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 انگاري جرایم اقتصادي در فقه امامیهمبانی جرم

 3سید محمد حسینی، 2ي ساداتیمحمدمهد دیس ،1محمود مهدوي

 دانشگاه تهران  دانشکده حقوق و علوم سیاسیاستادیار . 1
 دانشگاه شیراز دانشکده حقوق و علوم سیاسی استادیار .2
 دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشیار 3

 )6/8/1396 :تاریخ تصویب - 16/8/1395: اریخ دریافت(ت
 چکیده

هـاي گیري دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافتـه و وارد عرصـه ارزشاقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل
. بـا ایـن گیـرد میاي را دربـر هـاي وسـیع و گسـتردهاعتباري شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه

بـر مندي جدیـد، از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه فرض، اقتصاد پیش
عقالنـی  -، این مقاله درصدد است مبناي وحیانیموردنظرهاي وحیانی است. براي نیل به هدف گزاره اساس
در حوزه فلسفه ، مسئلهانگاري جرایم اقتصادي را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این جرم

انگاري جرایم اقتصـادي در شود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرمحقوق کیفري اقتصادي تعریف می
اصل حرمت تعاون بر انگاري ابتدائی، از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرم اند عبارتقرآن و سنت، 

انگاري تکمیلی و مـرتبط. حرام در خصوص جرم انگاري تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمهاثم در مرحله جرم
تـوان را مـی و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت داري ، مصلحت، نظم، امانتال ضررمبانی عقلی نیز اصول  ازلحاظ

 انگاري جرایم اقتصادي را توجیه نمود. توان جرماین اصول می بر اساسنام برد که 
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 مقدمه
 مـادي حیـات بهـروزي. اسـت معنوي و مادي حیات داراي نیز انسان. است سازاسالم مکتبی انسان

 اقتصادي ينظام ساز به توجه عدم. دارد الهی هايآموزه بر مبتنی اقتصادي نظام وجود به نیاز انسان،
 تـأثیر تحـت نیـز را او معنـوي حیات بلکه انداخت، خواهد مخاطره به را انسان یويدن حیاتتنها  نه

 حـرام، لقمـه کی حتـی خوردن ما، دینی متونبر اساس  نمونه،عنوان  . بهداد خواهد قرار خود منفی
و در قرآن کریم از موجبات شـریک شـدن  )124: 5ج ، 1365(کلینی، ه کشاند اخالقی انحطاط به را نسلی

ي اقتصادي، نظام سازهاي ، یکی از حوزهحال نیدرع 1شمرده شده است. در اموال و فرزندانشیطان 
 انگاري است.حوزه جرم

ترین تعریفـی کـه در است. کامل شده ارائههاي گوناگونی از جرم اقتصادي از طرف دیگر، تعریف
ا بـه دلیـل وسـعت رفتارهایی که برحسب شیوه ارتکـاب و یـ«این زمینه وجود دارد عبارت است از: 

ي بـرهم ا مالحظـه قابلتوانند نظم اقتصادي را بـه گونـه ی میراحت به ها آنخسارت وارد آمده توسط 
زنند و یا اعتماد عمومی را نسبت به صداقت و شفافیت مناسبات تجاري و اقدامات قانونی مقامـات و 

 )Paul Malloy, 1991( »نیز ترتیبات عمومی سلب کنند.
انگـاري جـرایم اقتصـادي در فقـه امامیـه اسـت کـه اش این مقاله، مبانی جرممورد کنک مسئله

اي کـه درصـدد اثبـات آن پردازي متقنی در این خصوص صورت نگرفته است. فرضیهتاکنون نظریه
انگاري جرایم اقتصـادي هستیم این است که این مبانی یا شرعی هستند یا عقلی. مبانی شرعی جرم

مت تعاون بر اثم و حرام بودن مقدمه از: حرمت اکل مال به باطل، حر ندا عبارتدر قرآن و سنت، 
و اصـل بـازتوزیع منصـفانه ثـروت،  يدار امانتعقلی نیز اصول الضرر، مصلحت، نظم،  ازلحاظحرام. 

 روند.انگاري جرایم اقتصادي به شمار میمبناي جرم
انـد، مبـانی ادي پرداختـهقتصـاز آثـاري کـه بـه جـرایم ا کـدام چیهپیشینه نظـري، در  ازلحاظ

ی علمـی قـرار موردبررسـخـاص،  طور بـهانگاري در فقه امامیـه ی و مبانی جرمطورکل بهانگاري  جرم
 3اسـت، شـده انجامکه تحقیقاتی در زمینه جرایم اقتصادي در قرآن  هرچند، حال نیدرع 2اند.نگرفته

                                                           
 سوره اسراء 64آیه  .1
 براي مطالعه بیشتر نک به: .2
 ، تهران: نشر جنگل، جاودانه1390ساکی، محمد رضا، حقوق کیفري اقتصادي، چاپ سوم،  -
 ، تهران: نشر جنگل، جاودانه1391زراعت، عباس، حقوق کیفري اقتصادي، چاپ اول،  -
 ، تهران، نشر میزان1386یفري اقتصادي، چاپ اول، ولیدي، حقوق ک -
 ، تهران: نشر جنگل، جاودانه1389نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادي در حقوق کیفري ایران، چاپ اول،  -
 براي مطالعه بیشتر نک به:. 3
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، جرایمـی اشـتباه بهبب شـده اسـت و این امر سـ شده دهیدلیکن در این آثار نیز خأل بحث از مبانی 
 مانند سرقت نیز از زمره جرایم اقتصادي به شمار روند.

روش این تحقیق در اثبات فرضیه فوق، تحلیلی بوده و سعی بر آن است که با ارائه مسـتندات از 
قرآن، سنت و متون فقهی، فرضیه ایـن تحقیـق بـه اثبـات برسـد تـا بـا یـافتن نظمـی منطقـی در 

ایـن نظـم، تـدوین  بـر اسـاسهاي آینـده را انگاريرایم اقتصادي در فقه، بتوانیم جرمانگاري ج جرم
 .میینما

هاي فقهی در این رساله تنها ناظر به فقـه امامیـه اسـت و باید متذکر شد که بررسی حال نیدرع
قلمـرو تحقیـق موردبحـث در در این فرصت، مجال بحث از سایر مذاهب فقهـی نیسـت. همچنـین 

مجلـس  1392قـانون مجـازت اسـالمی مصـوب  36در مـاده  شـده فییم اقتصادي تعرمحدوده جرا
 شوراي اسالمی است.

اي که در قرآن و سنت صراحتاً مالك در شرعی یا عقلی دانستن مبانی، این بوده است که مبانی
نداشـته اسـت، شـرعی و آن دسـته از  هـا آني کشف سو بهو عقل بشر راهی  قرارگرفتهمورد تأکید 

را مستقل از وحی و سنت، کشف و ضـرورت  ها آنتواند فطرت الهی می بر اساسی که عقل بشر مبان
 مورداشـارهکـه ایـن اصـول در قـرآن و سـنت  هرچنـدایم، نماید، اصول عقلی نامیدهرا درك  ها آن

چنین بر مبناي تقسیم دالیل استنباط احکام شرعی بـه دالیـل  و هم باشند. بر این اساس قرارگرفته
انگاري جـرایم اقتصـادي را در در دو گفتار مبانی شرعی و عقلی جرم )،15: 1388(مظفر، عی و عقلی شر

 فقه امامیه بررسی خواهیم نمود.

 مبانی شرعی گفتار اول:
مقصود از مبانی شرعی، اصولی است که استنباط شده از قرآن و سنت است. در این گفتـار، پـس از 

انگاري جـرایم  ، نقش این اصول را در جرمها آنمختصري درباره  برشمردن این اصول و ارائه توضیح
 اقتصادي بیان خواهیم نمود.

 حرمت أکل مال به باطل الف)
انگاري جرایم اقتصادي، حرمت أکل مال به باطل اسـت. مسـتندات ایـن  یکی از ادله اساسی در جرم

 .میینما یماصل در قرآن و روایات را در دو بخش بررسی 

                                                                                                                                              
یدمحمدباقر سـکارشناسـی ارشـد، بـه راهنمـایی  قهی جرایم اقتصادي در قرآن، پایـان نامـهکیانی، روح اهللا، بررسی ف -

 .دانشگاه علوم اسالمی رضوي، 1388 ،حجتی
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 یمقرآن کر .1
 شـده اشارهسوره بقره  188سوره مبارکه نساء و آیه  29در آیه » حرمت أکل مال به باطل«به قاعده 

 است:
وَ  مـنکمتَـراضٍ  عـنتِجـارَةً تکـون إِالَّ أَنْ  طـلالْبابیـنکم ب کمأَمْوالتأکلوا ال أیها الذین آمنوا یا  -

 1.رَحیما کمب نإِنَّ اللَّهَ کا نفسکمالتَقْتُلُوا أ
ل النـاس بـاالثم و امن امو طل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاًالکم بینکم بالباامو اکلوأتو ال  -

 2.انتم تعلمون

 مفردات آیه .1.1
 دهیم. ی قرار میموردبررسرا » بین«و » باطل«، »مال«، »أکل«براي توضیح این اصل، چهار واژه 

 ،طـور مجـازه تصرف در آن اسـت کـه بـگرفتن آن و یا مطلق  ،کل اموال مردمأمنظور از أکل: 
. این تصرفات شامل تصرفات اعتباري یعنی تملک و تصـاحب هـم شودخوردن مال مردم نامیده می

 )24: 1383(گرجی، شود.  می
هـا قـرار کلمه (اموال) جمع مال است که به معناي هر چیزي است که مورد رغبت انسـانمال: 

محقق بجنوردي مال را به سه قسـم  )52-51: 1388، 2ج ، طبایی(طبا. بگیرد و بخواهند که مالک آن شوند
تقسیم کرده است: قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم امـوال اعتبـاري 

آن  لهیوس بهچنین ایشان، تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان  نظیر اوراق و اسناد مالی. هم
، (بجنـورديمال شمرده است.  عنوان بهرا  ند وسیله تحصیل آن امور قرار گیردتواشود یا میبرطرف می

1419 :29-30( 
کلمه (باطل) در مقابل حق است که به معناي امري است کـه بـه نحـوي ثبـوت داشـته باطل: 
. باطل از ریشه بطل به معناي نابودي و ناپایداري و ضد باطل چیزي است که ثبوت ندارد باشد، پس
باطل چیزي است که از بین «نویسد: امین االسالم طبرسی هم می )212: 1ج : 1375(طریحی، حق است. 

 )24: 2ج ، 1372(طبرسی، فضل بن الحسن، » رود.می
اینکه حکم (مخورید مال خود را به باطل) را مقید کرد بـه قیـد (بیـنکم) داللـت دارد بـر بین: 

منتها خداي تعالی از راه وضـع قـوانین  .ردم دنیااینکه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه م
تصـرفات بیـرون از آن . اموال را میان افراد تقسیم کرده تا مالکیت آنان به حق تعـدیل شـود ،عادله

 ).52: 2ج ، 1371، (طباطبایی باطل است ،قوانین هر چه باشد

                                                           
 29سوره نساء آیه  .1
 سوره بقره 188آیه  .2
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 تفسیر آیات .1.2
یکـی تملـک کـردن «کنـد:  نا ذکر میسوره بقره در مورد أکل دو مع 188شیخ طوسی در ذیل آیه 

امـوالی کـه از راه  که نیاظلم و تعدي مثل خیانت و سرقت و غصب ... و دوم  برحسباموال دیگران 
(طوسـی، » أکل مال به باطل اسـت. ازجملهها  ها که همه آنمثل قمار و ... مثل این هست مشروع ریغ

، مانند اختالس، رشوه نسبت به مرتشـی و شوداکل مال به باطل هم شامل مال حرام می )138، 1401
 گردد، مانند رشوه نسبت به راشی و قمار.هم مال حاللی که در راه حرام مصرف می

فیض کاشانی نیز در تفسـیر آیـه فـوق، تصـرفات و تملکـات از طریـق باطـل را در زمـره امـور 
نویسـد:  ادیق باطـل میدهد. همچنین پس از ذکر روایاتی درباره مصقرار می مشروع ریغغیرمحلل و 

 )226: 1416کاشانی،  (فیض» و میان اخبار تنافی وجود ندارد. ردیگ یبرمآیه همه را در «
سوره بقره آورده که این آیه عمومیـت دارد و  188صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه 

ق اسباب غیرقـانونی آیه بیانگر آن است که هر تصرف یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طری
 )52: 2ج ، 1371، (طباطباییاست.  حق ریغحاصل شود، باطل و 

که فرمود: منظور از باطل سوگند دروغ است، کـه  شده تیروا) ع(ابی جعفر  گوید ازدر مجمع می
، (طباطبایی. و آیه شریفه مطلق است از مصادیق باطل است یکی نیا وسیله آن اموال مردم را بربایند.به

 )75: 2ج ، 1371
ع) گفتم: چگونه براي کسی که از حـد تجـاوز صادق (گوید: به امام  ر روایت عمرو بن قیس مید

حد قرار داده که تنها از راه حالل تحصـیل  یخداوند در اموال«شده است؟ فرمود:  کند، حد قرار داده
.» شـود د قطـع مـیعنوان حـ شود؛ بنابراین هر کس آن را از غیر راه حالل به دست آورد، دستش به

 )314: 18ج ، 1409، عاملى(
شـده باشـد، آن امـوال را  ناحق به کسی داده اگر مالی به«فرماید:  البالغه می در نهج (ع) امام علی

پیداسـت کـه تصـاحب و  یروشـن ، به»گردانم یالمال برم ولو مهر زنان شده باشد، بازستانده و به بیت
یک جرم مقدم است که با به جریـان انـداختن ایـن  ینوع ه، بالمال تیتملک بدون استحقاق اموال ب

 تطهیـرعنوان مهریه زنان)، بـه  هاي مشروع (براي مثال، پرداخت به اموال کثیف و نامشروع در کانال
 حـال بـه بایـد شوند یافت که موقعیتی هر در قبیل، این از اموالی بنابراین،. استشده  پرداخته ها آن

 شود. برخورد نیزها  آن مرتکبین با و دشون بازگردانده خود اولیه
 بر اسـاساسالم هرگونه تصرف در اموال باید  ازنظرآید که آنچه گفته شد، به دست می بر اساس

باشد، حرام و باطل است. پرسش این است که حق در  نیرازایغو هر چه  باشد 1حق، عدالت و قسط
                                                           

از آن جهـت  »قسـط«) واژه 25-(حدید لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -1
باشـد امـا یکـی از  است با عدل هـم معنـی مـی» اعتدال و حفظ از انحراف و افراط و تفریط«ارنده مفهوم که در برد

جنبه تطبیق مفهوم عدالت و اجراء آن در مصادیق و مـواردش را داراسـت » قسط«هایش با عدل آن است که  تفاوت
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ر آن است متعلـق بـه خداونـد، رسـوالن و اموال چیست. مطابق آیات قرآن کریم، مُلک و هر آنچه د
 بـر اسـاس  األمر است. لذا هرگونه تصرف در اموال، منوط به کسب اذن از ولی امر اسـت. لـذا  اولی

 است: تصور قابلمعناي بطالن سه گونه جرایم اقتصادي 
هرگونه تصرف مالی بدون مجوز ولـی امـر، باطـل اسـت. لـذا در وهلـه اول، تمـامی تصـرفات  .1

فرض قـرآن کـریم نیـز  منطق قرآن کریم، حرام و باطل است. پیش بر اساسی اله ریغاي هحکومت
 1تواند در جامعه اقامه قسط نماید.است که هیچ حکومتی غیر از حکومت الهی نمی گونه نیا

تصـرف  صـورت بهتوانـد مبتنی بر اندیشه سیاسی الهی نیـز تصـرفات در امـوال مـی در حکومت
ي هـا راهتحصـیل درآمـد از  تنها نـهالمال یا اموال مردم باشد. بر این اسـاس،  غیرمجاز در اموال بیت

 ،بنـابرایننامشروع، بلکه صرف و خرج کـردن آن در مسـیرهاي حـرام و ناپسـند نیـز باطـل اسـت. 
دهنده پول نیز عملی باطل است که موجب اسـتفاده و اکـل مـال  ریتطه عملیاتهایی مانند فعالیت

 اند.شود که مرتکب جرایم سودآور شدهمی یکاران و مجرمین هبز لهیوس نامشروع به
مشخص  بنابراین، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوي، معامالتی که حد و حدود آن کامالً

وسایل فسـاد و  دوفروشیخر و اجناسی که فایده منطقی و عقالیی در آن نباشد دوفروشینباشد، خر
فرماینـد، آیـه عالمه طباطبایی در تفسـیر آیـه فـوق مـی ار دارد.کلی قر عدهگناه، همه تحت این قا

عمومیت دارد و ذکر قمار و همانند آن از قبیل بیان نمونه و مصداق باطل » أکل به باطل«نسبت به 
 )107: 4ج ، 1388، (طباطباییخواهد بود. 

 عدم پرداخت آنچه ولی امر تعیین نموده، باطل است. .2
تصـرف بـدون مجـوز  هرگونـهال نیازمند افرادي است که امین باشند. لذا الم اداره اموال بیت .3

یا اخذ بدون مجوز مال از مردم، باطل اسـت. لـذا در جامعـه اسـالمی، هـم  المال تیبامین در اموال 
: 1373، (اسـماعیلی، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهاي صحیح و مشروع، انجـام پـذیرد. وخرج دخل

129( 

                                                                                                                                              
از سـوره  9ردد. شاهد این تفاوت، آیه گ تعبیر می» قسط«بخواهد تحقق و بروز داشته باشد از آن به » عدل«و وقتی 

 )428: 1412 عسکري،(واژه عدل و قسط کنار هم آمده و طبیعتا باید این دو، متفاوت باشند.  2قرآن است که  49
هاي با بهـره و شـروط اسـتثماري بـه کشـورهاي در حـال توسـعه توسـط  ها به وسیله دالر، اعطاي واماستثمار ملت -1

اي از ظلم اقتصادي و عدم رعایت قسط و عدالت اقتصـادي در جامعـه جهـانی اسـت. نمونه المللی پول، صندوق بین
 براي مطالعه بیشتر نک به:

ژاك، لوران، فرار به جلوي اقتصادهاي بزرگ؛ اسطوره واقعیت جنـگ جهـانی ارزي، نشـریه سـیاحت غـرب، فـروردین  -
 106تا  101، از 92، شماره 1390

شماره ، 1391آبان و آذر  ها رویدادها و تحلیلهاي نوظهور، ورهاي پیشرفته بر ضد ملتواردي، محمد، جنگ ارزي کش -
 77تا  76از ، 268

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1277
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/54645
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/54645
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االطالق دارد و هرگونه تجاوز بـه  ل محدود و منحصر به موارد خاصی نیست و مفهومی علیلذا، باط
و ناروا در اموال خـویش  مشروع ریغهاي حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و حتی تصرف

 شود.اختالس و رشوه در بخش خصوصی نیز، باطل شمرده می ازجملهاست  حق ریغو نیز هر چه که 

 تباري یا حقیقی بودن حرمت مال موضوع جرایم اقتصادياع .2
انگاري بایـد تنهـا توسـط  ي اساسی در زمینه جرایم اقتصادي این است که آیا جرمها پرسشیکی از 

حرمـت بـر  که نیاحرام تلقی گردد یا  آمده دست بهقرآن و ائمه اطهار (ع) صورت گرفته باشد تا مال 
نیز مترتب است؟ از طـرف دیگـر، در  هیفق یولالشرایط و  جامع انگاري صورت گرفته توسط فقیه جرم

گـردد کـه  بسیاري موارد، جهت برخورداري از امتیازات مالی دولتی یا عمومی، شـرایطی تعیـین می
الشرایط دخالتی در تعیین آن شرایط ندارد. آیا در این حالت نیز در صورت تخطـی از آن  فقیه جامع

، آیا مصادیق أکل مال به باطـل گرید عبارت بهکل مال به باطل است؟ شرایط، عایدات مالی مشمول أ
 ، داراي حرمت است؟شده نییتعکه توسط فقیه یا مأذون از طرف او 

مجـوز  که یدرصورتتر آن است که آیا اخذ هرگونه مالی نیاز به مجوز شرعی دارد؟ و  پرسش مهم
آوردن هرگونه درآمـد بـدون مجـوز  آمده دست بهشرعی نداشته باشد حرام است؟ در این صورت، آیا 

شرعی، قابل تعزیر است؟ آیا مجوز حکومتی نیز داراي آثاري مانند مجوز شرعی است؟ در پاسـخ بـه 
 هاي اساسی، باید گفت که در کالم فقها دو نوع باطل وجود دارد:برخی از این پرسش

ها  وع، حرام و به بطالن آن) باطل واقعی یا شرعی: به تمام چیزهایی که در شرع مقدس، نامشر1
 شود؛ مثل رشوه، سرقت، قمار، غصب و غیره. باشد، گفته می شده حیتصر

فهم و درك عرف باطل باشد، باطـل عرفـی  بر اساس) باطل عرفی یا عقلی: تمام چیزهایی که 2
 شود. نامیده می

آیـات اکـل مـال بـه بنابراین، با توجه به دو نوع باطل شرعی و عرفی باید دید منظـور از باطـل در 
سـوره  29العرفان در ذیـل آیـه  است. صاحب کنز نظر اختالفباطل، کدام است؟ در این مورد بین فقها 

غصـب، سـرقت،  ازجملهشود که شارع آن را مباح نکرده است،  می آنچهنساء، آورده که باطل شامل هر 
معتقد به باطل شـرعی هسـتند. صـاحب بنابراین، ایشان  )33: 1ج ، 1384(فاضل مقـداد،  خیانت و عقود فاسد.

که هر چه در شـرع  اند قائلالفقاهه هم قائل به باطل واقعی یا شرعی است. به تعبیر دیگر، ایشان  مصباح
 )141: 2ج ، 1377(خوئی، ابوالقاسم، ، مشمول قاعده است. شده حیتصرآیات و روایات به بطالن آن  موجب بهو 

که در مورد بطالن یا عدم بطالن امري از شرع مقدس نصـی  ییدرجا اند قائلولی بعضی از فقها 
 شود. نباشد و یا مصادیقی نباشد، تشخیص و فهم باطل به عرف واگذار می

بالجمله المـراد باآلیـه النهـی «نویسد: الفقاهه بعد از بیان کلیت و عمومیت باطل می صاحب انوار
) 93: 1376(مکـارم شـیرازي، » و التطفیف و غیرهـا.عن اکل المال بکل ما یعد باطال عرفا کالغصب و الرشا 
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در نقد کسانی که قائل به باطل شـرعی  ؛ وبنابراین، استدالل ایشان بر عرفی بودن باطل استوار است
هستند گفته است که اگر مراد از باطل، باطل واقعی (شرعی) باشد، فایده آیه حرمـت اکـل مـال بـه 

شود و در نتیجه بسـیاري از بیان شده، محدود و منحصر میباطل فی ذاته به چند مورد که در شرع 
که گفتیم باطل داراي معنا و مفهوم وسیعی است  طور همان آنکه حالگیرد. موارد باطل را در بر نمی

شود. شیخ انصاري هم در بسیاري از مسائل، مالك باطل را عـرف  که به مصادیق خاصی محدود نمی
 )20: 5ج ، ق 1420(انصاري، داند. می

شود که در مورد بطالن یا عدم بطالن امري،  لذا، تشخیص و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می
، فهم عـرف گرید انیب بهاز ناحیه شرع نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق آن بیان نشده باشد؛ 

ی، تبانی در در صورتی کارساز است که شرع نسبت به آن ساکت باشد. بر همین اساس، جرائم مالیات
یی و شـو پولبرخالف حق در صورت تحصیل مـال توسـط مجـرم یـا دیگـري،  نفوذ اعمالمعامالت، 

 گردند.در آیه می ذکرشدهقاچاق کاال و ارز داراي بطالن عرفی بوده و مشمول حرمت 

 مرجع تشخیص بطالن عرفی .2.1
الشـرایط  ه مجتهـد جامععدم تشکیل حکومت اسالمی، این وظیفه بر عهـد شرط بهدر زمان غیبت و 

دار اداره جامعـه به نیابت از امام زمـان (عـج) عهـده هیفق یولدر زمان حکومت اسالمی که  ؛ امااست
قـانون اساسـی جمهـوري  بـر اسـاسباشد. لـیکن، می هیفق یولاست، مرجع تشخیص بطالن عرفی، 

در صـورت تأییـد اسالمی ایران، مجلس شوراي اسالمی، مرجع تشخیص این بطالن عرفی است که 
از  هیـفق یولکند. در این ساختار، شوراي نگهبان و عدم مغایرت با شرع مقدس، شکل قانونی پیدا می

طریق فقهاي شوراي نگهبان تنها در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت تشخیص نماینـدگان مجلـس 
 کند.شوراي اسالمی با شرع ورود پیدا می

انگـاري جـرایم اقتصـادي و تشـخیص  یین و تصویب جرملیکن، اشکالی که به روند و ساختار تع
گردد این است که فقه امامیه در این رونـد، منفعـل بـوده و صـرفاً در مقـام بیـان بطالن عرفی برمی

اندیشـه سیاسـی امـام  کـه یدرحـالمغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با نصوص شرعی اسـت. 
وص فقهی) بنا شده که الزمه ایجـاد و حفـظ ایـن خمینی (ره) بر نظام فقهی امامیه (و نه صرفِ نص

رسـد پیشـنهاد مـوارد مربـوط بـه نظام فقهی، پویایی و عدم انفعال فقه امامیه است. لذا، به نظر می
انگـاري در ایـن حـوزه، بایـد از سـوي فقهـا  المال و مردم و جرم بطالن عرفی تصرفات در اموال بیت

-اقتصاد اسالمی شکل گیرد. در این میان، بـه نظـر مـیپیشنهاد شود تا نظام سازي فقهی در حوزه 
هاي عظیم قانون اساسی است، عالوه بـر تعیـین رهبـر و  رسد مجلس خبرگان رهبري که از ظرفیت

ي در خصوص شکل و ساختار نظام اسالمی، باید از اختیارات دیگري مانند جـرم انگـاري ریگ میتصم
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ي فقهـی در ابعـاد نظام سازصاد نیز برخوردار باشد تا یی مانند اقتها حوزهمبتنی بر ضوابط فقهی در 
 تري به خود بگیرد.اجتماعی و حاکمیتی شکل رسمی

 ب. حرمت تعاون بر اثم
از سوره مبارکه مائده آمده اسـت:  2است. در آیه  قرارگرفتهتعاون بر اثم و عدوان مورد نهی خداوند 

اسـت بـه معنـی یـاري، دسـتگیري، » عون«از ریشه واژه اعانت ». وال تعاونوا علی االثم و العدوان«...
بر گناهی است کـه از  کردن ياردر این آیه، ی» تعاونوا«منظور از  )470: 1389(آذرنوش، حمایت و کمک. 

یی که قبل از آن آمده، الي ناهیه است که داللـت بـر حرمـت دارد، نـه بـر »ال«زند و  مباشر سر می
 )309: ق 1319بجنوردي،  (موسويکراهت. 

اعانـت عبـارت اسـت از : «اند فرموده، شیخ انصاري در این مورد »اعانت«درباره معناي فقهی  اما
دهد، با قصد انجـام و تحقـق فعـل از آن شـخص انجام بعضی از مقدمات کاري که دیگري انجام می

 )48: 1374، (انصاري» مطلق. صورت بهو نه  موردنظر
در معنـاي  )3، همـان: (آذرنـوشاه و جـرم اسـت. در لغـت بـه معنـاي تقصـیر، گنـ» اثم«چنین  هم

اصطالحی، اثم آن چیزي است که خداوند سبحان از آن نهی کرده، خواه گنـاه صـغیر باشـد، خـواه 
 )309: ق 1319بجنـوردي،  (موسـويشـود.  گناه کبیره. این واژه شامل همه گناهان و تمام مقدمات گناه می

دمات فعل غیر، اگرچه تهیه مقدمات از روي قصـد نباشـد و اي از مقاعانت بر اثم، یعنی ایجاد مقدمه
 )176: ق 1377خویی، (فاعل نیز باید در انجام فعل، مستقل باشد. 

از دیدگاه حضرت امام خمینی، تهیه مقدمات و اسـباب معصـیت بـراي کسـی اسـت کـه قصـد 
اثم در خـارج تحقـق یا  نهکه تهیه اسباب براي رسیدن به هدف باشد یا  ارتکاب آن را دارد؛ حال آن

 )211: 1381خمینی،  (اماماعانت بر اثم بوده و حرام است.  نهیابد یا 
توانـد  لذا، هرگونه تعاون بر اثم در حوزه اقتصاد و نظام اداري و اقتصـاد دولتـی و خصوصـی مـی

در  انگاري در قالب مشارکت و معاونـتانگاري قرار گیرد. تعاون بر اثم و گناه در حوزه جرم مورد جرم
نمونـه، خـروج از  عنوان بهقرار گیرد.  موردتوجهانگاري مبناي جرم عنوان بهتواند جرایم اقتصادي می

الذکر باعث خروج از عدالت و انصاف توسـط حکـام  عدالت اثم است و لذا، هر کاري که در حوزه فوق
پورسانت براي خـروج  نمونه، اعطاي رشوه و عنوان بهباشد.  دولتی نیز گردد، مصداق تعاون بر اثم می

 شود. حاکم یا مدیر دولتی از عدالت و انصاف نوعی تعاون بر اثم شمرده می
امـوال و  وانتقـال نقلچنین لزومی ندارد تعاون بر اثم، قبل از ارتکـاب جـرم باشـد و تسـهیل  هم

انند قاچاق هایی م انگاري قرار گیرد. لذا، فعالیت تواند مورد جرم درآمدهاي ناشی از فعل حرام نیز می
شوند. لیکن، تسهیل  ، جرایم اقتصادي محسوب نمیخود يخود بهیا فروش اموال مسروقه  مواد مخدر
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انگـاري  تواند مـورد جرم و می شده شمردهی تعاون بر اثم نوع بهو استفاده از این درآمدها،  وانتقال نقل
 قرار گیرد.

 حرام بودن مقدمه حرام ج)
میـان دو شـیء  هرگـاهپـردازیم. و تبیین نظر فقها در مورد آن می نخست، به تحلیل این نهاد فقهی

المقدمـه و دومـی را مقدمـه  چنان وابستگی باشد که یکـی متوقـف بـر دیگـري باشـد، اولـی را ذي
، هر عملی که ارتکاب یک نهـی قـانونی، مسـتلزم ارتکـاب بیترت نیا به )215: 1384، (محمديگویند.  می

در خصوص مقدمه حرام  )678: 1384لنگـرودي،  (جعفريشود. ام نامیده میقبلی آن عمل باشد، مقدمه حر
 دو دیدگاه وجود دارد.

اگر مقدمه حرام، الزاماً باعث رسیدن به  تنها نهبرخی فقها معتقدند  مقدمه حرام، حرام است: .1
نفس حرام شود، عمل مقدماتی حرام است، بلکه حتی چنانچه مقدمه حرام به عمـل حـرام منتهـی 

این فقها، شهید اول در کتاب قواعـد اسـت.  ازجملهشود. گردد، باز فعل مقدماتی حرام محسوب مین
 )78: ق 1400بن مکی،  (محمد

از سه  دو حالتکند که ایشان در  اهللا خویی از قول استادش مرحوم نائینی نقل می چنین آیت هم
 طور بـهالمقدمـه  جام مقدمـه، ذيان محض بهحالتی که  .1کند:  می حالت، مقدمه حرام را حرام فرض

حـالتی  .3المقدمـه برسـد.  ا دارد تا به ذيحالتی که مرتکب قصد انجام مقدمه ر .2. دیآ دیپدقهري 
المقدمه صورت نگیرد. ایشان تنها در حاالت اول و دوم،  که ارتکاب مقدمه به انگیزه دسترسی به ذي

 )439: ق 1410(فیاض، دانند.  مقدمه حرام را حرام می
کسـی کـه بـه  عنوان بـهاهللا خویی در مقام نقد مرحوم نائینی و  آیت مقدمه حرام، حرام نیسـت:  .2

توجـه شـود،  مورداشـارههـاي بندي نویسد: اگر به فروض و تقسیمحرمت مقدمه حرام اعتقاد ندارد، می
ب اسـت. خواهیم دید که اعتقاد به حرمت مقدمه در فرض اول، مبتنی بر اعتقاد به وجود مقدمـه واجـ

زیرا، میان آن دو وحدت مالك وجود دارد. یعنی هم در مقدمه واجب و هم در مقدمه حـرام، عمـل بـه 
و چون در محل خود ثابت شده است که به دلیل عـدم وجـود مالزمـه  1تکلیف متوقف بر مقدمه است

 د بود.المقدمه، مقدمه واجب، واجب نیست، الجرم مقدمه حرام نیز حرام نخواه میان مقدمه و ذي
در فرض دوم نیز حتی اگر به وجوب مقدمه واجب اعتقاد داشته باشیم، موجبی وجود ندارد کـه 

توانـد از  متصف کنیم. زیرا وي پس از تـدارك و انجـام مقدمـه نیـز می» حرمت غیري«مقدمه را به 
دمـه را حـرام المقدمه، مق توان به اعتبار حرام بودن ذي نمی بیترت نیا بهارتکاب حرام، اجتناب ورزد. 

 دانست.
                                                           

واجب، عمل به تکلیف و اتیان واجب، متوقف بـر انجـام مقدمـه اسـت و در مقدمـه حـرام، با این تفاوت که در مقدمه  .1
 ترك حرام متوقف بر ترك مقدمه آن است.
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الواقـع در  در فرض سوم نیز هیچ موجبی براي توصیف مقدمه با عنوان حرمت وجـود نـدارد. فی
 )442(همان: این فرض استاد و شاگرد هر دو در یک جبهه قرار دارند. 

لذا، تنها یک صورت را باید در نظر گرفت و آن موردي است که همه موارد بـراي ارتکـاب عمـل 
باشند جز یک مقدمه اختیاري که اگر آن مقدمه اختیاري انجام گیرد، فعل یا ترك فعل  حرام، آماده

انجام خواهد گرفت. در این صورت بین ترك ایـن مقدمـه اختیـاري و تـرك حـرام مالزمـه حاصـل 
 )226(محمدي، همان: گردد. انجام آن مقدمه حرام می جهیدرنت شود یم

انگـاري ع به جرم در جرایم اقتصـادي و همچنـین جـرمانگاري شروتوان در جرماز این اصل می
در  ياقتصـاد میجـرا قیاز مصـاد یبرخـ انگاريدر جرمنمونه،  عنوان به استفاده کرد. 1جرایم مرتبط

آن مجازات  يرا جرم مستقل دانسته و برا میجرا نیقانونگذار شروع به ارتکاب ا ران،یا يفریحقوق ک
 1386مصـوب  ییقانون مبارزه با پولشو 2لف)، (ب) و (ج) ماده (ا ينموده است. در بندها ینبیشیپ

 هايتیحاصل از فعال دیاستفاده از عوا ای يتملک، نگهدار ل،یصشروع به تح ،یاسالم يمجلس شورا
شـروع  ایآمده باشد،  دست جرم به جهیدرنت میرمستقیغ ای میطور مستق به کهنیبا علم به ا یرقانونیغ

و منشـأ، منبـع، محـل،  یواقعـ تیـکتمـان کـردن ماه ایـمنظور پنهـان  بـه دیانتقال عوا ل،یبه تبد
 لیجرم تحص جهیدرنت میرمستقیغ ای میصورت مستق که به يدیعوا تکیمال ای ییجا هوانتقال، جاب نقل

همان قـانون کـه درواقـع مجـازات مرتکـب  9کرده، مجازات آن را در ماده  يانگار شده باشد را جرم
 .نموده است انیب باشد،یم یاصل

کشـور  يگران در نظام اقتصاد قانون مجازات اخالل 1بند (د) ماده  گر،ید یازجمله مقررات داخل
 ایـ یفرهنگـ راثیـقصـد خـارج کـردن م به یهرگونه اقـدام« کهنیا انیهست که باب 1369مصوب 

 قبـه جـرم قاچـا عشـرو...» قاچـاق محسـوب و  نجامدیاگرچه به خارج کردن آن ن یمال هاي ثروت
 نموده است.انگاري جرمرا  ياقتصاد میجرا قیاز مصاد یکیعنوان  به

تـوان مثـال زد. اخـتالس جـرم انگاري مرتبط نیز جعل در جـرم اخـتالس را مـیدر مورد جرم
تواند یا جعل اتفاق بیفتد. لذا جعل منجر به اختالس از باب حرام بودن مقدمـه اقتصادي است و می

، اگر منجر به اختالس نشود و قابلیت نفسه یفري شود. لیکن، خود جعل، انگا تواند جرمحرام نیز می
 جرم تلقی گردد. عنوان بهتواند ضرر نداشته باشد، نمی

 
 

                                                           
گنجد، ولی یا از جهـت شـکلی انگاري مرتبط در خصوص جرایمی است که ماهیتاً در قلمرو جرایم اقتصادي نمیجرم .1

د، مانند جرم مانع یا جرایم مرتبط با نقض عدالت کیفري نسـبت یا از جهت ماهوي با جرایم اقتصادي مرتبط هستن
 به متهمان یا محکومان جرایم اقتصادي.
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 قاعده سد ذرایع د)
سد به معنی جلوگیري کردن و ذریعه به معنی وسیله است. منظـور از ایـن عنـوان ایـن اسـت کـه 

مانند فـروش ؛ گیرد، حرام و ممنوع باشدحرام قرار می کارهاي مباح و حاللی که وسیله انجام عملی
کند، اجاره دادن منزل به کسی که در آن عمـل نامشـروع  انگور به کسی که با آن شراب درست می

 )257(محمدي، همان: شود. کشی می دهد و فروش سالح به کسی که مرتکب جرم آدم انجام می
ساخته اسـت، بلکـه در ایـن مـذهب، تحـت عنـوان فقه امامیه خود را با عنوان سد ذرایع آشنا ن

شـوند کـه و بررسـی واقـع مـی موردبحـثتعاون بر اثم و عدوان و حرام بودن مقدمه حرام، مسائلی 
این قاعده در سایر مذاهب اسالمی نیز مـورد ) 262: 1369(ذهنـی، گیرد. مفهوم این قاعده را نیز در برمی

ها بـه آن ها و شافعیحنفی که یدرحالقدین به آن هستند، ها از معتها و حنبلیاختالف است: مالکی
 اعتقادي ندارند.

طرفداران این قاعده معتقدند که مقدمات هر عمل ممنوعی، ممنوع و منهی بوده و بدین ترتیـب 
اي کـه موجـب بـروز و ظهـور عمـل حـرام و  از هر وسیله و مقدمه شدن مانعسد ذرایع، یعنی سد و 

 )144: 1387(شکاري، کند. اد آن مساعدت و کمک میشود و به ایج ممنوع می

 تجري )ن
که به حرمت و ممنـوع بـودن کـاري، قطـع و  شود یمالح اصولیون متجري به کسی اطالق طدر اص

آید که آن کار ممنوع نبوده و اقدام زند. سپس کاشف به عمل مییقین دارد و به انجام آن دست می
 )137(جعفري لنگرودي، همان: ت. وي با واقعیت امر انطباق نداشته اس

فقهاي امامیـه در خصـوص اعمـال مجـازات نسـبت بـه شـخص متجـري، عمومـاً بـه دو گـروه 
و گروهـی دیگـر  1اي متجري را مسـتحق عقـاب و مجـازات دانسـتهعده که يطور به؛ اند شده میتقس

 دانند.متجري را قابل مجازات نمی
فعـل متجـري قبـیح و  که نیاشود که عالوه بر یاز مجموع نظرات فقهاي امامیه چنین نتیجه م

توان وي را به خـاطر اینکـه داراي نیـت و باشد، نمیشود و داراي قبح فعلی نمیحرام محسوب نمی
گونه نصی هم در این مـورد نـداریم و بنـابراین، چنانچـه  باشد، مجازات کرد؛ زیرا، هیچقصد سوء می

 2ایم. بهه عمل کردهمعتقد به مجازت وي شویم، تنها بر اساس ش

                                                           
ه عقیده مرحوم آخوند در کفایه از این جهت تجري همانند معصیت واقعی است و هر دو مستوجب عقوبت هسـتند؛ ب .1

 العه بیشتر نک به:. براي مطکنند ایشان مراجعه به وجدان را به عنوان دلیل خود ذکر می
 416 ، چاپ دوم، جلد سوم، ص1382قم، االمام الحسن بن علی (ع)،  شرح کفایه االصول،علی محمد،  خراسانی، -
 براي مطالعه بیشتر نک به: .1
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اي الي مطالب آورده شـده؛ عـدهجرم تجري به سه صورت در البه ،دانان معاصر در دیدگاه حقوق
برخی دیگـر  دانند؛  بحث می فقط نوع خاصی از جرم محال را در قالب تجري قابل) 176: 1386  گلدوزیان،(

هسـتند کـه  )214: 1382اردبیلـی، ( يااند و سوم، عدهاین جرم را شامل جرم محال و جرم عقیم دانسته
 اند.بحث دانسته جرم عقیم و شروع به جرم قابل ،تجري را در سه قالب جرم محال

 مبانی عقلی گفتار دوم:

 اصل الضرر )الف
 پیرامون مختلفی نظرات فقه تاریخ طول در که است اسالم حقوق قواعد ترین معروف از الضرر قاعده
دارد کـه در  وجـود قاعـده ایـن بـا مشـابه قواعدي خارجی حقوق در. ستا شده ارائه آن آثار و مفاد

 ایم.انگاري جرایم اقتصادي به آن پرداخته مبحث اصول حقوقی جرم
 مـورد ي،رعبـادیغ ابـواب در ايگسـتردهطور  به عسر و حرج نفی قاعده برخالف الضرر قاعده

 بـین در ضـرار و ضـرر قاعـده، ایـنفقها اعتقاددارند  از برخی. استقرارگرفته  فقهی کتب استناد
دارد.  اختصـاص ها انسـان روابـط بـه و گـردد نمی عبادات باب شامل لذا، نماید می رفع را مکلفین

 )61: 1ج ، 1370(مکارم شیرازي، 

 الضرر قاعده در نظریات .1

 در عشایطور  به خود کتب درفقها  اما است، داشته وجودنظر  اختالف قاعده این مفاد مورد در اگرچه
 منکـر از و نهـیمعروف  امربـه فریضه سقوط ازجمله اند؛ نموده تمسک الضرر قاعده به مختلفی موارد

 عیب ،ریتأخ غبن، مانند خیارات جعل مفاصه، خوف، در هنگام شهادت وجوب رفع خوف، مواضع در
 و... در جرایم اقتصادي مانند حرمت احتکار، تدلیس و غش.

 کمـی اختالف با که جندب بن سمره به مربوط احادیث قاعده، در استناد مورد احادیث میان در
 و ضـرر ظـاهراً البتـه )292: 1388، 5(کلینـی، ج است. قرارگرفته  نظران صاحبموردتوجه  است،شده  نقل

 زیـرا، ؛هسـت معنـوي ضـرر نوعی شده، منتفی اسالم (ص) پیامبر لهیوس به واقعه این در که ضراري
 از اسـت. برخـی کـرده نمی تحمل را مادي ضرر گونههیچ جندب بن مرهسوآمد  رفت از انصاري مرد

                                                                                                                                              
تحقیق و تصحیح: سید عبدالهادي حکیم، قم، چـاپ اول، کتابفروشـی  القواعد و الفوائد،شهید اول، محمد بن مکی،  -

 121ه ق، ص  1400مفید، 
ترجمـه عالمـه همـدانی، قـم، چـاپ رنگـی، افسـت از کتابفروشـی  رسائل (فرائد االصـول)، انصاري، شیخ مرتضی،  -

 8ه ق، ص  1374مصطفوي، 
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 معنـی بـه را ضـرار کلمـه روایـات، و قـرآن در ضـرار و ضـرر مختلف استعماالت به توجه با بزرگان
 )94: 3: ج 1381(خمینی، اند. دانسته مالی مادي ضرر معنی به را ضررو کلمه  معنوي ضرر و خسارت

ضـرري  حکـم نفـی آن را برخـی انـد، نموده اخـتالف الضرار و الضرر جمله در مفاد فقه بزرگان
ضـرري  موضـوع نفـی لسـان بـه حکم نفی برخی و )373: 1357؛ شیخ انصاري، 20-19: ق 1408(مالاحمد نراقی، 

 و) 461-460: 2، ج ق 1422(انصـاري، متـدارك  غیـر ضـرر نفـی گروهـی و )381ق:  1417، 1(آخوند خراسـانی، ج 
(امـام خمینـی، حکومتی  احکام از آن را آنها، از بعضی و )28: ق 1406(شریعت اصفهانی، ضرر  زا نهی اي عده

 ایـنفقهـا  از بسیاري اگرچه 1.انددانسته )50: ق 1410، 1؛ امام خمینی، الرسائل، ج 112 :1381، 3تهذیب االصول، ج 
 تعـداد در شـد مشـاهده کـه گونههمان ولی آن، جعل نه و دانندمی حکم نفی مقام در تنها را قاعده
 است. شده اشاره الضرر قاعده اثباتی جنبه به فقهی مسایل از یتوجه قابل

 تحلیل اصل الضرر در حقوق کیفري .2
اصـل  میینمـابراي مشخص نمودن کاربرد اصل ال ضرر در حقـوق کیفـري نخسـت، بایـد مشـخص 

 کردند: ع حکم صادر میکه پیامبر اسالم (ص) سه نوالضرر، چه نوع حکمی است. توضیح آن
 ی بوده؛وتعال تباركاحکام شرعی که از ناحیه خداوند  .1
 شده،احکام قضایی که در مقام رفع مخاصمه داده می .2
 شده است. و احکام حکومتی که در مقام مدیریت جامعه بیان می .3

لذا، مفاد قاعده الضرر در حقوق کیفري بر این مبنا استوار است کـه پیـامبر اکـرم (ص) از بـاب 
 وسیله افراد را از اضرار به غیر منع نموده است. حاکم جامعه، حکم حکومتی صادر نموده و بدین

 تحلیل اصل الضرر در جرایم اقتصادي .3
تـوان بـراي اعمـال آن مـی بـر اسـاسه حکم حکومتی بودن قاعده الضرر این خصوصیت را دارد کـ

الضرر یـدفع «انگاري نمود. قاعده  ی و مدیریت اقتصاد جامعه و کشور اقدام به جرمطورکل بهمدیریت 
توانـد اصل الضرر می بر اساسکننده مجازات براي جرایم اقتصادي  ی توجیهنوع بهنیز » بقدر اإلمکان

ضرر قبل از وقوعش با تمام وسایل ممکـن واجـب دفع  ،بر اساس عمل به مصالح مرسلهیعنی ؛ باشد
هـا بـراي از بـین    مجازاتجهاد براي دفع شر دشمنان مشروع شده است و که  روست نیازا .است

                                                           
 نک به: .1
 به بعد؛ 372حمید بهرامی احمدي، سوء استفاده از حق، شیخ انصاري، مکاسب، ص  -
 رر، قاعده الض1عالمه بجنوردي، القواعد الفقهیه، ج  -
 ، قاعده الضرر1ناصر مکارم، القواعد الفقهیه، ج  -
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جبـران ضـرر در جـرایم » الضـرر یـزال« چنین بنا بـه قاعـده هم .واجب شده است هابردن جرم
 قرار گیرد. موردتوجهاقتصادي باید 

انگاري جرایم اقتصادي پرسش مهمـی مطـرح  کاربرد اصل الضرر در جرمبا این رویکرد در مورد 
انگاري چیست؟ در این مورد فقه امامیه  گردد. آن پرسش این است که مقدار ضرر الزم براي جرممی

ساکت است. در حقوق کیفري داخلی، این امر به سیاسـت جنـایی مربـوط اسـت. سیاسـت جنـایی 
کند و با تعریفی که از جرایم  ات اقتصادي به خرد و کالن، بنا میبندي تخلف ضابطه خود را بر تقسیم

انگاري تخلفات اقتصادي کـالن  گیرد نسبت به جرم دهد و تصمیمی که می خرد یا کالن به دست می
انگـاري تخلفـات اقتصـادي  کند. سیاست جنایی در حال حاضر در ایـران بـر جرم یا هر دو اقدام می

انگاري تخلفات خرد، سیاست اهمـال را در پـیش گرفتـه اسـت.  ه جرمکالن متمرکز است و در زمین
 قانون مجازات اسالمی مؤید این امر است. 36شده براي جرایم اقتصادي در ماده  ضابطه تعیین

 اصل مصلحت ب)

 تعریف مصلحت .1

امـا برخـی فقهـاي شـیعه در تعریـف  ،نظر وجود نـدارد اگرچه در معناي مصلحت و تعریف آن اتفاق
اند: مصلحت عبارت است ازآنچه با مقاصد انسان در امور دنیوي یا اخـروي یـا هـر دو حت گفتهمصل

 )3: 1381، هاشمی( موافق بوده و نتیجه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرري باشد.
نقطه اشتراك در تعریف مصلحت، توجه بـه هـر دو  ،باوجود تعاریف مختلفی که از مصلحت شده

جـامعی کـه از مصـلحت در امـور حکـومتی  تعریـف نسـبتاً ي مصـلحت اسـت.جنبه دنیوي و اخرو
 چنین است: ،آمده عمل به

منظور رعایـت منـافع مـادي و معنـوي  مصلحت عبارت است از تدبیري که دولت اسـالمی بـه«
 )5همان: (» کند.جامعه اسالمی و در راستاي اهداف شارع مقدس اتخاذ می

و شـاورهم «نیست و تنها آیه مبارکـه  ،شاره کندابه مصلحت  ماًیاي که مستقدر قرآن کریم آیه
دا را اطاعت کنید و از پیامبر و خ: «فرمایدسوره نساء که می 59چنین آیه  هم را داریم. 1»...فی االمر

 ».صاحبان امرتان فرمان ببرید
سال اول بعثت در مکه بر مبنـاي مصـالح امـور مسـلمین و حفـظ  13پیامبر اکرم (ص) هم در 

در مورد مصلحت است توسـط حضـرت  آنچهنیز  روایات در نمودند.سالم، احکام حکومتی صادر میا
حضرت علی (ع) هنگام شمارش حقوق خـود است.  شده انیباند، علی (ع) که تجربه حکومتی داشته

                                                           
 سوره آل عمران 159آیه  -1
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حق من بر شما این است که هرگاه شما را براي کاري خواندم اجابت نماییـد و «فرماید: بر مردم می
 1»مانم را اطاعت کنید.فر

 و احکام اسالمیمصلحت  .2
و دیگر فقها مفهوم ضرر را عبارت از وارد نمودن نقص مالی، جـانی، عقلـی  (ره)حضرت امام خمینی 

اقتضاي قاعده الضرر رعایت مصالح و مفاسد است؛ زیرا ضرر بـه معنـاي مفسـده  اند.یا روحی دانسته
یـن ا باشـد.اش اثبات نفع است که همان مصلحت مـی زمهال ،است و هرگاه شرع مفسده را نفی کند

 نیـز کـه در عـدم رعایـت مصـلحت چون ،کند تعریف از ضرورت آن را به مفهوم مصلحت نزدیک می
تشخیص مصلحت، به معناي تشخیص ضرورت اسـت  ،بنابراین درواقع نوعی ضرر بالقوه نهفته است.

ن گستره اختیارات ولی امر و نهادهـاي مـرتبط بـا تناسب دارد و در آ ثانویه و حکومتیکه با احکام 
 .اجتناب جامعه خواهد بود هاي اضطراري و نیازهاي غیرقابل وي محدود به وضعیت

انگـاري جـرایم اقتصـادي قـرار  توانـد مبنـاي جرماصل مصلحت در احکام ثانویه و حکومتی می
ص و استثنایی و به سبب ناتوانی از دنبال اوضاع خاه بگردند که زمانی صادر می حکام ثانویهبگیرد. ا

 هیـفق یکه ولهستند احکامی  نیز احکام حکومتی انجام احکام اولی باید به طریق دیگري عمل نمود.
 بر اساس، تجارت مثال عنوان به؛ دارد با توجه به مصلحت جامعه و براي حفظ نظام حکومتی مقرر می

رت حـالل و آزاد تحـت عنـوان قاچـاق کـاال رضایت طرفین در اسالم آزاد است. حرام دانستن تجـا
 حکمی حکومتی است.

در تشـخیص مصـلحت دار نکته مهم در مورد اصل مصلحت این اسـت کـه کـدام نهادهـا عهـده
بـاالترین مقـام رسـمی کشـور انون اساسی، ق 57رهبري وفق اصل جمهوري اسالمی ایران هستند. 

نماینـدگان  وظایف با اصل مصـلحت اسـت.حاکی از ارتباط این  110است و وظایف مذکور در اصل 
تشـخیص  . نهـاد سـوم، مجمـعشـمارند مصالح مردم را از وظایف خود مـی نیتأم 67طبق اصل نیز 

. مجمـع بـا تصـویب قـانون نحـوه بیشترین ارتباط را با قاعده مصـلحت دارداست که  مصلحت نظام
و همچنین قانون تعزیـرات  12/02/1374اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 

اصل مصلحت نموده  بر اساسانگاري تخلفات اقتصادي  اقدام به جرم 23/12/1367حکومتی مصوب 
 است.

 انگاري جرایم اقتصاديمصلحت و جرم -3
تواند هر قـانونی کـه مطـابق بـا مصـلحت نظـام حکومت اسالمی می خر امامیه،أازنظر فقهاي مت

همچنان که قاعده فقهی حفظ  )106 -107: 1372 آبادي، عینی نجف( یر کند،وضع و ناقضان آن را تعز ،است

                                                           
 34البالغه، خطبه  نهج .1
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تواند از آن براي تعزیـر متخلفـان و متجـاوزان سیس مهمی است که حاکم اسالمی میأت نظام عباد،
 .نظام بهره گیرد به

 بر این اسـاس، سیس فقهی است.أیک ت ،»مهالتعزیر للمصلحه العا«موجب نظر فقهاي عامه  به
طور اسـتثنایی  شـریعت بـه ،لکـن. در ارتکاب معاصی اصل بر اجراي تعزیر استو ریعت اسالم در ش

البته  .داندرا جایز می یعنی مواردي که به تحریم آن تصریح نشده است اعمال تعزیر در غیر معصیت
ن یـسیس مزبور در فقه عامه مبتنی بـر اأت اقتضاي تعزیر را داشته باشد. شرط آنکه مصلحت عامه، به

بایـد آن  شدیدشود و براي دفع ضرر قاعده است که ضرر خاص براي دفع ضرر شدید عام تحمل می
 )175 -172: 1373 ،1ج ، عوده( را تحمل کرد.

 شـود. حرام می، بلکه به خاطر وصف خاص حرام نیست، خود يخود در این مورد رفتار ارتکابی به
؛ ماننـد جـرایم اال مباح استو ،ام خواهد بودحر پس اگر رفتار مرتکب متصف به وصف موردنظر شد،

 مالیاتی و جرایم گمرکی.
جرم نیست، بلکه به دلیل عدم پرداخت مبلغی کـه  خود يخود بهدر جرایم مالیاتی رفتار ارتکابی 

انگـاري حکومت اسالمی پرداخت آن را جهت حفظ نظام اقتصادي ضروري دانسته، این رفتارها جرم
عبارت از اضرار بـه مصـلحت و نظـم عمـومی  ،صفی که علت مجازات استو اند. در این جرایم، شده
مستحق مجازات خواهد بود و حاکم بایـد او را ، هرگاه این وصف در رفتار مرتکب وجود داشت. است

 محکوم کند. دهد،را مناسب تشخیص می هاي تعزیري که آنبه یکی از مجازات
اسـت. توضـیح  شـده وضعکه از سوي حکومـت جرایم گمرکی نیز در زمره احکام تعزیري است 

از مکاسب محرمه نباشد، به اندازه جهاد  که یدرصورتو  قرارگرفتهکه تجارت در اسالم مورد تأکید  آن
 دادوستددر راه خدا، ثواب و ارزش اخروي دارد. لیکن، با توجه به پیدایش مفهوم دولت و ایجاد مرز، 

هـاي نظـام اقتصـادي آن را تـدوین مصـلحت سبـر اسـاتحت ضوابط مشخصی درآمده کـه دولـت 
دهـد را در حکم قاچاق کاال قرار می دادوستدنماید. عدم رعایت این ضوابط در تجارت دو کشور،  می

 که امروزه در اکثر قوانین جزایی جمهوري اسالمی ایران، جرم اقتصادي دانسته شده است.

 اصل نظم ج)
انگاري نمود، اصل نظم است. حضرت علـی (ع)  م به جرمآن اقدا بر اساستوان یکی از اصولی که می

از طـرف ». اوصـیکم بتقـوي اهللا و نظـم أمـرکم«فرمایند: تقوا و نظم را در یک سطح قرار داده و می
اصل نظم در امور اقتصادي داراي سابقه در متون فقهی است که در ایـن  بر اساسانگاري  دیگر، جرم

 ام برد.توان تصرف غیرقانونی را نمورد می
تصرف غیرقانونی از جرایم اقتصادي است. فقها در کتب خویش از تصرف غیرقـانونی بـه معنـاي 

دانان وجود دارد ذکري به میان نیـاورده و امروزي و با همان تصوري که امروزه از آن در ذهن حقوق



 
 1396بهار و تابستان ، 1ماره ش، 4 دوره                                                                                         128

عناي امروز و اند. دلیل این امر نیز فقدان دولت و حکومت به ممطالبی در این خصوص عنوان ننموده
 به وضع فعلی است.

و بـه  قرارگرفته موردبحثهاي فقها در مباحث خمس و زکات تصرف غیرقانونی در کتاب مسئله
اسـت. مقـررات  شـده اشاره هـا آنمواردي در رابطه با مأموران وصول زکات و خمس و موارد مصرف 

 چنانچـهاست. حـال  دهش روشنزکات و خمس و وصول و مصرف آن در موارد معین در قرآن مجید 
ی کـه آنجـائخمس یا زکات را در سایر امور خیریه مصرف کند، از  عنوان به شده وصولمأموري، مال 

رعایت نظم در امور دینی و دنیـوي از واجبـات اسـت و مـأمور دولـت موظـف بـه رعایـت نظـم در 
است، از ایـن حیـث برخالف نظم عمل کرده  درواقعباشد و با تصرف غیرقانونی خود می فهیوظ انجام

 )109-108: 1389نورزاد، (باشد. مستحق تعزیر می

 داري اصل امانت د)
عنوان اصـل  داري یکی از اصول مهم اخالقی است. در حوزه عمل اقتصـادي نیـز بـه در اسالم، امانت

عنوان شـرط  داري بـه شده است. خداوند درباره شرایط مدیر اقتصادي بـر اصـل امانـت اساسی مطرح
مسـئولیتی بـه عهـده آنـان  دیـنبا ،کسانی که اهل خیانت هسـتند 1کند. می دیتصادي تأکتصدي اق

و ظالمـان شـناخته و معرفـی این افراد ازنظر خداونـد از دایـره عـدالت بیـرون و جـز .گذاشته شود
 همین روحیه ستمگري و ظلم ایشان است. درامانت انتیریشه خ زیرا 2،شوند می

یا قانون باشد، خالف  هیفق یوللتی که بدون مجوز و اذن از طرف لذا، هرگونه تصرف در اموال دو
از جـرایم اقتصـادي تلقـی » المـال خیانـت در بیـت«داري تلقی شده و تحت عنوان کلی  اصل امانت

برخالف حـق، مداخلـه مقامـات مسـئول در معـامالت  نفوذ اعمالگردد. جرایمی مانند اختالس،  می
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت جرایمـی هسـتند کـه در  دولتی، تبانی در معامالت دولتی و

هـا نیـز  انگـاري آن قـانون مجـازات اسـالمی جـرم اقتصـادي دانسـته شـده و مبنـاي جرم 36ماده 
 المال است. نسبت به اموال بیت درامانت انتیخ

امـوال  قانون مجازات اسالمی وارد است که مصادیق خیانت در 36، این ایراد به ماده حال نیدرع
را بسیار محدود در نظر گرفته است. استفاده از رانت اطالعاتی جهت برخورداري از مزایاي  المال تیب

اقتصادي، افشاي تصمیمات اقتصادي تأثیرگذار بر بازارهاي سرمایه، اعطاء خـالف قـانون تسـهیالت 
اقتصـادي اسـت کـه تخلفـات  ازجملـهبانکی، اخذ امتیازات اقتصادي ناروا توسط مقامات دولتی و... 

 ها را جرم اقتصادي دانست. انگاري نموده و آن داري جرم اصل امانت بر اساسرا  ها آنتوان  می

                                                           
 55یوسف، آیه  .1
 27حزاب، آیه ا .2
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 اصل بازتوزیع منصفانه ثروت ن)
تعـالیم حقـوقی اسـالم در قراردادهـاي  بر اسـاساسالم بر توزیع منصفانه ثروت تأکید نموده است. 

عرفاً موجب بازتوزیع غیرمنصفانه ثروت بـه نفـع یکـی از ي باشد که ا گونه بهقرارداد  هرگاهخصوصی 
جانبه  یک طور بهطرفین قرارداد شود طرف مقابل مجاز است با استفاده از حق خیار، قرارداد مزبور را 

در فقـه اسـالمی بـه نـام  ازآنچـهی، بخش مهمـی طورکل به )120: 1410(محمد بن مکی عاملی،  فسخ نماید.
هاي اطالعاتی موجود در قراردادها دارد. به جهت رتباط نزدیکی با کاستیشود، اخیارات شناخته می

ماهیت خصوصی و غیردولتی قراردادها، مبحث خیارات در این مورد جـاري اسـت. لـیکن، در مـورد 
انگاري و مجازات، راهکار حمایت از ارزشی به نام بازتوزیع منصـفانه ثـروت  مسائل مالی دولتی، جرم

 در جامعه است.
داري را به منبـع اصـلی توزیـع ناعادالنـه درآمـد و  بازار سرمایه آنچهنظر برخی اقتصاددانان، به 

ثروت تبدیل کرده و مصائب اجتماعی فراوانی را بـه بـار آورده، پـیش از آنکـه ناشـی از نقـش بـازار 
فضــاي اقتصــادي مبادلــه باشــد، حاصــل چگــونگی تعریــف نهادهــاي حقــوقی و اخالقــی  عنوان بــه

 )26 :1391، زاده (شریفه بازار است. دهند شکل
هـاي اقتصـاد اسـالمی، انگـاري نقـض ارزش ترین نهادهاي حقوقی تنظیم بـازار نیـز جرماز مهم

تـرین ابـزار بـازتوزیع ثـروت اصـلی عنوان بـهبازتوزیع منصفانه ثروت است. مالیـات، امـروزه  ازجمله
رهاي رسیدن به این هـدف اسـت. نکتـه انگاري تخلفات مالیاتی یکی از راهکاشود. جرممحسوب می

که در قانون مجازات اسالمی، جرم مالیـاتی از جـرایم اقتصـادي این رغم یعلاین است که  توجه قابل
انگـاري الزم  کـدام از قـوانین و مقـررات مالیـاتی، در ایـن خصـوص جرم دانسته شده، لیکن در هیچ

 صورت نگرفته است.

 گیرينتیجه
هاي اسـالمی اسـت. آموزه بر اساسداري در عصر مدرنیته نی از حکومتحکومت اسالمی تجربه نوی

شک، در اندیشـه سازي است. بی هاي معطوف به تمدنداري کارآمد و باثبات نیازمند اندیشهحکومت
هـاي ي مبتنی بـر آمـوزهنظام سازپژوهی اسالمی، اقتصاد اسالمی و سازي و در مطالعات آینده تمدن

 انگاري تخلفات اقتصادي است.ي اقتصادي، جرمنظام سازد دارد. یکی از ارکان مانناسالمی نقشی بی
انگـاري جـرایم  الـذکر، کنکـاش در مبـانی فقهـی جرم این مقاله با توجه به مطالـب فوق مسئله

پـردازي متقنـی در خصـوص آن ي که تاکنون نظریها مسئلهاقتصادي در نظام اقتصادي اسالم است. 
 ،يحکومت نبـو رهیدر سنت و س ياقتصاد میجرا قیشناخت مصاد يش براتالصورت نگرفته است. 

در حـوزه  يانگـار جرم یفقه -یعقل یآن، کشف مبان صیو مراجع تشخ یمفهوم بطالن عرف یبررس
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 يانگـار در جـرم» التعزیر للمصـلحه العالمـه«اصل الضرر و استفاده از اصل  لیتحل ،ياقتصاد میجرا
 مقاله است. نیا يهايآورازجمله نو ياقتصاد میجرا

انگاري در خصوص جـرایم اقتصـادي در فقـه امامیـه، یـا صـرفاً ها، مبانی جرمبر اساس رهیافت
هـا که به ایـن یافتـه هاي عقالنی (مبانی عقلی)منبعث از قرآن و سنت (مبانی شرعی) است یا یافته

 است. شده اشارهنیز در قرآن و سنت 
 از: اند عبارتاقتصادي در فقه امامیه  انگاري جرایم مبانی شرعی جرم الف)

بـر شـود. مـیانگاري ابتـدایی مطـرح این اصل در مرحله جرم :اصل حرمت أکل مال به باطل -
اکـل مـال بـه این اصل، مطلق تصرفات باطل اعم از واقعی و اعتباري مشمول حرمـت اسـت.  اساس

ل حاللی که در راه حـرام مصـرف شود، مانند اختالس و رشوه و هم ماباطل هم شامل مال حرام می
 است: تصور قابلمعناي بطالن سه گونه جرایم اقتصادي  بر اساسچنین  گردد، مانند قمار و ربا. هم

وسـیله هرگونه تصرف مالی بدون مجوز ولی امر خـواه توسـط حاکمیـت طـاغوت و خـواه بـه .1
 زمامداران دولتی و مردم، باطل است.

 تعیین نموده، باطل و حرام است.ولی امر  آنچهعدم پرداخت  .2
 .درامانت انتیخالمال با  هرگونه تحصیل مال از بیت .3
در قالـب مشـارکت و انگـاري تکمیلـی و  این اصل در مرحلـه جرم اصل حرمت تعاون بر اثم: -

نمونه، خروج از عدالت اثم است و لذا، هر کاري که  عنوان بهکاربرد دارد. معاونت در جرایم اقتصادي 
باشد؛ مانند اعطاي رشـوه و  ث خروج از عدالت توسط حکام دولتی گردد مصداق تعاون بر اثم میباع

امـوال  وانتقـال نقلچنین لزومی ندارد تعاون بر اثم، قبل از ارتکاب جرم باشد و تسهیل  پورسانت. هم
 انگاري قرار گیرد. تواند مورد جرم و درآمدهاي ناشی از فعل حرام نیز می

انگـاري تکمیلـی و مـرتبط کـاربرد این اصل در دو مرحله جرم ودن مقدمه حرام:اصل حرام ب -
دارد. هر عملی که ارتکاب یک نهی قانونی، مستلزم ارتکاب قبلی آن عمل باشد، مقدمه حرام نامیـده 

 ران،یـا يفـریدر حقـوق ک ياقتصاد میجرا قیاز مصاد یبرخ انگاريدر جرمنمونه،  عنوان بهشود. می
نمـوده  ینـبیشیآن مجـازات پـ يرا جرم مستقل دانسته و برا میجرا نیشروع به ارتکاب اقانونگذار 

قـانون  1بنـد (د) مـاده یی و قانون مبـارزه بـا پولشـو 2(الف)، (ب) و (ج) ماده  يبندها؛ مانند است
قصد خـارج کـردن  به یهرگونه اقدام«دارد: می انیکشور که ب يگران در نظام اقتصاد مجازات اخالل

 ....»قاچاق محسوب و  نجامدیاگرچه به خارج کردن آن ن یمال هايثروت ای یفرهنگ راثیم
انگـاري در مورد دو قاعده سد ذرایع و تجري، باید متذکر شد که این دو قاعـده نقشـی در جـرم

 جرایم اقتصادي ندارند.
 از: اند عبارتانگاري جرایم اقتصادي در فقه امامیه نیز  مبانی عقلی جرم ب)
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-آن مـی بر اسـاسحکم حکومتی بودن قاعده الضرر این خصوصیت را دارد که  اصل الضرر: -

الضـرر یـدفع بقـدر «انگـاري نمـود. قاعـده  توان براي اعمال مدیریت اقتصادي جامعه اقدام بـه جرم
بـر اسـاس عمـل بـه مصـالح کننده مجازات براي جرایم اقتصادي اسـت؛ یعنـی  نیز توجیه» اإلمکان
مجـازات هـا    کـه روسـت نیازا .ر قبل از وقوعش با تمام وسایل ممکن واجب استدفع ضر ،مرسله

انگـاري فقـه  در مـورد مقـدار ضـرر الزم بـراي جرم .واجب شده است هابراي از بین بردن جرم
انگـاري  ساکت است و گویا تعیین آن را به عرف واگذار کرده است. سیاسـت جنـایی ایـران بـر جرم

انگاري تخلفـات خـرد، سیاسـت اهمـال را در  رکز است و در زمینه جرمتخلفات اقتصادي کالن متم
قانون مجازات اسـالمی مؤیـد  36شده براي جرایم اقتصادي در ماده  است. ضابطه تعیین گرفته شیپ

 این امر است.
تواند هر قانونی که مطـابق بـا حکومت اسالمی می خر امامیه،أفقهاي مت ازنظر اصل مصلحت: -

 وضع و ناقضان آن را تعزیر کند، همچنان که قاعـده فقهـی حفـظ نظـام عبـاد، ،مصلحت نظام است
نظام بهـره  تواند از آن براي تعزیر متخلفان و متجاوزان بـهسیس مهمی است که حاکم اسالمی میأت

رضایت طرفین در اسالم آزاد است. حرام دانستن تجارت حالل  بر اساس، تجارت مثال عنوان به. گیرد
رعایت مصالح نظام اقتصادي  بر اساسعنوان قاچاق کاال و تعزیر آن، حکمی حکومتی و و آزاد تحت 

 بوده است.
اصل نظم در امور اقتصادي داراي سابقه در متون فقهی است.  بر اساسانگاري جرم اصل نظم: -

انگـاري و مرتکـب آن همین اصل جرم بر اساس شده يآور جمعتصرف غیرقانونی در خمس و زکات 
تعزیر دانسته شده است، زیرا رعایت نظم در امور دینی و دنیوي از واجبات است و مأمور دولت قابل 

بـرخالف نظـم عمـل  درواقـعخود بوده و با تصرف غیرقـانونی  فهیوظ انجامموظف به رعایت نظم در 
 باشد.کرده است و از این حیث مستحق تعزیر می

عنوان شـرط  داري بـه بر اصـل امانـت ،قتصاديخداوند درباره شرایط مدیر ا داري:اصل امانت -
لذا، هرگونه تصرف در اموال دولتی که بدون مجـوز و اذن از طـرف  1کند. می دیتصدي اقتصادي تأک

» المال خیانت در بیت«داري تلقی شده و تحت عنوان کلی  یا قانون باشد، خالف اصل امانت هیفق یول
برخالف حق، مداخله مقامـات  نفوذ اعمالند اختالس، گردد. جرایمی ماناز جرایم اقتصادي تلقی می

قانون مجـازات  36همین مبنا در ماده  بر اساسمسئول در معامالت دولتی و ... جرایمی هستند که 
 اند.اسالمی جرم اقتصادي دانسته شده

                                                           
 55یوسف، آیه  .1
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قانون مجازات اسالمی وارد است که مصادیق خیانت در امـوال  36، این ایراد به ماده حال نیدرع
انگـاري مـواردي ماننـد اسـتفاده از رانـت المال را بسیار محدود در نظر گرفته و اقدام بـه جـرم یتب

اطالعاتی جهت برخورداري از مزایاي اقتصادي، افشاي تصمیمات اقتصادي تأثیرگـذار بـر بازارهـاي 
تـی و... سرمایه، اعطاء خالف قانون تسهیالت بانکی، اخذ امتیازات اقتصادي ناروا توسط مقامـات دول

 نکرده است.
در فقه اسالمی به نام خیارات  ازآنچهی، بخش مهمی طورکل به اصل بازتوزیع منصفانه ثروت: -

حرمت بازتوزیع غیرمنصفانه ثروت به نفع یکـی از طـرفین قـرارداد وضـع  بر اساسشود شناخته می
زیع منصـفانه ثـروت در انگاري و وضع مجازات نیز لزوم رعایت اصل بازتواند. یکی از اصول جرمشده

انگاري تخلفات مالیاتی یکـی از راهکارهـاي رسـیدن بـه ایـن هـدف اسـت. نکتـه جامعه است. جرم
که در قانون مجازات اسالمی، جرم مالیـاتی از جـرایم اقتصـادي این رغم یعلاین است که  توجه قابل

انگـاري الزم  صـوص جرمکدام از قـوانین و مقـررات مالیـاتی، در ایـن خ دانسته شده، لیکن، در هیچ
 صورت نگرفته است.
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