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چکیده
رونق اقتصادی و رفع موانع پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو حمايت از فعالیتهای
اقتصادی صحیح و مولد است که بدون آن ممکن است ساير پیشرفتها تحتالشعاع ضعفهای
اقتصادی قرار گرفته ،جايگاه سیاسي و اجتماعي يک دولت در دنیای امروز متزلزل گردد .طبیعتاً
يکي از عوامل بسیار مهم در پیشرفت اقتصادی جلب سرمايههای تجار و سرمايهگذاران برای
حمايت از تولید و صنعت و اشتغالزايي است .درواقع ،هرچه میزان سرمايهگذاری در کشور بیشتر
باشد ،به همان نسبت میزان تولید و اشتغال و پیشرفت صنعتي و علمي نیز بیشتر خواهد بود .با وجود
اين ،افزايش سرمايهگذاری خود در گرو جلب اعتماد سرمايهگذاران و حمايت بيدريغ از آنان در برابر
آسیبهای احتمالي است تا بدينسان انگیزة سرمايهگذاری و فعالیت اقتصادی در میان تجار و
فعاالن اقتصادی داخل و خارج کشور افزايش يافته ،امیدها برای رشد اقتصادی کشور فزوني يابد.
بديهي است ،اين امر مهم نیازمند اتخاذ سیاستهای گوناگون در همة حوزهها ازجمله در حوزة
حقوقي و قضايي است .در قلمرو حقوقي و قضايي بايد ترتیبي انديشیده شود که حقوق
سرمايهگذاران در برابر ساير رقبا و کساني که در پي نقض قواعد حرفهای هستند محفوظ مانده ،همة
افرادی که وارد فعالیت اقتصادی ميشوند نسبت به تعقیب کیفری هنجارشکنان اين حوزه اطمینان
کافي داشته باشند .اين مسئله از طريق جرمانگاری برخي رفتارها در عرصة فعالیتهای اقتصادی
قابل تحقق است که در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداختهايم .روش تحقیق در اين مقاله،
روش تحلیلي -انتقادی است که بر اساس آن ضمن مطالعة مباني جرمانگاری در حوزة فعالیتهای
اقتصادی ،سعي شده است آيین رسیدگي و مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی نیز تحلیل و بررسي
شود.
واژگان کلیدی :اخالق ،اقتصاد ،جرمانگاری ،خصوصيسازی ،فساد.

 .3استاديار دانشگاه سمنان

dr.mdjafari@semnan.ac.ir
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مقدمه
خصوصيسازی ،فرايند اجرايي ،مالي و حقوقي است که دولتها در بسیاری از کشورهای
جهان برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری کشور بهاجرا در ميآورند (Jeandidier,
 .)2005, p.23درواقع ،اين پديده حاکي از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع باازار و
وسیلهای برای افزايش کارايي عملیات يک بنگاه اقتصادی است ،زيرا چنین بهنظر مايرساد
که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بهکارگیری بیشاتر عوامال تولیاد،
افزايش کارايي عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کاالها و خدمات و کاهش قیمتهاا
خواهد شد.
وجود برخي نابسامانيها و بينظميها در فعالیتهای اقتصادی از چنان اهمیتي برخوردار
است که قانونگذار ميبايست برای ايجاد حس اعتماد و رقابت ساالم در تماام کسااني کاه
مايلند وارد عرصة فعالیتهای اقتصادی شوند ،اينگونه نابسامانيها و بينظميها را که اغلب
در قالب رفتارهای خالف مقررات بروز پیدا ميکنند به قید ضمانت اجرای کیفری مناع کناد.
درواقع اين رفتارها از نظر افکار عمومي همة مردم و جامعة سرمايهگاذاران غیرقابال تحمال
بوده و انتظار عمومي از قانونگذار آن است کاه سیاسات جناايي خاود در زمیناة حمايات از
فعالیتهای اقتصادی را بهگونهای تنظیم و برقرار کند که سودجويان و کساني که به حقاوق
ديگران تعرض ميکنند ،نتوانند بهراحتي به فعالیتهای نامشروع خود ادامه دهند.
بهعبارت ديگر ،خواستة سرمايهگذاران بالقوه در اين خصوص آن است که نظاام کیفاری
ال برخاي رفتارهاا در عرصاة
در قالب يک سی است جنايي مبتناي بار عادالت و مسااوات ،او ً
فعالیتهای اقتصادی را جرمانگاری کند .3در اين زمینه نظام کیفری ميبايست همزمان نظم
اخالقي ،نظم حقوقي و نظم اقتصادی را مورد توجه قارار دهاد .دوم اينکاه آياین تعقیاب و
 .3بديهي است حمايت از سرمايه گذار مستلزم استفاده از ابزارهای کیفری برای تعقیب مجرمان اين قلمرو است؛ درحالي که حمايت از
سرمايهگذاری مستلزم استفاده نکردن از ابزارهای کیفری در موارد کماهمیت ميباشد .از اين رو ،جرمانگاری و جرمزدايي دو روی
يک سکه هستند که در کنار هم ميتوانند به توسعه و پیشرفت اقتصادی کمک کنند .موضوع اين مقاله فقط به مطالعة جرمانگاری در
حوزة فعالیتهای اقتصادی مربوط ميشود .برای مطالعة موضوع جرمزدايي در اين قلمرو ،ر.ک.
 -مجتبي جعفری ،کیفرزدایی از جرایم کسب و کار ،مجلة حقوقي دادگستری ،دورة  ،01شمارة  ،39تابستان 3131
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رسیدگي و مجازات رفتارهای مجرمانه را بهگونهای طراحي نمايد که ضمن اينکاه مجرماان
به مجازات قانوني عمل خاود مايرساند ،حتاياالمکاان افکاار عماومي در جرياان نتیجاة
پیگیریهای دستگاه قضايي قرار بگیرند تا از اين طريق هم از ارتکاب جرم پیشگیری شود و
هم جامعه نسبت به برقراری عدالت امیدوار گردد .بنابراين ،مقالة حاضر از دو بخش تشاکیل
شده است .در بخش نخست (شمارة  )3به مطالعة مباني جرم انگاری در حاوزة فعالیات هاای
اقتصادی پرداختهايم تا با برخي از مهمترين داليل لزوم اتخاذ يک سیاست جنايي سارکوبگر
در قبال فعالیتهای مخرب اقتصادی آشنا شويم .در بخش دوم (شمارة  )2با تمرکز بر حقوق
کیفری ايران ،سعي کرده ايم جلوه های عملي اتخاذ چنین سیاساتي را در چاارچوب مقاررات
مربوط به آيین رسیدگي و مجازات مرتکبان جرائم و تخلفات اقتصادی بررسي کنیم.
 .1مبانی جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی
هرچند کیفرزدايي 3از فعالیتهای اقتصادی با هدف ايجاد انگیزه و تشويق سرمايهگذاران
بالقوه برای سرمايهگذاری در اقتصاد کشور بسیار مفید و سودمند ميباشد ،اين امار نباياد باا
چشم پوشي از برخي الزامات که حقوق کیفری ناگزير از رعايت آنهاست صورت گیرد .درواقع،
گاه اهمیت و بزرگي اين الزامات بهحدی است که بههیچعنوان نميتوان از آنها چشم پوشید.
با اين همه ،قانونگذار در تعیین اين الزامات خودسارانه عمال نمايکناد ،بلکاه هماواره باه
توصیههای اخالق ،حقوق و اقتصاد در اين خصوص توجه دارد .در اداماة مطالاب باه مبااني
جرمانگاری 2در عرصة فعالیتهای اقتصادی ميپردازيم.
 .1.1جرمانگاری در پرتو نظم اخالقی

اخالق که همچنان يکي از مباني حقوق کیفری است ،همواره در سیاستهای کلي ايان
رشته نقش خود را ايفا مي کند .درواقع ،حقاوق کیفاری باه اخاالق وابساته اسات ،اماا ايان
وابستگي هیچگاه به معني آن نیست که ميتوان در کوچکترين مسائل حقوق کیفاری نیاز
رد پايي از اخالق مشاهده کرد (هارت ،3100 ،ص 23به بعد) .آنچه مسلم است اينکه حقاوق
3. Dépénalisation
2. Criminalisation
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کیفری برخي از رفتارهای غیراخالقي را که از نظر جامعه مستلزم نکوهش است ،جرمانگاری
ميکند .اما هیچگاه متعرض رفتارهای ديگر که در عین برخورداری از وصف «غیراخالقاي»
نتوانستهاند نکوهش جدی جامعه را نیز نسبت به خاود جلاب نمايناد ،نمايشاود .همچناین
نميتوان گفت هر عملي که حقوق کیفری اقدام به جارمانگااری آن مايکناد ،ياک عمال
غیراخالقي است .3زيرا گاه به رفتارهايي بر ميخوريم که در عین «مجرمانه» بودن ،اخاالق
نسبت به آنها بيتفاوت است (هارت ،3100 ،ص.)13
بن ابراين ،اگر عمل غیراخالقي از نظر افکار عمومي جامعه نیز قابل نکوهش باشد ،حقوق
کیفری چارهای جز جرمانگاری آن عمل ندارد .بر اين اساس رفتارهاای مبتناي بار فرياب و
نیرنگ و جعل و تقلب که اخالق را خدشه دار ميکنند و احساسات عمومي را بر ميانگیزناد،
بدون هیچ چشمپوشي بايد مجازات شوند .چناانکاه قاانونگاذار اياران در ماوارد مختلاف
اينگونه رفتارها در عرصة فعالیتهای اقتصادی را جرم و قابال مجاازات دانساته اسات .در
اينجا برخي از اين موارد را بررسي خواهیم کرد.
 .1.1.1جرمانگاری کالهبرداری در فعالیتهای اقتصادی

کالهبرداری که با استفاده از فريب و نیرنگ تحقق مييابد همواره از سوی قانونگذاران
مختلف بهعنوان جرم درنظر گرفته شده است .2منطق قانونگذار در اين جرمانگاری حمايات
از روابط مبتني بر حسننیت بوده است و اين «حسننیات» در فعالیاتهاای اقتصاادی نیاز
ضروری است .بهطور کلي هیچ شخصي اعم از حقیقي يا حقاوقي حاق نادارد بارای کساب
منفعت اقتصادی خود ديگران را فريب دهد .اين رفتار بهخصوص زمااني کاه دامناة فعالیات
گسترده است ،از سوی افکار عمومي نکاوهش مايشاود .لاذا قاانونگاذار کالهبارداری ياا
رفتارهای مشابه آن را در فعالیتهای اقتصادی جرم دانسته است .چنانکه مادة  293قاانون
تجارت مقرر ميدارد« :هر کس با سوءنیت برای تشويق مردم به تعهاد خرياد اوراق بهاادار
 .3چنان که برای مثال ،امروزه رفتارهای علیه کرامت انساني جرم انگاشته ميشوند؛ بدون اينکه اين جرمانگاری لزوماً مبنای اخالقي
داشته باشد .در اين خصوص ،ر.ک.
 سعید قماشي ،کرامت انسانی مقتضی گسترش جرمانگاری ،زمستان  ،3131ص 802به بعد. .2ر.ک .مادة  3قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 3188ش
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شرکت سهامي به صدور اعالمیة پذيرهنويسي ساهام ياا اطالعیاة انتشاار اوراق قرضاه کاه
متضمن اطالعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روی ساوءنیات جهات تهیاة
اعالمیه يا اطال عیة مزبور اطالعات نادرسات ياا نااقص داده باشاد باه مجاازات شاروع باه
کالهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری براين اقدامات مترتب شده باشاد مرتکاب در
حکم کالهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد».
افزون بر اين ،بند  1مادة  98قانون بازار اوراق بهادار نیز که به جرمانگاری اقداماتي کاه
نوعاً منجر به ايجاد ظاهری گمراهکننده از روند معامالت اوراق بهادار يا ايجااد قیماتهاای
کاذب و يا اغوای اشخاص به انجام معامالت ميگردند پرداخته و هر گونه فريب و نیرنگ در
بازار سرمايه را که با هدف سودجويي عدهای از سرمايهگذاران به زيان سرمايهگاذاران ديگار
صورت ميگیرد ،منع کرده است .مفاد اين بند متضمن ياک جارمانگااری جدياد در حقاوق
کیفری اقتصادی ايران است که اصطالحاً «دساتکاری باازار» 3نامیاده مايشاود .منظاور از
دستکاری بازار ،هر نوع عمل آگاهانه برای تشويق ديگران به خريد سهام يا تغییر قیمات باه
صورت ساختگي است (جعفری ،3108 ،ص .)38درواقع ،اين اقدام کاه شاکلي از توسال باه
مانورهای متقلبانه برای بردن مال ديگران ميباشاد ،از طرياق دخالات تعمادی در عملکارد
آزادانة عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تحقق مييابد و نتیجة آن کنتارل قیمات اوراق
بهادار از سوی مرتکب يا مرتکبان است.
 .1.1.1جرمانگاری تبانی در فعالیتهای اقتصادی

يکي ديگر از رفتارهای مبتني بر فريب و نیرنگ تباني است .برخي از حقوقداناان تبااني
را به معنای توافق بین دو يا چند نفر برای ارتکاب جرم دانستهاند (میرمحمد صادقي،3131 ،
ص .)298بهنظر ميرسد اين ديدگاه قابل قبول نیست ،زيرا تحقق تبااني حتمااً مساتلزم آن
نیست که موضوع تباني ارتکاب يک جرم باشد .چنانکه قابل تصور است که دو نفر باا هام
تباني کرده باشند که از انعقاد قراردادی به زيان شخص ثالث خودداری نمايند .ضامن اينکاه
ظاهراً اين دسته از حقوقدانان در تعريف پیشگفته فقط بار امکاان تبااني باین دو شاخص
3. Market manipulation
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حقیقي نظر داشتهاند و حال آنکه تباني بین دو يا چند شخص حقوقي نیز دور از ذهن نیست.
بااينحال ،تباني به معنای هر نوع توافق بین دو يا چند شاخص بارای آسایب رسااندن باه
ديگری (ديگران) است .اين آسیب ميتواند مستقیم يا غیرمستقیم باشد .آسایب غیرمساتقیم
شامل جلوگیری از سود بردن ديگری اسات .قاانونگاذار بارای تنظایم رواباط اقتصاادی و
جلوگیری از زيرپا گذاشتهشدن عدالت و مساوات در اين عرصه ،گاه اقداماتي را که متضامن
تباني باشند ،جرمانگاری کرده است .در اين زمینه ميتوان به مادة  0قانون حمايت از حقاوق
مصرفکنندگان مصوب  31مهر  3100مجلس شورای اسالمي اشااره کارد کاه مايگوياد:
«هرگونه تباني و تحمیل شرايط از سوی عرضهکنندگان کاال و خدمات که موجاب کااهش
عرضه يا پايین آمدن کیفیت يا افزايش قیمت شود جرم محسوب ميشاود» .در ايان مااده،
قانونگذار برای حمايت از مصرفکنندگان ،تباني بین عرضهکنندگان کااال و خادمات را باه
شرط آنکه کاهش عرضه يا کیفیت محصول يا افزايش قیمت آن را در پي داشته باشد ،جرم
دانسته است.
البته بايد گفت اين جرمانگاری ناقص اسات ،زيارا باهموجاب ماادة  2قاانون مجاازات
اسالمي ،جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل که قانون برای آن مجازات
تعیین کرده باشد .بنابراين ،يکي از عناصر تشکیلدهندة جرم «مجازات» است که بادون آن
اصوالً جرمي وجود ندارد .در مادة  0قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان نیز قاانونگاذار
صرفاً تباني بین عرضهکنندگان کاال و خدمات را تحت شرايطي جارم دانساته اسات؛ بادون
اينکه مجازاتي را برای اين فعل در نظر بگیرد .ممکن است در پاسخ گفته شود که ماادة 33
قانون يادشده ،درواقع به پیشبیني مجازات اين عمل پرداخته است ،لذا ايراد پیشگفتاه وارد
نیست .در پاسخ به اين ادعا بايد گفت ،نخست اينکه مادة  33ورود خسارت به مصرفکنناده
را شرط اعمال مجازات دانسته است و دوم ،اين خسارت حتماً بايد در اثر مصرف آن کاال ياا
خدمات به مصرفکننده وارد آمده باشد .بنابراين با توجه به اينکه مادة  0پیشگفته باهطاور
کلي هر گونه تباني بین عرضهکنندگان کاال و خدمات را که باعث کاهش عرضاه ياا پاايین
آمدن کیفیت محصول يا افزايش قیمت شود ،جرم دانسته است و نظر به اينکه شرط تحقاق
جرم بههیچوجه ورود خسارت به مصرفکننده نیسات ،باياد بگاويیم کاه تماامي رفتارهاای
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ممنوعة پیشبیني شده در مادة  0با مجازات روبرو نشدهاند و لاذا جارم باه معناای حقاوقي
نیستند.
يکي ديگر از مواردی که قانونگذار تباني را در فعالیتهای اقتصادی منع کارده اسات،
مادة  99قانون اصالح موادی از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ،اجتمااعي و فرهنگاي
جمهوری اسالمي ايران و اجرای سیاستهای کلي اصل  99قانون اساسي است که در تاريخ
 0بهمن  3108به تصويب مجلس شورای اسالمي رسید .بهموجب اين ماده ،هر گونه تبااني
از طريق قرارداد ،توافق و يا تفااهم (اعام از کتباي ،الکترونیکاي ،شافاهي ياا عملاي) باین
اشخاصي که يکي از آثار يادشده در قانون را بهدنبال داشته و باعث اخالل در رقابات گاردد،
ممنوع ميباشد .همانطور که از صدر ماده بر ميآيد ،قانونگذار برای ايجااد فضاای رقابات
سالم بین شرکت ها ،هر گونه تباني بین برخي از آنها را که باعاث شاود رقابات باین ديگار
شرکتها مختل گردد ،منع کرده است .مبنای اين ممنوعیت اخالق حاکم بر بازار اسات کاه
بهموجب آن هیچ تاجری حق ندارد بهگونهای رفتار کند که تجار ديگار نتوانناد باا او رقابات
کنند و در تولید ،خريد يا فروش کاال و خدمات ،مجبور به تن دادن باه شاروط و شارايط آن
تاجر باشند.
با اين همه ،جرمانگاری همواره مبتني بر آموزههای اخالقي نیست ،بلکه آموزههای ديگر
نیز ميتوانند بر انديشة قانونگذار تأثیر گذاشته ،او را نسبت به جرمانگاری رفتارهاای خااص
متقاعد کنند .يکي از اين آموزهها ،آموزههای حقوقي است که بر اسااس آن برخاي رفتارهاا
بايد جرمانگاری شوند؛ حتي اگر اخالق در خصوص آنها نظری نداشته باشد .از اين رو ،نظام
حقوقي (اعم از داخلي ياا باینالمللاي) اقتضاا دارد ،مشاروعیت برخاي اقادامات در عرصاة
فعالیتهای اقتصادی از آنها سلب شود.
 .1.1جرمانگاری در پرتو نظم حقوقی

قانونگذار نميتواند بيتوجه به توصیههای حقوقي که در کنوانسایونهاای باینالمللاي
وجود دارد مبادرت به جرمانگاری يا جرمزدايي کند .درواقع ،اين توصیهها حاکم بر هر گوناه
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تصمیمي است که قانونگذار ميخواهد در قالب سیاست جناايي باه شاکل قاانون در آورد.3
بنابراين ،برخي از رفتارهای خاص بهوياهه در عرصاة فعالیاتهاای اقتصاادی هماواره باياد
بهعنوان جرم شناخته شوند و نميتوان به بهانة جرمزداياي ياا کیفارزداياي از اهاداف کلاي
کنوانسیونهای بینالمللي فاصله گرفت .به عبارت ديگر ،هرقدر که سیاستهای جنايي ياک
قانونگذار متمايل به کیفرزدايي و کاستن از مجازاتهای سنگین باشد ،وجود قواعد و اصول
حقوقي عرصة عمل را در اين خصوص برای او محدود مايکناد (.)Coulon, 2008, p.21
يک قانونگذار پیش از هر چیز بايد به کنوانسیونهای بینالمللي که الحاق کشورش به آنهاا
را پذيرفته و بهتصويب رسانده است ،احترام بگذارد و هر سیاستي که برای مقابله با مجرمان
در پیش ميگیرد ،در محور سیاستهای کلي مندرج در آن کنوانسیون باشد .2افزون بر ايان،
قانون اساسي يک کشور نیز ميتواند به قانونگذار در جرمانگاری برخي رفتارها رهنمود ارائه
دهد.
 .1.1.1نظم حقوقی بینالمللی

اقدامات قانونگذار در قالب سیاست جنايي ،گاه متأثر از الزامات حقوقي است که اصاوالً
فراملي هستند .درواقع ،عضويت در کنوانسیونهای بینالمللي که کشورهای عضو را ملزم به
مجازات کیفری برخي رفتارها به دلیل مصالح همگان ميکند ،الزاماتي را برای کشاور عضاو
بههمراه دارد .هدف آن است که يک عرصة عادالنه برای فعالیتهای اقتصاادی کشاورهای
مختلف عضو کنوانسیون بهوجود آيد .در اين زمیناه تااکنون کنوانسایونهاای متعاددی باه
تصويب سازمان ملل متحد رسیده اسات کاه ايناک باه بررساي برخاي از مهامتارين آنهاا
ميپردازيم:
الف) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در  13اکتبر  2111در شاهر مريادای
 .3به شرط الحاق کشور به آن کنوانسیون.
 .2البته دو مورد را بايد بر اين قاعدة کلّي استثنا کرد :حقّ شرط در معاهدات بینالمللي ،و حکومت قوانین داخلي مؤخر نسبت به
عهدنامههای بین المللي مقدم؛ درصورتي که طرفین دعوی هر دو از تبعة داخلي باشند .برای مطالعة بیشتر ،ر.ک.
 ناصر کاتوزيان ،مقدّمه علم حقوق3131 ،ش -ربکا واالس ،حقوق بین الملل3102 ،ش
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مکزيک بهتصويب رسید و از اين رو با عنوان «کنوانسیون مريدا» شناخته ميشود .باا توجاه
به جرائم کالني که طي آن سالهاا در عرصاة فعالیاتهاای اقتصاادی در غارب از ساوی
اشخاص و شرکتهاای بازرب باهوقاوع مايپیوسات و در ايان میاان حقاوق اشاخاص و
شرکتهای ديگر تضییع ميشد و رکورد اقتصادی کشورها را نیز در پي داشت ،سازمان ملال
متحد تصمیم گرفت با تصويب يک کنوانسیون ،قاانونگاذاران کشاورهايي را کاه باه ايان
کنوانسیون ملحق ميشوند به هماهنگ کردن سیاست جنايي خاود باا بايساتههاای عرصاة
فعالیتهای اقتصادی در سطح دنیا ملزم نمايد؛ بهگونهای که کشورهای عضو الاقل در داخل
مجموعة خود نگران سوءاستفادهها و تخلفاتي که در اين عرصه صورت ميگیرد ،نباشند .3در
اين کن وانسیون الزامات اساسي برای پیشگیری از وقوع جرائم يا مبارزه با آنها پیشبیني شده
است :پیشگیری از طريق تصويب مقرراتي راجع به نحوة نظارت بر فعالیتهاای اقتصاادی و
ايجاد شفافیت الزم در اين عرصه و همینطور حساس کردن افکار عمومي جامعه نسبت باه
پديدة فساد2؛ و مبارزه از راه جرمانگاری رفتارهای خاص در عرصة فعالیاتهاای اقتصاادی.1
درواقع ،کشورهای عضو ملزم ميشوند به برخي از اعمالي که در اين عرصه انجام مايشاود،
وصف «جرم کیفری» بدهند.
به اين ترتیب ،کنوانسیون مريدا امکان مجازات مؤثر و قطعي فساد را در ايان کشاورها
خواستار است .چنانکه مواد  23و پس از آن تأکید کرده است که کشورهای عضاو باياد باا
اتخاذ قوانین و ساير اقدامات مقتضي تمامي اقدامات مخلّ فعالیتهاای اقتصاادی ،ماالي ياا
بازرگاني را درصورتي که عمداً انجام شده باشد ،جارم کیفاری تلقاي نمايناد .ايان اقادامات
ازجمله شامل ارتشا و اختالس در بخش خصوصي و تطهیر عوايد ناشي از جرم ميباشد کاه
با توجه به تأثیر جدی که در فساد بخش خصوصي و تضییع حقوق سارمايهگاذاران در ايان
بخش و طبیعتاً رکود اقتصادی کشورها دارد ،همواره ميبايد بهعناوان اقادامات مجرماناه باا
ضمانت اجرای کیفری تلقي گردند .9به اين ترتیب ،نقش کنوانسیون مريدا در تدوين سیاست
 .3جمهوری اسالمي ايران بهموجب قانون  23خرداد  3101مصوب مجلس شورای اسالمي به اين کنوانسیون ملحق شده است.
 .2فصل دوم کنوانسیون از مادة  1به بعد.
 .1فصل سوم کنوانسیون از مادة  31به بعد.
 .9ر.ک .علي حسین نجفي ابرندآبادی ،جرمشناسی بزهکاری اقتصادی ،مرداد  ،3131ص  2138به بعد
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جنايي داخلي کشاورهای عضاو ازجملاه اياران ،بارای برخاورد باا ناهنجااریهاای عرصاة
فعالیتهای اقتصادی بهخوبي قابل تشخیص است.
ب) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافتة فراملی

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانيافتة فراملي معروف به کنوانسایون
پالرمو که در سال  2111بهتصويب مجمع عمومي ساازمان ملال رساید ،باا هادف ارتقاای
همکاری برای پیشگیری و مبارزة مؤثرتر با جرائم ساازمانيافتاة فراملاي ،الزامااتي را بارای
دولتهای عضو بهوجود آورده که بهويهه شامل جرمانگاری فساد مالي و پاولشاويي اسات.
برای مثال ،مادة  8اين کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم کرده اسات کاه چنانچاه اعماال
يادشده در اين ماده بهطور عمدی صورت گیرد ،خاطي را با عناوان «مرتکاب جارم» تحات
تعقیب قرار دهند .به عبارت ديگر ،اين کنوانسیون قانونگذاران کشورهای عضو را ملازم باه
جرمانگاری عمل تطهیر عوايد ناشي از جرم نموده است .همچنین مادة  0با هماان شارايط،
دولتهای عضو را به جرمانگاری فساد مالي در تمام ابعادش توصیه کرده اسات .3البتاه هام
کنوانسیون پالرمو و هم کنوانسیون مريدا بر اين نکته تأکید کاردهاناد کاه الزاماات يادشاده
ميتوانند بر پاية اصول حقوقي داخلي کشور های عضاو صاورت گیرناد؛ باه ايان معناا کاه
کشورهای عضو در نحوة جرمانگاری و کیفرگذاری برای اين جرائم طبق قوانین خاود عمال
ميکنند و همین که اقدام به جرمانگاری کنند ،کنوانسیون را بهاجارا درآوردهاناد ( Coulon,
.)2008, p.23
افزون براين ،کنوانسیون پالرمو کشورهای عضو را همچنین ملزم به تصويب قاوانیني در
خصوص مسئولیت اشخاص حقوقي در ارتکاب جرائم پیشگفته کرده است .بهموجب بناد 2
مادة  31اين کنوانسیون ،بسته به اصول حقوقي دولات عضاو ،مسائولیت اشاخاص حقاوقي
ميتواند کیفری ،مدني يا اداری باشد .با اين همه ،نظم حقوقي بینالمللي تنها مبنای حقوقي
جرمانگاری برخي از رفتارها در قلمرو فعالیتهای اقتصادی نیست .در مواردی نظام حقاوقي
داخلي نیز اقتضا دارد که به جرمانگاری اينگونه اعمال بپردازيم.
 .3همان ،ص  2113به بعد
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 .1.1.1نظم حقوقی داخلی

مهمترين منبع نظم حقوقي داخلي قانون اساساي اسات کاه در حقیقات اصاول اساتوار
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ،حقوقي ،سیاسي و .....را بیان مايدارد و قاانونگاذار در وضاع
قوانین عادی ناگزير بايد اين اصول را رعايت کند .بنابراين قانون اساسي هایچگااه متعارض
جرمانگاری يا پیشبیني مسئولیت کیفری اشخاص نميشود ،بلکه دولت و قانونگذار را ملزم
ميسازد که در تصمیمات خود اصولي را رعايت کنند .ازجمله ميتاوان باه اصال  91قاانون
اساسي جمهوری اسالمي ايران اشاره کرد که ميگوياد« :بارای تاأمین اساتقالل اقتصاادی
جامعه و ريشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جريان رشد ،يا حفا
آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسالمي ايران بر اساس ضوابط زيار اساتوار مايشاود -1...:مناع
اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام .»...ايان بناد اصال 91
بیانگر اين حقیقت است که قانونگذار داخلي بايد با وضع قوانیني هر گونه فعالیت اقتصاادی
را که متضمن اضرار به غیر ،انحصار احتکار و يا ربا باشد ،منع کند.
دقیقاً به همین دلیل است که قانونگذار ايران در مادة  131قانون مجازات اسالمي ربا را
جرم انگاری نموده ،با تصويب قانون اصالح موادی از قانون برنامة چهارم توساعة اقتصاادی،
اجتماعي و فرهنگي به حمايت از «رقابات» و مناع انحصاار پرداخات .آخارين الزاماي کاه
قانونگذاران به هنگام تدوين سیاست جنايي خود در برخورد با فعالیتهاای اقتصاادی باياد
رعايت کنند ،الزامات اقتصادی است .اين الزامات گاه قانونگذار را به جرمانگااری در عرصاة
اينگونه فعالیتها سوق ميدهند.
 .1.1جرم انگاری در پرتو نظم اقتصادی

نظم اقتصادی همانند نظم اخالقي و نظم حقوقي به کلیة قواعادی گفتاه مايشاود کاه
مديريت فعالیتهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن آن ممکن نیست .باه عباارت ديگار ،هار
تصمیمي که قانونگذار برای سامان دادن باه عرصاة اقتصااد و مباادالت اقتصاادی اتخااذ
ميکند ،مي بايست با رعايت برخي الزامات که منحصراً به حوزة اقتصااد مرباوط مايشاوند،
صورت گیرد .برای مثال ،شرکتهای تجاری برای ادامة فعالیت خود نیاز به امنیات حقاوقي
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دارند تا به اين وسیله معامالت آنها در بازار تضمین گردد .اين امنیت حقوقي مستلزم قاوانین
روشن ،صريح ،در دسترس ،قابل پیشبیني و عادالناهای اسات کاه باهوياهه باياد از جاناب
مکانیزم های کیفری از اجرای آنها اطمیناان حاصال کارد .نقاش حقاوق کیفاری در اينجاا
ميتواند حمايت از بنگاههای اقتصادی کوچک در مقابال رقباای خیلاي بازرب آنهاا باشاد.
بهعالوه ،بايد از وجود يک رقابت قانوني بین شرکتها اطمینان حاصل کرد تاا از تبعایض و
برتری دادن به برخي شرکتها و معاملهگران در مقابل ديگران جلوگیری بهعمل آيد .واضح
است که حقوق کیفری در اين زمینه ميتواند نقش مؤثری ايفاا کناد و باا قواعاد شافاف و
مشخص خود وظیفة نظارتي و احیاناً سرکوبگر خود را به نحو احسن انجام دهد.
 .1آیین رسیدگی و مجازات در حقوق فعالیتهای اقتصادی
حمايت کیفری يک قانونگذار از خصوصيسازی و فعالیاتهاای اقتصاادی ،افازون بار
جرمانگاری رفتارهای خاص و مخلّ نظم اقتصادی ،حقوقي و اخالقي ،از طرياق پایشبیناي
شیوههای تعقیب ،رسیدگي و مجازات اين جرائم نیاز صاورت مايگیارد .در ايان خصاوص
ميتوان به تصويب دو قانون مهم به فاصلة دو سال از هم از سوی قانونگاذار اياران اشااره
کرد که مطالب اين گفتار را به بررسي اين دو قانون اختصاص ميدهیم:
 .1.1قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر  1131مجلس شورای اسالمی

بازار اوراق بهادار مهمترين جلاوة خصوصايساازی و فعالیاتهاای اقتصاادی در قالاب
شرکتهای غیردولتي است که در آن اشخاص به فعالیت و رقابت با يکديگر ميپردازناد و از
رهگذر آن رونق اقتصادی در جامعه بهوجود آمده ،پیشرفت و توسعه در ساية اعتماد و عدالت
حاصل مي شود .با اين همه ،متأسفانه با وجود تأسیس بورس اوراق بهاادار در اياران کاه باا
تصويب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در ارديبهشت  3191صورت گرفت ،قانونگذار باه
اهمیت موضوع خصوصيسازی و حمايت از فعالیتهای شرکتهای غیردولتي پي نبرده باود
وحتي پس از پیروزی انقالب اسالمي نیز با اينکه قانون اساسي جمهوری اساالمي در اصال
 99اقتصاد ايران را متشکل از سه پاية خصوصي ،دولتي و تعاوني دانسته است ،درعمل آنچه
ديده ميشد ،اقتصاد دولتي و تا حدودی تعاوني بود که خود حاکي از مهجاور مانادن مسائلة
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بورس اوراق بهادار و خصوصيسازی در سالهای پس از پیروزی انقالب ميباشد .از اين رو،
با جدی شدن اين مسئله در سالهای اخیر قانونگذار تصمیم گرفت اين بار با انگیازة اقادام
مفید در راستای اجرای اصل  99قانون اساسي ضمن بازنگری در قانون تأسیس بورس اوراق
بهادار مصوب 3191ش ،ابزارهای جديدی برای حمايت از خصوصيسازی بهکاار گیارد و در
همین راستا قانون بازار اوراق بهادار ايران را در اول آذر  3109بهتصويب برساند تاا باه نحاو
نظاممند از حقوق سرمايهگذاران در عرصة اقتصادی کشور حمايت کرده ،ترتیبي بهوجود آورد
که بتوان ضمن نظارت بر بازار اوراق بهادار ،آن را بهطور شفاف و ساازماندهيشاده ،توساعه
داد.
در اين قانون ،قانونگذار با تکیه بر دو اصل شفافیت و حسننیات ،ابتادا خواساته اسات
عرصة معامالت در بورس اوراق بهادار از هر گونه تخلف و نقض مقررات الزماالجرا مصاون
بماند .از اين رو ،رفتارهايي از قبیل معامالت متکي بر اطالعات نهاني ،دستکاری بازار ،جعال
و خیانت در امانت و خودداری از ارائة اطالعات مهام باه ساازمان باورس و اوراق بهاادار را
به عنوان رفتارهای مجرمانه اعالم کرده است .اما با توجه باه اينکاه ارتکااب برخاي از ايان
جرائم با توسل به مانورهايي ممکن است که کشف آن جز به کمک کارشناساان و آشانايان
به بازار اوراق بهادار تقريباً محال است ،قانونگذار در همین قاانون اقادام باه تأسایس نهااد
سازمان بورس و اوراق بهادار نموده و بهموجب مادة  ،12اين سازمان را مکلف کرده است که
مستندات و مدارک مربوط به جرائم يادشده را گردآوری و به مراجع قضايي ذیصالح اعالم
نمايد تا حسب مورد موضوع را بهعنوان «شاکي» پیگیری کنند.
درواقع ،قانونگذار با تصويب اين ماده به چند صورت خواسته است از خصوصيساازی و
حقوق سرمايه گذاران حمايت کیفری کند :اول اينکه نهادی را تأسیس کرد کاه جارائم باازار
اوراق بهادار را کشف و موضوع را بهعنوان شاکي پیگیری کند .همین اقدام قانونگذار بارای
اين بوده است که هیچ تخلفي در بازار اوراق بهادار بدون تعقیب و مجازات نماند .به عباارت
ديگر ،قانونگذار به دنبال آن است که در مقابل هر کنشي در اين بازار واکنشي کیفری داشته
باشد و اين ايده با تأسیس نهادی -با توجه به تخصصهايي که دارد -که ميتواند تخلفاات
را کشف و به دادسرا اعالم نمايد ،بهخوبي پیاده ميشود .دوم اينکه ساازمان باورس و اوراق
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بهادار را «مکلف» به پیگیری و جمعآوری ادله و شکايت از مرتکباان جارائم باورس نماوده
است .اين تکلیف به اين معناست که دستگاه قضايي ملزم نیست برای رسیدگي به اينگوناه
جرائم منتظر طرح شکايت از سوی زيانديدگان باشد؛ زيرا چهبسا هیچيک از سرمايهگاذاران
و سهامداران که اغلب اشخاص حقیقي ناآشنا به پیچ و خم بازار سرمايه هستند ،از وقوع جرم
مطلع نشوند .در اين شرايط سازمان بورس بايد به جمعآوری ادله و مدارک مثبتة وقوع جارم
اقدام نموده ،در مراجع قضايي طرح شکايت نمايد.
بنابراين مشاهده ميکنیم که قاانونگاذار شارايط تعقیاب و مجاازات جارائم بورساي را
سهلتر کرده است تا هیچ اقدام خالف مقررات در اين حوزه بيپاسخ نماناد .درواقاع ،هادف
قانونگذار در اين تصمیم ،حمايت از حقوق سرمايهگذاران و ساهامداران از طرياق ابزارهاای
کیفری بوده است .البته ،همانطور که پیشتر گفتیم ،کلیت اين سیاست قابال دفااع اسات،
زيرا مبتني بر اصول اخالقي ،حقوقي و اقتصادی است .اما در مواردی بهنظر ميرسد پیاروی
از انديشة کیفرزدايي مؤثرتر باشد ،چراکه برای جرمانگاری برخي رفتارها مثل معاملة دارنادة
اطالعات نهاني با استفاده از اين اطالعات هیچگونه مبناای اخالقاي ،حقاوقي ياا اقتصاادی
نميتوان درنظر گرفت.
 .1.1قانون اصالح موادی از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل  11قانون
اساسی

يکي ديگر از اقدامات جدی قانونگذار ايران در راستای خصوصيسازی و اجارای اصال
 99قانون اساسي ،تصويب قانون اصالح موادی از قاانون برناماة چهاارم توساعة اقتصاادی،
اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران و اجرای سیاساتهاای کلاي اصال  99قاانون
اساسي در تاريخ  0بهمن  3108ميباشد .در اين قانون ،قانونگذار سعي کرده اسات اقتصااد
ايران را در سه بخش دولتي ،خصوصي و تعاوني به تفکیک مشخص ،وحوزههای هر ياک را
دقیقاً معین کند؛ ازجمله اينکه بخش خصوصي را تقويات ،و نهادهاايي را بارای ماديريت و
نظارت بر امر خصوصيسازی تأسیس نموده است .تسهیل رقابت و منع انحصار کاه هماواره
تأثیر تعیینکنندهای در تقويت يا تضعیف خصوصيسازی و حتي فعالیاتهاای اقتصاادی در
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قالب شرکتهای دولتي دارد ،در اين قانون مورد توجه قانونگذار بوده و با تصويب مقرراتاي
سعي کرده است هر گونه اَعمال يا اقاداماتي را کاه باه اخاالل در رقابات اقتصاادی منجار
ميشود ،منع نمايد؛ ازجمله ،مادة  91اين قانون اقداماتي نظیر احتکار و اساتنکاف از معاملاه،
قیمتگذاری تبعیضآمیز ،تبعیض در شرايط معامله ،عرضاة کااال ياا خادمات غیراساتاندارد،
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی برتر را ممنوع اعالم کرده است.
همچنین قانونگذار برای دستیابي به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار ،بهموجب مادة
 ،11شورايي با عنوان «شورای رقابت» با ترکیب و شرايط ويهه تأسیس نموده است .وظیفاة
اين شورا رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص رويههای ضدرقابتي است و قانونگذار بارای
انجام اين وظیفه و همینطور وظايف ديگر که بهموجب قانون برعهدة اين شورا است ،اختیار
بازرسي و تحقیق نیز به او داده است .بهموجب بند الف مادة  ،81شورای رقابات اختیاار دارد
در اجرای وظايف و مأموريتهای خود برای رسیدگي به دعاوی و پروندههاای مطارحشاده،
بنگاهها و شرکتها را بازرسي کند و اجازة دسترسي به اماکن ،انبارها و وسايل نقلیه ،رايانهها
و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسي از فعالیتهای اقتصادی ،اموال ،رايانهها ،دفاتر و ساير اوراق
را صادر نمايد .مالحظه ميکنیم که قاانونگاذار باه شاورای رقابات باهعناوان ياک نهااد
غیرقضايي ،شأن قضايي داده است؛ زيرا از نظر قانونگذار ،مناع انحصاار جاز از راه تأسایس
يک نهاد متخصص در اين امر و دادن اختیارات گسترده در امر بازرسي به آن نهااد ،ممکان
نبوده است.
افزون بر اين ،شورای رقابت بهموجب بند ب همین ماده ،اختیار تحقیق نیز دارد .در ايان
خصوص شورا ميتواند متشاکي را احضار و از وی تحقیق بهعمل آورد يا شاهود و اشاخاص
ديگر را در صورتي که ضروری تشخیص دهد ،احضار و بازجويي کند (بند  2قسمت ب ماادة
 .) 81حتي شورا اختیار دارد که مدارک و مستندات مورد نیاز خود را از مراجع مختلف دريافت
نمايد يا درخواست اظهار نظر به کارشناس ارائه کند (بندهای  1و  9قسمت ب ماادة  .)81از
نظر قانونگذار ،شورای رقابت تنها مرجع رسیدگي به رويههاای ضادقرقابتي اسات و موظاف
است راساً و يا بر اساس شکايت هر شخص ،اعم از حقیقي يا حقوقي ازجمله دادساتان کال
يا دادستان محل ،ديوان محاسبات کشور ،سازمان بازرساي کال کشاور ،تنظایمکننادههاای
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بخشهای سازمانها و نهادهای وابسته به دولات ،تشاکلهاای صانفي انجمان حمايات از
حقوق مصرفکنندگان و ديگار ساازمانهاای غیاردولتاي ،بررساي و تحقیاق در خصاوص
رويههای ضدرقابتي را آغاز کند و در چارچوب مادة  83اين قانون تصمیم بگیرد.
رسیدگي در شورای رقابت شبیه شیوههای دادگستری است؛ با ايان هماه ،چنانچاه ايان
شورا در جريان تحقیقات و بررسيهای خود به وقوع جرمي از جرائم موضوع قاانون اصاالح
موادی از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي اياران
و اجرای سیاستهای کلي اصل  99قانون اساسي پي ببرد ،ميتواند طباق ماادة  88هماین
قانون بهعنوان شاکي از دادگاه صالحیتدار تقاضای رسیدگي کند .بهموجب مادة پیشگفتاه:
«شورای رقابت ميتواند در کلیة جرايم موضوع اين قاانون سامت شااکي داشاته باشاد و از
دادگاه صالحیتدار برای جبران خسارت وارده به منافع عمومي درخواست رسیدگي نماياد».
البته با تأمل در اين ماده نکاتي جلب توجه ميکند:
نکتة نخست اي نکه شورای رقابات در مقاام دادساتان ظااهر شاده اسات ،زيارا سامت
«شاکي» بودن اين شورا از جنس شاکي بودن سازمان بورس و اوراق بهادار نیست ،بلکه اين
شورا از دادگاه صالحیتدار ميخواهد تا در خصوص جبران خسارت وارده به مناافع عماومي
اخذ تصمیم نمايد .به عبارت ديگر ،برخالف سازمان بورس و اوراق بهاادار کاه در خصاوص
جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار بهعنوان شاکي مجازات مجرمان را دنبال
مينمايد ،شورای رقابت بهعنوان شاکي از دادگاه صالحیتدار رسیدگي برای جبران خساارت
وارده به منافع عمومي را درخواست ميکند .همانطور که ميدانایم درخواسات رسایدگي از
دادگاه صالح برای حف منافع عمومي ،باهموجاب ماادة  33قاانون آياین دادرساي کیفاری
(مصوب 3132ش) از وظايف و اختیارات دادسرا است .طبق اين ماده« ،تعقیب متهم و اقاماة
دعوی از جهت حیثیت عمومي برعهدة دادستان  ....است» .بهنظر مايرساد قاانونگاذار در
خصوص جرائم مرتبط با رويههای ضدرقابتي خواسته است وظايف و اختیارات دادسارا را باه
شورای رقابت محول کند تا رسیدگي به اينگونه جرائم سريعتار صاورت گیارد .پایشبیناي
شئوني مانند تحقیق و بازرسي برای اين شورا نیز دقیقاً در همین راستا بوده است.
نکتة دوم که بايد به آن توجه کرد ،اين است که شورای رقابت تکلیفي برای درخواسات
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رسیدگي از دادگاه صالح بهعنوان شاکي ندارد .درواقع چنانچاه دادساتان عماومي و انقاالب
شخصاً وقوع يک جرم از جرائم رقابتي را کشاف کناد ،طباق قاانون وظیفاه دارد تعقیاب و
تحقیق و بازجويي را از متهم بهعمل آورد و چنانچه اعتقاد باه مجرمیات وی داشاته باشاد،
موضوع را به دادگاه صالح جزايي ارجاع دهد تا طبق قوانین به آن رسایدگي شاود .بناابراين،
اعطای مقام «دادستان» به شورای رقابت به معنای انحصار اين مقاام در او بارای پیگیاری
جرائم رقابتي نیست ،بلکه صرفاً بهمنظور تسريع در رسیدگي بوده است و دادستان عمومي و
انقالب همچنان وظايف و اختیارات خود را دارا ميباشد.
نکتة سوم و قابل توجه اين است که باهموجاب ماادة  88پایشگفتاه ،شاورای رقابات
ميتواند در کلیة جرائم موضوع قانون اصالح موادی از قانون برنامة چهارم توسعه باهعناوان
شاکي از دادگاه صالحیتدار تقاضای رسیدگي به جنبة عمومي جرم نمايد .بهنظار مايرساد
اين ماده تا حدودی با مادة  12قانون بازار اوراق بهادار در تعارض است .درواقع ،با توجاه باه
بند الف مادة  23قانون اصالح.که قانونگذار در قسمت انتهايي آن رعايت قانون باازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب اول آذر  3109را برای عرضة عماومي ساهام الزاماي
دانسته است ،بايد گفت اين الزام ناظر به مواد 21 ،22 ،21و بند  9مادة  98قانون باازار اوراق
بهادار ميباشد که به موجب آنها عرضة عمومي اوراق بهادار (ساهام) منحصاراً پاس از خاذ
تأيید سازمان باورس و اوراق بهاادار و صادور مجاوز ايان ساازمان بارای انتشاار اعالمیاة
پذيره نويسي ممکن بوده ،چنانچه اين مقررات رعايت نگردد ،جرم موضاوع بناد  9ماادة 98
قانون بازار اوراق بهادار بهوقوع پیوسته است .بنابراين ،طبق مادة  12همین قاانون ،ساازمان
بورس و اوراق بهادار موظف است موضوع را بهعنوان شااکي در مراجاع قضاايي تاا صادور
اجرای قطعي پیگیری کند .از سوی ديگر ،با توجه به الزام مندرج در بند الف مادة  23قاانون
اصالح ...بايد گفت وقوع جرم يادشده به معنای تخلف از اين مقرره قانوني بوده اسات و باه
دلیل وصف «مجرمانه» بودن آن ،طبق مادة  88قانون اصاالح ...شاورای رقابات مايتواناد
موضوع را بهعنوان شاکي در دادگاه صالحیتدار مطرح و تقاضای رسیدگي کند.
اين تعارض بايد بهگونهای حل شود .آيا با تصويب مادة  88تغییری در میزان يا کیفیات
صالحیت سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است؟ به عبارت ديگر ،آيا همچنان ساازمان
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يادشده ميتواند نسبت به وقوع جرم موضوع بند  9مادة  98قانون بازار اوراق بهاادار ادلاه و
مدارک مثبته جمعآوری و در مرجع قضايي طرح شکايت کند؟ حقیقت اين است که تعاارض
يادشده يک تعارض ظاهری است و بهنظر نميرسد که صاالحیت ساازمان باورس تغییاری
کرده باشد .زيرا مادة  88صحبت از جرائم موضوع قانون اصالح ...کرده و شايد بتاوان گفات
منظور قانونگذار جرائمي بوده است که بهصراحت در همین قانون با ذکار میازان مجاازات
مشخص شدهاند؛ بهخصوص که اين جرائم عموماً مرتبط با رويههای ضد رقاابتي هساتند و
لذا اعطای مقام «شاکي» به شورای رقابت برای پیگیری آنهاا در دادگااه صاالح مطاابق باا
انتظار است؛ درحالي که بند الف مادة  23اين قانون صرفاً باه رعايات مقاررات قاانون باازار
اوراق بهادار در خصوص عرضة عمومي اوراق بهادار اشاره کرده و راجع باه ضامانت اجارای
اين الزام حکمي نداده است .طبیعي است در اين صورت باياد هماان ماادة  98قاانون باازار
اوراق بهادار را ضمانت اجرای آن دانست ،زيرا قانونگذار پیشتر مقاررات راجاع باه عرضاة
عمومي اوراق بهادار و ضمانت اجرای آن را در آن قانون بیان کرده و در بناد الاف ماادة 23
قانون اصالح نیز دوباره آن را يادآوری نموده است .بنابراين ،نميتوان گفات قاانونگاذار در
اين مقرره قانوني به وضع جرم تازهای دست زده است .وانگهي ،عرضة عمومي اوراق بهاادار
هیچ ارتباطي با رويههای ضدرقابتي ندارد تا آن را در صالحیت شورای رقابت بدانیم.
نتیجه
جرمانگاری يکي از تکنیکهای حقوق کیفری برای برخورد با رفتارهاايي اسات کاه باه
ارزشهای اساسي يک جامعه آسیب ميزنند .قانونگذار هر کشور در قلمرو جرمانگاری باياد
دو مسئله را مورد توجه قرار دهد :اول اينکه ارزش مورد حمايات قاانونگاذار از چاه درجاة
اهمیتي برخوردار است؟ و دوم ،حمايت از يک ارزش نبايد بهگونهای باشد کاه باعاث آسایب
ديدن ارزشهای مهمتر گردد .در قلمرو حقوق فعالیتهای اقتصادی که يکي از عرصههاای
جديد نظريهپردازی در دنیای کنوني ميباشد نیز قانونگذار همزمان با دو دغدغه روبروسات؛
از يااک سااو ،حماياات از ساارمايهگااذاری نیازمنااد آن اساات کااه قااوانین دسااتوپاااگیاار و
جرمانگاریهای غیرضروری بهکلي از نظام حقوقي برچیده شود تا در پرتو آن سرمايهگاذاران
با میل و رغبت بیشتری وارد میدان سرمايهگذاری گردند.

جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی
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از سوی ديگر ،حمايت از همین سرمايهگذاران مستلزم آن است که برخاي از رفتارهاای
زيانزننده و مغاير رقابت سالم در عرصة فعالیتهای اقتصادی جارمانگااری شاده ،باه قیاد
ضمانت اجرای کیفری ممنوع گردند .بديهي است توازن بین اين دو آرمان امر خطیری است
که نیازمند دقت نظر قانونگذار و استفاده از نظر کارشناسان ميباشاد .در ايان مقالاه ساعي
کردهايم بايستههای جرمانگاری در اين عرصه بررسي شوند .اين قسمت ،مکمل بايستههايي
است که قانونگذار برای حمايت از سرمايهگذاری بايد مورد توجه قرار دهاد و ماا آنهاا را در
مقالة ديگری واکاوی خواهیم کرد.
در قلمرو فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد ميشود قانون گاذار اياران باه برجساته نماودن
مهم ترين رفتارهای مجرمانه که آسیب های آنها به فعالیت های اقتصادی بسایار زيااد اسات
پرداخته ،در خصوص ساير جرائم ،قضات را به مقررات عمومي ارجاع دهد .در ايان صاورت،
ميتوان امیدوار بود که ضمن پاسداری از حريم سرمايهگذاران به نوعي فضای سرمايهگذاری
هم همچنان حف شده ،افراد بیم گرفتار شدن در ياک نظاام حقاوقي بیرحماناه را نداشاته
باشند .برای مثال ،قانون گذار ايران مي تواند تعقیب و مجازات مرتکبان جرائمي مثال ارتشاا،
اختالس ،سوءاستفاده از امکانات عمومي ،خیانت در امانات ،صادور چاک بايمحال و ...را-
هرگاه اين جرائم در حوزة فعالیتهای اقتصادی رخ داده باشند -تشديد نماوده ،در خصاوص
ساير جرائم از مقررات عمومي استفاده کند .در اين صورت هم جرم انگاری و هم جرم زداياي
از حقوق فعالیتهای اقتصادی آثار مثبتي بههمراه خواهد داشت.
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