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 .1فارغالتحصیل دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .2دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت -1394/3/25 :تاریخ تصویب)1394/11/12 :

چکیده
جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش مییکنی بایی ایی
دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود .فضای اقتصادی ایران هم بهدلیل ابتال بیه سسیی هیای
ع ی ه ،نسبت به نظامهای اقتصادی پیشرفته ،زمینۀ مساع تری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد مییکنی ،
درحالیکه نظام حقوقی به یژه حقوق کیفری ایران ت بیر خاصی در برابر ای دسیته از جیرایم نی ارد .قیانون
ج ی مجازات اسالمی برای نخستی بار به ر ش «تبیی حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصیادی اراهیه
کرده است .اما بهدلیل ابهام در مصادیق ،ع م جامعیت مصادیق فق ان معییار خیاب بیرای تمییی جیرایم
اقتصادی از سایر جرایم ،ای مفهوم بیش از سنکه به نفع نظام حقوقی باش به نفع مجرمان اقتصیادی اقعیی
است .ای نوشتار با تبیی مفهوم نوی جرم اقتصادی اراهۀ تعریف ج ی کلنگر از سن ،بیه بررسیی نقی
مفهوم جرم اقتصادی در قانون ج ی مجازات اسالمی میپردازد.

کلیدواژگان
تعریف ساختاری از جرم اقتصادی ،جرم اقتصادی در ایران ،حقوق کیفری اقتصادی.

* jhs_law@yahoo.com
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مقدمه
در حال حاضر جرایم اقتصادی به یکی از مهمتری معضالت اجتماعی تب یل ش ه د لیتهیا را نیه
تنها در حوزۀ اقتصادی بلکه در تمام سطوح اجتماعی به چیالش کشیی ه اسیت .ایجیاد نیابرابری در
فرصییتهییا اخییتالل در رقابییت منصییفانه ،کییاهش اعتمییاد عمییومی بییه نظییام اقتصییادی کییاهش
سرمایهگذاریهای بلن م ت در بخش تولی رکود صنعتی ،رانیتخیواری مالحظیات سیاسیی در
تصمیمگیریهای کالن در نتیجه ابتالی نظام سیاسیی بیه فسیاد میالی بیهمنظیور حفی قی رت،
ناکارام ی اقتصادی در نتیجه فق ان ثبات اقتصادی ،بخشی از نتایجیان کیه در اثیر ایی جیرایم
به یژه فساد در بخش د لتی در کشورهای مختلف تجربه شی هانی (سکیرم 294 :1388 ،؛ سکیرم 8 :1385 ،؛
سِ .)416 :1391 ،

ای سثار منفی بهعلت ارتباط تعامل گستردۀ کشورها ،نظام اقتصادی دیگر کشورها را نی تحت
تأثیر قرار میده اقتصاد جهانی را از ر ن سالم خود بیاز مییدارد .کیوفی عنیان دبییر کیل قیت
سازمان ملل در پیامی به همایش جهیانی مبیارزه بیا فسیاد در سیال 2003م تأکیی کیرد« :سگیاهی
ر زاف نی به جود سم ه است که فسیاد سسیی هیای فراملیی بسییاری را بیه جیود مییس رد .فسیاد
اقتصادهای ملی را تضعیف میکن  ،نهادهای سیاسی دموکراتیک را ته یی مییکنی  ،بیه حاکمییت
قانون سسی میرسان ته ی ات دیگر علیه امنیت بشری مانن جرایم سازمانیافتیه تر ریسیم را
تسهیل میکن » (.)Webb, 2005: 192
مطالعات جرمشناختی نی نشان میده که ای معضل یک اقعیت عینی است؛ شکسیت نظیام
هنجاری سنتی ایجاد فضای سنومیک به یژه در جوامع گذار از ر یکرد د رکییم (د رکییم،)325 :1388 ،
فشارهای ناشی از ساخت کامالً اقتصادیش ۀ جوامع فق اب ار مشیر کسی منیافع اقتصیادی از
ر یکرد مرتون (برنارد دیگران ،)193 :1392 ،سنومی ساختاری اجتماعی هی ایت ناهنجیار ار نیهشی ۀ
نظام فرهنگی توسط هنجارهای اقتصیادی کیه کسی ثیر ت بیه هیر ر ش را توجییه مییکنی  ،در
ان یشههای مسنر-ر زنفل  1فرهنگ اب ارانگارانۀ اقتصادهای می رن از دیی گاه پیو نی 1بیهصیورت
 .1مسنر ر زنفل گسترۀ نظریۀ سنومی را فراتر از ر یکرد مح د فشار مییان سیاختار فرهنیگ کیه بیر نیابرابریهیای
ساختاری تمرک دارد ،بسط دادن  .سنها ادعا کردن که تمام نهادهای اجتماعی از عی م تیوازن فرهنگیی سیاختاری
در ن نظام اقتصادی نی ع م توازن میان اقتصاد سایر حوزههای اجتماعی متأثرن  .بنابرای بای نظیام اقتصیادی
نیر ی بازار در دل نهادهایی که سنها را تع یل میان سنها سایر بخشهای اجتماعی توازن ایجاد میکنن  ،جیای
گیرن  .سنومی ساختاری زمانی به جود می سی که نظیام اقتصیادی در دل سیایر نهادهیای اجتمیاعی ادشیام نشیود
عال هبر سن م لهای رفتاری اقتصادی فرهنگ ارزشهای بازاری بر سایر بخشها نهادهای حیاتی جامعه مانن
خانواده ،سموزش نظام رفاهی شال شود .کا یی ش ن به حوزۀ اجتماعی یا نظام رفاهی که بایی در سن ارزشهیای
شیرکا یی حاکم باش میتازد ،درحالیکه ارزشهای شیرکا یی در شکل رفاه خ مات عمومی ر به کاهش اسیت.
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علمی نشان میده که جوامع امر ز زمینههای زم برای پ ی اری بحرانی به نام «جرایم اقتصادی»
را دارن  .نتایج تحقیقات کمی سماری نی نشان میده ای جیرایم در سراسیر دنییا شییو شیایان
توجهی دارن  .در نخستی پیمایش جهانی جرایم اقتصادی در سال 2003م که بیا مطالعیۀ بییش از
 5500شرکت از سراسر دنیا انجام گرفت ،مشخص ش که ح د  45درصی ایی شیرکتهیا در د
سال منتهی به پیمایش ،ب هدی ۀ یکی از اشکال مهم جرایم اقتصادی بودهان (.)Bussmann, 2003:1130
کشور ما نی نه تنها از ای ضعیت مستثنا نیست ،بلکیه د ییل ع یی های نیی جیود دارد کیه
امکان قو ای جرایم تأثیر سنها در نظام اقتصادی ایران را مضاعف میکن  .اقتصاد ایران اقتصادی
است که در عمل با حضور هم مان د لت بخش خصوصی شکل گرفتیه اسیت .لیی ایی ترکیی
مبتنی بر مبنای فکری مشخصی نبیوده اسیت ترکیی نامناسیبی از برنامیه ،بیازار سینت در سن
مشاه ه میشود (رنیانی .)15 :1389 ،ازای ر مبتال به یک ب سازمانی سیاختاری اسیت کیه بسییار معی
رفتارهای مجرمانه است .د لت حجیم با شرکتهای بسیار ب رگ در عی حال زیانده ناکارامی ،
قو نظام اقتصادی در ضعیت گذار 2از اقتصاد د لتی به خصوصی ،فق ان نظیام حقیوقی شیفا
پویا به یژه در حوزۀ ثبتی بانکی ،قانونگری ی رانیتخیواری ،فقی سیرمایۀ اجتمیاعی در حیوزۀ
اقتصادی ،نظام انتخاباتی شیرح بی مبتنی بر ه ینهکیرد شخصیی فعیا ن سیاسیی ،فقی امکانیات
اختیارات کافی نهادهای نظارتی ،ابستگی اقتصاد به صادرات نفتیی ،3فقی ان رسیی گی تخصصیی
ج ایی اقتصاد از نهادهای اجتماعی شلبۀ ارزشهای بازاری تأثیر مستقیم قوی بیر تمیام جیرایم بیه ییژه جیرایم
اقتصادی دارد (.)Rosenfeld & Messner, 2013: 58-62
 .1به نظر پو نی نظام اقتصادی م رن با نظامهای اقتصادی پیش از سن تفا ت بنیادی دارد .نظامهای پیشی بیه سییلۀ
نهادهای اجتماعی ع ی های مانن خانواده ،مذه  ،سنت حقوق تنظیم میش ن خواستهای فیردی بیه سییلۀ
ای نهادها کنترل میش ن  ،درحالیکه در اقتصادهای م رن ،نظام اقتصادی ،فرهنیگ خیاب خیود را دارد کمتیر
تابع سایر نهادهای اجتماعی است حتی بر سنها نی تأثیر میگذارد فرهنگ عمومی جامعه را به فرهنگ اب ارانگیار
تب یل میکن  .ناکارام ی نهادهای تنظیمگر اجتماعی یک اقتصاد بیقی زمینههای زم برای افی ایش رفتارهیای
خودخواهانه مجرمانه را فراهم میس رد (.)Bernburg, 2002: 731
ضیعیت سنومییک
 .2در د رۀ گذار یژگیهای خر ج از ثبات خودکنترلی ع م شکل گیری کامل نهادهیای ج یی
ناشی از ای گذار بههمراه فراین هایی مانن مقرراتزدایی بهمنظور تسهیل کس کار ،خصوصیسازی یا ملیسیازی،
تغییرات سیاستهای فراملی اقتصادی  ...که در د رۀ گذار از سوی د لیتهیا اتخیام مییشیود ،نظیام اقتصیادی را
بیشتر مستع جرایم اقتصادی فساد اداری-مالی میکن (.)Budima, 2006: 411
 .3در حال حاضر ح د  90درص از درسم های صادراتی  60درصی از درسمی های د لیت در بودجیۀ سیا نۀ ناشیی از
درسم های حاصل از صادرات نفت یا ابسته به سن است .درسم های ناشیی از منیابع طبیعیی بیهعلیت اینکیه منشیأ
مردمی ن ارن  ،موج پرسش از د لت نمیشود چون می ان دقیق سن مشخص نیست ،در صورت ابهیام در قیوانی
ر شهییای حسییاب اری حسابرسییی ،فاقی شییفافیت کییافی اسییت زمینیۀ بییا یی بییرای فسییاد دارد .همچنییی
سیاستهایی مانن ایجاد ارزهای چن نرخی تالش برای توسیعۀ برخیی صینایع سیاسیتهیای حمیایتی ماننی
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اطالۀ دادرسی در نظام قضایی ،ر ش بودجهری ی برنامهای ،مرزهای جغرافیایی گسیترده موقعییت
جغرافیایی ایران 1ضعف علمی کاربردی در حوزۀ فنیا ری اطالعیاتی ارتباطیاتی ،یژگییهیایی
هستن که نشان میدهن نظام اقتصادی ایران کامالً مستع ارتکاب جرایم اقتصادی اسیت ه ینیۀ
ارتکاب ای جرایم بسیار پایی است .نظر به اهمیت کتاب کلیات قانون مجازات اسیالمی کیه نقیش
محوری در تعیی چارچوبهای اصلی نظام حقوق کیفری دارد ،بررسی نق مفهوم جرم اقتصیادی
در ای قانون ضر رت اساسی برای مبارزه با ای جرایم نی اصیالحات ستیی از سیوی مقین اسیت.
ازای ر بای پرسی سیا مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجیازات اسیالمی ،مفهیومی جیامع ر شی
است؟ سیا ای مفهوم پاسخگوی ضر رتها نیازهای نظیام حقیوقی-قضیایی کشیور اسیت؟ در ایی
زمینه ابت ا با مر ر تعاریف جرم اقتصادی ،در ادبیات فعلی حقیوقی ،ییک تعرییف نیوی بیا ر یکیرد
ساختاری بهعنوان تعریفِ الگوی ای نوشتار ،اراهه میشود .سپس با بررسی مفهوم جرم اقتصادی در
قانون مجازات اسالمی ،ایرادها انتقادهای ارد بر سن تحلیل خواه ش .

گفتار اول -مفهوم جرم اقتصادی
الف) مفهوم جرم اقتصادی در ادبیات حقوقی
در ادبیات حقوقی فعلی ،برای تعریف مفهوم «جرم اقتصادی» از معیارهای متع دی استفاده میشود
که چهار دسته تعریف را به جود میس رد:
 .1تعریف جرم به اعتبار مرتکب جرم :در ای دسته از تعاریف انگی ۀ مالی مرتکی  ،موقعییت
حرفۀ اقتصادی مرتک یا شخصیت حقیوقی تجیاری مرتکی  ،محیور تعرییف جیرم اقتصیادی قیرار
میگیرن  .برای مثال «جرم اقتصادی جرمی است که برای بهدست س ردن منافع میادی اقتصیادی
صورت میگیرد» یا « جرم اقتصیادی جرمیی اسیت کیه توسیط فعیا ن اقتصیادی در طیی فعالییت
امهای کمبهره تخصیص ارز مرجع به برخی صنایع موج ایجاد فضای رانتی میشود .از سوی دیگر ،تالش بیرای
ادامۀ فضای مبتنی بر فساد رانت از سوی صاحبان چنی منافعی با اب ارهایی مانن رشا ارتشیا حتیی ته یی
اعمال ز ر موج تضعیف حکمرانی خوب میشود سیاستهای جانب ارنۀ مغایر منافع عموم را به اقتصیاد تحمییل
میکن  .به ای ترتی ت ا م ابستگی د لتمردان افراد ن دیک به ایشان به درسم های کس ش ه از منیابع طبیعیی
موج تغییرات شایان توجه در ساختارهای اجتماعی ،سیاسی اقتصیادی سنهیا مییشیود (بیرای اطیال بیشیتر ر: .
ی اهللزاده طبری207 :1379 ،؛ کریمزاده دیگران155 :1388 ،؛ نظری.)51 :1389 ،
 .1مسیری که طی سن مواد مخ ری مانن هر هی از افغانستان ،ایران ،عیراق ترکییه بیه سیمت ار پیای شربیی قاچیاق
میشود ،در ادبیات حوزۀ جرمشناسی جرایم میرتبط بیا میواد مخی ر تحیت عنیوان دای طالییی ()Golden Sickle
شناخته میشود که فق سمارهای موجود مسیر  85درص از هر هینی است که بیه ار پیای شربیی قاچیاق مییشیود
(.)Bruinsma & Bernasco, 2004: 84
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اقتصادی برای بهدست س ردن منافع امتیازهای شیرقانونی اقتصادی صورت میگیرد» .در برخیی از
ای تعاریف تحصیل عینی عوای مالی منافع اقتصادی نی ارد میشود ()Davies, 2003, 284-287
 .2تعریف جرم به اعتبار بزهدیدۀ جرم :با توجه به اینکه تعریف به اعتبار مرتک نقایصی داشت
مانن اینکه اگر فرد عادی علیه یک شرکت اقتصادی جرمی را مرتک شود در شمول جرم اقتصادی
قرار نمیگرفت ،دستۀ دیگری از تعاریف ،به اعتبار ب هدی ۀ جرم شکل گرفتهان  .متنیارر بیا تعیاریف
دستۀ قبلی ر د خسارت مادی اقعی به ب هدی ه ،موقعیت حرفۀ اقتصادی ب هدیی ه ییا شخصییت
حقوقی تجاری ی ،محور ای دسته از تعاریف بود .براسای ای ر یکرد جرم اقتصادی رفتاری است
که به یک فعال اقتصادی خسارت مالی اقتصادی ارد میکن (.)Ibid
 .3تعریف جرم به اعتبار آثار و خسارت ناشی از جرم :تعاریف مذکور تمای خاصی بی جرایم
مالی اقتصادی ایجاد نمیکرد .همچنی شامل جرایم اقتصادی زیادی که ب هدی ۀ خیاب ن اشیت،
نمیش  .ازای ر دستۀ سومی از تعاریف اراهه ش ه ان کیه در سنهیا بیر ایی تمیای تأکیی بیر سثیار
اقتصادی ای نو جرایم نسبت به جرایم مالی تمرک ش ه است .ارتکاب رفتاری علیه نظام اقتصادی
یا منافع اقتصادی عمومی مانن محیط زیست منجر به اخیالل در نظیام اقتصیادی ،ایجیاد خسیارت
کالن مادی بیش از سطح مشخص قانونی یا عرفی در تمای با جرایم سادۀ مالی ،محور ای دسیته از
تعاریف را شکل میدهن ( .)Ibidدر ای تعاریف سایر جرایم مشتمل بر خسیارت میادی کماکیان در
قال جرایم مالی بررسی میشون .
 .4تعریف جرم به اعتبار فرایند ارتکاب جرم اقتصادی :نظیر بیه اینکیه هییچییک از تعیاریف
مذکور تمام مصادیق جرم اقتصادی را شامل نمیشون  ،دستۀ دیگیری از تعیاریف حیول ایی محیور
شکل گرفتهان که جرم اقتصادی رفتاری کیفری است که طی یک فراین تعامل اقتصادی صیورت
میگیرد (دادخ ایی.)55-62 :1389 ،

ب) تعریف ساختاری از مفهوم جرم اقتصادی
با جود تالشهای مذکور ،هنوز هم برای مفهوم «جرم اقتصادی» تعریف مورد اجماعی جود ن ارد.
بهنظر میرس اشکال تعاریف مذکور در بیتوجهی به ارتباط حقوق کیفری با ساخت پیچیی ۀ نظیام
اقتصادی است .با ای توضیح که با یک ر یکرد عملگرا میتوان گفت «نظام حقوقی مجموعیهای از
نهادها فراین هاست که استفادۀ قاع ه من از سلطۀ حاکمیت بیرای تنظییم همیاهنگی نهادهیا
ر ابط مهم جامعه را شکل میده » .بهطور منطقی رابطۀ مستقیمی بی ش تِ ق رتِ بیهکاررفتیه
اهمیت نهادهیا ر ابیط اجتمیاعی جیود دارد .ازایی ر حقیوق کیفیری کیه صیرفاً بیرای تضیمی
اساسیتری ال امات اجتماعی بهکار میر د عبارت است از «استفادۀ قاع همنی از سیلطۀ حاکمییت،
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جهت تضمی الزامهای اساسی جامعه با ضمانت اجرای سل حقوق بنییادی تابعیان قیانون» .در
ای صیورت «رفتاری که یک الزام اجتماعی اساسی را به شکل اساسیی قضیک ک یر جی م
محسوب میشود ».با توجه به تعاریف مذکور ،بای ال امات اساسی نظام اقتصادی بهعنوان موضیو
حمایتِ جرایم اقتصادی شناسایی شون تا مفهوم جرم اقتصادی با ضوح بیشتری تبیی شود .در
ای ال امات مستل م در ساختار نظامهای نوی اقتصادی بهعنوان مهیمتیری راهنمیای شناسیایی
جرایم اقتصادی است .الگوی کلی ای ساختار بهصورت زیر است:

1

چنانکه مالحظه میشود یکسری نهادها فراین ها بای های هنجاری زم است که ای نظام
بهصورت مطلوب کار کن که برخی از ای امور به ان ازهای اساسییانی کیه ارزش حماییت کیفیری
دارن  .ای ال امات عبارتان از:

 .1شایان مکر است نظام های نوی اقتصادی ،طی تحو ت اجتماعی قرن نوزدهم بیسیتم بیا ان یشیههیای کالسییک
بهت ریج شکل گرفتن  ،اما پس از بحران ب رگ اقتصادی در سال 1929م تالشهای علمیی اقتصیاددان انگلیسیی
«جان مینارد کین » تبیی جایگاه نسبتاً دقیق د لت بخش خصوصی در نظام اقتصادی برقراری ان یشیههیای
مرتبط با نظام اقتصادی مختلط ،قوام یافت ن  .اقتصاد مختلط اقتصادی است کیه بیا حضیور هم میان د لیت بیازار
(بخش خصوصی) شکل گرفته در حال حاضر شایعتری نظام اقتصادی در تمام کشورهای دنیا است.

51

نقدی بر مفهوم «جرم اقتصادی» در قانون مجازات اسالمی (مصوب )1392

قهادها :د لت نهادهای مرتبط با سن مانن سازمان مالیات بانک مرک ی ،شرکتها ،نهادهیای
اصلی تأمی مالی مانن بانک ،بوری شرکتهای تأمی سرمایه ،بازار کا

خ مات.

ف ای رها :اردات صادرات ،بازرگانی ،سرمایهگذاری ،مصر .
الزامات ه جاری :1احتیرام بیه مالکییت خصوصیی ،رقابیت ،شیفافیت ،اعتمادپیذیری ،عی الت
2

اجتماعی ،کارایی اقتصادی ،ثبات اقتصادی ،برابری فرصتها ،قانونگرایی اصل حاکمیت قانون.
ازای ر میتوان حوزههای اصلی جرایم اقتصادی را بهصورت زیر برشمرد:
جرایم بخش عمومی فساد اداری-مالی معامالت د لتی بودجهری ی (حقیوق تیأمی میالی
عمومی) ،جرایم علیه زیرساختها اموال عمومی ،داراییها سرمایههای عمومی مانن نفیت گیاز
محیط زیست ،جرایم حوزۀ خصوصیسازی ،جرایم مالیاتی ،جرایم بیازار کیا خی مات جیرایم
مرتبط با اخالل در رقابت ایجاد کارتل انحصار ،اقتصاد زیرزمینی فعالیتهای خارج از چارچوب
قانون ،قاچاق کا ارز کا های شیرقانونی ،جرایم علیه حقوق مصیر کننی ه ،جیرایم علییه نظیام
تولی صنایع ،جرایم بازار نیر ی کار ،جرایم حوزۀ بازار سرمایه (تأمی مالی) بوری ،جرایم بانکی
پولی ،جرایم شرکتی ،جرایم مرتبط با بازرگانی داخلی تجیارت بیی الملیل ( اردات صیادرات)،
جرایم مرتبط با دستکاری تقل در اسناد تجاری مالی جرایم علیه شفافیت اقتصادی ،جیرایم

 .1گ ارشی از صن ق بی المللی پول در  12فوریۀ  2001در مورد سوء استفاده از نظیام تیأمی میالی منتشیر شی کیه
تأکی میکن « :عملکیرد میرثر بازارهیای تیأمی میالی بیه شی ت بیه انتظیار رعاییت اجیرای قیوانی حرفیهای
نقیص -درسیتی ،صی اقت ،فیاداری بیه
استان اردهای اخالقی بستگی دارد .حس شهرت برای رفتارهای بیعی
استان اردها ک های رفتاری -یکی از ارزشمن تری داراییهای سرمایهگیذاران ،نهادهیای تیأمی میالی نهادهیای
قضایی دا ری است» .ازای ر سشکارا از دست رفت اعتماد موج تضعیف بازار تیأمی میالی مییشیود .چنانکیه
تقلبات مالی در پر ن ههای اِنر ن رل کام چنی تأثیری بر بازار تأمی مالی سمریکیا داشیت .بیه ییژه ایی جیرایم
ب هدی ه خاب ن ارد نوعاً موج از دست رفت اعتماد بازار کارایی سن در ن د فعا ن اقتصادی میشود .ای عی م
اعتماد موج کاهش استفاده از بازارهای تأمی مالی ش ه سیرمایۀ زم بیرای تولیی توسیعۀ اقتصیادی فیراهم
نمیشود (.)Pratt, 2004: 66
 .2اختال ت بازار درصورتیکه با بیاعتمادی ،حس ناامنی تری از ب هدی گی نگاه ب بینانه بیه قواعی حقیوقی همیراه
باش  ،نوعی نیر ی منفی تسلسلی تحت عنوان سن ر م سنومی بازار ایجاد مییکنی  .چنیی شیرایطی موجی خلیق
مفاهیم ساختار نامنصفانه ،بیع التی ساختاری  ...میشود حاضران در بازار خود را بهعنوان برنی گان بازنی گان
ساخت بازار میدانن  .ازای ر ای سن ر م با توجه به زمینۀ ادراکیاش سب میشود که بیازار تحیو ت اقتصیادی
سن بهعنوان گنجینۀ فرصتهای اقتصادی با هر ر شی فرض شود کیه در نتیجیۀ سثیار منفیی نقیایص بیازار ،فعیا ن
اقتصادی را به سوء استفاده از فرصت انجام رفتارهیای مجرمانیه متماییل مییکنی  .چنیی نگیاهی موجی گریی
شهر ن ان از قانون مقررات گرایش بیشینۀ ایشان به ارتکیاب جیرایم اقتصیادی رفتارهیای شیرقیانونی در بیازار
میشود (.)Karstedt & Farral, 2006: 1017
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علیه استان اردها فعالیت ب ن توجه بیه مجوزهیای زم ،جیرایم گمرکیی ،جیرایم علییه مالکییت
فکری ،جرایم علیه اموال مالکیت به یژه کالهبرداری تقلبات مالی.
ازای ر «ج ایم اقتصادی مجموعه رفتارهایی هست ر که کارک د ،الزامات و قظم قهادهیا
و ف ای رهای قظام اقتصادی را دچار اختالل اساسی میک یر .»1بنیابرای «نظیم اقتصیادی»
موضو اصلی حمایت کیفری خواه بود.

پ) روش تبیین حصری مصادیق برای تعریف جرم اقتصادی
با توجه به اشکا ت اختالفات موجود در زمینۀ تعریف جرم اقتصادی ،در قوانی اسناد کیاربردی
حقوقی برای شناسایی جرایم اقتصادی از ر ش «تبیی حصری مصادیق» در کنار تعرییف مفهیومی
جرم اقتصادی یا بهعنوان ر شی مستقل استفاده میشود .شورای ار پا نی طی «توصیهقامۀ شمارۀ
 )81( -12کمیتۀ وزرای شورای اروپا به دولتهای عضو در خصوص جی ایم اقتصیادی (25
ژوئن  2»)1981از ر ش تعریف کلی ع ل کرده به تبیی مصادیق پرداخته اسیت .فیق ضیمیمۀ
ای رهنمود جرایم اقتصادی عبارتان از:
کیالهبیرداری سیوء اسیتفاده از موقعییت توسیط
جرایم کارتلی : 3اق امات مشتمل بر تقلی
شرکتهای چن ملیتی؛ کس متقلبانۀ امتیازها از د لت یا نهادهای بی المللیی ییا سیوء اسیتفاده از
سنها؛
4
جرایم رایانهای (مانن سرقت داده ،تجا ز به اسرار ،دستکاری دادههای رایانهای).
بنگاههای تقلبی ،جرایم جعل دستکاری ترازنامههای مالی اسناد حساب اری شرکت؛
تقل مرتبط با موقعیت اقتصادی سرمایۀ مشتر شرکتها؛
تجا ز به استان اردهای امنیت سالمت کارگران در شرکت؛

 .1برای اطال بیشتر از تعاریف اراههش ه در ای قسمت در مورد نظام حقوقی ،حقوق کیفیری ،جیرم جیرایم اقتصیادی
ر : .حسنی.120 81 :1393 ،
2 .Recommendation: No. R (81) 12 of the Committee of Ministers to Member States on Economic Crime (25
)June 1981

برای دی ن مت کامل ترجمهش ۀ سن فوق ر : .حسنی ،همان.152 :
 .3م -اتحاد شرکتها برای ایجاد انحصار یا تبانی در قیمت.
 .4م -با توجه به سال تصوی ای توصیهنامه ( )1981تغییرات بع ی در حوزۀ جیرایم میرتبط بیا فنیا ری اطالعیات
ارتباطات که دامنه مصادیق ای جرایم را به حوزۀ سایبر کشانی با توجه به تحو ت بع ی در اسیناد کمیسییون
ار پا اکنون بای از اژۀ «جرایم سایبری» بهجای اژۀ «جرایم رایانهای» استفاده کرد.
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رشکسیتگی ،تجیا ز بیه حقیوق معنیوی

تقل
صنعتی)؛
تقل نسبت به مصر کنن گان (به یژه ارهار کذب گمراهکنن ه در میورد کیا  ،جیرایم علییه
سالمت عمومی ،سوء استفاده از ضعف بیاطالعی مشتری)؛
رقابت ناعاد نه (مشتمل بر رشاء به یک مستخ م شرکت رقی ) تبلیغات گمراهکنن ه؛
جرایم مالیاتی گری از پرداخت ه ینههای اجتماعی به سیلۀ بنگاهها؛
جرایم گمرکی (مانن گری از پرداخت عوارض گمرکی ،نقض مح دیتهای سهمیهای)؛
جرایم مرتبط با مقررات پولی جه رایج؛
جرایم بانکی بورسی (مانن مبادلۀ متقلبانۀ سهام سوءاستفاده از بیاطالعی عموم)؛
1
جرایم علیه محیط زیست.

گفتار دوم -مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسالمی
بن «ب» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی ،شمول مر ر زمان را نسیبت بیه جیرایم اقتصیادی منیع
کرده در تعیی مصادیق ای دسته از جرایم مقرر میکن « :جرایم اقتصادی شامل کیالهبیرداری
جرایم موضو تبصرۀ مادۀ ( )36ای قانون با رعایت مبلغ مقرر در سن ماده» .میادۀ  36قیانون م بیور
نی در خصوب انتشار حکم محکومیت قطعی برخی از جرایم است که در تبصیرۀ سن ،انتشیار حکیم
قطعی سی ده دسته از جرایم را که می ان مال موضو جرم ،یک میلیارد ریال یا بییش از سن باشی ،
بهصورت ال امی مورد حکم قرار داده است 2که فق بن «ب» مادۀ  109قانون میذکور ایی سیی ده
دسته جرم بههمراه کالهبرداری ،میل عنوان «جرایم اقتصادی» قرار گرفتهان که عبارتان از:
«الف ی رشاء ارتشاء ،ب ی اختالی ،پ ی اعمال نفوم بر خال حق مقررات قانونی در صیورت
تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ،ت ی م اخله زرا نماینی گان مجلیس کارمنی ان د لیت در
معامالت د لتی کشوری ،ث ی تبانی در معامالت د لتی ،ج ی أخذ پورسانت در معیامالت خیارجی،
چ ی تع یات مأموران د لتی نسبت به د لت ،ح ی جرایم گمرکی ،خ ی قاچیاق کیا ارز ،د ی جیرایم
 .1با توجه به اینکه در کشورهای شربی ،جرایم بخش عمومی اقتصاد تحت عنوان فسیاد اداری-میالی بررسیی مییشیود،
فهرست مذکور صرفاً مشتمل بر جرایم بخش خصوصی اقتصاد است .ازای ر برای اسیتفاده از تجربیۀ سین فیوق در
یک نظام اقتصادی که د لت نقش پررنگتری دارد ،بای فهرستی از جرایم مهم بخیش عمیومی نیی بیه سن افی ده
شود.
 .2عال هبر منع مر ر زمان انتشار حکم قطعی محکومیت به شرح فوق ،بنی «ج» میادۀ  47همیان قیانون نیی شیمول
تعویق تعلیق ص ر حکم اجرای مجازات در مورد جرایم اقتصادی با مبلغ بیش از یکصی میلییون رییال را منیع
کرده است .بهج ای سه ماده در سایر مواد به ای مفهوم پرداخته نش ه است.
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مالیاتی ،م ی پولشویی ،ر ی اخالل در نظام اقتصادی کشور ،ز ی تصر شیرقانونی در اموال عمومی ییا
د لتی».
چن ی نکته در ر ش تبیی جرم اقتصادی در مادۀ مذکور شایان توجه است:
قانون از تعریف کلی جرم اقتصادی اجتناب کرده از ر ش تبیی مص اقی همانن ر ش شورای
ار پا استفاده کرده است .ای ر ش قبل از قانون مذکور در بخشنامۀ رهیس قوۀ قضاییه در خصیوب
جرایم کالن اقتصادی 1نی بهکار گرفته ش ه بود .بررسی ای د مقرره نشان میدهی کیه مصیادیق
سنها انطباق کامل ن ارن .
شکل نگارش ماده بهصورتی است که ای مصادیق ،حصری است میانع اطیالق عنیوان «جیرم
اقتصادی» به سایر جرایم میشود .ازای ر سایر رفتارهای مخل نظم اقتصادی درصورتیکیه یکیی از
مصادیق جرایم مذکور نباش  ،به هر ان ازه که اهمیت داشته باشن  ،عنوان «جرم اقتصادی» ن ارن
مشمول تش ی های مذکور در قانون ج ی مجازات اسالمی نخواهن بود.

گفتار سوم -نقد و ارزیابی مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید
با اینکه تالش برای تعریف جرم اقتصادی ت ی سیاست جنایی مناس در برابیر سن ،چنانکیه در
مق مه گفته ش  ،برای جوامع امر ز به یژه نظام حقوقی ایران ییک ضیر رت اسیت از ایی نظیر
اق ام مقن در قانون ج ی یک گام مثبت تلقی میشود ،اما ای تالش در چارچوب کلنگر جیامع
نبوده با ایرادهای شایان توجهی همراه است .در اقع ایی تیالش بیهگونیهای نیسیت کیه مبنیای
ح اقلی برای برقراری سیاست جنایی مطلوب اعم از پیشگیری بازدارنی گی در برابیر ایی جیرایم
به جود س رد .فارغ از اینکه ای مفهوم ابت ا در مادۀ  47قانون مذکور بهکار گرفته ش ه است لی در
مادۀ  109همان قانون تبیی ش ه ترتی منطقی تعریف ،رعایت نش ه است ،مهمتیری اشیکا ت
ارد بر ای مفهوم عبارتان از:

 .1بخشنامۀ شمارۀ  9000/42578/100مورخ  1391/11/7رهیس قیوۀ قضیاییه ...« :منظیور از جیرایم کیالن اقتصیادی
عبارت است از رشوه ،کالهبرداری ،خیانت در امانت ،اهمال منجر بیه تضیییع امیوال د لتیی بییتالمیال ،تصیر
شیرقانونی در جوه اموال د لتی ،اعمال نفوم بر خال حق قانون ،پولشویی ،جرایم مرتبط با بیوری ،اخیالل در
تبانی در معامالت د لتی که مبلغ خسارت ناشیی از جیرم ارده
نظام اقتصادی ،قاچاق کا  ،تحصیل مال نامشر
به بیتالمال منافع عمومی بیش از ده میلیارد ریال یا معادل سن باش .»...
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الف) فقدان هدف مشخص در وضع مفهوم جرم اقتصادی
نظامهای اقتصادی دارای سطح جرایم اقتصادی با به د دستۀ کلیی قابیل تقسییمانی  :نظیامهیای
اقتصادی دارای اختالل کارکردی ساختاری ،نظامهای اقتصادی پیچی ه پویا با اخیتال ت ج ییی
کارکردی ساختاری.
در نظامهای اقتصادی دستۀ ا ل صر اف ایش ش ت قطعیت مجازات نه تنها موجی کیاهش
جرایم اقتصادی نمیشود ،بلکه حتی با ایجاد نااطمینانی اف ایش ریسک فرار سرمایه ییا تصیمیم
به توقف نهادهایی که مورد سوء استفاده بوده است ،مانن ضمانتنامههای بانکی ،اسناد اعتباری ...
فعالیتهای جاری اقتصادی نی دچار اختالل میشود زمینۀ اف ایش جرایمیی ماننی صی ر چیک
پرداختنش نی ،کالهبرداری ،فر ش مال شیر متواری ش ن متهمان اف ایش مییاب  .بنابرای اصالح
کارکردی ساختاری سیاست جنایی مطلوب در ای نظامهاست .بسته به نو اختالل کارکردی ای
نظامها ،برنامههای اصالحی میتوان هر چهار کارکرد نظام اقتصادی را در برگیرد از سمیوزشهیای
عمومی تخصصی اطال رسانی تا تغییر ساختار نسیبت بیازار برنامیه ماننی خصوصییسیازی
شرکتهای د لتی ،تغییر ر ش مالیاتی مانن ایجیاد نظیام مالییات بیر ارزش افی ده تغیییر نظیام
بودجهری ی از برنامهای به عملیاتی را شامل شود.
در نظامهای اقتصادی دستۀ د م که با توجیه بیه نیازهیا تحیو ت نظیام اجتمیاعی ،نهادهیا
فراین های اقتصادی نی به ان ازۀ قابل قبولی تحول یافته پیچی ه ش هان  ،با ای حال سمیار جیرایم
اقتصادی با ست ،تنها یک نتیجۀ عقلی میتوان گرفت سن ای است که حقوق کیفیری بیه انی ازۀ
کافی قطعیت ش ت ن ارد .به همی دلیل بهعنیوان عامیل بازدارنی ه در محاسیبات مجرمیان ارد
نمیشود .ازای ر اصالح حقوق کیفیری افی ایش شی ت قطعییت مجیازات نهادهیای نظیارتی
سنچنانکه مکت نئوکالسیک ادعای سن را دارد ،مرثرتری برنامیه خواهی بیود .بیهعبیارت بهتیر در
نظامهای دستۀ ا ل برنامههای پیشگیرانۀ اصالحی در نظامهای دسیتۀ د م برنامیههیای بازدارنی ۀ
کیفری مانن سیاست تسامح صفر ،سیاست جنایی مطلوب را شکل میده .
البته نتیجۀ با برای تأکی بر ا لویتبن ی برنامیههاسیت نیافی ایی نیسیت کیه برنامیههیای
اصالحی پیشگیرانه هم مان با برنامههای کیفری اعم از جرمانگیاری ج یی ییا تشی ی کیفرهیای
موجود ،اِعمال شود .به یژه اگر یک نظام اقتصادی ح سط شرایط میذکور باشی  ،یعنیی اقتصیادی
باش که هم به لحاظ نهادسازی هم هماهنگی میان نهادها دارای سسی هیای بخشیی باشی نیه
کلی ،میتوان از برنامههای کیفری اصالحی بهصورت هم مان استفاده کن  .در انتهای دهۀ 1990
در سوه فنالن ای ر یه اتخام ش برنامۀ کنترل جرایم اقتصادی در ای د کشیور مشیتمل بیر
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برنامههای جامعی بود که هم اصالحات ساختاری کارکردی نهادهیا هیم جیرمانگیاری اقتصیادی
1
گستردهای را شامل میش .
ر ش اتخامی قانون ج ی هییچییک از اهی ا میذکور را دنبیال نمییکنی حتیی در زمینیۀ
بازدارن گی نی قواع شایان توجهی در مقابله با ای دسته جرایم نی ارد .چنانکیه گفتیه شی  ،ضیع
جرایم اقتصادی ،با سه حکم خاب مواجه ش ه است:
انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانهها که با توجه به تنو حجم رسانههای مختلیف از جملیه
ر زنامههای کثیرا نتشار ،ای سبک از انتشار کیه بی ن قاعی ۀ خاصیی اسیت عمیالً موجی اطیال
عمومی نمیشود ،ج در خصوب افرادی که شهرت عام دارن  ،موج بازدارن گی نخواه بود.

 .1در فنالن از ابت ای دهۀ  1990بحران اقتصادی گستردهای پ ی سم که با برنامههای ریاضتی -که سطح رفیاه میردم
را کاهش داد -نی بیکاری قابل توجه مواجه ش  .ای بحران تا ح دی بهدلیل شکست بانکهایی بود کیه بعضیی
از مالکان ،اعضای هیأت م یره م یران سنها در اق امات شیرقانونی مجرمانه مشارکت مییکردنی  .گسیترش سیایر
اشکال جرایم اقتصادی نی ضعیت را به جایی رسان که جرم اقتصادی بهعنوان یک معضیل اجتمیاعی اقتصیادی
تصویر ش که ساختار اصلی اخالقی جامعۀ فنالن را نابود میکن  .در سال  1996د لیت فنالنی ییک برنامیۀ عمیل
جامع ( )Action Planبرای مبارزه با جرایم اقتصادی اقتصاد شیررسمی طی یک برنامیۀ زمیانی سیهسیاله محتیوی
یکسری طرح اصالحی ت ی کرد .در ای برنامۀ عمل ،تعریف پلیس از جرایم اقتصیادی اتخیام شی کیه فیق سن
«جرم اقتصادی رفتار جرمانگاریش های است که در بط ییک شیرکت ییا سیازمان ییا بیا اسیتفاده از سنهیا صیورت
میگیرد» .اقتصاد شیررسمی یا شیرقانونی نی به «فعالیتهایی گفتیه مییشیود کیه مالییات ییا عیوارض قیانونی سن
پرداخت نمیشود اعم از اینکه بهصورت مخفیانه انجام شود یا اطالعیات نادرسیت ،شیر اقعیی ییا ناکیافی دربیارۀ سن
فعالیت اراهه شود» .در ای برنامیۀ عمیل بخیش عمی های از تقنیی میرتبط بیا جیرایم اقتصیادی مشیتمل بیود بیر
جرمانگاری ج ی یا اصالحی در مورد جرایم مرتبط با اسناد مالکیت ا راق قرضه ،جرایم ب هکاران عمی ه ،تقلبیات
مرتبط با یارانه ،پولشویی فرار مالیاتی .در کنار ای جرمانگاریهای ج ی  ،قیوانینی بیرای افی ایش تیوان کنتیرل
پیشگیری از جرایم اقتصادی به تصوی رسی ؛ برای نمونه در مورد قواع رشکستگی ،ثبت شرکتهیا سییی هیای
اخذ ب هیها .قوانی رازداری بانکی ،قانون شرکتها ،قانون ثبت شرکتها قانون سیی رسی گی مالیاتی مقیررات
مرتبط با تبادل اطالعات میان نهادهای حکومتی همگی اصالح ش ن ؛ اختیارات ج ی ی برای دادستانها در زمینیۀ
جرایم اقتصادی مقرر گردی نهادهای بازرسی اصالح ش ؛ تع اد پلیسهای تخصصی سموزشهای تخصصیی سنهیا
نی اف ایش یافت؛ سایر نهادهای مقرراتگذاری ماننی ادارۀ مالییات گمیر  ،دخالیت خیود را در بازرسیی جیرایم
اقتصادی اف ایش دادن ؛ نهادهای داهم موردی برای برقراری تعامیل مییان مقامیات متعی د ایجیاد شی ن ؛ بودجیۀ
اضافی زم پیشبینی ش  .در دسامبر  2000فق تصمیم قانونی د لت یک نیر ی عمل ( )task-forceبیرای ارتقیای
همکاری میان ادارات -متشکل از تعی ادی از ادارات د لتیی -تشیکیل شی ؛ بودجیههیای پژ هشیی مناسیبی بیرای
تحقیقات سکادمیک اختصاب داده ش  .ای برنامه هر سه سال یکبار بازبینی اصالح میشود .در فاصلۀ سیالهیای
 1996تا  2001د لت فنالن  153میلیون مار فنالن ( 30میلیون د ر) برای اجرای ایی برنامیههیا ه ینیه کیرد
( .)Alvesalo, 2002: 23 ; Alvesalo, 2004: 166
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منع شمول تعویق ص ر حکم تعلیق اجرای مجازات که اساساً ای تأسیسات هیچگاه در ر ییۀ
قضایی ایران ،نهادهای حقوقی پرکاربردی نبودهان .
منع شمول مر ر زمان که در عمل نی جرایمی که قبل از مواع معقول تعیی ش ه بیرای میر ر
زمان مورد تعقی  ،ص ر حکم اجرای مجازات قرار نگیرد ،سثار مطلوب را نخواه داشت.
ای جرایم اثر یژه خاصی در تأسیسات حقوقی ماننی تخفییف تبی یل مجیازات بیه ییژه
مجازات تبعی تکمیلی ن ارد .مجازات تکمیلی تبعی بیشتری اثر بازدارنی گی را در ارتکیاب ایی
جرایم دارن محر میتهایی مانن ممنوعیت تأسیس هر نو شخص حقوقی یا م یریت مستقیم یا
شیرمستقیم ای نو اشخاب برای م ت مشخص ،محر میت از داشت حساب جاری دسته چیک،
محر میییت از برخییورداری از تسییهیالت بییانکی یییا تییأمی سییرمایه از طریییق مرسسییات مییالی
سرمایهگذاری ،منع خر ج از کشور  ...بهعنوان مهمتری قواع سیاست جنایی مطلوب در برابر ای
جرایم اهمیت شایانی دارن که پیشبینی خاصی در ای زمینهها صیورت نگرفتیه اسیت .در همیی
زمینه بای اف د که تعیی احصای مصادیق جرایم اقتصادی در قانون ج ی به معنای جرمانگیاری
نیست مفهوم جرم اقتصادی بهعنوان یک صف اضافی به برخی از جرایم موضیوعۀ نظیام حقیوقی
کشور اف ده ش ه است که با توجه به توضیحات مذکور بیهنظیر مییرسی هی خاصیی را دنبیال
نمیکن ارزش اف دۀ خاصی هم برای مبارزه با ای جرایم در پی ن ارد.

ب) ابهام در مصادیق
عال هبر ای پرسش که سیا شر به ای جیرایم ییا معا نیت در سنهیا هیم جیرم اقتصیادی محسیوب
میشون یا خیر ،ابهامات دیگری نی در مصادیق ای جرایم جود دارد که بهترتی جیرایم مقیرر در
قانون ،ابهامات هر یک از سنها به شرح زیر است:
 .1عال هبر مواد  4 1قانون تش ی مجازات مرتکبان ارتشیا ،اخیتالی کالهبیرداری نیارر بیه
کالهبرداری ساده مش د کالهبرداری شبکهای ،در قیوانی موضیوعۀ اییران حی د  25جیرم در
حکم کالهبرداری هم جود دارد .سیا ای جرایم نی اقتصادی محسوب میشون ؟ درصورتیکه پاسخ
مثبت باش  ،در سن صورت جرایمی مانن داهر کردن مرسسات احی های سموزشیی تحقیقیاتی
فرهنگی ب ن اخذ مجوز موضیو «میاده احی ۀ قیانون تعطییل مرسسیات احی های سموزشیی
تحقیقاتی فرهنگی که ب ن اخذ مجوز قانونی داهر ش ه میشود» که بیشتر یک جیرم فرهنگیی
است نی در شمول جرایم اقتصادی قرار میگیرن  .از سوی دیگر ،اگر پاسخ به پرسش مذکور منفیی
باش  ،جرایمی مانن جرایم شرکتی در حکم کالهبیرداری ،میذکور در بنی های مختلیف میواد 92
 115قانون تجارت که به ضوح اقتصادی هستن  ،از شمول جرایم اقتصادی خارج میشون .
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 .2جرم رشا ارتشا سیلۀ نامشر عی برای رسی ن به هر گونه ه فی است که ل ماً ای اهی ا
اقتصادی نیستن ؛ برای مثال جرایم موضو مواد  589 588قانون مجازات اسالمی (تع یرات) نارر
بر اخذ رشوه توسط دا ران ممی ان کارشناسان نی مقام قضایی جرایمی علییه نظیام قضیایی
ع الت قضاییان تا جرایمی اقتصادی.
 .3اختالی برداشت جوه عمومی یا سپردهش ه توسط مأمور د لت است که میتوان از هر ییک
از زیربخش های حاکمیت صیورت گییرد کیه در میوارد زییادی برداشیت جیوه از بخیش اقتصیادی
حاکمیت نبوده زیان سن متوجه بخشهای دیگر است .برای مثال سیا اختالی از جوه سازمانهیا
نهادهای فرهنگی جرم اقتصادی اسیت؟ همچنیی پینج میورد جیرم در حکیم اخیتالی در قیوانی
موضوعۀ ایران جود دارد که سرال نارر به جرایم در حکم کالهبرداری در خصوب سنها نیی مطیرح
است .سیا جرمی مانن استفادۀ شیرمجاز از جوه صن ق بازنشستگی کشوری موضیو تبصیرۀ میادۀ
 101قانون استخ ام کشوری ،جرم اقتصادی محسوب میشود؟
 .4اعمال نفوم بر خال حق مقررات قانونی برای اطیالق عنیوان «جیرم اقتصیادی» مقیی بیه
تحصیل مال توسط مرتک یا دیگری ش ه است .مراجعه به «قانون مجازات اعمال نفیوم بیر خیال
حق مقررات قانونی» (مصوب  )1315/9/29سه پرسش ایجاد میکن :
ا ل اینکه تمام جرایم مذکور در ای قانون چهارمادهای ،مقی به تحصییل میال نیسیتن  ،ماننی
جرم موضو مادۀ  2قانون نارر بر سوء استفاده از ر ابط خصوصی با مأموران مستخ مان د لتیی
جرم موضو مادۀ  3همان قانون نارر بر تأثیر دادن اقعی نفوم اشخاب در اقی امات ییا تصیمیمات
اداری خود فارغ از دریافت مال .سیا ای رفتارها ،جیرم اقتصیادی محسیوب نمییشیون ؟ ثانییاً جیرم
موضو مادۀ  1همان قانون که جرمی مقی است ،منحصراً مقی به تحصیل میال نیسیت« .تحصییل
جه نق یا فای ۀ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوم ن د مأموران م بور یا گرفت
ع ه یا تعه ی از ا » برای ارتکاب ای جرم کفایت دارد .با توجه به معنای مح د مال ،بیتردیی
تحصیل فای ه یا گرفت تعه ی از ب هدی ه در شمول عنوان «تحصیل مال» نخواه بیود ،در نتیجیه
عنوان «جرم اقتصادی» نی بر سن شامل نخواه ش  .سیا جرم اح ی به اعتبار نحوۀ ارتکیاب نیو
عوای ی که برای مجرم دارد ،میتوان عنا ی سثار متع دی داشته باش ؟ ثالثاً عنوان قیوانی ل میاً
با حکم تکتک مواد قانون انطباق کامل ن ارد .برای مثال تحصییل میال بیه ادعیای داشیت نفیوم
اعتبار ن د مأمور د لت موضو مادۀ  1قانون مذکور ،مالزمهای با اعمال نفوم بر مأمور د لیت حتیی
داشت نفوم یا اعتبار اقعی ن د مأمور د لت ن ارد .ازای ر اطالق «اعمال نفوم» بیر چنیی رفتیاری
دشوار است .پرسش ای است که با ای صف سیا تمام جرایم مذکور در «قانون مجازات اعمال نفیوم
بر خال حق مقررات قانونی» بهعنوان جرم اقتصادی مورد نظر مقن بوده یا فقط رفتارهیایی کیه
عرفاً اطالق «اعمال نفوم» بر سنها مق ر است ،جرم اقتصادی است .در سن صورت تنها جرم موضیو
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مادۀ  3قانون به شرح مذکور که سن هم مقی به تحصیل مال نیسیت ،عرفیاً اعمیال نفیوم محسیوب
میشود.
 .5عنوان «م اخلۀ زرا نماین گان مجلس کارمن ان د لت در معامالت د لتی کشوری»
نی ایرادات ابهاماتی دارد .همان طور که گفته ش عنوان قانون با حکیم میواد ،انطبیاق تیراد
کامل ن ارد .ازای ر معلوم نیست که سیا مقن تمام جرایم ممنوعییتهیای میذکور در «قیانون
راجع به منع م اخلۀ زرا نماینی گان مجلسیی کارمنی ان در معیامالت د لتیی کشیوری»
( مصوب  )1337/10/2را م نظر دارد یا دقیقاً م اخلۀ افراد مذکور در همی بنی قیانونی را میورد
توجه قرار داده است؟ شایان مکر است که در قانون مذکور عال ه بر تمام افرادی که بتوان عرفاً ییا
قانوناً به سنها اطالق «کارمن » داشت ،اشخاب حقوقی شرکتهایی که ای افراد به صورتهیای
مقرر در قانون ،سهام ار سنها هستن نی برخی از اعضای خانوادۀ ای افراد نی با ممنوعیتهایی
مواجه ا ن که تخلف از سنها فق مادۀ  2قانون مذکور ،جرم تلقی میشود .سیا م اخلۀ ای اشیخاب
در معامالت د لتی که در قانون مذکور ،جرم انگاری ش ه است ،جرم اقتصادی محسوب میشود یا
صرفاً فق نص صریح بن «ت» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی صرفاً م اخله اشیخاب نیامبرده
در ای بن  ،جرم اقتصادی است؟
 .6اشکال بن مذکور در خصوب تبانی در معامالت د لتی نی ارد است .فق ماده اح ۀ قیانون
مجازات تبانی در معامالت د لتی (مصیوب  )1348/3/19زم نیسیت تبیانیکننی گان در معیامالت
د لتی ،کارمن د لت باشن ای جرم با تبانی اشخاب عیادی نیی قابیل ارتکیاب اسیت .امیا مییل
ماده اح ۀ انجام معاملیه مشیتمل بیر تبیانی از سیوی کارمنی د لیت بیا علیم اطیال از تبیانی را
جرمانگاری کرده است .قو جرم اخیر مالزمهای با حضور در تبانی ن ارد .پرسش ای است کیه سییا
جرم اخیر نی جرم اقتصادی است یا بنابر نص بن «ث» مادۀ  109قانون ،مرتک بای عرفاً در تبانی
دخالت داشته باش تا رفتار ی جرم اقتصادی محسوب شود؟
 .7اخذ پورسانت در معامالت خارجی در ماده اح ۀ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معیامالت
خارجی (مصوب  )1372/4/27جرمانگاری ش ه است .اگرچه ای ماده اخذ پورسانت توسط نیر های
مسلح را نی پیشبینی کرده ،بع اً در میادۀ  109قیانون مجیازات جیرایم نیر هیای مسیلح (مصیوب
 )1382/10/9که قانون مرخر است ،اخذ پورسانت در معامالت خارجی توسط نیر های مسلح میورد
تصریح تش ی مجازات قرار گرفته است .عال هبر ای جیرم از جیرایم میذکور در تبصیرۀ میادۀ 36
قانون مجازات اسالمی ،جرم ارتشا ،اختالی ،تبانی در معامالت د لتی تصر شیرقیانونی در امیوال
عمومی یا د لتی بهترتی در میواد  85 84 ،83 ،111 110 ،119 ،118قیانون مجیازات جیرایم
نیر های مسلح نی مورد جرمانگاری قرار گرفتهان  .پرسش ای است که سیا ای جرایم ،جرایم نظامی

60

دوره  ،2شماره  2و  ،3بهار و تابستان 1394

محسوب میشون صرفاً تابع قانون مجازات جرایم نیر های مسلح قیانون سییی دادرسیی جیرایم
نیر های مسلح است یا جرم اقتصادی نی محسوب ش ه تابع مقررات خاب سن نی خواه بود؟
« .8تع یات مأموران د لتی نسبت به د لیت» عنیوان جیرم خاصیی نبیوده بلکیه عنیوان فصیل
سی دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تع یرات) است .ای فصل مشتمل بر  8ماده (از مادۀ
 598تا  606کتاب تع یرات) است که اتفاقاً ا لی عنوان مجرمانیه مییل سن «تصیر شیرقیانونی در
اموال د لتی» موضو ص ر مادۀ  598کتاب تع یرات است که همی جیرم بیهعنیوان سخیری جیرم
فهرست جرایم اقتصادی در تبصرۀ مادۀ  36مج د ًا تکرار شی ه اسیت کیه دلییل ایی امیر مشیخص
نیست .در بی جرایم مذکور در ای مواد برخی مانن ت لیس در معامالت د لتی (میادۀ  599کتیاب
تع یرات) یا منظور کردن نفعی برای خود در معامالت د لتی (میادۀ  603کتیاب تع ییرات) ارتبیاط
مستقیمی با نظام اقتصادی دارد ،اما برخی از عنا ی مذکور در ای فصیل ماننی معی م ییا مخفیی
کردن اسناد سپردهش ه به مأمور د لت توسط ی یا تسلیم سنها به شیر (مادۀ  604کتاب تع یرات)
اق ام یا ارهار نظر بر خال حق مقررات در مورد یکی از طرفی توسط میأمور د لیت (میادۀ 605
کتاب تع یرات) ،تناس چن انی با عنوان «جرم اقتصادی» ن ارد.
ابهام بع ی سایر تع یات مأمورا ن د لت نسبت به د لت است که در فصل میذکور ارد نشی ه
است .قیانون محاسیبات عمیومی ،قیانون برنامیه بودجیه قیوانی بودجیۀ سیالیانه ،سرشیار از
جرم انگاری رفتارهایی هستن که تع ی مأمور د لت نسبت به د لت محسوب میشون  .سیا مقین
در بن «چ» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی صرفاً جرایم مذکور در فصل سی دهم کتیاب پینجم
را م نظر داشته است یا هر رفتار مجرمانه ای که عرفاً تعی ی علییه د لیت محسیوب شیود ،جیرم
اقتصادی محسوب می شود؟ با توجه به اینکه در مت مادۀ قانونی هیچ تصریحی بر تخصیص بنی
مذکور به جرایم فصل سی دهم جود ن ارد ،بعی است که بتوان سایر تع یات مأموران علیه د لت
ر ا از اطالق ای بن خارج کرد.
 .9مراجعه به سخری قانون امور گمرکی (مصوب  )1390/8/22نشان میده که بخیش هشیتم
ای قانون از مادۀ  102تا  118در د فصل به تخلفات گمرکی قاچاق پرداخته است .بنیا بیر نیص
مواد مذکور هیچیک از رفتارهای مخل نظام گمرکی کشور -شیر از قاچاق که رسی گی تعقی سنها
به قوانی مرتبط با قاچاق ارجا ش ه است -عنوان مجرمانه ن ارد تمام سنها تخلفات گمرکیان که
تعیی جریمۀ نق ی در برابر ای رفتارها در صالحیت رهیس گمر محیل اسیت .ازایی ر در حیال
حاضر در قوانی موضوعۀ کشور ،هیچ رفتار مجرمانهای که بتوان به سن جیرم گمرکیی اطیالق کیرد،
جود ن ارد .نکتۀ جال در ای خصوب ای است که تاریخ تصوی قانون مجازات اسالمی مرخر بیر
تاریخ تصوی قانون امور گمرکی است ،لی نویسن گان قانون به ای نکته توجه ن اشتهان .
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 .10عنوان قاچاق کا ارز نی ابهام دارد .نخستی قانونی که به صورت ج ی به جرمانگیاری
قاچاق پرداخته ،قانون مجازات مرتکبان قاچاق (مصوب  29اسفن ماه  1312با اصیالحات بعی ی)
است که در سن قاچاق تمام انوا کا ها اعم از کا های ممنو الور د ممنیو الصی ر کا هیای
انحصاری ،اجنای دخانیه ،اسلحه مهمات جنگی مواد مخ ر جرم انگاری ش ه بیود .بیه تی ریج
برخی از ای اقالم با قوانی خاب به صورت مستقل جرمانگیاری شی ن ییا بیه دامنیۀ موضیوعات
قاچاق اف ده ش که مهم تری ای قوانی عبیارتانی از قیانون مبیارزه بیا میواد مخی ر (مصیوب
 1367/8/3مجمع تشخیص مصلحت نظام) ،ماده اح ۀ قانون ممنوعییت ر د برخیی از کا هیای
شیرضر ر( 1مصوب  ،)1374/6/22قانون مجیازات قاچیاق اسیلحه مهمیات دارنی گان سیالح
مهمات شیرمجاز (مصوب  ،) 1390/6/23قانون امور گمرکی (مصوب  )1390/8/22قانون مبارزه
با قاچاق کا ارز (مصوب .)1392/10/18
پرسش ای است که سیا تمام جرایم مذکور در ای قوانی هر رفتیاری کیه بیه موجی قیوانی
دیگر مانن مادۀ  561قانون مجازات اسالمی (تع یرات) 2اطالق قاچاق به سن میشود ،جرم اقتصادی
محسوب میشود؟ به یژه اینکه فق بن «الف» مادۀ  1قانون مبارزه با قاچاق کا ارز ،قاچاق «هیر
فعل یا تر فعلی است که موج نقض تشریفات قانونی مربوط به ر د خر ج کا ارز گیردد
براسای ای قانون یا سایر قوانی  ،قاچاق محسوب برای سن مجازات تعیی ش ه باش  ،در مبادی
ر دی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه سن در بازار داخلی کشف شود» .همچنیی بنی «ب»
همی ماده «کا » را به هر شیئی که ارزش اقتصادی دارد ،تعریف کرده است .به ای ترتی بهنظیر
میرس با تعریف عرفی عام کا  ،هر رفتاری که قاچاق به سن اطالق شود ،میل عنوان قاچیاق کیا
ارز قرار میگیرد ،بنابرای بهعنوان «جرم اقتصادی» شناخته خواه ش  ،زیرا حتی میواد مخی ر
بسیاری از کا های شیرقانونی شیرمشر نی ارزش اقتصادی عرفی دارن  .در ای صورت سیا قاچاق
کا هایی مانن مواد مخ ر اسلحه مهمات ،اقتصیادی محسیوب مییشیون ؟ درحیالیکیه بیهنظیر
میرس صبغۀ امنیتی ای جرایم بیش از صبغۀ اقتصادی سنها باش  .در ای زمینه بای توجیه داشیت

 .1ای ماده اح ه مقرر میکن « :از تاریخ تصوی ای قانون ر د نوشابههای خارجی (ماءالشعیر ،انوا کو  ،نوشیابههیای
گازدار ،سب میوه) ،اسباببازی ،سیگارهای ارداتی ،شکالت ،انوا سدامس سایر شییرینیجیات ممنیو مییباشی
اردکنن گان مشمول قانون مجازات مرتکبی قاچاق مصوب  1312اصالحات بع ی سن میشون .
تبصره  -سن مق ار که عرفاً به سن سوشات گفته میشود همیراه مسیافر ارد مییگیردد از شیمول ایی میاده مسیتثنی
میباش ».
 .2مادۀ  561قانون مجازات اسالمی (تع یرات) :هر گونه اق ام به خارج کردن اموال تاریخی  -فرهنگی از کشیور هرچنی
به خارج کردن سن نینجام قاچاق محسوب مرتک عال هبر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سیال پرداخیت
جریمه معادل د برابر قیمت اموال موضو قاچاق محکوم میگردد.
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که مادۀ  47قانون مجازات اسالمی (مصوب  )1392نارر بر استثناهات تعویق صی ر حکیم تعلییق
اجرای حکم که از مع د موادی است که برای جرم اقتصادی حکم خاب تعیی کرده است ،در بن
«ت» ،جرایم قاچاق عم ۀ مواد مخ ر یا ر ان گردان ،مشیر بات الکلیی سیالح مهمیات قاچیاق
انسان را همعرض جرایم اقتصادی مکر کرده است ب ی ترتی بهنظیر مییرسی قاچیاق کا هیای
مذکور را جرم اقتصادی نمیدان .
پرسش بع ی در زمینۀ جرایمی است که عرفاً قاچاق محسوب نمیشون  ،لی در قوانی خاصیی
در حکم قاچاق محسوب ش هان  .برای مثال در قانون مجازات مرتکبان قاچیاق ،جیرم مییل میادۀ 1
قانون نارر بر تولی الکل ترکیبات الکلی نوشابههای شیرالکلی سبمییوه بیه طرییق صینعتی در
داخل کشور بهنحو شیرمجاز یا عرضۀ سنها برای فر ش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتی
پرداخت سن داده ش ه باش  ،قاچاق محسوب ش ه است .سیا چنی جرمی ،از مصادیق قاچیاق کیا
ارز بهتبع سن جرم اقتصادی محسوب میشود؟
پرسش دیگر در مورد جرایم مرتبط با قاچاق کیا ارز ،ماننی عرضیه فیر ش کیا ی قاچیاق
موضو مادۀ  62قانون نظام صنفی کشور (مصوب  )1392/6/12یا حمل کا ی قاچاق موضو میادۀ
 3قانون نحوۀ اعمال تع یرات حکیومتی راجیع بیه قاچیاق کیا ارز (مصیوب  )1374/2/12اسیت.
درحالیکه اثربخشی سیاست جنایی مبارزه با جرم قاچاق منوط به تسری ای سیاستها بیه چنیی
تخلفات جرایم مرتبطی است ،بعی است که بتوان به ای جرایم ،قاچاق کیا ارز اطیالق کیرد
سنها را مشمول عنوان جرایم اقتصادی دانست.
 .11در خصوب جرایم مالیاتی 8 ،عنوان مجرمانه در مواد مختلف قانون مالییاتهیای مسیتقیم
جود دارد یک عنوان مجرمانه نی در تبصرۀ مادۀ  19قانون مالیات بیر ارزش افی ده پییشبینیی
ش ه است .پرسش ای است که سیا جرایم مقرر در قوانی دیگر که به ع م پرداخت مالییات ارتبیاط
داشته باش  ،جرم مالیاتی محسوب میشود؟ برای مثال سیا جرم موضو میادۀ  44قیانون محاسیبات
عمومی کشور نارر بر نپرداخت مالیات سود سهام د لت ح اکثر یک ماه پس از تصوی ترازنامیه
از سوی شرکتهای د لتی که فق همان ماده در حکم تصر شیرمجاز در جوه عمیومی محسیوب
ش ه ،جرم مالیاتی است یا جرم میل مادۀ  1قانون مجازات مرتکبان قاچیاق نیارر بیر تولیی الکیل
ترکیبات الکلی نوشابههای شیرالکلی سبمیوه به طریق صنعتی در داخل کشور بهنحو شیرمجاز یا
عرضۀ سنها برای فر ش قبل از اینکه مالیات مربوط پرداخت یا ترتی پرداخت سن داده ش ه باش که
در قانون بهصراحت قاچاق محسوب ش ه است ،یک جرم مالیاتی است یا خیر؟
 .12پولشویی جرم موضو مادۀ  2قانون مبارزه با پولشویی (مصوب  )1386/11/2است .اگرچیه
ای قانون دارای ابهاماتی است ،از نظر نق موضو ای بن محلی برای بحث ن ارد.
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 .13اخالل در نظام اقتصادی کشور ،عنوانی عام است که مالزمهای با حصر سن در جرایم میذکور
در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب  )1369/9/19ن ارد .چنانکه در تبیی
مفهوم جرم اقتصادی گفته ش  ،نظام اقتصادی مجموعهای از نهادها ،فراینی ها ال امیات اسیت کیه
تجا ز به عناصر بنیادی ای نظام اقتصادی میتوان موج اخالل در نظام اقتصادی شود کیه تمیام
ای رفتارها در قانون مذکور مکر نش ه است .جال اینکه در نظام حقوقی موضوعۀ اییران ،عیال هبیر
قانون مذکور ،اخالل در بخش های مهم نظیام اقتصیادی در قیوانی خیاب ،قبیل از قیانون مجیازات
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ،به تصوی رسی هان که مهمتیری ایی قیوانی عبیارتانی از:
قانون کیفر ب ههای مربوط به راهسه (مصوب  ،)1320/1/31قانون راجع به مجازات اخاللگیران در
صنایع نفت ایران (مصوب  ،)1336/7/16قانون مجازات اخالل کننی گان در تأسیسیات سب بیرق
گاز مخابرات کشیور (مصیوب  )1351/10/12قیانون مجیازات اخیاللگیران در صینایع (مصیوب
 1.)1353/2/2ابستگی نظام اقتصادی ایران به درسم های نفتی موج میشود که صنایع نفتیی در
ایران نقش بنیادینی در نظام اقتصادی داشته باشن  .همچنی در تمام نظیامهیای اقتصیادی شیبکۀ
راهسه  ،سب ،برق ،گاز مخابرات ،زیرساختهای نظام اقتصادی محسوب میشون  .صنایع هر کشیور
نی مهمتری بخش تولی ی نظام اقتصادی است ،ازای ر رفتارهایی که بهمنظور اخالل در هر یک از
بخشهای مذکور انجام گیرد یا عمالً موج اخالل در هر یک از سنها شود ،بیتردی  ،اخالل در نظام
اقتصادی محسوب میشود .اما سیا جرایم مذکور در ای قوانی مورد نظر مقن بوده مشمول عنوان
«جرم اقتصادی» میشود؟ راهر عبارت «اخالل در نظام اقتصادی» سن را به جرایم مذکور در قیانون
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مح د میکن  ،اما تفسیر منطقیی توجیه بیه اقعییتهیای
اقتصادی ،ای نتیجه را در پی دارد که اخالل در هر یک از زیربخشهای اساسی میذکور در قیوانی
2
خاب نی اخالل در نظام اقتصادی محسوب میشود.
 .1در برخی دیگر از قوانی مانن قانون مجازات اخاللکنن گان در عرضیۀ دام توزییع گوشیت (مصیوب ،)1353/2/17
قانون شمول قانون مجازات اخاللکنن گان در عرضۀ دام توزیع گوشت دربیارۀ اخیاللکننی گان در عرضیۀ توزییع
گن م سرد قن شکر برنج ر ش (مصوب  ،)1354/2/31قانون حفارت بهرهبرداری از جنگیلهیا (مصیوب
 ،)1346/5/25قانون حف کاربری اراضی زراعی باغها (مصوب  ،)1374/3/31قانون معادن (مصوب )1362/3/1
قانون تع یرات حکومتی (مصوب  )1367/12/23نی جرایمی پیشبینی ش ه است که ارتکاب سنها بهصورت گسترده
میتوان از مصادیق اخالل در نظام اقتصادی باش .
 .2بای توجه داشت که از سوی دیگر در قوانی خاب مذکور ،جرایمی جود دارد که اطالق جرم اقتصادی بیه سنهیا نیی
چن ان منطقی نیست؛ مانن قتلهایی که در جریان هر یک از رفتارهای موج اخالل در بخشهیای مربیوط اقیع
میشود که به موج مادۀ  1قانون کیفر ب ههای مربوط به راهسه  ،مواد  1تا  4قانون راجع به مجازات اخیاللگیران
در صنایع نفت ،مادۀ  1قانون مجازات اخاللکنن گان در تأسیسیات سب بیرق گیاز مخیابرات کشیور میادۀ 1
قانون مجازات اخاللگران در صنایع مستوج اع ام است.
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 .14سخری عنوان مجرمانۀ مذکور در فهرسیت جیرایم اقتصیادی ،تصیر شیرقیانونی در امیوال
عمومی یا د لتی است .چنانکه گفته ش ای عنیوان ،داخیل در مصیادیق تعی یات میأموران د لتیی
نسبت به د لت بوده مکر مستقل سن بال جه است .با ای حال در مورد ایی عنیوان ،ییک پرسیش
مهم جود دارد .بالغ بر چهل جرم در مجموعۀ قوانی کیفری ایران به یژه در قانون بودجۀ سالهای
مختلف جود دارد که در حکم تصر شیرقانونی در اموال د لتی شناخته ش ه است .سیا ای جیرایم
نی تحت عنوان «جرم اقتصادی» قرار میگیرد؟

پ) فقدان معیار مشخصی برای تمییز جرایم اقتصادی
با اینکه بر حس راهر در بن «ب» مادۀ  109قانون مجازات اسیالمی ،مصیادیق جیرایم اقتصیادی
احصا ش ه است ،چنانکه مالحظه ش  ،ابهامات زیادی در تشخیص تعیی مصادیق جرم اقتصیادی
جود دارد .در چنی شرایطی به چن دلیل جود یک معیار برای تعیی جرم اقتصادی حتی پس از
تعیی مصادیق میتوان مفی باشی  .ا ً در خصیوب رفتارهیای مجرمانیهای کیه در حکیم یکیی از
مصادیق جرایم اقتصادی است ،مانن جرایم در حکیم کالهبیرداری ییا تصیر شیرقیانونی در امیوال
د لتی ،ای ابهام که سیا سن رفتار نی جرم اقتصادی محسوب میشود یا نه ،با توجیه بیه ییک معییار
قابل رفع بود .ثانیاً با توجه به اینکه ضع جرایم اقتصادی برای تی ی سیاسیت جنیایی خاصیی در
برابر سنها صورت میگیرد که نوعی تحمیل ه ینه هم بر د لت هیم بیر مخاطبیان حقیوق کیفیری
است ،ای سیاستها بای در برابر جرایمی با ش ت اهمیت شایان توجهی اعمال شود .بیرای مثیال
در هر یک از مصادیق متیق جرم اقتصادی نی اعمال سیاستهای جنایی خاب در برابیر جرایمیی
که می ان خسارت مادی سنها به یک میلیون ریال هم نمیرس  ،توجیهپیذیر بیهنظیر نمییرسی  .بیه
همی دلیل در بخشنامۀ مذکورر ریاست قوۀ قضاییه (مورخ  )1391/11/7در خصوب جرایم کیالن
اقتصادی نی عال هبر تعیی مصادیق جرم اقتصادی ،معیار ده میلیارد ریال خسارت ناشیی از جیرایم
مذکور در بخشنامه بهعنوان معیاری برای تشخیص کالن بودن جرم اقتصادی ،تعیی ش ه است .در
ای خصوب بهنظر میرس که مادۀ  109م بور ،معیاری مبنی بیر میی ان خسیارت بیه مبلیغ ییک
میلیارد ریال را برای ای جرایم تعیی کرده است .بن «ب» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی مقیرر
میکن « :جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری جرایم موضو تبصرۀ مادۀ ( )36ای قانون با رعاییت
مبلغ مقرر در سن ماده» که مراجعه به مادۀ  36مذکور نشان میده که انتشیار سرا در جیرایم میورد
نظر ،منوط به ای است که مبلغ خسارت ناشی از جرم یک میلیارد ریال ییا بیشیتر باشی  .از سیوی
دیگر ،بن «ج» مادۀ  47همی قانون «جرایم اقتصادی با موضو جرم بیش از یکص میلیون رییال»
را از شمول نهادهای تعویق ص ر حکم تعلیق اجرای مجازات ،مستثنا میکن  .معییار عی دی کیه
در ای بن برای جرایم اقتصادی مکر ش ه ،مبلغ ناچی معادل یک دهم مبلیغ مقیرر در بنی «ب»
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مادۀ  109مذکور است که ای امر نشان میده که برای تشیخیص جیرم اقتصیادی تنهیا مصیادیق
مذکور در قانون موضوعیت دارد هیچ می ان از خسارت ،مال تشخیص جرم اقتصادی نیست .بیه
ای ترتی ع د مذکور در بن «ب» مادۀ  109تنها در خصوب شمول مر ر زمیان موضیوعیت دارد
نه تعیی جرم اقتصادی.

ت) عدم جامعیت مصادیق
چنانکه در تبیی مفهوم جرم اقتصادی گفته ش  ،نظام اقتصادی مجموعیهای از نهادهیا ،فراینی ها
ال امات است که تجا ز به عناصر بنیادی سن میتوان جرمانگاری شیود کیه مجموعیۀ ایی رفتارهیا،
جرایم اقتصادی را تشکیل میده  .حتی با فرض اینکه نتوان تعریف اجمیاعی از «جیرم اقتصیادی»
اراهه کرد ،تشخیص مصادیق متیق بارز ای نو جرایم ،چن ان دشیوار نیسیت .ایی اقی ام بیرای
بخش خصوصی اقتصاد در «توصیهنامۀ شمارۀ  )81( -12کمیتۀ زرای شورای ار پا بیه د لیتهیای
عضو در خصوب جرایم اقتصادی ( 25ژ ه  »)1981انجام گرفته فهرست تقریباً جامعی از جرایم
اقتصادی در ای بخش اراهه ش ه است .بیتوجهی به جرایم اقتصادی بخش د لتی در ایی سین بیه
ای دلیل است که در ادبیات حقوقی کشورهای ار پایی ،ای دسته از جرایم اقتصادی تحیت عنیوان
مستقل فساد اداری-مالی ( )Corruptionطبقهبن ی بحث میشود .افی دن ایی دسیته از جیرایم
مانن رشا ارتشا ،اختالی ،جرایم حوزۀ خصوصیسازی ،تقل  ،ت لیس تبانی در معامالت د لتیی
میتوان فهرست جامعی از جیرایم اقتصیادی در تمیام زییربخشهیای سن اعیم از بخیش عمیومی
خصوصی به جود س رد .در ای زمینه د اشکال متوجه مصادیق تعیی ش ه برای جیرم اقتصیادی در
بن «ب» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی است:
مصادیق تعیی ش ه جامع کامل نیستن بسیاری از جرایم در ای فهرست دی ه نش ه اسیت.
مر ر ای مصادیق نشان میده که نه تنها مصادیق مهم جرایم اقتصادی ،بلکه مهمتیری مصیادیق
سن نی در ای فهرست لحاظ نش ه است .جرایم بیانکی پیولی ،جیرایم بورسیی ،جیرایم میرتبط بیا
خصوصی سازی ،جرایم شرکتی ،جرایم مرتبط با صادرات اردات ،جرایم جعیل در اسیناد تجیاری،
جرایم کارتلی علیه رقابت ،جرایم علیه مصر کنن گان ،جرایم مالی اقتصیادی رایانیهای ،جیرایم
مرتبط با حقوق کارگران استان اردهای کار تولی  ،جرایم علیه محییط زیسیت ،تحصییل میال از
طریق نامشر در مواردی که از می ان مشخصیی تجیا ز کنی  ،خیانیت در امانیت در شیرکتهیای
خصوصی ب رگ مانن بانکهای خصوصی که اثری مانن اختالی دارد مهمتری جرایمیانی کیه در
ای فهرست نادی ه گرفته ش هان  .به یژه در سالهیای اخییر سنچیه نظیام اقتصیادی اییران را دچیار
اختالل کرده ،بیشتر در حوزۀ بانکی ،خصوصیسازی ،جرایم شرکتی جرایم میرتبط بیا صیادرات
اردات بوده است که در فهرست بن «ب» مادۀ  109مذکور ،لحاظ نش هان  .شایان مکر است بی ن
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احتساب جرایم خاب نظامی تع یرات ،در حال حاضیر حی د  1600عنیوان مجرمانیه در قیوانی
ایران جود دارد که با احتساب ح د  150جرم نظامی  100مورد تع یرات ای میی ان بیه 1850
عنوان بالغ میشود .ح د  720عنوان از  1600عنوان  830عنوان از  1850عنوان مذکور ،مرتبط
1
با نظام اقتصادی است.
برخی از عنا ی موجود در فهرست دچار نقصان برای حمایت کیفیری از نظیام اقتصیادی در
حوزۀ مربوط کفایت ن ارن  .برای مثال «فرار مالیاتی» بهعنیوان مهیمتیری جیرم مالییاتی ،در حیال
حاضر در نظام حقوقی ایران بهصورت جامعی جرمانگاری نش ه است .مهیمتیری تعی یات میأموران
د لتی در فصل سی دهم کتاب تع یرات قانون مجازات اسالمی ارد نش ه است در قوانی دیگیری
مانن قانون محاسبات عمومی قوانی بودجۀ سالیانه مکر میشود که شمول عنوان جرم اقتصیادی
نسبت به سنها محل تردی است.

نتیجهگیری
بررسی مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسالمی (مصوب  )1392نشان میده که ای مفهوم
ب ن مبانی نظری حتی ب ن توجه به تجربیات عملی نظام اقتصادی رفتارهای مجرمانیهای کیه
در حال حاضر اقتصاد کشور را ته ی میکن  ،ارد قانون ش ه است .با اینکه قانون تالش کرده است
که مصادیق جرم اقتصادی را احصا کن سیاست کیفری قهرسمی تری با ای دسته از جیرایم اتخیام
کن  ،لی در ای راه موفق نبوده است .تشخیص مصادیق جرایم اقتصادی با ابهامات زییادی مواجیه
است دامنۀ دقیق ای جرایم مشخص نیست .مهمتیری مصیادیق جیرایم اقتصیادی ماننی جیرایم
بانکی حوزۀ تأمی سرمایه در ای مفهوم نادی ه گرفته ش ه اسیت در اقیع ضیع مفهیوم جیرم
اقتصادی احصای مصادیق سن بیش از سنکه بازدارن ه باش  ،به نفیع مجرمیان اقتصیادی اقعیی کیه
اشل در حوزههای مسکوت قانون فعالیت میکنن  ،است ،زییرا فیق اصیل قیانونی بیودن جیرایم
مجازات امکان تسری عنوان جرم اقتصادی به رفتار ایشان جود ن ارد .ضیم اینکیه معییار خاصیی
برای تشخیص تمام مصادیق جرم اقتصادی اراهه نش ه سیاست کیفری مبارزه با ای جرایم نی بیه
سه حکم پراکن ه مح د ش ه است ،درحالیکه در اشل کشورهای دنیا با توجه به اهمیت موضیو ،
بستۀ سیاستی کاملی اعم از اصالحات ساختاری ،سیاستهای پیشگیرانه سیاست کیفری قهرسمیی
بازدارن ه در برابر ای جرایم اتخام اعمال میشود .همچنی با توجه اینکه ای مفهوم مشتمل بیر

 .1اع اد مذکور طی پژ هشی که کارشناسان مرک مطالعات اجتماعی جرمشناسیی معا نیت اجتمیاعی پیشیگیری از
قو جرم در سال  1390تا  1392برای احصا طبقهبن ی تمام عنا ی مجرمانۀ نظام حقوق کیفیری اییران انجیام
دادن بهدست سم ه است (قلیزاده توکلپور.)1392 ،
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جرمانگاری نیست ،هیچ ارزش اف دهای برای مشکالت جاری مسکوت نظام اقتصادی ن ارد؛ بیرای
مثال در حوزۀ جرایم بانکی دریافت تسهیالت با اسناد مجعول هویتی رهنیی ارهیارات خیال
ب ن داشت شرایط مقرر قانونی ،سپردن ثایق فاق اعتبار یا کماعتبیار ،سیوء اسیتفاده از اشیخاب
حقوقی صوری با می نفعان اح  ،انحرا در موضو تسهیالت دریافتی استفاده از سن در حیوزهای
شیر از ه مصوب در قانون یا قرارداد بانک ،استفاده از تسهیالت دریافتی از بانکهیای داخلیی در
سرمایهگذاری خارج از کشور ب ن مجیوز قیانونی ییا قیراردادی ،عی م بازپرداخیت عام انیۀ اقسیاط
تسهیالت از سوی دریافتکنن گان ،دریافت تسهیالت مضاعف برای اسناد اح  ،ادعای رشکستگی
اهی از سوی ب هکاران کالن بانکی برای فرار از پرداخت تمیام ییا بخشیی از تسیهیالت ،رفتارهیای
عم ه ای هستن که به نظام بانکی کشور سسی ارد کیرده اسیت 1هنیوز در نظیام حقیوقی اییران
جرمانگاری نش هان کماکان زمینههای زم برای اخالل در نظام اقتصادی را به جود میس رن .
با توجه به اشکا ت مذکور ،مفهوم اراههش ه از جرم اقتصادی در قیانون مجیازات اسیالمی ،فاقی
کارکرد مرثر در زمینۀ مبارزه با ای جرایم است بای به ای منظور بستۀ سیاستی کاملی مشیتمل
بر مجموعه ای از اصالحات ساختاری تا اقی امات قهرسمیی کیفیری تی ی شیود کیه در سن تعرییف
دقیقی از جرم اقتصادی اراهه ش ه عال هبر احصا ت ی عنا ی مجرمانیۀ اقتصیادی ،حیوزههیای
سکوت ابهام قانون نی رفع شود .تا زمان ت ی چنی مجموعهای مطلوب است با مکیر اشیکا ت
مذکور استفساریهای از مجلس اخذ شود که طیی سن مجلیس شیورای اسیالمی ،بیر تمثیلیی بیودن
مصادیق مذکور در بن «ب» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی تصریح کنی  .در ایی صیورت بخیش
شایان توجهی از اشکا ت مذکور رفع خواه ش .

 .1اشل جرایم بانکی مذکور ،در بیشتر کشورهای در حال گذار جرمانگیاری شی هانی حقیوق کیفیری اقتصیادی ایی
کشورها نسبت به ای جرایم حساسیت زیادی دارن  .فق نتایج حاصل از پیمایشهیای جهیانی در خصیوب جیرایم
اقتصادی ،بانکها بیمهها در ص ر سماج جیرایم اقتصیادی قیرار دارنی  .در پیمیایش جهیانی سیال  2003مرسسیۀ
 PricewaterhouseCoopersاز میان شرکتهای پرسششون ه  54درص از بانکهیا  49درصی از بیمیههیا پاسیخ
دادن که در سال قبل از پیمایش ب هدی ۀ جرم اقتصادی مهمی بودهان که ای میی ان در مقایسیه بیا مییانگی 44
درص تمام شرکتها بیشتری نرخ بوده است( .برای اطال از جرمانگاری جرایم بانکی مذکور در کشورهای در حیال
گذار جنوب شرقی ار پا مانن کر اسی ،صربستان بوسینی ر .Council of Europe, 2006: 54 : .همچنیی بیرای
اطال بیشتر از نتایج پیمایش جهانی م بور ر.)PricewaterhouseCoopers, 2003: 6 : .
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 .1سکرم  ،سوزان رُز ( ،)1385فساد د لت :علتها ،پیام ها اصالح ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،چ ا ل ،تهیران :پیردیس
دانش.
 .2سکرم  ،سوزان رز ( ،)1388فساد د لت :علل ،نتایج اصالحات ،چاپشی ه در مجموعیه مقیا ت «قی رت ،فسیاد
فرصتهای اجتماعی» ،ترجمه یرایش حسی راشفر ،چ د م ،تهران :نشر نقش نگار.
 .3برنارد ،تامس ،جفری اسنیپس ،الکسان ر جر ل ( ،)1392جرمشناسی نظری ل  ،ترجمۀ علی شجاعی ،چ ا ل ،تهیران:
دادگستر.
 .4حسنی ،جعفر ( ،)1393معیارهای جرمانگاری اقتصادی در نظام اقتصادی مختلط ،رسالۀ دکتری بیه راهنمیایی دکتیر
نسری مهرا ،دانشگاه شهی بهشتی ،دانشک ۀ حقوق.
 .5دادخ ایی ،لیال ( ،)1389مفهوم جرم اقتصادی تحو ت سن ،تعالی حقوق ،سال د م ،ش .6
 .6د رکیم ،امیل ( ،)1387تقسیم کار اجتماعی ،ترجمۀ باقر پرهام ،چ سوم ،تهران :نشر مرک .
 .7رنانی ،محس ( ،)1389بازار یا نابازار ،چ سوم ،تهران :نشر مرسسۀ عالی سموزش پژ هش م یریت برنامهری ی.
 .8س  ،سمارتیا ( ،)1391توسعه یعنی سزادی ،ترجمۀ محم سعی نوری ناهینی ،چ چهارم ،تهران :نشر نی.
 .9قلیزاده ،ابوالفضل؛ توکلپور ،محم هادی ( ،)1392شناسایی طبقهبن ی عنا ی مجرمانه ،چ ا ل ،تهران :نشر مرکی
مطالعات اجتماعی جرمشناسی معا نت اجتماعی پیشگیری از قو جرم قوۀ قضاییه.
 .10کریمزاده ،مصطفی؛ خ یجه نصراللهی؛ صم ی ،سعی ؛ د لی اصفهانی؛ رحیم؛ فخار ،مجی ( )1388بررسیی بیمیاری
هلن ی در اقتصاد ایران تأثیرگذاری رابطۀ مبادله بر ساختار سرمایهگذاری ،اقتصاد مق اری (بررسییهیای اقتصیادی
سابق) ،ش .23
.11نظری ،محس ؛ اصغر مبار ( ،)1389فور منابع طبیعی بیمیاری هلنی ی رشی اقتصیادی در کشیورهای نفتیی،
مطالعات اقتصاد انرژی ،ش .27
 .12ی اهللزاده طبری ،ناصر ( ،)1379درسم های نفتی بیماری هلن ی /تحو ت ساختاری اقتصاد اییران طیی دهیههیای
 ،1360 1350نشریۀ اطالعات سیاسی – اقتصادی ،ش .154 153
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