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چکیده
این جرایم . دنشوکشف نمییراحتبهحالیند و درعنفراملی داررب آثار مخجرایم اقتصادي 

کنـد کـه داراي ابزارهـایی    هایی را درگیر میغالباً مأموران دولتی، فعاالن اقتصادي و صاحبان بنگاه
ي مبارزه با جرمِ اقتصادي، همکاري رسـمیِ مجـرم بـا    هایکی از راه. باشندجهت اخفا اعمالشان می

ي اقتصـادي را تضـمین   سو امنیت در حـوزه این روش، از یک. عنوان مخبر استبهمسئوالن قضایی 
ن افـرادي هسـتند   امخبر. دهدامن قرار میکرده و از سوي دیگر، مجرمانِ اقتصادي را در موقعیتی نا

هـا بـه گـزارشِ اعمـالِ     ترغیـبِ آن . هاي مجرمانه اطالع دارندکه بهتر از هر شخص دیگري از نقشه
کنوانسیون سازمان ملـل بـراي مبـارزه    . ي مؤثر با مجرمین، بسیار مهم استدر جهت مبارزهمجرمانه
نقش چنین افرادي را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راسـتاي ایـن   ) مریدا(با فساد 

، وضـع  »همکاري با مراجع مجري قـانون «را تحت عنوان 37موضوع مقررات خاصی، ازجمله ماده 
این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افـرادي کـه در   طبق. استکرده

را ترغیـب نمایـد تـا    انـد کـرده کننـد یـا   این کنوانسیون شرکت میبر طبقاحرازشدهارتکاب جرم 
بنـابراین، بـا  ؛ دار براي اهداف تحقیقاتی و استنادي ارائه دهنـد یتصالحاطالعات مفید را به مراجع 

و امنیت اقتصادي کشورها را مورد تهدید هستندتوجه به اینکه جرایم اقتصادي داراي دامنه وسیعی 
توانـد یکـی از   کننـد مـی  ینه جرایم ارتکابی خبرچینی میدرزمدهند استفاده از مخبرانی که قرار می

.کشف و تعقیب این جرایم باشدمؤثرهاي روش
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مقدمه
و نـه در  داخـل تشـکیالت  ایـن جـرایم در   تـرِ بـیش .جـرایم ظریفـی هسـتند   جرایم اقتصادي

هـا نسـبت بـه جـرایمِ متعـارف      پـذیري آن به همین دلیل رؤیـت . شوند، واقع میهاي عمومیمکان
گونـه جـرایم   شاهدان ایـن . شوندلع نمیگی خودشان مطّدیدبسیاري از قربانیان از بزه. تر استکم

داننـد چـه واکنشـی در برابـر آن     شوند جرمی اتفاق افتاده یا اگر متوجه شوند، نمـی یا متوجه نمی
هـاي مهمـی اسـت کـه امنیـت      ارتکـاب ایـن جـرایم، یکـی از آسـیب     . جرایم از خود نشان دهنـد 

این موضوع بخصوص در کشورهایی که اقتصـاد  . ددهاقتصادي کشورها را مورد تهدید قرار می
دهـد مفاسـد و جـرایم    هـا نشـان مـی   بررسـی . سـت اند، داراي ابعاد و مظاهر آشکارتري داررانتی 

، یـا به همـین دلیـل در سرتاسـر دن   . شودماندگی میاقتصادي منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب
ده تا بدین طریق به حمایت از نظم و امنیـت  ها درصدد مقابله و مبارزه با جرایم اقتصادي بودولت

و ی؛ امــا ازآنجاکــه ایــن جــرایم جنبــۀ فنــ)147: 1392یوســفی و همکــاران (اقتصــادي برخیزنــد
، نظام قضایی در اجراي قانون براي کنترل و واکـنش علیـه ایـن جـرایم امکانـات      تخصصی دارند

.در قبال این جرایم ایفاء نمایندتوانند نقش مؤثري کافی ندارد؛ بنابراین سایر عوامل می
بلکـه  . توان بروز خطا در روابط اقتصادي را سرکوب کردفقط با مجازات نمیافزون بر این، 

گیري از وقـوع  تبع آن پیشهاي دیگري سعی در کشف و تعقیب این جرایم و بهتوان با روشمی
ر مؤثر است، تشویق افراد عـادي  هایی که در کشف جرایمِ ارتکابی بسیایکی از شیوه. ها نمودآن

جـرایمِ  يینـه اسـت کـه درزم  مخبرانیکاران به افشاي جرایم ارتکابی و استفاده از چنین بزهو هم
آورد کـه درخـور   کارگیري مخبران خود مشکالتی را به وجود میبه. کنندارتکابی خبرچینی می

.)Abadinsky 1994:392(توجه هستند 
جـرایم اقتصـادي از قبیـل قاچـاق، اخـتالس و      نیـز  شناختی منظر جرمواقع امر آن است که از

هـا شـخص حقیقـی و در    دیـده آن دیده یا متضرر حقیقی ندارند، بـزه بزهنوعیطورارتشا، بهبعضاً
لذا شاکی ندارند و موارد اعالم بـه دادگـاه و نهادهـاي تعقیـب هـم کـم       . اکثر موارد دولت است

در بانـدهاي  ایـن قبیـل جـرایم نفـوذ پلـیس و نیروهـاي اطالعـاتی       است؛ بنابراین، تنها راه کشف
یوسـفی و  (است ... ن قاچاق و اهاي مرتکبمخبرگیري، تعقیب و مراقبت سرکردهطریققاچاق از 
).156: 1392همکاران 

روسـت  اي روبـه هـاي عمـده  استفاده از مخبران جهت کشف و تعقیب جرایم خود با چـالش 
بـران،  مخکـاربرد بـر بـودنِ   هزینـه ، متهم در راستاي دادرسیِ عادالنهعدم رعایت حقوق:ازجمله

تعـارض بااعتبـار و شـأن مجریـان     ل،تعارض با اصل مشروعیت تحصیلِ دلیـ ،معیوب شدن دالیل
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؛ امـا  هـا تعارض باهدف بازدارندگی مجازات، هاتعارض با اصل قطعیت مجازات،عدالت کیفري
جـرایم اقتصـادي، اسـتفاده از ایـن روش جـایز بـوده و       رسـد بـه دلیـل اهمیـت کشـف      به نظر می

.حال باید براي آن چارچوب تعیین کرده و موانع استفاده از این شیوه را برطرف نمودیندرع
آیین دادرسی کیفريِ نـاظر  منظور شناخت نقش مخبران دردر این مقاله، بهبا این توضیحات 

اقتصـادي و مخبـر، سـپس مقتضـیات اسـتفاده از      بر بزهکاريِ اقتصادي، نخست باید مفهوم جـرمِ  
کارهـایی جهـت رفـع    ي راهموانع استفاده از مخبـران و ارائـه  یتدر ابعاد مختلف و درنهامخبران

.دادقراریبرخی موانع را موردبررس

مبانیومفهوم، پیشینه: گفتار اول
ضـوع یعنـی جـرایم    ي اصـلی مو در ابتدا براي روشن شدن موضـوع بایـد بـه تعریـف دو واژه    

مبـانی  یـت مخبـران در مسـائل کیفـري و درنها   کـاربرد بـه پیشـینه   ازآناقتصادي و مخبران و پس
.هاي کیفري خواهیم پرداختاستفاده از این روش در پرونده

شناسیمفهوم: بند اول
ده اسـت کـه حـاکی از عـدم وجـود اجمـاع در       شتعاریف متعددي ارائه جرم اقتصاديبراي 
:توان به تعاریف زیر اشاره نموداز آن جمله می. ن جرم استتعریف ای

منظور کسـب  اي بههاي حرفهیافته در قلمرو فعالیتجرم اقتصادي اعمالِ غیرقانونیِ ارتکاب«
چنـین شـامل فـرار از مالیـات، اشـکال مختلـف تقلـب و        این تعریف هم. امتیازات اقتصادي است

.)Sjogren 2004: 1-2(» استها و مؤسسات قانونی اختالس در شرکت
جامعـه صـدمه   یـت اي هستند که به منـافع اقتصـادي موردحما  جرائم اقتصادي اعمال ممنوعه«

.)Tiedman 1976:1-2(»اندازندها را به خطر میوارد کرده یا آن
منظور کسب سود از طریق نقض اعتمادي که اساسِ روابط بـینِ  جرم اقتصادي جرمی است که به«

این جـرم در چـارچوب فعالیـت اقتصـادي رخ     . یابددهد، ارتکاب میدیده را تشکیل میبزهمرتکب و 
منظـور  بـه یـات ها خود قانونی هستند، اما مقررات حـاکم بـر ایـن عمل   عملیات تجاري شرکت. دهدمی

ــه حقــوق      ــاتی، جــرایم علی ــا ارتکــاب جرایمــی چــون جــرایم مالی ــه، ب ــا کــاهش هزین ــول ی کســب پ
شـود؛  قـوانینِ حـاکم بـر محـیط کـار نقـض مـی       ضمحیطی یا جرایمِ ناقیم زیستکننده یا جرامصرف

.»1یابدیها ارتکاب مبنابراین جرم اقتصادي جرمی است که در مراکز تجاري و سایر سازمان
1. The Swedish National council for Crime Prevention initiative on research in to
Economic Crime 1998-2002:6.
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هـا بـه   و هرکـدام از آن نشدهیفطور کامل تعرفوق بهاز تعاریفیکجرم اقتصادي در هیچ
در تعریــف دوم، بــه ؛اي بــودندر تعریــف اول، بــه حرفــه. تي آن توجــه کــرده اســیــک جنبــه

دیده و سرانجام در تعریف سوم، به بسـتر ارتکـاب ایـن جـرایم، توجـه شـده       غیرحقیقی بودنِ بزه
جـرم  : کنـد از همین رو نگارنده بـا در نظـر گـرفتن ایـن ایرادهـا تعریـف زیـر را ارائـه مـی         . است

ي کسب سود یـا امتیـاز مـادي، در بسـتر     د که با انگیزهشواي اطالق میرفتار مجرمانهبهاقتصادي 
) ونقل و مصـرف تولیدي، توزیعی، پولی و ارزي، گمرکی، مالیاتی، بانکی، حمل(نظام اقتصادي 

هـاي اقتصـادي   ي نظـام و فعالیـت  موجب اخالل در چرخهیجهیابد که درنتآن ارتکاب میو علیه
ي جـرم توجـه   دیـده ه، بستر ارتکاب این جرایم و بزهي انگیزدر این تعریف به سه مؤلفه.شودمی

.ارائه شودی ومانعشده و سعی بر آن بوده که تعریف جامع
... ارتباط و نزدیکی جرم اقتصادي با فسـادمالی، فسـاد اقتصـادي، جـرم تجـاري یـا بازرگـانی و       

لی بـا جـرم اقتصـادي    اما در مقایسه فساد ما؛ اندي است که در برخی موارد همپوشانی داشتهاگونهبه
از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعـم از  سوءاستفادهتوان گفت که فساد مالی، با می

گیرد که در آن ویژگی مرتکب موضـوعیت  که در بخش خصوصی باشد یا دولتی، صورت میینا
دولـت یـا   تواند هر فردي از اعضاي جامعه اعـم از کارکنـان  ولی مرتکب جرایم اقتصادي می. دارد

فساد اقتصادي نیز رفتـاري اسـت کـه بنیـان اقتصـادي کشـور را مـورد        . دیگر طبقات اجتماعی باشد
هـاي  یـت فعالهـا و  یاسـت سکـه جـرم اقتصـادي نـاظر بـه اعمـال مخـل        یدرحالدهد؛ تهدید قرار می
گیـرد و از  ي و تجـاوز قـرار مـی   موردتعـد درجرایم مـالی، مصـلحت خزانـه دولـت     . اقتصادي است

سرمایه و دارایـی اشـخاص حقـوقی خصوصـی و عمـومی اسـت،       اساساًیت، موردحماارزش طرفی
مانند اختالس و تدلیس در معامالت دولتی؛ ولی در جرایم اقتصادي، هدف اولیه و اساسی حفـظ و  
حمایت از سیستم اقتصادي یعنی ساختارهاي مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مـال و ثـروت اسـت،    

). 168: 1392میرسـعیدي و زمـانی   (کشـور  ي پولی یـا ارزي  هانظامو اختالس در یی شوپولاز قبیل 
ي نیست، جرم اقتصـادي، همچـون   بردارکالهجرم اقتصادي، همان جرایم علیه اموال مانند سرقت یا 

شخصـی  . شـود یزه مالی به سبک گذشته، جرم فقرا محسـوب نمـی  انگباجرایم علیه اموال یا جرایم 
تـوان  زنـد، نمـی  جرم سرقت میمثالًه رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب که صرفاً به انگیز

مگـر  ي نیز جرم علیـه امـوال اسـت نـه جـرم اقتصـادي       بردارکالهحتی . یک مجرم اقتصادي دانست
).51: 1389دادخدایی (ینکه در شرایط خاصی ارتکاب یابد ا

یتدي هستند که اطالعاتی در مورد فعالتوان بیان داشت، مخبران افرادر تعریف مخبران می
ي اطالعـات در ازاي  گـاه ارائـه  . دهنـد طور مخفیانه به پلیس ارائه میي شخص دیگر، بهمجرمانه
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ي ارائـه يواسـطه هـر شـهروندي کـه بـه    . آمیز از سوي پلیس استپاداش یا به امید برخورد ارفاق
ایـن تعریـف شـامل قربانیـان،     . شـود مـی مخبـر نامیـده   د، نـ کنظام قضایی کمک اطالعات مفید به

ولـی موضـوع   . شـود دهندگان، افشاءگران، خبرچینانِ ساده و هشداردهندگان میشهود، گزارش
یـا بـه   . انـد یا زمانی، درگیر در اعمال مجرمانه بودهینوعمقاله پیرامون مخبرانی است که خود، به

مخبـران  «بـه دسـته اول   . ت کننـد شـده کـه در برخـی جـرایم دخالـت و مشـارک      ها اجازه دادهآن
.شودگفته می» خودي«یا » مخبران نفوذي«و به دسته دوم، » بزهکار

مخبـران بـراي اجـراي بهتـر قـوانین کیفـري       کـاربرد بیشتر محققین و حقوقدانان معتقدند که 
و عموماً بر این باورند که مخبران ابـزاري بسـیار بـاارزش    ) Haglund 1990: 1423(ضروري است 

.)Ganong 1992: 932(راي دستگیري مجرمان هستندب
برخـی کشــورها از طریــق اعطــاي مصـونیت از تعقیــب یــا تخفیــف نسـبی، بــه دنبــال ارتقــاي    

کـه  1)2003(کنوانسـیون مریـدا   37تـوان بـه مـاده    در ایـن راسـتا مـی   . همکاري این افراد هسـتند 
بـر  . استناد نمـود ت،اس2یافتهازمانکنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم س26ي ماده کنندهمنعکس

کننـدگان در اقـدامات فاسـد، بـه     گیري با همکاري شـرکت توان به نحو چشماساس این ماده می

اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادي که در ارتکاب جرم احرازشـده  هر کشور عضو،)لفابر اساس این ماده، .1
دار بـراي اهـداف   صـالحیت اند، ترغیب نماید تا اطالعات مفیـد را بـه مراجـع   کنند یا کردهکنوانسیون شرکت میاینبر طبق

دار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جـرم  حیتصالویژه به مراجعتحقیقاتی و استنادي ارائه دهند و کمک واقعیِ
کـه  هر کشور عضـو، در مـوارد مقتضـی، امکـان تخفیـف مجـازات متهمـی را       )ب؛ کمک شودگرفتن چنین عوایديو پس

هـر  )جد؛ بنمایـد، مـدنظر قـرار خواهـد دا    همکاري اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احرازشده طبق این کنوانسیون
مصونیت از پیگرد نسبت به فـردي کـه همکـاري اساسـی را     ي داخلی خود، امکان اعطاکشور عضو، طبق اصول اساسی قانون

حمایـت از  )داد؛ داحرازشده براساس این کنوانسـیون نمـوده اسـت، مـدنظر قـرار خواهـد      رسیدگی یا پیگرد جرمِدر جریان
)ه؛ است، بـا اعمـال تغییـرات الزم، انجـام خواهـد شـد      شدهینیبشیپناین کنوانسیو) 32(طور که در ماده چنین افرادي همان

دار کشـورِ صـالحیت ماده که در کشور عضو است، بتوانـد کمـک اساسـی را بـه مراجـع     این) 1(شخص موضوع بند چنانچه
درج در بنـدهاي  بالقوه رفتار منياین ارائهدیگر ارائه دهد، کشورهاي عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوصعضوِ

.قرار دهندینامه یا ترتیباتی را موردبررستوانند انعقاد موافقتمیاین ماده توسط کشور عضو دیگر) 3(و ) 2(
یافتـه  هاي جنایی سازمانهاي عضو، تدابیر مقتضی جهت ترغیب اشخاصی که در گروهدولت:اول: دارداین ماده مقرر می.2

دار ارائـه اطالعـات مفیـد بـه مراجـع صـالحیت      )الـف :ي در مواد زیر اتخاذ خواهند نمـود مشارکت داشته یا دارند به همکار
هـاي  هاي گروهمشخصات، ماهیت، ترکیب، ساختار، مکان یا فعالیت-1: منظور تحقیق و اثبات جرم در خصوص موارد زیربه

-3هـا؛  المللـی آن یافته ازجمله ارتباطات بینازمانهاي جنایی سها با سایر گروهارتباطات این گروه-2یافته؛ ي سازمانمجرمانه
اي عضـو، امکـان   هـ دولـت :دوم.یافته ارتکاب یافته یا ممکن است ارتکاب یابـد هاي جنایی سازمانجرایمی که توسط گروه

ماینـد  نتـوجهی مـی  تخفیف مجازات متهمانی را که در جریان تحقیق یا محاکمه جرایم موضوع این کنوانسیون، همکاري قابل
هاي عضـو منطبـق بـا اصـول اساسـی حقـوق داخلـی خـود امکـان اعطـاي           دولت:سوم. در موارد مقتضی، مدنظر خواهند داد

تـوجهی  مصونیت از محاکمه به افرادي که در جریان تحقیق یا رسـیدگی بـه جـرایم موضـوع ایـن کنوانسـیون همکـاري قابـل        
حمایـت از  (ایـن کنوانسـیون   24گونـه اشـخاص طبـق مفـاد مـاده      ازاینحمایت :چهارم. نمایند را مدنظر قرار خواهند دادمی

.صورت خواهد گرفت) شهود
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.ها کمک کرداي و فرایند اعمال قانون در مورد آني مجرمان حرفهتحقیق درباره
نـارِ  نویسـندگان مخبـران را در ک  اغلـب تفکیـک مخبـران از سـایر گزارشـگران؛    ) الف

هــا از ایــن گــروههریــککــهیدرحــال. برنــدکــار مــیبــه... دهنــدگان وافشــاکنندگان، گــزارش
ــه  ویژگــی ــد و نســبت ب ــه همــین دلیــل اســت کــه  . متفاوتنــدیکــدیگرهــاي خــاص خــود دارن ب

در مـواد جداگانـه بـه بحـث راجـع بـه ایـن        ) مریدا و پالرمو(هاي مختلف سازمان ملل کنوانسیون
دهنـدگان  کنوانسیون مریدا به بحث حمایت از گـزارش 33مثال ماده عنوانبه. اندها پرداختهگروه

دهندگان افرادي است که با حسن نیـت،  در این ماده منظور از گزارش. شده استاختصاص داده
گونه پاداشی، هر واقعیـت مربـوط بـه جـرایم مقررشـده در      بنا بر دالیلِ معقول و بدون انتظار هیچ

طورمعمـول کارمنـدان   دهنـدگان بـه  گـزارش . دهنـد مقامات صالح گـزارش مـی  کنوانسیون را به 
هاي دولتی یا خصوصی هستند که در سازمان خود متوجه ارتکاب جرم از سوي همکـاران  بخش

اي اسـت  ي الزامی و نیز تکلیف حرفـه هاي قضایی قاعدهافشاي جرم در اکثر نظام. شوندخود می
اهـاي مـدنی، کیفـري و انضـباطی را در پـی خواهـد       که در صـورت عـدم رعایـت، ضـمانت اجر    

ین و مسـتخدمین دولتـی کـه    مـأمور نیز هریـک از  . ا.م.ق606، مقنن در ماده مثالعنوانبه. داشت
ي را داشـته باشـند مکلـف بـه اعـالم وقـوع جـرایم        اادارهوظیفه اداره و سرپرستی یک سازمان یا 

ن و مدیران واحـدهاي دولتـی از اعـالم وقـوع     نموده و در صورت امتناع مسئوال... خاص ارتشا و 
طبـق  . نظر و اداره خود ضمانت اجراي کیفري مشخص نموده استجرایم خاص در واحد تحت

قدر که وقوع جرم گزارش داده شود کافی اسـت و الزم نیسـت مرتکـب جـرم را     ینهماین ماده 
ولـی  عرفـی مرتکـب جـرم؛   زیرا مقنن تکلیف به اعالم وقوع جـرم نمـوده، نـه م   ؛ نیز معرفی نماید

.نیستگاه اجباري جرم از سوي مخبران هیچاعالم
آوري ادلّـه، از  در کشـف جـرم و جمـع   مقایسه مخبران بزهکار با مخبـران نفـوذي؛  )ب

کـار و مخبـرانِ   اشـتراك مخبـرانِ بـزه   وجـه . شـود عوامل و مأموران مخفی پلیس نیز استفاده مـی 
ولین تعقیـب کیفـري در انجـام وظـایف تحقیقـاتی      ئه مسپلیس، کمکی است که ب) هايچینخبر(

.ها وجود داردهایی نیز بین آناشتراك، تفاوتینباوجودا. دهندخود ارائه می
آن دسـته مخبرانـی هسـتند کـه خودشـان زمـانی درگیـر اعمـال مجرمانـه          مخبران بزهکار،

ران در قبال اطالعاتی کـه  این دسته از مخب. کننداند و به خاطر منفعت خودشان همکاري میبوده
ولـی  . دهند، توقّع رفتار مساعد و متفاوت در خصوص جرایم ارتکابی خودشان دارندبه پلیس می

ها فعالیت تحقیقاتیِ خـود را مخفیانـه و   آن. منفعت شخصی نیست) پلیس(ي عوامل مخفی انگیزه
والً خـدمات خودشـان را   کننده معمهمکاري) کارِبزه(شرکاي . دهنددر شرایطی دشوار انجام می
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کننـدگان  ولی سـایر همکـاري  . دهندکمک ارائه مییشنهاداختیاري، با نزدیک شدن به پلیس و پ
، (Abadinsky 1994: 109). شـوند کار گمارده میینتوسط مقامات تحقیق با مأموریت خاص به ا

و موجـه باشـد   یرد و باید مکتوبگمعموالً این نفوذ با کسب مجوز از مقامات صالح صورت می
کند، هویت پلـیسِ مسـئول عملیـات و مـدت     و در آن، جرم یا جرایمی که این شیوه را توجیه می

ي اسـتفاده از هویـت مسـتعار    افسر یا مأمور پلیس قضایی، به این منظور اجازه. عملیات، ذکر شود
1.را دارد

ي مداخله مخبرانپیشینه: بند دوم
سارق و ) 1682-1725(جاناتان وایلد . گرددهاي بسیار قدیم برمیاستفاده از مخبران به زمان

جـا بـه زنـدگی    ايِ انگلیسی بود که صد نفر از دزدان را باالي دار فرسـتاد و در همـان  مخبر افسانه
حـداقل از زمـان وایلـد، مخبـران در ازاي دریافـت پـول یـا برخـی اقـدامات          . خود نیز خاتمـه داد 

.دادندکارانه علیه خودشان یا هر دو مورد، اطالعاتی ارائه میبزهمطلوب در رابطه با اتهامات
متحـده یـاالت ا[جمهـور  معاون رئـیس » اسپرو آگنو«خواري در آشکار ساختن موضوع رشوه

، مخبـران  1980سفید در ماجراي واترگیـت در دهـه   داشتنِ مسؤولین کاخافشاي دستو]آمریکا
ي دیگـر مجـرمِ   تاجر داخلی که در تنگنا قرارگرفته بود علیهدر آن ماجرا هر (نقش اصلی داشتند 

.)Friendrichs 1995:23) (دادثروتمندتر و قدرتمندتر شواهدي ارائه می
امروزه، در انگلستان نیز نهادي به نام نظارت خبرگیرانه براي جاسوسی از مجرمان خطرناك 

ات شناسانده شـده و نخسـتین بـار در    گذاري در زمینه اطالععنوان مدل سیاستگرفته که بهشکل
در ایـن مـدل   . بـا توجـه بـه مـدل خبرگیـري ملـی انگلسـتان و در زیـر آن پدیـد آمـد          2000سال 

هـا و پیکـار بـا    براي بررسی اطالعات در راستاي پیشگیري یا کـاهش بـزه  يافرایندي سه مرحله«
ایی از سـوي  گـام نخسـت کنکـاش و بررسـی محـیط جنـ      : اسـت شـده بینـی یشباندهاي جنایی پـ 

هـاي جنـایی بـه    آمده از سازماندستهاي بهمدیریت عالی خبرگیري، گام دوم شناساندن آگاهی
جهت پیشـگیري یـا   گفتهیشهاي نهادهاي پگیري از تصمیمگیر و گام سوم بهرهنهادهاي تصمیم

نیـز بنیـاد   ، اسـترالیا و کانـادا  متحـده یـاالت همانند نهاد بـاال در سـایر کشـورها ماننـد ا    . کاهش بزه
.)Jensen neil 2005: 228(»گرفت

شـده  هـاي مهـم مبـارزه بـا بزهکـاري شـناخته      عنوان یکی از شـیوه نیز خبرگیري بهفیلیپیندر 
هاي مربوط بـه خبرگیـري بایـد    اقدام«2007قانون امنیت انسانی فلیپین مصوب 8طبق ماده . است

.قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه706-83براي نمونه مراجعه نمایید به ماده .1
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.)219: 1387ی پور عال(» دشوبا درخواست کتبی از دادگاه پژوهش انجام 

مبانی: بند سوم
اي مطـرح  جرایم اقتصادي، سؤاالت اخالقی پیچیـده جرایمی از قبیلکارگیري مخبران در به

سو، مداراي نامتناسب ممکن است شـامل مخبرانـی شـود کـه خودشـان مرتکـب       از یک. کندمی
تـر،  ي ارتکاب جرایم بیشعنوان مخبر، برااند و ممکن است از موقعیت خود بهجرایم شدید شده

از سـوي دیگـر، بـدون کمـک     . همراه با نـوعی مصـونیت از تعقیـب کیفـري، سوءاسـتفاده کننـد      
هـا  طرح نیست و افشاي ایـن جـرایم بـه وجـود آن    مخبران دعوي علیه مجرمان بزرگ اغلب قابل

.بستگی دارد
تواند بـه تحقیـق،   میدهند کهمخبران اطالعات مهمی در اختیار نظام عدالت کیفري قرار می

ناپذیر است که آن دسـته  این مسئله کامالً اجتناب. دشوکار منجر دستگیري و محکومیت فرد بزه
ــرین و مــتهمکســانی کــه دقیــق ــه فعالیــت کننــدهت ــرین اطالعــات را راجــع ب ــه در ت هــاي مجرمان

.اند؛ خودشان به میزان متغیر در آن فعالیت نقش داشتهیاردارنداخت
توانـد  کـس نمـی  هـیچ «: در مورد مخبـران قابـل اسـتناد اسـت    1دیدروزمینه، سخنان در این 

اعتمادي، آنان را نسبت بـه  بی. اعتمادي میان تبهکاران را نادیده بگیردمزیت ایجاد یک دیوار بی
دسـتان  ترس از هم. کندرا در میانشان ایجاد مییگرمظنون کرده و هول و هراس از همدیکدیگر

اخـالق انسـانی کـه    . شـود را نیز باعث مییکدیگرکردنِ مداوم نسبت به جرم و متهمدر ارتکاب 
گاه ایـن پرهیزگـاري   منشأ قوانین است هدف اثبات و برقراري نظم عمومی را دارد و اخالق هیچ

چنین نقـض قـوانین،   ، براي برهم زدن نظم عمومی و همیکدیگرو وفاداريِ جانیان و تبهکاران به 
.)108، 1386جعفري (» پذیردتر براي آنان را نمیبیشهمراه امنیت

کـه عمـلِ مجرمانـه در دنیـاي اقتصـاد اتفـاق       یجرم به پلیس یا مسئوالن قضایی درزماناعالم
جـرم  عمـل مخبـران نـوعی اعـالم    . سازي استخبر است؛ نوعی شفافافتد و دادسرا از آن بیمی

شـده  یی از سوي سیسـتم قـانونی یـا قضـایی مطـرح     که از قبل در این مورد تقاضااست، بدون این
. گیرد که در آن دخالت داشته اسـت مجرم اقتصادي خود رأساً تصمیم به افشاي جرمی می. باشد
گـذار گـردآوريِ اطالعـات    مهم بـراي قـانون  يمسئله. ي مخبر هیچ تأثیري نداردانگیزهینجادر ا

.ضروري براي مبارزه با جرایم اقتصادي است
هر شکل، باوجود ایراداتی که بـه اسـتفاده از ایـن روش وارد آمـده، لـزوم وجـود آن در       در 

1. Denis Diderot
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طـور مفصـل ایـن مقتضـیات بیـان      در ادامـه بـه  . استانکاریرقابلهاي قضایی امري غبرخی حوزه
.شودمی

مقتضیات: گفتار دوم
ایمِ جـر . اي اسـت در برخی جرایم، کشف جرم بنا به دالیـل مختلـف کـار سـخت و پیچیـده     

هـا بـه علـت تـرس یـا      دیده، جرایمِ تـوأم بـا رضـایت طـرفین و جرایمـی کـه قربـانیِ آن       بدون بزه
جـرایم اقتصـادي   . ي این جرایم هسـتند کند؛ همگی در زمرهناآگاهی از وقوع جرم شکایتی نمی

رنـده  گیدهنده و رشـوه مثال در جرم ارتشاء، وقتی رشوهعنوانبه. اندهاي بارز این موضوعاز نمونه
هـاي عـاديِ تحقیـق، جـرم را     ء هستند، چگونـه ممکـن اسـت بتـوان بـا روش     خود راضی به ارتشا

تـوان از او  کشف کرد؟ یا وقتی مشتري از قیمت واقعی کاالها یا خدمات مطّلـع نیسـت، آیـا مـی    
هـا و ماهیـت برخـی جـرایم     بـه دلیـل همـین ویژگـی    فروشی شکایت کند؟انتظار داشت از گران

، در برخـی مـوارد اسـتفاده از    هاي سنتیِ کشـف جـرم  راي مقابله با ناکارآمدي روشاقتصادي و ب
:این مقتضیات به شرح زیر است. مرتکبان خود این جرایم تنها راه چاره است

هاي خاص جرایم اقتصاديویژگی: بند اول
کشف و تحقیق در مورد این جـرایم بـا  . هاي خاصی برخوردارندجرایم اقتصادي از ویژگی

. رو بـوده و همـین امـر خـود تـوجیهی اسـت بـراي اسـتفاده از مخبـران         هاي خاصی روبهدشواري
:کهازجمله این

کننـد و بهتـر   مجرمان اقتصادي با اشراف به اطالعات، مانند یـک کارشـناس عمـل مـی    ) الف
بخشـد  این موضوع به جرم اقتصادي، پیچیـدگیِ خاصـی مـی   . توانند جرمشان را مخفی نمایندمی
.شودحلِ آن براي پلیس بسیار دشوار میکه

جرایم اقتصادي با موقعیت و شـغل مرتکبـان ارتبـاط تنگاتنـگ دارد و در محـیط کـاري       ) ب
کـه ضـابطین و اذهـان عمـومی را تحریـک      ، نامریی هسـتند، بـدون ایـن   روینازا. یابدارتکاب می

.تاً آپارتمانی هستندشناسی عمداین جرایم ازنظر جرم. شوندداشته مینمایند مخفی نگه
اسـتفاده از اعتبـار و اعتمـادي کـه شـغلِ قـانونیِ مرتکبـان ایجـاد         جرایم اقتصادي بـا سـوء  ) ج

.کند، مالزمه داردمی
یافتـه را  کارانِ متخصص و سـازمان ي انسانیِ مرکب از بزهمرتکبان این جرایم، گاه زنجیره) د

.شودها توزیع میت کیفري بین آنولیئکه به وقوع بپیوندد مسدهند و چنانتشکیل می
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و اعتبـاري اسـت،   یرشخصـی دیـده درواقـع غ  و بـزه یرملمـوس دیدگی در این جرایم، غبزه) ه
.مانند نظام اقتصادي، بهداشت و اعتماد عمومی

بـراي مثـال در مـورد جـرمِ     . شودگر میآثار این جرایم مستمر است و در طول زمان جلوه) و
کننـده و متعاقبـاً اقتصـاد کشـور در     ي آنی وجـود نـدارد و مصـرف   دیدههتبلیغات خالف واقع، بز

.)2252-2259: 1384ينجفی ابرندآباد(شود دیدگیِ خود، آگاه میطول زمان از بزه

ماهیت خاص برخی جرایم اقتصادي: بند دوم
کـارگیري مخبـران را  برخی مصادیقِ جرمِ اقتصادي به دلیل برخورداري از ماهیت خاص، بـه 

:ند، از آن جملهکاقتضاء می
استفاده از اطالعات مخبران در حقوق رقـابتی از  :هاي مربوط به حقوق رقابتیجرم) الف

هـاي  حقـوق رقـابتی براسـاس انتظـام روابـط بـینِ شـرکت       . کارایی بسیار باالیی برخـوردار اسـت  
هاي خـارج از چـارچوب   متا از اقدایجادشدهبر بازار اهاآنیرگذاريبازرگانی و بازرگانان و تأث

استفاده از موقعیت برتـر نسـبت   هاي بایکوت، پایین آوردن قیمت، سوءمانند سیستم(رقابتی سالم 
ها بـراي مسـئوالن قضـایی ـ چـه ازنظـر       گونه فعالیتاین. گیري کندپیش...) ها و به دیگر شرکت

به همـین دلیـل اسـت کـه     . ندسازمیو مشکل بوده کشف و چه به لحاظ مبارزه علیه آن ـ پیچیده  
اشـخاص حقـوقی   یحتـ (گذاران برخی کشورها ازجمله فرانسه با دادن پاداش به اشخاصی قانون

کننـد، سـعی در رفـع    هـایی را بـراي دادسـرا تسـریع مـی     که شناسایی چنین اقدام) هامانند شرکت
).115: 1386جعفري (اند مشکل نموده

یافتـه  ي سـازمان هـاي مجرمانـه  که نفوذ در گـروه ازآنجا:یافتهجرایم اقتصادي سازمان) ب
هـاي  تـرین کـارایی را بـراي فروپاشـی شـبکه     بسیار مشـکل و خطرنـاك اسـت، ایـن شـیوه بـیش      

ي دوم اهمیـت  ي رسیدن به این هدف در درجـه در این راستا وسیله. یافته داردي سازمانمجرمانه
شـوند کـه   شده واقع مـی پیچیده و حسابقدري جوامع امروزي آنیافتهجرایم سازمان. قرار دارد

تـرین یشـرفته در پ. آزاد گذاشـتن مجرمـان اسـت   يمنزلهبرخی اوقات بستن دست نظام قضایی به
به همـین دلیـل در قـوانین    . توان انتظار معجزه داشتهاي دنیا نیز نمیکشورها و مجهزترین پلیس

هـا بـه نحـو    ه کـه الزم اسـت از خبـرچین   تأکیـد شـد  ... کشورهاي مختلف مانند استرالیا، ایتالیا و 
هـاي  تـري قـرار دارنـد، مشـوق    بهتري استفاده شود؛ بنابراین، باید به عواملی که در سـطوح پـایین  

معاونـت حقـوقی و   (یافته اطالعات الزم را ارائه دهنـد  ي جرایم سازمانبهتري داده شود تا درباره
.)21-1388:28توسعه قضایی قوه قضاییه 
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جـرایم  . دیده هسـتند هاي اقتصادي فاقد بزهبرخی جرم:دیدهقتصادي بدون بزهجرایم ا) ج
بـه  .)Schur 1995: 28(ي معینـی ندارنـد   دیـده دیده آن دسته جرایمی هستند که هیچ بزهبدون بزه

.ي مستقیم باشددیدهي معین، بزهدیدهرسد منظور از بزهنظر می
سیسـتم  -1: م دو سیستم رایج در دنیا وجـود دارد دانیم، جهت تعقیب جرایگونه که میهمان

، مقـام عمـومی   قـانونی بـودن  در سیسـتم  . تعقیـب مقتضی بـودن سیستم -2وتعقیبقانونی بودن
محض اطالع از وقوع جرم مکلف به تعقیب است و حق بایگانی کردن پرونده یا تعلیق تعقیـب  به

تواند تحت شرایطی تعقیـب را  عقیب میتعقیب مقام تمقتضی بودندرروش کهیدرحال. را ندارد
رغـم تفـاوت بـین دو سیسـتم ازلحـاظ تعقیـب مـتهم، در        به. ندکتعلیق کرده یا پرونده را بایگانی 

دیده، به جریان افتادن دعواي کیفري در هر دو حال چندان تفاوتی نـدارد؛  مورد جرایم بدون بزه
دیده بـاقی  اتفاق جرایمِ بدون بزهقریب بهبنابراین مشکل به جریان نیفتادن دعواي کیفري در اکثر

تـر نمایـان   این مشکل در نظـام کیفـري کشـور مـا نیـز وجـود دارد و کماکـان بـیش        . خواهد ماند
سو صرف وقوع جرم براي شروع تعقیب کیفري کافی نیست، بلکـه شـروع   چون از یک. شودمی

قـانون آیـین   65مثـال، مـاده   عنـوان بـه . به تحقیقات و رسیدگی مستلزم وجود جهات قانونی است
جهـات قـانونی بـراي    1378هـاي عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري مصـوب       دادرسی دادگـاه 

گفتنـی  . اسـت » شکایت شاکی خصوصـی «تحقیقات و رسیدگی را بیان کرده که اولین مورد آن 
است شکایت شاکی خصوصی در مواردي است که کسی از وقوع جرمی متحمل ضـرر و زیـان   

دیـده معمـوالً   در جـرایم بـدون بـزه   کهیدرحال.)23-1: 1376آشوري(ن را مطالبه کند شده و آ
.دهدکسی خود را متضرر از جرم ندانسته و شکایتی به دادگاه ارائه نمی

، جـرایم بـه سـه    1378قانون آیین دادرسی کیفـري مصـوب   2موجب ماده از سوي دیگر، به
تعقیب متهم و مجرم از جهـت جنبـه الهـی و    «مان قانون ه3شوند و بر اساس ماده دسته تقسیم می

حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حـوزه قضـایی اسـت و    
نظر از مبـاحثی کـه   صرف1.»شوداز جهت جنبه خصوصی با تقاضاي شاکی خصوصی شروع می

هـا وجـود دارد،   تفکیـک آن ي و ضـابطه گذشـت غیرقابـل و جرایم گذشتقابلدر مورد جرایم 
ند بیانگر ایـن امـر   شودیده تلقی نگاهی به جرایمی که طبق تعریف، ممکن است جرایم بدون بزه

نظم عمومی بوده و تعدي است که این جرایم غالباً جزء حدود و تعزیرات شرعی یا جرایم مخل

11ستند و براساس ماده ، جرایم داراي جنبه الهی ه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 8موجب ماده بههمچنین .1
عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم قانون موصوف تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر

.از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است
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. کنـد مـی هـا کمتـر صـدق   به حقوق شخص یـا اشـخاص معـین حقیقـی یـا حقـوقی در مـورد آن       
، افشـاي اطالعـات نهـانی، جـرمِ     )1375انون تعزیـرات  قـ 688مـاده  (زیسـت یطاقدامات علیه محـ 

ازجمله مواردي هستند که ممکن است از دید کسانی کـه قائـل   ... و 1کاري در قیمت بازاردست
کـدام از جـرایم   در هـیچ . دیده هستند جزء این جـرایم محسـوب شـوند   به وجود جرایم بدون بزه

شـود و شـروع بـه    طور مستقیم از وقوع این جـرایم متضـرر نمـی   ق شخصِ حقیقیِ مشخصی بهفو
.العموم رأساً موظف به تعقیب متهمان استمدعی. تعقیب هم منوط به شکایت شاکی نیست

کشـف آن ندارنـد؛ همـواره    یدیده، مرتکبان تمایلی به تعقیبِ جرم و حتدر جرایم بدون بزه
تعـداد مـواردي کـه جـرم     . ي عمومی در این موارد با مشـکل مواجـه اسـت   به جریان افتادن دعوا

که توسط اشخاص ثالـث  شوند یا اینشده و مقامات صالحه از آن مطلع میواقعمشهودصورتبه
ي فاحشی متفاوت از تعـداد وقـوع ایـن جـرایم     گیرد به گونهجرم شده و تعقیب صورت میاعالم

ترین دلیل بـاال بـودن رقـم سـیاه در ایـن جـرایم اسـت        اصلیاین مطلب خود . در عالم واقع است
نظـام  یجهدرنت. ماندیگونه موارد دستگاه قضایی از کشف جرایم بازمدر این). 91: 1387رهامی (

هـایی ازجملـه اطالعـات    قضایی ممکن است جهت کشف و تعقیب این جرایم متوسـل بـه شـیوه   
.مخبران شوند

بزهکاري متقابل شامل آن دسـته  ):ادي توأم با رضایتجرایم اقتص(بزهکاري متقابل )د
ینوعها بهدیده دانست، زیرا هر دو آنتوان مجرم و بزهاز جرایمی است که کنشگران آن را نمی

آمیز نیسـتند و  دانیم جرایم اقتصادي خشونتطور که میهمان. مجرم هستند؛ مانند رشاء و ارتشاء
. شـان اسـت  هـاي مجرمانـه  گیر کردنِ سایرین در فعالیـت یکی از شگردهاي مجرمان اقتصادي در

شوند که طرف مقابل را نیز در ارتکـاب عمـل مجرمانـه شـریک     هایی متوسل میها به فعالیتآن
ي خـدمات  صـورت ارائـه  هـا بـه  کـه عنصـر مـاديِ آن   مثـال، در جـرایم اقتصـادي   عنـوان بـه . کنند

این نوع خـدمات و رفتارهـا،   . خوردچشم میاست؛ نوعی تحول و دینامیک داخلی به یرقانونیغ
دیـده بـدانیم،   توانیم مجرم و بـزه است که کنشگرانش را نمیيتر شبیه نوعی فعالیت اقتصادبیش

به حبس تعزیري از سه ماه اشخاص زیرـ1/9/1384قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 46بر اساس ماده.1
یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند آمدهدستبهبرابر سودتا یک سال یا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج 

مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وي » اطالعات نهانی«هر شخصی که )الف: شد
ها به هر عنوان نمایندگی داشته ي از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنبه نحوقرارگرفته

هر )ب. ها را در غیر موارد مقرر فراهم نمایدقرار دهد یا موجبات افشاي آنمورداستفادهباشد، قبل از انتشار عمومی، 
ی که اقدامات وي نوعاً هر شخص)ج. ت اوراق بهادار مبادرت نمایدبه معامال» اطالعات نهانی«شخصی که با استفاده از 

هاي کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معامالت کننده از روند معامالت بهادار یا ایجاد قیمتمنجر به ایجاد ظاهري گمراه
.اوراق بهادار شود
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اي هستند که هر دو در ارتکاب آن عمل رضایت دارنـد؛ بنـابراین   ها مانند خریدار و فروشندهآن
مجـرم هسـتند و نفعشـان در ایـن     ینوعطرف به، هر دو یرقانونیدر بزهکاريِ مبتنی بر دادوستد غ

. علیه به آن شکلِ موردنظر ما وجود نـدارد لذا مجرم و مجنی. است که جرمِ ارتکابی کشف نشود
شوند تا جرم را افشـا  پلیس هدایت میيسودیدگان بهآمیز بزهکاري خشونتقدر که در بزههمان

ي مسـتقیم، پلـیس و   دیـده ، بـه لحـاظ فقـدان بـزه    کاريِ ناشی از دادوستد غیرقـانونی کنند؛ در بزه
هـر  . امنیت وجود نـدارد يینهدستگاه قضایی در وضعیت روشنی قرار ندارند؛ زیرا مطالباتی درزم

هـا توجـه نکنـد و بـه سـراغ      بینند که پلیس به عمل آندو طرف جرم، خود را زمانی در امنیت می
انگیـزد و افکـار عمـومی را    ِ جامعه را برنمـی سیتاز طرف دیگر، این نوع جرایم حسا. ها نیایدآن

.)872-873: 1379ي نجفی ابرندآباد(کند بسیج نمی
کاران در چنـین جرایمـی بهتـرین روش بـراي     رسد استفاده از خود بزهترتیب به نظر میبدین

592مـاده  2گـذار ایـران در تبصـره    ها باشد؛ و احتماالً به همین دلیل اسـت کـه قـانون   کشف آن
پرداخت آن را گزارش دهد یا ... دهنده رشوهکهیدرصورت«قانون مجازات اسالمی مقرر داشته؛ 

.»گرددشکایت نماید، از مجازات حبسِ مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد می
گیري مخبران براي مبارزه با جرایم اقتصادي، به دالیل مختلفی استفاده از کارباوجود لزوم به

.گیرندقرار مییرو است که در ادامه موردبررسهروش با موانع جدي روباین 

موانع: گفتار سوم
ي بـه آنـان اجـازه   یررسـمی طـور غ کننـد، بـه  عنوان مخبر عمل میمعموالً مواقعی که افراد به

مشغول شود، کمک کارانهیتتر به فعالیت جناهرقدر مخبر بیش. شودفعالیت غیرقانونی داده می
این امر مسـائل سیاسـی و اخالقـیِ مختلفـی را     . شودهمکاري او به همان اندازه مفیدتر واقع میو

آیا باید در قبال همکاري، مصونیت از مجازات قانونی به ایـن افـراد اعطـاء شـود؟     . آوردپیش می
شـود،  هاي مخبر مستحضر مـی اگر چنین است چه کسی باید تصمیم بگیرد؟ عاملی که از فعالیت

یابــد یــا قاضــی مــیآگــاهییتکــه از وضــع) مقــام تعقیــب(دادســتانرپرســت ایــن عامــل یــا س
اجـازه داد آزاد و مصـون از مجـازات باشـد، چـون      بزهکـار توان به یک کننده؟ آیا میرسیدگی

کشف جنایات مفید است؟يینهوجود او براي مقامات اجراي قانون درزم
ار دادن بـه مخبـران، گـاه امکـانِ برخـورد گزینشـیِ       اختی. دیگري نیز داردهاياین امر، ایراد

ها و شهادت خالف واقع، موجبـات انحـراف   آورد و گاه نامبردگان با گزارشها را فراهم میآن
هـا بـا او کـار    آورند و امکان افساد پلیس و مـأموري کـه آن  و گمراهی مسیر عدالت را فراهم می
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.)Abdinsky 1994: 392-393(شودکنند، فراهم میمی

عدم رعایت حقوق متهم در راستاي دادرسیِ عادالنه: بند اول
عنـوان یکـی از مصـادیق مهـم حقـوق بشـر       امروزه حق برخورداري از دادرسـی منصـفانه، بـه   

» حقـوق بشـر، تفـوق دارد   یربـر سـا  «شـده  موردتوجه است و اهمیـت آن تـا آنجاسـت کـه گفتـه     
ترین تضمینات حقوقِ دفـاعیِ  لل اتهام یکی از مهمآگاهی از موضوع و ع). 180: 1384استفانی (

منظـور از علـل اتهـام، آن دسـته از     . رودِ کیفـري بـه شـمار مـی    متهمان در تمام مراحل رسـیدگی 
تر مخبران، بـه ایـن شـرط حاضـر بـه      بیش. اندهاي عینی است که مبناي ایراد اتهام قرارگرفتهداده

هویت آنان افشا نشود، چون بیم آن را دارند کـه بـا   شوند که همکاري با نظام عدالت کیفري می
. کارِ خود، جان خود و بستگانشان در معرض خطـر قـرار گیـرد   دستانِ بزهنزد همیتشانافشاي هو

لذا ممکن است سیستم قضایی جهت استفاده از اطالعات آنـان، بـا عـدم افشـاي هویـت مخبـران       
حقوقی که ممکن است در این راسـتا تهدیـد   ازجمله . گامی در جهت نقضِ حقوق متهم بردارند

رو شدن با شهود و حقِ طـرحِ  ي ابرازي، روبهحق متهم در مورد اطالع از ادله:اند ازشوند عبارت
.پرسش از گواهان و مطّلعان

 ـ کـه دولـت ایـران هـم آن را امضـاء و      1میثاق حقوق مدنی و سیاسی14ماده ) 3) (ه(در بند
انـد،  حق متهم در رویـارویی بـا شـهودي کـه علیـه او شـهادت داده      ینوعـ بهتصویب کرده است

عنوان یکی از ارکان اساسیِ فرایند دادرسـیِ اتهـامی مـدنظر قرارگرفتـه     این حق به. استشدهیانب
.)318: 1388رحمدل(است

شـهود  يیلهوسطور مستقیم شهادتی که بهدهد تا بهمواجهه با شهود، به متهم این اجازه را می
ــهمنصــفهیئــتدادســتان در محضــر دادگــاه و ه ــه چــالش بکشــد ارائ ــد مــتهم مــی. شــده را ب توان

ي کیفري شاهد و دیگر موضوعات مرتبط، همانند مصونیت یا تخفیـف مجـازات کـه    پیشینهسوء
مواجهـه بـا شـهود بهتـرین روش جهـت کشـف       . باعث شـده شـاهد دروغ بگویـد را ارائـه نمایـد     

ود است و استناد به اظهارات مخبران ـ مخصوصاً مـواردي کـه هویـت     وسقم اظهارات شهصحت
.طور قطعی در تعارض استده ـ با این حق متهم بهشها افشا نآن

اب جرمـی شـود حـق دارد از گواهـانی کـه علیـه او       هر کس متهم به ارتک: میثاق حقوق مدنی و سیاسی14ماده ) 3) (ه(بند.1
.ها سؤالی بشوددهند سؤال بکند یا بخواهد که از آنشهادت می

) 4) (ه(ي دادگـاه یوگسـالوي، بنـد   نامـه اسـاس 21ماده ) ه(کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند 8ماده ) 2) (ي(بند 
المللـی نیـز بـه ایـن حقـوق      نامـه دیـوان کیفـري بـین    اسـاس 67ه مـاد ) 1) (ه(ي دادگاه رواندا و بند نامهاساس20ماده 
اندکردهاشاره
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کارگیري مخبرانبردار بودنِ بههزینه: بند دوم
کـه در  32هاي ماده خواهد تا حمایتکنوانسیون مریدا از کشورهاي عضو می37ماده 4بند 

مخبرانی کـه در  ،دیدگان است؛ در مورد مخبران نیز اعمال شودود، کارشناسان و بزهرابطه با شه
ایـن  . انـد تحقیق یا تعقیب یک جرمِ مقررشده بر اساس کنوانسیون، همکاريِ اساسی ارائـه کـرده  

رسـد  بـه نظـر مـی   . بدان معناست که چنین اقدامات حمایتی باید در توان کشـورهاي عضـو باشـد   
است؛ زیرا چنین شخصـی ـ   يات حمایتی جهت کشف جرایم اقتصادي ضروراتخاذ چنین اقدام

گـروه  چنان ترغیب شود کـه هـم  هاي مجرمانه بوده ـ بایستی آن که زمانی خود عضوِ اصلیِ گروه
طورقطع این دسـته از مخبـران از   به. مجرمانه را ترك نماید و هم حاضر به همکاري با پلیس شود

گیرند و هرلحظه ایـن امکـان وجـود دارد    تهدیدات جانی قرار میدستان سابقشان موردسوي هم
تنهـا جهـت حفـظ    پس اتخـاذ چنـین تـدابیري، نـه    . جویی قرار گیرندکه از سوي آنان مورد انتقام

ي اطالعـات مفیـد بـه دسـتگاه     امنیت جانی و روانیِ مخبران، بلکه براي تشویق این افراد در ارائـه 
.قضایی الزم است

معـاون اول  امضاشـده از سـوي   ايمـاده 19بخشـنامه  «12ستا در حقوق ایران، مـاده  در این را
منظـور تـأمین   بـه «: داردمقـرر مـی  19/1/89مـورخ  » براي مبارزه با مفاسد اقتصاديجمهوریسرئ

که با حسن نیت و دالیل معقول، واقعیت مربـوط بـه جـرایم احرازشـده را بـه      یحمایت از هرکس
دهد؛ اقـدامات مراقبتـی و تـأمینیِ مقتضـی را در برابـر هرگونـه       ارش میدار گزمقامات صالحیت

.»، انجام دهندتوجیهیرقابلتهدید یا رفتار غ
کنوانسـیون پـالرمو در نظـر    24کنوانسـیون مریـدا و مـاده    32اقدامات حمـایتی کـه در مـاده    

دامات حمایتی کـه در  ازجمله اق. بردار هستندشده، هم ازنظر مالی و هم ازنظر قضایی هزینهگرفته
هـا و  تـوان رسـانه  ي حسـاس کـه مـی   رسیدگی غیرعلنی به ادلـه : اند ازاین مواد مقررشده، عبارت

هاي قـانونی در مـورد تعهـد بـه افشـا، تغییـر محـل        سایر ناظران را از آن محروم کرد، محدودیت
نـدگی  هایی براي افشاي اطالعات راجـع بـه هویـت و محـل ز    زندگی، ممکن ساختن محدودیت

یـا تهدیـد بـالقوه،    ییجـو ها در برابر انتقـام ها، حمایت از وابستگان و سایر افراد نزدیک به آنآن
...شده از مخبر و تغییر در صدا و تصویر ارائه

ي آن اسـت کـه بـراي    دهنـده هاي حمایتی هسـتند نشـان  ي کشورهایی که داراي طرحتجربه
افـراد بخواهنـد بـا نهادهـاي تحقیـق و تعقیـب       کـه ایـن   تأمین حمایت کـافی جهـت تضـمین ایـن    

تري در اجراي ایـن مقـررات الزم خواهـد بـود و در جـایی کـه       همکاري کنند، رویکرد گسترده
منظور مبارزه با این جرایم، اطالعـات مهمـی بـراي بـیش از یـک کشـور       تواند بهیک شخص می
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کنـد کـه ایـن    تشـویق مـی  کنوانسیون مریـدا کشـورهاي عضـو را   37ماده 5عضو ارائه دهد؛ بند 
یافته یـا اعطـاي مصـونیت    ي مجازات تخفیفامکان را فراهم کنند تا به یک توافقِ جمعی درباره

به این فرد، در رابطه با اتهاماتی که ممکن است در هر یک از این کشـورها علیـه او طـرح شـود،     
افزایش توان خود در انجام این کار بـه امکـان   منظورکشورهاي عضو ممکن است به. توجه کنند

البته ایـن  . یافته براي چنین افرادي یا اعطاي مصونیت از تعقیب به آن توجه کنندمجازات تخفیف
اي است که کشورهاي عضو ممکن است بسته به اصول بنیادین خود بتواننـد یـا نتواننـد آن    گزینه

که در کشورهایی کـه تعقیـب بـراي تمـامی جـرایم      الزم به ذکر استحالینباا. را انتخاب کنند
.گذاري دیگري داردالزامی است، چنین اقداماتی نیاز به قانون

کنند، به تـدابیر  ها نیز براي حفاظت از جان افرادي که با قانون همکاري میدر نظام ندامتگاه
ري واحـد حمایـت   ها معموالً ایـن اقـدامات را بـا همکـا    شعبه خاص اداره زندان. خاص نیاز است

:این اقدامات شامل موارد زیر هستند. کننداجرا می
.جداسازي از جمعیت عمومی زندان. الف

.شاهدـاستفاده از نام متفاوت براي زندانی. ب
.ونقل براي شهادت در دادگاهي حملترتیبات ویژه. ج
.ي ویژههادر زندانیي بازداشتی در زندان یا حتجداسازي در واحدهاي ویژه. د

کنند همچنـان در معـرض   پس از آزادي از زندان، اگر جان افرادي که با قانون همکاري می
تهدید باشد و سایر شرایط نیز مهیا باشد، ممکن است ایشـان بـا یـک هویـت متفـاوت بـه مکـانی        

بـرد اعضـاي   شـاهد در بازداشـت بـه سـر مـی     کـه ی، مـادام حالینباا. جدید و مخفی منتقل شوند
.شوندي وي در برنامه پذیرفته میخانواده

زندانی پس از آزادي از زندان و پذیرش در برنامه، جـرایم جدیـدي مرتکـب    ـداهگاهی ش
بازگشـت  کـه یـن منظور تضـمین ا به. شوداز برنامه حمایت از شهود اخراج مییجهشود و درنتمی

توانـد  نیندازد، رئیس زندان میشان به خطر آنان به زندان، جان ایشان را به دلیل همکاريِ گذشته
زندانیان قرار دهد و از زنـدانیانی کـه بـراي آنـان خطـر ایجـاد       ) نظارت(ایشان را در برنامه پایش 

.کنند، جدا کندمی
منظـور تضـمین امنیـت    کنگ چین و در هلند، بهي اداري هنگي ویژهمثال در منطقهعنوانبه

برنـد یـا بـه زنـدان     نـد و در زنـدان بـه سـر مـی     تـرین خطـر قـرار دار   شهودي که در معرض بـیش 
ایـن افـراد معمـوالً    . انـد یجادشدهها اي امنیتی در نظام زندانشوند، واحدهاي ویژهبازگردانده می

عنوان شاهد در همان پرونـده  شوند که بهزندانی میيجدا از افرادیژهوجدا از سایر زندانیان و به
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.)35: 1388عه قضایی قوه قضاییه معاونت حقوقی و توس(دهند شهادت می

معیوب شدن دالیل: بند سوم
جوایز مالی، تخفیف مجازات یا مصونیت از تعقیـب بـه مجـرم، در ازاي همکـاریش     یشنهادپ

ي دالیــل و مــدارك ارائــه: در تحقیــق و تعقیــبِ ســایر مجرمــان، یــک خطــر جــدي در پــی دارد
هـاي قـوي بـراي دروغ گفـتن     ي داراي انگیـزه اکـار و یـا حرفـه   هر مخبري، اعم از تازه. دروغین

بـراي معاملـه   چیـزي یچکـه هـ  یکند و زمـان مخبر، اطالعات را در مقابل آزادي معامله می. است
-اش، اقـدام بـه هـر کـاري ازجملـه ایجـاد اطالعـاتی       نداشته باشد جهت به دسـت آوردن آزادي 

.)Haglund, 1990:1412(نماید می-هرچند دروغین
اند که به علـت  هایی را مورد مالحظه قرار دادهعالی کشورهاي مختلف، موقعیتهاي دادگاه

مثـال در  عنوان، به)United States v Bernal 1993: 331(اند کارگیري مخبران دچار مشکل شدهبه
کـارگیري مخبـران در سیسـتم قضـایی توسـط آقـاي کـوري        کانادا جدیدترین بحث در مورد به

هـا بـه کـار گرفتـه     کـارترین شـهودي هسـتند کـه در دادگـاه     ن، فریـب مخبـرا «: ده استشمطرح 
. اي است که در آن شمار زیادي مخبـر بـه کـار گرفتـه شـود     ترین پرونده، پروندهفجیع. شوندمی
ماهی که به خون اشتیاق دارد به شـهادت دادن  ي گوشت و کوسهها مانند کرکس که به الشهآن

Genua(»هسـتند اعتمادیرقابلطور کامل غو بهنی متقاعدکنندهگویاها دروغآن. مند هستندعالقه

هـا  کـه آن علـت یـن اعـالوه بـر ایـن، برخـی مخبـران، شـهود بسـیار خـوبی هسـتند، بـه          .)3 :2007
.)Sherrin 1997: 117(انـد  عنوان مخبر درگذشته داشتهدر شهادت دادن بهیتوجههاي قابلتجربه

گونه شـکی را در مـورد اداي شـهادت دروغ بـه     اي داشته و هیچيهاي قوها انگیزهطورقطع آنبه
–بـاوجود دروغ بـودن   یحتـ -سرایی کننـد کـه   دانند که چگونه داستاندهند و میخود راه نمی

.)White 1991:136(کننده باشدقانع
هـا بـراي اداي   ترین خطر شهادت مخبران از توانـایی آن شاید بزرگ«: داردکوري اظهار می

بازپرس سوفانو بیـان داشـته کـه چگونـه     . هادت دروغ در یک حالت متقاعدکننده نشأت بگیردش
اي باسابقه محکومیت شهادت یک مخبر حرفه-یک بازپرس باتجربه فکر کرد که آقاي مارتین 

.)Genua 2007: 4(»اعتماد استشاهدي قابل-دروغ
دت و خصوصاً صدور حکم تنهـا  عنوان شهادر خصوص استفاده از اعالمات شرکاي جرم به

هـاي  هرچند در برخی کشورها، مثل سیسـتم . شدت تردید وجود داردبر اساس چنین شهادتی، به
هاي مجرمان و اظهارات شرکاي جرم عنصر اساسیِ عـدالت  حقوقی انگلستان و ایرلند، افشاگري



146
1394بهار، دهم، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

سـال اجـرا،   اي بعـد از چنـد  شود؛ لیکن در کشوري مثل آلمـان چنـین رویـه   کیفري محسوب می
.)Abadinsky 1994: 109-110(ت شده اسکنار گذاشته

دسـتانِ مجـرم در   بر اساس قوانین برخی دیگر از کشورها ازجمله کانادا دالیـل شـرکا و هـم   
یک جرم عموماً معیوب است، به ایـن دلیـل کـه معمـوالً ایـن کـار جهـت رهـاییِ خـود شـخص           

ِاعتمـاد و  انادا سه دلیل را در مورد چرایـی غیرقابـل  مثال، دیوان عالی کعنوانبه. پذیردصورت می
دروغ اظهـاراتی بیـان   اول؛ ممکن است یک مجرم به: دستان ذکر کرده استاتکا بودنِ دالیلِ هم

رنـگ جلـوه دهـد و    نقش خود را در جـرم کـم  ترتیبیناتا دیگران را مقصر جلوه دهد و بهکند
ــه ــع آن، مجــازات کــم ب ــري را دریافــت تب ــدکت ــراي نجــات دوســتان و  . ن دوم؛ ممکــن اســت ب
سـوم؛ شـرکا ازنظـر اخالقـی مجـرم هسـتند و بنـابراین        . ندکدروغ دیگران را متهم دستانش، بههم

ي حقـوقی وجـود دارد کـه    اساسـاً یـک قاعـده   . باور نیسـت خود قابلبهطور خودها بهشهادت آن
کـه آن دالیـل در   ، مگـر ایـن  1هسـتند ِاعتماد دستانِ یک جرم غیرقابلشده از سوي همدالیل ارائه

.)Ferguson 2007: 811(یک محکمه اثبات شوند
بینـی  طور واضـح اسـتفاده از چنـین دالیلـی را پـیش     کنوانسیون مریدا به37، ماده وجودینباا

. هـا اتخـاذ شـود   ي از آناي قبـل از اسـتفاده  کرده است؛ اما مشخص نکرده چه اقدامات احتیاطی
بینـی نمـوده   المللی در این زمینه تضمینات مختلفی را پـیش هاي مختلف بیننسیونهرحال، کنوابه

المللی حقوق سیاسی و مدنی مقـرر  کنوانسیون بین14ماده ) 3(قسمت ) ه(مثال بند عنوانبه. است
و بر اسـاس  قرار دهدیدتواند جهت تحقیق در مورد شهود، اعتبار وي را موردتردمتهم می: داشته

ي حقـوق بشـر سـازمان ملـل مـورد      همان کنوانسیون که توسط کمیته14ماده ) 3(مت بند ب قس
تفسیر قرارگرفته است، متهم براي فراهم کردن دفاع از خود حـق دسترسـی بـه مـدارك و سـایر      

این دسترسی به ادله شامل هر نوع اطالعـات و مـدارك مـرتبط بـا قـرارداد شـریک       . ادله را دارد
هـا  ارکی که براي همکـاري در تحقیـق و تعقیـب سـایر مظنـونین از آن     اطالعات و مد-مجرمش

.شودنیز می-شدهاستفاده
بنابراین، همکاري متهم بـا نهـاد تعقیـب در فرآینـد دادرسـی کیفـري و معرفـی همدسـتان و         

ماننـد اینکـه ایـن قبیـل     یسـت، نیرشپـذ درشت به مقام تعقیب به دالیلی چندان قابـل مجرمین دانه

» ارتفـاع تهمـت  «منظـور از  . شـود نامیده مـی » لزوم ارتفاع تهمت در شهادت«ي حقوقی در حقوق جزاي اسالمی این قاعده.1
تهـام و شـریک یـا معـاون     دهد، خودش در معرض همان اي دیگري در امور کیفري شهادت میاین است که وقتی کسی علیه

بنـابراین اظهـارات   ؛ باشـد » مرتفـع «به تعبیر دیگر تهمت آن جـرم در مـورد او   . دهد نباشدي او شهادت میجرم کسی که علیه
کـه ایـن مطالـب را    ي یکدیگر قابل اسـتناد نیسـت ولـو ایـن    هستند علیه» پروندههم«اصطالحبهکسانی که به جرم واحد متهم و 

.ي خودشان بیان کرده باشندضمن اقرار علیه
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دربـاره دیگـران مـؤثر باشـد،     » اقـرار «عنـوان  بـه توانـد ینموجهیچهر مورد دیگران، بهاظهارات د
اقرار هر کس، نسبت به خود آن شخص و قایم مقـام او نافـذ اسـت    «: چراکه براساس قانون مدنی

ثانیاً، طبق نظر برخی حقوقدانان، این قبیل اظهـارات، اثـر شـهادت    ؛»و در حق دیگري نافذ نیست
د و لذا محاکم کیفري نباید احکامی مستند به اظهارات ایـن اشـخاص، صـادر کننـد و     را هم ندار

ادله و مدارکی شـده، بـه همـان    يآورفقط اگر اظهارات این اشخاص نزد بازپرس، موجب جمع
یجـه ادله و مدارك باید استناد نماینـد؛ چراکـه تردیـدي نیسـت کـه اشـخاص مزبـور اغلـب درنت        

و براي اخذ تخفیـف  کنندیاستفاده از تخفیف یا معافیت، اظهاراتی متوصیه بازپرس و تشویق به 
بزننـد؛ یعنـی آنچـه بـازپرس بـه آن      ییهاو نجات خود، ممکن است مطابق مذاق بازپرس، حرف

هیچ جاي شبهه نیست که این اظهارات را در عـوض تحصـیل تخفیـف    . مظنون است، تأیید کنند
قانون این تخفیف یا معافیت را قائـل شـود، اظهارکننـده    کنند و اگر هم یا معافیت از مجازات می

یـرا کنـد؛ ز زند و از همین جهت است که عنوان او بـا شـاهد فـرق مـی    در مقابل عوض حرفی می
دهـد  شاهد اطالعی را فقط براي گفتن حقیقت و بدون توجه به طرفین و نتیجه شهادت خود، می

ا وقتـی      ظهارات او میطرفی و صحت او عوضی را متوقع نیست؛ لذا به بی تـوان اعتمـاد کـرد؛ امـ
نفس عمل مزیل حرمتی اسـت کـه شـهادت    ،اوالً؛کندقصد تحصیل عوضی اظهاري میکسی به

، شـهادت  کنـد یثانیاً، چون مورد از مواردي است که اظهارکننده نفعی براي خود تصور مـ ؛دارد
دنی، ایـن مسـئله ذکرشـده    ، کما اینکه در باب مخصـوص شـهادت در قـانون مـ    یستاو پذیرفته ن

طـور کـه در امـور مـدنی مرعـی      بدیهی است که قواعد مربوط به اقـرار و شـهادت، همـان   . است
الرعایـه اسـت و مخصوصـاً، بیشـتر بایـد مـورد دقـت قـرار گیـرد          است، در امور کیفري نیـز الزم 

).280: 1391مرادي (

تعارض با اصل مشروعیت تحصیلِ دلیل: بند چهارم
موجـب اصـل برائـت    گنـاهیِ او بـه  وي از سوي قدرت عمومی علیه کسـی کـه بـی   ي دعاقامه

نام و عنـوان  مفروض است و محکوم کردن او به مجازات، با توسل به هر شیوه و تحصیلِ دلیل با
ِحلـی  تنها با موازین عـدالت سـازگاري نـدارد، بلکـه راه    چنین عملکردي نه. پذیرفته نیست» دلیل«

داشته باشد، ولی در درازمـدت تـوالی فاسـد    مدت شاید نتایجی را دربراست که گرچه در کوتاه
متوجـه دسـتگاه عـدالت کیفـري و جامعـه شـده ـ بـه اسـتناد شـواهد تـاریخی ـ             یـت آن که درنها

اعتماديِ شهروندان به دستگاه قضـایی و موجبـات توسـل آنـان بـه انتقـام خصوصـی را فـراهم         بی
.)152: 1384ترخانی (خواهد آورد 
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هاي اساسی دادرسی کیفـري بـه دنبـال کشـف حقیقـت و اثبـات       عنوان یکی از رکنلیل بهد
کنـد تـا در دعواهـاي کیفـري،     همین سازوکارِ دلیل در امور کیفـري، ایجـاب مـی   . واقعیت است

. اي بـه دسـت آیـد   تواند به هر شیوه و وسیلهحقیقت نمی. ي دلیل دنبال شوداصلِ تحصیل آزادانه
کـار بـردن   م قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی، مستلزم جلوگیري از بهشأن و منزلت نظا

هاي اساسیِ تمدنِ بشري و رسیدن به یک دادرسیِ عادالنه را به مخـاطره  وسایلی است که ارزش
توان با توسل به انواع و اقسامِ دلیل مبادرت به اثبات جرم کرد، امـا  ، اگرچه مییناندازد؛ بنابرامی

هاي قانونی را رعایت نکرده باشد سـبب سـلب ارزش اثبـاتی و    اي که محدودیته از شیوهاستفاد
به همین علت، به دنبال اصـل آزادي تحصـیل دلیـل، بحـث مشـروعیت      . دشوقضایی آن دلیل می

ي نامشـروع در کسـبِ دلیـل    د و هرگونـه دلیـل غیرقـانونی و شـیوه    شـو تحصیل دلیل مطـرح مـی  
آمده آوردن اطالعات از طریق دسترسد که بهو به نظر می) 1388:195تدین (شود محکوم می

باشد و نباید فقط با اتکا بـه اظهـارات ایـن افـراد جهـت اثبـات اتهـامی        نادرستاي مخبران، شیوه
.ي دیگران اکتفا نمودعلیه

تعارض بااعتبار و شأن مجریان عدالت کیفري: بند پنجم
کنـد هرگـاه   کیفري از گذشته تـاکنون، ایجـاب مـی   جایگاه و اهمیت دستگاه قضا و عدالت

خـاطر در  ینـان آید، نقشی از اعتماد و اطمسخن از نهادهاي قضایی و دستیاران قضایی به میان می
ي کشف تـا اجـراي مجـازات کـه     ي فرایند دادرسی کیفري از مرحلهمجموعه. اذهان تجلی یابد

ت؛ خـود بایـد از هرگونـه عملکـرد     کـاري اسـ  هدف اصلی آن، کشف حقیقـت و مبـارزه بـا بـزه    
کارانه و هر رفتاري که تنزل کرامت مقام قضا و نهاد دادگستري و درمجموع سازمان عـدالت  بزه

کـاري، نبایـد از   بـراي مقابلـه بـا بـزه    «. کیفري را بـه همـراه خواهـد داشـت، مصـون و مبـرا باشـد       
ام عدالت نیست، بهـره جسـت کـه    ي مقها شایستهکاربستنِ آنکارانه و طُرقی که بههاي بزهروش

.)29: 1388پژمان پورزند مقدم (» این نقض غرض است
ي عـدم مشـروعیت   هرچند انحراف فرایند دادرسی از مسـیر عـادي و قانونمنـد خـود، نشـانه     

ولی در جوامع امروزي که اجتمـاع حیـات خـود    ،)Pradel 2007: 373(تحصیل دلیل دانسته شده 
به سـمت  » شهروندمدار«بیند و از حقوق کیفريِ یافته میچیده و سازمانرا در مخاطره با جرایم پی

و بـه  ) 319: 1383ينجفـی ابرنـدآباد  ورنالـد اتنـف  (دارد گام برمی» مداردشمن«حقوق کیفري 
نمایـد، ایـن اهمیـت و    تر از اجراي عدالت توجـه مـی  نظم و احیاي امنیت در جامعه بیشيبرقرار

ي تحصـیل دلیـل و مشـروعیت آن را تعریـف و تبیـین      تناسب شیوهشدت جرم ارتکابی است که 
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شـود کـه   ي شدت و اهمیت جرایم باعث میواسطهپس گاه توجه به امنیت در اجتماع به. ندکمی
ي ي نخست، حقوق افراد در اجتمـاع در معـرض تهدیـد و خطـر قـرار گیـرد و در وهلـه       در وهله

نـد دادرسـی ماننـد اصـل برائـت، اصـل مشـروعیت        در فرایشـده یرفتـه دوم، از اصول و قواعـد پذ 
د؛ اما درهرصورت تخطی از اصولی چون اصل مشـروعیت تحصـیل   شوعدول ... تحصیل دلیل و 

.دلیل به معناي نادیده انگاشتن حقوق افراد یا شأن و منزلت عدالت و دادگستري است

هاتعارض با اصل قطعیت مجازات: بند ششم
ر از لـوازم و شـرایط بازدارنـدگی آن اسـت کـه بـه ایـن امـر         قطعیت و سرعت در اجراي کیف

1764هـا در سـال   اندیشمندانی چـون بکاریـا در کتـاب مشـهور خـود رسـاله جـرایم و مجـازات        
کـار اسـت و اگـر مـردم     اصل، در حتمیت و قاطعیت در مجـازات بـزه  «به نظر وي . استپرداخته

د شـد، از ارتکـاب بـزه خـودداري     بدانند کـه در صـورت ارتکـاب جـرم حتمـاً مجـازات خواهنـ       
.)1383:67گلدوزیان (» خواهند کرد

که حکم صادره قطعی شد، این حکم داراي اعتبار امر مختومه است و مجازات محض اینبه
ولی باید یـادآوري کـرد کـه در جریـان مجـازات بـا توجـه بـه         . ازنظر قضایی غیرقابل تغییر است

تـر  هـا، کـم  ر معرض تغییر است، تقریباً در عمل، مجازاتاختیارات قانونی، حکم قطعیِ کیفري د
.شودطور کامل به مورداجرا گذارده میبه

ي یـک سـري   یعنی زمانی که امیدوارند با ارائـه ،در مورد مخبران هم به همین صورت است
دسـت بـه هـر کـاري     منـد خواهنـد شـد،   بهـره اطالعات از مصونیت یا حداقل، تخفیف مجازات 

هـا کـه خـود یـک عامـل بازدارنـده اسـت اثـر         کـه اصـل قطعیـت مجـازات    ینجاسـت اوزنندیم
.گیرداي قرار میکاران حرفهعنوان یک حربه در اختیار بزهداده و بهبازدارندگی خود را ازدست

درواقع زمانی مجرم، مجـازات را در حسـابگري سـود و زیـان ناشـی از ارتکـاب جـرم، پـیش از         
مجرم در برابـر  ید و زمانی ترس از مجازات باعث افزایش خودکنترلگیرارتکاب آن در نظر می

ا ایـن نهـاد، اطمینـان     ارتکاب جرم میيهاوسوسه شود که او از اجراي مجازات مطمئن باشد؛ امـ
بـرد و احتمـال   مـی ینمجرم از اجراي مجازات مقرر در قانون براي ارتکاب جـرم خـاص را از بـ   

مـذاکره بـا مقـام تعقیـب و خبرگیـري را      یجـه سـبک، درنت هـاي تبرئه یا محکومیـت بـه مجـازات   
هـاي  جایگزین اطمینان قوي به محکومیت به مجازات مقرر در صورت دستگیري، در حسابگري

کند؛ بنابراین، او سود ناشی از ارتکاب جرم را بسیار بیشتر از ضرر آن که یک احتمـال  مجرم می
ریسک ارتکاب جـرم را  یجهیابد، درنتیناچیز به محکومیتی سبک در صورت دستگیري است م
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.پذیردیمیآسانبه
کوچـک  یتیک اقلهاین، اشودیآشکارتر م» ابر بزهکار«این نکته با توجه به مفهوم یتاهم

10گفـت حـدود   تـوان یهـا مـ  شده هسـتند و در مـورد آن  مباشر جرم در مجموعه جرایم شناخته
گسـن  (شـوند  شـده مـی  درصد جرایم شناخته50جنایی هستند که تقریباً مرتکب یتدرصد جمع

هـا  تـرین مجـازات  احتمـال محکومیـت بـه سـخت    این مجرمین که حتّی بـا علـم بـه   ). 221: 1388
شوند، اگر احتمال بدهند که در صورت دستگیري امکان مذاکره با مقام تعقیب مرتکب جرم می

ب جــرم بســیار جســورتر مراتــب بــراي ارتکــارا دارنــد، بــه... و گــرفتن تخفیــف در مجــازات و 
مجـازات  يجـا مرتکـب جـرم شـده و بـه    بـار یکدر مورد مجرمینی که یژهواین امر به. شوندمی

.تر استاند، صادقبهره بردهیزنمقرر از مزایاي دادوستد اتهامی و چانه

هاتعارض باهدف بازدارندگی مجازات: بند هفتم
، بازدارنـدگی را  یگـر دعبـارت به. شودی میبازدارندگی یکی از اهداف کیفر تلقیطورکلبه

. گیـري یـا کـاهش جـرم نامیـد     توان یک شیوه یا ابزار براي رسیدن به هدفی کالن، یعنی پیشمی
علیه از اجـراي مجـازات در مـورد    ارعاب خاص یعنی ترسی که در خود محکوم«بازدارندگی یا 

تـر، مرتکـب تکـرار جـرم     نی دقیقد تا دیگر مرتکب جرم و به معشوشود و باعث میاو ناشی می
.)1384:109صفاري (» نشود

هـا  ها بر عناصر شدت، حتمیت و سرعت اجراي مجازاتکارایی نظریه بازدارندگی مجازات
لیکن واقع امر آن است که وقتی بزهکـاري  ،)359: 1387محمودي جانکی و آقایی (مبتنی است 

، چـون یـا مـانع    بـرد ییق مجازات از بـین مـ  کند فرصت اصالح وي از طرعنوان مخبر عمل میبه
اجـراي ایـن   یجـه در ضمن اگـر درنت . کندیرو مشود یا آن را با تخفیف روبهاجراي مجازات می

تـا دیگـر   ) يسـاز براي صحنه(امر، مجرم براي همکاري با پلیس به صحنۀ ارتکاب جرم بازگردد 
، عفـو یـا   یطـورکل بـه . شـود یو مـ رروبـه يمجرمین را به دام اندازد، اصالح مجرم با مشکل جـد 

ولیت کیفـري و برکنـاري   ئهاي جرم اقتصادي، بـا اهـداف بازدارنـدگی، مسـ    مصونیت در پرونده
. ها مرتکب فسـاد شـوند، مغـایر اسـت    هایی که ممکن است مجدداً در آناشخاص فاسد از سمت

انـد کـه   مایت کردهمشی حچندین مقرره از کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با فساد از این خط
در ایـن مـاده مقـرر شـده بـه هنگـام تحمیـل ضـمانت         . آمـده اسـت  ) 30(ها در ماده ترین آنمهم

.اجراها، شدت جرم موردتوجه قرار گیرد
مصـونیت  . توان عفو عمومی یا مصونیت را اعمال کردحال، شرایطی وجود دارد که میاینبا



151 ...نقش مخبران در آیین دادرسی کیفري ناظر بر جرایم اقتصادي

ر جایی اعطـا شـود کـه مـتهم جـرم اقتصـادي را       ها ممکن است دیا به هر شکل تخفیف مجازات
این مـوارد  . ها همکاري کرده استصالح کمک یا با آنگزارش یا به نحو دیگري به مراجع ذي

.استکنوانسیون آمده) 37(صراحت در ماده به
که شـخص تحـت تعقیـب بـا مراجـع      آیدیمصونیت و تخفیف معموالً در جایی به اجرا درم

. شـود دیـد در هـر پرونـده مربـوط مـی     شته و این موضوع به اعمـال صـالح  صالح همکاري داذي
در . دید به اصول بنیادین نظـام حقـوقیِ کشـورِ مـوردنظر بسـتگی دارد     ماهیت و میزان این صالح

توانند تعقیب را متوقف کنند و متعهد شوند اگر متهم همکاري ها، مقامات تعقیب میبعضی نظام
، یاردارنـد ي جـرم را در اخت ها، مقامات تعقیبی که ادلهدر دیگر نظام.بردارندکند از تعقیب دست

ازلحاظ قانونی موظفند آن را تعقیب کنند و در چنین مواردي باید مصونیت قانونی وجـود داشـته   
گـذار در  اصوالً قضات باید بر اساس ارزیابی خود از بزه و شدت آن و هر مبنایی که قانون. باشد

.تعیین مجازات مبادرت ورزنداختیارشان نهاده به

کارهاي رفع موانعراه:گفتار چهارم
براي رفع ایرادات و موانعی که بر سر راه اسـتفاده از مخبـران در نظـام قضـایی وجـود دارد،      

اند که ما براي نمونـه، سیسـتم   بینی کردهکارهاي گوناگونی را پیشهاي حقوقیِ مختلف، راهنظام
.دهیمقرار مییررسحقوقی فرانسه را موردب

مقـرر  ) 2004مـارس  9موجـب قـانون   الحـاقی بـه  (132-78قانون مجـازات فرانسـه در مـاده    
شخصی که شروع به ارتکاب یک جنحه یا جرمی کرده، اگر با آگـاه کـردن مسـئوالن    : داردمی

اداري یا قضاییِ مربوط از تحقق جرم جلوگیري کـرده و در صـورت مقتضـی دیگـر مرتکبـان و      
شـده بینـی یشدر مـوارد پـ  . شـود ي جرم را شناسایی کند؛ مجازاتش طبق قـانون سـاقط مـی   شرکا

ــایتی شــده    بــه ــا جن موجــب قــانون، دورانِ کیفــرِ حــبسِ قــانونیِ شخصــی کــه مرتکــب جنحــه ی
هـا امکـان متوقـف سـاختن     مقام اداري یا قضایی را به نحوي آگاه نماید که بـه آن کهیدرصورت

مفـاد شـقِ پیشـین    . یابـد ا و معاونان جرم را معرفی نماید، تخفیف مـی جرم را بدهد، یا دیگر شرک
جنایتی ـ کـه بـه    یاشخص از وقوعِ یک جرمِ مرتبط با ماهیت همان جنحهکهیچنین به هنگامهم

چنـین، در  هـم . شـود خاطر آن تحت پیگرد است ـ به نحوي از انحاء جلوگیري کند نیز شامل می 
اي جلـوگیري کنـد یـا شـرکا یـا      ت ناشی از چنین جرم یا جنحهمورد شخصی که از تحقق خسار

هــیچ . شــودهــا در مــوردش اعمــال مــی معــاونین آن را معرفــی نمایــد، همــان تــدابیر و تخفیــف 
ي کنونی باشد، مـورد  تواند تنها بر اساس اظهارات شخصی که موضوع مفاد مادهمحکومیتی نمی
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یین دادرسی کیفري فرانسه، در باب اطالعـات  قانون آ706-87و بر اساس ماده حکم قرار گیرد
تواند تنها بر اساس توضـیحات و مالحظـات   محکومیتی نمییچه«: داردمخبران نفوذي، مقرر می

شـرکت  ) نفـوذ در بانـدهاي مجرمانـه   (افسران یا مأموران پلـیس قضـایی کـه در عملیـات مخفـی      
ي متهم با مخبـر نفـوذي را   ان مواجهههمین قانون، امک706-86اند، صادر شود؛ یا در ماده داشته

طـور مسـتقیم   که این مواجهه نباید بهشدهیانمقرر داشته و ب706-61طی شرایط مذکور در ماده 
.شود) مخبر(منجر به افشاي هویت وي یرمستقیمیا غ

گیرينتیجه
ازآنجاکــه کشــف و اثبــات جــرایم اقتصــادي، بــا دشــواري فــراوان همــراه اســت، شــناخت   

هاي ارتکاب جرم، هویت سایر مرتکبان و معاونان جـرم و نیـز بازیـابی عوایـد مجرمانـه کـه       شیوه
کـاران تسـهیل   ي حیاتی داشته باشـد بـا همکـاري خـود بـزه     ممکن است براي توسعه کشور جنبه

المللی ازجمله کنوانسیون سـازمان ملـل بـراي مبـارزه بـا جـرایم       هاي بینطبق کنوانسیون. شودمی
الزم اسـت کشـورها   ) مریـدا (و کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فسـاد  ) پالرمو(ه یافتسازمان

در قوانین کیفري براي ترغیب آن دسته از مرتکبـان ایـن جـرایم کـه قبـل از تعقیـب یـا در حـین         
تواند این تدابیر می. یرنداند؛ تدابیر مناسبی در نظرگتحقیق، همکاري مؤثري با نظام قضایی داشته

بینـی  ورت معافیت، تخفیف، تعلیق یا تعویق مجازات این قبیـل اشـخاص توسـط مقـنن پـیش     صبه
ي این نگرانی وجود دارد که اسـتفاده حالیندرع. شود یا اختیار چنین ارفاقی به قضات داده شود

نادرست از چنین تدابیري ممکن است مبانی دادرسی عادالنه را زیر سؤال ببرد یا با اصول حـاکم  
بـه همـین دلیـل نیـاز اسـت بـین ایـن        . ها در تعـارض باشـد  ها ازجمله قطعیت مجازاتاتبر مجاز

. بین حقـوق فـردي و منـافع اجتمـاعی آشـتی داد     ینوعمالحظات متعارض توازن ایجاد شود و به
نظام قضایی داده نشود، عملکرد دستگاه قضایی در ایفـاي  ي استفاده از مخبران بهچون اگر اجازه
ي اسـتفاده از ایـن   نظام قضایی اجـازه و اگر بهخوردیظ منافع جامعه به مشکل برموظایفش و حف

هـاي حقـوقیِ   به همین دلیـل اسـت کـه در نظـام    . افتدروش داده شود؛ حقوق متهمان درخطر می
ي حضـوري مـتهم بـا مخبـر     متحول ماننـد فرانسـه سـازوکارهایی در ایـن زمینـه ازجملـه مواجهـه       

.استشدهبینییشپ
فاده از اطالعــات مخبــران جهــت مــتهم کــردن دیگــران، بایســتی تحــت شــرایطی کــامالً اســت
. شده و با رعایت اصول حاکم بر دادرسیِ عادالنـه و حقـوق دفـاعی مـتهم صـورت پـذیرد      کنترل

بینـی  که به نظر باید در قوانین کیفري مربوطـه پـیش  –پیشنهادهاي نگارنده جهت رعایت این امر 
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:ستبه شرح زیر ا-شوند 
.ـ دلیلی براي اثبات اتهام به شمار نرودییتنهاگاه اطالعات مخبران ـ به؛ هیچاول
اعتماد بودن مخبر و اطالعـات  ؛ تصمیمات اتخاذي دال بر عدم افشا هویت مخبران، قابلدوم

سـو و حقـوق   قرار گیرد تا بین این اقـدام حمـایتی از یـک   یوي، توسط مقامی مستقل موردبررس
.وي دیگر توازن ایجاد شودمتهم از س

دبایـ ،که نسبت به مخبر در مقابل ارائـه اطالعـات ارفـاقی صـورت بگیـرد     قبل از اینینجادر ا
اعتماد شده از سوي وي بر اساس یک معیار نوعی سنجیده شود که این معیار، قابلاطالعات ارائه

طـور  مربوط به مخبر باید بـه اطالعات. دهدقرار مییبودن یا نبودنِ اطالعات مخبر را موردبررس
) الـف : نمایـد گیـري یمکامل در دسترس مقام مستقل قرارگرفته تا با توجه بـه شـرایط زیـر تصـم    

مثال اطالعات مخبر بر اساس مشاهده وقوع عمل مجرمانه بـوده یـا   عنوانبه(مبناي اظهارات مخبر 
آیـا در هنگـام دریافـت    کـه  مثـل ایـن  (شـده اسـت   حالتی که از مخبر اطالعات گرفتـه ) ؛ ب)خیر

آگـاهی از نـوع ارتبـاط میـان مخبـر و      ) ؛ ج)شـده اسـت؟  تلقینـی اسـتفاده  يهااطالعات، از سؤال
ي کیفـري  هـاي عمـومی مخبـر و سـابقه    ویژگـی ) متهمی که علیه او اطالعاتی ارائه داده اسـت؛ د 

وسـقم  صـحت ) تقاضایی که مخبر در مقابـل ارائـه اطالعـات از مقامـات مربوطـه دارد؛ و     ) وي؛ ه
دقیق بودن اطالعاتی که مخبر در مورد ) اطالعاتی که مخبر قبالً به مقامات قضایی داده است؛ ي

.متهم ارائه داده است
. بینی شودي عمديِ اطالعات غلط و نادرست ضمانت اجراهاي قانونی پیش؛ براي ارائهسوم

.ن به مقامات استاین روش براي جلوگیري از ارائه عمدي اطالعات غلط از سوي مخبرا



154
1394بهار، دهم، شماره سومفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

منابع
فارسی)الف

.، تهران، انتشارات سمت1، ج آیین دادرسی کیفري،)1376(آشوري، محمد -
ــد- ــان پورزن ــدم، پژم ــل کیفــري ژرف«،)1380(مق ــوقی و قضــایی  »ســاخت دلی ــه حق ، مجل

.34دادگستري، شماره 
.نیاد حقوقی میزان، تهران، بتحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفري،)1388( تدین، عباس -
دانـان و  هـاي حقـوق  اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو آمـوزه «، )1388( تدین، عباس -

.تهران، بنیاد حقوق میزان، )هامجموعه مقاله(هاي علوم جنایی ، تازه»رویۀ قضایی ایران
، »هـا نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آن«،)1384(ترخانی، شهریار -

، جلد اول، تهـران، کمیتـه معاضـدت    )گزیده مقاالت مبارزه با مواد مخدر در ایران(علوم جنایی 
.قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر

ابراز پشیمانی از ارتکـاب جـرم اقتصـادي و بازرگـانی در حقـوق      «،)1386( ینجعفري، ام-
.118تا 105، 61مجلّه حقوقی دادگستري، شماره ، »فرانسه
هـاي  ، تـازه »دادرسی عادالنه و مقررات دادرسی کیفري ایـران «،)1388( رحمدل، منصور -

.تهران، بنیاد حقوق میزان، چاپ نخست، )هامجموعه مقاله(علوم جنایی 
شـناختی  تحلیـل جـرم  (شناسی به تروریسـم  دیدهشناختی و بزهرهیافت جرم«،)1383(رنالد اتنف - 

.39آبادي، مجله تحقیقات حقوقی، شماره فی ابرند، ترجمه علی حسین نج»)تروریسم
.، تهران، بنیاد حقوقی میزانجرایم بدون بزه دیدهچاپ اول، ،)1387(رهامی، محسن -
.6، سال دوم، شماره تعالی حقوق، )1389(یاللدادخدایی، -
، علــوم جنــایی، جلــد دوم، چــاپ  »کیفرشناســی و توجیــه کیفــر«،)1384(صــفاري، علــی-

.، تهران، انتشارات سلسبیلنخست
، جلـد اول، چـاپ هفـتم، انتشـارات     حقوق جزاي عمومی ایران، )1383( یرجگلدوزیان، ا-

.دانشگاه تهران
: ، ترجمـه مهـدي کـی نیـا، چـاپ سـوم، تهـران       نظريیشناسجرم،)1388( یموندگسن، ر-

.انتشارات مجد
يهـا در موضـوع ] مـتهم [اعی دادرسـی منصـفانه و حقـوق دفـ    «، )1384(یالگوت، اسـتفان -

، سال نهـم،  دانشگاه تربیت مدرس تهرانپژوهشی مدرس علوم انسانی–فصلنامه علمی ، »کیفري
.)41پیاپی (1ش 
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بهتـرین راهکارهـا بـراي    چـاپ اول،  ،)1388(معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضایی -
.، تهران، روزنامه رسمیفتهیاکیفري مربوط به جرایم سازمانهايحمایت از شهود در پرونده

، »هـا بررسـی نظریـه بازدارنـدگی مجـازات    «،)1387(س آقاییویروزف،محمودي جانکی-
.2، شماره 38فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 

بـر نظـام   یـد در فراینـد دادرسـی کیفـري بـا تأک    یدادوسـتد اتهـام  ،)1391( مرادي، فرزانه -
، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    یشناسناسی ارشدحقوق جزا و جرمکارشنامهیانحقوقی ایران، پا

.اراك
، فصـلنامه پـژوهش   »جـرم اقتصـادي؛ تعریـف یـا ضـابطه     «، )1392(زمانی مومیرسعیدي م -

.حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم
هـاي فـردي در مقابلـه بـا جـرایم      توازن میان امنیت ملـی و آزادي ، )1387(پور، حسن عالی-

.شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتري حقوق جزا و جرمریستیترو
کـاري  کلیـات، بـزه  (شناسـی تقریـرات درس جـرم  ،)1379(ینحسـ آبادي، علینجفی ابرند-

.)یافتهمزمن، پیشگیري زودرس، جرایم سازمان
ــد- ــادي، علــینجفــی ابرن ــرات درس جــرم، )1384( ینحســآب ــر در(شناســیتقری آمــدي ب
.)کاري اقتصادي و حقوق کیفري اقتصاديشناسی بزهجرم

علـل ارتکـاب جـرایم    «، )1392(زارع مهـدوي قـادر  و لـی سعادت عهدي،میوسفی مراغه-
.، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال پنجم، شماره سوم»اقتصادي و راهکارها
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