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توجیه رسیدگي افتراقي برای جرایم اقتصادی :تهدید جرم یا خطر
مرتکب؟
****

علیرضا آیت بتول پاکزاد** حسن عالیپور*** محمود صابر
(تاریخ دریافت 92/2/11 :تاریخ پذیرش)98/7/78 :

چکيده
در قوجیه رسی گی کیفرب اننراقی نسرت به جرایم اقنصادبق دا معیار ب یادین ن ش دارن  :نخستق ایژگیهاب
مرقکبق نفوذ ا یا قص اب گویاب آن هسن که مرقکب بزه اقنصادب داراب خیرناکی باال است؛ همین ایژگی
سرب میشود رسی گی کیفرب معمول ننوان براب چ ین بزهکارانی مؤثّر باش  .معیار داّح ایژگی ماهیّت رننار
مجرمانه است .بزه اقنصادبق که گاه موجب اخالل ا یا انساد اقنصادب میشود ا پیام آن را داردق براب اقنصاد ا
حنّی ام یّت ملّی قه ی مـسوب میشود .گزی ش هر یو ار این س جهها قابلیّت قعیین سارکارهاب اننراقی را براب
رسی گی کیفرب جرایم اقنصادب داردق الی داراب چالشها ا کاسنیهایی است که چهبسا در ک ار رسی گی
اننراقیق رسی گی قانونی را کمرنگ ک  .نوشنار حاضر مشخّص میک در نظاح کیفرب ایرانق جرایم اقنصادب
بیشنر ار جهت پیام جرح اننراقی ش هان ؛ این اضعیّت ناشی ار پیون سهگانۀ نعّالیّت رسانههاق اضعیّت سیاسی ا
اقنصادب ایران ا موقعیّت مرقکب ار جهت ارقراط با دسنگاههاب اجرایی است .این سه عاملْ جرح اقنصادب را
خواهناخواه به جرح ام یّنی شریهسارب میک

ا دادرسی کیفرب اننراقی نیز بر همین مر ا اسنوار میشود.

واژگان کليدی :جرم اقتصادی ،رسيدگی کيفری افتراقی ،بزهکار اقتصادی ،رفتار مجرمانه ،پيامد
جرم.
 دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشک ه ح وق دانشگاه آراد اسالمی ااح قهران شمالق قهرانق ایران (نویس ه
مسئول)Alirezaayat1350@gmail.com :
** اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمی ااح قهران شمال ق قهرانق ایران.
*** اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه پردیس نارابی دانشگاه قهرانق قمق ایران.
**** اسنادیار جزا ا جرحش اسی دانشگاه قربیت م رسق قهرانق ایران.
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مقدّمه
با پیشرنت ا قوسعۀ ن ّاارب ا ارقراراتق راابط دالتها ا انراد با یک یگر بیش ار پیش گسنرده
ا پیچی ه ش ه است .این پیچی گی در قمامی ابعاد رن گی بشر رسوخ کرده استق چ انکه امکان
حلّ مسائل ا مشکالت امرارب با اسنفاده ار راشهاب ق یمی ممکن نیست .در این میانق
نعّالیّتهاب اقنصادب یکی ار اصلیقرین مـورهاب راابط در قرن بیستایکم هسن  .این
نعّالیّتها در قالبهاب من وّع ا میان شخصیّتهاب مخنلف ایجاد میشون ا به همین دلیل است
که امکان اقوع بزهکارب اقنصادب ار ج رههاب مخنلف مفهومیق مص اقی ا پیام ب اجود دارد.
با اجود اینق جرایم اقنصادب به مع اب امرارین خود ار ساب هاب روالنی برخوردار نیسن ا در
چ دهۀ اخیر است که به ع وان یکی ار مهمقرین جرایم داخلی ا بینالمللی ظاهر ش هان  .ار
سوب دیگر با در نظر گرننن این مسئله که جرایم اقنصادب برخالف بسیارب ار جرایم س ّنی ب ان
اسنفاده ار رار ا خشونت راب میده ق رریعناً مرقکران این جرایم نیز در رمرۀ مرقکران جرایم
س ّنی قرار نمیگیرن  .این جرایم عموماً به صورت مخفیانه ا با سوء اسنفاده ار موقعیّت ا م اصب
مرقکران رخ میده  .ار این راق ماهیّت این جرایم چ اجهی ا بسیار پیچی ه است ا ق وّع جرایم
اقنصاد ب را به همراه دارد .اانگهیق با قوجّه به احنمال سارمانیاننه بودن بسیارب ار این جرایمق
مسئلۀ اننراقیسارب دادرسی به ع وان یو راهکار شکلی مؤثّر میرح میشود.
جرایم اقنصادب نه ق ها میقوان م جر به ار بین بردن نظم ا انسجاح داخلی یو کشور شون ق
بلکه در صورت سارمانیاننه بودن ممکن است در سیـی اسیعقر چ ین آثارب را مـ ّق ک ؛
ب ین جهت کشورها به دنرال ایجاد قوانی ی هسن که در این خصوص م جر به باردارن گی
مرقکران شون  .همچ ینق با قوجّه به امکان ق وّع اقوع جرایم اقنصادب این مسئله میرح میشود
که نمیقوان همۀ این جرایم را به یو شیوه دادرسی کرد ا ب ین سرب قالبهاب س ّنی دادرسی
جرایم اقنصادب نمی قوان

مشکالت نعلی را سامان ده  .در چ ین شرایییق نیار ج ّب به

اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادب میرح میشود.
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همانیور که گفنه ش ماهیّت این جرایم به صورقی است که عموماً نراقر ار حورۀ داخلی یو
کشور ارقکاب می یاب  .ار این راق با قوجّه به درگیر بودن بیشنر کشورهاب دنیا در این رمی هق
چالشهاب پیش راب دالتها براب رنع مشکالت ناشی ار این جرایم م جر به قصویب ک وانسیون
سارمان ملل منّـ براب مرارره با نساد در سال  3992ش  .این ک وانسیون که قـت ع وان
ک وانسیون «مری ا» ش اخنه ش ه است براب نخسنینبار دالیل موجّه لزاح اننراقیسارب دادرسی
جرایم اقنصادب را میرح کرد .در م ّمهاب که به موجب قوان ات صورتگرننه در این
ک وانسیون م نشر ش به مواردب منع ّد اشاره ش ه است که هر ک اح نیارم دادرسی ا قخصّصی
ج اگانه است.
قانون الـاق دالت جمهورب اسالمی ایران به ک وانسیون سارمان ملل منّـ براب مرارره با نساد
در سال  8217ابالغ ش  .ار این راق جمهورب اسالمی ایران نیز با ررح اق اماقیق براب
اننراقی سارب دادرسی جرایم اقنصادب اق اح کرده است .الرنه اننراقیسارب دادرسی کیفرب به
خودبخود پراژهاب دناعکردنی نیست که قانونگذار بنوان براب هر پ ی ۀ کیفرب ار آن بهره
بگیرد .دادرسی کیفرب اننراقی در جایی که مـوریّت با قه ی برجسنهقر ا بزرگقر ار قه ی هاب
عادب باش عموماً میقوان با دادرسی کیفرب عادالنه ا م ی ی در قعارض باش  .ار این راق قوجیه
دادرسی کیفرب اننراقی بسیار مهمقر ار جلوهها ا حنّی آثار مثرت آن استق چ انکه اگر قوجیه
نشودق جلوهها ا آثار مثرت آن موقّت خواه بود.
قوجیه رسی گی کیفرب اننراقی جرایم اقنصادب با لـاظ سه مؤلّفه ا با سه معیار اصلی س جی ه
میشود .سه مؤلّفۀ حاکم بر جرایم اقنصادب عرارت هسن ار :نخستق جرایم اقنصادب جرایمی
اصیل نیسن ا با ایژگی عارضی ار جرایم عمومی قشکیل میشون  .داّحق جرایم اقنصادب در
ایران رابیهاب ق گاق گ با ام یّت ملّی دارن  .اقنصاد عموماً دالنی ا شرهدالنی در ایران ا رایکرد
منّضاد با بارار آراد سرب ش ه است جرح اقنصادب عموماً جرح ام یّنی هم قل ّی شود .سوّحق جرایم
اقنصادب در مفهوح شکلی ا ساخنارب (نه ماهوب) عموماً بر رایکرد جهانی ا اارداقی اسنوار
هسن ا این دسنه ار جرایم پس ار اقماح ج گ سرد ا با مـوریّت سارمان ملل منّـ میرح ش ه
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ا به ق ریج در ایران نیز برجسنه ش ه است .با قوجّه به این سه مؤلّفهق حال سه معیار براب قوجیه
اننراقیسارب رسی گی کیفرب جرایم اقنصادب میرح میشون  :نخستق معیار رننار مجرمانه؛ در
ای جا بررسی میشود که آیا رسی گی اننراقی به جهت خیرناکیق گسنردگی ا خاص بودن رننار
مجرمانۀ اقنصادب است؟ داّحق معیار مرقکب جرح؛ در این معیار با مالحظۀ جایگاهق اضعیّت ا
ایژگی مرقکب جرح اقنصادبق اقنضاب رسی گی کیفرب اننراقی میرح میشود .سوّحق پیام جرح؛
در این معیار آثار منع ّد جرایم اقنصادب در جامعه به ع وان قوجیهی براب رسی گی کیفرب اننراقی
لـاظ می شون  .پیش ار بررسی این سه معیارق ابن ا مفهوح رسی گی کیفرب اننراقی نسرت به جرایم
اقنصادب به ع وان رمی ۀ بـث میرح میشود.

 .3مفهوم رسيدگی کيفری افتراقی نسبت به جرايم اقتصادی
پیش ار بررسی مفهوح اننراقی ش ن یا اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادبق بهنر است ااژۀ
اننراق ریشهیابی شود .اننراق کلمهاب عربی ا ار ریشۀ «نرق» به مع اب ج ا کردن است .در
ااژه نامۀ دهخ اق اننراق به مع ی ار یک یگر ج ا ش ن ا پراک ه گردی ن آم ه است (دهخ اق
 .)342 :8221با قوجّه به این قعریف به نظر میرس نخسنین قصوّر ار اننراقی ش ن دادرسیْ
اخنصاصی ش ن دادگاهها باش  .امّا چ ین برداشنی با ح وق ا آرادبهاب بشرب ا اصل  873قانون
اساسی جمهورب اسالمی ایران که ن ط دادسرا ا دادگاه نظامی را به ع وان دادگاه اخنصاصی
پذیرننه است در قعارض است .ار این راق بای گفت اننراقی ش ن ناظر به قشنّتق قفرّق ا جزیرهاب
ش ن دادرسی است (پاکنیّتق .)32 :8269
دادرسی اننراقی یا همان اننراقیسارب دادرسی ابعادب مخنلف را دربر میگیرد .ار این دی گاه
شای بنوان شراهنی را با دادرسی س ّنی یانت .الرنه در خصوص همین ابعاد قفااتهایی مهم اجود
دارن که عم ۀ آنها به سرب جزیرهاب ش ن دادرسی ایجاد ش هان .
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به رور کلّی میقوان دادرسی اننراقی را ار سه بع بررسی کرد:
 .8به اعنرار شخصیّت مرقکب .این موضوع گاه ج رۀ حماینی داردق مان دادرسی ارفال به جهت
شخصیّت شک ه ا حسّاس آنها .همچ ینق گاه مرن ی بر سختگیرب نسرت به بزهکارب پرخیر
ا یا بزهکارانی است که به سرب موقعیّت خاصّ شغلی خویشق در موقعیّت حسّاسی قرار
گرننهان ق مان دادرسی نظامیان به جهت موقعیّت ا شغل خییر آنها.
 .1به اعنرار نوع جرح ارقکابی مثل قخصّصی ا ن ّی بودن یا خیرناکی آن؛ مان قواع خاصّ
رسی گی ناظر به جرایم رایانهاب یا جرایم قراریسنی که باعث ررح قواع خاصّ دادرسی به
موارات نرآی عاح دادرسی ش ه است.
 .9به اعنرار آماج جرح ا بزه ی ه .این معیار ار یو سو قـت قأثیر بزه ی هش اسی حماینی ا در
راسناب رننار م صفانه با بزه ی ه است .ار سوب دیگر به سرب آنچه ق صیر بزه ی ه گفنه
میشود قخفیف مجارات بزهکار به میان میآی (پاکنیّتق )34-32 :8269
ب ین سانق ق وّع ا قکثّر مرقکران ا جرایم در دنیاب امرار شرایط را براب دادرسی آنها به شیوۀ
س ّنی سخت ا ناممکن میسارد .ضرارتهایی مان قخصّصی کردن نرآی رسی گی ا نیار به
ادلّۀ کیفرب ایژه مان ادلّۀ الکنرانیکی ا قـوّالت مرقرط با بار اثرات در جرایم سارمانیاننه ا
قراریسنیق مراحثی مان

کشف ا قـ یق جرایم رایانهاب ا جرایم اقنصادبق صالحیّتهاب

کیفرب در نضاب سایررق قـوّالت مربوط به ح وق بزه ی ه ا  ...اقّخاذ رایکردب منفاات در
دادرسی را ضرارب می سارن ق رایکردب که در خصوص نهادها ا ک شگران دادرسیق شیوه ا
نرآی رسی گی ا نیز ادّلۀ اثراتق قواع کالسیو دادرسی را دگرگون میسارد (پاکنیّتق
.)34 :8269
به رور کلّی بیشنر نظاحهاب ح وقی دنیا براب جرایمی که موضوع آنها ار اهمیّنی خاص
برخوردار است ا بزه ی گی آنها در جامعه گسنرده است سیاست کیفرب خاصّی را اقّخاذ
می ک  .در ااقعق اهمیّت ا یا گسنردگی مصادیقق آنها را اادار به اضع قوانین ا م رّراقی منمایز
میک

که معموالً در م ایسه با سیاست کیفرب سایر جرایمق پیشگیرانهقرق سختگیرانهقرق
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باردارن هقرق دقیققر ا ن ّیقر هسن  .براب نمونهق جرایمی نظیر جاسوسی ا مرارره با موادّ مخ ّر
در گذشنه ا جرح اقنصادب در یکی دا دهۀ اخیر را به سرب آثار ریانبار ا گسنردهاب که دارن
در قالب جرایم خاص قرار میده (غالمیق .)76 :8262
اننراقیسارب دادرسی در جرایم اقنصادب ار ساب هاب روالنی برخوردار نیست .پس ار
ک وانسیون مری ا بود که بیشنر کشورهاب جهان به دنرال مراررۀ ج ّبقر با جرایم اقنصادب برآم ن
ا اق اماقی منع ّد را پیشبی ی کردن  .این ک وانسیون نخسنین س ح وقی بینالمللی است که به
رور مشخّص براب پیشگیرب ا مرارره با عم هقرین مظاهر نساد اداربق اقنصادب ا مالی ق این
ش ه است ا به رور مسن یم به جرایم اقنصادب میپردارد .قصویب چ ین س ح وقی گسنردهاب
جهت مرارره با نساد اقنصادب ار یو سو نشانۀ ج ّب بودن معضل نساد در سیوح داخلی ا
بینالمللی است ا ار سوب دیگر بیانگر ارادۀ جامعۀ بینالمللی براب ک نرل این پ ی ه است .این
ک وانسیون که به قیع امۀ شمارۀ  4/11مورّخ  82اکنرر  3992مجمع عمومی پیوست ش ه است ار
یو م ّمهق هشت نصل ا  78ماده قشکیل ش ه است .پیرا الـاق ایران ب ین ک وانسیونق ررق
مادۀ  6قانون م نیق م رّرات این ک وانسیون بخشی ار قوانین داخلی ما مـسوب میشون  .در
م ّمۀ ک وانسیون نسرت به قه ی ها ا مشکالت ناشی ار نساد براب ثرات ا ام یّت جوامع ا ارقراط
نزای ه میان نساد اقنصادبق مالی ا ادارب ا دیگر اشکال جرایم هش ار داده ش ه است ا بر این
امر قأکی ش ه است که پیشگیرب ا مرارره با نساد مسئولیّت کلّیّۀ دالتها است؛ دالتها بای با
همکارب انراد ا گراههاب غیردالنی ار جمله سارمانها ا نهادهاب جامعۀ م نی براب انجاح این
مهم قالش ک .
در خصوص دادرسی جرایم اقنصادبق قوجّه به ابعاد جرحش اخنی این جرایم نیز بااهمیّت استق
چ انکه راهکارهایی ج ی را براب م ابله با جرایم اقنصادب ا به خصوص براب پیشگیرب ار اقوع
آنها در نظر میگیرد (حسی ی ا اسمعیلرادهق  .)389 :8262این ب ان مع ا است که دادرسی اننراقی
جرایم اقنصادب ار م ظر جرحش اخنی نگاهی منفاات به جرایم اقنصادب داردق چ انکه به پیشگیرب
ار اقوع جرح نیز قوجّه ایژه دارد .ار این راق دادرسی اننراقی در پی قـوّالت جرحش اسی
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سارکارهایی ج ی را براب نهادهاب کیفرب نراهم کرده است ا بر این اساس امکان م یریّت ا
پیشگیرب را در خصوص گراههاب بزهکارب خیرناک در جرایم اقنصادب ایجاد کرده است؛
اگرچه این نعّالیّتها با ه ف کاهش بزهکارب در این جرایم انجاح میشون ا امکان حذف
ب یادب آن را ن ارن (نجفی ابرن آبادبق .)33 :8267
اگر پذیرننه شود جرایم اقنصادب ذیل جرایم کیفرب مـسوب میشون ق بای گفت در
سال هاب اخیر قکثّرگرایی در ح وق کیفرب به مراقب بیشنر ار گذشنه ش ه است .در چ ین
شراییی ح وق کیفرب با اننراقی ش ن دادرسی ارقراری مسن یم برقرار میک ا قواع ا نهادها
ا نرآی دادرسی کیفرب نیز قـت قأثیر همین اننراقیسارب قرار میگیرن  .به نظر میرس قا
ه گامی که در خصوص این جرایم اننراقیسارب صورت نگیردق با مشکالقی بسیار ج ّب مواجه
خواهیم ش (پاکنیّتق  .) 79 :8269براب نمونهق شخصی به یو جرح اقنصادب کالن منّهم ش ه
است ا بر این اساس قـت قع یب قضایی قرار میگیرد .در چ ین شرایییق چ انچه دادرس یا
بارپرس به ن ون مربوط به جرایم اقنصادب ا نـوۀ دادرسی قخصّصی آگاه نراش ق با یو دسنور
یا حکم اشنراه ممکن است ضربۀ جررانناپذیرب به ساخنار اقنصادب کشور اارد ک  .در م ابلق
چ انچه یو دادرس آمورشدی ه ا کارآرموده در ح وق اقنصادب ا آگاه به نـوۀ دادرسی این
جرایمق رسی گی این پران ه را بر عه ه میداشتق هم میقوانست به شکل بسیار دقیققرب ح وق
منّهم را رعایت ک ا هم مانع ار اراد خسارت به مردح ا اقنصاد شود .همچ ینق اب میقوانست
براب مجرح با قوجّه به مهارقی که در ارقکاب جرایم اقنصادب داشنه است مجاراقی من اسب قعیین
ک .
شای این مسئله میرح شود که ق ها با آمورش دادرسان براب دادرسی جرایم اقنصادبق نرام ی هاب
کردن دادگاهها در خصوص این جرایم ا نیز اق اح به قأسیس مجنمعهاب قضاییاب که ق ها به
جرایم اقنصادب اخنصاص داشنه باش ق اننراقیسارب دادرسی در جرایم اقنصادب صورت گرننه
است .در این خصوص بای گفت جرایم اقنصادب داراب چ ان پیچی گی ا ابعاد گسنردهاب هسن
که دادرسی درست آنها نیارم اق اماقی بسیار ج ّبقر است .اانگهیق میقوان موارد ریر را
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بخشی ار شیوههاب خاصّ قـ ی اقی در رمی ۀ جرایم اقنصادب لـاظ کرد :حمل ا قـویل قـت
نظارتق نظارت الکنرانیکیق داحگسنربق اسنفاده ار ن ون حساب ارب ج اییق بهکارگیرب مخرران
ا سیسنم ارّالعاقی هوشم (مه ابپورق  .)344-326 :8269با قوجّه به موارد میراحه بای اذعان
داشت که با دادرسی به شیوۀ س ّنی امکان بررسی قخصّصی ا ح وقی جرایم اقنصادب با این بع
ار شیوههاب خاصّ قـ یق ممکن نمیشود.
همانیور که گفنه ش مرقکران جرایم اقنصادب انرادب با هوش ا ذکاات هسن ا امکان م ایسۀ
آنها با مرقکران سایر جرایم اجود ن ارد .بیگمان امکان بارجویی ا دادرسی این انراد با یو
شیوۀ خاص نمیقوان گامی مؤثّر در نرآی دادرسی باش  .ار سوب دیگرق ابعاد گسنردۀ این جرایم
باعث میشون برخی ار انرادب که میقوان ن شی مهم در کشف ح ایق داشنه باش به سرب
قرس ار رایارایی با انراد با نفوذ ننوان در نرآی دادرسی مؤثّر باش  .ار این راق بای گفت
دادرسی اننراقی در قلمرا جرایم اقنصادب این امکان را ایجاد میک که رسی گی به پران ه به
بهنرین شکل ممکن انجاح شود .موضوعاقی نظیر حمایت ار شهودق قسریع در رسی گیق
به کارگیرب دادرسان منخصّص در نرآی

رسی گیق اننراقی بودن قج ی نظرق همکاربهاب

بینالمللی قضایی نظیر قسهیل اسنرداد ا همکارب من ابل قضایی ا نیز اجراب حکم در صورت
مجرح بودن منّهمان مهمقرین مسائلی هسن که در دادرسی اننراقی جرایم اقنصادب میرح هسن
(مه ابپورق  .)394-314 :8269هر ک اح ار این موارد نیارم آمورشهاب اصولی ا حرنهاب
است ا این مسئله باعث قمایز دادرسی جرایم اقنصادب خواه ش .
در چ سال اخیرق بـث جرایم اقنصادب در ایران به شکل نزای هاب رش داشنه استق امّا ه ور
در قانونگذارب قـوّلی خاص رخ ن اده ا ب ین جهت برخورد با جرایم اقنصادب دچار کاسنی
است .اگرچه اق اماقی در این خصوص صورت گرننه استق این اق امات پاسخگوب شرایط نعلی
کشور در خصوص م ابله با جرایم اقنصادب نیست .در این حوره بیشنر کشورهاب عضو
ک وانسیون مری ا در م ایسه با ایران اق اماقی م اسبقر را انجاح دادهان  .براب نمونهق کشور نرانسه
در مسیر مرارره با جرایم اقنصادب ار قمامی ابزارها ا قوان خود اسنفاده کرده است .در این کشور
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دادگاههاب رسی گیک ه به جرایم اقنصادب صالحیّت مـلّی نرام ی هاب دارن  .م ظور ار
صالحیّت نرام ی هاب این است که صالحیّت دادگاهها مربوط به حورۀ معیّ ی نیستق بلکه
صالحیّت آنها در حورههاب قضایی مخنلف اعمالش نی است .این مسئله باعث میشود در ران
رسی گی به پران ه ها اخناللی ایجاد نشود ا صالحیّت مـلّی دادگاه مـلّ اقوع جرح مانع انجاح
کار این مراجع قخصّصی نشود (خ ائیان چگ یق .)41 :8268
این مسئله نه ق ها ار م ظر اجود دادگاههاب قخصّصی جرایم اقنصادب قأمّلکردنی استق بلکه
ایجاد صالحیّتهاب موارب براب این دادگاهها م جر به کارآم ب نظاح ع الت کیفرب کشورب
مان نرانسه ش ه است .این در حالی است که قانونگذار ایران سیاسنی مشخّص ا م سجم در
خصوص م ابله با جرایم اقنصادب ن ارد .بخشی ار این ن ص به سرب ع ح قعریف جرایم اقنصادب
در قانون استق الی بخشی دیگر ناشی ار نرود برنامۀ مشخّص براب مرارره با این جرایم است.
ب ابراینق قا مراجع قصمیمگیرب اقّفاقنظر ا برنامهاب مشخّص براب م ابله با این جرایم ا دادرسی
م اسب آنها ن اشنه باش ق قشخیص صالحیّت دادگاههاب عمومی ا سایر مراجع ادارب در مسیر
دادرسی این جرایم نیز ممکن نخواه بود.
در ایران دادگاه کیفرب یو ا دا ا ان الب ا سارمان قعزیرات حکومنی به ع وان مراجع صالح
رسی گی به جرایم اقنصادب ش اخنه میشون ؛ ب ان در نظر گرننن قخصّص دادرسان ا دادگاههاق
جرایم مخنلف اقنصادب به هر ک اح ار این مراجع ارجاع داده میشون ق حال آنکه این مراجع
همزمان سایر جرایم عمومی را نیز رسی گی میک  .اخنالس بای در صالحیّت دادگاه کیفرب
دا باش ا جرایم شرکهاب آن در صالحیّت دادگاه کیفرب یو است .مادۀ  1قانون قش ی
مجارات مرقکران ارقشاءق اخنالس ا کالهرردارب به موضوع صالحیّت دادگاهها در خصوص
جرح اخنالس اشاره کرده است .این ماده م رّر کرده است که هر یو ار کارم ان ادارات ا
سارمانها ا یا شوراها ا شهرداربها ا مؤسّسات ا شرکتهاب دالنی ا یا شرکتهاب اابسنه به
دالت ا سایر نهادهاب حکومنی ار جمله قوّۀ قضائیّه ا نیراهاب مسلّح ا به رور کلّی قواب سهگانهق
چ انچه میزان اخنالس آنها قا پ جاه هزار ریال باش ق به شش ماه قا سه سال حرس ا شش ماه قا سه
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سال انفصال موقّت ا هرگاه بیش ار این مرلغ باش ق به دا قا ده سال حرس ا انفصال دایم ار خ مات
دالنی مـکوح میشود (مادۀ  1قانون قش ی مجارات مرقکرین ارقشاءق اخنالس ا کالهررداربق
 .)8297همچ ینق مادۀ  86قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263نیز به این مسئله اشاره کرده است.
انزان بر ای هاق در خصوص انرادب که با قشکیل بان ا شرکه اق اح به ارقکاب جرح ارقشاءق
اخنالس ا کالهرردارب میک ق مادۀ  4قانون قش ی مجارات م رّر داشنه است که رسی گی به
این جرایم در صالحیّت دادگاه کیفرب  8ا  3ا دادگاه ان الب است .بر این اساسق بای گفت
چ انچه مرقکران جرایم شرکهاب ارقشاء ا اخنالس مشمول انساد نیاالرض نراش ق به جزاب ن ب
معادل مجموع آن اموال ا انفصال دایم ار خ مات دالنی ا حرس ار پانزده سال قا اب مـکوح
خواه ش ق که در ا ین صورت با قوجّه به ای که مجارات آنها درجه یو مـسوب میشودق
دادگاه کیفرب یو صالح به رسی گی است ا چ انچه جرح آنها مص اق انساد نیاالرض باش ق
دادگاه ان الب صالح به رسی گی خواه بود (مادۀ  4قانون قش ی مجارات مرقکرین ارقشاءق
اخنالس ا کالهررداربق .)8297
این ق وّع ا قع ّد مراجع رسی گیک ه به جرایم اقنصادب موجب ن ض ح وق دناعی منّهم
خواه ش  .در ااقعق ررق اصول آیین دادرسی کیفرب منّهم حق دارد به رور کامل ار مرجع
صالح براب رسی گی میّلع شودق حال آنکه به سرب مرهم بودن مفاهیمی که در قوانین آم ه است
مان اخالل در نظاح اقنصادب کشور ا کالن ا عم ه بودن جرح ارقکابیق در بسیارب ار موارد
قعیین صالحیّت براب دادرس ا نهاد رسی گیک ه مشکل است ا موجب برار قعارض مثرت یا
م فی در صالحیّت ا ص ار آراء من اقض خواه ش (راسناییق .)37 :8211
با قوجّه به اقنصاد دالنی نعلی در ایرانق ساخنار مالکیّت در کشور منمرکز استق ب ابراین
ضرارب است با در نظر گرننن سارکارهاب الرحق ار م انع اقلیّت در م ابل سرمایهداران عم ه ا
گاه مسنع نساد مالی حمایت شود .در این رابیه موضوع ق این م رّرات مرارره با جرایم اقنصادب
ار یو سو ا اجراب م اسب آن قوانین ا م رّرات ار سوب دیگر میقوان موجب پیشگیرب ار
اقوع این جرایم ا نیز جرران ح اکثرب خسارات ناشی ار آنها باش  .ار این راق در نخسنین اق احْ
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مراجع ذبصالح بای نسرت به اننراقیسارب درست ا کاربردب دادرسی جرایم اقنصادب اق اح
ک

قا ح اقل ار م ظر ح وقی ا قانونی م ابله با جرایم اقنصادب عملی ش ه باش  .اگرچه در سال

 8211ا با دسنور رئیس اقت قوّۀ قضائیّهق مجنمع امور اقنصادب براب رسی گی به جرایم اقنصادب
کالن قأسیس ش ق نرود دادرسان منخصّص ا نیز جزیرهاب نش ن جرایم اقنصادب در ایران باعث
ش که این مجنمع قضایی نیز ننوان اق امی مثرت در جهت م ابله با جرایم اقنصادب انجاح ده .
شای یکی ار مهمقرین مشکالت در این حوره را بای ن اشنن صالحیّت نرام ی هاب مراجع قضایی
مربوط به جرایم اقنصادب دانست .در ایران دادسرا ا دادگاههاب رسی گیک ه صالحیّت
نرام ی هاب ن ارن ا به همین دلیل براب ق ع یب منّهم ا یا انجاح قـ ی ات خارج ار حورۀ قضایی
خود بای نیابت قضایی صادر ک ق امّا مرجع مجرب نیابت ممکن است در موضوع نیابت ار
قخصّص کانی برخوردار نراش  .ار سوب دیگرق ع ح آمورش دقیق ا علمی دادرسان ا نیز نرود
مشااران امور اقنصادب در مراجع قضایی م جر به برار مشکالت ج ّب در نرآی دادرسی جرایم
اقنصادب میشود .ب ابراینق قا رمانی که اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادب به ع وان نخسنین
گاح در بررسی پران ههاب مربوط به جرایم اقنصادب صورت نگیردق نمیقوان اننظار داشت که
شاه کاهش این گونه جرایم در کشور باشیم (خ ائیان چگ یق .)41 :8268
پس ار ررح مفهوح اننراقی ش ن به مع اب کالن آن ا اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادبق
مسئلۀ قوجیه اننراقیسارب ار ابعاد گوناگون بررسی میشود .در ااقعق ه ف این نوشنار پس ار
ش اخت مفهوح اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادبق بررسی سه موضوع رننار مجرمانهق مرقکب
جرح ا پیام جرح براب قوجیه رسی گی اننراقی است .ار این راق در ادامه اننراقیسارب دادرسی
جرایم اقنصادب بر مر اب هر ک اح ار این عوامل قوجیه میشود.

 .2رسيدگی افتراقی بر مبنای رفتار مجرمانه
به نظر بسیار سخت میآی که بنوان قعریفی مشخّص ار رننار در جرایم اقنصادب ارائه کرد .در
ح وق جزاب عمومیق یکی ار سه ع صر جرحْ ع صر مادب جرح است که خود داراب سه جزء
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است :رننارق موضوع ا ننیجه .ع صر مادب جرح در ح وق جزا به ع وان اصلیقرین ا مهمقرین
ع صر جرح ش اخنه میشودق ریرا میزان مجارات مجرح بر اساس ع صر مادب جرح قعیین میشود.
بر این اساسق ع صر مادب جرح با سه راش نهمی ه میشود:
 .8ماهیّت رننار که ناظر به نعل یا قرک نعل است؛
 .1چگونگی انجاح رننار که ناظر به مراشرت ا قسریب است ا نـوۀ م اخلۀ مرقکب را در
چارچوب شرکت ا معاانت بررسی میک ؛
 .9مراحل انجاح رننار که شامل قهیّۀ م ّماتق اجراب ناقص (شراع به جرحق جرح ع یم ا مـال)
ا اجراب کامل است.
آنچه گفنه ش مربوط به ح وق جزاب عمومی است ا رریعناً کاربرد آن نیز در جرایم س ّنی میرح
است .در ای جا موضوعْ جرایم اقنصادب ا الرنه اننراقیسارب این جرایم است .با در نظر گرننن
این مسئله که جرایم اقنصادب ار جمله جرایم اصیل مـسوب نمیشون ق نمیقوان مصادیق جرایم
س ّنی را براب جرایم اقنصادب در نظر گرنت ا در عمل این سه اصل میرحش ه در جرایم
اقنصادب کاربرد ن ارن  .به سخن دیگرق بای گفت م ظور ار رننار مجرمانه در جرایم اقنصادب
اساساً با جرایم س ّنی منفاات است .ار این راق قوجیه اننراقیسارب آن نیز منفاات خواه بود.
براب ای که درکی بهنر ار رننار مجرمانه داشنه باشیمق بای گفت ارقراط بسیار نزدیکی میان رننار
مجرمانه ا رننار مجرح اجود دارد .در ااقعق میقوان اذعان داشت این دا مفهوح در یو راسنا
هسن  .رننار نیزیکی در جرایم اقنصادب به نعّالیّتهایی همچون نوشننق صـرت کردن ا اسنفاده
ار رایانه خالصه میشود (ب سون ا سیمپسونق .)824 :8268
جرایم اقنصادب انواعی گوناگون دارن ا این به مع اب اجود رننارهاب منفاات در این گونه
جرایم است .اگرچه برخی اصول ا کلّیّات در آن یکسان هسن ق اقوع هر ک اح ار جرایم
اقنصادب مسنلزح برار رننارهایی منفاات است .با اجود اینق برخی رننارها در این جرایم ار قریل
نیرنگق نریبق سوءاسنفاده ار اعنمادق پ هانکاربق سوءاسنفاده ار جایگاه شغلی ا دسنرسی به
م ابع ق رت یکسان هسن .
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بسیارب ار ح وق انان ا منخصّصان حورۀ جرایم اقنصادب بر این ع ی ه هسن که نوع رننار در
جرایم اقنصادب معیارب م اسب براب قمایز جرح اقنصادب ار جرایم اقنصادب دیگر است .به عرارت
دیگرق با میالعه در رننار جرح اقنصادب بای این نوع جرح را ار سایر جرایم اقنصادب قمیز داد ا
رریعناً نـوۀ دادرسی آن نیز منفاات خواه بود (میرسعی ب ا رمانیق )81 :8263؛ این ب ان
مع است که نه ق ها رننار جرح اقنصادب با نوع رننار در جرح س ّنی منفاات استق بلکه حنّی رننار
در جرایم اقنصادب نیز ار انواعی گوناگون برخوردار است .براب قشخیص نوع رننار جرح
اقنصادبق عموماً رننار مجرح میالعه می شود ا بر آن اساس جرح اقنصادب ار دیگر جرایم منمایز
میشود .ب ابراینق بای گفت نمیقوان جرایم اقنصادب را در یو دسنه در نظر گرنت ا نـوۀ
رسی گی به این جرایم را به صورت یو شکل پیش بردق ریرا به سرب قفاات در رننار جرایم
اقنصادبق که قفاات در آثار جرح را شامل میشودق بهنر است ران دادرسی جرایم اقنصادب بر
اساس رننار جرح منفاات باش  .ار سوب دیگرق بای اذعان داشت اسنفاده ار رایکرد جامعهش اخنی
در جرایم اقنصادب نمیقوان کارسار باش ا بهنر است ار رایکرد اقنصادب اسنفاده شود ا ماهیّت
رننارهاب مجرمانه را نیز در بسنر ارقکاب آنها در نظر گرنت (میرسعی ب ا رمانیق .)81 :8263
براب درک بهنر موضوع بای گفت براب مثال رننار مجرمانه در جرایمی مان اخنالس قفااقی
آشکار با رننار مجرمانه در کالهررداربق ارقشاءق پولشویی ا جرایم اررب-مالی دارد .هر ک اح
ار این جرایمق که به ع وان مص اق جرایم اقنصادب مـسوب میشودق به گونهاب منفاات ا با
رننار م ـصربهنرد خود ارقکاب مییاب  .براب نمونهق در جرح اخنالسق نردب که کارم دالت
مـسوب می شود در هر پست ا م امی با اسنفاده ار ق رت خود ا عم قاً به صورت سارمانیاننه
مرقکب جرح میشود .نوع رننار اب در این گونه ار جرایم به صورت خشونتآمیز انجاح نش ه
استق الی در جرمی مان ارقشاء رننار به کلّی منفاات است .شخص مجرح در جرح ارقشاء ممکن
است کارم دالت نراش ا به صورت سارمانیاننه نیز اق اح به انجاح چ ین جرمی نکرده باش  .ار
ررف دیگرق جرح ارقشاء رمانی صورت میگیرد که شخص میخواه با نادی ه گرننن قانونق
براب مثال در مزای هق م اقصه یا موضوعی که م فعت مالی براب اب داردق برن ه شود .این در حالی
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است که در اخنالسق مجرح به دنرال رسی ن به م فعت ااسیهاب نیست .نمونۀ دیگرب ار جرایم
اقنصادب جرح پولشویی است .در یو قعریف بسیار سادهق پولشویی نرآی قر یل پولهاب
نامشراع ناشی ار نعّالیّتهاب غیرقانونی ا نامشراع به پولهاب قمیزق مشراع ا قانونی است که
اقنصاد ریررمی یق نظاح ادارب ناسالم ا ناکارآم ا نظاح مالی ناق سیسنم نظارقی قوب بسنرب
م اسب براب ارقکاب آن مـسوب میشون  .پولشویی داراب اثرات گسنردۀ نامیلوب ا
ریانبارب است  .اخنالل در بارارهاب مالیق انزایش قورّحق کاهش قمایل به سرمایهگذارب در
نعّالیّت هاب قولی بق نساد اداربق خراج سرمایه ار کشور ا کاهش اعنماد عمومی در سیح
داخلی ا خارجی ار جمله پیام هاب پولشویی است .رننار مجرمانه در پولشویی به کلّی با جرح
اخنالس منفاات است .ار اساس جرح پولشویی به ع وان یو جرح ثانویّه ش اخنه میشود؛ این
ب ان مع است که پیش ار اقوع پولشوییق جرمی دیگر رخ داده است که حنّی ممکن است
مسن یماً ج رۀ مالی ن اشنه باش ق الی پولشویی آن را قر یل به م فعت مالی میک  .براب نمونهق
جرح آدحربایی یو جرح مالی مـسوب نمی شودق الی ممکن است داراب عوای مالی باش ا
مجرح به صورت مسن یم ا یا با همکارب یو گراه سارمانیاننهق براب مشراع نشان دادن درآم
حاصل ار آنق دست به اق اماقی دیگر بزن  .همانیور که مشخّص استق رننار مجرمانه در
پولشویی در م ایسه با جرمی نظیر اخنالس به کلّی منفاات استق چ انکه معموالً در این گونه ار
جرایمق شاه رننارهاب خشونتآمیز نیز هسنیم (شمس ناقربق .)49 :8219
ب ابراینق آشکار است که نه ق ها رننار مجرمانه در جرایم اقنصادب نسرت به جرایم س ّنی به کلّی
منفاات استق بلکه به سرب گسنردگی جرایم اقنصادب ا شیوۀ منفاات ارقکاب هر ک اح ار این
جرایمق اساساً رننار مجرمانه در این گونه ار جرایم نیز منفاات است .همین مسئله باعث میشود
دادرسی مشابه ا یکسان در جرایم اقنصادب ممکن نراش ا ح اقل در صورت دادرسی یکسانق
شاه برقرارب ع الت قضایی نراشیم .ار این راق بهنرین راه براب م ابله با این گونه جرایم ا الرنه
برقرارب ع التق اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادب است.
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 .1رسيدگی افتراقی بر مبنای مرتکب جرم
گفنه ش به سرب ایژگی هاب خاص ا پیچی ه ا نیز ماهیّت جرایم ا دادرسی جرایم اقنصادبق
مرقکران آن نیز منفاات ار مرقکران جرایم س ّنی هسن  .با کمی اغماض میقوان گفت مرقکران
جرایم س ّنی هر ک اح به خودب خود قوانایی ارقکاب هرگونه جرمی را دارن ق مگر جرح اقنصادبق
ب ین سرب که اغلب مرقکران جرایم اقنصادب به صورت قانونی ا سارمانی در یو پست نعّالیّت
میک

ا به سرب م امی که دارن امکان انجاح جرح اقنصادب را دارن .

مرقکران جرایم اقنصادب با چ ایژگی بررسیکردنی هسن ؛ نخسنین ایژگی بارر این انرادْ
شخصیّت ا موقعیّت نسرناً باالب اجنماعی آنها است .ایژگی بع ب نـوۀ ارقکاب جرح ار سوب
این انراد در م ایسه با مجرمان جرایم س ّنی ا عادب است که قفااتهایی آشکار دارد .ایژگی
دیگر به نـوۀ ررح دعوا علیه این انراد ا نفوذهایی که ار سوب این مجرمان در نرآی دادرسی
صورت میگیرد اخنصاص دارد .همچ ینق نـوۀ اجراب مجارات این مجرمان نیز منفاات است.

 .1-3تفاوت از نظر شخصيّت و موقعيّت
مرقکران این جرایم انرادب به ظاهر منشخّص ا داراب جایگاه اجنماعی باال هسن  .مجرمان
اقنصادب ار حمایت انراد بانفوذ ا صاحب ق رت برخوردار هسن  .نخسنین ا به عرارقی مهمقرین
نکنه در خصوص جرایم اقنصادب این است که مفاس یا جرایم اقنصادب قوسّط هر مجرمی
ارقکاب نمی یاب  .شای بنوان نخسنین ایژگی شخصیّنی مجرمان اقنصادب را هوشق اعنماد به
نفس باال ا ذکاات آنها دانست .این انراد در شراییی که ب ان رانت به جایگاهی رسی ه باش
عموماً ار ریرکی ا هوشی بسیار برخوردار هسن ا به سرب همین هوش ا الرنه قواناییهاب علمی
به این جایگاه رسی هان  .موضوع قأمّلکردنی دیگر این است که درص بسیارب ار مجرمان
اقنصادب مرد هسن ؛ ار هر  89نفر مجرح اقنصادب یا همان بزهکاران ی هسفی ق  6نفرشان مرد
هسن (ب سون ا سیمپسونق .)96 :8268
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مجرمان اقنصادب انزان بر ای که قفااتهایی آشکار ار نظر شخصیّنی با مجرمان س ّنی ا عادب
دارن ق ار م ظر موقعیّت ا جایگاه نیز شراییی منفاات دارن  .این انراد عموماً قـصیالت دانشگاهی
نسرناً باالیی دارن  .شرایط اسنخ امی این مجرمان نیز منفاات است .براب مثالق اغلب مجرمان
س ّنی در ه گاح ارقکاب جرح یا بیکار هسن ا یا شغلی م اسب ن ارن ق الی ق ریراً قمامی مجرمان
اقنصادب در ه گاح ارقکاب جرح در اسنخ اح یو سارمان یا شرکنی معنرر هسن ا به سرب همین
جایگاه امکان ارقکاب جرح را دارن (ب سون ا سیمپسونق  .)78-79 :8268همین مسئله باعث
میشود این انراد راابیی بسیار نزدیو با شخصیّتهاب سیاسی ا اجنماعی ا ب گاههاب بزرگ
اقنصادب داشنه باش  .در ای جا بای به این مسئله اشاره کرد که ارقکاب بخشی درخور قوجّه ار
جرایم اقنصادب به سرب همین راابط ممکن ش ه است .انزان بر اینق به دلیل ای که هر ک اح ار
انرادب که در ارقکاب جرح اقنصادب حضور دارد سهمی را میرلر ق این جرایم اغلب به صورت
سارمانیاننه ارقکاب مییاب .
ار دیگر مشخّصههاب شخصیّنی مجرح اقنصادب میقوان به ایژگیهاب رننارب اب نیز اشاره
کرد .در همین رمی ه مرگن آلمانی که میالعاقی گسنرده در رمی ۀ مجرمان اقنصادب یا ی هسفی ها
داشنه است مشخّصات ریر را به ع وان ایژگیهاب شخصیّنی مجرح اقنصادب در نظر میگیرد:
«شخصیّت خودمـورق ریاکار بودنق ارقکاب جرح ب ان دغ غه ا ب ان هیچ عذاب اج انق قش ۀ
ق رتق ار خودراضیق کنمان ا پ هانسارب ج رههاب مجرمانۀ نعّالیّت یا قوجیه رننارهاب مجرمانه
با اسن اللهاب شرهح وقی ا غیره»( .گسنق  .)822 :8262ار م ظرب دیگر بای گفت قالش در
جهت یاننن م ابع ق رت باررقرین خصوصیّت یو مجرح اقنصادب است.

.2-1شيوة ارتکاب جرم از سوی مجرمان اقتصادی
همانیور که ایژگیهاب قیپ شخصیّنی مجرمان اقنصادب با مجرمان عادب ا س ّنی منفاات استق
نوع جرایم نیز در نوع اقنصادب ا س ّنی قفااقی آشکار دارد .در چ ین شرایییق شیوۀ ارقکاب
جرح نیز گوناگون خواه بود .براب مثالق یو کیفقاپ براب رسی ن به م صود خود بای عواملی
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منع ّد را در نظر بگیردق ار مهارت در دردی ن کیف گرننه قا مـلّی که این رننار را میخواه
انجاح ده ا حنّی در نظر گرننن شخصی که میمئن باش کیف اب حااب پولی ریاد است .شیوۀ
ارقکاب جرح در جرایم اقنصادب نه ق ها به رور کلّی منفاات با جرایم س ّنی استق بلکه به سرب
ق وّع این جرایمق شیوههاب ارقکابی آنها نیز منفاات است .مجرمان اقنصادب عموماً براب
بهرهبردارب ار نرصتهاب مجرمانهق قک یوهایی خاص را بهکار میگیرن ا این قک یوها
برخالف جرایم س ّنی نیارم اسنفاده ار نیزیو ب ن نیسن  .براب مثالق مجرح اقنصادب ممکن
است با نشار دادن ن ط چ کلی رایانه مرقکب یو جرح کالن شود .ااج اسنفاده ار نیزیو ب ن
در جرایم اقنصادب در نوشننق صـرت با قلفنق اارد کردن ارّالعات به رایانه ا مراحثی ار این
دست خالصه میشود (ب سون ا سیمپسونق  .)824 :8268اانگهیق با قوجّه به ای که مجرمان جرایم
اقنصادب در م ظر عمومی به سرب جایگاه سیاسیق اقنصادب ا اجنماعیاب که دارن ق ار مشراعیّت
ا م رولیّت نسرناً پذیرنن یاب برخوردار هسن ق امکان قصوّر ای که این انراد در سیوح بسیار کالن
در حال ارقکاب جرح هسن ار سوب عموح مردح مشکل است.
نکنۀ قأمّلکردنی دیگر در خصوص شیوۀ ارقکاب این جرایم به ع ح قالش مجرمان براب
اراد به مکانی مشخّص جهت ارقک اب جرح مربوط است .این مجرمان براب اراد به مـلّی که
جرح ار آنجا بای انجاح شود هیچ گونه رحمنی را منـمّل نمیشون ق ریرا اساساً حضور در آن
مکان را یو حقّ رریعی ا قانونی میدان  .همین مسئله باعث میشود در بسیارب ار مواردق
مجرمان اقنصادب در ه گاح ارقکاب جرح هیچ گونه برخورد نیزیکیاب با سایر انراد ن اشنه باش ق
مسئله اب که آشکارا در خصوص جرایم س ّنی منفاات است .بر این اساسق بای گفت در عمل
شیوۀ ارقکاب جرح ار سوب مجرمان اقنصادب ح اقل داراب سه شرط است .8 :بزهکار به مـلّ
ارقکاب جرح دسنرسی قانونی دارد؛  .3مجرح به لـاظ مکانی ار بزه ی ه ج ا است؛ ا  .2رننارهاب
مجرح داراب صورقی ظاهراً قانونی هسن (ب سون ا سیمپسونق .)824 :8268
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.1-1نحوة طرح دعوا عليه مجرمان اقتصادی و ميزان مقاومت آنها
نرآی

اقوع جرح اقنصادب به صورقی است که عموح مردح منوجّه اقوع جرایم اقنصادب

نمیشون  .الرنه این مسئله قا رمانی است که قأثیر ا پیام جرح اقنصادب در رن گی قماح مردح دی ه
نشود .الرنه به سرب ایژگیهاب ریانبار این جرایمق اثرات آنها در رن گی مردح حس خواه ش .
نـوۀ ررح دعوا علیه این مجرمان عموماً ب ین صورت است که در ابن ا جرح این انراد ار سوب
رسانهها م نشر می شود؛ این ب ان مع است که اگر جرح یو مجرح اقنصادب در رسانهها م نشر
نشود ا پیش ار ررح دعوا اعمال نفوذ شودق ممکن است هیچگاه پران ۀ این مجرح حنّی در دادگاه
نیز میرح نشود (ب سون ا سیمپسونق .)319 :8268
بیگمان بای اذعان داشت به هیچ اجه نمیقوان بر اساس راشهاب س ّنی قانونی در خصوص
این گونه جرایم اق اح کرد .در ااقعق نـوۀ ررح دعوا علیه مجرمان عادب در جرایم اقنصادب ا
مجرمان این گونه جرایم به هیچ اجه مؤثّر نخواه بودق ریرا این انراد عموماً ار نفوذب بسیار باال
در ساخنار حاکمیّت برخوردار هسن ا حنّی نرآی برگزارب جلسۀ دادگاه ا مـکومیّت آنها نیز
ممکن است روالنی باش ا با م اامتهایی گسنرده ار سوب این مجرمان همراه شود .الرنه بای
گفت به سرب ق وّع این جرایم ا ارقراط مسن یم ا غیرمسن یم آنها با پیشرنت ن ّااربق شاه ن ان
قوانین در خصوص ررح دعوا ا م ابله با مجرمان اقنصادب هسنیم (ب سون ا سیمپسونق :8268
 « .)318در بسیارب ار موارد ا به خصوص در کشورهایی که قوانین آنچ ان که بای اجراء
نمیشون ق مرقکران جرایم اقنصادب به ااسیۀ نفوذب که دارن ا به خارر حماینی که ار سوب
انراد ا نهادهاب ذبنفوذ براب آنها میشودق اصوالً مصون ار قع یب میمان » (مه ابپورق :8269
.)13
عموح نظریّهپردارانْ مرقکران جرایم اقنصادب را قـت ع وان «ی هسفی » میش اس ق ب ین سرب
که این انراد داراب احنراح ا موقعیّت باالب اجنماعی هسن ا در بسنر حرنه ا م اح خود مرقکب
جرح می شون  .با قوجّه به ای که این انراد براب ارقکاب جرایم در عمل هیچ گونه نعّالیّت سخت
ا مش ّتبارب را انجاح نمیده ا ق ها با امضاب چ برگ ا اعمال نفوذ مرقکب جرایم میشون ق
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به «ی هسفی ان» معراف ش هان  .با اجود اینق ممکن است این انراد انزان بر جرایم مالیق که ذیل
جرایم اقنصادب میرح می شون ق مرقکب جرایم سیاسی نیز بشون (ب سون ا سیمپسونق :8268
.)366
همچ ینق بای به این مسئله اشاره کرد که نرآی دسنگیربق رسی گی به پران هق ص ار حکم
ا در نهایت گذران ن داران مجارات نیز براب مجرمان اقنصادب در م ایسه با سایر مجرمان
منفاات ا خاص است .این انراد به سرب ق رت ا نفوذب که دارن ق بسیارب ار راههاب قانونی را
در مسیر بارداشت ا دادرسی پران هشان دار میرن  .پیش ار این مرحلهق اثرات جرایم اقنصادب
نیز یو مشکل اساسی مـسوب میشودق ریرا در نرآی بررسی پران ه ممکن است یو جرح
اقنصادب در قالب نعّالیّتهاب اقنصادب ج رۀ قانونی به خود گیرد (ب سون ا سیمپسونق :8268
.)299
نکنۀ بسیار مهمّ دیگر دربارۀ مجرمان اقنصادب قأثیر این انراد بر قانون است .در بسیارب ار
مواردق انراد ا نهادهایی که به ع وان مجرح اقنصادب میرح میشون ن شی مهم در ران ق این ا
حنّی قصویب قوانین داشنهان  .بر این اساسق این امکان برابشان نراهم است که با اسنفاده ار
اعمال نفوذهاب قوب به م ابله با قانونگذاران ا مجریان قانون بران  .همین مسئله ران مجارات
این انراد را بسیار سخت میک (ب سون ا سیمپسونق  .)298 :8268این ایژگیهاب مرقکران
جرایم اقنصادب باعث میشون قوجیه اننراقیسارب دادرسی این جرایم بیشنر نهمی ه شود .در
ااقعق نه ق ها نرای دادرسی مرقکران جرایم اقنصادب با سایر جرایم منفاات استق بلکه به سرب
قفاات هاب نسرناً مشخّص میان مرقکران این جرایم ضرارب است که اننراقیسارب دادرسی در
خصوص هر دسنه ار این مرقکران نیز صورت گیرد.
دربارۀ نکات مثرت قوجیه اننراقیسارب دادرسی مرقکران جرایم اقنصادب میقوان اظهار
داشت که به سرب نوع راابط این انراد با ساخنار حاکمیّت ا نفوذب که در نظاح سیاسی-اقنصادب
ا احنماالً اجنماعی دارن ق ق ها دادرسان منخصّص میقوان نرآی دادرسی این انراد را به بهنرین
شکل ممکن به پایان برسان  .ار سوب دیگرق بای اذعان داشت اننراقیسارب دادرسی در این
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جرایم می قوان این ذه یّت را در جامعه ایجاد ک که ساخنار قضایی براب این گونه مرقکران ار
امنیاراقی خاص اسنفاده کرده ا دادرسی عادالنه دربارۀ قمامی انراد جامعه مـ ّق نش ه است.
ار نظر رسی گی شکلی ا م رّرات آیین دادرسی نیز بسیارب ار جرایم ی هسفی ها در نهادهاب
قـ ی ی ا اجرایی اخنصاصی رسی گی میشون قا قوسّط پلیس ا در دادگاههاب عادب؛ علّت آن
ماهیّت جرحق ع صر مع وبق قص ا ق صیرب منفاات است که مرقکران جرایم اقنصادب را ار
جرایم عادب منمایز میک (نیارپورق  .)341 :8269الرنه بای به این مسئلۀ مهم اشاره کرد که ق وّع
جرایم اقنصادب بسیار ریاد است ا همین مسئلهْ ق وّع مرقکران این جرایم را نیز به همراه خواه
داشت ا در ای جا است که لزاح اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادب بیش ار پیش احساس
میشود.

 .4رسيدگی افتراقی بر مبنای پيامد جرم
در نگاهی کلّی میقوان آثار ریانبار جرایم اقنصادب را بیثراقی بارارهاب مالی ا بیاعنرارب
کشورها در عرصههاب بینالمللی دانست .شای نخسنین پیام جرح اقنصادب در سیح کالن ضربه
خوردن ارکان ا ب یانهاب اساسی اقنصادب ا اجنماعی کشورها باش  .با این حالق جرایم اقنصادب
قابلیّت این را دارن که انزان بر برهم ردن نظاح اقنصادب کشورق نظم اجنماعیق سیاسی ا حنّی
ام یّنی را مخنل ک  .جرح اقنصادب نه ق ها میقوان اثراقی ریانبار ار قریل کاهش ق رت خری ق
انزایش قیمت ها ا ار بین رننن اعنرار کشور براب عموح مردح داشنه باش ق بلکه با برهم ردن نظم
بارار رقابنی در عرصۀ ملّی ا بینالمللیق صاحران کسره ا قجّار را نیز با مشکالقی ج ّب مواجه
میسارد ( .)Tanzi, 1996: 65مسئلۀ بسیار مهمّ دیگر این است که آثار جرایم اقنصادب در کوقاه
م ّت ار بین نمیران  .قا ه گامی که جرایم اقنصادب در سیوح کالن ا گسنردۀ ملّی ا بینالمللی
ارقکاب مییاب ق آثار آنها قا م ّتها اقنصاد کشور را قـت قأثیر خود قرار میده  .این جرایم
مانع ار سرمایهگذاربهاب گسنردۀ خارجی در کشور خواه ش  .همچ ینق این جرایم م جر به
قوریع ناعادالنۀ نرصتهاب اقنصادب خواه ش  .انزان بر اینق در صورت نرار مرقکران این
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جرایم ار کشورق م ادیرب ریاد ار سرمایۀ ملّی ار بین میراد ا دیگر ای که قجارتهاب ریررمی ی
ا غیرقانونی در کشور گسنرش پی ا میک .
بر این اساسق میقوان گفت جرایم اقنصادب ح اقل ار سه جهت پیام ا آثار بسیار ریانبارب
براب کشور به همراه میآارن  :سیاسی -ام یّنیق اجنماعی ا بینالمللی .همانیور که مشخّص
استق دا بخش ار آثار ریانبار جرایم اقنصادب در داخل کشور مـ ّق میشون ا بخشی دیگر
به راابط بینالمللی ا قأثیر جایگاه کشور در عرصۀ جهانی مربوط میشود .با این حالق بای گفت
اثرات هر ک اح ار این حورهها بر ساخنار نظاح حاکم منفاات است.

 .3-4پيامدهای سياسی-امنيّتی و اقتصادی
شای نخسنین قأثیر جرایم اقنصادب در اقنصاد کشور نمایان شود .با قوجّه به ای که جرح در حورۀ
اقنصادب راب داده استق ح اقل نخسنین آثار ریانبار آن نیز در همین حوره آشکار میشون .
براب مثالق جرح پولشویی این قابلیّت را دارد که در عمل یو کشور را به اررۀ نابودب بکشان ؛
ایژگی خاصّ این جرایم این است که انزان بر جلوگیرب ار سرمایهگذاربهاب خارجیق م جر
به خراج پولهاب مشراع ار کشور میشود ا ب ین سرب ک نرل اقنصاد کشور ار اخنیار حکومت
خارج خواه ش  .در چ ین شرایییق مرقکران پولشویی م ابع پولی کشور را در دست میگیرن
ا به ع وان یو ق رت انـصارب جریان بارار را در اخنیار خود قرار میده  .با اجود چ ین
اق اماقیق در عمل رقابت آراد ار بین خواه رنتق ریرا مرقکران پولشویی با کاهش قیمت
مـصوالت خودق امکان رقابت را ار دیگران سلب خواه کرد (مه ابپورق  .)41-44 :8269در
نرآی پولشویی عوای نامشراع به شکلی پیچی ه اارد راابط قانونی مالی ا قجارب میشون ق به
ق ریج چهرۀ ااقعی اقنصاد که مرن ی بر مشراعیّت ا قانونم ارب است کمرنگ میشود ا نه ق ها
آثار ا ننایج جرح در این نرآی پذیرننه میشون ق بلکه در عمل بخشی ار اقنصاد به خ مت
پولشویان ا سارمانهاب بزهکارب در میآی ا سودب سرشار را به آنها میرسان (عالیپورق
.)219 :8211
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پیام مهمّ دیگر که جرایم اقنصادب براب یو کشور میقوان به همراه آارن قضعیف اقن ار
دالت است .دالتها در قمامی کشورها ا حنّی در کشورهاب سرمایهگذار به ع وان ثراتده ۀ
بارار عمل می ک

که همین مسئله به ع وان یو اهرح نشار در اخنیار آنها قرار دارد ا در چ ین

شراییی است که امکان برقرارب ثرات ا ام یّت را در جامعه دارن  .رمانی که جرایم اقنصادب
م جر به قضعیف قسلّط دالت بر بارار میشون ق ثرات دالت قضعیف خواه ش ا در عمل دالت
کارآم ب گذشنه را نخواه داشت .انزان بر قسلّط بر بارارق قعیین بودجه ا پرداخت ح وق
مسنمرّببگیران نیز بر عه ۀ دالت است .چ انچه به سرب جرایم اقنصادب دالت با کسرب م ابع
مالی مواجه شود ا ننوان ح وق کارک ان خود را پرداخت ک ق شرایط براب برهم خوردن نظم
اجنماع ا احنمال شورش نیز نراهم خواه ش  .در ااقعق مهمقرین اثر جرایم اقنصادب در سیوح
گسنرده ا ملّیق ناکارآم کردن دالت است .این مسئله نه ق ها م جر به قصاحب بارار مالی کشور
ار سوب مرقکران جرایم اقنصادب میشودق بلکه ق رت نظامی ا ام یّنی نیز ار اخنیار دالت خارج
خواه ش ق ریرا در شرایط اقوع جرایم اقنصادبق دالت اهرحهاب الرح را براب ک نرل نخواه
داشت (مه ابپورق .)49 :8269

 .2-4پيامدهای اجتماعی
پیش ار بررسی پیام هاب اجنماعی جرایم اقنصادبق بای قوجّه داشت که اساساً جرح اقنصادب در
قمامی حورههاب رن گی انسان قأثیر میگذارد .شای بزرگقرین ضربهاب که یو اجنماع ار جرح
اقنصادب میبی

ار بین رننن اعنماد باش  .این بیاعنمادب مردح نسرت به مسئولینق دالتق

حاکمیّت ا قمامی سیاستها ار پیام اقنصادب این جرح بیشنر استق ریرا مشراعیّت ساخنار
حاکمیّت را ریر سؤال برده است ا در چ ین شراییی امکان ادامۀ حیات نظاح سیاسی اجود نخواه
داشت (لوک بچر ا کلورق .)827 :8219
انزان بر اینق ار مهمقرین نشانههاب ثرات حکومتْ قانونم ارب ا برقرارب نظم در ساخنار
جامعه ا به رور مشخّص در نظاح حاکمیّت است .بیگمان بخشی مهم ار قانونم ارب به مسئولین
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ا کارم ان دالت مربوط میشود .با در نظر گرننن این مسئله که جرایم اقنصادب اغلب ار سوب
شخصیّتهاب ح وقی انجاح میشون ق بای گفت قانونگریزب ا ایجاد هرج ا مرج ار باررقرین
پیام هاب جرح اقنصادب در سیح دالت است (بورانق ایور ا ایل ق  .)813 :8219بسیارب بر این
باارن جرایم اقنصادب به رور مسن یم نه ق ها ام یّت ملّی کشور را خ شهدار میک ق بلکه عاملی
است در جهت نراپاشی نظاح سیاسیق ناکارآم ب سیاستهاب نظاحق ع بمان گی کشور ا در
نهایت نراپاشی کامل حاکمیّت.
این بیاعنمادب که به سرب گسنرش جرایم اقنصادب در یو ساخنار سیاسی رخ میده چ ان
قوب عمل میک که با هیچ ک شی نمیقوان اعنماد نخسنین را بارگردان  .در ااقعق رمانی که یو
جامعه به نظاح سیاسی خود بیاعنماد شودق آن کشور با شراییی اخیم رابهرا خواه ش  .به نظر
میرس شیوع نساد در بین م امات عالی حکومت مهمقرین مسئله در بیاعنمادب مردح به نظاح
حاکم باش  .در چ ین شرایییق نه ق ها امی به اصالح امور ار سوب مردح اجود نخواه داشتق
بلکه اقن ار ا کارکرد حاکمیّت نیز مخ اش میشود .بسیارب ار ان یشم ان سیاسی بر این باارن
جامعۀ بینالمللی براب مواجهه با نساد سیسنماقیو در یو کشور بای در اهلۀ نخست به م ابله با
نساد در سیح کالن قوجّه ک (انضلیق .)42 :8262

 .1-4پيامدهای ناظر به روابط بينالملل
امراره گسنرش م اسرات بینالمللی در صورقی ممکن خواه بود که کشورها داراب ثرات ا
پای ارب نسری باش  .در ااقعق هرگاه انسجاح داخلی یو نظاح سیاسی دچار خ شه شود ا کشور
ار ثرات الرح برخوردار نراش ق اغلب با بیقوجّهی جامعۀ بینالمللی مواجه میشود .در س ۀ
بیستایکم راابط کشورها با ابعادب مخنلف بسیار گسنرش یاننه است .در این میانق دا موضوع
ثرات سیاسی ا قعامالت مالی ار مهمقرین معیارها در نظاح ج ی جهانی هسن  .ساخنار اقنصادب
ا اجود شفانیّت در مرادالت پولی -مالی یو کشور باعث ایجاد اعنماد در سیح بینالمللی
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میشودق به شکلی که نه ق ها کشورها به دنرال برقرارب راابط گسنردۀ اقنصادب خواه بودق بلکه
بسیارب ار شرکتهاب خصوصی نیز در صورت کسب سود به دنرال برقرارب راابط خواه بود.
انزان بر اینق در دا دهۀ اخیر شاه قـوّالت ج ّب بینالمللی در راسناب مرارره با نساد اقنصادب
ا جرایم سارمانیاننۀ مالی هسنیمق چ انکه معاه اتق ک وانسیونها ا قراردادهاب داجانره ا
چ جانرۀ منع ّدب در این رمی ه به امضاء رسی هان  .در ااقعق جرح اقنصادب ا مالی ج رۀ بینالمللی
ا نراملّی به خود گرننه است ا یو ارادۀ قوب براب مرارره با آن در سیح جهان ایجاد ش ه است.
در چ ین شرایییق اقوع جرح اقنصادب در یو ساخنار سیاسی ا نرود انگیزه ا ارادۀ الرح براب
مرارره با آن م جر به قیع راابط سایر کشورها با نظاح سیاسی ناس خواه ش ا این مسئله در
روالنی م ّت بسیار خیرناک است .در همین خصوصق ان یشم ان جرحش اسی آمریکا بر این
باارن خسارات ناشی ار جرایم اقنصادب در سیح کالن ح اد بیست قا چهل برابر بیشنر ار جرایم
خیابانی هسن (لوک بچر ا کلورق .)821 :8219
همانیور که گفنه ش گسنرش اقوع جرایم اقنصادب در سیح جهانی باعث ش ه است
ک وانسیون ها ا معاه اقی مخنلف در راسناب مرارره با آن ار سوب بسیارب ار کشورها به امضاء
برس  .بسیارب ار این معاه اتق مؤلّفهها ا م رّراقی مخنلف را در خود جاب دادهان  .همین
مؤلّفهها امراره یکی ار مالکهاب اصلی در قعامالت اقنصادب ا حنّی سیاسی هسن  .به سخ ی
دیگرق غالب کشورهاب جهان در شراییی قمایل به برقرارب راابط اقنصادب با کشورب دیگر
دارن که این کشور به معاه ات ا گراههایی همچون  FATFپیوسنه باش ا م رّرات مرارره با
پولشویی ا قأمین مالی قراریسم را اجراء ک  .مسئلهاب که امراره کشور ما با آن درگیر است
ا به یکی ار شراط اصلی اقّـادیّۀ اراپا براب همکارب قجارب با ایران در شرایط نعلی مربوط
میشود پیوسنن به همین گراهها ا اجراء کردن اصول آنها است.
به رور کلّی میقوان پیام هاب ریر را به ع وان مهمقرین اثرات جرایم اقنصادب در نظر گرنت:
قضعیف ام یّت اقنصادبق بیثراقی در کشورق انزایش نعّالیّتهاب ریررمی یق اخنالل در
سرمایهگذاربهاب داخلی ا خارجیق انـراف االویّتهاق قضعیف یا انـراف اسنع ادهاق انزایش
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هزی ه هاب معامالت قجاربق کاهش ق رت خری مردحق گسنرش ن ر در جامعهق نادی ه گرننن
ح وق اقشار آسیبپذیرق گسنرش ناامی ب ا منوقّف ش ن نعّالیّت باررگانان ا قجّارق انزایش
ااردات ا اابسنگی به خارج .انزان بر ای هاق شرایط رش ا قوسعۀ اقنصادب کشور براب سالها
مشکل خواه بودق امکان قوسعه در بخشهاب مخنلف اجود نخواه داشتق انکار عمومی نسرت
به قصمیمات ا اق امات دالت ا مسئولین بیارمی ان خواه ش ا قمامی این مسائل در نهایت
م جر به نراپاشی یو کشور خواه ش (اعظمی م ّحق .)16-71 :8269
پس ار آش ایی با مفهوح جرح اقنصادبق ایژگیهاب آن ا نوع ک ش مرقکران این جرایمق به
نظر میرس درک این مسئله که دادرسی این گونه جرایم بسیار پیچی ه ا سخت است دار ار
ذهن نیست .در این پژاهش بخشی ار مصادیق جرایم اقنصادب میرح ش ن  .به نظر میرس با
قوجّه به ایژگیهاب منفاات این جرایم امکان دادرسی با یو شیوۀ مشخّص اجود ن اشنه باش
ا در چ ین شراییی است که اهمیّت اننراقیسارب دادرسی جرایم اقنصادب مشخّص میشود.

نتيجه
جرایم اقنصادب در نظاح کیفرب ایران با معیارهاب مرکّری معرّنی میشون  .در رایکرد اخنصاصیق
جرایم اقنصادب به رننارهاب غیرقانونی ض ّ اقنصاد ملّی گفنه میشون که در قوانین کیفرب به
صورت خاص پیشبی ی ش هان ا منضمّن جرحانگاربهاب مسن ل هسن  .در رایکرد عمومی که
م یرق بر اعمال قواع عمومی ح وق کیفرب است جرایم اقنصادب جرایمی هسن که بر حسب
سیح موضوع جرح به صورت مص اقی در قانون مجارات اسالمی  8263م رّر ش هان  .در رایکرد
اخنصاصیق رابیۀ جرایم اقنصادب با ام یّت اقنصادب ا به قرع آن ام یّت ملّی ق گاق گ است ا در
ادبیّات غالب ار مرقکب بیشنر به ع وان مفس اقنصادب یاد میشود قا مجرح اقنصادبق الی در
رایکرد عمومی نگاه سختگیرانه کمنر است ا بیشنر مجرح اقنصادب در نظر است  -همان
مرقکب جرایم عمومی نظیر کالهررداربق اخنالس ا ارقشاء  -که رننار خود را در سیـی کالنقر
انجاح داده است.
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اننراقی سارب رسی گی کیفرب به جرایم اقنصادب ه گامی مع اب ااقعی ا درست خواه
داشت که هر دا رایکرد اخنصاصی ا عمومی در نظر گرننه شون ؛ ریرا دادرسی کیفرب اننراقی
جریانی منفاات ار جریان رسی گی عادب است که بای ار اسنث ائات موردب مان ع ح شمول
مرار رمان یا قعلیق قع یب قفکیو شود .به سخن دیگرق دادرسی کیفرب اننراقی جریانی ار
دادرسی کیفرب نیست که در حال حاضر بنوان در نظاح کیفرب ایران ار آن نشانی یانت ا ار این
جهت بای رمی ههاب بایسنۀ آن پیریزب شون .
ار آنجا که رایّۀ قضایی در خصوص مجرح اقنصادب ا مفس اقنصادب قفااقی آشکار داردق
می قوان به خوبی دی این رایّه درص د شرح جرح ام یّنی ا جرح سیاسی استق با این قفاات که
انساد اقنصادب همچون جرح ام یّنی به شمار میرادق الی جرح اقنصادب رایکرد سهلگیرانۀ جرح
سیاسی را ن ارد .با این حالق میقوان دریانت که این داگانگی میقوان به رور سهمگین دادرسی
کیفرب عادالنه ا قانونی را ار بین بررد ا رمی هسار اعمال رسی گی دسنورب ا سلی هاب شودق
چ انکه در پی ا عمال سیاست قضایی هیئت سه نفره ار سوب دسنگاه قضایی در مرداد  8267این
قه ی بر ض ّ دادرسی عادالنه ا قانونی پ ی آم ه است.
یکی ار راهکارهاب اصلی براب یکپارچهسارب مفهوح جرح اقنصادب ا پرهیز ار داگانگی یا
حنّی چ گانگیق قوجیه اننراقیسارب دادرسی کیفرب نسرت به جرایم اقنصادب است .ننیجه آنکه
براب جرایم اقنصادب بای هویّنی ثانویّه را پذیرنت که به جهت پیام هاب ناخوشای ا نراگیر بر
اعنماد عمومی ا سالمت راابط اداربق مالی ا اقنصادب بای با رسی گی منفااقی همراه باش  .به
سخن دیگرق هویّت ااّلیّۀ جرایم اقنصادب ار جرایم عمومی شکل میگیرد ا ار این جهت رننار
مجرمانۀ اقنصادب را به این دلیل که رننارب منفاات با جرایم دیگر نیست نمیقوان شاخص
اننراقیسارب دادرسی کیفرب قرار داد .همچ ینق اگرچه مرقکب جرایم اقنصادب در برخی موارد
ممکن است ار م امات عالی ا بانفوذ حکومنی باش یا به جهت راابط قوب دادرسی کیفرب اب
دشوار باش ق امّا ایژگی مرقکب نیز نمیقوان دلیلی قانعک ه براب دادرسی کیفرب اننراقی باش ق
ریرا نرود سارکارهاب م صفانه براب دادرسی کیفرب ن یر ا غ ی ا داراب م اح ا ب ان م اح ناشی
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ار مشکالت دسنگاه قضایی ا به رور کلّی نظاح م یریّنی ا حکمرانی کشور استق اگرنه ار جهت
به داح ان اخنن چ ین مرقکب که گردن به ریر قیغ ع الت نمینه ق دادرسی کیفرب اننراقی
قوجیهبردار نیست.
ب ابراینق دلیل اصلی موجّه بودن دادرسی کیفرب اننراقی براب جرایم اقنصادب همانا رایکرد
جمعی به این موضوع است .گزارهاب همچون ای که «یکی ار علل همیشگی نراپاشی حکومتها
نساد است» خود به ان ارۀ کانی داللت بر این دارد که دادرسی کیفرب اننراقی براب جرایمی
است که اعنماد عمومی ا امانتدارب را که الرمۀ غرار ا حیات یو جامعه هسن نشانه رننهان
ا این نرای منفاات میقوان قالشی براب جرران آسیبهاب اعنماد عمومی به سالمت حکومت
باش  .پیش هاد این نوشنار نیز ار همین را قوجیه میشود که رایارایی شکلی منفاات با جرایم
اقنصادب  -که انساد اقنصادب را هم بای دربر بگیرد  -به صورت قانونیق عادالنهق م ی ی ا برابر
با مـوریّت پیام هاب ریان بار جرح اقنصادب لـاظ شودق اگرچه ماهیّت رننار مجرمانه ا نیز
شخصیّت ا موقعیّت مرقکب نیز در این راسنا بای به ع وان شاخصهاب نرعی در نظر گرننه شون .
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