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Abstract 

Differentiating the prosecution and investigation of economic crimes with 
the aim of the criminal justice system efficiency and effective combat 
against the perpetrators of these crimes is a contemporary emerging 
approach, which has been gradually completed in the French legal system. 
The specialization of criminal justice has led the French legislature to 
specialize certain jurisdictions and judicial actors. "Contractualization" of 
criminal prosecution and development of public prosecutor’s authority for 
implementation of penal transaction in order to gain the public interest is 
another strategy of French legislator. In contrast, the Iranian legislator, 
despite some efforts to identify economic crimes and their effects on the 
Islamic Penal Code (of 2013) and to shift the burden of proof regarding 
money laundering, in the field of due penal process, does not have a coherent 
and systematic position on differentiation. In addition, the regulations in this 
area are fragmented and inefficient. Sometimes in practice, the process is led 
to differentiation by judicial instructions, which is against the principle of 
legality of the criminal process. 
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 رسیدگی افتراقی هب جرایم اقتصادی رد حقوق اریان و فرانسه

 1عرفان باباخانی
 هادی رستمی2

 
 چکیده

افتراقی شدِن رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدِف کارآمدسازیِ نظام عدالت 
حقوقی  کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام

شود. در راستای تر میته دنبال شده و به تدریج کاملهای گذشفرانسه از سال
هایِ شسازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموزافتراقی

تخصصی برای کنشگراِن قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی 
فری به ها برای توافق کیشدن تعقیِب کیفری و اعطاِی اختیارات زیاد به دادستان

منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر 
ها برای شناساییِ جرایم گذار ایران با وجود برخی تالششده است. در مقابل، قانون

( و نیز دگرگونیِ بار اثبات در 1392اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسالمی )
دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، جرم پولشویی، در بخش آیین 

 در مورد قوانین این حوزه، و نداردسازی افتراقیبه مندی نظام  منسجم وموضعِ

هایِ عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل های تعقیبجایگزین
که خالف شوند قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می

اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال 
ها در مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحوالت قانونی آن

 .های اقتصادی استحوزة دادرسی افتراقی در جرم
 

اقی کردن، تخصصی جرایم اقتصادی، رسیدگی کیفری، تعقیب، افتر کلیدی: واژگان

 .شدن

                                 
 . نانتر سیدانشگاه پار یحقوق قاتیو عضو مرکز تحق یو جرم شناس یفریحقوق ک یدوره دکتر یدانشجو.  1

رایانامه: )نویسندة مسئول(؛  همدان نایسیدانشگاه بوعل ی،دانشکده علوم انسان ،گروه حقوق اریاستاد. 2
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 مقدمه

برای بزهکاران ایجاد کرده که شناخت پدیدة مجرم اقتصادی را  تجارت جهانی، مجالی

ها در جهت اجرای مؤثر هایی را برای دولتسازد. این پیچیدگی، دشواریتر میپیچیده

ول قواعد حقوق کیفری ایجاد نموده و سبب شده که جرایم اقتصادی/ مالی به طور معم

مخفی و حتی برای مقامات پلیسی و قضایی نامرئی باشد و همین، تحصیل دلیل و تعقیب و 

نماید. شیوة ارتکاب و ویژگی مرتکبان این جرایم، باعث شده تا گفته محاکمه را دشوار می

گیرد که امروزه شود که این جرایم به طور معمول از سوی طیفی از بزهکاران صورت می

(. Reeves-Latour, 2016:124شود )یاد می« سفیدیقه»نِ بزهکارانِ ها با عنوااز آن

ای است که بسیاری از کشورها در خصوص تعریف روشن از فساد و پیچیدگی به گونه

جرایم اقتصادی ناتوان بوده و در قوانین کشور فرانسه و ایران نیز تنها به مصادیق اکتفا شده 

( و تبصرة آن بدون تعریف جرم اقتصادی، 1392)( قانون مجازات اسالمی 36مادة ) است.

فهرستی از این جرایم مانند کالهبرداری و جرایم مرتبط با حقوق مالی دولت را احصا 

هرگونه تخلّف مربوط به پول یا « شامل»تواند نماید. جرم اقتصادی در فرانسه میمی

اده از اطالعات مربوط استفخدمات مالی یا بازار از جمله جرایمی چون کالهبرداری و سوء

توان به به این معنی است که جرایم اقتصادی را می« شامل»به بازار مالی باشد. اصطالِح 

گیرد. این جرایم شامل صورت گسترده تفسیر کرد که طیف وسیعی از جرایم را در بر 

در شوند. کالهبرداری، رشوه، فساد، تخّلف در بازار بورس و سرمایه و پولشویی و ... می

مجموعة ساختارهای نظام اقتصادی مانند سیستم رقابت و  ،با ارتکاب این نوع جرایمواقع، 

ترتیب، بدین و کننده تهدید خواهد شدتوزیع محصوالت و خدمات و حقوق مصرف

شوند )نجفی هاِی جرایم کسب و کار محسوب میجرایم اقتصادی یکی از گونه

بانه که توسط بزهکاران این جرایم مورد استفاده قرار (. اَعمال متقل456ّ: 1397ابرندآبادی، 
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ای در خارج از ای در قلمرو یک کشور طراحی و به شکل فزایندهگیرد به شکل ماهرانهمی

 یابند.کشورها )از جمله از طریق اینترنت( گسترش می

نحوة ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب همگی منجر به دشواری/ پیچیدگیِ کشف، 

جرایم اقتصادی و  در موارد شود.میرسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی طوالنی شدن 

ها در دادگاه و چند وجهی هستند، اثبات آن« پیچیدگی بزرگ»شرکتی که واجد ویژگی 

فرانسه  یفریک یدادرس نییآدشوارتر است. برای برخورد قضایی مناسب با این معضل، 

 قاتیتحق ییِکارآ شیبه منظور افزا ادیجرایم اقتصمبارزه با  یبرا افتراقی میرژ کی

 تِیبا تقو افتراقی شدن .متمایز است معمول )عادی( رسیدگیاز  بینی کرده کهپیش

 اقتصادی میمؤثر جرا ییشناسا با هدفِ مقامات قضایی اریدر اخت یو قانون یفن یابزارها

د نخواه اقتصادی و محاکمه مجرمان بیکشف جرم، تعق لیکه منجر به تسه استهمراه 

رغم برخی راهکارها در رابطه با جرایم در مقابل، آیین دادرسی کیفری ایران، به 1.شد

گونه نداشته و رویکردهاِی افتراقی در عمل بر اساِس اقتصادی، در مجموع رژیم افتراق

 های قضایی انجام شده است.بخشنامه

دگی( است و کانون توجّه مقالة حاضر تکیه بر مباحث حقوق شکلی )فرآیند رسی

های مربوط به جرایم اقتصادی مسائل مرتبط با حقوق ماهوی که در بسیاری از منابع و نوشته

حال، پیرامون رسیدگی افتراقی به آن پرداخته شده است، موردنظر نویسندگان نیست. با این

های قابل توجّهی وجود دارد که برخی به توجیه جرایم اقتصادی در حقوق داخلی نوشته

: 1399و پوراسد،  1398پور و صابر، رت یا لزوم دادرسی افتراقی )آیت، پاکزاد، عالیضرو

ها و نمودهای رسیدگی افتراقی به بزه اقتصادی در قانون )سلطانی فرد، ( یا جلوه17-12

مانند قاچاق کاال  یموضوع مشخصاینکه  ااند ی( پرداخته159-194: 1397پور،مالمیر و عالی

(. بعضاً نیز 379-399: 1397)امیرحاجلو و فتحی،  اندبحث قرار دادهو ارز را مورد 

ها در های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی را با تأکید بر اصل حتمیّت اجرای مجازاتدادگاه

اند )نک: سطح کلّی و بدون تمرکز بر نظام حقوقی کشور خاص بررسی تطبیقی کرده

                                 
1 Article 706-73 du Code de procédure pénale français. 
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ها غیر از یک مورد )خدائیان چگنی، غلب مقالها (.188-220: 1398قهربانی و سایبانی، 

های حقوقی دو یا ای با تحلیل محتوای مقرّرات نظام( فاقد رویکرد مقایسه58-31: 1391

هایی متمرکز رو، مقاله حاضر با روش مزجی بر نکتهباشند. از اینچند کشور مشخص می

قلمرو رسیدگی به  ها و تحوالت حقوق شکلی درشود که صرفاً بازتاب دگرگونیمی

های اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه است و همین، نوآوری مقاله حاضر است که جرم

ها توّجه کافی نشده است. این مقاله بر آن است که سازوکارهایِ در منابع موجود به آن

سازی در نظام حقوقی ایران و فرانسه را در قبال مبارزه با جرایم افتراقی و تخصصی

(؛ سپس، ابزارهایِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری را از 1ی شناسایی کند )اقتصاد

رسیدگی کیفری و تحوالِت کیفری هر دو  -های تحقیقاترهگذر تصمیمات و مکانسیم

( و سرانجام، قراردادی شدنِ تعقیب کیفری در جرایم 2رژیم حقوقی مطرح نماید )

 .نمایدنافع عمومی ارزیابی ( و کاربُرد مثبت آن را در تأمین م3اقتصادی )

 

 سازیجُنبش تخصصی .1

گذار کشور فرانسه در قبال ارتکاب جرایم اقتصادی و نخستین جلوة واکنشِ قانون

های تخصصی در حوزه جرایم باشد که دادگاهمی 1975اوت  6مالی، مربوط به قانون 

 .(Statsiak, 2017 :20)ها را توسعه داد اقتصادی/ مالی را ایجاد و صالحیت سرزمینی آن

با فراهم ساختن ابزارهای خاص با هدف تقویت کارآمدی اجرای  ی کردننبش تخصصجُ

با  است. یاقتصاد ةمجرمان یهاتیفعال «امن یهاپناهگاه»بردن  نیبه دنبال از بها مجازات

ی حال، مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد افتراقی، شروعِ دیرهنگامی در سیاست جنایاین

 های قضایی است.ایران داشته و چنانکه خواهد آمد، بیشتر متأثر از دستورالعمل

 کردن مراجع قضایی افتراقی .1-1

بینی نهادهای سازی، افتراقی کردن مراجع قضایی و پیشهای تخصصییکی از جلوه

های متمایز با قواعد متعارف رسیدگی به جرایم است. بنابراین گذاریویژه و سیاست

سازی متضمّن ایجاد سازوکارهای متمایز از دادرسی رسمی است که به اعتبار تراقیاف

هایِ برخی مرتکبان یا نوع جرم ارتکابی یا مالحظات مربوط به آماج جرم ویژگی
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نماید ای و متفاوت میشود و نظام دادرسی را در موارد خاص جزیرهدیده( مقرّر می)بزه

افتراقی کردن نظام دادرسی جرایم اقتصادی به دنبال (. 23-24: 1396)نک: پاک نیّت، 

روند فزایندة این جرایم و تهدیدهای ناشی از آن برای امنّیت اقتصاد جهانی در پی 

 (2003کنوانسیون مریدا )کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب اکتبر 

ها ها و نیز سازمانوظیفة همة دولت ضرورت یافت. دیباچة این کنوانسیون، مبارزه با فساد را

شناسی نیز نظام دادرسی افتراقی، امکان داند. از بُعد جرمو نهادهای جامعة مدنی می

سازد و کارایی دستگاه مدیریت بزهکاران و پیشگیری از جرایم اقتصادی را کارآمدتر می

 دهد.عدالت کیفری را افزایش می

سازی، مقررات متمایزی دارد. ایجاد صالحیت اقیحقوق فرانسه در رابطه با رژیم افتر

تخصصی به منظور مبارزه مؤثر در قباِل جرایم اقتصادی در نظام حقوقی فرانسه با تصویب 

 ,Marinکرد )آغاز شد که در آن زمان بسیار نو جلوه می 1975قانون مذکور سال 

د: نخست، ساختار و حال، در خصوص این قانون، دو نکته قابل تأمل بو(. با این2015:4

های از پیش تعیین شده را دگرگون نکرده و تنها صالحیت رسیدگی بندی صالحیتطبقه

نمود؛ دوم، های تجدیدنظر به یک یا چند دادگاه واگذار میبه جرایم اقتصادی را از دادگاه

کرد؛ هایِ صالحیت اختصاصی ایجاد نمیآور در حوزهقانون مذکور یک صالحیت الزام

های صالح، صرفاً تکمیلی بود ها در مقابل صالحیت ذاتی دادگاهصالحیت این دادگاه زیرا

(Bonis–Garcon, 2014:1 امّا .)تحوالت تقنینی که به صورت پس از  ریاخ یهادر سال

 اقتصادیم ایمبارزه با جر نظام قضایی برای، پیوسته در نظام حقوقی فرانسه صورت گرفت

 توانست تا حدودی عملکرد مقابله باگرفت که  در اختیار ییهاو نهاد یقانون سازوکارهای

 .بخشد سامانرا  یاقتصاد جرایم

سازی رسیدگی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران، بیش از آنکه سازوکار افتراقی

هایی آنی است که نمونة برجستة آن گرایی و تصمیمقانونی داشته باشد، متأثر از بخشنامه

باشد. با توّجه شرایط می« گرانِ نظام اقتصادی و ارزیرسیدگی به اخاللهای ویژه دادگاه»

های اخیر و سوءاستفادة برخی اشخاص از ارزهای دریافتی، رئیس قوة بحرانیِ بازار در سال

گران قضاییه در راستاِی برخود قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون اخالل
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-هبری تقاضای تشکیل دادگاهی ویژه با اختیارات گسترده میدر نظام اقتصادی، از مقام ر

شود. این دستور که بعد از انقضا با تأسیس آن موافقت می 20/5/1397نماید که در تاریخ 

ای مانند غیرقابل تمدید شده است، مقرّرات ویژه 1400مهلت دو ساله، تا شهریور سال 

و تخفیف مجازات، علنی بودن  اعتراض بودن قرار بازداشت موقت، ممنوعیت تعلیق

رسیدگی به تشخیص رئیس دادگاه، قطعی بودن رأی دادگاه جُز در مورد اعدام که در 

هایِ ویژه همان دادگاه مهلت ده روز قابل اعتراض است، در پی دارد. ماهیّت دادگاه

 انقالب است که روالِ معمول رسیدگی را ندارد.

م اقتصادی و عدول از اصل قانونی بودن ای کردن نظام رسیدگی به جرایبخشنامه

( به عنوان یک اصل 1392( قانون آیین دادرسی کیفری )2فرآیند کیفری که در مادة )

باشد. تشکیل دادگاه های این نوع رسیدگی میراهبردی به آن تصریح شده است، از چالش

ی، مخالف اصول ای از رهگذر استیذان از مقام رهبرگذاری بخشنامهبا بخشنامه و مقرّرات

باشد و اطالِق اختیارات ولی ( قانون اساسی نیز می159( و )61ویژه اصول )قانون اساسی به

کننده این نوع قانون اساسی (، توجیه 57گانه )اصل فقیه و والیت مطلقه بر قوای سه

 گیرند، نخواهدها که قواعد آیین دادرسی کیفری و تشریفات را آشکارا نادیده میدادگاه

ها و تعیین صالحیّت تشکیل دادگاه»( قانون اساسی، 159بود. به موجب نص صریح اصل )

و منظور از این اصل، همان قوانین عادی است که با عنواِن « ها منوط به حکم قانون استآن

مندی اند. تشریفات، نشانگر قانونگذاری رسیدهآیین دادرسی کیفری به تصویب نهاد قانون

حاکمیت قانون است و در پرتو این اصل، حق دادخواهی شهروندان و و اصل بنیادی 

 دهد.رسیدگی منصفانه معنا می

انگاری و کیفرگذاری، فرآیند مداری یا حاکمیت قانون، افزون بر جرمگمان، قانونبی

گیرد و پایه و اساسِ نظام حقوقی و مشروعیّت بخش آن دادرسی کیفری را نیز در برمی

زنند و نظام تفکیک قوا در قانون اساسی لطمه می به اصلها، نامهاست. حکومت بخش

سازی سوق داده و به تدریج آن را به یک نظام سلسله مراتبی و قضایی را به سمت اداری

(. مشکل اساسِی این 303-305: 1400نماید. )نک: رستمی، پذیر تبدیل میاطاعت

ها است. ی دادرسی منصفانه در آنها، نقضِ حقوق متهمان و فقدان سازوکارهادادگاه



نسه ا فر ن و 
 اریا

وق
حق ی رد 

قتصاد یم ا ا جر ی هب 
ق فترا گی ا سید ر

 

 

 

 

 

39 

 
ترین حق متهم که آزادی در انتخاب وکیل و اعتراض به دادنامه است، در این بدیهی

گمان، ها نادیده گرفته شده و غیر از اعدام هیچ یک از آراء قابل اعتراض نیست. بیدادگاه

اقتصادی تأثیر های هایِ مقطعی و اضطراری و مبتنی بر بحرانگذاریکاربستِ نوع سیاست

 کن نماید.تواند مسألة فساد را ریشهگونه دارد و نمیموقتی و مسّکن

گران در نظام اقتصادی، رسیدگی به ( قانون اخالل2( مادة )6اساس تبصرة )همچنین، بر 

جرایم موضوع این قانون باید در دادگاه انقالب انجام گیرد. عالوه بر این موارد، که ابعاد 

( قانون مبارزه با پولشویی 11دهند، به موجب مادة )م اقتصادی را پوشش میامنیتی جرای

(، رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط با آن )مانند دارا شدن ناروا( در شعب 1397)

هاِی کیفری خواهد بود که به نظر نوعی رسیدگی افتراقی محسوب تخصصی دادگاه

های کیفری یک یا دو دی، حسب مورد در دادگاهگردد. در سایر موارد، جرایم اقتصامی

 شوند.رسیدگی می

 دادستان امور مالی .1-1-1

سازی در چارچوب اصالحات پیوسته تقنینی در فرانسه تحوالت مربوط به تخصصی

ادامه یافت. با توّجه به نگرانِی بهبود کارآمدی سازوکارهای مبارزه با این نوع جرایم، 

دسامبر  6سازی و تقویت اقدامات قضایی با تصویب قانون ادهقانونگذار فرانسوی به س

اقدام نمود که از یک سو به مبارزه با فرار مالیاتی و بزهکاری سنگین اقتصادی  2013

 دیدادستان جد نیا گذاری نمود.را پایه« دادستان امور مالی»پرداخته و از سوی دیگر، 

 مولفة ، اونیبنابرا .است تیجرایم در صالح بامؤثر  برخورد یبرا ابزارهای تعقیبیمجهز به 

 نیقوان یبه بررس 2013دسامبر  6 نیقوان. کندیم تیرا تقو یهوش اقتصاد عموم «یتیامن»

در امور  اختصاصی یهاو دادگاه یحقوق عموم ییقضا یهاحوزه نیها بتیصالح میتقس

دادسرای مالی در فرانسه، بنابراین، نخستین هدف از تشکیل  .پردازدمی ی نیزو مال یاقتصاد

اجرای یک سیاست کیفری ملیِ هماهنگ و شفاف و مرتبط در حوزه جرایم اقتصادی 

الملی است که این دادسرا در است. هدف بعدی، تقویت و گسترش همکاری قضایی بین

کند وارد عمل شده و به معاضدت مواردی که مجرم یا شریک وی در خارج زندگی می

 (.Houlette, 2017: 71پردازد )یالملی مقضایی بین
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ها در آن یقانون گردیو پ یو مال یجرایم اقتصاد نیمجرم هیعل یشروع اقدامات عموم

، 2013بعد از مصوبة قانونی سال  .است 1امور مالی یدادستان تخصص ةفیوظ یفریدادگاه ک

 ییِقضا یهاحوزه هستند. صالح به رسیدگی یو مال یدر امور اقتصاد ییحوزه قضا نیچند

دادسرای ) سیپار دادسرای باامّا اغلب  آفرینی خود را دارند،هنوز هم نقش یحقوق عموم

حوزه  ایاست،  ژهیو اراتیبا اختو  قضایی حقوق عمومی تیصالح کی( که یمال امور

 .Blanchot, 2018: 5-6))ندگریکدیدر حال رقابت با ی تخصصی امنطقهنیب ییقضا یها

که وجود دارد  یو مال یاقتصاد قضایی، دو مرکز و نانتر ایباست یادر دادگاه ه ،نیهمچن

 جنبة محلی دارند.

 یقانون تعقیب یرا برا یمل تیواقع شده است، صالح سیکه در پار یمالامور دادستان 

و جرم  2د. در جرایم معامالت داخلیدار را ارتکابی یو مال یاقتصاد تخلّفات هیکل مورد در

و امور مالی دادستان  که یعنبه این م ؛استقطعی  تیصالح نیا 3کاری قیمتدست

 تنها مرجع جرایم نیا ی و محاکمهدگیرس ی تعقیب، تحقیق،برا سیپار دادسرای ،نیهمچن

فقط مذکور  کوچک، دادستانجرایم مالی در مورد (. Vergès, 2014:145هستند )صالح 

تواند آنها را تحت یهند، ماز قبل ارائه دی تیشکا ی،اتیمالصالح که مقامات  یدرصورت

 یو مال یدر امور اقتصاد گریجرایم د ریسا یسرانجام، برا 4.قرار دهد یقانون گردیپ

به  است. عرض(متقارن )هم ییقضا یحوزه ها ریبا سا امور مالی فرانسهدادستان  تیصالح

 یردارکالهب و ءآرا صدور در یرقانونیغ نفوذ/ریتأث میموارد مربوط به جرا ،عنوان مثال

باشند؛ همچنین جرایم فساد یا تأثیر  دهیچیپ اریبس چنانچهبر ارزش افزوده(  اتی)مال یاتیمال

المللی، اجتناب متقلبانه بر نفوذ بر یک مقام عمومی یک کشور خارجی یا یک سازمان بین

ثبت یا پرداخت مالیات و نیز پولشویی در صالحیت رسیدگی دادستان امور مالی )دادسرای 

 5( است.پاریس

                                 
1. Procureur de la République financier. 

2. Le délit d’initié. 

3. La manipulation des cours. 

4. Article L. 228 du Code de procédure pénale français. 

5. Les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654278&dateTexte=&categorieLien=cid
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دادستان صالح به تعقیب جرایم اقتصادی در حقوق ایران، همان دادستان عمومی و 

انقالب است. البته، در مواردی که موضوع، تخلّف اقتصادی )نه جرم( محسوب شود، 

کند و در معیت شعب دادستان دیوان محاسبات نقش نوعی دادستاِن امور مالی را ایفا می

صدور حکم دارند، تعقیب تخلفات مالی و اقتصادی را برعهده دیوان محاسبات که اختیار 

دادستان دیوان محاسبات کشور (: »1361( قانون دیوان محاسبات )21گیرد. مطابق مادة )می

نماید و در انجام المال اقدام میدر حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت

صًا مراجعه و یا این مأموریت را به یکی ها شختواند به هر یک از دستگاهمی وظایف خود

رو، نهاد دیوان و دادسرای آن زیرنظر مجلس است؛ از این« از دادیاران محول نماید.

تواند بر نقش این نهاد در مبارزه هاِی سیاسی و تغییر ترکیب سیاسی مجلس میگیریجهت

و حسابرسی آن را در  (188-204: 1398زاده و کامرانی، با فساد اثرگذار باشد )نک: فالح

ویژه در مواردی که میان دولت و کرد بودجه تحت الشعاع قرار دهد؛ این مشکل، بههزینه

مجلس به لحاظ سیاسی هماهنگی وجود ندارد، در فضای عمومی کشور نمایان است. 

 افزون بر این، دادستاِن مالیاتی که وظیفة اقامة دعوا علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی را بر

(، نیز نوعی دادستان 1394های مستقیم اصالحی قانون مالیات 264عهده دارد )بند ت مادة 

( 2کند. مطابق تبصرة )مالی است که در معّیت مراجع حل اختالف مالیاتی انجام وظیفه می

( قانون مذکور، اعالم جرایم مالیاتی و اقامة دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد 274مادة )

 گیرد.ضایی از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میمراجع ق

 های قضایی ویژهحوزه .2-1-1

 ی راامنطقهنیب ژهیو ییِقضا یهاحوزه ی،مالامور  در کنار دادستانِقوانین کیفری فرانسه 

 زینِ جایگ و جادیا 2004مارس  9توسط قانون  های قضاییاین حوزه .اندبینی کردهپیش

در  هاشمار این حوزه شدند. 1975شده توسط قانون  جادیا یتخصص یهادادگاه نیاول

، ی، مارسونی، للیبوردو، فورت دو فرانس، ل شهرهای در هشت دادگاه است کهفرانسه 

صالحیت  (. این مراجعPradel, Dallest, 2012: 187مستقرند ) ررنو  سی، پارینانس

« بزرگ یدگیچیپ»از  نکهیا بهمشروط  ،دارندرا  یو مال یدجرایم اقتصا بیشتر رسیدگی به

که  ییایجغراف ییقضا ةحوز ای دیدگانبزه ای، همدستان مرتکبان ادیتعداد ز لیبه دل ژهیبه و
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 هادادگاه نیا گردیتحت پ متهمانِ از  شماری 1.دنبرخوردار باش ،ابدییم ارتکاب جرم در آن

که  استدالل نیاها را دارند؛ با از این حوزه هاپرونده گیریدور زدن و بازپس بر یسع

 نیحال، انیبا ا(. Quéméner, 2014: 29ت )نبوده اس« دهیچیپ اریبس»موردنظر  ةپروند

 ی دادرسیبه روندها انهیگراعمل ینگران مورد در رایز، استدالل محکوم به شکست است

توانند ینم نیم داد که طرفحک در یک رأی دادگاه( عالی ترین) کشور فرانسه وانیامن، د

 نیا یابی، ارزقتیدر حق 2اعتراض کنند. در مقابل دادگاهرا  «بزرگ یدگیچیپ» ویژگیِ

مورد اعتراض قرار  نیتواند توسط طرفیاست و نم ییمرجع قضا در صالحیتِ شرط تنها

نظر دیدادگاه تجد نیبه چند یامنطقهنیب ژهیو ییِقضا یحوزه ها نیا تیصالح .ردیگ

 .ابدییترش مگس

سازی و تشکیل سیاست جنایِی شکلِی ایران در قبال جرایم اقتصادی، نسبت به افتراقی

ی ویژة جرایم اقتصادی اشاره سرا( ق.آ.د.ک، به داد25مراجعِ تخصصی نارسا است. مادة )

تواند زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل شود. تشکیل این دادسرا، که یک کند که میمی

تخّصصی و نه اختصاصی است، اختیاری بوده و منوط به تشخیص رئیس قوة دادسرای 

های جرایم اقتصادی، تشکیل دادسرا و حتی دادگاه ویژة باشد. به دلیل پیچیدگیقضائیه می

 جرایم اقتصادی به همراه قاضی متخصّص ضروری است.

لحاظ عملی، از  های ویژه جرایم اقتصادی )معروف به مفاسد اقتصادی(  بهالبته، دادگاه

در دهم « دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی»نیمة دوم دهة هشتاد با تصویب 

ها: ، در ساختار نظام عدالت کیفری ایران شکل گرفتند که هدف از تشکیل آن1385مرداد 

گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حمایت از سرمایه»

ها و ها که متأثر از دغدغهبود. این دادگاه« اجرای احکام در جرایم اقتصادی حکم و

سازی دادرسی جرایم اقتصادی را گذاران نظام برپا شدند، زمینة افتراقیهای سیاستنگرانی

های بعدی نیز دنبال شد که آخرین نمونة ها در سالرقم زدند. صدور این نوع دستوالعمل

است « مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران دستورالعمل تشکیل»آن 

                                 
1 Article 704 du Code de procédure pénale français.  

2 Cour de cassation, criminelle, 26 June 2001, No. 00-86.526. 
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 هیقوه قضائ سیرئ بیبه تصو 18/6/1399 خیتبصره در تار(12و )ماده ( 28) بر مشتمل که

پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از »رسیده که همان اهداف 

ور حکم و اجرای احکام و تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صد .گذاری سالم ..سرمایه

 دهد.را پوشش می« اجرای قانون

گاه لباس قانون به تن های کیفری اقتصادی در حقوق ایران هیچترتیب، دادگاهبدین

های مقامات قضایی تأسیس شدند نامهها و آیینها، بخشنامهنداشتند و در پرتو دستورالعمل

ی قضایی، صالحیّت و حوزة اقدام این هاگذاریو در غیاب سیاست جنایی تقنینی، سیاست

 ها را شکل دادند.گیری آنها و جهتدادگاه

در مواردی نیز رسیدگی به جرم اقتصادی در صالحیت نهادهایِ قضاوتی )خارج از 

شود که مصداق بارز آن سازمان تعزیرات حکومتی است. چارچوب دادگستری( انجام می

های قاچاق کاال و ارز که (، در پرونده1392ارز ) ( قانون قاچاق کاال و44به موجب مادة )

ای، ممنوع و قاچاق یافته، حرفهواجد عنوان تخلّف باشند )غیر از قاچاق کاالهای سازمان

مستلزم حبس یا انفصال که در صالحیت دادگاه انقالب است(، سازمان تعزیرات حکومتی 

های مربوط به یت هیأتصالحیت رسیدگی دارد. در برخی موارد نیز موضوع در صالح

( بر اساس طرح شکایت از سویِ 1382( قانون نظام صنفی )72نظام صنفی است که مادة )

گذار در کنند. همچنین، قانونکنندگان کاالها ِاعمال صالحیت میخریداران و مصرف

بینی مراجع تخصصی رسیدگی مراجع ( با پیش1394های مستقیم )اصالحی قانون مالیات

های عالی انتظامی مالیاتی و ف بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، هیأتحل اختال

برای جرایم و تخلّفات 1سرانجام دادستان انتظامی مالیاتی، نوعی آیین دادرسی افتراقی

کاری در مالیاتی مقرر نموده که در نوع خود قابل توجّه است. این نوع پراکندگی و موازی

 رزه با جرایم اقتصادی را به چالش بکشد.تواند کاراییِ مباعمل می

                                 
 (.103-106: 1397. در رابطه با سازوکارهایِ دادرسی مالیاتی و نقد قوانین این حوزه، نک: )کریمی،  1
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 پلیسی و قضایی گرانکنش آموزش .2-1

تخصصی کردن مرجع قضایی بدون وجود قضات متخصص در حوزة اقتصاد چندان 

ناپذیر است. در نظام حقوقی فرانسه، هایِ ویژه، ضرورتی اجتنابتأثیرگذار نبوده و آموزش

از شده و به طور مستمر،  اختصاصی مستقردر مراجع قضاییِ متخصص  قضات از یک سو،

 قضایی یِمل ةدانشکد از سوی دیگر، شوند.یمند مخاص بهره ارانیدست یفن یبانیپشت

 ییقضا یهادر حوزه یدر قالب کارآموزبرای قضات را  یاژهیو یآموزش یهادوره

 .کندمیبرپا  یو مال یاقتصاد یِفریدانش در حقوق ک قیتعم ای یامنطقهنیب یتخصص

 یفریک یرویّه ها یو مال یدر امور اقتصاد دیکه با قضاوتی یهامهارت یابی، ارزبنابراین

 است. ی، غالباً عملکیهر  ةکنند، بسته به آموزش و تجرب اِعمال

 در را بعدی اصالحات پذیرش که ایایده سازیِ مراجع رسیدگی،تخصصی از بعد

 صالح گرانِکنش کردن تخصصی به مربوط داد، قرار الشعاعتحت قلمرو جرایم اقتصادی

(. Catelan,2014:395)باشدمی اقتصادی/مالی جرایم مجازات برای رسیدگی و

 متون به نسبت بهتری شناخت که دهدمی اجازه هاآن به تخصصی به قضات هایآموزش

 خیبر رو،از این. باشند داشته متقلّبانة مرتکبین هایتکنیک همچنین و اجرا قابل جزایی

 قضایی و تکنیکی ابزارهای تقویت با شدن است. تخصصی تأمل قابل رویّه در نواقص

 این مؤثر مجازات و تعقیب شناسایی، هدف با تحقیق مقامات اختیار در که شده همراه

 است. گرفته قرار جرایم

 هیته قیاز طر یمالی/ در امور اقتصاد ادیز یدگیچیپ های باپروندهبه  یدگیهبود رسب

و  یمیقد یدر پاسخ به تقاضا .رفته است شیپ یاز جمله منابع انسان دیجد و اقدامات عمناب

کرد که  جادیرا ا «یتخصص اریدست»سمتِ  1998 هیژوئ 2، قانون قضایی رویّه یمکرر برا

هستند  اشخاصی به طور معمول ارانیدست نیا .1است یتخصص قضاتآن کمک به  فهیوظ

ها آن دارند. انین پولی یا مالی یا مالیاتی تخصص ویژهمانند قو یخاص هایحوزهکه در 

 فرآیندو  جلسات دادرسیها، ییتوانند در بازجویکامل به پرونده دارند و م یدسترس

                                 
1 Article 706 du Code de procédure pénale français. 
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قدرت  یی،قضا اتمقامبه  مفید رغم خدماتاین دستیاران، به شرکت کنند. قاتیتحق

، بازپرسی یهاشعبهقابل توّجه  زدحاما ژهیوها بهپرونده یِدگیچیبا توجّه به پ ندارند. ییقضا

 است. ناپذیراجتناب یتخصص ارانیاستفاده از خدمات دست

ها، نقِش یگان مبارزه با جرایم اقتصادی به عنوان یک واحد توانمند و افزون بر این

متخصص در ساختار قضایی پلیس فرانسه قابل توّجه است که برخالف قوانین ایران، 

حوزة قضایی نیست. اهمیتِ یگان مزبور در سهولت و سرعتِ صالحیت آن محدود به 

و  13: 1390تحقیقات مربوط به جرایم اقتصادی غیرقابل انکار است )نک: خدائیان چگنی، 

 و بعد(. 11: 1397نجفی و رحیمی، 

هایِ ویژه و تربیتِ قضات متخصص در حوزة جرایم اقتصادی در حقوق ایران، آموزش

هایِ دانشگاهی و ضمن ردنظر نبوده و قضات غیر از آموزشبه عنوان یک راهبرد مو

گذار کنند. قانونخدمت، مهارت دیگری در رابطه با بزهکاری اقتصادی دریافت نمی

ق.آ.د.ک(  409ایرانی جُز در موارد خاصی مانند قضات دادگاه و دادسراهای اطفال )مادة 

های تخصصی آ.د.ک( بر آموزشق. 662و نیز قضات مرتبط با دادرسی الکترونیکی )مادة 

اطالع در حوزة اقتصاد، بورس و نظام کند. استفاده از قضات ناآشنا یا کمتصریح نمی

مبادالت ارزی، نداشتن مراجع اختصاصی با صالحیت ذاتی در کنار فقدان کُدگذاری برای 

های اعتنایی به یافتههای نظام دادرسی ایران است. بیشناخت جرایم اقتصادی، از آفت

علمی برای بازگرداندان نظم به جامعه و اقناع افکار عمومی که در اثر افشای این جرایم، 

های افراطی نسبت به متهمان از ایرادهای اصلی برانگیخته شده است، در کنار واکنش

و بعد( که نوعی  211: 1393زاده، دادرسِی جرایم اقتصادی است )نک: حسینی و اسمعیل

های قضایی، حتی آنچه که در همة دستوالعملدهد. را بازتاب می گرایی کیفریعوام

گرانِ نظام اقتصادی و ارزی مورخ های ویژه رسیدگی به اخاللدادگاهنامة آیین»

های ها و آموزشمغفول مانده است، ضرورتِ تخصص قضات این دادگاه« 23/8/1397

ها ه ضعف این دادگاههای اقتصادی است که همین موضوع، نقطویژه در حوزة جرم

سال( تصریح شده بود،  20نامة مذکور به تجربة قضات )شود. هرچند در آیینمحسوب می

 کند.ها را تضعیف میامّا تجربه بدون داشتنِ تخصص، کارآمدی  دادگاه
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« تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»رغم آنکه در طرح در سطح ضابطان نیز به

بینی شده پیش« پلیس ویژه اقتصادی»به مجلس تقدیم گردید،  2/12/1391که در تاریخ 

دیده در جرایم اقتصادی وجود بود، امّا مورد توّجه واقع نشد و اینک ضابط ویژه و آموزش

نداشته و گزارش این جرایم از طریق ضابطان عام و بعضاً ضابطان خاص مانند مأموران 

قانون برنامة پنجم  205سپاه )بند )ب( مادة  وزارت اطالعات یا مأموران سازمان اطالعات

( 1397( مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصالحی 7( مادة )3و تبصرة )1389توسعة مصوب 

هایِ مختلف به عنوان ضابط، هرچند گیرد. استفاده از مأمورانِ اطالعاتیِ دستگاهانجام می

ق ایران دارد، امّا به جهت تداخل گرا به مقولة اقتصاد در حقونشان از غلبة رویکرد امنیت

 های تخصصی، به نظر در عمل راهگشا نیست.کاری و فقدان آموزشوظایف و موازی

 

 کارآمدسازی نظام عدالت کیفری .2

هاِی هایِ حقوقی ایران و فرانسه، در زمینة مبارزه با بزهکارانِ اقتصادی از آسیبسیستم

نماید. شناخت ها را دشوار میمد در قبال آنزیادی برخوردارند که واکنشِ کیفریِ کارآ

ها بخشی از رهیافت مبارزه با جرایم اقتصادی و تدوین یک سیاست جنایی کارآمد آسیب

-بندی شده و دوری از خشونت از ویژگیاست. جرایم اقتصادی، در زمرة جرایم نَرم دسته

ایین بوده و از آنجایی پذیری این جرایم بسیار پشود. سطح رؤیتها محسوب میهای آن

شود، تعقیب جرم دشوار خواهد بود. این نوع ها دیده نمیکه خشونت در ارتکاب آن

توانند به سادگی افکار عمومی را فریب بزهکاران با توجّه به هوش باالیی که دارند، می

ه از جرم و فقدان ادلعدم اثبات  لیبه دلبرخی بزهکاران نیز  داده و با خود همراه نمایند.

 کنند.یفرار م محکومّیت

 یهانه توسط دادستان بلکه توسط انجمندر فرانسه  هاتعقیباز  یاری، بسهانیبر ا افزون

 ی فرانسه، اینفریک یدادرس نییقانون آ (23-2)در واقع، ماده  شوند.یفساد آغاز م ضدّ

 ثالث شخص کیشدن به  لیتبد یسال برا پنج به مدت حداقلها انجمنرا برای این امکان 

 نی، اگریبار دکه به این ترتیب اقدام به شروع به تعقیب عمومی خواهند کرد.  کندیفراهم م

و  یاقتصاد یهاجرمدر مقابله با  یکند که مقامات دولتیم تیرا تقو دهیعق نیا تیوضع
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آفرین نبوده و اشخاص ثالث موجب تعقیب و محاکمه این جرایم نقش یبه اندازه کاف یمال

 .شوندمی

سیاست جناییِ ایران نیز در مجموع به دلیل روند فزایندة ارتکاب این جرایم و فقدان 

و نیز نبودِ سازوکارهایِ حمایت کیفری از مخبران و  1شفافیّت در ساختار اقتصادی

ویژه در رسد. این احساس، بهکنندگانِ جرایم اقتصادی نارسا و ناکارآمد به نظر میاعالم

ها گرانِ نهادهای عمومی به دلیل ماهیّت پنهان و پیچیدة آنها و کنشکتمورد جرایم شر

دوچندان است. وجود این خالءها، در کنار موقعیت مرتکبین جرایم اقتصادی که به اعتبار 

دارند، شوند و ادله را به سادگی از میان بر میهای سیاسی سدّ راه تحقیقات میوابستگی

را در طرح  یادیز یهابیآس ن،یقوان یپراکندگوانگهی،  کشد.کارآمدی را به چالش می

 .گذاردیم یجا بزهکاران برهر نوع راهبرد مؤثر در برخورد با 

مبارزة کارآمد با بزهکاران اقتصادی، افزون بر تقویتِ راهکارهای نظارتیِ غیرکیفری و 

الت کیفری از حمایت از جامعة مدنی در مقابل افشایِ فساد، مستلزم کارآمدسازی نظام عد

 رهگذرگسترشِ ابزارهایِ تحقیقاتی و تعدیل بار اثبات جرایم مرتبط با این حوزه است.

 ات قضاییقیتحق گسترِش ابزارهای .1-2

 یقاتیگسترده تحق اراتیکامل را به اخت فصلِ  کفرانسه ی یِفریک یدادرس نییقانون آ

 داده است.اختصاص  ،طا شدهاع یو مال یو دادرسان در امور اقتصاد سیکه به مأموران پل

مورد استفاده قرار  افتهیانسازم جرایمکه در سازوکارهایی است از  اتیقیتحق یهاروش نیا

-در سال های اقتصادییبزهکار کهشده  هیتوج تحقیقات به این دلیل گسترش .رندیگیم

 .اندبوده یالمللنیو ب دهیچی، پافتهیسازمان یبه طور قابل توّجه ریاخ یها

ها به بازپرس یو مال یاقتصادجرایم که در امور  یقاتیتحق یها، قدرتیبه طور کل

به . شودیاستفاده م زین افتهیها در مبارزه با جرم سازمانناز آ رایز ،هستند ، گستردهاعطا شده

                                 
(  و قانون تأمین مالی 1397با پولشویی )های اخیر در قوانین خاص مانند قانون مبارزه گذار ایرانی در سال. البته، قانون 1

(، از طریق رهگیری اموال و گزارش درآمدهای مشکوک و فاقد منشأ به سمت شفافیّت گام 1394تروریسم )

 و بعد(.  146: 1399برداشته است. در این مورد، نک) جعفری، 
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تواند در سراسر کشور انجام یرا که م فیزیکیتوانند نظارت یم مقامات تحقیق، بیترت نیا

 یهاشبکهدر )به عنوان مثال  را ترتیب دهندنفوذ عملیات  طورهمین و ار بگیرند، به کشود

با قرار  باشند،میکه مظنون به ارتکاب جرم  ینفوذ عبارت است از نظارت افراد (.مجرمانه

 :Parisien, 2018) آنها کنندهتعقیب ای معاونیناز همدستان،  یکیبه عنوان  شخصیدادن 

 ایها از مکان ریتصاو یِآورجمع ایسان مجاز به ضبط تلفن/صدا بازر نیا ،سپسو  (454

 ,Potaszkinبود )خواهند  یاانهیرا یهاداده یآورجمع ،نیخاص و همچن هینقل لیوسا

فراهم  یاتیفرار مال ای ییجرایم مربوط به پولشو یبرا ژهیبه و اراتیاخت نیا 1(.2014:181

 ی، در طنیعالوه بر ا باشد. تردشوار یسنت یهابا روش اثبات آنها شده که ممکن است

 یهامهیپرداخت جر نیتواند به منظور تضمیم و بازداشت یآزاد یِقاض یی،قضا قاتیتحق

 اجباری الزماقدامات  دیدگان،بزهجبران خسارت  ،در صورت لزوم ،نیوارد شده و همچن

 .کند اِعمالص متهم نشده از شخ میتقس ای میمنقول، تقسریغ ایرا در مورد اموال منقول 

و  یو مال یاقتصادسنگین م ایو جر یاتیدر مورد مبارزه با فرار مال 2013دسامبر  6قانون 

را  نظر(ی )تحتسیبازداشت پل قرار تمدید امکان و مجازات، مؤثر قانون یاجرارای ب نیز

ل و میزان نیز به همان شک افتهیم سازمانایجر یفراهم کرده که برااین دسته از جرایم  برای

ممکن نظر در این جرایم (. تحتParisien, 2018: 506) ساعت 96حداکثر  یعناست، ی

مدت بازداشت توسط  یعنیشود  دیساعت تمد 24هر کدام  گرید یاست تا دو بار اضاف

-Tessier, 2014: 93یابد ) شیساعت افزا 96 ای 72بازپرس به  ایو بازداشت  یآزاد یقاض

 طیساعت در صورت شرا 48حداکثر  یبرا لیمداخله وک یاحتمال قیبا تعو (. همچنین94

 یشورا حال،نیبا اتواند همراه باشد. ، میکند هیامر را توج نیا قاضی مذکور خاص که

به طور مؤثر  شورا نیا .است دانسته یقانون اساس خالفِ ه رامقرر نیفرانسه ا یقانون اساس

 یو گمرک یاتیمال همچنین فرار نفوذ وامر  ،فساد لیاز جرایم از قب یکه برخرأی داده 

                                 
شوند. فقدان مقرّره ری متوسل میگستضابطان و قضات در عمل برای کشف جرایم اقتصادی گاه به دام، در ایران. 1

از باب اضطرار یا اجرای قانون اهم ها، روششود که بکارگیری اینقانونی در رابطه با منع دادگستری سبب می

 گردد. ق.م.ا( توجیه  (158))بند )ب( مادة 
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 یو زندگ کرامت، تیامن نقض و صدمه بهخود قادر به  یهستند که به خود یمیجرا

 نیا با موقت پلیسی تمدید بازداشتمعتقد است که استفاده از  ،نیبنابرا .ستندیناشخاص 

 1.افراد است یحقوق اساس و نقض، مداخله نامتناسب ویژه طیشرا

 نکهیا بهرا مشروط  یقاتیتحق اراتیامکان را دارد که اخت نیقانونگذار ا یب،ترتبدین

. در تمام موارد، تصمیم ها واگذار کندبه بازپرس ،نباشد نیمظنون ینقض حقوق اساس

کند. در قضایی به صورت مکتوب و توجیه شده، بازه زمانی مداخله وکیل را تعیین می

با تعیین توجیه در حقوق فرانسه  تعویق مداخله وکیلنهایت، بر اساس تصمیم دیوان عالی، 

راجع به  های اساسی( کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی6نقض ماده )

یافته به حوزة جستجو قلمرو رسیدگی ویژه برای جرایم سازمان 2باشد.دادرسی عادالنه نمی

که به تفتیش مکان معین  شود. جستجو یک عمل تحقیقاتی استو توقیف نیز کشیده می

توانند در خارج از پردازد. بنابراین، جستجوها میآوری ادله ارتکاب جرم میبرای جمع

( قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه انجام شوند که آن را از 59های موضوع ماده )ساعت

 3نماید.محدود می 21تا  6ساعت 

اص خود را دارد. به موجب تبصرة نظام دادرسی ایران نیز در این موراد تمهیدات خ

یافته، وکیل طرفین دعوا باید از میانِ وکالی هایِ سازمان( ق.آ.د.ک، در جرم48مادة )

مورد تأیید رئیس قوة قضاییه گزینش شود که نوعی تحدید حقوق متهم و مغایر با دادرسی 

ورزند و تناع میمنصفانه است. در عمل متهمان از انتخاب وکیل از میان فهرست موردنظر ام

بعضاً وکالی دادگستری نیز از قرار گرفتن در آن اکراه دارند. افزون بر این، مطابق بند )ت( 

تواند بدون ارسال احضاریه، بدواً یافته، بازپرس می( ق.آ.د.ک، در جرایم سازمان180مادة )

 دستور جلب متهم را صادر نماید.

( قانون ارتقا سالمت 13هستند. مادة )از جهت اعالم جرم، قوانین تا حدودی کامل 

هایِ مشمول، (، اعالم جرم اقتصادی را برای مسؤوالن دستگاه1391اداری و مقابله با فساد )

                                 
1. Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013-679 DC. 

2. Cour de cassation, criminelle, 18 février 2015, 14-82.019, Publié au bulletin crim. No 30. 

3. Article 706-89 du Code de procédure pénale français. 
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( ارجاع 1375( قانون تعزیرات )606اجرایِ تخلّف از آن را به مادة )الزامی نموده و ضمانت

گران در نظام اقتصادِی کشور خال( قانون مجازات ا2( مادة )2داده است. فراز اخیر تبصرة )

( نیز، سکوِت مدیران و بازرسانِ مطلع از جرم اقتصادی را معاونت در جرم، محسوب 1369)

( قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و 7کرده است. در همین راستا، بند )پ( مادة )

ملیات یا شروع به گزارش معامالت یا عهای مشمول این قانون را مکلف به ارائة دستگاه

ب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، عملیات بیش از میزان مصوّ 

. همچنین، نمایدبه مرکز اطالعات مالی میگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها سرمایه

(، 1337...) کارمندان دولت و وزراء دارایی به رسیدگی به ( قانون مربوط5مطابق مادة )

 دارایی در صورت حاصله تغییرات به مربوط هایپرسش کلیه به این قانون، باید مشمولین

 باشد، تحصیل شده غیرقانونی طریق افزایش دارایی از که صورتی در دهند. صریح جواب

 شد. خواهد محکوم مال ضبط و دولت خدمت از محرومیت و دائم انفصال به مرتکب

ای برای دریافت سامانهترین اقدامات، تازه در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی

هاِی و مخبرانِ جرم ها«زنسوت»کرده تا از  اندازیمردمی مبارزه با فساد راه هایِگزارش

اعالن  ةسامان»این سامانه، یعنی  ش کار دررود. به بهترین شکل استفاده کن اقتصادی

 سیار ساده است.ب 1«های مردمی مبارزه با فساد حوزه وزارت امور اقتصادی و داراییگزارش

او مطالب اظهار شده بر عهده  و مسؤولیت موثق، مدلل و مستند باشد زن، بایدگزارشِ سوت

صادر شده و اقدامات به صورت محرمانه د پیگیری پس از ثبت نهایی گزارش، کُاست. 

خانه )تخلّفات اقتصادی( عمل شود. این سامانه تنها در حیطة وظایف وزارتدنبال می

 یهادر بخش یفساد اقتصاد یکل کشور، به منظور افشا یسازمان بازرس ن،یمچنهکند. می

 جادیا 2«و گزارشگران فساد یزنسامانة سوت»با نام  یاسامانه یو خصوص یعموم ،یدولت

در همین راستا،  .دهدیتحت پوشش قرار م زیکرده که گزارشِ فساد به صورت ناشناس را ن

زنی( به تصویب کمیسیون حقوقی و )سوتان فساد حمایت از افشاکنندگکلیّات طرح 

                                 
 https://mefa.ir/fa-IR/mefa/12521. نشانی پایگاه اینترنتی سامانه:  1

2. https://gozaresh.bazresi.ir. 

http://mefa.ir/fa-IR/mefa/12521/page/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
http://mefa.ir/fa-IR/mefa/12521/page/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
http://mefa.ir/fa-IR/mefa/12521/page/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
http://mefa.ir/fa-IR/mefa/12521/page/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
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برای طرح در صحن علنی مجلس  جزئیات آن برای بررسی بیشترقضایی مجلس رسیده و 

 است.کمیته تخصصی ارجاع شده  به

 دعوی بار اثبات یجزئ لیتعد .2-2

ها، با توجّه به مشکالت مربوط به اثبات جرایم اقتصادی و نیز احراز رکن معنوی آن

ویژه در مورد برخی از هایِ حقوقی ایران و فرانسه، راهکارهای در این موارد بهمنظا

در حوزه بار اثبات تغییر  یبرا 2013نوامبر  6قانون اند. های اقتصادی مقرر نمودهجرم

و  لیتسه ی هر شکل از عملبه معنا ییپولشو ،بق قانون فرانسهاطم .شد تصویب ییپولشو

 میرمستقیغ ای میاست که سود مستق مرتکب یک جرمدرآمد  ایل اومامبدأ  نیدروغ توجیه

، پنهان یگذاریکمک به جایِ به معنا نیهمچن ییپولشو .آوردیم برای وی به ارمغانرا 

جرم  نیحال، اثبات انیبا ا جرم است. کی میرمستقیغ ای میدرآمد مستق لیتبد ایکردن 

یی وجوه پولشو منشأ مجرمانة مربوط به یلِدال ی بایددادستان عموم، زیرا دشوار است اریبس

به صراحت  فرانسه قانون مجازات( 324-1-1) دیجد مادة ،رونیاز ا ارائه دهد.کشف و  را

 کی میرمستقیغ ای میمستق ةجینت ی است کهدرآمد ایاموال  منظور، کهدارد اعالم می

 یمال ای یوقحق ی،ماد طیشرا صورتی که در جنحه؛ ناشی از ای شوندجنایت فرض می

 ای أز پنهان کردن مبدجُ یگرید هیتوجتواند کردن نمی لیتبد ای، پنهان یگذارهیسرما

از عناصر  یکه برخ یی، از آنجانیبنابرا باشد. را داشته هادرآمد ای اموال نیا نافع از شخص

تعقیب شخص تحت بنابراین، به عهده  شود،می تمهیدتوسط دادسرا  ،وجوه أمبدنامشروع 

 .کند آشکارخود را اموال  منشأبودن  یقانونکه  است

معکوس شدن بار اثبات و انتقال مسئولیِت تمهید دلیل به متهم در مورد اموال مشکوک 

المللی دارد نیازی دادستان از اقامة دالیل که اینک یک بُعد بینو دارا شدن ناروا و بی

حقوق داخلی ایران نیز وارد  ای در گسترةگونه(، به294-297: 1390پور، )نک: مهدوی

( در همین راستا قابل توجیه 1397( قانون مبارزه با پولشویی)2( مادة )3شود. تبصرة )می

چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در »است: 

در هر  .شودبه حبس درجه شش محکوم می...  حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب

این تبصره،  «.ورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شودص
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ها ثابت نشده و با توّجه به شواهد عینی، ظن شود که منشأ مشروع آنمحدود به اموالی می

( قانون مذکور با این 2( مادة )1قوی به مجرمانه بودن تحصیل وجود داشته باشد. تبصرة )

 باشد داشته وجود اموال لیبه علم به عدم صحت معامالت و تحص کیظن نزد»گزاره که 

 زمان کی در ییدارا زانیم آن لیتحص امکان طیتوجّه به شرا با و نوعاً که آن مانند

 دیبا نماید. در این مورد، مقام تعقیب، بار اثبات را دگرگون می«دباش نداشته وجود مشخص

کوک و با منشأ نامعلوم متوجّه شخص است. های مشدارایی د،ینما ثابت با مدارک عینی

برای نمونه، زمانی که شخصی به صورت ناگهانی صاحب یک ماشین خارجی لوکس یا 

شود یا حساب بانکی وی به صورت چشمگیر و نامتعارفی قیمت مییک آپارتمان گران

 و قرائنیابد، با توّجه به سوابق و وضع زندگی ساده و موقعیّت کاری او و نیز افزایش می

رسد و در نتیجه باید ثابت شود که از ها مشکوک به نظر میموجود، این نوع دارایی امارات

 از اتهام دفع برای که باشدمی متصرف شخصة وظیف صورت، این کجا آورده است؟ در

 به دست آمده است. مشروع صورتبه مال و روش تحصیل آن، کند که ثابت خود

ها برای کان جرم در این موارد، وظیفة دشواری است که تالشالزام دادستان به اثبات ار

از »پرسش  نکهیا یبرا(. 406-407: 1398گذارد )نک: رستمی، مبارزه با فساد را ناکام می

فراتر رفته و ماهّیت حقوقی به خود بگیرد،  یاسیس شعار کسطح یاز  «؟یاکجا آورده

ام به اثبات منشأ دارایی خویش با توجّه به ناگزیر بار اثبات دگرگون خواهد شد. البته، الز

 شواهد و قرائن موجود، چندان با اصل برائت در تعارض نیست.

 

 تعقیب عمومی ی شدنِقرارداد .3

 دهیِپاسخ با هدفِرا دادسرا  اتاریاختقلمرو  ،ریاخ ةدو ده یط یقانونگذار فرانسو

برای پاسخ کشور  نیا قانونِ .رفتارهای مجرمانه گسترش داده استبه و کارآمدتر  مناسب

از  شیپ ایرا در مرحله دادسرا  «یامعامله» گوناگونِ یهادها، نمیمختلف جرا هایِگونه به

 ،یادار یهادر حوزه ینیتقن یامعامله یهاروّیه نیچن. نموده است ینیبشیصدور حکم پ

سی کیفری ( قانون آیین دادر6که مطابق ماده ) وجود دارد یطیمحستیز ای یاقتصاد

 منطقِ شود. فرانسه موجب توقف تعقیب و حل وفصل اختالف در همان مرحله تعقیب می
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نیز  یبا منافع عموم ییقرارداد قضا جادیا رهگذرِاز  اخیراًدر حقوق فرانسه  شدن یامعامله

 یاشخاص حقوق یِاقتصاد میجرا درشدن  ایهمعامل از منطقِ یدیجد ةکه نسخ افتیتحقق 

ای، قانونگذار فرانسوی را به سمت های معاملهاین رسیدگی 1(.,Crocq 2019 :635است )

سازی رسیدگی ای از افتراقیتعقیب جرایم اقتصادی بُرده که خود جلوه 2قراردادی شدن

 است.

 های تعقیبگسترش جایگزین .1-3

 نِسازوکارهای جایگزیقانونگذار  با توجّه به عدم مصونیّت بزهکاران در حقوق فرانسه،

-1)براساس ماده  .است ، گسترش و در اختیار دادستان قرار دادهنیرا تدو تعقیب عمومی

 تأثیرگذارهدف  رسیدنِ به چندین در دیبا بیتعق یِهانیگزیجا ی،فریک یدادرس نییآ (41

از جرم و  یناش اتتوقف اختالف ده،یداز جمله جبران خسارات وارده به بزه ؛باشند

از یک سو  ،است نشده اجرا یعموم تعقیبکه  یزمانفرانسه، در  .مجرم یبازسازگار

ثالث، در قبالِ پذیرش یک یا چند شخص  قیاز طر ای میمستق به طور تواندیدادستان م

 توافق شنهادیپها جریمة نقدی یا حداکثر پنج سال حبس باشد، جرم، که مجازات آن

ممکن است شامل پرداخت  ق،تواف نیا .ی یا حقوقیِ متهم بدهدقیبه شخص حقرا  3یفریک

حداکثر شش  یعدم خروج از قلمرو فرانسه برابه تعهد ، به دولت یک مال لی، تحومهیجر

 گردد،توسط مجرم کامالً اجرا  یفریک توافق چنانچه ،در هر صورت باشد. رهیماه و غ

 .(158: 1400ی و عبداللهی، باباخان)شودیم متوقف تعقیب

را در ماده  یبا نفع عموم ییقرارداد قضا، 2016بر سال قانون نهم دسام گر،ید یاز سو

که اقدام به  یتا زمان»کرده است  ینیبشیفرانسه پ یفریک یدادرس نییقانون آ (2-1-41)

 ای کی یبرا یشخص حقوق کیبه  تواندیاِعمال نشده باشد، دادستان م ،یعموم بیتعق

«. چند تعهد ملزم کند لیرا با تحم یبا منافع عموم یی، قرارداد قضایمال /یچند جرم اقتصاد

 یعموم یِداربه خزانه یمنافع عموم مهیجر کیشامل پرداخت  ،ییقرارداد قضا نیا جةینت

                                 
1. Créée par la loi «Sapin II» n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 
2. Contractualisation. 

3. La composition pénale. 
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تا حداکثر  شدهانجام  یهاحاصل از تخلّف یایاست که مبلغ آن به صورت متناسب با مزا

 نی. هدف اشودیساالنه در سه سال گذشته محاسبه م یگردش مال نیانگیدرصد از م یس

مؤثر  فریک ،یتوافقات نیبه انعقاد چن یاشخاص حقوق ایها شرکت قینهاد آن است که با تشو

آن هم  جهیکه نت مدتیبا محاکمه طوالن سهیدر مقا کردیرو نیشود و ا نیتضم میجرا نیا

 ,Brigant) تر استنامشخص خواهد بود، مناسب یدادستان عموم یو هم برا هانآ یبرا

 می( مرتکب جرایبزرگ )اشخاص حقوق یهاشرکت ،صورت نیدر ا. (2018:126

 کنند،یاقدام م نیعمدتاً سنگ مهیو پرداخت جر ییبا مقامات قضا یهمکار یبرا یاقتصاد

عمال اِ بیدر صورت تعق یفریک کمهمحا ینسبت به اجرا یمجازات کمتر ،حالنیا با اامّ

 .شودیم

بینی سازوکارهای جایگزین تعقیب با پیش (1392قانون آیین دادرسی کیفری ایران )

همچون تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری، سیاست ترمیمی و قضازدایی را 

های بر اساس اصِل عدم مداخله کیفری در پیش گرفته و سعی نموده که افزون بر جایگزین

عمومی نیز های تعقیب (، به سمت جایگزین1392حبس در قانون مجازات اسالمی )

ها را در راستای تقویت اصلِ اقتضای تعقیب افزایش اختیارات دادستانحرکت نماید و 

توان به نهاد تعلیق تعقیب )مادة در حقوق ایران می .(53: 1399، عبداللهیو  ی)باباخاندهد 

 اراتیاخت ق.آ.د.ک( به عنوان نهاد مشابه توافق کیفری و قرارداد قضایی اشاره کرد که 81

همچنین، نهاد میانجیگری در مادة . داده است شیافزا دادرسیشیدستان را در مرحله پدا

( ق.آ.د.ک، به دلیل آنکه حصولِ توافق و سازش، الجرم به قرارهایِ تعلیق یا موقوفی 82)

تواند در جهت تأمین انجامد، نوعی جایگزین تعقیب در حقوق ایران است که میتعقیب می

ها در توسل به راهکارهاِی اختیار دادستانحال، تفاده قرار گیرد. با اینمنافع عمومی مورد اس

جایگزینِ تعقیب محدود به جرایم خفیف )درجة شش تا هشت( است و برخالف قضات 

ای در اِعمال نهادهایِ ارفاقی دارند، قدرتِ عمل زیادی نداشته دادگاه که اختیارات گسترده

 وارد ضعیف است.و کارکرد ترمیمیِ دادسرا در این م
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 هاکاهش محکومّیت .2-3

حقوق « کردن یقرارداد»حقوق فرانسه را به سمت  ،یفریک بیتعق یهانیگزیجا

 رشیمرتکب جرم و پذ تیرضا ،دهد که در آنیسوق م یو مال یدر امور اقتصاد یفریک

 یداقتصا میجرا تیّ با توّجه به اهم ب،یترتنیاست. بد یها ضرورآن یاجرا یبرا تیمجرم

در دو سطح به  یقانونگذار فرانسو ،یحقوق صبزرگ و اشخا یهاتوسط شرکت یارتکاب

که  ساننیپرداخته است. بد میجرا نیبه ا یدگیکردن رس یکردن و هم تخصص یقرارداد

 یمانع اجرا توانیدادستان است، م اریکه در اخت یفریابتدا اساسًا با سازوکار توافق ک

 اریدر اخت اشد. در سطح دوم ب یطوالن یفریک یدگیرس کیمحاکمه و شروع  ندیفرآ

کردن محاکم و  یتخصص م،یجرا گونهنیکشف ا یبرا یافتراق یقانون یگذاشتن ابزارها

و  آوردیاشخاص را فراهم م نیکشف، اثبات و مجازات ا نةیزم ،ییکارکنان قضا

 نیمرتکب قیب تشومؤثر، همان ابتدا موج یفریو محاکمه ک بیتعق یخطر باال ب،یترتنیبد

موضوع توسط آمار  نی. اشودیدادستان م یفریتوافق ک رشیذپ یبرا یاقتصاد میجرا

فرانسه منتشر شد  یتوسط وزارت دادگستر 2019که در سال  یاقتصاد میمربوط به جرا

در سال  یارتکاب یاقتصاد میگزارش و آمارها که به جرا نیباشد. مطابق با ایقابل اثبات م

 ییپرونده شناسا 104700مرتکب جرم در  135500حدود »پردازد: یم 2017و  2016

نفر  9 ب،یمرتکب قابل تعق 10اند و از هر نبوده بیها قابل تعقدرصد پرونده 30اند که شده

پرونده، اعمال  10پرونده از  7دادستان در  یفریاند. پاسخ ککرده افتیدر یفریپاسخ ک

 زینو قرارداد قضایی  یفریتوافق ک ،هانیگزیجا نیا انیبوده است که در م بیتعق نیگزیجا

قرار  بیتحت تعق ایدر دادگاه محاکمه  هاپروندهچهارم  کیبه  کید. نزدندار رارق

پرونده هزار  29حدود  1990که در سال  یفریک یهاتعداد محکومیّت ،نیبنابرا 1.«نداهگرفت

هزار محکومیّت کاهش  25د به حدو 2017( در سال Godefroy, 2010:34بوده است )

 میجرا نیمرتکب ییدر شناسای را سازیافتراق ییکارآ ،هاآمار نیا ،است. در واقع افتهی

                                 
1. Infractions économiques et financières : leur traitement judiciaire en 2016 et 2017, 2019. 

http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/infractions-

economiques-et-financieres-32461.html 

http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/infractions-economiques-et-financieres-32461.html
http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/infractions-economiques-et-financieres-32461.html
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ها را با اجرای جایگزین بیشدن تعق یو حرکت حقوق فرانسه به سمت توافقی اقتصاد

 دهد.نشان می

ست و در این حال، شرط تعلیق تعقیب در حقوق ایران، قابل تعلیق بودنِ جرم ابا این

( قانون 47راستا، جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیون ریال به تصریح بند )ج( مادة )

( قابل تعلیق و تعویق نیستند. البته، قانون کاهشِ مجازات حبس 1392مجازات اسالمی )

نظر از مبالغ (، با اجازة تعلیق جرم کالهبرداری و صور خاِص این جرم، قطع1399تعزیری )

تری برگزیده است. با توجّه به اینکه به موجب قانون مذکور ز جرم، رویکرد مالیمناشی ا

شود، لذا (، کالهبرداری تا مبلغ یک میلیارد ریال جرم قابل گذشت محسوب می11)مادة 

( ق.آ.د.ک، بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد 192در راستای مادة )

میانجیگری نماید. بنابراین، تعقیب کالهبرداری و جرایم صلح و سازش و یا ارجاع امر به 

شوند، ممکن است در مراحل دادسرا مرتبط با آن که مصداق جرم اقتصادی محسوب می

پذیر شدن این گمان، گذشت)در صورت به نتیجه رسیدن میانجیگری( متوقف گردد. بی

خصوصی( و نادیده جرایم و گره زدن سرنوشت دعوای کیفری به ارادة یک فرد )شاکی 

های اقتصادی بیگانه است انگاری و مبارزة مؤثر با جرمگرفتن حقوق جامعه، با اساسِ جرم

ها و استفاده کند. کاربست جایگزینو اجتماع را در قبال این نوع بزهکاران خلع سالح می

 سان که سیاست جناییاز نهادهای ترمیمی در صورتی مؤثر است که منافع عمومی را، آن

ها یا فرانسه به دنبال آن است، تأمین نماید و با اخذ تعهد از بزهکار و اِعمال جایگزین

 نهادهای ارفاقی او را به اجتماع برگرداند.

 

 گیرینتیجه

جهانی شدنِ جرایم اقتصادی با تکیه بر توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات، 

المللی فراهم کرده است. این نای را برای بزهکاران در سطح ملی و بیهایِ تازهفرصت

 هـایجوامـع، ارزش تیامن روند، ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تهدید کرده و

در  دتردییو ب دادهدر معرض خطر قرار  را و عدالت اخالقـی هـایارزش ،دموکراسـی
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هایِ جرایم اقتصادی، افزون بر پیامد .اندازدی به خطر م زیرا ن داریدرازمدت توسعه پا

توانند بر توزیع عادالنه ثروت نیز تأثیرگذار باشند که مخرب بر فضای کسب و کار، می

 خود سببِ تضعیف اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت خواهد شد.

هایِ فراوانی برای با توّجه به ویژگیِ بزهکاران اقتصادی و شیوة ارتکاب بزه، پیچیدگی

الت کیفریِ سنتی را برای مبارزة مؤثر ناتوان ها وجود دارد که نظام عدکشف و تعقیب آن

ساخته است. قانونگذار فرانسوی به منظور کارآمدسازیِ کشف و تعقیب این جرایم و 

طراحی نموده که با نظام رسیدگیِ را  خاص میرژبرخورد قضایی مؤثر با بزهکاران، یک 

جرایم اقتصادی،  متعارف بسیار متمایز است. تأسیس مراجع قضایی ویژه برای رسیدگی به

نهادسازی و تربیت نیرویِ قضایی و پلیسی متخصص، بخشی از گسترة اقدامات قانونی 

است. دگرگون کردنِ بار اثبات و پذیرش امارة بزهکاری، در مواردی که ظن پولشویی 

ها برای حمایت از منافع عمومی و وجود دارد و قراردادی کردنِ تعقیب و تجویز جایگزین

( 1397قانون پولشویی ایران )های قابل توّجه در حقوق فرانسه است. ده از نکتهدیحقوق بزه

ها ( آن، با تغییر بار اثبات در موارد معامالت و دارایی2گانه مادة )های سهنیز در تبصره

هایی را برای مبارزة مؤثر با بزهکاران اقتصادی مشکوک و تحصیل نامشروع مال، گام

 برداشته است.

کم از منظر حقوقِ شکلی، ال، برخالف حقوق فرانسه، حقوق ایران، دستحبا این

رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم تعریف نشده 

( قانون آیین 25در مادة )« دادسرای ویژة جرایم اقتصادی»است. با وجود تصریح به 

ست و صالحیت ذاتی ندارد، دادگاه که در ماهیّت تخصصی ا 1392دادرسی کیفریِ 

بینی نشده و رسیدگی به جرایم اقتصادی، حسب مورد در اختصاصی برای این جرایم پیش

های کیفری یک و دو وگاه بنا بر مالحظات نوع جرم )اخالل در نظام اقتصادی( در دادگاه

رهگذر  گیرد. در مواقع بحران نیز فرآیند رسیدگی ازهایِ انقالب انجام میدادگاه

شود که نمونة برجسته آن هایِ ویژه و با عدول از سازوکارهایِ قانونی دنبال مینامهآیین
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. در است 1397گرانِ نظام اقتصادی در سال هایِ ویژة رسیدگی به اخاللتشکیل دادگاه

واقع، افتراقی شدن نظام دادرسی جرایم اقتصادی در ایران، بیش از آنکه معلول ارادة 

های ریاست قوة قضاییه است که بعضًا ها و بخشنامهر باشند، ثمرة دستورالعملگذاقانون

 جنبة استیذانی دارند.

با وجود برخی اشتراکات در رسیدگی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه، 

های مرتبط با آن، نظام حقوقی ایران فاقد مانند دگرگون شدن بار اثبات در پولشویی و جرم

ت جنایی منسجم و مؤثر برای تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی است و این یک سیاس

گیرد. ضعف، از نبود رویکرد افتراقی در قبال این جرایم و پراکندگی مقررات نشأت می

گذاری هیجانی و تعلیق تشریفات رسیدگی در پاسخ گرایی و سیاستافزون بر این، بخشنامه

های دیگر است، نوعی آشفتگی را به ارمغان رة بحرانهای اقتصادی که خود ثمبه بحران

های کم موقتی و موردی است. سیاستآورده که تأثیر آن در پیشگیری از این جرایم دست

افراط و تفریط و رویکردهای مشدد در قبالِ این نوع بزهکاران که گاه همراه با بازنمایی 

مضطرب از فشارهای اقتصادی و ای است، نوعی پاسخ به افکار عمومیِ نگران و رسانه

گونه دارد. باشد که در مجموع مطلوب نبوده و حالت مسّکنهای سنگین میتورم

گرایانه و منطبق با خواست تودة مردم که به طور عمده دانش الزم های عوامگذاریسیاست

ها ندارند، در کنار عدم توّجه به گیری آنرا در حوزة جرایم اقتصادی و علل شکل

 شناسی و سیاست، از مشکالت جدی نظام عدالت کیفری ایران است.های جرمفتهیا

 های آن،جرایم اقتصادی و پیچیدگیروز جامعه و توسعه روزافزون  یازهاین به توجهبا 

شناختی و تجربة های جرمکیفریِ ایران با اتکاء به دیدگاه نیکه قوان شودمی شنهادیپ

 یافتراق جناییِ استیس کیبراساس  شکلی و ماهویکشورهایی چون فرانسه، از بُعد 

گردد و رژیم جداگانه و متمایزی برای اصالح  یمتناسب با آثار و ابعاد مفاسد اقتصاد

به منظور مقابله کارآمدتر با مفسدان و مرتکبان  کشف و تعقیب بزهکاران اقتصادی
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های از سازمانکنندگانِ جرم و حمایت گونه جرایم از رهگذر حمایت از اعالماین

 اجتماعی افشاگر تعریف شود.

 

 منابع

 هیتوجش،  1398پور، حسن ، صابر، محمود، آیت، علیرضا، پاکزاد، بتول، عالی .1

؟، پژوهش خطر مرتکب ایجرم  دی: تهدیاقتصاد میجرا یبرا یافتراق یدگیرس

 .28حقوق کیفری، سال هشتم، ش 

 بیتعق یهانیگزیان اعمال جاامک ش، 1400 ،افشین ،عبداللهیعرفان،  ،یاباخانب .2

نامه و فرانسه، پژوهش رانیدر حقوق ا یو حقوق یقینسبت به اشخاص حق یفریک

 .53 ش، 22دوره  ،حقوق اسالمی

با منافع  ییامکان اعمال قرارداد قضا ش، 1399 ،---------------------- .3

 به حقوق فرانسه(، ی)با نگاه رانیدر حقوق ا ینسبت به اشخاص حقوق یعموم

 .20 ش، 17دوره  ،آموزه های حقوق کیفری

، میزان نشر شدن دادرسی کیفری، تهران، ش، افتراقی 1396،نیّت، مصطفیپاک .4

 .1چ 

ش، مفاسد اقتصادی و لزوم دادرسی افتراقی، مجلة دادرسی،  1399پوراسد، رضا،  .5

 .142ش 

ش، مبانی حقوق کیفری کسب و کار، تهران، نشر سمت،  1399جعفری، امین،  .6

 .1چ
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