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  چکیده
اقتصادي به هاي ها وفعالیت هاي مختلف اقتصادي سبب شده تا اعمال مخل سیاست وجود نظام

این چندگانگی . باشدش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته ، واکنهاي مختلف ها ومکانفراخور زمان
از سوي . سازداقتصادي را دشوار میاي اجتماع، ارائه  تعریف از جرم هدر عرصه اقتصاد و واکنش

محدودیت واکنش  و دشواري در حصول اهداف ، حصر مصادیق و به تبع آن دیگر ارائه تعریف
تواند راهگشا جاي تعریف، تبیین معیارها وضوابط میلذا به. شودپیشگیرانه قانونگذار  را موجب می

شناختی و اقتصادي مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه رو دو ضابطه جرمازاین. باشد
مرتکب ، آثار رفتار وي و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادي، انگیزه شناختی جرم

پولی، مالی (ن اقتصادي دولت هاي کالي اخالل در سیاستمطابق با ضابطه اقتصادکند و  کمک می
دیگري نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره هاي اقتصادي و  ها و بنگاه و فعالیت شرکت) درآمدي و 

ضابطه پرتو ضابطه اقتصادي و با مالحظه  به این ترتیب در. شناسانداز جرم اقتصادي را می
  . اقتصادي گامی به جلو  برداشتتوان در شناسایی جرم  شناختی، می جرم
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مقدمه
در این مقاله ابعاد موضوع شامل  تعریف، آثار و جایگاه جرم اقتصادي در بیـان مفـاهیم   

نحوي است که ابتدا  تعریـف  ساختار این نوشتار به. شود مشابه و نزدیک به اختصار بیان می
ها موضوع بنـد  تبیین ضابطه. شودو مشکالت آن و سپس رجحان ضابطه بر تعریف  بیان می

  .گیري خواهد آمدبوده و در پایان به نتیجه 3
تشابه جرم اقتصادي با مفاهیم مشابه موجب شد تا نتوان تعریف جامع و مـانعی بـراي آن   

م اقتصادي با فساد مالی ، فساد اقتصادي ، جـرم تجـاري یـا    ارتباط و نزدیکی جر. ارائه نمود 
در مقایسه فساد . پوشانی داشته باشند اي است که در برخی موارد همبه گونه... بازرگانی و 

شـده در  استفاده از قدرت تفویضتوان گفت که فساد مالی، با سوء مالی با جرم اقتصادي می
گیرد که در صوصی باشد یا دولتی صورت میجهت منافع شخص اعم از اینکه در بخش خ

) صــاحبان قــدرت و مســتخدمین دولتــی یــا وابســته بــه دولــت ( آن ویژگــی مرتکــب جــرم 
تواند هر فردي از اعضـاي جامعـه اعـم از     موضوعیت دارد ولی مرتکب جرایم اقتصادي می

صـرفًا  لذا ارتکـاب جـرایم فسـاد مـالی کـه      . کارکنان دولت  یا دیگر طبقات اجتماعی باشد
هـاي  کنـد بـدون اینکـه مـؤثر در فعالیـت      اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخـدوش مـی  

  . تواند مصداق جرم اقتصادي  باشد اقتصادي باشد، نمی
توانـد معیـاري بـراي     شـود بلکـه مـی   خود جرم محسوب نمـی خوديفساد اقتصادي نیز به
صـادي رفتـاري اسـت کـه بنیـان      بـه عبـارت بهتـر ، فسـاد اقت    . باشـد شناسایی جرم اقتصـادي 

که جرم اقتصادي ناظر بـه اعمـال مخـل    دهد درحالیاقتصادي کشور را مورد تهدید قرار می
عنـوان مثـال عـدم رعایـت ضـوابط در توزیـع        بـه . هاي اقتصادي استها و فعالیت به سیاست

خدمات و امکانات دولتی و سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت بـه  
برخی جـرایم مـالی را جزئـی از جـرایم     . شود بخش خصوصی ، فساد اقتصادي محسوب می

دانند ولی مفهوم جرم اقتصادي با جرایم مالی نیـز از نظـر طبیعـت یـا ماهیـت و      اقتصادي می
در جرایم مالی، مصـلحت خزانـه دولـت مـورد تعـدي و تجـاوز قـرار        . هدف متفاوت است

، اساساً سرمایه و دارایی اشخاص حقوق خصوصـی  گیرد و از طرفی ارزش موردحمایت می
ولی در جرایم اقتصادي، هدف . و عمومی است مانند اختالس و تدلیس در معامالت دولتی

اولیه و اساسی ، حفظ و حمایت از سیستم اقتصادي یعنی ساختارهاي مرتبط با تولید، توزیع 
  .یا ارزي کشور  شویی و اخالل در نظام پولیو مصرف مال و ثروت است مثل پول
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اي موارد این وجه است و در پارهوخصوص منرابطه جرایم اقتصادي با جرایم تجاري، عموم
شود کـه در   جرایم تجاري، آن دسته از رفتارهاي قابل مجازات را شامل می. پوشانی دارنددو هم

ر سطح کـالن  اگر جرایم تجاري د. گیرد روابط میان تجار  یا مرتبط با فعالیت تجاري صورت می
بنـابراین  . توانـد جـرم اقتصـادي قلمـداد شـود       اقتصادي رخ دهد و اقتصاد ملی را تهدید نماید می

جرایم مربوط به بورس . توان گفت جرایم تجاري بخشی از جرایم اقتصادي است و نه همه آن می
ذاشـته و  تواند مصداق این گونه جرایم باشد که اگر در سطح وسیعی بر بـازار بـورس تـأثیر گ    می

  .ان جرم اقتصادي قابل شناسایی استمعامالت بورسی را مختل نماید ، تحت عنو
  
ها و آثار جرم اقتصاديویژگی.1

همین گستردگی . است 1تر از جرایم کسب و کارجرم اقتصادي داراي مفهومی گسترده
ارت و در قالب تج -1: هایی به این شرح داشته باشدموجب شده تا جرایم اقتصادي ویژگی

صورت یک مجموعه یا به–2طور عمده عامالن به دنبال سود است  اي به هاي حرفه فعالیت
هـاي تجـاري ،    بایـد بـا اسـتفاده از فعالیـت     -3کنـد  یافته رفتـار مـی   سیستم منسجم و سازمان

طورکلی و نه الزامـاً از یـک    مرتکبین به -4اي صورت بگیرد  صنعتی و فنی ، قانونی و حرفه
  ).Jose Rico  2012,21(یت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی  یا هر دو برخوردارند موقع

اگـر در جـرایم   . هاي خاص خود اسـت  دیده نیز داراي ویژگی جرم اقتصادي از نظر بزه
ــزه  ــر دیــدة مســتقیم وجــود دارد ، در جــرایم اقتصــادي عــالوه  ســنتی و عمــومی معمــوالً ب ب

دیدگان غیرمستقیم نیز  گیر بزهاین گونه جرایم گریبان دیدگان مستقیم ، آثار و پیامدهايبزه
. شـود ثبـاتی اقتصـادي مـی   بنابراین باید گفت جرایم اقتصادي موجب اخالل و بـی . شود  می

مجرمان اقتصادي عواید حاصل از جرم را با درآمدهاي قانونی مخلوط کرده و با در دسـت 
کـاهش داده و رقبـاي دیگـر را کـه      داشتن امکانات مالی ، هزینه تولید محصوالت خـود را 

توسـعه  همچنین در کشورهاي درحـال . کنند فعالیت قانونی دارند از صحنه رقابت خارج می
ــر         ــت ب ــرل دول ــاهش کنت ــه ک ــر ب ــه منج ــته درنتیج ــأثیر گذاش ــت ت ــه دول ــزان بودج ــر می ب

هـاي خـود را در   بنـابراین مجرمـان اقتصـادي ثـروت    . شـود  هاي اقتصادي میگذاريسیاست
سود بیشتري عایدشان شود و هم امکان فرار قـانونی  هم کنند که  گذاري مییی سرمایهجاها

  ) .97-98: 1388معتمدي و مستوفی، (وجود داشته باشد
                                                                                                                       
1. Infraction des affaires
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گونـه جـرایم آسـیب    طـور مسـتقیم از ایـن    تنها کسانی هستند که بهقربانیان جرایم اقتصادي نه
عنـوان مشـتریان در مـوارد     کـه مـردم بـه   بینند ماننـد اشـخاص حقـوقی اقتصـادي یـا دولـت، بل      می

طـور   زیسـت ، بـه  کاري در قیمت، کیفیـت پـایین محصـوالت یـا خـدمات و حتـی محـیط       دست
غیرمستقیم قربانی جرایم اقتصادي هستند و فرار مالیاتی نیز منجر به کسري درآمـد دولـت شـده و    

  ). Scheinost,,22003(گذارد با تضعیف دولت در ارائه خدمات، اثر غیرمستقیم بر مردم می
تـوجهی بـر ثبـات    طورکلی جرایم اقتصادي و مالی تأثیر منفی قابـل در سطح کالن نیز به

وکار، هاي کسبگذارد و موجب افزایش هزینه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی یک کشور می
گذاري خارجی و داخلی، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت، افـزایش   جلوگیري از سرمایه

و بیکاري، تجمع قدرت اقتصادي و مالی در دست مجرمان و به دنبال آن، تضعیف اقتصاد فقر 
  .( Theophilus  ,  2009, 15-16).شود هاي دموکراسی میملی و سیستم

  
  تعریف جرم اقتصادي و مشکالت آن. 2

هـا  انـد کـه بـه بیـان آن    تعاریف صورت گرفته هرکدام وصف خاصی را مـد نظـر قـرار داده   
  .ازیمپردمی

  
  تعریف مبتنی بر عامل اقتصادي. 2-1

اي از کشورها ، بعضاً تعریـف  از جرم اقتصادي تعریف قانونی نشده  و در حقوق داخلی  پاره
جـرایم   3عنوان مثـال، قـانون جـرایم اقتصـادي اردن در مـاده       به. و بعضاً مصادیق بیان شده است 

دي جرایمی هسـتند کـه احکـام ایـن قـانون و      جرایم اقتصا«: کندگونه تعریف میاقتصادي را این
شود و به اموال عمومی تعلـق دارنـد و موجـب ضـررزدن بـه       ها اجرا میقوانین مشابه نسبت به آن

بنیان اقتصادي کشور یا اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی یا پول ملی یا سـهام یـا اسـناد و اوراق    
  .عریف باشد، ضابطه بیان شده استاین بیش از آنچه ت. »شوند مالی رایج در کشور می

جرایمی که در قوانین مربوط به حمایت «: اند از در تعریفی دیگر جرایم اقتصادي عبارت
بینی شده باشد هاي اقتصادي آمده است اعم از اینکه در قانون جرایم اقتصادي پیش از فعالیت

) . 1391:12زراعـت، (کنـد  هـاي اقتصـادي را تنظـیم مـی     اي که فعالیـت یا در قوانین متفرقه
دانـد کـه بـراي سیاسـت     جرم اقتصادي را رفتار اشخاص حقـوقی یـا حقیقـی مـی    1زالتریک

                                                                                                                       
1. Zlataric
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2000احمد انور، ( اجتماعی یا اقتصادي دولت خطري به وجود آورد یا ضرري وارد نماید 
ف هایی که با هدبه جرم 2،نیکال کلوزو  1ژان لوك بچردانان، به نظر دو تن از حقوق) . 46:

شود که  گویند ولی مانع نمییابند جرم اقتصادي مییابی به یک امتیاز مالی ارتکاب میدست
 Bacher&Quelozبـا ارتکـاب ایـن نـوع جـرایم ، امتیازهـاي غیرمـالی نیـز تحصـیل شـود          

رفتار « است از  ترین تعریفی که از جرم اقتصادي صورت گرفته عبارترایج. )(2007,134,
شـخاص حقیقـی و حقـوقی بـه انگیـزه تحصـیل مزایـاي اقتصـادي مرتکـب          اي که امجرمانه

یکـی  . مالحظـاتی دارد   3بـودن، اما این تعریف با وجود رایـج ). ,2004Sjogren(»شوندمی
دیگـر اینکـه بـا قبـول چنـین      . اینکه عبارت اقتصادي در معناي دقیق خود به کار نرفته است 

در ... ند کالهبرداري ، سرقت ، اختالس ، ارتشا و تعریفی از جرم اقتصادي ، جرایم زیادي مان
شده دیگري گونه جرایم در چارچوب شناختهکه ایناین محدوده قرار خواهد گرفت درحالی

کشـی و  عالوه ، جرایمی که اصوالً خارج از حوزه جرایم مالی است ماننـد آدم به. قرار دارد
  . ه قرار بگیردقتل عمد با وجود انگیزه مالی ممکن است در این حوز

سفید نامیده که در نظر وي بیشتر مجرمان یقه -مجرمان اقتصادي 4ادوین ساترلندبه نظر 
نخبگان اقتصادي هستند که واجد احترام و جایگاه اجتماعی باالیی بوده و در   -اند شده

ایرادي که به تعریف . زنند اي دست به فعالیت غیرقانونی می اجراي یک فعالیت حرفه
امتیاز غیرقانونی براي مرتکب  سبوارد شده این است که به انگیزه  کسب مال یا ک ترلندسا

به) . 120: 1389گسن، ( یا سازمان متبوع وي در انجام فعالیت مجرمانه تصریح نشده است
شناسان در مطالعات خود بر مجرم و مرتکب جرم تأکید دارند و به شناسایی عالوه جرم

، تأکید بر ارتکاب عمل غیرقانونی ساترلندایراد دیگر تعریف . ارندجرم چندان توجهی ند
که جرایم اقتصادي ممکن است خارج از است درحالی» اي فعالیت حرفه«در قالب 

سفیدي به عامل یا مرتکب در معرفی جرایم یقه. اي نیز ارتکاب یابد چارچوب فعالیت حرفه
لذا به . کنند بار حوزه اقتصاد بررسی میشود ولی جرایم اقتصادي را به اعت جرم توجه می

                                                                                                                       
1. Jean-luc Bacher
2. Nicolas Queloz

و  19ص  81-80، دانشگاه شهید بهشتی   شناسی تقریرات درس جرمحسین، ابرندآبادي ، علینجفی :ك .ن.3
،  شناسی بزهکاري اقتصاديجرم، گسن ، رمون ،  66ص  85–84) بزهکاري اقتصادي ( شناسی تقریرات درس جرم

جرایم اقتصادي در نورزاد ، مجتبی ، : ك. ،  و براي دیدن نظر مخالف، ن  1389هرام ابراهیمی ، میزان ش: ترجمه
.55–44، ص  1389، نشر جاودانه،  حقوق کیفري ایران

4. Sutherland, Edwin H
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از دیدگاه  . پوشانی کامل نداشته باشد سفیدان با جرایم اقتصادي همرسد جرایم یقهنظر می
اي از جرایم علیه اموال است که بدون مجموعه« دان سویسی ، جرم اقتصادي حقوق  بچر

، قدرت یا قدرت نفوذ و خشونت ولی همراه با تزویر و فریب یا سوءاستفاده از موقعیت
ف جرایم اقتصادي فراتر وصبااین. »یابدتأثیرگذاري  یا با انگیزه کسب  منفعت ارتکاب می

سفیدان است زیرا جرم اقتصادي جرایم ارتکابی خارج از چارچوب فعالیت یقهاز جرایم 
  ) .121- 120: پیشین(گیرد  اي مبتنی بر تزویر را هم در بر می حرفه

کشور فرانسه در یک رأي جرم اقتصـادي را جرمـی دانسـته کـه مربـوط بـه        دیوان عالی
وسـیله پـول   چرخه تولید ، توزیع و مصرف است و چون گردش این سه فرایند اقتصادي بـه 

گیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است لذا در نهایت منجر به اخالل  صورت می
  ). 6:هماندي ، ابرندآبانجفی( شود  در نظام اقتصادي می

هـاي اقتصـادي،    بـودن نظـام  گرفته از جـرم اقتصـادي بـه متفـاوت    ناهمسانی تعاریف صورت 
هاي جغرافیایی کشـورها نیـز   هاي دینی و شرایط خاص زمانی و موقعیتسیاسی، فرهنگی، آموزه

 اي از کشورها که نظام اقتصادي متمرکـز حـاکم اسـت و رقابـت آزاد وجـود     درپاره. گرددبرمی
هـاي اقتصـادي غیرمتمرکـز کـه      ندارد ، جرم اقتصـادي دامنـه  وسـیعی دارد و بـرعکس در نظـام     

گونه جرایم بسیار محدود است و به همین خاطر عقیـده  رقابت، آزاد شناخته شده است دامنه  این
هاي غیرمتمرکز، حقـوق جـزاي اقتصـادي وجـود نـدارد چـرا کـه         برخی بر این است که در نظام

کننـده  کننـده و تنظـیم  تصادي در دست حاکمیت نیسـت بلکـه خـود بـازار تعـدیل     هاي اق سیاست
هاي کیفـري از طـرف دولـت تعیـین و اعمـال       مکانیزم بازار است و از طرف دیگر چون سیاست

دامنـه  . شود به علت فقدان رابطه  میان بـازار و دولـت، شـناخت جـرم اقتصـادي منتفـی اسـت        می
لیبرال محدود است و حقوق کیفري به لحاظ دغدغـه حمایـت   گونه جرایم در نظام اقتصادي این

گذاران ، جـرایم اقتصـادي نـاچیزي را از    از سرمایه و جلوگیري از رعب و وحشت و فرار سرمایه
  ) .13: 1386- 87ابرندآبادي ، نجفی(بینی کرده است نظر کمی پیش

جنـگ یـا   واحـوال یـا شـرایط خـاص زمـانی حـاکم بـر کشـورها ماننـد          از طرفی اوضاع
تواند سیاست کیفري را تحت تـأثیر قـرار دهـد و عملـی کـه در شـرایط        هاي مالی میبحران

بنـابراین وجـود   . شود در ایـن شـرایط جـرم اقتصـادي محسـوب شـود        عادي جرم تلقی نمی
هـاي مختلـف اقتصـادي مـانع اجمـاع در ارائـه        ها در شرایط اقتصادي و ساختار نظـام تفاوت

  .شود صادي میتعریف دقیق از جرم اقت
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اي اسـت کـه همیشـه در محـدوده  مرزهـاي  داخلـی       ماهیت جرایم اقتصـادي بـه گونـه   
ویژه در زمینه رایانه و فناوري اطالعات، هاي اخیر در علم و فناوري بهتوسعه.محصور نیست

امـروزه بـا توسـعه     .(Haroon Muhammad, 2007,6)اي به این جرایم داده است ابعاد تازه
تـوان بـا توجـه بـه      شدن بازارهاي مالی ، دیگـر نمـی  مبادالت اقتصادي و جهانی ارتباطات و

شرایط داخلی جرم اقتصادي را تعریف نمود بلکه پیوندهاي اقتصادي بازارهـاي مـالی میـان    
صـورت فراگیـر، کـل منطقـه و     هاي اقتصادي کـه بـه  اي و بحرانکشورها و بازارهاي منطقه

اي هـاي بـین المللـی و منطقـه     دهد، موجب شده تا سازمانحتی جهان را تحت تأثیر قرار می
رفتارهاي مخلّ نظم اقتصادي را تحت عنوان جرایم اقتصادي و فساد مورد بررسی قرار داده 

هـاي بـین    از اقـدامات سـازمان  . گونه جرایم وضـع نماینـد   و مقرراتی در جهت مبارزه با این
1پـالرمو جرایم اقتصادي ، یکی کنوانسیون  هاي مقابله با اي در جهت سیاستالمللی و منطقه

یافتـه   کنوانسیون مبـارزه علیـه جـرایم سـازمان    «میالدي تحت عنوان   2000است که در سال 
یافته است که بخشی از ایـن جـرایم داراي ماهیـت     با هدف مبارزه با جرایم سازمان»  فراملی

نیـز   2003رسـیده و در سـال   دولـت   40درایتالیا به تصویب   پالرمواقتصادي است ، در شهر 
مـیالدي بـا    2003اسـت کـه در سـال     2مریـدا االجرا شـده اسـت و دیگـري کنوانسـیون     الزم

در مکزیک به تصویب رسـید   مریداموضوع و هدف مبارزه با مفاسد اداري و مالی در شهر 
د طور مستقیم به برخی از مصادیق جرایم اقتصادي در موا ، بهپالرمو که برخالف کنوانسیون 

اي نیز در زمینه جرایم هاي منطقهعالوه کنوانسیونبه. پرداخته است ... و  23،  22،  20،  15
سـازمان  (  OECDتوان بـه کنوانسـیون    اقتصادي  به تصویب رسیده است که از این میان می

بـا   1999،کنوانسـیون حقـوق مـدنی شـوراي اروپـا مصـوب       ) همکاري و توسـعه اقتصـادي   
کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد مـالی کارمنـدان جوامـع اروپـایی          3فساد مالی،موضوع مبارزه با 

کنوانسیون جرایم  سایبر و کنوانسیون اتحادیه آفریقـایی بـراي پیشـگیري و     1997،4مصوب 
فقدان اجمـاع در ارائـه تعریـف واحـد بـراي      . اشاره کرد 20035مبارزه با فساد مالی مصوب 

                                                                                                                       
1. United Nations Convention against Transnational Organized Crime ,( Palermo  
Convention , Italy ), November,15,2000 .
2. United Nations Convention against Corruption. Merida (Mexico) from 9 to 
11 December 2003.
3. Council of Europe  Criminal Law  Convention  on Corruption .
4. Convention  onthe Fight  against Corruption involving officials of the  European 
Communities or officials of Member States of the Europian Union.
5. Affrican Union Convention on Preventing and Combating  Corruption .
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گونه جرایم افـزوده  پیچیده بر مشکالت  شناخت این جرایم اقتصادي و ظهور و بروز جرایم
جاي ارائه تعریف از جرم اقتصادي ، به 1981کمیته وزیران شوراي اروپا نیز در سال . است 

زیسـت،  جـرایم علیـه محـیط   . هایی قـرارداده اسـت  مصادیقی از این گونه جرایم را در دسته
جـزو  ... کننـده و علیـه حقـوق مصـرف   اي ، جرایم مالیاتی و گمرکـی ، جـرایم   جرایم رایانه

  ).21:همانابرندآبادي، نجفی(گرفته است هاي صورتبنديدسته
شود بالفاصله نظرها  به جرایم فسـاد مـالی    معموالً وقتی از جرم اقتصادي سخن گفته می

. که همه جرایم فسـاد مـالی، جـرم اقتصـادي نیسـتند     شود درحالی یافته معطوف می و سازمان
. انـد کثر مـوارد نتـایج و عواقـب جـرایم فسـاد مـالی و جـرایم اقتصـادي یکسـان         اگرچه در ا

عالوه ممکن است یک عمل مجرمانه، هم فساد مالی باشد و هم جرم اقتصـادي محسـوب   به
  ) .Thiankolu , 2006 ,7(شود 
فسـاد ذاتـًا   . عالوه همان مشکل تعریف در شناسایی جرایم فساد مالی نیـز وجـود دارد  به 

شود چرا که همیشه با انگیزه مالی و اقتصادي همراه نیست  اقتصادي محسوب نمییک جرم 
باوجود ایـن، فسـاد   . گذاري و امنیت اقتصادي داشته باشد  هرچند تبعاتی بر اقتصاد و سرمایه

پوشانی دارند و بر همین اسـاس برخـی جـرایم اقتصـادي را نتیجـه      مالی و جرم اقتصادي هم
  ).p193.2001.lopez.M(اندتهرفتارهاي فسادانگیز دانس

اعمال غیرقانونی کسـانی کـه بـه   : اندطور کلی به دو دسته تقسیم شده جرایم اقتصادي به
شوند و اعمال غیرقـانونی کسـانی کـه اساسـاً      منظور تحصیل پول براي خودشان مرتکب می

  .شوند هاي دیگر مرتکب می ازمانبراي دستیابی به اهداف شرکت خود یا س
  

  یف مبتنی بر نوع فعالیتتعر. 2-2
اند؛ برخی دیگر، جرایم اقتصادي را به دو دسته عمده و تحت عناوین خاص تقسیم نموده

یابد و براي کسب منافع و دسته اول جرایمی است که توسط تجار و بازرگانان ارتکاب می
ها جرایم  گیرد مانند خودداري از پرداخت مالیات که به آن عایدات مادي صورت می

دسته دوم جرایمی است که منجر به تحصیل نامشروع کاال و خدمات . شود سفیدي گفته میهیق
در . یافته مشهور است شود که به جرایم سازمان یا تحصیل کاال و خدمات به روش نامشروع می

آوردن سود مالی یا منفعت شغلی انجام هر دو نوع جرم، عمل غیرفیزیکی براي به دست
  ) .399p,1999. Garner.(گیرد می
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  تعریف مبتنی بر انگیزه مرتکب.3-3
گونه جرایم ارائـه شـده   برخی تعاریف از جرم اقتصادي معطوف به انگیزه  مرتکبین این

هـاي   بر این اساس ، جرم اقتصادي جرمی است که با انگیزه مادي و با ماهیت فعالیـت : است
ارجی، استفاده از منـابع بـدون   هاي مالی و پولی، دادوستد داخلی و خ اقتصادي یعنی فعالیت

گیري و اعطاي تسهیالت غیرقانونی بـه نفـع خـود یـا دیگـران      ستانی، کمیسیونمجوز، رشوه
و برخی دیگر از تعاریف ، کسـب امتیـاز مـادي را    ) . 17: 1386عشماوي  (گیرد صورت می

یـابی  دستبر این اساس مجرمان کالن اقتصادي افرادي هستند که براي . اندمدنظر قرار داده
هـاي سیاسـی و اقتصــادي ناشـی از برقـراري روابـط بــا      بـه اهـداف نامشـروع خــود از رانـت    

گیـري نمـوده و   هـاي متـولی منـابع اقتصـادي بهـره     منصبان و افراد بانفوذ در دسـتگاه صاحب
  ).46: 1388زمانی ،( شوند موجب ایجاد انحراف در منابع اقتصادي می

تعریــف واحــدي از جــرم اقتصــادي توســط  آیــد کــهوضــوح برمــیاز مطالــب فــوق بــه
دانان صورت نگرفته و در حقوق داخلی هم اجماعی راجع بـه تعریـف   قانونگذاران وحقوق

طـور قطـع و یقـین هـم     و بـه ) 52: 1384ابرنـدآبادي ، نجفـی ( جرم اقتصـادي وجـود نـدارد    
جاي ارائه تعریف هشاید بهتر این باشد تا ب. توان تعریفی ارائه نمود که جامع و مانع باشد نمی

ایـن دیـدگاه بـا توجـه بـه      . گونه جرایم بررسی شوداز جرم اقتصادي ، معیارها و ضوابط این
رشد روزافزون فناوري و پیـدایش جـرایم جدیـد در عرصـه اقتصـادي، از اهمیـت بیشـتري        

مسلماً با ارائه تعریف از هر چیزي ، مفاهیم و مصادیق آن محصـور شـده و   . برخوردار است
طـورکلی دو ضـابطه بـراي    هاي مسـتحدث از شـمول آن بیـرون خواهنـد مانـد لـذا بـه       هپدید

شناختی و دیگري اقتصادي مورد بررسی قـرار خواهـد    شناسایی جرایم اقتصادي، یکی جرم
. در کنار این دو معیار ، به ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادي نیز اشـاره خواهـد شـد    . گرفت

شـود و در   سپس  ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادي بررسـی مـی   شناختی را و ابتدا معیار جرم
  . قسمت سوم، معیار اقتصادي مورد بحث قرار خواهد گرفت

  
  هاي مورد بررسیضابطه.3
  شناختی هاي جرمضابطه. 3-1

یافتـه از علـوم سیاسـی و     جرایم اقتصادي در کنار واژگانی چون فساد و جـرایم سـازمان  
شناسی اساساً در پی بررسی علل وقوع جرم  اند و چون جرمی راه یافتهشناساقتصادي به جرم
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و نحوه  شناسایی مجرمان و پیشگیري از این قبیل جرایم است، چندان در بند شناسایی دقیق 
کـه در  جرایم اقتصادي و تفکیک صـحیح ایـن اصـطالح از عنـاوین مشـابه نیسـت درحـالی       

طور دقیق از هـم تفکیـک   د تا واژگان کلیدي بهبودن  اقتضا دارحقوق کیفري، اصل قانونی
  ) .22: 1389نورزاد، (شوند 

قبـل از بیـان   . شناسی در تبیین جرم اقتصادي نظریـاتی ارایـه شـده اسـت     از دیدگاه جرم 
  .شود ها به نظریه عمومی تزویر که خاص حوزه جرایم اقتصادي است پرداخته مینظریه

طور کلی جرایم اقتصادي  و به) کسب و کار(اري شناختی در مورد جرایم تج تفکرات جرم
جرایم مبتنی بر تزویر . گونه جرایم دربردارنده  نوعی تزویر است بر این امر تأکید دارند که این

کردن قانونی پول از جریان مالی و اقتصادي  یا هاي اقتصادي و با هدف خارج در بستر فعالیت
جرایم تزویرآمیز جرایمی است که با توسل به . یابد رفتن از تعهدات قانونی ارتکاب میطفره

زدن برهم یابد یعنی اعمالی که موضوع آنسازي و توطئه ارتکاب میکذب ، اختفا و پنهان
مانند جرم ي مختلف در یک رقابت تجاري باشد  هاهاي گروهموازنه توانایی و قابلیت

نتیجه از کردن یک بهادار  یا جایگزینسوءاستفاده از اطالعات نهانی در بازار بورس اوراق 
.)50: همانگسن، (شده به نفع یک شخص یا گروهی از افراد مانند تقلب انتخاباتی تعیینپیش

تزویر در ارتکاب جرایم حوزه کسب و کار ، امور بازرگانی و اقتصادي به سه دسته تقسیم 
رداري، خیانت در امانت، تبلیغات هاي تجاري مانند کالهب عدم صداقت در فعالیت  - 1: شود می

گذاري تهاجمی، تبانی، واقع، تقلب در فروش، دستکاري در قیمت بازار، قیمتخالف
نقض مقررات رقابت آزاد مانند؛ اخالل در  - 2... سوءاستفاده از موقعیت برتر، امتناع از فروش و 

ض قوانین و مقررات نق - 3هاي کاذب و رقابت مکارانه آزادي حراج و مزایده، ایجاد قیمت
هاي زیرزمینی،  فروشی، احتکار، فعالیتفروشی ،گراناقتصادي و اجتماعی و مالیاتی مانند کم

  ) .10: پیشین(تقلب مالیاتی، تقلب گمرکی و فروش بدون فاکتور 
هاي اقتصـادي مشـروع    بسترهاي ارتکاب جرایم تزویرآمیز، ساختارها و ابزارهاي فعالیت

ایـن  . اسـت  ... ی ،حوزه رقابت ، بودجـه ، مصـرف، مبـادالت تجـاري و    هاي مالمانند بخش
  .نمایدبسترها شرایط را براي سوءاستفاده مرتکبان از موقعیت خود فراهم می

شناختی، جرایم مبتنـی بـر تزویـر و تقلـب را بـه سـه        بندي جرمدر یک تقسیم 1ادل هرز
انند تقلب مالیاتی و تقلب نسبت جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی م -1:نماید دسته تقسیم می

                                                                                                                       
1. Edel  herz
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جرایم ارتکابی کارکنان شرکت تجاري علیه شرکت مانند ، خیانـت در امانـت،    -2به بیمه  
که اینها نیز خود به دو گروه ) ها  شرکت( جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی  –3رشا و ارتشا 

نون صـورت  صـورت اتفـاقی بـرخالف قـا    شوند ؛ دسته اول اقداماتی است کـه بـه   تقسیم می
شـویی  یـا   گیرد و دسته دوم اقدامات غیرقانونی مانند تأسیس شرکت صوري بـراي پـول   می

جـاي فعالیـت اصـلی شـرکت انجـام      صدور فاکتورهاي جعلی بـراي اخـذ وام اسـت کـه بـه     
واحـوال اقتصـادي ،   توان گفـت کـه اوضـاع    با این اوصاف می .)Edelherz.1970(شود  می

گی ، بیکـاري و خـأل قـانونی و عـدم شـفافیت قـوانین و مقـررات        نوع نظام اقتصادي و فرهن
  .گونه جرایم نقش داردساز در ارتکاب اینعنوان عواملی وضعی و فرصت اقتصادي به

  
  نظریه آنومی . الف

شدن اهمیت بیش از حد براي دستیابی به موفقیت هنجاري را قایلیا بی2،آنومی1مرتون،
بر پایه مقاله مشهوري که وي . دستلزم نقض قوانین و مقررات باشداند حتی اگر نیل به آن ممی

در 5»ساختار اجتماعی، بی هنجاري و کجروي « تحت عنوان   4اوهلینو   3کلو واردبه همراه 
ایاالت متحده آمریکا بررسی کردند دریافتند که عمومًا افراد جامعه آمریکایی به هنگام 

بینند و براي قوانین موجود ملزم به رعایت قواعد نمی آوري ثروت و تحصیل پول، خود راجمع
تنها موضوع حایز اهمیت براي آنان، تالش و رقابت براي کسب پول و . اهمیتی قایل نیستند 

بنابراین . شوند  ثروت است و بر پایه همین هدف ، تمامی ابزارهاي رسیدن به آن موجه تلقی می
ه است و رعایت قوانین و مقررات در درجه دوم هاي استفادترین چیز ، کارآمدي روشمهم

این وضعیت ناشی از فشاري است که جامعه بر افراد وارد ).89: 1385گسن ، (قرار دارد 
کند و به دلیل قرارگرفتن افراد جامعه در یک موقعیت نابرابر استفاده از طرق مشروع ، افراد  می

براي جلوگیري از  مرتونشده توسط ار ارائهراهک. شوند  هاي نامشروع وارد میناچار از راه
فعالیت اقتصادي مشروع براي اقشار جامعه فراهم شود تا جرایم اقتصادي این است که زمینه 

مندي حاضر به قبول برچسب هاي نامشروع نشوند چرا که هیچ فرد شرافتافراد نیز متوسل به راه
  .شود  مجرمانه  نمی

                                                                                                                       
1. Merton
2. Anomie
3. Cloward
4. Ohlin
5. Structure Sociale , anomie et deviance.
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شده این است که این نظریه درمورد همه جوامع صـدق   ایرادي که به نظریه آنومی وارد
. ها مادیات اسـت   داري است که نماد موفقیت آنکند و خاص جوامع صنعتی و سرمایه نمی

ولی در جوامع بسته که اقتصاد دولتی حاکم است برعکس ، بـا نـوعی فسـاد دولتـی مواجـه      
صورت تشکیالتی و ي جرایم که بهاعالوه در پارهبه). 1384:73ابرندآبادي، نجفی( هستیم 

عبـارت  بـه . یابد این نظریه کارساز نیستالمللی ارتکاب میهاي بینمنسجم و از طریق شبکه
یافتـه و بـا همکـاري     صورت سـازمان المللی ، افراد بههاي اقتصادي بین دیگر در بستر فعالیت

معـه متبـوع و   کـه شـرایط حـاکم بـر جا    مشترك در پی مقاصد مادي خـود هسـتند درحـالی   
تـوان گفـت در یـک جامعـه نـابرابر تحـت فشـار قـرار          متفاوت  آنان  یکسان نیست لذا نمی

  .اندگرفته
  
  نظریه محیط و شرایط اقتصادي. ب

شناختی و محیطی ، بر این اساس استوار است که جرایم اقتصادي تحت معیارهاي جامعه
  . یابد تأثیر اوضاع اجتماعی و نظام اقتصادي حاکم ارتکاب می

داري و شرایط رقابت براي کسب سـود و منفعـت   هاي داراي اقتصاد آزاد و سرمایه نظام
هـاي  بستانعواملی مانند بده. کند  بیشتر ، زمینه را براي برخی جرایم در این حوزه فراهم می

هـا میـان   چشـمی وهـم سیاسی در جریان دستیابی مقامات به مناصب کالن در جامعه و چشـم 
کنـد کـه در    گونـه جـرایم را ایجـاد مـی    تصادي ، خألهاي قانونی در برخورد با اینفعاالن اق

وابستگی بسیاري از احزاب سیاسی بـه افـراد سـودجو و    . شود  وضوح دیده میمحاکم نیز به
طلب که گاه رفتارهایی مانند فساد مـالی و ارتشـا و تقلـب مالیـاتی و غیـره را در پـی       منفعت

گونـه جـرایم جـدیت بـه خـرج      کاري شود و در مبارزه با اینحظهشود تا مال دارد باعث می
شود و درنتیجـه بـه    گیرند و کشف نمیعالوه جرایم اقتصادي در خفا صورت میبه. ندهند 

  . کند  مرور زمان مغفول مانده و در نظر مرتکبین جنبه مشروعیت پیدا می
ي از جـرایم اقتصـادي ماننـد    هاي متکی بر اقتصاد دولتی نیز انواع دیگـر  در مقابل ، نظام

فساد مالی را در پی دارد، جرایمی مانند اختالس ، ارتشا ، حیف و میل اموال عمومی و غیره 
  . تر دارد اي پررنگهاي اقتصادي چهره گونه نظامدر این

اي  فرهنـگ حرفـه  وکـار سـبب پیـدایش خـرده    محیط تجاري و کسـب  ساترلندبه عقیده 
کنند براي ایجاد موقعیت برتر و تثبیت آن در بـازار و   ر میشود که اشخاص تصو خاصی می
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اي اقـدامات نامشـروع و غیرقـانونی ماننـد دسـتکاري در      اي جـز انجـام پـاره   تجارت ، چـاره 
  . ها وجود نداردحساب

معتقدند در کنار محیط اجتماعی بـه محـیط قـوانین و مقـررات نیـز       1گایسکسانی مانند 
صادي باید در تعامالت تجاري داخلی و خارجی خود قـوانین و  باید توجه نمود و فعاالن اقت

به عقیده وي، جرایم اقتصادي از جهات گوناگون با جرایم عادي . مقررات را رعایت کنند 
فرق دارد زیرا احراز رابطه  علیت میان جـرم اقتصـادي و خسـارت در بیشـتر مـوارد دشـوار       

همـه  . ان نیز افراد معین و محدودي نیسـتند دیدگ است و اثر جرم نیز فوري نیست و دایره بزه
شود تا مجرمـان اقتصـادي بـر ارتکـاب جـرایم خـود اصـرار بورزنـد و          این عوامل باعث می

  ) .62: 1391زراعت ، ( حاشیه  امنیت براي خود احساس نمایند 
تــوان بــه  اســتفاده ناخواســته  از دالیــل ارتکــاب جــرم از دیــدگاه محــیط اقتصــادي مــی 

هـا و صـاحبان سـرمایه ، اغمـاض حاکمیـت بـا جـرایم فعـاالن          رگ از شرکتهاي بزقدرت
هـا ، عـدم شـفافیت محـیط اقتصـادي و ممانعـت از بـروز         اقتصادي به دلیل ارتبـاط میـان آن  

گونـه جـرایم و نیـاز بـه      حساسیت افکار عمومی و احتماالً تقبـیح عمـومی و پیچیـدگی ایـن    
  .شود اشاره کرد ترل جرایم میهاي ویژه فنی که مانع نمود بیرونی کنتخصص

  
  نظریه روانشناختی . ج

تنهـا میـان   ، نـه پیناتـل بـه نظـر   . مشهور اسـت   2پیناتلاین نظریه به نظریه شخصیت جنایی 
. مجرم و غیرمجرم اختالف درجه وجود دارد بلکه میان خود مجرمان نیز این تفاوت هست 

او را وادار بـه ارتکـاب جـرم    اختالفات اساسی مربوط به خصوصیات روانی فرد اسـت کـه   
کیل ـایی آنـان را تشـ  ـــ زي شخصـیت جن ـــ مرک ن خصوصیات روانی هستهــنماید و همیمی
ثباتی، خشونت و فقدان عاطفه در هاي روانی خودخواهی، بیدهد به اعتقاد وي، خصلتمی

ها و فزونی یکـی بـر دیگـري     وبیش وجود دارد و شدت و ضعف این خصلتهر انسانی کم
اینکه فرد منافع خود را بر دیگران ترجیح . شود  ها باعث بروز رفتار مجرمانه می تجمع آنیا 

تفاوتی فـرد نسـبت بـه نتـایج رفتـار او      ثباتی موجب بیبی. دهد نتیجه خودخواهی اوستمی
دسـت بـه خشـونت بزنـد و      ،کند در مقابل مقاومت دیگران خشونت او را وادار می .شود می
مجـرم  بنـا بـر ایـن نظریـه ،     . شـود   شدن ترحم و مهربـانی در او مـی  یلعاطفگی موجب زابی

                                                                                                                       
1. Geis
2. Pinatel . Jean
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کند و بـراي دسـتیابی بـه جایگـاه آنـان ،       ت میحقارمول احساس تاقتصادي با دیدن افراد م
خـواهی او  خودخـواهی فـرد باعـث فـزون    ).1391:59زراعت ، ( گیرد  قوانین را نادیده می

جایگاه باالي اقتصادي و یـافتن موقعیـت برتـر    شود و موجب تحریک او براي رسیدن به  می
هـاي  از ایـن خصـلت   خصـلت تحریک یـک یـا چنـد    . شود  نوعان میدر میان جامعه و هم

امات دولتی شده و پدیده مجرمانه فسـاد مـالی را   مقروانی ممکن است موجب نفوذ در میان 
کارکنـان و مـدیران   اي براي کسب منفعت  یا امتیـاز مـادي بـراي    سبب شود  یا اینکه انگیزه
  . یک شرکت تجاري باشد 

پیچیــدگی و .پــردازد صــرفاً بــه شخصــیت مجــرم مــی پیناتــلنظریــه شخصــیت جنــایی 
تنهـا از  شود که پس از ارتکاب جـرم ، نـه   تار مجرمان اقتصادي موجب میفبودن رتخصصی

خـار  د بلکه از درون به زرنگی و مهـارت خـود افت  نسرزنش عمومی جامعه ترسی نداشته باش
بسا برخی هـوش و ذکـاوت   کند و چه خوبی درك نمیجامعه نیز قبح عمل وي را به. کنند 

توانـد ناشـی از    این احسـاس مرتکـب مـی   ) . 1384آبادي ، دابرننجفی( او را تحسین نمایند 
  .ثباتی و فقدان عاطفه در او باشد هاي شخصیتی خودخواهی  یا بیخصلت

خـود محوربـودن، ریـا کـاري،     هـاي  را با ویژگیید سفیقهنیز شخصیت مجرمین  1مرگن
کـاري و  ، کتمـان بـودن  قدرت ، ازخودراضی عطشدغدغه خاطر و عذاب وجدان ، فقدان 
هـاي  ها یا توجیـه اعمـال مجرمانـه بـا اسـتدالل      هاي مجرمانه فعالیت شرکتسازي جنبهپنهان

  ) .Mergen  ،269pp,1970(کند  ی توصیف میحقوقشبه
  
  ختلطنظریه م.  د

آیـد  از اجتماع چند عامل به وجود مـی  جرایم اقتصادي شناساییمعیارهاي در این نظریه 
  :شود که ذیالً به این عوامل اشاره می

انگیزه مرتکـب نقـش اصـلی در شـناخت جـرم اقتصـادي دارد و آن       :انگیزه مرتکب )1
. کند  ته میاین معیار جنبه  شخصیتی مجرمین را برجس. کسب سود و منفعت اقتصادي است

 وي،بـه نظـر    .یه استنظرمتخصص علوم اقتصادي از طرفداران این  2استینار استرمپروفسور 
وي حتی جرم . شود  اعمالی مانند قماربازي ، سرقت و فحشا نیز جرم اقتصادي محسوب می

                                                                                                                       
1. Mergen
2. Steinar Storm
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دانــد خــاطر پرداخـت اجــرت صـورت گیــرد جـرم اقتصــادي مـی    کــه بـه قتـل را درصـورتی  
عامــل روانــی و فــردي مثــل عــدم پختگــی  ســه  فونتــاناز نظــر  ) .1389:55ی ، یدادخــدا(

بخشـی از   ،محـیط پیرامـون   و قضـاوت دیگـران   ماننـد  اقتصادي یا گذشته  ناموفق  اجتماعی
انـدوزي  کند از هـر طریـق ممکـن ثـروت     دهد و فرد تالش میمیشخصیت افراد را تشکیل

.مؤثر در انگیـزه مرتکـب مـی دانـد     را جنون کسب پول و مادیات مانند عامل مادياو  .کند
بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهاي جـرایم اقتصـادي را    1بائر

ضعف مبارزه با جـرم اقتصـادي یـا     -1: شامل این موارد استکه دهدمورد بررسی قرار می
 و ارتبــاط محافــل سیاســی بــا محافــل قــدرت و سیاســت  -2بــودن ضــمانت اجراهــاســبک

موقعیـت اجتمـاعی    -3ولین دارنـد ئاز مسـ که  توقعاتی و در تدوین لوایح  هاتأثیرپذیري آن
را  وري که سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فـن  افن -4اعتمادساز بزهکاران 

المللـی  و اسناد بین هاي چند ملیتی  شدن اقتصاد در قالب شرکتجهانی -5شده است سبب 
  .کندفراهم میرا المللی هاي بینادهزمینه  سوءاستف که

وجه تمایز جرایم اقتصادي از جرایم دیگر در ابزارهـا  :زار مورد استفادهبموضوع و ا )2
بر این اساس جـرم اقتصـادي   . شود  هاي اقتصادي می هایی است که مربوط به فعالیتو زمینه

. شـود   هـا واقـع مـی   سـاختار شـرکت   ورفتاري است که در دو قالب  قراردادهاي اقتصـادي  
گیرد  هاي تجاري را در برمی تنها چارچوب فعالیت حقوقی شرکتبنابراین جرم اقتصادي نه

  .شود  شامل می هم قانونی و مقررات مربوط به اقتصاد راهايبلکه نقض همه  سیستم
مجرمـان   از دیـد وي همـان  سـفید کـه   یقهن ادر شناسایی مجرم ساترلند:ویژگی عمل )3

ویژگی عمل ارتکابی آنان را معیاري براي تمایز جرم اقتصادي از دیگر جرایم  ،ندااقتصادي
اعتماد را سلب نماید و انگیزه  تحصـیل سـود ، تـابعی از     دعمل ارتکابی بای. کند  معرفی می

درنتیجـه رفتـاري کـه در یـک شـرکت تجـاري و       . هـاي شخصـیتی مرتکـب اسـت     ویژگی
تواند مبنـایی   خود قابل مجازات نیست ولی میوديخگیرد به صورت سازمانی صورت میبه

 ). Shapiro  13 P 1949 Sutherland 1990(آن رفتـار قـرار گیـرد      نشـناخت بـراي جـرم  
قراردادن جرایم اقتصادي در یک طبقه مفیـد نخواهـد بـود و بهتـر اسـت بـه جـاي رویکـرد         

مجرمانه را در ویژگی و شناختی از رویکرد اقتصادي استفاده شود و ماهیت رفتارهاي جامعه
مثالً اینکه فعل مجرمانه در مبادالت اقتصادي محقق شده یـا نـه    . ها سنجید  بستر ارتکاب آن

                                                                                                                       
1. Buer
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بنـدي  یا اینکه استفاده از زور، کاربرد داشته یا توسل بـه خدعـه و نیرنـگ ؟ بنـابراین، طبقـه     
  .محوري باشد محوري،  موضوعجاي جرمصحیح باید  به

شود کـه منجـر    جرمی اقتصادي محسوب می ،کردیبا استفاده از این رو :آثار و نتایج )4
شود و لزومی ندارد که در یک بخـش تجـاري    يبه آسیب به اقتصاد  یا یک سیستم اقتصاد

دهـد جـرم    رويباشد بلکـه بـا انگیـزه کسـب سـود و در هـر جـاي جامعـه کـه           افتادهاتفاق 
تــوان گفـت کـه جــرم    لـذا مـی  ) .Magnusson46p ,1979,(شــود  اقتصـادي محسـوب مـی   

کنـد در ارتبـاط اسـت و در     اقتصادي با سیاست اقتصادي که کل نظام اقتصادي را تنظیم می
  .پی حمایت از مالکیت خصوصی نیست

یابد که داراي وسیله  نوع خاصی از اشخاص ارتکاب میجرایم اقتصادي به: مرتکب )5
تاجر یا شخص قابل  ،سفیدجرم یقهم ،ساترلندبه عقیده  . موقعیت اجتماعی برتر هستند

در این نظر ، جایگاه اجتماعی و . زند احترامی در جامعه است که دست به چنین اعمالی می
عالوه کسانی مانند به. جه قرار گرفته استواقتصادي مجرم بیش از هر چیزي مورد ت

ب جرم اعتقاد نیز به دخالت عوامل متعدد در ارتکا3دلماس مارتیو 2فونتانو  1سیکوراک
عوامل تاریخی شامل جمعیت، شهرسازي و توسعه صنعتی، عوامل  سیکوراکبه نظر . دارند 

گونه هوش و ذکاوت این(وري هاي جدید و شخصیت بزهکارامحیطی شامل جامعه و فن
همه  بزهکاران اقتصادي گناهکار نیستند  ،فونتانبه نظر . ثرندؤدر ارتکاب جرم م) مجرمان

ها و تشدید وضعیت نابسامان اقتصادي خود ها براي جلوگیري از بحران آنبلکه برخی از 
ولی گروه دیگر . ندرشود اما انگیزه سوء ندا شوند که جرم محسوب می مرتکب اعمالی می

به انگیزه  مجرمانه آنان ، باید شوند اندوزي مرتکب جرم میکه به انگیزه کسب درآمد و مال
طور کلی در نظریه  به).63:همانزراعت ، ( تفاوت قائل شدتوجه شود و میان این دو دسته 

سو و عوامل روانی و مختلط ، عوامل اجتماعی و فردي شامل محیط اقتصادي و مالی از یک
. از سوي دیگر ، در ارتکاب جرایم اقتصادي نقش اساسی دارند ) موقعیت مرتکب ( شخصی 

هریک تبیین خاصی از بزهکاري اقتصادي  اوالً، ضمن اینکه) شناختی  جرم( نظریات یادشده 
کند  اي را براي این نوع بزهکاري تعیین میحال هریک به نحوي ضابطهدهد درعین ارائه می

دست جامعه متمایز که در پرتو این ضوابط، از بزهکاري عادي و غالبًا مربوط به طبقات پایین
                                                                                                                       
1. Courakis
2. Fontan
3. Delmas  Marty
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، )نظریه آنومی(است بر انگیزهنی ها مبتکه برخی از این ضابطهنحويشود به و تفکیک می
نظریه (، برخی بر شیوه ارتکاب جرم ) پیناتلنظریه (خی بر شخصیت ویژه مجرم اقتصاديبر

نظریه محیط و شرایط (حوال اقتصادي، اجتماعی و حقوقیواو برخی بر اوضاع) عمومی تزویر
وضوع این مقاله، ثانیًا در ارزیابی این نظریات الزم به ذکر است که م. مبتنی است) اقتصادي

کند بزهکاري  که نظریات یادشده تالش میشناسایی ضابطه براي جرم اقتصادي است درحالی
  .اقتصادي را از بزهکاري غیراقتصادي متمایز نماید

  
  )واقعیت اقتصادي(هاي مبتنی برنظریات اقتصاديضابطه .3-2

دگاه کسـانی اسـت   منظور از چنین معیارهایی ، معیارهاي اقتصادي جرم نیست بلکـه دیـ  
کننـدگان  ارائـه . کننـد   بندي مـی ارزیابی و دستههاي اقتصادي رفتار مجرمانه را که با تحلیل

 6لـورانس و  5الب4،مـک کـارتی  3،جان فون نیـومن 2،نوسیمپس1،گري بکراین نظریات ، 
. د انـ ارائـه کـرده   یهـا دالیلـ  بودند که هر کدام در دفاع از نظریات خود و نقد دیگر نظریـه 

  :ند از اجرم اقتصادي عبارتو معیارهاي شناخت  نظریات 
  7هاي مرتکبمعیار محرك .الف

  8معیار عواید اقتصادي .ب
  9معیار فرآیندهاي اقتصادي .ج

  :اینک شرح هر کدام از این معیارها
  

  مرتکب        ي)ها انگیزه( ها  معیار محرك .الف
داند که انگیزه اصـلی مرتکـب ، کسـب    ی میجرم اقتصادي را رفتار غیرقانون نظریه،این 

جرایمـی چـون تقلـب مالیـاتی ، تقلـب      . منفعت و تحصـیل سـود  یـا امتیـاز اقتصـادي اسـت      
 در گـروه جـرایم اقتصـادي جـا    نظریهاین  پرتو گمرکی ، فساد مالی و قاچاق کاال و ارز در
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ض قـوانین و  هـا و امتیـازات مـالی و اقتصـادي بـه قیمـت نقـ       رسـیدن بـه خواسـته   . گیرند می
  .استگونه جرایم انگیزه مرتکبین این، هاي اقتصادي  ها و فعالیت سیاست

  
  معیار عواید اقتصادي. ب

، جرایم اقتصـادي ، جرایمـی    کندمیدیدگان را بررسی هاي بزهکه هزینه نظریهبر اساس این 
بنـابراین  . د شـون  اي مـی چیـزي از دسـت داده و متحمـل هزینـه    از ناحیه آن، دیدگان ست که بزها

هـا و اشـخاص حقـوقی و     سـازمان  ،هـا  دیدگان مستقیم مانند اشخاص ، گروهبزه ،گونه جرایماین
رو جـرایم  ازایـن . دیدگان غیرمستقیم دارد که ممکـن اسـت دولـت  یـا نظـام اقتصـادي باشـد        بزه

را  وکـار آمدي و سودمندي تجارت ، بازرگانی و کسبرست که کاااي از جرایم دسته اقتصادي
فراتـر از شخصـی اسـت     ،از حالت عادي و نظم موجود خارج کرده و نتایج و پیامدهاي سوء آن

وصـول  ).   51:همـان نـورزاد ،  ( د ـــ رسانبیند و به دیگـران نیـز آسـیب مـی    که مستقیماً زیان می
صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحـت عنـوان مضـاربه و نظـایر آن     وجوه کالن به

اخـالل در امـر توزیـع    ، حیف و میل امـوال مـردم یـا اخـالل در نظـام اقتصـادي شـود        که موجب
، هـاي عمـومی و احتکـار    فروشی کالن ارزاق یـا سـایر نیازمنـدي    مایحتاج عمومی از طریق گران

  .شود از این معیار بررسی می هاي هرمی تأسیس ، نمایندگی و عضوگیري شرکت
  

  معیار فرآیندهاي اقتصادي. ج
ارائه شده و بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه       1960توسط اقتصاددانان در دهه  هنظریاین 

سـت کـه رفتـار    اابـه همـان فرآینـدهایی    ثشود بـه م  فرآیندهایی که منجر به رفتار کیفري می
نئوکالسیک یـا   نظریهکه به  گري بکرهاي رهیافت. دهدکننده را در بازار شکل میرفصم

هـاي ایـن نظریـه را    ریشـه . این دیـدگاه هماهنـگ اسـت   اقتصادي تبیین جرم مشهور است با 
در مـورد مجـازات   نظریـات ایـن دو تـن    . مشاهده نمـود 2اریاکبو  1بنتامنظریات توان در  می

ن زمـان متوجـه   آمجرمین و معیار ارعـاب بـراي جلـوگیري از ارتکـاب جنایـت اگرچـه در       
 امبنتـ  دیـدگاه  ص درخصـو منفعت کـه بـه   -جرایم اقتصادي نبوده است ولی محاسبه هزینه 

، براي  جرایم اقتصـادي کـه مسـتقیماً بـا انگیـزه  تحصـیل       است ، در برآورد مرتکب دمشهو
  .امتیاز مادي است قابل توجیه استو  سود 
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شناختی و اجتمـاعی متفـاوت از   مجرمان به لحاظ زیستی ، روان کهمعتقد بود  گري بکر
ري نیسـت  جبـ ها و عوامل ثر از انگیزهأا متتنه ،دیگران نیستند و تصمیم آنان به ارتکاب جرم

دهـد تـأثیر    هایی که رفتارهاي عامدانـه و قاصـدانه انسـانی را شـکل مـی     لفهمؤبلکه از تمامی 
افراد براي رفتار اقتصادي دست به انتخـاب   ،بنابراین به همان شکل که در اقتصاد. پذیرد می
انتخـاب دارنـد و    امکـان رمجرمانـه  در گزینش متغیرهاي مجرمانـه از متغیرهـاي غی   ، زنندمی

  . نمایند اي در بازار عمل میکنندههمانند مصرف
 -گیرند ، همان تحلیل هزینه افرادي که تصمیم به ارتکاب جرم می یه،بر اساس این نظر

  ) .52-56:همان (گیرند که هنگام اتخاذ رفتارهاي قانونی دارند کار میه منفعتی را  ب
گذاري نمود که در آن افـراد بـا فـرض    ، مدلی پایه بکراز روش  با پیروي 1جوکوئیست

نماینـد کـه در آن   داشتن زمان ثابت ، آن را در میان کارهاي قانونی و غیرقانونی تقسیم مـی 
ثر ؤهاي آنان مـ گیريهاي مالی و روانی و عایدي مورد انتظار ناشی از جرم در تصمیمهزینه
-Sjoquist,1973447,(است  440 pp. (    تـوان   پس در رهیافت اقتصادي بـه رفتـار جنـایی مـی

تناسـب  گذاري در فعالیت قانونی بـی  جاي سرمایهشود به گفت ، شخصی که مرتکب جنایت می
 ۀهاي خود، با انتظارات مادي و منفعت حاصل از عمـل مجرمانـ  ا خصوصیت شخصیت و انگیزهب

از  ،نـابع مـالی در فعالیـت قـانونی    خود که در مقایسه با فایده احتمالی حاصل از صـرف وقـت و م  
هـاي  قطعیت و ارزش بیشتري برخوردار است تمام توجه خود را معطوف به ارزیابی مزایا و هزینه

ایـن معیـار بـا دیـدگاه مکاتـب تحلیـل        ) .1370:184گسـن ،  (نماید مربوط به جرم اقتصادي می
. هاي ارتکاب جرم منطبـق اسـت  هاقتصادي حقوق در ارتباط و تأثیر متقابل قواعد حقوقی و انگیز

هـا   کند که افراد مجرم همانند دیگران به محـرك  بینی می پیشرویکرد اقتصادي به قوانین کیفري 
دهند و شواهد روشنی دال بر این نکته وجـود دارد کـه افـزایش احتمـال و      العمل نشان می عکس

  .دهد میجرم را کاهش آن ، میزان ارتکاب رفتار مجرمانهشدت مجازات در یک 
  

  ضابطه اقتصادي .3-3
تـرین  در واقـع مهـم  . ضابطه اقتصادي ، به بررسی موضوع جـرایم اقتصـادي توجـه دارد    

یعنـی  . ویژگی جرم اقتصادي ، برتري جنبه عینی جرم بر جنبـه شخصـی و ذهنـی آن اسـت     
هـاي   هـا و فعالیـت   آنچه در جرم اقتصادي اهمیت دارد تأثیرگذاري بر رونـد سـالم سیاسـت   

از . گونـه جـرایم اسـت    مالك در این ضابطه ،  حوزه و قلمرو ارتکاب ایـن . صادي استاقت
                                                                                                                       
1. Sjoquist  D
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جرایمی که علیه دو شاخص اقتصادي صورت گیـرد جـرم اقتصـادي     معیار موضوعی،جنبه 
و » هـاي اقتصـادي   سیاسـت «تـوان تحـت عنـاوین     و شـاخص را مـی  ایـن د .شود محسوب می

  .بندي نمود دسته»هاي اقتصادي  فعالیت«
دربرگیرنـده    واسـت هـاي اقتصـادي دولـت مربـوط      رایم حوزه دسته اول بـه سیاسـت  ج

در این جرایم حول محور پول و ارز و درآمدهاي دولت  .شود هاي مالی و پولی می سیاست
  .گیرند قرار میدسته 

هاي مربوط  هاي اقتصادي است که کلیه فعالیت جرایم حوزه دسته دوم مربوط به فعالیت
هرگونـه عمـل مجرمانـه علیـه      ،در ایـن دسـته  . شـود   وزیع و مصرف را شامل مـی به تولید، ت

عنـوان جـرم    کننـده بـه  حقـوق مصـرف   وهـاي تجـاري    هاي اقتصادي ، شرکت فعالیت بنگاه
  . قتصادي قابل تعقیب است ا

اما پـیش از آن معرفـی   . شودخته میهاي اقتصادي پردا ابتدا به معیار جرایم علیه سیاست
  :هاي اقتصادي ضرورت دارد ماجمالی نظا

  . در دنیا رواج دارد3و نظام اقتصادي مختلط 2ا آزادیلیبرال  1،ايبرنامهسه نظام اقتصادي 
اي اقتصادي تحت نظارت و منطبق باه ، ابزارها و فعالیت ايبرنامهدر نظام اقتصادي 

جرم  ،شود و تخلف از مقررات تنظیمی دولت سیاست مرکزي دولت به کار گرفته می
بازار باید  سازوکارو اوامر دولت است و  هااصول حاکم بر بازار ، دستور.شود  محسوب می

بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار مخالف با .خود را با مقررات دولتی هماهنگ نماید
  .هاي سنگین به دنبال داردشود و مجازات جرم محسوب می ،هاي اقتصادي دولت سیاست

هـاي اقتصـادي خـود     برال یا اقتصـاد آزاد ، مـردم در انجـام فعالیـت    در نظام اقتصادي  لی
آنچـه  ،در ایـن نظـام  . و دولت در اقتصاد دخالتی ندارد و رقابـت آزاد حـاکم اسـت    ندآزاد

 اسـت گذاري و عرضه کـاال و خـدمات   گذاري، تولید، توزیع، درآمد، قیمت مالك سرمایه
در این نوع نظام اقتصـادي ، رقابـت   در عین آزادي رقابت . هاي شخصی استگیريتصمیم

معمـوالً قـانون مسـتقل بـه نـام قـانون جـرایم        و نامشروع با واکنش دولت مواجه خواهد شد 
و  سـت بیـان شـده ا   ،صـورت متفرقـه  اقتصادي وجود ندارد بلکه قوانین کیفري اقتصـادي بـه  

الً دوره شود و معمو تناسب شرایط اقتصادي وضع میصورت مقطعی و بهجرایم اقتصادي به
                                                                                                                       
1. Planned  Economy
2. Unplanned  Economy
3. Semi – Planned  Economy
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هاي دخالت دولت جنبه ارشادي داشته و در جهت حمایت از سرمایه. اعتبار مشخصی دارد 
صـورت  بسیار محدود و نظـارت بـه   ،گیرد لذا دخالت دولت خصوصی اشخاص صورت می

  ) .55:همانزراعت ، ( است  یحداقل
:1369گهـر  نیـک ( و دولتی است  ي آزاداقتصاد نظام ترکیبی از ،مختلط ياقتصادنظام 

امروزه در اکثر کشورها نظام اقتصادي مخـتلط حـاکم اسـت ولـی ممکـن اسـت در       ).287
بنـابراین دولـت در امـور اقتصـادي دخالـت      . ها غالب باشد اي از کشورها یکی از جنبهپاره

طـور کـل    هـاي مـردم را بـه   اي نیست که آزاديدارد اما این دخالت مطلق نیست و به اندازه
هـاي   دي بـه سیاسـت  تعانگاري در این نظام به شکلی است که درصورت جرم .سلب نماید 

هاي اقتصادي مشروع اشخاص نیز  دولت واکنش نشان داده و در مقابل از فعالیت، اقتصادي 
تـوان گفـت کـه در یـک نظـام       نمـی ایـن،  بـاوجود  ).57:همانزراعت ، ( کند  حمایت می

جـود دارد و در نظـام دیگـر نیسـت و همچنـین      قوانین مربوط به جرم اقتصـادي و  ،اقتصادي
جـرم اقتصـادي و حقـوق جـزاي اقتصـادي       ،توان مدعی شد که در اقتصادهاي متمرکـز  نمی

هـاي   چنین قوانینی تصویب نشده است چرا که در نظـام  ،پذیرفته شده و در نظام غیرمتمرکز
شود امکان ارتکـاب   می اي از جرایم که مربوط به دولتمرداناقتصادي آزاد یا لیبرال نیز پاره

شود  ول بررسی میعجرایمی که تحت عناوین فساد مالی ، ارتشا ، پرداخت چک مج. دارد 
عنوان جرم اقتصادي شناسـایی   اي بهالمللی و منطقهنهاي بی در بیشتر کشورها و حتی سازمان

  .ستشده ا
. سـت هـاي اقتصـادي چی   گـذاري اقتصـادي و سیاسـت   حال باید دید منظـور از سیاسـت   

منظور  هاي دولت در اقتصاد است که بهگذاري اقتصادي مجموعه اقدامات و دخالتسیاست
و اجتماعی معین با استفاده از ابزارهاي تحت کنترل خـود در   1اقتصاديکالن تحقق اهداف 

 ،نظــور از سیاســت اقتصــاديم .پــذیردهــا صــورت مــیچــارچوب امکانــات و محــدودیت
محتشـم  ( ات مالی و پولی بـراي نیـل بـه اهـداف اقتصـادي اسـت      کارگیري ابزارها و امکانبه

و رشد اقتصادي تورم از ابزارهاي اقتصادي دولت براي کنترل . )290-286: 1390دولتشاهی، 
تی ، مقررات صادرات و واردات، قوانین کار و حداقل دستمزدها ، اتوان وضع قواعد مالی می

ي ارکارگیري ابزارهاي اقتصادي بـ به. نام برد عرضه اوراق مشارکت و قوانین پولی و ارز را 
                                                                                                                       

شتغال و رفاه اقتصادي اشاره ها، اتوان به رشد اقتصادي، مهار تورم، موازنه پرداخت از اهداف کالن اقتصادي می.1
کرد 
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مثالً عرضه اوراق مشارکت براي کاهش نقدینگی . گیرد  اهداف اقتصادي صورت می نیل به
در دست مردم و کنترل تـورم  یـا محـدودکردن واردات بـراي حمایـت از تولیـد داخلـی و        

هاي مالی و  سیاستهاي اقتصادي دولت به دو بخش  سیاست.گیرد  افزایش اشتغال صورت می
داشتن تولید در نزدیکـی  نگه ،هاي پولی و مالی هدف مشترك سیاست. شود پولی تقسیم می

در صـورت تحقـق صـحیح    . ي موجود در اقتصاد اسـت هااشتغال کامل و تثبیت سطح قیمت
  .ت یافت ستوان به ثبات اقتصادي د هاي اقتصادي دولت، می سیاست

هـاي  مشخصـه . نات بیش از حد در اقتصاد کالن اسـت  عدم نوسا همنزلثبات اقتصادي به
در ...  . زایـی و  ین ، اشـتغال یند از  افزایش تولید نسبتاً ثابت ، تورم پااثبات اقتصادي عبارت

وجود رکود اقتصادي در چرخه کسب و کار و تولید ، تورم بسـیار بـاال  یـا متغیـر و      ،مقابل
  .  ) 2p  2012,  Factsheet(دارد ثباتی نشان از بی ،هاي  مالی مکرربحران

  شود؛ هاي اقتصادي پرداخته می ها و فعالیت اینک در دو بخش به بررسی جرایم علیه سیاست
  

  هاي اقتصادي جرایم علیه سیاست. الف
برخـی  . هاي پولی و مالی اسـت   هاي اقتصادي دربرگیرنده سیاست گفته شد که سیاست

هـاي   قتصـادي دولـت وجـود دارد و آن سیاسـت    هـاي ا  معتقدند که نوع دیگري از سیاسـت 
هـاي مـالی    هـاي درآمـدي، زیرمجموعـه سیاسـت     اما باید گفت که سیاست. درآمدي است 

شـود کـه از طریـق     سیاست پـولی کشـور توسـط بانـک مرکـزي اتخـاذ و ابـالغ مـی        . است 
ه ابزارهاي  حداقل ذخیره قانونی ، تعیین نرخ تنزیل مجـدد ، عرضـه اوراق مشـارکت و غیـر    

ها باشد ممکـن   گونه سیاستآن بخش از اعمال مجرمانه که مخالف این.  گیرد  صورت می
بخشی مربوط به خلق مجرمانـه پـول   ). Wilfrid, 2000,p,117(است در سه دسته قرار گیرد

اعم از پول فلزي و اسکناس و اسناد جایگزین پول مثل چک است که با جعل و واردکردن 
بـر اخـالل در نظـام پـولی و     وعی ایجاد پول کاذب نموده و عـالوه نآن به چرخه اقتصادي به

هـاي اعتبـاري ماننـد    پـول . بانکی و تورم ، منفعت مـادي بـراي مرتکـب نیـز بـه دنبـال دارد       
. اسـت   هاي اعتباري نیز از ایـن دسـته  هاي الکترونیکی و تضمینی و مسافرتی و کارتچک

شود که عالوه بر  صادي دولت محسوب میخلق مجرمانه از این جهت جرم علیه سیاست اقت
افزایش حجم پول و کاهش ارزش پول و سلب اعتماد عمومی عمالً کنترل و نظارت دولت 

  .سازدو بانک مرکزي را که متولی ضرب سکه و چاپ اسکناس است مختل می
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جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی در شـرایط عـادي جـزو جـرایم علیـه         
قـانون مجـازات اسـالمی     526مـاده   امـا دقـت در مـتن   . شـود  بندي میدستهآسایش عمومی

بیانگر این است که ارتکاب این جرایم به قصد اخالل ) هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات(
زدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادي یا برهم

گرچه در زمان تصویب قـانون  ). 1381:268میرمحمدصادقی  (دهد  جرایم اقتصادي قرار می
حـال چنـین عملـی بـه لحـاظ اخـالل در نظـام        ، توجهی به جرم اقتصادي نشده بـود درعـین  

گیـرد چـرا کـه     زدن سیاست اقتصادي در زمـره جـرایم اقتصـادي قـرار مـی     اقتصادي و برهم
هـاي پـولی    گیرنده سیاستهاي اقتصادي که دربر گونه جرایم با توجه به تعریف سیاستاین

  . شود و مالی است ، اخالل در نظام پولی و مالی محسوب می
منظـور تحصـیل مجرمانـه پـول      بخشی دیگر از جرایم مربوط به پول ، جرایمـی اسـت کـه بـه    

هـا ، اوراق مشـارکت ،   جرایمی همچون جرایم بورسی ، جرایم مربوط به قیمت. یابد ارتکاب می
جرایم بورسـی شـامل اقـداماتی    . گیرد اق کاال و ارز در این دسته قرار میو قاچ) ربا ( قرض پول 

شود که خارج از روند عادي و صحیح معامالت اوراق بهادار بوده و غالباً توأم بـا سـوءنیت و    می
. یابـد  سازي و اخالل در بازار بورس ارتکاب میمنظور قیمت هاي غیرقانونی و بهبا توسل به شیوه

معاملـه متکـی بـر اطالعـات نهـانی ، سوءاسـتفاده از       : ایم بورسـی عبـارت اسـت از   ترین جرعمده
کـاري قیمـت بـازار ،    اطالعات نهانی ، افشاي مستقیم یـا غیرمسـتقیم اطالعـات محرمانـه ، دسـت     

گر یـا بـازگردان ، خـودداري از    معامله/ افشاي اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس ، کارگزار 
  1....و مدارك مهم به سازمان بورس و غیره  ارائه اطالعات یا اسناد

یابـد   صورت تبانی قبلی و ساختگی ارتکاب میکاري غیرقانونی قیمت سهام نیز بهدست
تقلب در اوراق بهادار ، . گذارد  که بر قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار قابل مبادله تأثیر می

هـاي برابـر   ري که بـراي ایجـاد فرصـت   نماید؛ بازااعتماد مردم به بازار بورس را تضعیف می
هاي عمومی در معامالت اوراق بهادار ایجاد شده است که در نهایت موجب گذاري سرمایه

گذاري الزم براي تـأمین نیازهـاي مـالی     نفس در بازار سهام و فقدان سرمایهکاهش اعتمادبه
  ) .8P , 2000,  Vizon  Lapitan( شود ثباتی اقتصادي میحوزه کسب و کار و بی

اي نظیـر تجـاوز از قیمـت    ها نیز که دربرگیرنـده اعمـال مجرمانـه   جرایم مربوط به قیمت
هاي کاذب و اخالل در آزادي حراج و مزایده است و همچنین انتشـار  مصوب، ایجاد قیمت

                                                                                                                       
.1389، میزان ، حقوق کیفري اوراق بهادارفرد ، غالمعلی ، میرزایی من: ك.براي اطالعات بیشتر،ن.1
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منظور سلب اعتماد مردم و  شده توسط دولت بهامور غیرواقع درمورد اوراق مشارکت عرضه
کننـده نیـز مصـادیق    ها توسط فرد تحریـک  منظور خرید آن اد این اوراق بهتحریک به استرد

Wilfrid,op.citشود میجرم اقتصادي با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب  p,119).(  
گرفتن ربا و سوءاستفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـاي  

شود، اخالل در نظـام اقتصـادي و    ع امر تولید مینوعی مانقرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که به
شود زیرا رباگیرنده بـدون هـیچ فعالیـت تولیـدي و      جرم علیه سیاست اقتصادي محسوب می

  .کند  اقتصادي مبالغی را از طریق مجرمانه تحصیل می
شده قانونی است ولی بخشی از درآمد که سهم دولت اسـت  گاهی اوقات منشأ پول تحصیل

شود و تکلیف اشخاص به پرداخـت   اي دولت براي مخارج عمومی محسوب میو جزو درآمده
ها عنوان جرم اقتصادي دارد کـه از آن بـه    این وجوه است  با عدم تکالیف قانونی و پرداخت آن

حــبس مجرمانــه پــول، در برگیرنــده اعمــال و رفتارهــاي  . شــودحــبس مجرمانــه پــول تعبیــر مــی
کـاري در دفـاتر ، تقلـب    طریق  اظهار نادرست مالیاتی  یا دستاي مانند تقلب مالیاتی از مجرمانه

  . شود شویی  میو پول) واردات و صادرات کاال بدون اظهارنامه یا اظهارنامه نادرست ( گمرکی 
جرایم مرتبط با پرداخت مالیات به دلیل اتکاي اقتصاد بسـیاري از کشـورها بـر مالیـاتی اسـت      

شـدن اقتصـاد منجـر    تواند به متزلـزل  جاري در پرداخت آن میشود و ناهن که از مردم دریافت می
شود و این دسته از جرایم برخالف دیگر جرایم اقتصادي بر ضد دولت اسـت و منـافع و مزایـاي    

  ) .147:هماننورزاد ، ( شود  طور مستقیم، هدف جرم  واقع  نمی شهروندان به
شخصـی موجـب اغفـال     است از تخلف گمرکی که بدان وسـیله  تقلب گمرکی عبارت

ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدور    گمرك و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات
هاي موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته  یا ها و محدودیتشده یا اجراي ممنوعیت

المللـی  مـاده یـک کنوانسـیون بـین    . ( منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد      
منظور پیشـگیري، تجسـس و جلـوگیري از تخلفـات گمرکـی       هاي متقابل اداري بهکاريهم

  . شود شویی نیز ازجمله جرایم مهم اقتصادي محسوب میپول 1).1955مصوب 
  
  هاي اقتصادي  جرایم علیه فعالیت. ب

جریـان اسـت و عملکـرد     هاي اقتصادي در سه محور تولید ، توزیع و مصرف در فعالیت
کننده ، بورس و کننده ، مصرف، تمامی عوامل اعم از تولیدکننده ، توزیعین رابطهبازار در ا

                                                                                                                       
.به این کنوانسیون ملحق شده است  1376/ 3/ 20موجب مصوبه مجلس شوراي اسالمی به تاریخ ایران نیز به.1
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ت  مشـروع ، بـازار پـول و ارز و    زیسـت ، رقابـ  اوراق بهادار ، صـادرات و واردات ، محـیط  
ایـن سـه محـور کـه بـه      .گیـرد   طور کلی همه عوامل اقتصادي در یک جامعه را در بر مـی به

هـاي اقتصـادي    شـامل دوره فعالیـت   پردازنـد هاي اقتصادي می محورهاي جرایم علیه فعالیت
) هـاي اقتصـادي    ها و بنگاه شرکت( هاي اقتصادي  ابزارهاي فعالیت) شروع و پایان فعالیت (

 ,Wilfrid,op.cit(شـوند   مـی ) حـوزه رقابـت و مصـرف    ( هاي اقتصـادي   و موضوع فعالیت

pp.273 – 291 ,401 - نه جرمی که مخلّ فعالیـت اقتصـادي   طبق این ضابطه، هرگو  ).523
شود، خواه از طرف یک شرکت تجاري یا بنگاه اقتصادي سـر زده باشـد ، خـواه از طـرف     

  . تواند در قلمرو جرم اقتصادي قرار گیرد  فروشان، میاشخاص حقیقی و خرده
در . شـود  هاي اقتصادي، قواعدي توسط دولـت وضـع مـی    براي تنظیم یا تصدي فعالیت

هاي دولتـی   هاي اقتصادي را در قالب شرکت متمرکز ، دولت خود تصدي فعالیتهاي  نظام
هـاي   هـاي غیرمتمرکـز نیـز انجـام فعالیـت      در نظـام . گیـرد   براي تولید و توزیع بر عهده  مـی 

. اسـت  ولـی نظـارت دولـت شـدید نیسـت       اي ضـوابط مقـرر   اقتصادي مستلزم رعایت  پاره
براي  واردشدن به چرخـه اقتصـادي مکلـف    ) Enterprise(هاي اقتصادي   ها و بنگاه شرکت

هاي تجاري ممکن  شده در خصوص تشکیل شرکتقوانین وضع. به رعایت نظامات هستند 
داران و کننده نباشد و منافع و حقوق سـهام است صرفاً معطوف به حمایت از حقوق مصرف

شرکت ، نشر آگهی ، الزامات مربوط به تشکیل و ثبت . اشخاص  ثالث را  مدنظر قرار دهد 
بنـابراین  . ها از این دسته اسـت   انتشار اوراق قرضه و تشکیل جلسات مجامع و تصمیمات آن

هاي اقتصادي دولت  یا فرایند تولید  عنوان جرایم علیه سیاست طور مستقیم به هرچند نتوان به
  هاي تجاري کسـب سـود   ها نگاه کرد،  چون هدف تمامی شرکت و توزیع و مصرف به آن

کنند تحت عنوان جرایم علیه  و منفعت مادي  است و همگی در چرخه اقتصادي فعالیت می
اي مــوارد هــاي اقتصــادي قابــل بررســی اســت کمــا اینکــه قانونگــذار هــم در پــاره   فعالیــت
  . هاي کیفري شدیدي در حد کالهبرداري براي آنان در نظر گرفته است مجازات

ایجاد و تأسیس یک شرکت تجاري بـدون قصـد   در قانون کیفري جمهوري ارمنستان ، 
آوردن دسـت هاي کارآفرینی و بانکی ، با هدف اخذ وام ، فرار از مالیـات ، بـه   انجام فعالیت

هـاي ممنــوع کـه موجـب آسـیب بـه دولـت و دیگــر        کـردن فعالیـت  مزایـاي مـادي و پنهـان   
ر جـرم  نمونـه دیگـ   1.شود جرم و مستوجب  مجـازات اسـت  هاي تجاري و مردم می شرکت

                                                                                                                       
1. Article 189 . False entrepreneurial activity .1 . Establishment of a commercial 
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هاي هرمی است که در  اقتصادي مرتبط با تشکیل و فعالیت ممنوعه ، تأسیس و اداره شرکت
در اقتصـاد امـروز دنیـا کـه ارتباطـات مجـازي و       . انگـاري شـده اسـت    بیشتر کشـورها جـرم  

اي اقـدام بـه جـذب مشـتري و فــروش     اي گسـترش یافتـه ، از طریـق بازاریـابی شــبکه    رایانـه 
اي ، سوداگران بدون اقدام به د ولی در شکل منفی بازاریابی شبکهنماینمحصوالت خود می

آورنـد  دست مـی فعالیت اقتصادي از طریق جذب افراد و تشکیل زنجیره انسانی مبالغی را به
هـا غیرقـانونی بـوده و هرگونـه فعالیـت در       گونه شـرکت این. زندکه به نظام تولید ضربه می

تحت عنوان جرم اقتصادي تلقی و مرتکبین بـه جـرم    کنندگانها توسط مؤسسین و اداره آن
  . شوند  اخالل در نظام اقتصادي کشور مجازات می

گـروه اول  . شـود  جـرم اقتصـادي بـه دو گـروه تقسـیم مـی       1تـراکمن طبق نظر پروفسور  
بندي و قمار و گـروه دوم  هاي اقتصادي اساساً نامشروع و غیرقانونی است نظیر شرط فعالیت

هـاي اقتصـادي پـس از تأسـیس      منظور تحصیل سود در راستاي فعالیـت  به جرایمی است که
افتد که شامل سوءاستفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در    قانونی تشکیالت اقتصادي اتفاق می

داران و اشـخاص  هاي منجر به ضرر شرکاي اقتصـادي ، سـهام   تشکیالت اقتصادي و فعالیت
شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف  هاي امانیثالث ، سوءاستفاده از سرمایه

کننـده و جـرایم   از حداقل دستمزدها ، نقض قوانین رقابت تجـاري ، نقـض حقـوق مصـرف    
شـوند   د مـالی و تقلـب مالیـاتی مـی    محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـا     زیست

  ) .56:هماندادخدایی ، (
جرایم ورشکسـتگی بـه   . ها تجاري است تبرخی از جرایم مربوط به دوره فعالیت شرک

جـرایم ارتکـابی در ایـن مرحلـه را     . شـود   گونه جرایم محسوب میتقلب و تقصیر جزو این
جـرایم شـرکتی معطـوف بـه اقـدامات      . انـد  گـذاري کـرده  تحت عنوان جرایم شـرکتی نـام  

 یـا کارکنـان شـرکت اسـت کـه اهـداف      )  مدیره و مـدیرعامل  هیئت( جمعی مجرمانه دسته
سازي ، تقلب در جرایمی مانند حساب. کنند مشترك را براي تسهیل منافع شرکت دنبال می

 , 203p( گیـرد  هاي مالی شرکت ، رقابت مکارانه جزو این دسـته قـرار مـی   تنظیم صورت

                                                                                                                       
enterprise without intention to conduct entrepreneurial or banking  activity, aimed at 
obtaining loans evading from taxes, obtaining other property benefits or hiding 
prohibited activities , which inflicted a large to the citizens, commercial enterprises or to 
the state, is punished with a fine in the amount of 300 to 500 minimal salaries …
1. Trackman



193   جرم اقتصادي؛ تعریف یا ضابطه؟

2004 , bacher . (هاي اقتصـادي   هاي تجاري  یا بنگاه لذا از طریق شرکت ) عنـوان ابـزار   بـه
امـا اینکـه  فعـل    . گیـرد هـاي نامشـروع و غیرقـانونی صـورت مـی      فعالیـت  )فعالیت اقتصادي 

در ایـن زمینـه   . شود مورداختالف است  مجرمانه به شرکت یا مدیران و کارکنان منتسب می
ها به جرایم مدیران شرکت و  نظریه همانندسازي جرایم شرکت: دو نظریه  مطرح شده است

ی بروز این اختالفات در پذیرش یا عدم پـذیرش  دلیل اصل. ها  نظریه استقالل جرایم شرکت
  . مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی بوده است 

. ها بازتاب اعمال مجرمانه مدیران شرکت است موجب نظریه همانندسازي ، جرم شرکتبه
بنابراین انحراف شرکت ، ناشی از تصمیمات و اقدامات مدیران براي اداره شرکت بوده و 

واکنشی ورشکستگی انجام پذیرد که جرایم  ور نجات یک شرکت در آستانهمنظ ممکن است به
کردن اعمال مجرمانه نام دارد یا در آغاز تأسیس صرفًا با هدف و انگیزه کالهبرداري یا پنهان

در مقابل، نظریه استقالل بزهکاري . شود گیرد که جرایم ساختگی نامیده میصورت می
شدن این اولی در عصر جهانیطریقه در اقتصاد لیبرال و بهها با استناد به این اصل ک شرکت

اقتصاد ، هدف اصلی هر شرکت به حداکثر رساندن سود است، لذا بزهکاري اقتصادي بخش 
منظور ادامه حیات و فعالیت خود در  گونه نهادهاي اقتصادي است، چرا که بهناپذیر ایناجتناب

  ) . 125- 126:همانگسن ، (ارند اهی جز توسل به بزهکاري ندفضاي رقابت، ر
ــت  ــدگان و    جــرایم موضــوع فعالی ــان تولیدکنن ــت می ــوزه رقاب هــاي اقتصــادي در دو ح

در آمریکـا بـر اسـاس قـوانین حمایـت از      . کنندگان و حوزه مصـرف متمرکـز اسـت    توزیع
کارانـه  و تبلیغـات   هـاي غیرمنصـفانه ، فریـب   اي که از رویهکننده ، فروشندهحقوق مصرف

  .گیرد  ن ، کاال و خدمات خود را عرضه نماید تحت تعقیب قرار میدروغی
مالك تبلیغات فریبنده و خالف واقـع ، ایجـاد رابطـه غیرواقعـی بـین تصـویر و بیـان در        
تبلیغات ، عدم وضوح عناصر مهم در تبلیغات و نحـوه ارائـه و محتـواي تبلیغـات اسـت کـه       

حسـینی  ( شـود   حیح مشـتري مـی  گیـري صـ  باعث سردرگمی ، اغتشـاش انتخـاب و تصـمیم   
جـاي  با تبلیغ فریبنده و دروغین و وانمودکردن کاال و خـدمات غیرواقعـی بـه   ) . 39: 1388،

طریق نامشروع، مالی را تحصیل کنندگان بهکاالي  با کیفیت ، در واقع تولیدکننده  یا توزیع
مشتري ، او یـا از   رسانی صحیح بهاند چرا که درصورت اطالعکنند که مستحق آن نبوده می

کـرد و ایـن از مصـادیق    نمود  یا به قیمت کمتر خریـداري مـی  خرید محصول خودداري می
در بیشـتر قـوانین داخلـی کشـورها و     . عمل بزهکاري به انگیزه کسب منفعـت مـادي اسـت    
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کننده را شامل حق برخورداري از سـالمت و ایمنـی ، حـق    الملل، حقوق مصرفحقوق بین
ــران خســارت ، ــتن محــیط   جب ــوزش ، حــق داش ــق آم ــی ح ــره م ــالم و غی ــدزیســت س . دانن

کیفیـت دریافـت   اي که با تبلیغات دروغین مغبون شده و کاالي تقلبی  یـا بـی  کنندهمصرف
از ایـن گذشـته،   . شـود   دیده جرم اقتصادي در حوزه مصرف محسوب می نوعی بزهداشته به

  .نین کیفیت و استاندارد نیز هست تبلیغات دروغ   یا تقلب در کاال و خدمات، نقض قوا
، کیفیـت را   2000و اصـالح بعـدي آن در سـال     1964ایـزو  سازمان اسـتاندارد کیفیـت  

هایی که یک کاال یا خدمات یا کیفیت یعنی مجموعه ویژگی« : نماید گونه توصیف میاین
برآورده نمـود و  یک فرایند باید داشته باشد تا نیازها و انتظارات آشکار  و پنهان مشتر ي را 

  . » ظرفیت بهبودپذیري نیز داشته باشد
کننده است ، تولید و توزیع کاال و  دامنه جرایمی که موجب نقض حقوق مصرف

هاي  صورت کالن توسط شرکتاین جرایم ممکن است به. گیردخدمات را در برمی
ها و سطهبزرگ تولیدکننده با تولید و عرضه کاالهاي معیوب صورت پذیرد  یا توسط وا

صورت عرضه کاالي معیوب کنند به کننده را ایفا میفروشندگان کوچک که نقش توزیع
  ) .30p.2001,croal(وقوع بپیوندد یا فاقد استاندارد  یا با تبلیغ کاذب  یا قیمت غیرواقعی به

بت، و الیحه قانون رقابت ایران ، مصادیق توافق مغایر با رقا) رم(اتحادیه اروپا  82در ماده 
شامل مواردي است که با سوءاستفاده از موقعیت برتر ممکن است از طریق تعیین یا حفظ یا 
تغییر قیمت نامتعارف کاال یا خدمات، تحمیل شرایط غیرمنصفانه قراردادي، تحدید  مقدار 

منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع در ورود رقباي جدید یا  عرضه و تقاضا به
ها  ساختن قرارداد به قبول تعهدات غیرمرتبط و تملک سرمایه شرکتا ، مشروطه حذف آن

در حوزه ).181- 1386:183صادقی (درصورت منجرشدن به اخالل در رقابت، صورت گیرد
کنندگان کاال و خدمات رقابت، تخلفات و جرایم ارتکابی متوجه تولیدکنندگان و توزیع

انحصاري تبدیل رقابتی به وضعیت انحصاري یا نیمه در این رابطۀ اقتصادي، وضعیت. شود می
 1گري اقتصاديو طفیلی 2سوءاستفاده از موقعیت برتر 1گذاري تهاجمی،قیمت. شود می

                                                                                                                       
1.Aggressive pricing) (موجب بند به)قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 45ماده ) د

مصوب قانون اساسی) 44(هارم هاي کلی اصل چهل و چسیاست يایران و اجرا اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
-شده  آن بهتر از هزینه تمامعرضه کاال یا خدمت به قیمتی پایین: گذاري تهاجمی عبارت است از قیمت،   25/3/1387

که لطمه  جدي به دیگران وارد کند یا مانع ورود افراد جدید به بازار شودنحوي
2.)Abuse of dominant economic status (د موجب بنبه)سوءاستفاده از وضعیت قانون فوق،  45ماده ) ط



195   جرم اقتصادي؛ تعریف یا ضابطه؟

آنچه در  .شوند هاي اقتصادي محسوب می ازجمله جرایم اقتصادي در حوزه موضوع فعالیت
توان گفت ،  اي اقتصادي میه ها و فعالیت عنوان ضابطه اقتصادي در حوزه سیاست مجموع به

به همین جهت جرم . به هدف اصلی حاکمیت در برقراري نظم عمومی اقتصاد معطوف است
  .زندشود که به سالمت بنیان اقتصادي لطمه می اقتصادي شامل هر فعل یا ترك فعلی می

  
  نتیجه 

از عوامـل   گونه جرایماي دارند و به دلیل تأثیرپذیري اینجرایم اقتصادي ماهیت پیچیده
رغـم جامعیـت نتوانسـته شـناخت     شناسی نیـز علـی   اقتصادي ، سیاسی و اجتماعی ، علم جرم

ها پیدا نماید و درنهایت منجر به بروز نظریات مختلف در این زمینه شده اسـت  کاملی از آن
» اديـــ جـرم اقتص «، »الیـجـرم مـ  «، »ادي ـمفاسد اقتصـ « ون ــاتی چــکارگیري اصطالحبه. 
  . هاي متفاوتی را درپی داشته استدر متون قانونی ، برداشت... و » در نظام اقتصادياخالل «

کنـد بـه    گونه جرایم ، اتخاذ سیاست کیفري هوشمندانه را طلب میوصف اقتصادي این
عـالوه مـرز میـان    بـه . این دلیل که دوام و بقاي جوامع تا حد زیادي به اقتصاد وابسـته اسـت   

وکار با بزهکاري اقتصادي روشن نیست و ي مشروع تجاري و کسبها جرایم حوزه فعالیت
ه و معیـار مـؤثر و مفیـد ، انگیـزه     ها بـدون تعیـین ضـابط    اي از فعالیتانگاري پارهبسا جرمچه

طرفـی دیگـر بیـان مصـادیق ممکـن اسـت       از .گذاري و رونق اقتصادي را از بین ببرد  سرمایه
بـودن جـرایم و   قتصادي با تکیه بر اصل قـانونی موجب مصونیت بسیاري از مرتکبان جرایم ا

هـاي قـانونی و    هاي اقتصادي در پوشش فعالیـت ها شود و ازآنجاکه اکثر بزهکاريمجازات
گیرد ، غفلت از نتیجه مجرمانه و توجه بیشتر به مبنا ومنشـأ عمـل    ظاهر مشروع صورت میبه

ــاز مــی   ــه را از کیفردهــی و اجــراي عــدالت ب ــه.  داردشــخص ، جامع ــاریف و ب عــالوه، تع
تنها به شناخت این جرایم کمکـی  هاي اقتصادي نهگرفته از بزهکاريهاي صورتبنديدسته

                                                                                                                       
صورتی تعیین، حفظ  یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به - 1:گیرد  صورت میها  روشاین اقتصادي مسلط به یکی از 

منظور افزایش یا کاهش  تحدید مقدار عرضه  یا تقاضا به -3تحمیل شرایط قراردادي غیرمنصفانه،  - 2غیرمتعارف، 
هاي رقیب در یک ها یا شرکتکردن ورود رقباي جدید یا حذف بنگاهمنظور مشکل ایجاد مانع به -4زار، قیمت با

کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاري، ارتباطی با موضوع مشروط - 5فعالیت خاص، 
.صورتی که منجر به اخالل در رقابت شودها بهتملک سرمایه و سهام شرکت -6چنین قراردادهایی نداشته باشد، 

1.)Garyroundereconomic (بند  1موجب فراز به)گري اقتصادي عبارت است قانون فوق ، طفیلی 45ماده ) ك
برداري غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاري، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود  کسب و بهره:  از 

.یا اشخاص ثالث
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کند بلکه در مرحله  واکنش حاکمیت و جامعه ، باعث چنـدگانگی در تعقیـب و کیفـر     نمی
دیـده ، هـدف و موضـوع     تعاریف مبتنی بر ماهیت و کمیت ضرروزیان وارده ، بزه. شود می
.  زنـد کاب جرم  و شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب بـه ایـن چنـدگانگی دامـن مـی     ارت

گـذاري و تشـویق مـردم     کند تا ضمن حمایت از سرمایه بنابراین منفعت اجتماعی ایجاب می
هـاي کیفـري    هاي اقتصادي و حفـظ امنیـت و ثبـات اقتصـادي، بـا اتخـاذ سیاسـت        به فعالیت

اقتصاد در سطح خرد وکالن ، رشد و بالندگی را انگاري در حوزه مناسب در خصوص جرم
  . به جامعه هدیه داده شود 
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