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Background and Aim: Economic crimes have always been discussed 

due to their important economic and social effects. This article tries to 

study economic crimes in jurisprudence, Iranian law and European 

documents. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical article using 

the library method to examine the question in question. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: The jurisprudential approach to economic crimes can be 

explained on the basis of “Eating worthless money” and “Eating 

unlawful things”. Eating worthless money includes any encroachment 

on the rights and property of others and any unlawful seizure of one's 

own property, such as usury and bribery. According to “Eating 

unlawful things”, whatever one acquires by false and illegitimate 

methods is slander. In Iranian law, although the legislature has included 

cases under the heading of economic crimes. European documents also 

focus on organized economic crimes such as money laundering and 

trafficking in general. 

Conclusion: The cases of economic crimes in jurisprudence, Iranian 

law and European documents are not the same, but in jurisprudence, 

laws and European documents, illegitimacy and prevention of 

disturbing the economic order and balance is the most important basis 

for criminalizing economic crimes. 
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 مقدمه. 1

شده است.  ارائه یمختلف فیتعار یاز جرائم اقتصاد

 زهیمعطوف به انگ یاز جرم اقتصاد فیتعار یبرخ

 نیشده است. بر ا جرائم ارائه نهگونیا نیمرتکب

 یماد زهیاست که باانگ یجرم ی، جرم اقتصاداساس

 شودیانجام م یاقتصاد یهاتیفعال تیو با ماه

از جرم  یواحد فی(. تعر52، 1388 ،ی)زمان

گذاران و حقوقدانان صورت توسط قانون یاقتصاد

راجع به  یهم اجماع ینگرفته و در حقوق داخل

 یهم جرم اقتصاد نیقیطور قطع و و به فیتعر

 نی(. با ا78، 1386 ،یآبادابرند یوجود ندارد )نجف

 یژگیکه و ستین یجرم ی، جرم اقتصادحال

و  آثاراست که  ی، بلکه جرمداشته باشد یاقتصاد

به  یداشته باشد. فساد اقتصاد یاقتصادتبعات سوء

فقط شکاف دارد و نه شیها گرامتمرکز کردن ثروت

 یکه برا دهدیم شیرا افزا ریو فق یغن انیم

و  تینامشروع حفاظت از موقع ی، ابزارهامرفهان

 ی. جرائم اقتصادکندیم نیمنافعشان را تأم

 گری،  دآن هیکه در سا دینمایفراهم مرا  یطیشرا

 ،گرانی)النگست و د ابندییم لیانواع جرائم تسه

1387 ،26.) 

انجام  یمتعدد فاتیلأت یاقتصاد میخصوص جرادر

 لیبه تحل یا، در مقالهاصل ینبو وسفیشده است. 

 یاقتصاد میقانونگذار در کنترل جرا ییجنا یاسیس

 ،یاسد یعل .(1400، اصل ی)نبو پرداخته است

در  زین ،انیقیصد محمد ریو ام یزارع مهرجرد یعل

 میرااالرض به ج یافساد ف یتسر ،یامقاله

 یآن را مورد بررس یها، بسترها و چالشیاقتصاد

اشرف  یعل .(1400و همکاران،  یاند )اسدقرار داده

علل ارتکاب  ،یادر مقاله ،ییفرد و شهال رضا یباقر

 یاز آن را بررس یریشگیپ یهاو راه یاقتصاد میجرا

(. در مقاله 1397 ،ییفرد و رضایاند )باقرکرده

و  رانیا نی، قواندر فقه یاما جرائم اقتصاد حاضر

و عدم  ی. نابسامانشودیم یبررس ییاسناد اروپا

تنها باعث اخالل در در حوزه اقتصاد نه تیامن

و معاد  نیبلکه د شودیم یزندگ گرید یهاحوزه

. جرائم دهدیخود قرار م ریتحت تأث زیانسان را ن

جهان امروز  یهامؤلفه نیتراز مهم یکی یاقتصاد

معامالت در سطح  شیاست که با گسترش و افزا

انجام معامالت  یبرا دیجهان و استفاده از ابزار جد

 تیو کاهش امن یجرائم اقتصاد شیسبب افزا

شده است. جرائم  یدر جامعه جهان یاقتصاد

عوامل  نیتراز مهم یکیعنوان به یاقتصاد

ش یزننده آساو برهم یاقتصاد تیکننده امنمختل

و  ی. جرائم مالدیآیشمار مجامعه به یعموم

 یو اقتصاد یفرهنگ ،یآثار اجتماع یدارا یاقتصاد

بر جامعه است. در جرائم  یانباریمراتب زبه

 دهیچیپ یو شگردها وهیبا ش نیمجرم ،یاقتصاد

 یسادگها بهکه کشف آن شوندیجرم م نیمرتکب ا

 نبوده یمال ازیبر ن یجرائم مبتن نی. استین سریم

بزهکاران آن  یخواهادهیو ز یطلببلکه بر سلطه

 بارانیز یامدهایداللت دارد. با توجه به آثار و پ

 کردیاست که رو نیا یسؤال اساس یجرائم اقتصاد

چگونه است؟ در  یخصوص جرائم اقتصادفقه در

چگونه  یجرائم اقتصاد ییو اسناد اروپا رانیا نیقوان

شکل قابل  نیبد زین همقال هیاست؟ فرض لیتحل قابل

دو اصل اَکْلُ مَاٍل بِِه  هیدر فقه بر پا»طرح است که 

مال ناشروع در  لیبَاطِلٌ و اُکْلُ سُحْتٍ هر گونه تحص
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در  قلمداد شده و حرام است. یاقتصاد میزمره جرا

 میاز جرا یقیدق فیاما تعر رانیحقوق موضوعه ا

 رهاشا قیمصاد یبه برخ نشده و صرفاً هیارا یاقتصاد

 یتمرکز اصل یی. در اسناد اروپاستیشده که جامع ن

 شوییپولمانند  افتهیسازمان یاقتصاد میبر جرا

سؤال مورد اشاره ابتدا به  یمنظور بررسبه«. است

 یجرائم اقتصادخصوص فقه در دگاهید یبررس

 نیاز منظر قوان ی، سپس جرائم اقتصادشدهپرداخته

 است. شده یبررس ییو اسناد اروپا رانیا

 

 هامواد و روش. 2

بوده و با استفاده از روش  یلیتحل - یفیمقاله توص

اشاره پرداخته  سؤال مورد یبه بررس یاکتابخانه

 است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 یدار، صداقت و امانت، اصالت متونمقاله نیدر ا

 شده است. تیرعا

 

 هاافتهی. 4

بر اساس  یفقه نسبت به جرائم اقتصاد کردیرو

 نییقابل تب« اُکْلُ سُحْتٍ»و « اَکْلُ مَالٍ بِِه بَاطِلٌ »

و تجاوز به  یاست. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هر نوع تعد

و هرگونه تصرفات نامشروع  گرانیحقوق و اموال د

چون ربا و رشوه را شامل  یدر اموال خود و موارد

هرآنچه که فرد با  زیشود. بر اساس اُکْلُ سُحٍْت نیم

)سُحت(  ،دیباطل و نامشروع کسب نما یهاروش

گذار قانون نکهیبا ا زین رانیا نیاست. در قوان

احصاء کرده  یرا تحت عنوان جرائم اقتصاد یموارد

از جرائم  یگذار بخش مهماقدام قانون نیاما ا است

 ییگرفته است. در اسناد اروپا دهیرا ناد یاقتصاد

 شوییپولمانند  یاقتصاد افتهیبر جرائم سازمان زین

 و قاچاق کالً تمرکز شده است.
 

 . بحث5

 يفقه نسبت به جرائم اقتصاد كردی. رو1-5

ذکر  یامروز نیاز جرائم با عناو یاری، بسفقه در

چون  یعام ینشده است اما تحت مستندات فقه

حرمت »و (« 188/)بقره اکل مال بالباطل»حرمت 

تنها نه ،رندیگیقرار م(« 29/)نساء اکل سحت

 یندارد بلکه جزئ یفقه یبا مبان یآن منافات رشیپذ

 .باشدیاز آن م

 

 بالباطل. اكل مال 1-1-5

کار رفته مورد در قرآن به کصدیاز  شیب« اکل» ماده

، 1412 ،ی)راغب اصفهان خوردن است یمعناو به

، ندارد یتیخصوص چیه« خوردن»از آنجا که (. 20

 اتیح یانسان برا ازین نیتربدان جهت که مهم

نوع تصرف  از هر یاهیکنابه عنوان  نجای، در ااست

، 2، 1383 ،یی)طباطبا کار رفته استو تملک به

و ارزش  منفعت حالل یکه دارا یزیچبه هر(. 51

 حیآن صح اطالق شده و معامله« مال»، مبادله باشد

)قدس سره( عالوه بر آنکه در  یانصار خیاست. ش

منفعة محللة »جواز معامله را بر  ،یمواضع مختلف

را داشتن  تی، مالک مالمنوط نموده« مقصوده

 ،ی)انصار داندیم یمنافع محلله مقصوده عرف

ضمن  زی)قدس سره( ن یعالمه حل (.17، 1، 1415

 مبادله ،نیدر عوض تیبر لزوم اشتراط مال دیتأک

باطل  قی، از مصادندارد ییرا که منفعت عقال یزیچ

، اساس نیبر ا(. 465، 2 1419 ،ی)حل شماردیم
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و  ییکه منافع حالل عقال یائیو فروش اش دیخر

شرع حرام و ممنوع  یاز سو ایندارند و  بادلهارزش م

، هابا آن یدرآمد و کاسب لی، باطل و تحصاندشده

 یمعنابه« بطل» . مادهباشدیم« اکل مال به باطل»

است. « حق» ماده بوده و ضد یداریو ناپا ینابود

 ستیچ اتیآ نیمراد از باطل در ا نکهیدر ا

ها را از آن یوجود دارد که مفسران برخ یاحتماالت

از کتاب و سنت اقامه  یآن شواهد یبرا ذکر کرده و

از آن جمله (. 20، 5، 1415 ،ی)انصار اندکرده

 ،یکرد: رباخوار موارد اشاره نیبه ا توانیم

، ، قمار، ظلم و ستمسوگند به دروغ ،یریگرشوه

 تصرفات، غصب و لهو و لعب ،میتیخوردن مال 

مبادالت و معامالت  ،دیپل ءیهر ش ،یعداون

، صرف نامشروع ی، درآمدهامشروع و فاسدریغ

حرام و ناپسند و باألخره بر هر  یرهایاموال در مس

 نیاز اموال. بر ا ییرعقالیغ حق و استفادهریغ

 زیدارد که هر چ یو عامّ عی، باطل مفهوم وساساس

 .ردیگیمبردر ار یرعقالئیو غ هدفی، بناحق

اول فرمودند:  هیخصوص آدر یمفسران بزرگ اسالم

دارد و تمام تصرفات باطل و  تیعموم هیآ نیکه ا

منظور (. 138، 1389 ،ی)طوس ردیگیمبرناروا را در

 ،یی)طباطبا است و تملکات ت، مطلق تصرفااز اکل

اعم از  یزیمال هر چ او منظور از(. 51، 2، 1383

 شودیرا شامل م یمال، منافع و اسناد پول

، (. و مراد از باطل30-29، 2، 1419 ،ی)بجنورد

است  یرقانونیو غ مطلق تصرفات و تملکات حرام

تصرفات  ،رشوه ،رنگی، ن، قمار، ربامثل سرقت

. بر اساس باشدیم رهیسوگند دروغ و غ ،یعدوان

اکل مال به »، مضمون قاعده شد انیآنچه تاکنون ب

 دیاست که هرگونه تصرف در اموال با نیچن« باطل

صورت  حیصح یبر اساس حق و عدالت و بر مبنا

، حرام و باطل است. باشد نیاز ا ریچه غو هر ردیگ

که عرف  ییهال درآمد از راهیتحص ،گریبه عبارت د

استفاده از آن از نظر  ایحساب آورد و آن را باطل به

باطل  یمعنا یگستردگ لیدل، بهشرع ممنوع باشد

و حرمت اکل مال  تی، مشمول ممنوعو اطالق آن

، صرف گفت توانیم نی. عالوه بر اباشدیبه باطل م

 زیناپسند و باطل ن یرهایو خرج اموال در مس

 و حرام است. عممنو
 

 . حرمت اكل سحت2-1-5

فهو  حلیکل کسب ال»اند: سُحت گفته یمعنا در

 «، سحت استکه حالل نباشد یکسبالسحت؛ هر 

خالصه معناى سحت (. 119، 6، 1382 ،یبدی)م

، سحت که کسب آن حالل نباشد زىیآن که: هر چ

 ،زیسحت ن(. 12، 2 ،تایب ،فاضل یوری)س است

 یخواردارد و هر نوع حرام تی، عمومهمچون باطل

. در کل از منظر شودیم نامشروع را شامل رآمدو د

 یزی( و سحت هر چ29/)نساء فوق هیمراد از آ یفقه

 ،یی)طباطبا «است که کسب آن حالل نباشد

از نظر « باطل»و « سحت»گرچه  ،(. درواقع1383

 جهات یاریدر بس یبا هم تفاوت دارند ول یلغو

سحت مترادف با اکل  یو معنا باشندیمشترک م

 .(137، 1373 ،یلی)اسماع اکل مال به باطل است

 نیبر ا زین ییمستندات روا ییبر مستندات آ عالوه

در  نیرالمؤمنیمثل خطبه ام کندیمطلب داللت م

فرمود: آگاه  تیبر مقام وال یروز دوم پس از تصد

که عثمان  ییهانیزم یهمه یدرستبه دیباش
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و  یرقانونیکه از مال خدا را )غ یو هر مال دهیبخش

برگردد  المالتیبه ب دیناحق( اعطا کرده همه با

و اگر  ندکیحق گذشته را باطل نم یزیچچیچون ه

عنوان صداق لو بهکنم و دایآن اموال )نامشروع( را پ

شده  در شهرها پراکندهگرفته باشد و  زنان قرار

)ابن  «گردانمیمخود بر یو اصل هیباشد به حالت اول

اگر تصاحب و  (. لذا269، 1 ،1381 ،دیالحد یاب

عنوان جرم در نظر را به المالتیب التملک ناحق امو

اموال نامشروع در  نیانداختن ا انیبه جر ،میریبگ

عنوان ها بهمثل قرار دادن آن یمشروع یهاکانال

 ریمصداق بارز و آشکار تطه ،گریمهر زنان و اعمال د

 «نامشروع است یدرآمدها یشووو شست

معناى سحت آن  (. خالصه150، 1383 ،یدری)ح

سحت ، که کسب آن حالل نباشد زىیچ هرکه: 

دارد. بر  تی، عمومهچون باطل ،زیناست. سحت 

 یهاناحق و از راهکه انسان به ی، اموالاساس نیا

)سُحت( است و در  ،آوردی، به چنگ محرام و باطل

و سالمت  اتی، برکت و ح)سُحت( ،قتیحق

و باعث رکود و سکون  بردیم نیرا از ب یاجتماع

 دارد. از انیجر فیتعر نیهم زیگردد. در باطل نیم

گفت: )سحت( و )باطل( گرچه در  توانیم ،یرونیا

از  یاریدر بس ی، ولدارند ییهاتفاوت یلغو شهیر

، مشمول و موارد )سحت( باشندیجهات مشترک م

 .شودیاصل )اکل مال به باطل( م
 

 در فقه يجرائم اقتصاد قی. مصاد3-1-5

، فقه بر حسب اکل مال بالباطل و اکل سحت در

 عبارتند از: یجرائم اقتصاد قیمصاد
 

 . احتكار 1-3-1-5

 یمعناو به« حکر» شهیاز ر« احتکار» ،ینظر لغو از

افراد جامعه با  ازیمورد ن یانبار کردن و حبس کاال

آن  متیق شیکمبود در بازار و لذا افزا جادیاهدق 

(؛ 208، 4، 1414، الدینو جمال منظور )ابن است

اند: احتکار را دو معنا کرده یلغت واژه یعلما

 ییارند که کلمه احتکار در جاد دهیعق یاعده

از  دیاحتکار شده با ءیکه ش شودیاستعمال م

، 2، 1404 ،ای)ابن فارس بن زکر جنس طعام باشد

 (.208، 4، 1414، الدینو جمال ابن منظور(. 92

. و لکن رهیو روغن و غ وهیمثل احتکار گندم و م

داشتن : انبار کردن و نگاهندیگویم یگرید یعده

مورد  لهیوس نیبد نکاال به قصد گران فروخت

 ،کندینم هایاحتکار را مختص به طعام و خوردن

که در بازار قابل دادوستد  یائیبلکه به تمام اش

 (.275، 3، 1416 ،یحی)طر دهدیم میهست تعم

 یمعنالغت نسبت به یعلما نیاختالف ب نیا

 دهیفقهاء گرد نیاز علل بروز اختالف ب یکی، احتکار

فقط حبس  یبرخ ،یالح فقه اسالماست. در اصط

 ،ی)طوس یوانی، کشمش و روغن ح، خرما، جوگندم

، 1414 ،ی)حرعامل تونیو روغن ز(. 378، 2، 1389

ها را احتکار از فروش آن یو خوددار(. 41، 4

منحصر  یو برخ(. 499، 5، 1374 ،یی)خو دانندیم

کاال به قصد گران  و نگهداشتن دانندیدر طعام نم

مثل  زیفقها ن یبرخ دانندیفروختن را احتکار م

گروه اول هستند  نیکه از قائل یمحقق ثان

که به حد  یموارد در صورت ریدر سا ندیفرمایم

اال حرام و ستیضرورت نرسد احتکارشان حرام ن

تحقق احتکار منوط  ،یفقه یاست. با توجه به مبان
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(. 424، 17، 1414 ،ی)حر عامل است یطیشرابه

که صاحب کاال  شودیمحقق م یاحتکار در صورت

جنس خود  شتریسود ب دندادن نرخ و بر یترق یبرا

را انبار و از دسترس مردم دور نگه داشته استنباط 

جنس  نیبه ا یمبرم اجیمردم احت نکهیعلم به ا

ها و به وجود آمدن نرخ یدارند و جامعه در اثر ترق

و  دیجنس خسارت خواهد د یابیو کم اهیبازار س

 نیهم وجود نداشته باشد. و ا یگرید یفروشنده

 یاقتصاد یشدن نظم عموم ختلامر منجر به م

 حتاجیجامعه شده و مردم از به دست آوردن ما

عاجز شده و دچار عسر و حرج  شیخو یزندگ

 .شوندیم
 

  ي. رباخوار2-3-1-5

است که از منظر  یجرائم اقتصاداز  یکی یرباخوار

(. 117، 18، 1409 ،یعاملحر) است دهینکوه یفقه

 یدو نوع است؛ الف( ربا ، رباغالب فقها دگاهیاز د

و  دیدر خر یادیز نوعهر ،یمعامل ی: در ربایمعامل

جنس و از نوع معوض آن همفروش که عوض و 

؛ 537، 1، 1363 ،ینی)خم و موزون باشند لیمک

 نیترجی: رایقرض یب( ربا(؛ 116، 1405 ،یجواهر

از بابت قرض  یادینوع ربا و عبارت است از هر نوع ز

را به  یمبلغ مشخص ،یکه فرد یمعن نیدادن. بد

شرط که زمان پس  نیبا ا دهدیقرض م یگریفرد د

 ،ی)نجف تر برگردانداضافه ی، مقدار مشخصدادن

 عنوان ربا معموالً  آنچه تحت(. 336، 24، 1404

قسم از رباست که  نی، هممورد بحث و نظر است

 افتی، سود درقرض است که در مقابل قرض یربا

است.  یاستثنائات ی، ربا دارا. البته در فقهشودیم

، (336 ،23، 1404 ،ی)نجف پدر و فرزند انیم یربا

، (485، 1، 1414 ،ی)حل موال و عبد انیم یربا

، (147، 5، 1388 ،ینیزن و شوهر )کل انیم یربا

ن از مسلما هکافر و مسلمان به شرط آنک انیم یربا

( 70، 3، 1390 ،ی)طوس کند افتیربا در یکافر حرب

 موارد است. نیجمله ا از

ها به هم را در جامعه یتعادل اقتصاد ،یرباخوار

قطب اجتماع جمع  کیها را در و ثروت زندیم

و  ،برندیبر اثر آن فقط سود م یجمع رایز ،کندیم

 گریهمه متوجه گروه د یاقتصاد یهاانیز

، عالوه گرفته شود ایداده  نکهی، اعم از ا. رباگرددیم

بر روابط  یآثار سوئ یدارا ،یبر حرمت شرع

اخالل در  جادیباشد و باعث ا یم یو تجار یاقتصاد

 نیگردد. بدیجامعه سالم م کیافراد  یروابط مال

 یفضا یسازاست جهت سالم یجهت ضرور

 ای، پرداخت هرگونه ربا ای، اخذ جامعه یاقتصاد

 ممنوع گردد. یانجام معامالت ربو
 

 . رشوه 3-3-1-5

 یاست که در مستندات فقه یازجمله جرائم رشوه

( از 1) سوره مبارکه بقره 188 هیگوناگون ازجمله آ

اصل مهم  کیمورد اشاره بر  هیشده است. آ ادیآن 

خوردن  نکهیا نیداللت دارد و ا یدر اقتصاد اسالم

، که حرام بودن آن علم دارند یدر حال گرانیمال د

که منظور از  رسدینظر مبه. ممنوع و حرام است

است اما  یخوار، رشوهسوره مائده 34 هیسحت در آ

 یمعنا ی، سحت داراتر اشاره شدشیگونه پهمان

نوع مال نامشروع و باطل بوده و هر یاعام و گسترده

از  یکی ، رشه صرفاًنظر فقهااز . شودیرا شامل م
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، 17، 1409 ،یعامل)حر باشدیسحت م قیمصاد

92.) 

بر حرام بودن  ،زین اتی، در رواقرآن اتیبر آ عالوه

(. 92، 17، 1409 ،یعامل)حر شده است دیکأرشوه ت

است که  نقل شده السالمهیعل یاز حضرت عل

، 17، 1409 ،یعامل)حر استمشرک  رندهیگرشوه

خصوص موضوع رشوه واحد فقها اما در دگاهید (.92

حرام بودن رشوه را  ،از فقها ی. برخستین کسانیو 

 ،10، 1414حر عاملی، ) اندمحدود به قضاوت داده

از قضاوت  ریغ یموارد و حرام بودن رشوه در( 89

 نییتب« حرمت اکل مال به باطل»اصل  یرا بر مبنا

که عقد  جا، از آناساس نی. بر اکنندیم ریو تفس

خارج  یراش تیمال از مالک شودیباطل باعث نم

تصرف در آن باطل و مصداق اکل مال شود لذا 

نظر به(. 247، 1، 1415 ،ی)دزفول بالباطل است

-در عمدتاًچون در گذشته بحث رشوه  رسدیم

است و از  شدهیخصوص قضاوت خالصه م

، حکم حرام لذا نبوده یخبر یامروز التیتشک

حال به نظر  نیبودن رشوه محدود شده است. با ا

و ضرورت  ایفقه پو کردیالزم است بر حسب رو

و  یاز برهم خوردن تعادل اقتصاد یریشگیپ

فساد الزم است حرمت رشوه در  وعیاز ش یریجلوگ

که قانون  یکردیدانست؛ رو حیهمه ابواب را صح

 .تگرفته اس شیدر پ یمجازات اسالم
 

در قبال جرائم  رانیا نیقوان كردی. رو2-5

 ياقتصاد

در  یمجرمانه متعدد نیحال حاضر عناو در

از  یاریوجود دارد که بس یفریک نیمجموعه قوان

شمار به یجرائم اقتصاد قیاز مصاد توانندیها مآن

، ربا و احتکار ،شوییپول، اما قاچاق کاال و ارز ،ندیآ

 ایو  ی، اخالل در نظام پولرشا و ارتشاء ،یرباخوار

 یاقتصاد میجرا قیمصاد نیتر، از مهمکشور یارز

قانون  36در ماده  البته(. 81، 1393 ،یدی)ول است

 یمشخص فی، بدون ارائه تعر1392 یمجازات اسالم

عنوان جرم به قیمصاد یبرخ ،یاز جرائم اقتصاد

همه  ،قیمصاد نیاحصاء شده است. اما ا یاقتصاد

نوع  نی. درواقع اردیگیبرنمرا در یجرائم اقتصاد

 بر جامعه دارند. یاقتصادتبعات سوء شتریجرائم ب
 

 . قاچاق كاال و ارز 1-2-5

است که  یاقتصاد میاز جرا یکیکاال و ارز  قاچاق

کشور دارد.  کی یبر نظام اقتصاد یآثار مخرب

امر و  نیو مقررات مربوط به ا نیقوان یپراکندگ

 قیو تنوع مصاد یالمللنیقاچاق ب یهاتوسعه شبکه

که  یدیها و ابزار جدقاچاق با توجه به روش

 بیتصو و نیضرورت تدو ،برندیبه کار م انیقاچاقچ

قانون جامع و کارا که با همه اشکال قاچاق  کی

کرد که قانون مبارزه با  یبتوان مبارزه کرد را الزام

ضرورت را برطرف  نیا 92صوب قاچاق کاال و ارز م

 .(67-69، 1398 ،یمیو ابراه ی)کوچک کرد

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  بیبا تصو مقنن

در  ینینو ییو قضازدا ییزدافریبه ک 1392مصوب 

 یانحصار تیقاچاق متوسل شده و صالح نهیزم

به جرم قاچاق  یدگیرس نهیدر زم ییمراجع قضا

محدود نموده است و  یادیکاال را تا حدود ز

قاچاق  دهیبه منظور مبارزه با پد یفریک یهاپاسخ

 ییو قضا یمال تی)ماه یکاال را به دو مرحله ادار
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قانون  44نموده است. مطابق ماده  کیو تفک میتقس

به جرائم قاچاق کاال و ارز  یدگیمزبور رس

ممنوع و  یقاچاق کاالها ،یاحرفه افتهیسازمان

انفصال از  ایقاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و 

دادسرا و دادگاه انقالب  تیدر صالح یخدمات دولت

قاچاق کاال و ارز تخلف  یهاپرونده ریاست. سا

سازمان  تیبه آن در صالح یدگیمحسوب و رس

است. فلذا بر اساس قانون مزبور  یحکومت راتیتعز

صرفاً  یاز ضمانت اجراها یتعداد یاعالم و اجرا

 تیدر صالح یادار صهیبا خص یمجازات مال

 یفریک ندیفرا کی یبوده که در ط یادار یهامقام

 لیجرائم تحم گونهنیا نینسبت به مرتکب یادار

ضمانت  نیاز ا یگریو اعمال تعداد د شوندیم

 تی( مطلق در صالحیبیتره یهااجراها )مجازات

 نییدر تع یادار ی، و نهادهابوده ییقضا یهامقام

 یقانون تیهرگونه صالحها فاقد و اعمال آن

 .(71-80، 1400، و نصر ی)قاسم باشندیم

شده  نیصورت تدو قاچاق کاال و ارز به دو ،مجازات

 یمال یهامجازات ؛یمال یهااست؛ الف( مجازات

مقرر در  ،ینسب ینقد مهیشامل ضبط خاص و جر

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  18ماده 

مدخل در امر مبارزه با  یذ ییاجرا یکه نهادها 92

 یادار حلهها را در مراعمال آن تیقاچاق صالح

 یگرادهینقش فا ؛یبیتره یهادارند. ب( مجازات

 قی، از طراز جرم یریشگیابزار پ کیعنوان به فریک

 ییجنا استیدر س یزیانگو عبرت یجنبه ارعاب

 ی، لذا درج ضمانت اجراهااست انکار رقابلیغ

است که  یا، سالح بازدارندهدر متن قانون یفریک

از نقض  یریمنظور جلوگآن را به یعموم یقوا

، )آقازاده دارند اریاند در اختکه وضع کرده یمقررات

1381 ،64.) 

، 92قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  مطابق

 یفریک یاز ضمانت اجراها یو اعمال تعداد نییتع

مربوط به ق.م.م.ق و قانون  نیدر قوان شدهینیبشیپ

 ییمراجع قضا تیاختصاصاً در صالح ،بیالتصواخیر

متهم و  یفریک بیتعق یکه پس از تقاضا باشدیم

نسبت به  ،ییقضا یفریک ندیفرآ کی یدر ط

 .گردندیجرائم قاچاق کاال اعمال م نیمتهم

 

 . احتكار 2-2-5

از حقوق  تواندیکه قانون م ییاز راهکارها یکی

از حقوق  یفریک تی، حماکند تیکننده حمامصرف

که با حقوق  یاز موارد یکیهاست و آن

. به باشدی، احتکار مکننده در تعارض استمصرف

 تیقانون حما»، از فقه یجهت مقنن به تأس نیهم

 4را در  راتیو تعز نیکننده را تدواز حقوق مصرف

کرده: در مرتبه نخست فرد محتکر  نیمرتبه مع

درصد  10ل معاد مهیملزم به فروش کاال و اخذ جر

ه بعد کاال توسط دولت . در دفعشودیارزش کاال م

 100تا  20 زانیو فرد محتکر به م دهیبه فروش رس

از او اخذ  مهیجر نیو ا مهیدرصد ارزش کاال جر

 وخته. در مرتبه سوم کاال توسط دولت فرشودیم

کاال  متیبرابر ق 3تا  کی زانیبه م یامهیو جر شده

 ایتمام  نی. همچنشودیاز فرد محتکر گرفته م

ماه  6تا  یخدمات دولت ای یدولت هیاز سهم یقسمت

در محل واحد با عنوان محتکر  یاقطع و پارچه

عالوه بر مجازات  زی. در مرتبه چهارم نشودینصب م

 قیمرتکب از طر و، پروانه واحد لغو دفعه سوم
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 یبه عنوان محتکر به مردم معرف یگروه یهارسانه

 .(37-41، 1382 ،ی)گلشن شودیم

از  یکیمبارزه با احتکار به عنوان  رسدینظر مبه

 دیتهد یاز نظر اقتصاد که جامعه را یمفاسد

در  یانشدهینیبشیو موجب نوسانات پ کندیم

 متیکاال و کمبود آن و ق یبازار از نظر فراوان

خود به  حتاجیما هیها جهت تهو انسان ،گرددیم

 یقتصادو اخالل در نظام ا داردیعسر و حرج وا م

 دیشد یو روان یروح یهایوجود آورده و ناراحتبه

 باعث دارا شدن به تاًیو نها دینمایبر افراد عارض م

 .شودیم نیناحق محتکر

 

  ي. ربا و رباخوار3-2-5

 595در ماده  رانیا یاسالم یمجازات جمهور قانون

آن را مجرم دانسته و  نیعمل را جرم و مرتکب نیا

موزون با شرط اضافه  ای لیمک یلذا اگر معامله جنس

 افتیدر یبر مبلغ پرداخت دیزا ایهمان جنس و 

از آنچه قرض  شتریبدهکار ب یدر قرض ایشود و 

و  محسوب، ربا کرده است ملزم به پرداخت گردد

عالوه بر رد اضافه  نیو مرتکب شودیجرم شناخته م

ضربه  74سال حبس و تا  3مال به شش ماه تا 

 یرد را به عنوان جزامال مومعادل  زیشالق و ن

 .(64، 1382، )زراعت گرددیمحکوم م ینقد

 یتبصره دارد که در تبصره اول در صورت 3ماده  نیا

مورد ربا از  که صاحب مال مشخص نباشد مال

 اریو در اخت باشدیاموال مجهول المالک م قیمصاد

قرار خواهد گرفت. در تبصره دوم مقنن  هیفقیول

و  بیتنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعق

که  اشتتوجه د دیبا کنی، لمجازات شناخته

 زین رندهیگمتشکله اضطرار در ربا طیچنانچه شرا

 152با توجه به مقررات ماده  توانیجمع باشد م

 ییفاقد وصف جزا زیرا ن رندهیگق.م. عمل ربا

 نیدانست. و در تبصره سوم اگر از قرارداد مذکور ب

مسلمان از کافر ربا  ایزن و شوهر  ایپدر و فرزند 

ماده نخواهد بود  نیاکند مشمول مقررات  افتیدر

، استثنائات نیدر ا یتنها انجام معامالت ربولذا نه

 زین یبلکه از نظر حقوق گرددینممجرمانه محسوب 

بوده و باطل و بالاثر محسوب  حیمعامالت صح نیا

، 1393، نژادحکمت و زیعزی)دانشمند گرددینم

قانون مجازات  جرم ربا را عالوه بر یعنصر قانون .(43

 یقانون اساس 49و اصل  5بند  43از اصل  یاسالم

به جرم ربا  یدگیبه دست آورد لذا رس توانیم زین

 .باشدیاستفاده از هر دو م ازمندین

 

 . رشوه 4-2-5

 یقانون مجازات اسالم( 819) 588موجب ماده به

و کارشناسان اعم  زانیاز داوران و مم کیهر رانیا

توسط  ایباشد  شده نیتوسط دادگاه مع نکهیاز ا

مال به نفع  ایچنانچه در مقابل اخذ وجه  ،نیطرف

به  دینما میاتخاذ تصم ایاظهارنظر  نیاز طرف یکی

از  ینقد تمجازا ایحبس از شش ماه تا دو سال 

محکوم و آنچه  الیر ونیلیسه سال تا دوازده م

به نفع دولت  یعنوان مجازات مؤدگرفته است به

 یاگر حاکم 589ضبط خواهد شد. و به موجب ماده 

اشد از مجازات  یواسطه ارتشاء حکم به مجازاتبه

مقرر در قانون داده باشد عالوه بر مجازات ارتشاء 

که مورد حکم  یائدحسب مورد به مجازات مقدار ز

که  یشده محکوم خواهد شد. و فقط در صورتواقع
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احقاق حق خود مجبور به رشوه شود نه  یبرا یراش

به  یحرام است و نه از لحاظ قانون یاز لحاظ شرع

 ،یری)ن دارد یفریک بیتعق 591ماده موجب 

1397 ،32.) 

، ارتشا دیدر قانون تشد دیکه ذکر گرد طورهمان

که  یدر صورت شده دیق یاختالس و کالهبردار

، هاباشند مجازات آن االرضیمصداق مفسد ف

در  نیا یخواهد بود ول االرضیمجازات مفسد ف

در دماء است و  اطیاست که اوالً اصل احت یحال

مستقل  یبحث یاز کتب فقه کیچیفقها در ه اً؛یثان

اند و فقط ارائه ننموده االرضیعنوان افساد ف تحت

را با  یخاص یهاجرم یاز فقها در کتب فقه یبعض

 لیاند از قباألرض مطرح نموده یعنوان افساد ف

 رم)مکا یگریآتش زدن منزل د ،یکفن دزد

در موارد  رانیگذار ااما قانون (؛64، 1381 ،یرازیش

األرض  یاز افساد ف یقیبه ذکر مصاد یمختلف

گذار خود نشانگر آن است که قانون نیپرداخته که ا

 یاألرض از فقه تخطیدر اقتباس جرم افساد ف رانیا

 بدر با یگذار به مالکقانون نکهینموده است. مگر ا

، باشد و از باب وحدت مالک دهیاألرض رسیافساد ف

 کرده باشد. انیآن را ب قیمصاد

 

 شوییپول. 5-2-5

 یناسالم اقتصاد یهاتیاز جمله فعال شوییپول

 کنندهلیتکم حال نیع و در دهییاست که خود زا

 دیآیحساب مبه یگریمجرمانه د یهاتیفعال

تطهیر پول  ای شوییپول(. 54، 1382 ،ی)محمود

 یاجلوه شودیکه موجب م است یاتیمجموع عمل

 هداد یرقانونیبه اموال نامشروع و غ یمشروع و قانون

 اتیعمل هیعبارت است از کل شوییپولشود. درواقع 

تا  ردیگیپول مشکوک انجام م یکه بر رو یاقتصاد

منبع  افتنیکه  یطوربه دیدرآ یصورت قانونبه

 ری)م گرددیدشوار م اریبس ای رممکنیمال غ یاصل

 (.333، 1377 ،یمحمدصادق

پس از الحاق به  رانیا یاسالم یجمهور دولت

را  شوییپول، قانون مبارزه با (2) پالرمو ونیکنوانس

خصوص  نیو در ا بیتصو 1386ماه بهمن 2در 

در قانون  رانیگذار اکرده است. قانون یانگارجرم

جرائم  گونهنیا نیمرتکب یبرا شوییپولمبارزه با 

تنها در نظر گرفته که نه یزیناچ یفریک یهاپاسخ

و  شودیمحسوب نم یفریک یریشگیپ ینوع

 فریک زانیبودن م زیبلکه ناچ ،ستیساز نچاره

. شودیم شوییپولدر گسترش  زهیانگ جادیموجب ا

 نی: مرتکبشوییپولقانون مبارزه با  9وفق ماده 

 دیعالوه بر استرداد درآمد و عوا شوییپولجرم 

حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع 

 دیعوا چهارمکی زانیبه م ینقد یحاصله به جزا

در  نی. همچنشوندیحاصل از جرم محکوم م

، به استرداد مثل صورت فقدان اصل و منافع حاصله

طور در نیآن محکوم خواهند شد. هم متیق ای

حاصل  دیماده و مقرر گشته: چنانچه عوا کیتبصره 

همان  ،دباش افتهیرییتغ ای لیتبد یگریبه اموال د

اعمال  رسدینظر ماموال ضبط خواهد شد. به

، مشوق به عنوان مجازات ینقد یجزا چهارمکی

در صورت به دام  رای، زمتخلفان باشد یبرا یبزرگ

 ییمجرمان رقم باال یمبلغ برا نی، پرداخت اافتادن

حاصل از فساد  تیکه مطلوب ییجانخواهد بود و تا 

در ادامه راهشان  ن، مفسداباالتر از جرم باشد
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 ،یو ثقف ایکی)کاشان تر خواهند بودمستحکم

1399 ،46.) 

: داردیمقرر م 9ماده  3، تبصره بر موارد فوق عالوه

، در صورت ارتکاب جرم جرم منشأ نیمرتکب»

عالوه بر مجازات مقرر مربوط به جرم  شوییپول

قانون  نیشده در اینیبشیبه مجازات پ یارتکاب

 نییدر تع یاساس رادیا«. محکوم خواهند شد

ن یا رانیا یدر نظام حقوق شوییپولمجازات جرم 

محدود  ینقد یبه جزا شوییپولاست که مجازات 

 گریحبس و د یهاگذار به مجازاتشده و قانون

ورود نکرده است.  یو تبع یلیتکم یهامجازات

و منافع  ییچهارم ارزش دارا کیمجازات  نییتع

 یبرا یاکننده نیی، مجازات قاطع و تعحاصل شده

 .رسدیمرتکب به نظر نم

 

 كشور ي. اخالل در نظام اقتصاد6-2-5

، گرفته است قرار یبررس که تاکنون مورد یجرائم

صدمه  یاجتماع تیبه اقتصاد جامعه و امن کیهر 

دار شدن روابط افراد و و موجب خدشه کندیوارد م

در قراردادها و معامالت و روابط  یمنف ریتأث

 یبزه اقتصاد کی یگاه کنیل ،گرددیم یاجتماع

اثر  ،ردیگیبه صورت عمده صورت م نکهیا لیدلبه

بر جامعه گذاشته و موجبات اخالل در  یترقیعم

گذار . قانوندینمایجامعه را فراهم م ینظم اقتصاد

قانون مجازات »موسوم به  یقانون بیبا تصو یرانیا

در مورخ « کشور یگران در نظام اقتصاداخالل

را که موجب  یو ماده جرائمدر د 19/9/1369

نموده  احصاء باشندیم یاخالل در نظام اقتصاد

 (.32، 1397 ،یدیخورشیعیو شف یری)کب است

 یگراخالل جرائم یبراشده نظر گرفته در یفرهایک

، ، حبساند از: اعدامکشور عبارت یدر نظام اقتصاد

، انفصال دائم و ضبط اموال ،ینقد ی، جزاشالق

قانون  2و  1مواد  نیگذار در تدوموقت. قانون

کشور  یگران در نظام اقتصادمجازات اخالل

قصد  اساسرا بر  نیمرتکب ایمرتکب  یهامجازات

 نموده است. میسو تق کیها تفکآن

از اعمال مذکور در ماده  کی مرتکب هر چنانچه

هدف اخالل در نظام  الذکر باقانون فوق کی

ضربه  یاز قصدها یکیو  ردیکشور انجام گ یاقتصاد

مقابله با  ایو  رانیا یاسالم یزدن به نظام جمهور

اقدامات در مقابله با  ریعالم به تأث ایآن را داشته و 

آنان  اماتمحکمه اقد صیتشخنظام باشند و به

در حد اعدام  ی، مجازاتاالرض باشدیموجب فساد ف

خالف  قیکه از طر یاموالخواهند داشت و ضبط 

 شده در حکم لحاظ خواهد شد لیقانون تحص

 (. 36-38، 1400 ،ییمسلم و آقابابا ی)جعفر

عنوان  کی ینظام حقوقاالرض در یافساد ف عنوان

 کیعنوان  نیا ایآ نکهیبود. در ا دیمورد بحث و ترد

همان  نکهیا ایو  بودیجرم مستقل از محاربه م

قانون مجازات  نکهینظر بود تا ا، اختالفمحاربه است

غائله خاتمه داد و  نیبه ا 1392مصوب  یاسالم

به عنوان  288 تا 286قانون و مواد  نیفصل نهم ا

که ضمن  افتیاألرض اختصاص یو افساد ف یبغ

مجازات آن هم  نییبه تع نیعناو نیا فیتعر

 2پرداخته است. مجازات حبس شق دوم ماده 

که به مجازات حبس مرتکب پرداخته و  باشدیم

 کیماده و تبصره ماده  نیمضافاً با تبصره هم

. کندیم انیراجع به حبس ب یمختلف طیشرا
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در نحوه اعمال مجازات حبس اعالم  گذارنونقا

داشته است چنانچه اقدامات صورت گرفته به حد 

در نظام  یگراالرض نرسد و فقط اخاللیافساد ف

 یگراخالل ای، دو حالت دارد: کشور باشد یاقتصاد

و  یکل طوربه یگراخالل ایاست  یصورت جزئبه

 یدر صورت عمده بودن کاال باشد؛یعمده م

سال  ستیجرم: مرتکب به حبس از پنج تا ب وعموض

 لیمشروع تحصریغ قیکه از طر یو ضبط اموال

نموده محکوم خواهد شد و دادگاه عالوه بر آن به 

تا  ستیب نیب یریشالق تعز فریاعمال ک

مورد  نیدر ا یهفتادوچهار ضربه در انظار عموم

الذکر قانون فوق 2است. قسمت دوم ماده  ریمخ

 یصورت جزئبه یگررا که اخالل یدمجازات موار

 یو معنو یماد طینحو که با جمع شرا نی، بداست

، فراوان نباشد ایکالن و  ایاگر موضوع اخالل عمده 

حبس مرتکب دو تا پنج سال خواهد بود و دادگاه 

 قیکه از طر یاموال هیبه ضبط کلملزم است تا حکم 

 یآمده باشد به عنوان جزادستخالف قانون به

( اما چالش 36، 1393 ،لیدی)و دیرا صادر نما یمال

 قاًیعمده بودن دق اریاست که مع نیا یاساس

 یکاال ستیمشخص ن یعبارت. بهستیمشخص ن

باشد تا عمده شمرده شود.  دیموضوع جرم چقدر با

مانند اخالل در نظام  ینامشخص میارائه مفاه

، ی، کالن و عمده بودن جرم ارتکابکشور یاقتصاد

تنها نه ،یو تخلفات اقتصاد یمفاسد اقتصاد

جرائم را  نیبه ا یدگیمرجع صالح در رس صیتشخ

از موارد  یاریبلکه در بس کندیبر متهمان دشوار م

کننده یدگیموضوع بر دادرس و نهاد رس نیا نییتع

 ایاست و موجب بروز تعارض مثبت  دهیپوش زین

 ناقضمتهافت و مت یصدور آرا ،تیدر صالح یمنف

از  یدر برخ هیوحدت رو یصدور آرا تیو در نها

 موارد خواهد شد.
 

 ییاروپا هیاتحاد استی. س3-5

 افتهیسازمان میبه جرا عمدتاً ییاروپا هیاتحاد در

 میجرا نیپرداخته شده است. ا یاقتصاد یفرامل

 عبارتند از:
 

 . قاچاق مواد مخدر و انسان1-3-5

 ی، اقدامات متعددمبارزه با قاچاق مواد مخدر یبرا

به گروه  توانیخصوص م نیانجام شده است. در ا

مبارزه با سوءاستفاده از مواد مخدر و  یبرا یهمکار

مواد مخدر اشاره کرد. گروه  یرقانونیقاچاق غ

 1971است که در سال  یالمللنینهاد ب کی، مذکور

وقت  جمهورسیرئ ،دویدر ابتکار عمل ژرژ پمپ

گروه  نیا 2006شد. از سال  لیفرانسه تشک

 یبا کشورها یهمکار یهاتیفعال نیهمچن

، مراکش ،ریمانند الجزا ترانهیمد، از حوزه عضوریغ

 ، مصر و اردن در حال گسترش است، لبنانتونس

 نیاروپا همچن هی(. اتحاد56، 1392، )کشتکار

مجازات  یرا برا یمؤثر اریمحکم و بس نیقوان

هستند و  هاتینوع فعال نیکه در پشت ا یمجرمان

 دهیجرائم تدارک د نیا انیحفاظت بهتر از قربان زین

از ضربه  ،رندیپذبیکه اغلب آس یافراد یعنیاست. 

و در زمان  برندیاتفاق افتاده رنج م شانیآنچه برا

محکوم کردن  یطرح مسئله در دادگاه برا

ادغام  یبرا حاکمهآزاردهندگان خود و پس از م

 ازین تی، به حمادوباره در جامعه و در محل کار

 دارند.
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قاچاق  هیمبارزه عل یاروپا برا ونیسیکم نیهمچن

کرده که  نییکننده را تعنفر هماهنگ کیانسان 

ها و سازمان نیدر سطح اروپا ب ینقش او هماهنگ

 ریاست که درگ یو هر فرد هیاتحادعضو  یهادولت

 ،یو محمود یابانی)ب است دهیپد نیمبارزه با ا

1388 ،32.) 

به  راًیاخ نیاروپا همچن ونیسیکم ،نیبر ا عالوه

 ی، براراهبرد مشخص در چهل گام کیتوسعه 

کاهش و متوقف کردن قاچاق انسان دست زده 

ارگان  جادیبر ا توانیاقدامات م نیا انیاست. در م

اروپا اشاره  ییقضا یاروپا و همکار سیمشترک پل

قاچاق انسان  هیکرد که متخصص در مبارزه عل

 یردولتیسازمان غ کی جادیا نی. همچنستنده

 نیدر ا یریگجهیحداکثر تالش و نت یفعال برا

پاسخگو  یساختار حقوق کی قتیکه در حق نهیزم

قاچاق انسان خواهد بود. در  هیدر قبال مبارزه عل

 یهاهیو اعالم ونیکنوانس نیا یاجرا نهیزم

اروپا دست به  هیدر اتحاد یادیز یتخصص ینهادها

 سیاند که از آن جمله به: دفتر پلداده مدست ه

اروپا و آژانس  هیاتحاد ییقضا ی، واحد همکاراروپا

 اشاره نمود. توانیاروپا م ییایو در یمحافظت مرز

 

حاصل از  يو درآمدها شوییپول. 2-3-5

 جرم

هر کشور  یاطالعات مال یاروپا واحدها هیاتحاد در

عهده دارد و  را بر شوییپولمبارزه با  تیمسئول

 یتوسط شورا کپارچهیصورت به شوییپولمقررات 

. شودیم نیاروپا تدو هیاروپا و پارلمان اتحاد هیاتحاد

 1988نوزدهم دسامبر  خیکه در تار نیتوافقنامه و

 یالمللنیب یهامهسرآغاز توافقنا دیبه امضاء رس

سازمان  قیمبارزه با تجارت مواد مخدر از طر یبرا

توافقنامه ضمن  نیدر ا رودیملل متحد به شمار م

 از آن ارائه یقیدق فیتعر شوییپولمحکوم کردن 

 شوییپولقانون  نیشده است. تا قبل از منشور و

فقط محدود به منافع حاصل قاچاق مواد مخدر 

منافع حاصل  نیمنشور و بیواما بعد از تص شدیم

در  ییرباآدم ،یاخاذ ،سمیترور رینظ گرید تیاز فعال

قرار  شوییپولمرتبط با  ییجنا یهاتیجرگه فعال

 .(313 ،1382 ،)باقرزاده گرفت

مجموعه  کی یگروه ضربت اقدام مال ،نیبر ا عالوه

 رانیتوسط وز 1989است که در سال  یدولتمهین

 سیدر پار 7عضو گروه  یکشورها یدادگستر

است  نیا یشد. هدف گروه ضربت اقدام مال لیتشک

کند و اقدامات مؤثر از نوع  نییکه استانداردها را تع

با  زهمبار یرا برا یاتیو عمل ینظارت ،یقانون

 گرید داتیو تهد سمیترور یمال نیتأمو  شوییپول

 جیترو المللنیب یمال ستمیس تیمربوط به تمام

در منشور  نی(. همچن45، 1392، )کشتکار دهد

به  1990نوامبر  8 خیاروپا که در تار هیاتحاد 1990

ضبط  ،یو بازرس قیتحق ،شوییپولبر  دیامضاء رس

و  دیتأک محاصل از جر یو مصادره درآمدها

 دیعالوه بر عوا شوییپولبود که جرم  شده شنهادیپ

حاصل از  ی، درآمدهااز قاچاق و مواد مخدر یناش

 ،زاده)باقر شودیشامل م زیرا ن یگریجرائم د

 یهمکار منشور مفاد نی(. در ا313، 1382

 یزیریطرف قرار داد پ یهاگروه نیب یالمللنیب

 یشورا 2017در دسامبر  ،نی. عالوه بر ادیگرد

اروپا و  هیاروپا اعالم کرد که پارلمان اتحاد هیاتحاد
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در رهنمود  یاروپا در مورد بازنگر هیاتحاد یشورا

 نی. در اانددهیبه تفاهم رس شوییپولچهارم ضد 

 یریرهگ تیقابل شیو افزا یمقررات کاهش گمنام

 انیبهتر مشتر ییو شناسا هاستهیبا یابیارز قیاز طر

 یی(. متن نها2018 ،وتهیکیسویم) شودیدنبال م

 دییپنجم که تأ شوییپولضد  یمقررات رهنمودها

اروپا و پارلمان اروپا  یآن توسط شورا یو امضا

 یانجام شد هجده ماه پس از نشر در روزنامه رسم

نافذ شد.  2019ل در سا یعنیاروپا  هیاتحاد

 یبرا تالیجید یحوزه ارزها ییاروپا یهاشرکت

 یادیمشکالت ز ریدرگ دیجد نیقوان نیعمل به ا

از  تیبودن احراز هو یاجبار لیهستند. به دل

، گسترده شوییپولضد  یهاهیو رو انیمشتر

با چالش مواجه  تالیجیدر حوزه ارز د تیفعال

 .شودیم
 

. رشوه و معامالت همراه با اعمال نفوذ 3-3-5

 یمأموران دولت ماتیبر تصم

شد. در سال  سیسأت 1969اروپا که در سال  یشورا

از جلسات خود تحت عنوان  یکی، در 1996

 یدادگستر یوزرا یکنفرانس شورا نینوزدهم

 یاقتصاد میاروپا فساد و جرا یعضو شورا یکشورها

خواند و در ادامه اقدام  یدمکراس هیعل یدیرا تهد

 میمقابله با جرا یگروه در راستا کی سیسأبه ت

 لیو تشک نیآن تدو جهیکرد که نت یصاداقت

 ،ونی، هدف کنوانسبود «یفریحقوق ک ونیکنوانس»

ابعاد  یدارا افتهیو سازمان یفرامل میمقابله با جرا

 ونیاست. از منظر کنوانس یو فساد مال یاقتصاد

 یهائتیفعال»فساد عبارت است از:  ،یفریحقوق ک

، معامالت همراه با اعمال شامل دادن و گرفتن رشوه

 ییشوو پول یمأموران دولت ماتینفوذ بر تصم

 ،یخارج ینهادها ،یتوسط اشخاص خصوص

 ،یالمللنیب یهاسازمان رتبهیمقامات عال

و قضات و مقامات  یالمللنیمنتخب ب ندگانینما

 یفیتعر ونیکنوانس نیا. «یالمللنیب یدادگاها

 یعنوان فساد مال ریکه ز ییهاتیمفصل از فعال

. حوزه شمول دهدیارائه م رندیگیم یاج

 یدولت یبه مقامات و مأموران عموم ونیکنوانس

 یبلکه کارکنان بخش خصوص ،شودیمحدود نم

، (5)ماده  یخارج ی، کارکنان رسم(7)ماده 

و قضات و  یالمللنیب یو نهادهاها کارکنان سازمان

را هم شامل ( 9)ماده  یالمللنیب یهامقامات دادگاه

مذکور  ونی(. کنوانس6، 1397 ،ی)فالح شودیم

ملل متحد برای مبارزه  همسو با کنوانسیون سازمان

مبارزه با  یفریحقوق ک ونیبا فساد مانند کنوانس

، مشکالت و ، با ابراز نگرانی از وخامتفساد اروپا

تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت 

 ،راسیهای دموکها و ارزشجوامع که به سنت

زند و توسعه های اخالقی و عدالت لطمه میارزش

اندازد؛ پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می

نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد  همچنین با ابراز

یافته و ویژه جرائم سازمانو سایر اشکال جرائم به

شویی؛ همچنین با ابراز جرائم اقتصادی از جمله پول

موارد فساد که مقدار زیادی از  رهنگرانی بیشتر دربا

گیرد و سهم اساسی منابع میمالی را دربر ذخایر

و توسعه دهد و ثبات سیاسی کشورها را تشکیل می

 یانگارکند به جرمپایدار آن کشورها را تهدید می

 پرداخته است. یاقتصاد میجرا
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 جهینت. 6

 هاییهرگونه تصرف در اموال و دارا ،یمنظر فقه از

 حیصح یبر اساس حق و عدالت و بر مبنا دیبا

، حرام و باشد نیا از ریچه که غو هر ردیصورت گ

 یهادرآمد از راه لی، تحصاساس نیباطل است. بر ا

 ،رمجازیغ لیمشروع و با استفاده از ابزار و وساریغ

، همه و اطالقش تیبه عموم« باطل»حرام است و 

نسبت  تواندیم ی. حکومت اسالمشودیرا شامل م

، شده نکه در شرع ممنوع و حرام اعالم یبه اعمال

 یاجتماع و جامعه اسالم یبرا یبه جهات یول

ارد عمل را جرم اعالم نموده و مفسده به همراه د

 مجازات مقرر دارد. نیمرتکب یبرا

نسبت به جرائم  رانیا نیقوان کردیخصوص رودر

خصوص جرائم در رانیگذار اقانون یاقتصاد

 نیمنسجم و در چهارچوب قوان یاستیس یاقتصاد

اساس در  نیمصرح و مدون اتخاذ ننموده و بر ا

به نام جرائم  یعنوان مستقل رانیا یفریحقوق ک

هر کدام از  ی، برا. اگرچهستیمشهود ن یاقتصاد

 اندشده بیتصو یدیجد نیقوان یجرائم اقتصاد

 1392مانند قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 یو... و حت 1386مصوب  شوییپولقانون مبارزه با 

جرائم  نیبه ا یدگیرس یها برادادگاه تیصالح

تحت  یاست اما جرم دهیوضوح مشخص گردبه

 فیصراحت تعربه نیدر قوان یعنوان جرم اقتصاد

 است. نشده

 افتهیعمدتاً بر جرائم سازمان زین ییاسناد اروپا در

و قاچاق مواد مخدر  شوییپولمانند  یاقتصاد

 لیموجب تسه شوییپول ژهیوتمرکز شده است. به

 یهانظام فیو ضمن تضع شودیارتکاب جرم م

 شودیبه اقتصاد کشورها م یموجب لطمه جد یمال

 دهیپد نیامبارزه با  یها را براهمت دولت رونیا و از

 ،کندیاروپا تالش م هیراستا اتحاد نی. در اطلبدیم

 جادیا ،هانامهمانی، پهابا صدور دستورالعمل

 یهادر گروها و سازمان تیتوافقات و عضو

 به مبارزه با آن بپردازد. یالمللنیب

 هیاتحاد ،رانیا نی، قوانصورت گرفته در فقه یبررس

اقدام به  ،یاروپا نشان داد که هر سه نظام حقوق

اند نموده یاقتصاد یهاتیفعال یبرخ یانگارجرم

 ایو  یداخل یاقتصاد یکه عمدتاً مخل نظم عموم

 یها است. منظور از نظم عمومآن یالمللنیب

نظام  کیدر  دمجموعه قواعد آمره موجو ،یاقتصاد

 توانیاست که نم یحاکم بر مسائل اقتصاد یحقوق

، از آن عدول کرده و برخالف آن یبا قرارداد خصوص

 یاقتصاد یهاتیفعال ی، برخکرد. درواقع یتراض

در  یو قاچاق کاال و ارز به قدر شوییپولهمچون 

که  دارند یاساس یریکشور تأث یاقتصاد تیوضع

کشور را بر هم خواهد  یوم، نظم عمهااخالل در آن

 زد.

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند. پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش، هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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 منابع

در  رانیا ینیتقن ییجنا استیس ،رضای، علآقازاده -

 ،هی، اروم، چاپ اولجلد اول ،یقلمرو جرائم گمرک

 .1381، سبحان کیانتشارات پ

البالغه، جلد اول، چاپ شرح نهج ید،الحد یابن اب -

 .1381)ع(،  یتب اول، قم، اهل

 سیمعجم مقائ ،نیابو الحس ،ایابن فارس بن زکر -

 یاسالم غاتی، انتشارات دفتر تبل، قم، جلد دوماللغة

 .1404، قم هیحوزه علم

محمد بن  ،نیالد، جمالالفضل، ابوابن منظور -

دار الفکر للطباعة و  ،روتی، ب، لسان العربمکرم

 .1414، دار صادر ،عیالنشر و التوز

 ،انیقیصد، یعل ،یزارع مهرجرد، یعل ،یاسد -

 میاالرض به جرا یافساد ف یتسر»، محمدریام

مجله مطالعات « هابسترها و چالش: یاقتصاد

 .1400پنجاه و یکم، شماره  ،یاسیس

 نشیاکل مال به باطل در ب» ،لیاسماع ،یلیاسماع -

 ،، شماره اول، مجله فقه«)ره( یانصار خیش یفقه

1373. 

کتاب المکاسب، جلد اول،  ی،مرتض یدس ی،انصار -

 .1415قم، منشورات دارالذخائر، 

 یو راهبردها ییشوپول یامدهای، پاحد، زادهباقر -

با مجموعه  یالمللنیبه اسناد ب کردیبا رو یکنترل

مبارزه  یالمللنیب یهاشیو مقاالت هما هایسخنران

، ، نشر وفاق، تهران، چاپ اولجلد اول ،ییشوبا پول

1382. 

علل »، شهال ،ییرضا، اشرفی، علفردیباقر -

، «از آن یریشگیپ یهاو راه یاقتصاد میارتکاب جرا

ه اول، ، شماریکدوره  ،یبانک نیمجله مطالعات نو

1397. 

جلد  یه،محمد حسن، القواعد الفقه ی،بجنورد  -

 .1419 ی،اول و دوم، قم، نشر الهاد

، محمدجواد، محمودی، نیغالمحس ،یابانیب -

 هی، نشر«قاچاق انسان ای رمتعارفیمهاجرت غ»

 .1388، شماره شصت و نهم و هفتاد ،تیجمع

جرم » ،میعظ ،ییآقابابا، ی، مجتبمسلم یجعفر -

گران در قانون اخالل یاخالل کالن در نظام اقتصاد

قانون مجازات  286کشور و ماده  یدر نظام اقتصاد

بیست، دوره  ،یحقوق یهامجله پژوهش ،«یاسالم

 .1400شماره چهل و هفتم، 

 ،ایو اقتصاد ایالربا فقه ،یتقحسن محمد ،یجواهر -

 .1405، ، مؤلف محترم، قمجلد کیدر 

جلد  ،عهی، الوسائل الشحسنمحمد ،یحرعامل -

، السالم همیعل تی، مؤسسه آل الب، قمهفدهم

1414. 

، نشر ، اصفهانالفقه یف ی، الکافابو صالح ،یحلب -

 .1403 ،نیرالمؤمنیمکتبه ام

األحکام  ةینها، وسفیبن، حسن(ی)عالمه حلّ یحلّ  -

 ،تیالب ، مؤسسه آل، قممعرفة األحکام؛ جلد دوم یف

1419. 

تذکرة الفقهاء،  یوسف،بنحسن (،ی)عالمه حلّ  یحل-

السالم،  یهمعل یتجلد اول، قم، مؤسسه آل الب

1414. 
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 ،«ییشوپول یانگارجرم»، مرادیعل ،یدریح -

 .1383 ،، شماره اولحقوقفقه و مجله 

، چاپ جلد اول ،لهیالوس ری، تحراهللروح ،ینیخم -

 .1363 ،ی، نشر اسالم، قمدوم

مصباح  ،المکاسب ی،ابو القاسم موسو یدس یی،خو -

 .1374 یدریه،الفقاهة، جلد پنجم، قم، ح

، ربا در ، ماندانانژادحکمت، مانیا ،زیعزیدانشمند -

، نور می، انتشارات علتهران ،یاسالمفقه و حقوق 

1393. 

کتاب  ،یانصار نیام بن محمد یمرتض ،یدزفول -

، ، قمجلد اول ،اراتیو الخ عیالمکاسب المحرمة و الب

 ،یاعظم انصار خیبزرگداشت ش یکنگره جهان

1415. 

بن محمد،. مفردات الفاظ  ینحس ی،راغب اصفهان -

 .1412، دارالقلم یروت،القرآن، ب

، شرح قانون مجازات اسالمی باس، عزراعت -

 .1382، ققنوس، تهرانچاپ اول، ، (2تعزیرات )

بر ابعاد مفاسد و جرائم  یدرآمد» ،اکبریعل ،یزمان -

مجله  ،«یمل تیآن بر امن یامدهایو پ یاقتصاد

 .1388، ، شماره هفتمکارگاه

 یالعرفان فکنز  ،بن عبداهلل فاضل، مقداد یوریس -

 تا.یب جلد دوم، قم، ،فقه القرآن

 یرتفس یف یزانالم ین،محمد حس یی،طباطبا-

بقم  ینالقرآن، جلد دوم، قم، الجماعه المدرس

 .1383 ی،المشرفه، موسسه النشر االسالم

، جلد سوم ،نیمجمع البحر ،نیفخر الد ،یحیطر -

 .1416 ،یمرتضو یفروش، کتابتهران

، االستبصار ، محمد بن حسنابوجعفر ،یطوس -

، دار ، جلد سوم، تهراناختلف من األخبار مایف

 .1390 ،ةیالکتب اإلسالم

 یرتفس یف یانمحمد بن حسن، التب ی،طوس -

)ع(،  یتالقرآن، جلد دوم، تهران، انتشارات آل الب

1389. 

و  یاتیمال ،یمال نیقوان یبررس»، محمد ،یفالح -

مورد  یمجاز یارزها رامونیپ ییشومبارزه با پول

 ،«کایمتحده آمر االتیاروپا و ا هیمطالعه اتحاد

 ،تیریدر مد نینو یهاافتیره یکنفرانس مل

 .1397 ،یاقتصاد و حسابدار

 یشناسبیآس» ،نی، امنصر، هیراض ،یقاسم -

در قبال قاچاق کاال و ارز با  رانیا ییجنا استیس

بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  دیتأک

، شماره تابستان نی، حقوق و مطالعات نو«1392

 .1400، سوم

 ،دیحم ،یثقف، ونیرهمایام ،ایکیکاشان -

، انتشارات تهران ،ییشومبارزه با پول یراهکارها

 .1399 ،یتیآفتاب گ

 ،اصغریعل ،یدیخورشیعیشف، لیسه ،یریکب -

انتشارات تهران، ، کشور یاخالل در نظام اقتصاد

 .1397، مجد

و  ییشواز پول یریشگیترجمه پ ،می، مرکشتکار -

، ، نشر تابش، تهرانچاپ اول ،سمیترور یمال نیتأم

1392. 
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جلد هفتم،  ی،الکاف یعقوب،محمد بن  ینی،کل-

 .1388تهران، دار الکتب، 

 فیتخف»، شهرام ،یمیابراه ،احمدرضا ،یکوچک -

وب مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مص

-رمجحقوق جزا و  یها، مجله پژوهش«1392

 .1398 سیزدهم،شماره  ،یشناس

 نیه و قواناحتکار در فق یبررس»، محمد ،یگلشن -

 اول،شماره  ،ی، مجله گفتمان حقوق«موضوعه

1382. 

مبارزه  یجهان یهابرنامه ،گرانیو د تری، پالنگست -

 یها، نشر مرکز پژوهش، تهران، چاپ اولبا فساد

 .1387 ،یاسالم یمجلس شورا

 یهاو راه ییشوپول دهیپد ،دیوح ،یمحمود -

 یالمللنیب شیاالت هما، )مجموعه مقمبارزه با آن

انتشارات  ،رازی، ش، چاپ دوم(ییشومبارزه با پول

 .1382، وفاق

 -یفقه یآرا نهی، گنجناصر ،یرازیمکارم ش -

 یفقه قاتی، نشر مرکز تحق، تهرانچاپ اول ،ییقضا

 .1381 ،هییقوه قضا

 االسرار و ُعدَّة کشف یدالدین،ابوالفضل رش یبدی،م-

 ةاالبرار، چاپ دوم، جلد ششم، تهران، مؤسس

 .1382، یرکبیرانتشارات ام

 المللنیب یحقوق جزا ،نیحس ،یمحمدصادقریم -

 ،زانی، نشر م، تهران، چاپ اول)مجموعه مقاالت(

1377. 

 ییجنا یاسیس لیتحل»، وسفی، اصل ینبو -

مجله  ،«یاقتصاد میگذار در کنترل جراقانون

 اول،، شماره دوره هفت ،یمطالعات علوم اجتماع

1400. 

صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر  ی،نجف-

و سوم،  یستشرح شرائع اإلسالم، جلد ب یالکالم ف

 .1404 ی،التراث العرب یاءار إحلبنان، د - یروتب

از عدالت » ،نیحسیعل ،یآبادابرند ینجف -

 ،یمجله دانشگاه رضو ،«یمیتا عدالت ترم کیکالس

 .1386، شماره اول

و  عهیبه فقه ش ی، رشوه: با نگاهحسن ،یرین -

، انی، انتشارات دانش کتهران ،رانیحقوق موضوعه ا

1397. 

، محمد صالح. حقوق کیفری اقتصادی. ولیدی -

 .1393، ، نشر میزانتهران
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