرا و دادگاه انورال  »

 بره ، ها استانبه تنهایی مورد اشاره  رار نگرفته است؛ هرچند در برخی از مراکز « انوال 

داخلی، یک مجتمع  ضایی به عنوان دادسررای انورال  اختصراص داده     کار توسیم لحاظ

بره   ای قرفره شده است. رسیدگی به تمامی مصادی   اچاا کاال و ارز سرازمان یافتره و   

 برر صراقت این ماده و همچنین رسیدگی به تمامی مصادی   اچاا کاالی ممنوعره نیرز   

قیت دادگراه انورال    در صرال  01/01/29مرورخ   198رأی وقدت رویه شرماره   اساس

عمومی دیوان عالی کشرور در خصروص کراالی     هی تنظر دیگر که در  اساس بر. است

ممنوع پ یرفته نشد فوط مصادیوی از  اچاا کاالی ممنوع که مستلزم قب  یرا انفصرال   

 از خدمات دولتی هستند در صالقیت دادگاه انوال  اعالم شده بود.

و ارز تخلرف   ای رایانره مجراز مشررو ،   تمامی مصادی   اچراا کاالهرای مجراز،     

و در صالقیت سازمان تعزیرات قکرومتی  ررار دارد؛ بره اسرتثنای برزه      شده محسو  

کاشرف یرا    های دستگاهاین  انون که مربو  به قالتی است که مأموران  92موضوع ماده 
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وصول درآمدهای دولت، مباشرت در  اچاا یا شرکت یا معاونت داشته باشرند. مطلرب   

شود این است که رسیدگی به جرائمی ماننرد  مطر  می 00 که در خصوص ماده دیگری

عکر شرده در صرالقیت    99و  06کاالهای  اچاا که در مواد  عرضه و ، نگهداریقم 

رسرد در خصروص   اشاره کرده و به نظر مری «  اچاا»به  00زیرا ماده  استکدام مرجع 

دارد که  اچاا در  وانین و موررات مصادی  م کور ساکت است. این ابهام ریشه در آن 

تعریرف د یر     عردم ارائره   .ای دیرینه و در معانی مختلف استفاده شده استایران سابوه

 ،برین  روانین موضروعه قوو ردانان و رویره  ضرایی       ،باعف شده که در تلوی این جررم 

آید و شکاف بین مونن و رویه  ضایی قاکم در برداشت از این جررم   وجود بهآشفتگی 

دیروان عرالی کشرور بره اوج خرود       860و دامنه شمول آن در رأی وقدت رویه شماره 

نیز مستلزم تسلسر  اسرت و در  رانون     0929. تعریف ارائه شده در  انون مصو  برسد

نراگزیر از عکرر مصرادیوی بره عنروان       ،مبارزه با  اچاا کاال و ارز و  انون امور گمرکری 

ضرمن اینکره    .(19: 0929، و دیگران )الهام گنجد ینم اچاا شده که در این تعریف  انونی 

هرای ا تصرادی و بازرگرانی    تردابیر و سیاسرت   تبرع  بهنگاه مونن به جرم انگاری  اچاا »

 .(29-20: 0929، و دیگران )الهام« دولت، دستخوش تحوالت زیادی شده است

بره  گران در نظام ا تصادی کشور نیز چنانچره   جرائم مشمول  انون مجازات اخالل 

قسب مرورد   ، صد موابله با نظام یا با علم به ماثر بودن ا دامات در موابله با نظام نباشد

طرور کلری در غیرر از  اچراا،      گیررد. بره   میدر صالقیت دادگاه کیفری یک یا دو  رار 

صرالقیت   9یرا   0هرای کیفرری    چنانچه دادگاه انوال  صالح نباشد قسب مورد دادگاه

تروان از رأی وقردت    و انورال  مری   0قیت دادگاه کیفری دارند و در تعار، بین صال

 این تشتت در مراجع تجدید نظر نیز وجود دارد.استفاده کرد و  880رویه شماره 

توسرعه   سراله   پرنج   انون برنامه 900ش  اول بند د ماده در جهت تخصصی شدن، 

ابالغری از   ،های کلی  ضایی پرنج سراله   وه  ضاییه را مکلف کرده تا در اجرای سیاست

 98کیفری ا ردام کنرد. مراده     های دادگاهسوی رهبری نسبت به تشکی  شعب تخصصی 

 انون مبارزه با  اچراا کراال و ارز نیرز بره تخصصری شردن        00کنوانسیون مریدا و ماده 

 مراجع رسیدگی اشاره دارند.



 
پیوند محتوا و شک ؛ آئین دادرسی جرائم ا تصادی 187  

ضرمن موظرف کرردن  روه      ،در  انون ارتوای سالمت نظام اداری و موابله با فساد 

ییه به ارائه الیحه جامع رسیدگی به جرائم موضروع ایرن  رانون شرام  تشرکیالت،       ضا

و سایر موضوعات، مورر شده تا زمان ایجاد تشرکیالت مزبرور در    نامه آیین، ها صالقیت

هر قوزه  ضایی، با توجه به قجم جرائم ا تصادی و مالی موضوع این  انون، شرعبه یرا   

 انونی بررای رسریدگی بره ایرن      های صالقیتعایت با ر ها دادگاهشعبی در دادسراها و 

مصرو  آموزشری را گ رانرده     هرای  دورهجرائم اختصاص یابد.  ضات این شعب بایرد  

است که این  ای نامه آیینهای آموزشی تخصصی به موجب باشند. شرایط  ضات و دوره

دیگرری  تشرکیالت   مبارزه با جرائم ا تصرادی،   انون نوی  پیش کند.شرایط را تبیین می

کیفری به عنوان سرازمان مبرارزه برا جررائم ا تصرادی       های دادگاهدر عر، دادسراها و 

 ،. این سرازمان استکیفری ا تصادی  های دادگاهکرده که متشک  از دادسراها و  بینی پیش

شود و  ضات با شرایط خاص جهرت فعالیرت در    وه  ضاییه تشکی  می رئی زیر نظر 

ایرن سرازمان یرک     ،نوی با توجه به سیاا عبارات م کور در پیش اند. شده بینی پیشآن 

چنانچه مال موضوع یا عوایرد قاصر     است.مرجع اختصاصی با صالقیت عاتی خاص 

ریال بیشتر باشد در صرالقیت دادسررا و    نوی  از دو میلیارداز جرائم موضوع این پیش

مراجرع )دادسررا و   گیررد و در غیرر ایرن صرورت سرایر      سرازمان  ررار مری    های دادگاه

مرجع تجدیدنظر از آرای صرادره   01کیفری( صالقیت دارند. بر اساس ماده  های دادگاه

 و نروی   پریش رسد مفاد این  . به نظر میاستهای ا تصادی، دیوان عالی کشور از دادگاه

سازمان ارتباطی به صالقیت دادگراه انورال  نداشرته و صرالقیت ایرن       های صالقیت

 با توجه به اص  تفکیک  وا، تأسی  نهادی در کنار  روه  با ی است.مرجع به  وت خود 

شود اما برا توجره بره      ضاییه برای رسیدگی به این جرائم، خالف  انون اساسی تلوی می

تخصص، امکان در نظر گرفتن شرایط خاص برای افراد رسیدگی کننده وجود ت ضرور

 .(992: 0962بگ نظر،  مند بهرهدارد )

 

 گیری نتیجه

بر جاافتاده در نظام قوو ی و  ضایی ایران است که  ای رویهادامه  ،جرائم ا تصادی
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با این تفاوت که جرائم  .کند، هویت شکلی لزوماً از هویت ماهوی پیروی نمیاساس آن

ا تصادی یک وضعیت دوگانه دارد. در یک رویکرد، جرائم ا تصادی در  روانین کیفرری   

ها را شناسایی کند و بر اسراس  واعردی    ضی است که آنایران وجود دارند و این کار  ا

 قوو ی کامن های نظامدر  ویژه به. همین رویکرد کنداست با آن رفتار  هشد بینی پیشکه 

گر ار اگرر بره معرفری       رانون  ،شود. در اینجاکه اختیارات  ضایی زیاد است اعمال می ال

ه اسرت و تنهرا کرار    جرائم ا تصرادی مبرادرت کنرد سیاسرت اشرتباهی در پریش گرفتر       

 جهات و  واعد کلی است و تطبی  با مصادی  با  اضی خواهد بود. ارائه ،گ ار  انون

در رویکرد دوم، جرائم ا تصادی در  وانین کیفری ایران وجود ندارند مگرر زمرانی   

اختیار داشته باشد کره   ای اندازه به تواند که از جهت ماهوی معرفی شوند.  اضی نیز نمی

رم ا تصادی را تشخیص دهد زیرا تبیرین ارکران و شررایط تحور  جررائم برا       مصادی  ج

دهرد. در  ها و مصادی  را با این شرایط تطبیر  مری  گ ار است و  اضی تنها پرونده  انون

انرد   ای کره معرفری شرده    نظام  انونی کنونی نیز به وا ع جرائم ا تصادی به همان انردازه 

صرردا ی برره طررور مرربهم و بررا محوریررت نررد. تبیررین مدارصررورت مصرردا ی و معیرراری 

مختلف یا اتکا بره   های ر مو تبیین معیاری نیز به صورت مغشوش با تعیین  برداری کاله

 لر ا . گیررد  مری موضوع یا ارزش مورد قمایت که در سطح گسترده مورد تجراوز  ررار   

 بریش از گر اری ایرران    نظرام  رانون   در پدیده جرائم ا تصادی ،گفت که به وا ع توان می

 .ماهیت بر عنوان اتکا دارد

هرچند رویکرد دوم یعنی نبودِ جررائم ا تصرادی بره دلیر  عردم وجرود ارکران و         

ترر و  مشابه منطوی اوینها و معیارهای د ی  تفاوتشان با دیگر عن دهنده آنشرایط تشکی 

 ویرژه  بره  ؛ ضایی و اجرایی راهگشرا نیسرت   های چالشزدودن  ایاست ولی بر تر وا عی

شرده بلکره از    بینی پیش مجازاتآنکه جرائم ا تصادی نه تنها در  واعد عمومی جرائم و 

 تروان  مری کره   نحروی بره   ؛همراه اسرت  ای ویژهجهت تشریفات رسیدگی نیز با موررات 

های رسیدگی کیفری افترا ری دانسرت. برر    رسیدگی به جرائم ا تصادی را یکی از شاخه

شکلی بدون داشتن هویت ماهوی دانسرت.   ای یدهپدهمین اساس، جرائم ا تصادی باید 

همه ا دامات  ضایی برای تشرخیص جررائم ا تصرادی نره از جهرت ارکران و        ،در وا ع
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 ؛بلکه از منظر شرایط فرعی و عارضری  ،دهنده رکن مادی و روانیشرایط بنیادین تشکی 

-شران مری  یعنی میزان مبلغ موضوع جرم یا گستردگی رفتار جرم خواهد بود. این نکته ن

دهد که جرائم ا تصادی، ماهیتی فرعی و جرایگزین دارنرد و برا عرار، شردن شررایط       

منرو  بره شرر      ها این. همه شوند میعارضی یا فرعی، جایگزین عنوان مجرمانه اصلی 

تحو  جرائم در  اموس جرم ا تصادی به طور ترام و توسرط مرتکرب بره مباشررت یرا       

ی بره جهرت ماهیرت ثرانوی و عارضری و      تسبیب است وگرنه نسبت به جرائم ا تصراد 

بنردی کیفرر؛   نهادهای مبتنی بر درجهبندی کیفر، همچنین به دلی  عدم سازگاری با درجه

بررای   ، ضرایی  الگوسرازی شروع به جرم و معاونت در جرم مصداا نردارد. ایرن   مانند 

نکره  ها در وا ع تالشی است برای ای سازی ثانوی برای آنجرائم ا تصادی مبنی بر هویت

بلکره تشرخیص و    ،ثابت شود جرائم ا تصادی به وا ع فوط هویت شکلی محض ندارند

بنرابراین جررائم    .ها در گرو شرایط ماهوی هرچند عارضی و فرعی است یابی آنهویت

یابند کره همران ماهیرت نمرادین      جایگاهی نزدیک به جرائم عادی و اصی  می، ا تصادی

 ماهوی جرم اصی ( و شک  راستین است.)شرایط ماهوی فرعی و متکی به شرایط 

این رویکرد، هر چند با در نظر گرفتن موتضیات سنتی جرائم ا تصادی مناسب بره  

ترر شردن شربکه     رسد، در دوره کنونی به چند جهت ناکارآمد است؛ اوالً، پیچیده نظر می

شرود. ایرن مطلرب     تر شدن رفتارهای مجرمانره مری   ا تصادی بدون تردید موجب پیچیده

دهد الزم است مونن ایرانی نیز به دنبال رویکرردی جهرت تعریرف و اقصرای      ان مینش

د ی  جرائم ا تصادی باشد. تعریف و تبیین جرائم ا تصادی در  انونی خاص و در نظرر  

گرفتن مجازات مناسب برای این  بی  جرائم، هم موجرب واکرنش  ضرایی مناسرب در     

با جرائم مالی متفاوت بوده و آثار مخرر    تردید برابر جرائم ا تصادی خواهد بود که بی

ها بیشتر است و هم موجب جلوگیری از سردرگمی  ضات و وکال در میران  روانین    آن

شود. ثانیاً، دادرسی کیفری جررائم ا تصرادی کره     متشتت و مختلف مرتبط با موضوع می

بره  روانین   گیرد با استناد  تعیین ارکان جرائم شک  می پیرو تبیین قووا جزای ماهوی و

بنابراین الزم اسرت مورنن ایرانری در راسرتای      کلی شکلی دارای آثاری سوء خواهد بود.

تر به این جرائم با اعتواد بره دادرسری کیفرری افترا ری، در خصروص       دهی مناسب پاسخ
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 درخور تصویب کند. ای دیگر عم  کرده و  وانین مناسب و گونه جرائم ا تصادی به
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