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Background and Aim: Economic crimes have many 

destructive effects economically and socially. Hence, 

repressive and mostly harsh policies have been used to combat 

it. Therefore, adopting this type of policy alone is not 

necessary, but a preventive policy should be used alongside it. 

The purpose of this study is to: Intensify punishments in 

Iranian law to be more transparent. 

Materials and Methods: The present article is a descriptive-

analytical method and research tool, taking notes from library 

resources. 

Ethical considerations: From the beginning to the end of the 

article, the principles of honesty and trustworthiness have been 

observed. 

Results: The findings indicate that; Crimes penetrate the body 

of the criminal justice system (judiciary and judiciary), the 

banking system, financial and customs institutions, etc., and 

commit all kinds of abuses. In this regard, the discussion of 

intensifying punishment in economic crimes is one of the cases 

that can help prevent these crimes. 

Conclusion: In the laws related to economic disruptors, the 

intensification of punishment due to intimidation and 

deterrence has a preventive aspect and will reduce the growing 

trend of committing economic crimes. The law of aggravation 

of punishment must exist in all bodies and the whole system of 

maintaining the economic system and must be coordinated 

with all economic elements. 
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 باشد.ای میبرداری از منابع كتابخانهفيش

داری عایت امانتاز ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و  مالحظات اخالقی:

 گردیده است.
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 مقدمه. 1

ش ـه، نقـراد جامعـصاد در زندگی افـروزه اقتـام

دنيا  كشورهایكند. امروزه همه بدیلی را ایفا میبی

 جرائمهای ناشی از از آسيب معمول طوربه

 اقتصادی در جرائمصون نيستند. ماقتصادی 

های اخير چنان رشد روزافزونی داشته كه دهه

 سویبه های اقتصادی زودبازده و بزرگ رابنگاه

سوق داده یا باعث كندی حركت اقتصادی ل انحال

از  اندعبارت اقتصادی جرائمشده است.  هاآن

یابند یا جرائمی كه عليه اقتصاد كشور ارتکاب می

موجب  عمل در شوند یااین قصد انجام می به

 برای شوند.میاختالل در نظام اقتصادی كشور 

 اقتصادی، مفاسد چون عناوینی اقتصادیجرائم 

 يهتسموجهمرتکب،  مقام كه) سفيدهایقهجرائم 

 فتهیاسازمانجرائم  اصطالح است( و گرفته قرار

 مادی قدرت كسب غایت آن و هدف كه )جرائمی

 به نياز و پيونددمی وقوع به فرد نبوغ با كه است

، یرود )عامریمدارند( و... به كار  ریزیبرنامه

1398 ،158-129.) 

 همين این جرائم به نوعی جنبه فراملی دارند به

 سطح در تاكنون 2000 سال از كه دليل است

پالرمو مصوب كنوانسيون  دو متحد ملل سازمان

 اندرسيده به تصویب 2003مصوب  دایو مر 2000

 .است مالی و اقتصادیها جرائم آن موضوع كه

جرائم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام 

و باید  كندیسطوح نظام اجتماعی را دچار چالش م

این دسته از جرائم با سياست جنایی جامعی كنترل 

دليل ابتال به ی ایران هم بهشود. فضای اقتصاد

اقتصادی  یهاعدیده، نسبت به نظام هایيبآس

مساعدتری برای ارتکاب جرم  ينهپيشرفته، زم

كه نظام حقوقی  ، درحالیكندیاقتصادی ایجاد م

ویژه حقوق كيفری ایران تدبير خاصی در برابر به

این دسته از جرائم ندارد. قانون جدید مجازات 

تبيين حصری »نخستين بار به روش اسالمی برای 

مفهومی از جرم اقتصادی ارائه كرده « مصادیق

دليل ابهام در مصادیق، عدم جامعيت است. اما به

مصادیق و فقدان معيار خاص برای تمييز جرائم 

اقتصادی از سایر جرائم، این مفهوم بيش از آنکه به 

نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی 

جرائم  بودن قانونی اصل وفق زیرا تواقعی اس

 رفتار به اقتصادی جرم عنوان تسری امکان مجازات

 خاصی برای معيار اینکه ضمن. ندارد وجود ایشان

 ارائه نشده اقتصادی جرم مصادیق تمام تشخيص

 حکم سه نيز به جرائم این با مبارزه كيفری سياست

 اغلب در كه پراكنده محدود شده است، درحالی

 موضوع، بسته اهميت به توجه با دنيا كشورهای

 ساختاری، اصالحات از اعم كاملی سياستی

 قهرآميز و كيفری سياست گيرانهپيش هایسياست

. شودمی اعمال اتخاذ و جرائم این برابر در بازدارنده

 بر مشتمل به اینکه این مفهوم توجه با همچنين

 ای برایافزودهانگاری نيست، هيچ ارزش جرم

 نداردمسکوت نظام اقتصادی  و جاری مشکالت

 (.84 ،1394حسنی و مهرا، )

 یاسالم یكه نظام جمهور یجد یدهایاز تهد یکی

است.  یجرائم اقتصاد دهيرا به چالش كش

اهتمام  یگذار به امر مبارزه با جرائم اقتصادقانون

دولت را  یقانون اساس 49داشته و در اصل  یاژهیو

از ربا، غصب،  یناش یهاموظف كرده است ثروت
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سوءاستفاده از  رشوه، اختالس، سرقت، قمار،

و معامالت  هایكارسوءاستفاده از مقاطعه وقوفات،م

، یموات و مباحات اصل یهانيفروش زم ،یدولت

را  يرمشروعدایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غ

صورت معلوم  گرفته و به صاحب حق رد كند و در

 كه جرائمی با مقابلهالمال بدهد. نبودن او به بيت

و استفاده از منابع  هاخواریرانت از گرفته تنشأ

های ملی است و منجر به اختالف كالن ثروت

ه شده است، ضرورتی طبقاتی فاحشی در جامع

است. جلوگيری از بسترها و  ناپذیراجتناب

شود در می جرائمهایی كه منجر به این گلوگاه

اختيار قوه مجریه است. دولت باید با ساماندهی 

اقتصادی، وضع قوانين و مقررات و مدیریت درست 

خيز جرمهای منابع ملی از تشکيل بسترها و گلوگاه

اقتصادی جلوگيری كند؛ وقتی جرم اقتصادی واقع 

 شد برخورد با آن وظيفه دستگاه قضایی است. قوه

اقتصادی، دادسرایی را  ائمجرقضائيه برای مبارزه با 

خواری اختصاص داده است. به مبارزه با زمين

دادسرای دیگری به جرائم پولی و بانکی اختصاص 

یافته و دادسرایی هم رسيدگی به جرائم اقتصادی 

دار است. مبانی قانونی مبارزه با جرائم را عهده

اقتصادی عالوه بر مقررات جزایی عمومی و 

د مجازات مرتکبين ارتشا و اختصاصی، قانون تشدی

رداری است كه مجازات این جرائم هباختالس و كال

ای و باندی انجام شده باشد، را اگر به صورت شبکه

االرض باشد اعدام،  ورتی كه مصداق مفسد فیدر ص

سال تا ابد  15حبس از  صورت ير ایندر غ

، 1399و همکاران،  رضاپور)بينی كرده است. پيش

112-89.) 

قانون مذكور مقرر شده  4ماده  3البته در تبصره 

هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور »است: 

كيفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را 

مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای 

كند و اجرای مجازات حبس را نقدی معاف می

« معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

مجازات جاعلين اسکناس و واردكنندگان، 

كنندگان اسکناس مجعول كنندگان و مصرفتوزیع

هم اگر به قصد مبارزه با نظام مرتکب جرم شده 

بينی كرده است. اخالل باشند، مجازات اعدام پيش

در نظام پولی و ارزی كشور، اخالل در امر توزیع 

مایحتاج عمومی، اخالل در نظام توليدی كشور، 

های قدام برای خارج كردن ميراث فرهنگی یا ثروتا

ملی، وصول وجوه كالن به صورت قبول سپرده 

اشخاص حقيقی و حقوقی و... نيز كه موجب حيف 

و ميل اموال مردم یا اخالل در نظام اقتصادی شود، 

در صورتی كه با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری 

بودن اقدام اسالمی، مقابله با آن و یا با علم به مؤثر 

در مقابله با نظام انجام شود، چنانچه در حد افساد 

 این يراالرض باشد، مرتکب به اعدام و در غ فی

شود. سال محکوم می 20تا  5صورت به حبس از 

نکته حائز اهميت در رسيدگی به جرائم اقتصادی، 

قانون اساسی است كه مقرر  165رعایت اصل 

شود مگر آنکه میمحاكمات علنی انجام »دارد: می

به تشخيص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت 

عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، 

« كنند كه محاكمه علنی نباشد. طرفين دعوا تقاضا

رغم اینکه رسيدگی به جرائم اقتصادی سفانه بهأمت

نه منافی عفت عمومی است و نه نظم عمومی را 
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تواند يدگی علنی میكند و قطعاً رسدار میخدشه

در تنویر افکار عمومی و جلب اعتماد عمومی مؤثر 

باشد ولی معلوم نيست دستگاه قضایی بنا به چه 

مصلحتی سياست عمومی خود را بر رسيدگی 

. لذا غيرعلنی در جرائم اقتصادی قرار داده است

محقق در نظر دارد در رابطه با در این قسمت به 

تشدید مجازات در ا آیپاسخ دهد كه  سؤاالتاین 

رسد بنظر میجرایم اقتصادی مثمر ثمر بوده است؟ 

كه تشدید مجازات توانسته به عنوان عامل بازدارنده 

 باشد.

 

 . پیشینه تحقیق1-1

ای تحت ادیان، مهدی در مقاله، حامد و ه( هادیان1

مجازات در فقه و قانون  دیتشد یبررسعنوان: 

نتيجه به این  1392مصوب  یمالمجازات اس

و احوال  گاهی اوقات شرایط و اوضاعاند كه: دهرسي

كند ای است كه اقتضا میو علل و موجبات به گونه

در مجازات افراد خاطی با شدت بيشتری برخورد 

ها دو نوع هستند. علل شود. علل مشدده مجازات

ب تعدد و تکرار جرم نمود مشدده عام كه در قال

كه در غالب كنند و علل مشدده خاص پيدا می

ح، العنف، زمان و مکان وقوع جرم، به كار بردن س

ود پيدا ـره نمـگی، مستی و غيـدستاحصان، سر

 كنند.می

 ،محمدجعفر، زادهبيحب ،نيحس، زنوز یعيسم( 2

 یجرم: اخالل در نظام اقتصاد ليتحل، محمود ،صابر

قبول سپرده اشخاص در حقوق  قیكشور از طر

و  نيقوان ليتحلاند كه: به این نتيجه رسيده رانیا

 یو بررس یاسالم یمشروح مذاكرات مجلس شورا

ابهامات  ليسازد كه به دلیمشخص م ییقضا هیرو

در متن  یديواژگان كل یبرخ فیموجود در تعر

كشور و  یقانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد

، عنوان دهنده بزه فوقلياحراز عناصر تشک یدشوار

قانون مذكور با  1 ماده« ه»بند مجرمانه مندرج در 

 دیمجرمانه مذكور در قانون تشد نیوجود عناو

 یمجازات مرتکبان ارتشاء، اختالس و كالهبردار

 یقانون مجازات اسالم 286ماده  نيو همچن 1367

استناد در محاكم  یبرا ی، مجال چندان1392

 .اندافتهين

نوآوری كه  آوري نسبت به تحقیقات مشابه:نو

در این تحقيق وجود دارد این است كه در تحقيقات 

به بيان كلياتی از تشدید مجازات  مشابه صرفاً 

پرداخته شده است در صورتی كه در این مقاله با 

 با اخاللگران اقتصادی و بعضاً قوانين مرتبط اتکا به

)مریدا و پالرمو( نوآوری  المللیهای بينكنوانسيون

 ت مشابه داشته است. نسبت به تحقيقا
 

 هامواد و روش. 2

ابزار و  تحليلی -به شيوه توصيفیحاضر مقاله 

  باشد.ای میبرداری از منابع كتابخانهفيش ،تحقيق
 

 . مالحظات اخالقی3

از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری 

 عایت گردیده است.
 

 هاافته. ی4

 یپيکره در جرایمها حاكی از این است كه؛ یافته

 و قضایی هایدستگاه) كيفری عدالت دستگاه

 گمركی و مالی موسسات ،بانکی نظام ،(دادگستری
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 انجام را هاسوءاستفاده اقسام و انواع و كرده نفوذ... و

 در مجازات تشدید بحث راستا همين در. دهندمی

 تواندمی كه است مواردی جمله از اقتصادی جرایم

 نماید. كمک جرایم این از پيشگيری بر
 

 بحث. 5

 . تعاریف و مفاهیم5-1

جرایم اقتصادی جرایمی هستند  ي:جرم اقتصاد

جنایی و اقتصادی كه وجوه كه با قوانين و مقررات 

 نماید دررا تنظيم می اقتصادی هایمختلف فعاليت

نهایت مصلحت عامه را با خطر  در تعارض هستند و

 (.16-18، 1386)عشماوی، سازد مواجه می

تمامی مالکيت  ترجرم اقتصادی در مفهوم گسترده

 عمومی و تعاونی و وسایل توليد و تنظيم صنعتی و

به  و منجر اندازدمی و شغلی را به خطركشاورزی 

ملی و یا كسب منفعت  آمدن ضرر به اقتصاد وارد

)سراج، شخصی غيرمشروع و غيرقانونی شود 

1998 ،119.) 

حقوق، تشدید  دانشمندان تشدید مجازات:

مجازات را به معنی بيش از حداكثر مجازات مقرر 

قانونی دانسته و این امر را مستلزم دو شرط، وجود 

دانند. بودن ميزان تشدید، می سبب تشدید و معين

تعيين : ها معتقدند تشدید مجازات یعنیبرخی

كه دیگران،  حداكثر مجازات مقرر قانونی درحالی

ن بيش از حداكثر مجازات منظور از تشدید را تعيي

مقرر قانونی و احياناً هم، تبدیل مجازات به جزای 

-106، 1399)تبسم،  اند، گفتهالتردرجه با یک

92.) 

اخالل در نظام »عبارت  اخالل اقتصادي:

است،  تفسير لقاب و مبهم ایهتا انداز نيز« اقتصادی

وجود یک معيار قانونی به  به طوری كه بدون

چه رفتاری مخل  هداد ك شخيصتوان تیسختی م

حال اگر نظام اقتصادی  این بانظام اقتصادی است. 

ف یمرتبط و منظم عناصری تعر یهمجموعرا به 

 یعد، توزدر زمينۀ تولي یكنيم كه به منظور ارزشياب

وفقيت فعاليت ـم رینشتو مصرف برای كسب بي

 یرفتارها (.37، 1387 ،و كرمانی ازیكنند )نمیم

مشمول بر رفتارهایی  نظام اقتصادی را باید مخل

و  یعساختار توليد، توزدانست كه نظام موجود در 

 و خدمات را مختل كرده و موجبمصرف كاالها 

سر و حرج برای مردم یا بخش قابل توجهی جاد عای

نایينی،  نژاد)ابراهيمی و صادق گردندمی از آنان

1392 ،152.) 

 

 ديقتصاا یماجر یقدمصا .5-2

در مجرمانه ان عنوار هزود دو حاضر حدل حادر 

كه د دارد جور وكشوى نين كيفرامجموعه قو

یم ایق جردمصااز نند اها مىتورى از آنبسيا

یم اما مهمترین جر، ایندر آبه شمادى قتصاا

 از:ند رتعبادى قتصاا

 و ارز؛كاال ق . قاچا1

 ؛. پولشویى2

 ر؛حتکا. ا3

 ارى؛باخوو ربا . ر4

 ء؛تشاو ارشا . ر5

 ر؛كشوارزى یا و پولى م نظا ل درخال. ا6

 ؛عمومىج یع مایحتازمر تول در اخال. ا7
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 ر؛كشوى توليدم نظال در خالا. 8

 ؛ملى وتثرو فرهنگى اث ميرق . قاچا9

 رى؛صواى بهرمضاى . تشکيل شركتها10

 ر؛تى كشودراصام نظال در خال. ا11

 ؛هرمىى . تشکيل شركتها12

 ؛یم مالياتىا. جر13

 رس(؛)بودار بهازار اوراق به باط مربویم ا. جر14

 ؛موقعيت شغلى م ومقاده از ستفاءا. سو15

ز از غيرمجاده ستفاس و اختالو اميل و . حيف 16

 ؛لتىى دوهامتوسط مقاال موا

 ذى؛خا. ا17

 دارى؛كالهبرو . تقلب 18

 ؛لتىت دومعامالم نجادر ا. تبانى 19

 ؛لتىت دومعامالرى در فریبکاو . تقلب 20

 ؛لتىت دومعامالم نجادر ا خلها. مد21

 ؛مناقصهه و یدامزارى بط برگزاعایت ضوم ر. عد22

فاتر و د صورتحساببا تنظيم زى ساب. حسا23

 ؛قعىواغير

طریق ل از تحصيل مان و قانواز . تخلف 24

 وع؛نامشر

 ؛مانتدر ا. خيانت 25

 ؛سانتریافت پو. در26

یا د نفع خواى بررات مقرف خالذ نفول عما. ا27

 ان؛یگرد

 دى؛قتصام انظال در خالن اقانواز . تخلف 28

ف برخالرات و بر مقرزاد مال جه یا ماویافت . در29

 ن؛قانو

یا ه جایگان، مازسات طالعاده از استفاءا. سو30

یا ان یگردیا د به نفع خوا جرر در اظایف یا قصوو

 ز؛متيااكسب 

 ؛هااردادقرت و معامالدر . تبانى 31

ميز یا آا تبعيضغيرقانونى یى هازمجوى عطا. ا32

 ؛غيرقانونىوع و بط نامشرس رواساابر

 ؛قانونىرات ختياده از استفاءا. سو33

یش چشمگير افزو اغيرقانونى ن شد. دارا34

ل معقورت لتى كه بهصور دویک مأموى یىهادارا

 ؛مد قانونى باشداز درآند ناشى انمىتو

 ؛شویى(ل)پوم جراز ید ناشى ا. تطهير عو35

ه و شددیم یااجراز ناشى ال مواا یم یاجرء ختفا. ا36

 ؛لتاعداى جراز اممانعت 

زات متيازى، اخصوصىسا، هاارىگذدر وا. تبانى 37

و ارز و كاال ق قاچاارى و نتخورس و رابوو لتى دو

 ر و... .مخدادمو

 

 بررسی حقوقی جرایم اقتصادي .5-3

ه بستر یک بنگال در معمو ربهطودى قتصاایم اجر

ق هد. حقودمىرخ  مؤسسه یا شركتدى، قتصاا

از تر افررى تجاى كيفرق حقو ودى، اقتصى اكيفر

سالت دى دو رقتصاى اكيفرق قع حقووا درست. آن ا

صى منافع خصواز حمایت  -1ه دارد: بر عهده عمد

)تضمين ر كشود قتصااداره امدیریت  -2اد؛ فرا

دو ین اهيم اگر بخوالت(. دومنافع و منافع جمعى 

منافع رى تجاى كيفرق حقو هم تفکيک كنيمرا از 

مين مىكند. تضرا شركتها ر و خصوصى تجا

منافع از تر افردى اقتصى اكيفرق كه حقو حالىدر

ت كه ساین نکته قابل توجه است. ص اخاه یک عد
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اى مستقلى بران نيا عنوى دهاربيشتر كشودر 

رد مودر نيز ان یرارد. در اندد جودى واقتصایم اجر

و تعریف در جامع یک تعریف دى قتصاایم اجر

ق حقو، در صفوین ابا ارد و ندد جوآن ویق دمصا

د جودى واقتصم اجراز خلى هيچگونه تعریفى دا

یم اتحقق جراى سد كه برربه نظر مىلى ارد. وند

ت سورى ایر ضرزعامل  4د جودى وقتصاا

 :(34 ،1392دى، باآبرندا)نجفى

 سالمدى قتصاى امبناهاو ها رساختاد جوو( 1

قالب و در یک بستر سالم دى در قتصاام جر( 2

ى هادنهارى با همکادى و قتصاابط ارداد و رواقر

د. در مىگيررت مستقل صورت لتى یا بهصودو

، نداتى مجرمانهر ذامافيایى كه بهطوى هانمازسا

 یم.ارنددى قتصام اجر

 خشونتدن از نکردهستفاا( 3

با نوعى فرصتطلبى مجرمانه دى قتصام اجر( 4

تنگاتنگى با ط تباارین فرصتطلبى ا دارد:مه زمال

ن شغلى مرتکبااى و صالحيت حرفهش و جه هودر

اى برران ین بزهکادارد. انها آبه اد فرد اعتماان اميزو 

از هم  هم جامعهپذیرندن ترند چوكجامعه خطرنا

 ند.ردارجتماعى باالیى برخورى اگازسا

چنين دى را اقتصم اجران مىتوف، اصاوین ابا 

رى فتارهرگونه دى قتصاایم اجر»د: تعریف كر

، مالىزار بادى، اقتصى اهادنهاد ت كه عملکرـسا

ى هادنها، ل توليدماعوى هازاربات، خدماو كاال زار با

گانى یا زرباك و وزارت مانند گمرد قتصاامرتبط با 

ى هااز ارزشیا یکى دى آن را نهان مياى یندهاآفر

ى در پذیردعتمااقابت یا ، رشفافيتت ین ثبادبنيا

در  «.دمىكنل ختالر اچادیا ده برن مياد را قتصاا

ان در خاللگرزات امجان قانوس ساایه قضایى بررو

به دى قتصام اجر 69آذر  19ب مصودى قتصام انظا

ى هادلت یا نهادوكه عليه د مىشوق طالاجرمى 

 یابد.ب تکان ارصف كالوعمومى با 
 

یم ابا سایر جردى قتصاایم اجروت تفا .5-4

 مشابه

را یم اجراز سيعى وطيف دى قتصاایم اجرینكه ابا 

مشابه با سایر رى بسيات جهاد و از مىگير بردر

ى هاوتشت كه تفاداما باید توجه اتند یم هساجر

یم عليه اجررد مودر ند. داریم این جرانيز با اى هعمد

كليت دى، قتصاایم اجرع ضومو، كلى ربهطوال موا

ست ر اكشودى قتصاانظم ل در ختالو اجامعه 

مالکانه ق عليه حقوال، موایم عليه اكه جر حالىدر

ف از یابند. هدمىب تکال ارماد یا عليه خو

م نظاى از حمایت كيفردى، قتصاایم اجررى نگاامجر

یم اجررى نگاامجرف از هدو ت سر اكشودى قتصاا

حریم مالکيت ى از حمایت كيفرال، مواعليه 

دى قتصاایم اجرر ثاآست. اخصوصى یا عمومى 

ین ر امتضرد و شوجامعه مىاد فراكثریت اگير مندا

ر كه متضر حالى؛ درهستنددم مرم یم عمواجر

معين هستند. ص شخااشخص یا ال، موایم عليه اجر

ى پيامدهاظ به لحادى قتصاایم اسویى جراز 

ب بيشتر غيرقابل گذشت محسوآن جتماعى ا

ال موایم عليه اجراز كه برخى  حالىدرشوند مى

یگر قابل گذشت هستند. دبرخى  وغيرقابل گذشت 

یم اجرن محاكمه مرتکباو يب تعق، ليلدبه همين 

ط شاكى شکایت توسح به طرط منودى قتصاا

مستقيم مکلف به ر بهطوا سرو دادخصوصى نيست 
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 برخى، لمللىابينه نظر گستراز ست. اتعقيب متهم 

یم اجمله جراز مانند پولشویى دى قتصاایم اجراز 

در شوند كه مىب لمللى محسوابينو یافته نمازاـس

ند اگرفتهار توجه قررد لمللى موابينهای سيونناكنو

با رزه مبااى بر لمللىابينرى همکات و دمعاض و

یم اكه جر تىروص؛ درسته اها پيشبينى شدآن

م جرو شته داخلى دابيشتر جنبه ال مواعليه 

شت كه دایند. باید توجه آنمىب لمللى به حساابين

باعث ال موایم عليه اگى جردگستر ،قعاموبرخى در 

د یجال اختالر اكشودى قتصام انظادر كه د مىشو

كسب دى را قتصام اجران عنول آن نبادبهو كند 

 (.21 ،1391 دى،باآبرندانجفىكند )

شت كه ن دابياان مىتودى قتصااحيطه مفاسد در 

لت ن دوكنارمالى كاد فسا، لىمفاسد مار از منظو

ر ختيادر است كه الى اموالتى یا ال دوموانسبت به 

ن كناركاان و مندریمى كه كاات یا جرسالت دو

م نجاد اظایف قانونى خوم ونجاى استادر رالت دو

، تشاس، ارختالاند مانند دارمالى  جنبهو هند دمى

، لتىت دومعامال درتدليس ، غيرقانونىف رتص

دى قتصاایم اجرع ما موضو...؛ اوسانت ریافت پودر

هرگونه و ست نيل لماایا بيت لتىال دوموا ًماولز

لطمه بزند هرچند كه ر كشود قتصاامى كه به اقدا

، متعلق به بخش خصوصى باشدم جرع وموضل ما

نيست كه مرتکب زم الد و هد بواخودى قتصام اجر

كلى  رد. بهطولت باشدومند ركادى، قتصام اجر

لين اوت. سدى اقتصاایم اجرو جزدى قتصاامفاسد 

یم اجرص خصودر نکته تى مهمترین ربه عباو 

دى قتصاایم امفاسد یا جر، كهست این دى در اقتصاا

از ته سد. آن دنمىپذیررت توسط هر مجرمى صو

ى را دقتصاایم ابه جرب تکاارنایى امجرمانى كه تو

ین ایژگى ولين اوتند. یژگى هسوچند ، داراى نددار

به ن ین مجرماا ست كهباالوت كاش و ذهون مجرما

، نهاآیژگى ومين دوند. راوشهسفيد میقهن مجرما

ه گادى و قتصا، ابا مناسب سياسىن شاطتباار

تا ه دیژگى موجب شدو وین د اجووست. امنيتى ا

گوناگونى با د بعادى از اقتصاامفاسد ى هاهندوپر

و شته باشد داهایى وتتفادى قتصاایگر دیم اجر

حتى یافتن رد و برخواى ها برهگادادست د ًبعضا

بسته بماند. اردى مودر  هاتسرنخهایى تا مد

 دارى،مانند كالهبردى قتصاایگر دیم اجرن مرتکبا

یعنى ، تندهسن كاارین از ایکى داراى يشتر ب

ن كااربا ده و ى بوباهوشاد فراها فقط ن آنمجرما

یم اجردر كه  تىرصودرند. ارتباطى ندرت ارقد

ه از شدرت غاال موى اليل حجم باالدبهدى قتصاا

مجرمانه ل عمااش پوش تحت نمجرمال، لماابيت

به ط ائل مربومسدر هزینه در قعى امود و در وخ

جامعه كسب زى، در سهسارمدن خيریه همچو

 فریبى مىكنند.امعود و عتماا
 

 تشدید مجازات .5-5

یکی از موضوعات مهم كه در حقوق جزای عمومی 

بحث و معركه تضارب آرا بوده است و فقهای  مورد

اند، نظر قرار دادهآن را مد امیاالمیاسالمی نيز از قد

مسئله تشدید مجازات و شناسایی عواملی است كه 

جرمی از هر  . بدون شک هرگرددیموجب آن م

مجرمی با عمد و اختيار سر زند استحقاق جریمه و 

 مجازات دارد، ولی باز بدون تردید همه مجرمين

یکسان نيستند و شرایط زمانی و مکانی و روانی و 
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ها بدون شک فرق بسيار در آنخصوصيات دیگر 

 توانیكه نم یاگونه، بهكندیها ایجاد مميان آن

همه را در جرم واحد مشمول مجازات واحدی 

 شمرد.

از منظر فقه شيعه عوامل تشدید مجازات دارای 

كه در زیر معرفی خواهند انواع مختلفی هستند 

 شد:
 

تشدید مجازات منجر به سلب حیات  .5-5-1

 حدي

قانون مجازات اخاللگران اقتصادی مصوب  در

، اخالل در نظام پولی یا ارزی 1در ماده  1369

كشور، از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه، قلب 

یا جعل اسکناس یا واردكردن یا توزیع نمودن عمده 

ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اخالل در آن

 یروشفامر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران

عمومی و احتکار  هایيازمندیكالن ارزاق یا سایر ن

 خریديشمزبور و پ هایيازمندیعمده ارزاق یا ن

فراوان توليدات كشاورزی و سایر توليدات موردنياز 

منظور ایجاد انحصار یا كمبود ها بهعامه و امثال آن

ها، اخالل در نظام توليدی كشور از در عرضه آن

طریق سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز 

تجهيزات فنی و مواد اوليه در بازار آزاد یا تخلف از 

ا رشاء و ارتقاء عمده تعهدات مربوط در مورد آن و ی

در امر توليد یا اخذ مجوزهای توليدی در مواردی 

توليدی كشور  هایياستكه موجب اخالل در س

قصد خارج ها، هرگونه اقدامی بهشود و امثال آن

مالی اگرچه به  یهاكردن ميراث فرهنگی یا ثروت

خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و كليه 

 دن از كشور در نظر گرفتهاموالی كه برای خارج كر

شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت 

صورت قبول ضبط خواهد شد، وصول وجوه كالن به

سپرده اشخاص حقيقی یا حقوقی تحت عنوان 

اموال مردم  ميل و يفمضاربه و نظایر آنکه موجب ح

یا اخالل در نظام اقتصادی كشور شود و اقدام باندی 

اخالل در نظام صادراتی كشور  و تشکيالتی جهت

به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزی 

كاالهای  گذاریيمتیا تأدیه آن و تقلب در ق

صادراتی و...، شامل عنوان اخالل در نظام اقتصادی 

 همين قانون اشاره 2؛ كه در ماده شوندیكشور م

 1كرده است كه هریک از اعمال مذكور در ماده 

نظام جمهوری  قصد ضربه زدن به چنانچه به

قصد مقابله با آن و یا با علم به  اسالمی ایران و به

مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در 

االرض باشد مرتکب به اعدام و در  حد افساد فی

تا بيست سال  غير این صورت به حبس از پنج

 عنوانو در دو صورت دادگاه به شودیمحکوم م

ضربه  74تا  20جزای مالی و حبس، مرتکب را به 

شالق در انظار عمومی محکوم نماید؛ بنابراین اگر 

قصد مقابله با نظام باشد  هركدام از جرائم مزبور به

االرض مجازات آن تشدید  و در حد افساد فی

االرض كه اعدام  ه به مجازات افساد فیپيداكرد

 ،1390پيروز،  )سماواتی تبدیل خواهد شد باشدیم

651). 

 525جعل اسکناس، در ماده  همچنين برای جرم

مجازات یک تا ده سال حبس را برای جعل  ق.م.ا.

اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، 

ها یا رف بانکـشده از طولـقب یهار براتـنظي
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ها و سایر اسناد صادره از طرف بانک یهاچک

 ق.م.ا. 526بينی كرده و ماده تعهدآور بانکی، پيش

نيز مقرر داشته است: هركس اسکناس رایج داخلی 

شده قبول یهایا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات

ها صادره از طرف بانک یهاها یا چکاز طرف بانک

یا اوراق  و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد

قصد اخالل  های صادره از خزانه را بهبهادار یا حواله

در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن 

نظام و امنيت سياسی و اجتماعی جعل یا وارد 

علم به مجعول بودن استفاده كند، كشور نماید یا با 

چنانچه محارب و مفسد شناخته نشود به حبس از 

ها و )فرجی شودیوم متا بيست سال محک پنج

 (.1184 ،1392مقدسی، 

طور كه از مقایسه این دو مقرره قانونی معلوم همان

، تفاوت عمده ميان آن دو این است كه برای شودیم

 ص، وجود قصد خا526تحقق جرم موضوع ماده 

اخالل در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم »

ضروری « زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی

بند پنجم ماده  چنين چيزی در كه یاست درحال

خود دو  526نشده است؛ اما ماده  بينیپيش 525

. یکی حالتی كه مرتکب كندیبينی محالت را پيش

مفسد یا محارب شناخته شود )كه شرایط و ضوابط 

آن مشخص نشده( و دیگری حالتی كه وی مفسد 

 و محارب شناخته نشود. شاید بتوان برای حل

مشکل و تشخيص تفاوت بين این دو حالت، از 

 مصوب« تشدید مجازات جاعلين اسکناس» قانون

مجمع تشخيص مصلحت نظام كمک  29/1/1368

واحده برای كسانی كه اسکناس  گرفت. در این ماده

رایج داخلی را بالمباشره جعل یا با علم به جعلی 

وجود  بودن توزیع یا مصرف یا وارد كشور كنند، با

عنوان مفسد و در ی از دو شرط، مجازات اعدام بهیک

صورت نبودن این دو شرط مجازات مذكور در قانون 

شده است. این دو شرط عبارت  بينیتعزیرات پيش

عضویت داشتن »یا « قصد مبارزه با نظام»: است از

بدین ترتيب از جمع بين این سه مقرره « ددر بان

کناس رایج نتيجه گرفت كه جعل اس توانیقانونی م

داخلی، در صورت وجود قصد مبارزه با نظام )قصد 

عضویت در باند یا سایر شرایط مذكور براندازی( و یا 

 ق.م.ا، مجازات مفسد را، بر اساس ماده 286در ماده 

ق.م.ا در پی خواهد  286الذكر، یا ماده واحده فوق

 .(298 ،1400 )صادقی، داشت
 

حیات تشدید مجازات مادون سلب  .5-5-2

 حدي

گاهی در صورت وجود شرایطی، مجازات بعضی از 

ولی این تشدید به اعدام منجر  یابدیجرائم تشدید م

و غير از اعدام  تریيننخواهد شد و در مرتبه پا

مثال: در جرم اختالس عالوه بر  عنوان به باشدیم

قانون اخاللگران اقتصادی، جهت دیگری برای 

 تشدید مجازات وجود دارد:

قانون تشدید مجازات  5از ماده  2در تبصره 

برداری آمده مرتکبين ارتشاء و اختالس و كاله

است: چنانچه عمل اختالس توأم با جعل اسناد و 

ميزان اختالس تا  كه ینظایر آن باشد درصورت

سال حبس  5تا  2هزار ریال باشد مرتکب به  پنجاه

 شودیو یک تا پنج سال انفصال موقت محکوم م

هزار ریال باشد مرتکب به  لی هرگاه بيش از پنجاهو

سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی  10تا  7
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مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس و در هر 

 شودیبه جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم م

 .(244 ،1393 )وليدی،

 

مجازات  دیتشد یحقوق یمبان. 5-6

 ياخاللگران اقتصاد

توان به مبنای حقوقی تشدید سه جهت میاز 

افساد فی  -2 ،محاربه -1مجازات اشاره كرد: 

 .حفظ نظام -3ض، االر
 

 محاربه  .5-6-1

 خاصشان، از یهایژگیجرائم اقتصادی به دليل و

مالی بسيار، مشاركتی  یهاجمله: ورود خسارت

بودن، غيرملموس بودن وسایل ارتکاب جرم، عدم 

محدودیت جغرافيایی، گسترده بودن آثار این جرائم 

و پيچيده بودن تهدیدی جدی برای جامعه 

گذار روی . به همين دليل قانونشوندیمحسوب م

 جرائم آورده است. گونهنیبه تشدید مجازات ا

اقتصادی، در ماده یک، قانون مبارزه با اخاللگران 

مصادیق اخالل در نظام اقتصادی را تبيين كرده 

مرتکب  كه یاست و در ماده دو مقرر كرده، درصورت

نظام جمهوری اسالمی ایران یا  قصد ضربه زدن به

علم به مؤثر بودن اقدام در قصد مقابله با آن و یا 

مقابله با نظام را داشته باشد به حبس از پنج تا 

در  كه یسال محکوم خواهد شد و درصورتبيست 

 شودیاالرض باشد به اعدام محکوم م حد افساد فی

 (.167-199 ،1392)ميرسعيدی و زمانی، 
 

 

 

 . افساد فی االرض 5-6-2

در ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا 

مرتکبين با  كه یداری، درصورتهبراختالس و كال

تشکيل یا رهبری شبکه، به امر ارتشا، اختالس و 

برداری بپردازند عالوه بر ضبط كليه اموال كاله

منقول و غيرمنقولی كه از طریق رشوه كسب 

اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در كرده

برداری و رد آن حسب مورد مورد اختالس و كاله

دی معادل مجموع آن به دولت یا افراد، به جزای نق

اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی به حبس از 

 پانزده تا بيست سال محکوم خواهد شد و در

االرض باشد  مصداق كامل مفسد فی كه یصورت

مجازات آن اعدام خواهد بود. و طبق قانون تشدید 

مجازات جاعلين اسکناس و واردكنندگان، 

اسکناس مجعول: كنندگان صرفو م كنندگانعیتوز

كس اسکناس رایج داخلی را بالمباشرة یا هر

باواسطه جعل كند یا با علم به جعلی بودن توزیع 

یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد 

مبارزه با نظام را داشته باشد به اعدام محکوم خواهد 

شد و همچنين عامل عامد عالم ورود اسکناس 

فسد به اعدام محکوم عنوان ممجعول به كشور به

 .خواهند شد

 

 حفظ نظام  .5-6-3

و ارز:  قانون مبارزه با قاچاق كاال 30در ماده 

صورت ارتکاب قاچاق كاال و ارز به كه یدرصورت

قصد مقابله با نظام  به افتهیانفرادی و یا سازمان

جمهوری اسالمی ایران، یا با علم به مؤثر بودن آن 

صورت گيرد و منجر به اخالل گسترده در نظام 
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اقتصادی كشور شود، موضوع مشمول قانون مبارزه 

قانون  32؛ و در ماده شودیبا اخاللگران اقتصادی م

احراز شود مرتکب جرم قاچاق  كه یمزبور، درصورت

ا علم و عمد، عواید حاصل از این جرائم كاال و ارز ب

را به نحو مستقيم یا غيرمستقيم برای تأمين مالی 

تروریسم و اقدام عليه امنيت ملی و تقویت 

معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه  یهاگروه

نموده است عالوه بر مجازات مقرر در این قانون 

 مورد به مجازات محارب و یا مفسد فیحسب 

نژاد )ابراهيمی و صادق محکوم خواهد شداالرض 

  .(163 ،1392نائينی، 
 

. دالیل اتخاذ سیاست کیفري افتراقی در 5-7

 جرائم اقتصادي

در پی یافتن  قسمت.با توجه به این مواد در این 

مبانی حقوقی تشدید مجازات هستيم كه این مبانی 

عمومی، سياست و  ارعاب و بازدارندگی خصوصی

و شيوع و گستردگی جرائم  رانهيگكيفری سخت

كه در  باشدیاقتصادی و سياست كيفری افتراقی م

 ذیل مفصالً بحث خواهد شد.

 

ارعاب و بازدارندگی خصوصی و . 5-7-1

 عمومی

گذار در انتخاب مجازات به یکی از دالیلی كه قانون

نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و 

راهنمای هراس در مردم است. همين ویژگی 

گذار در تشدید مجازات رفتارهایی است كه قانون

بيشترین اختالل را در نظام اجتماعی پدید 

و مایه تشویش اذهان عمومی است.  آورندیم

گذار با این تصور كه ترس از مجازات سنگين قانون

 یهاشهیاست بزهکاران احتمالی را از اندممکن 

است  وارشرورانه منصرف گرداند با اجرای آن اميد

 ،1394 )اردبيلی، درس عبرتی به آنان داده شود

34). 
 

رویكرد ارعابی در واکنش به جرائم . 5-7-2

 اقتصادي

برای جرائم اقتصادی، نسبتاً  شدهنييمجازات تع

عموماً با توجه به هدف مرتکبان از ارتکاب  شدید و

كيفرهای مالی است و در  این جرائم ناظر بر

و معاهدات مختلف این موضوع  هاونيكنوانس

واقع شدت كيفر در  است. در تیرؤ وضوح قابلبه

 یامورد جرائم اقتصادی در ميان كشورها مقوله

 شودیاست تا جایی كه احساس م شده رفتهیپذ

اند. شدت كيفر مبالغه كرده برخی از این كشورها در

مجلس نمایندگان  2002برای نمونه در آوریل 

اینترنتی و  یهایبردارزندان كالهآمریکا، كيفر 

مخابراتی را از پنج سال به ده سال افزایش داد و 

 جمهورسيند ماه بعد كه قوه مجریه و رئتنها چ

 درصدد اجرای آن برآمدند، مجلس نمایندگان به

باره مجازات ده سال زندان را به بيست سال یک

 .(48 ،1392زاده، )عظيم افزایش داد
 

محدودیت شدید در تخفیف منع یا . 5-7-3

 مجازات

در مورد مصادیق جرم اقتصادی در موارد متعدد 

مقامات قضایی از اعمال تخفيف در مورد مرتکبان 
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ها در نظام ترین آناند كه مهماین جرائم منع شده

 حقوق ایران به شرح زیر است:

قانون  1ماده  1برداری، تبصره در مورد جرم كاله

ارتشا، اختالس و  مرتکبان مجازات تشدید

در كليه موارد مذكور »: داردیم برداری مقرركاله

در این ماده در صورت وجود جهات و كيفيات 

با اعمال ضوابط مربوط به  تواندیتخفيف دادگاه م

تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات 

مقرر در این ماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات 

به تعليق اجرای  تواندیدولتی تقليل دهد ولی نم

در بزه تحصيل مال از طریق « دهد.كيفر حکم 

و در جرم  2موجب تبصره ماده نامشروع، به

قانون مذكور،  5ماده  6ه موجب تبصر اختالس به

 .شودیمقررات تبصره فوق رعایت م
 

تبدیل جرم بازدارنده یا تعزیري به . 5-7-4

 جرم مستلزم حد

در سياست كيفری ایران، بسياری از جرائم 

اقتصادی با دستاویزهایی چون قصد مرتکب در 

مقابله با نظام یا باندی بودن، چهره امنيتی به خود 

از امنيت اقتصادی به امنيت گرفته و موضوع جرم 

 . بهدهدیسياسی یا امنيت ملی تغيير چهره م

دیگر جرم اقتصادی كه در بادی امر از دسته  عبارت

یا تعزیری است، به جرم مستوجب جرائم بازدارنده 

حد تغيير عنوان پيداكرده، مقنن مجازات آن را به 

زاده )قلی كندیمجازات جرم مستوجب حد احاله م

از این تغيير عنوان  . مواردی(88 ،1392، پورو توكل

 مجرمانه و احاله مجازات مربوطه به شرح زیر است:

الف( در ارتباط با تشکيل شبکه مجرمانه برای 

برداری و رهبری آن، ارتشا، اختالس و كاله

، رهبر یا اعضای باند دهندهليتشک كه یدرصورت

 االرض شناخته شوند. مصداق مفسد فی

رد اخالل در نظام اقتصادی كشور موضوع ب( در مو

چه هر یک از اعمال مذكور چنان ق.م.ا.ن.ا.ك. 1ماده 

 قصد ضربه زدن به این قانون به 1بندهای ماده  در

قصد مقابله با  نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به

آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام مزبور در مقابله با 

 االرض است. نظام در حد افساد فی

چ( جعل، ورود و توزیع اسکناس: بر اساس قانون 

تشدید مجازات جاعلين اسکناس و واردكنندگان، 

كنندگان اسکناس مجعول و مصرف كنندگانعیتوز

، جعل اسکناس رایج داخلی یا توزیع 1368مصوب 

و مصرف آن با علم به جعلی بودن و واردكردن 

ای نظام عمدی آن، چنانچه از طریق باند یا بر

 جمهوری اسالمی ایران صورت گيرد.

 

تشدید مجازات به سبب سمت . 5-7-5

 عمومی

این مورد ازجمله كيفيات مشدده شخصی است كه 

وجود یک ویژگی خاص یا صفت معين  یواسطهبه

در شخص بزهکار اعم از مباشر، شریک جرم یا 

. كيفيات مشدده شودیمعاون، مجازات تشدید م

تشدید مجازات شخصی صرفاً باعث  شخصی

كه دارای آن ویژگی یا صفت خاص است.  شوندیم

این مورد در قلمرو  یهاترین جلوهیکی از مهم

قانون مجازات  1جرائم اقتصادی، قسمت دوم ماده 

برداری است كه مقرر مرتکبين ارتشا، اختالس، كاله
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از كاركنان  ...شخص مرتکب كه یدرصورت»: داردیم

دولتی یا وابسته  یهاسازمان دولت یا مؤسسات و

 طوریا نهادهای انقالبی یا به هایبه دولت یا شهردار

گانه و همچنين نيروهای مسلح و از قوای سه یكل

مأمورین به خدمت عمومی باشد، عالوه بر رد اصل 

صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از مال به 

خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی 

در اینجا جرم « .شودیه اخذ كرده است محکوم مك

ند بودن شخص مرتکب ارتکابی صرفاً به دليل كارم

 .(212 ،1390 پور،)مهدوی تشدید شده است
 

در برخورد  یرانهگسیاست کیفري سخت. 5-8

 با جرائم اقتصادي

گذار با توجه به خطرات در جرائم اقتصادی قانون

كه نسبت به ثبات فراوان این جرائم و تهدیدهایی 

 هاتياقتصادی و اجتماعی از ناحيه این فعال

ها را جرم شدید دانسته و آن شدیاحساس م

 ها در نظر گرفته بهها برای آنشدیدترین مجازات

مثال در قانون مجازات اخاللگران اقتصادی  عنوان

در صورت وجود قصد مقابله با نظام و اگر در حد 

جازات اعدام محکوم االرض باشد به م افساد فی

خواهد شد و همچنين در قانون تشدید مجازات 

در صورت قصد  1368جاعلين اسکناس مصوب 

مقابله با نظام یا عضویت داشتن در باند به اعدام 

 محکوم خواهد شد.

رسيدگی به » ق.م.ا.ن.ا.ك 2ماده  6و طبق تبصره 

كليه جرائم مذكور در این قانون در صالحيت 

های انقالب اسالمی است دادسراها و دادگاه

های مزبور در مورد جرائم موضوع دادسراها و دادگاه

اند فوراً و خارج از نوبت این قانون مکلف 1ماده 

 «رسيدگی نمایند.

بدین ترتيب با توجه به آثار و نتایجی كه جرائم 

اخالل نظام اقتصادی كشور وارد  اقتصادی در

شدت برخورد و ، سياست كيفری تمایل بهآوردیم

آنکه  وجود ای كه باگونهواكنش كيفری دارد به

مکتب دفاع اجتماعی خواستار تعادل در توسل به 

اما در جرائم اقتصادی  باشدیابزارهای كيفری م

شدید  یهااستفاده از واكنش افتهیكالن و سازمان

. جرائم اقتصادی با باشدیميز قابل توجيه مو قهرآ

پيچيده و جدید ارتکاب  یهااستفاده از روش

ارتکاب این جرائم با تغيير شکل  یهاو روش ابدییم

ها اساسی مواجه شده است. این تفاوت

را در حقوق كيفری ایجاد كرده كه  ییهایدگرگون

 مجدد حقوقی و به یدهنوبه خود نيازمند سازمانبه

دیگر روزآمدسازی آن است. در جریان  ارتعب

پيچيده شدن روش ارتکاب جرائم اقتصادی، تعریف 

شکل اساسی روبرو شده و و توصيف جرائم با م

، ییشو، پولیاانهیچون جرائم راجرائمی هم

سوءاستفاده از اطالعات محرمانه تجاری، 

ها و اوصاف جدیدی پيدا نموده و روش یهایژگیو

و مصادیق تحقق عنصر مادی این جرائم با آنچه در 

كامالً متفاوت شده است.  فضای سنتی وجود داشته

حقوق كيفری باید بتواند راهکارهای جدیدی برای 

مقابله با این جرائم ابداع و اعمال نماید كه این 

 .طلبدیراهکارها شرایط خاصی م

 ص از یکسو باعث ایجاد تحوالتی دراین شرایط خا

حقوق كيفری ماهوی در باب جرم، مجرم و  نهيزم

مسئوليت كيفری شده است از سوی دیگر، در 
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حقوق كيفری شکلی نيز در باب مراجع قضایی و 

حقوق متهم و ادله تحوالتی ایجاد كرده است كه 

ای موارد، این تحوالت با نقض برخی از در پاره

 ق كيفری همراه شده است.اصول حاكم بر حقو
 

 جهینت. 6

رسی مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات بر

كه این  دهدی( نشان م1392اسالمی )مصوب 

مفهوم بدون مبانی نظری و حتی بدون توجه به 

تجربيات عملی نظام اقتصادی و رفتارهای 

ه در حال حاضر اقتصاد كشور را ك یامجرمانه

 مقنن نکهیا شده است. با، وارد قانون كندیتهدید م

تالش كرده است كه مصادیق جرم اقتصادی را 

با این  یتریزياحصا كند و سياست كيفری قهرآم

دسته از جرائم اتخـاذ كند، ولی در این راه موفق 

یق جرائم اقتصادی با نبوده است. تشخيص مصاد

ین جرائم ه است و دامنه دقيق ادی مواجاابهامات زی

ترین مصادیق جرائم اقتصادی مهممشخص نيست. 

د جرائم بانکی و حوزه تأمين سرمایه در این مانن

قع وضع وا ت و درشده اس مفهوم نادیده گرفته

ش رم اقتصادی و احصای مصادیق آن بيمفهوم ج

از آنکه بازدارنده باشد، به نفع مجرمان اقتصادی 

مسکوت قانون فعاليت  یهاه اغلب در حوزهواقعی ك

ودن جرائم و زیرا وفق اصل قانونی ب ،كنندیم

مجازات امکان تسری عنوان جرم اقتصادی به رفتار 

ی برای ضمن اینکه معيار خاصایشان وجود ندارد. 

تشخيص تمام مصادیق جرم اقتصادی ارائه نشده و 

سياست كيفری مبارزه با این جرائم نيز بـه سه 

در  كه یشده است، درحال حکم پراكنده محدود

شورهای دنيا با توجه به اهميت موضـوع، اغلب ك

بسته سياستی كاملی اعم از اصالحات ساختاری، 

ز رانه و سياست كيفری قهرآميپيشگي یهااستيس

و بازدارنده در برابر این جرائم اتخاذ و اعمال 

 .شودیم

هفت عنوان  مشمولاخالل در نظام اقتصادی كشور 

ل در اخال -1: باشدبه شرح ذیل می كلی مجرمانه

اخالل در امر توزیع  -2 ،نظام پولی و ارزی كشور

ر، اخالل در نظام توليدی كشو -3ی، مایحتاج عموم

 -5ی، مل یهاقاچاق ميراث فرهنگی یا ثروت -4

اخالل  -6ص، صور یامضاربه یهاتشکيل شركت

 یهاتشکيل شركت -7 ،در نظام صادراتی كشور

هرمی است كه مستند قانونی آن قانون مصوب 

است. ازجمله  1384و اصالحيه آن در سال  1396

گفت در مواردی به  توانیاین قانون م هاییژگیو

است كه در قانون قبلی نيز شده  جرائمی اشاره

انگاری شده بود و عناوین مجرمانه معروف و جرم

مشخصی داشتند مانند قاچاق، احتکار، رشاء و 

دی را جدی گذار جرائمارتشا و در مواردی هم قانون

انگاری كرده است مانند موجب این قانون جرمبه

صوری  یهاهرمی، شركت یهاتشکيل شركت

، بنابراین بررسی جرائم مذكور فقط در یامضاربه

نيست و باید به قوانين  یرپذقالب این قانون امکان

و مقررات دیگری كه ارتباط مستقيمی با عناوین 

کته دیگر مجرمانه فوق دارند نيز مراجعه كرد. ن

اینکه پس از تصویب آن، قوانين و مقررات دیگری 

به تصویب رسيده كه در مواردی مغایر با قانون 

موصوف است و احتمال نسخ صریح یا ضمنی برخی 

در قوانين  .سازدیاز موارد آن را به ذهن متبادر م
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مربوط به جرائم اقتصادی، مجازات مرتکبان در 

االرض،  اد فیصورت احراز شرایط مربوط به افس

تشدید شده و مرتکبان به اعدام محکوم خواهند 

گذار در احصاء جرائم اقتصادی در تبصره ن. قانوشد

ایر جرائم از قانون مجازات اسالمى باید س 36ماده 

ط به فروشى و احتکار و نيز جرائم مربوقبيل گران

د را از زمره جرائم اخالل در نظام توزیع و تولي

. چرا كه این قبيل جرائم نيز دادیاقتصادی قرار م

و نظام اقتصادی  هموجب اخالل در برنام تواندیم

گذار كشور و ضربه به آن گردند. به بيان دیگر قانون

رائم اقتصادی عالوه بر در ج هنمود كباید روشن مى

حمایت كيفری از نظام ارزی و پولى و نيز نظام 

ليد و صدد حمایت از نظام توصادرات و واردات، در

 .باشدتوزیع نيز مى
 

 . سهم نویسندگان7

كليه نویسندگان به صورت برابر در تهيه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشاركت داشته
 

 . تضاد منافع8

 .در این پژوهش هيچگونه تضاد منافعی وجود ندارد
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 منابع

، نائينی، مجيد نژادصادقم، ابراهيمی، شهرا -

فصلنامه  ،«اقتصادیشناختی جرائم تحليل جرم»

دوم، شماره پنج، ری، دوره پژوهش حقوق كيف

1392. 

تهران،  ،حقوق جزای عمومی، اردبيلی، محمدعلی -

 .1394، نشر دادگستر

مجازات در كود  دیمفهوم تشد» س،ی، ادرتبسم -

، مجله پژوهش و مطالعات علوم «افغانستان یجزا

 .1399هجده، دوم، شماره  دوره ،یاسالم

بر مفهوم  ینقد»، نیمهرا، نسر، جعفر ،یحسن -

مصوب  یدر قانون مجازات اسالم یجرم اقتصاد

و  یفري، مجله مطالعات حقوق ك«1392

 .1394ه دوم، شماره دو و سه، دور ،یشناسجرم

 ه،يجواد، رجب ،یاحیررضاپور، محمدجواد،  -

ای ارتشاء، اختالس و ارتکاب شبکه»، نيمحمدحس

و جرم  یفريمطالعات حقوق ك، مجله «كالهبرداری

 .1399دوره پنجاهم، شماره یک،  ،یشناس

 نمود وی مبارزه با جرائم اقتصاد ،عمود سراج، -

مركز تحقيقات و  ،یسمينار جرائم اقتصاد انحراف،

 .1998، پژوهش

تأملی بر جرائم اقتصادی »، سماواتی پيروز، امير -

مجله  ،«های حقوق جزای اقتصادیاز منظر بایسته

)یادنامه  56حقيقات حقوقی، ضميمه شماره ت

 .1390شادروان دكتر نوربها(، 

 یمصالح عموم هيعل میجرامحمد، صادقی، مير -

 .1400، ميزان، انتشارات ، تهرانكشور

 یاز نظام اقتصاد یفريك تیحما»، آرزوی، عامر -

، دوره دوم ی،بانک نیطالعات نوم ، مجله«نینو

 .1398شماره دو، 

جرائم  بری مرور، سعدالدین محمد ،یعشماو -

رضا مترجم محمد ،یعربی كشورهای اقتصاد

 تهران، نشر ،یحسين یو سيد عيس ینصراله

 .1386، كارآگاه

 با مطابق عمومی جزای حقوق شادی، زاده،عظيم -

 نشر تهران، ،1392 مصوب اسالمی مجازات قانون

 .1392، دوراندیشان

 یهاجلوه»، محمد باقر ،یمقدس، محمد ها،یفرج -

، «مواد مخدر یفريك یهااستيدر س ییگراعوام

ه هفدهم، شماره دور ،یحقوق قاتيمجله تحق

 .1392شصت و هشت، 

 محمدهادی، پور،توكل ابوالفضل، زاده،قلی -

 اول، اپچ مجرمانه، عناوین بندیطبقه و شناسایی

 شناسیجرم و اجتماعی مطالعات مركز نشر ،تهران

 قوه جرم وقوع از پيشگيری و اجتماعی معاونت

 .1392، قضایيه

در سياست كيفری افتراقی ، پور، اعظممهدوی -

، ميزانانتشارات  ،قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران

1390. 

جرم »، محمود ،یزمان، منصور ديس ،یديرسعيم -

، فصلنامه پژوهش «ضابطه؟ ای فیتعر ؛یاقتصاد

 .1392دوره دوم، شماره چهار،  ،یفريحقوق ك

 استيدرباره س»، نيحس یعل ،یابرندآباد ینجف -

الرژر،  نيستیدر: كر باچهید ،«یافتراق ییجنا



 572 / و همکاران برزگری                            بررسی بنيادهای كيفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی               

 
 

، زانيانتشارات م ،تهران ،ییجنا استيبر س یدرآمد

1392. 

 قهیاز جرم »، نيحس یعل ،یابرندآباد ینجف -

آل  کلیدر: ما باچهید ،«یتا جرم اقتصاد یديسف

 یکردیرو ،یديسفقهیجرائم  گران،یبنسون و د

، نژاد، تهران یميرح ليمدار، ترجمه اسماعفرصت

 .1391، زانيانتشارات م

ثير ساختار أت»، احسان ،كرمانی ،محمد ،نمازی -

های پذیرفته شده در مالکيت بر عملکرد شركت

های حسابداری بررسی ،«بورس اوراق بهادار تهران

ه پانزدهم، شماره دورو حسابرسی، دانشگاه تهران، 

 .1387چهار، 

 ،یاقتصاد یفريحقوق ك، صالحمحمد ،یديول -

 ،جلد دوم، تهران ،یاقتصاد تيامن هيجرائم عل

 .1393ل، انتشارات جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


