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 نوع مقاله: پژوهشي

  50/85/55 پذيرش: 81/80/55دريافت: 

 دوجو بدون توسعه، به دستیابي است و خارجي و داخلي سرمايه جذب مستلزم شهرها كالن در اقتصادي توسعه: چكيده

 باشد اي گونه به بايد كشور هر قانوني و حقوقي نظام ساختار بود. نخواهد ممكن گذار سرمايه از قانوني و حقوقي هاي حمايت

شود. چنانچه  هدايت شهرها كالن موردنیاز و مختلف هاي بخ  در گذاري سرمايه سمت به امنیت احساس با گذار سرمايه كه

 بودن غیرمنصفانه احساس كه صورتي در گرفت قرار اقتصادي اتهام مظان در صاديگذار، پس از شروع فعالیت اقت سرمايه

جذب سرمايه  و عدم نتیجه آن، فرار گذاران القا شود باشد يا اين احساس به سرمايه در جامعه حاكم اقتصادي هاي دادرسي

اي  گونه ها به ي در برخي از پروندههاي اخیر، شیوه رسیدگي به جرايم اقتصاد بود. طي سال خواهد شهرها در كالن خصوصاً

 اصول بوده كه برخي از اصول دادرسي عادالنه، تحديد شده و اين امر، احساس ناامني اقتصادي را فراهم آورده است. رعايت

 زيربناي ترين محكم و كیفري عدالت كننده تضمین اصول ترين اقتصادي، مهم هاي رسیدگي در منصفانه و عادالنه دادرسي

 موجبات، وكار و در نهايت شود و سبب ايجاد احساس وجود امنیت اقتصادي در فضاي كسب مي محسوب اقتصادي امنیت

كند. از اين رو هدف اين پژوه ، بررسي نق  عادالنه بودن دادرسي  را فراهم مي اشتغال و وري بهره افزاي  و سرمايه جذب

 پژوه  يهاافته. ياست توصیفي و صورت تحلیلي به قیق،تح باشد و روش شهرها مي اقتصادي بر جذب سرمايه در كالن

 در خصوصاً هيسرما فرار در وكاركسب حوزه فعاالن رعادالنهیغ مجازات اعمال و ضابطه يب بیتعق كه دهد يم نشان حاضر

 .باشديم ثرؤم شهرها كالن

 شهرها عادالنه، كالن دادرسي ادي،اقتص جرايم امنیت اقتصادي،گذاري،  وكار، سرمايه كسب سرمايه، جذب کليدي: کلمات

 JEL  :   R11 ,O45 ,E22 ,G21 ,F21بندي طبقه

. 

 

 

 foroutanmostafa@gmail.com نويسنده مسئول:*

 155-166 ،((34 پیاپي)2)9 شهري، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2871شاپا: 

 فصلنامه علمي 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -5

 كشاور  هااي  اولويت از سرمايه، جذب و زايي اشتغال

 كاه  جاايي  تاا  گردد مي محسوب شهرها كالن در خصوصاً

 ياافتگي  وساعه ت هااي  شااخص  از يكي گذار، سرمايه جذب

 ثباات  فقادان  (.1395 )دودانگاي،  گاردد  ماي  تلقي كشور

 و خاارجي  گاذار  سرمايه مؤثر جذب در ناتواني و اقتصادي

 در وياژه  به شهروندان بیكاري بحران بروز موجبات داخلي

 راساتا  ايان  در هرچناد  است. آورده فراهم را شهرها كالن

 نقا   در طلب هستند كه فرصت و سودجو افراد برخي از

 حاوزه  خاود  اقادامات  باا  گاذار  سارمايه  و اقتصاادي  فعال

 اقتصاادي  جارائم  زيرا كنند  مي چال  دچار را وكار كسب

 دچاار  نیاز  را اجتماعي سطوح بلكه اقتصادي نظام تنها نه

 شاهرهاي  كاالن  وكاار در  كساب  فضااي  كند. مي آشفتگي

 باه  نسابت  عدياده  هااي  آسایب  و ابتال دلیل به نیز ايران

 باراي  مسااعدتري  زمیناه  پیشارفته  ياقتصااد  هااي  نظام

 باعاث  امار  كناد. ايان   ماي  ايجااد  اقتصاادي  جرم ارتكاب

 معضال  تارين  مهام  از يكاي  باه  اقتصاادي  جرايم گرديده

 (.1399 شود )باوي و همكاران، تبديل ايران در اجتماعي

رقابات   در اخاتالل  و هاا  فرصات  در ناابرابري  ايجاد

 و تصاادي اق نظاام  باه  شهروندان اعتماد كاه  منصفانه،

 و تولیاد  بخا   در بلندمادت  هااي  گذاري سرمايه كاه 

 در سیاسااي مالحظااات و خااواري راناات صاانعتي، ركااود

 باه  سیاسي نظام ابتالي نتیجه در كالن هاي گیري تصمیم

 ناكارآماادي قاادرت، حفااظ منظااور بااه اقتصااادي فساااد

 نتاايج  از بخشي همگي اقتصادي، ثبات فقدان و اقتصادي

 شاد،  بیاان  آنچه رغم به باشد. دي مياقتصا جرائم بار زيان

 در گذاران قانون و قضايي دستگاه متولیان عملكرد بررسي

 تصاويب  كاه  است آن از حاكي اقتصادي جرائم با برخورد

 مبارزه حل راه ترين ساده و بهترين همیشه كیفري قوانین

 برخورد در خصوص به اجتماعي هاي روي كج و بزهكاري با

 خطار  از را جامعاه  آنچه واق  در است. اقتصادي جرائم با

 نیست كیفري عناوين مداوم تصويب كند مي حفظ جرائم

 (.1386 )آزماي ، كیفرهاست بودن حتمي بلكه

گذار پس  با اين حال ممكن است زماني كه سرمايه 

از شروع فعالیت اقتصادي در مظان اتهام اقتصاادي قارار   

جاه  گرفت دادرسي عادالنه در مواردي باا محادوديت موا  

 باشاد ماي نظم عمومي مدلول مقرراتي گردد  براي نمونه، 

ذات، حیثیت و مناف  مادي و معناوي جامعاه باياد    از كه 

. (1396)اكباري و همكااران،   گردد در آن حمايت جدي 

يا بازدارنده،  كننده پس براي حفظ آن، هرگونه اقدام الزام

 جا و شايسته خواهد بود. به

مجاوز   ،نفا  عماومي  البته بايد توجه داشت كه هر 

 باودن،  حسااس  از طرفاي . باشد نميعدول از اصل برائت 

 جااارايم حاااوزه اقتصاااادي، از بعضاااي باااودن امنیتاااي

 يااا بااه بهانااه آن از ناشااي تهدياادات و يااافتگي سااازمان

اقتصادي خصوصااً   هاي رسیدگي در مردم دادن مشاركت

 اصاول  از تاا  گیارد  قرار آويزي دست نبايد شهرها در كالن

 در چه و ايران موضوعه قانون در كه كیفري يها دادرسي

گردد تا متعاقاب آن   عدول شده پذيرفته المللي بین اسناد

گذار با احساس ناامني اقتصادي مواجاه گاردد. از    سرمايه

 هااي  دادرساي  باودن  غیرمنصفانه طرفي چنانچه احساس

 و فارار  آن، نتیجاه  باشد وجود داشته جامعه در اقتصادي

 باا  بود. خواهد شهرها كالن در وصاًخص سرمايه جذب عدم

و نحاو رسایدگي باه اتهاماات      كناوني  مقررات به نگاهي

كاه   شد خواهیم گذاران اقتصادي متوجه بعضي از سرمايه

 دادرسي بر حاكم اصول با شیوه رسیدگي در برخي موارد

است كه اين امار موجباات    تعارض در منصفانه و عادالنه

شاهرها را   در كاالن وكاار   احساس ناامني در فضاي كسب

 دادرسااي اصااول رعاياات كااه حااالي در .آورد فااراهم مااي

 تارين  مهام  عناوان  باه  اقتصادي هاي رسیدگي در منصفانه

 زيربناي ترين محكم و كیفري عدالت كننده تضمین اصول

 وجاود  احسااس  ايجااد  سبب و محسوب اقتصادي امنیت

 موجباات  نهايتااً  و وكاار  كسب فضاي در اقتصادي امنیت

 فاراهم  را اشاتغال  و وري بهاره  افازاي   و ايهسارم  جذب

 وياژه  مقاررات  باودن  جديدالتصاويب  به توجه با .كند مي

 مقالاه، كتااب،   از اعم موضوعي تاكنون اقتصادي دادرسي

 دقیاق  بررسي به تخصصي صورت به اي رساله يا نامه پايان
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 518 اااااااااااااااااااااااااااااا يبانيسا رضاین، علفروت يمصطف ،يمادوان ي/ مهران صادق ... ياقتصاد ينق  عادالنه بودن دادرس

 

 در سرمايه جذب بر اقتصادي دادرسي بودن عادالنه نق 

است. با توجاه باه آنكاه حكمراناي      نپرداخته شهرها كالن

وكاار، بسترسااز توساعه پايادار و      خوب در فضااي كساب  

وتحلیل اين موضوع، تأثیر بسازايي   بلندمدت است  تجزيه

شهرها خواهد داشت. با توجه به  بر جذب سرمايه در كالن

مطالب بیان شده در تحقیق حاضر، به دنبال پاسخ به اين 

 بار  دادرسي اقتصادي نبود پرس  هستیم كه آيا عادالنه

شهرها مؤثر اسات؟ چاه ارتبااطي     كالن در سرمايه جذب

بین فرار سرمايه باا دادرساي منصافانه اقتصاادي وجاود      

 دارد؟ فرضیه ما آن است:

عدول از دادرسي عادالنه اقتصاادي موجاب فارار     -

 گردد. شهرها مي سرمايه در كالن

فرار سرمايه، ارتباطي با احساس امنیت اقتصادي  -

 ر فرايند دادرسي اقتصادي دارد.د

 

 پيشينه تحقيق -2

 الف( پيشينه خارجي

 باااهاي  در مطالعاااه(  2116)  1سااایالگي و جاااود

 بار  خاارجي  مساتقیم  سارمايه  جاذب  آثار وتحلیل تجزيه

 كاه  دهاد  ماي  نشاان  نتاايج تحقیاق  . اند پرداخته اشتغال

 آثاار  داراي غیرمستقیم و مستقیم خارجي گذاري سرمايه

 .باشد مي كار نیروي قاضايت بر مستقیم

 در( 2112)  2كااول كردماناا  آدمااو و موريسااي

 ايان  باه  هاا  داده تحلیال  و تجزيه و بررسي با خود پژوه 

 در ثبااتي باي  و قضاايي  و اداري فسااد  كه رسیدند نتیجه

 .باشندمي سرمايه جذبعدم و سرمايه فرار علل ترين مهم سیاست،

 و اشاااتغال باااین ارتبااااط(  2116) 3گريگاااول

 از اساتفاده  باا  را غیرمساتقیم  و مساتقیم  گاذاري  سرمايه

 بررسااي اياان خروجااي. بررسااي كردنااد تااابلويي شاایوه

 باه  منجار  خاارجي  مساتقیم  گاذاري سرمايه دهندهنشان

 .گردد مي در كشور وكاراشتغال و بهبود فضاي كسب افزاي 

                                                      
1- Jude and Silaghi 

2- Morrissey and  Udomkerdmongkol 

3- Craigwell 

 نتیجه اين به خود مطالعات در( 1998) 4پريرسون

 از متاأثر  مساتقیم  صاورت  باه  سارمايه  جاذب  كه رسید

 و شاهروندي  هااي  آزادي میازان  مالكیات،  سالب  ريسك

 ريساك  از متأثر وكار كسب فضاي ارتقاي و دارد قرار بروكراسي

 .باشدمي فساد و قضايي و سیاسي مداخالت مالكیت سلب

 وتحلیاالتجزيااه و مطالعااه از پااس( 1995)  5مااارو

 و قضاايي  دستگاه در فساد كه رسید نتیجه اين به ها داده

 و ساارمايه فاارار موجااب اداري سیسااتم غلااط سااازوكار

  گردد. مي در بخ  خصوصي گذاريسرمايهعدم

 ب( پيشينه داخلي

( بااه مطالعااه میاازان  1393سااالطین و جهاااني )

راناي بار اشاتغال در گاروه      تأثیرگذاري كیفیت حكومات 

كشااورهاي مختلااف بااا درآمااد باااال و درآمااد متوسااط   

دند بهباود حكمراناي، موجباات    پرداختند. نتايج نشان دا

 افزاي  اشتغال در گروه كشورهاي منتخب شده است.

 باه  رسایدگي  فرايناد  در رابطاه باا  ( 1398) خالقي

 سانجه  در جدياد  تغییرات دستخوش اقتصادي كه جرائم

 دادرساي  اصاول  رعايات  باب در و عادالنه دادرسي اصول

بیاان   كیفاري  دادرساي  آياین  كتااب  هستند، در عادالنه

 در گرفتاه  صاورت  تحوالت مهم ابعاد از يكي: است كرده

 كیفاري،  دادرساي  آياین  زمینه در بیستم قرن دوم نیمه

 دسترساي  تساهیل  طرياق  از ماتهم  دفاعي حقوق تقويت

 باه  تحاوالت  ايان  شاروع . است عادالنه دادرسي به متهم

 اساناد  تنظایم  و دوم جهااني  جنا   پايان از پس ها  سال

 الازام  ،آنهاا  هادف  كاه  ددگر بازمي بشر حقوق المللي بین

 تاأمین  و قضايي دستگاه در بشر حقوق رعايت به ها دولت

 .است بوده منصفانه دادرسي يك برگزاري براي الزم شرايط

( بااا اسااتفاده از  1395آبااادي و همكاااران )  شاااه

ها بر رشد بیكااري در   هاي گوناگون به نق  حكومت داده

عه، حكايات  اند. نتايج اين مطال كشورهاي مختلف پرداخته

وكار و  داري در فضاي كسب از آثار ملموس نحوه حكومیت

 رشد بیكاري دارد.

                                                      
4- Poirson 

5- Mauro 
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( به 1394پور اردكاني و خواجه محمودآبادي ) طال 

وكار در اياران   مطالعه تأثیر جذب سرمايه بر فضاي كسب

وتحلیاال فرضاایات تحقیااق   پرداختنااد و نتااايج تجزيااه 

الص داخلاي  دهنده وجود آثار مطلوب بین تولید ناخ نشان

 باشد. با نرخ بیكاري مي

 را منوط عدالت اجراي و عدالت ،(1386) شامبیاتي

 باا  كاه  داناد  قضاايي ماي   قاوه  و غني نهاد يك داشتن به

 و امروزه بستر نیازهاي عملي و علمي هاي شیوه و اسلوب

 كیفري، و حقوقي از اعم را آن به مبتال مسائل پیچیدگي

 قضاايي  نهااد  ياك  تنداش كه است بديهي. دهد مي پاسخ

 برطارف  موجاب  كاه  شاده  حساب مدون قوانین و دقیق

 و مجارب  و ساالم  قضاات  و شاود  قاانوني  خألهاي كردن

 و مطلاوب  قضايي نهاد يك شدن نائل راه تنها آنها تقويت

 .است آل ايده و عادالنه دادرسي نظام

 

 مباني نظري -3

رود: در  جاارايم اقتصااادي در دو معنااا بااه كااار مااي

عناوان   گردد كاه باه   به رفتارهايي اطالق مي معناي خاص

بیناي و در بخا  حقاوق جازاي اختصاصاي       جرم پای  

گردند. در معناي عام  حقوق كیفري اقتصادي، بررسي مي

به همه مباحث كیفاري و پیشاگیرانه مارتبط باا جارايم      

شود كه در اين معنا باه دلیال پای      اقتصادي اطالق مي

تدابیر پیشاگیرانه،  ويژه  آمدن مباحث سیاست جنايي و به

جرايم اقتصادي، حتي از حقوق كیفري اقتصادي كه تنها 

تر اسات. تعرياف جارايم    پردازد، عامبه مباحث حقوق مي

طور خاص نیز متضمن تعريف مصداقي اسات   اقتصادي به

تك آنها اشاره شود ولي در معناي خاص، تعريف  تا به تك

مارتبط باا    بايد به مفهوم يا معیار باشد تا در همه مباحث

جرايم اقتصادي و از جمله موضوعات مرتبط باا سیاسات   

 (.1392زاده،  جنايي به كار آيد )توسلي

شناساان،  داناان و جارم   اما از سوي برخي از حقوق

براي جرم اقتصادي، تعاريف و توضیحات متعاددي ارائاه   

گرديده كه اين خود حاكي از نبود اجماع در تعريف ايان  

 شود: بررسي آنها پرداخته مي جرم است كه در ذيل به

يافتاه در   جرم اقتصادي اعماال غیرقاانوني ارتكااب   

منظاور كساب امتیاازات     اي باه  هااي حرفاه   قلمرو فعالیت

باشد. اين تعرياف همچناین شاامل فارار از      اقتصادي مي

هاا و   مالیات، اشكال مختلف تقلب و اخاتالس در شاركت  

 (.Skogh, 2004مؤسسات قانوني است )

هااي   ترين مالك هرچند دو مورد از مهماين تعريف 

تعريف اين جرم، يعني ارتكاب در بستر حرفه اقتصادي و 

منظور كسب امتیازات اقتصادي را داراست و باا   ارتكاب به

گیرد و  وصف اينكه بسیاري از جرايم اقتصادي را دربر مي

رسد، اما مالك صدمه  از اين حیث فاقد اشكال به نظر مي

 در آن ناديده گرفته شده است. به سیستم اقتصادي

اي هساتند كاه باه     جرايم اقتصادي، اعمال ممنوعه

كنناد   مناف  اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد مي

 (.Mauro, 1995د )انداز ا آنها را به خطر ميي

هرچند به مالك صادمه زدن باه منااف  اقتصاادي     

اساتفاده از اعتمااد در قلمارو     موردحمايت جامعه و ساوء 

بط اقتصادي در اين تعريف اشاره شده است اما ارتكاب روا

منظور كسب مناف  مادي و اقتصادي كه از اركاان   جرم به

رود را دربار ناادارد   مهام تعرياف اياان جارم بااه كاار مااي    

 (.1392زاده،  )توسلي

اجتناابي باا فسااد     طاور غیرقابال   جرم اقتصادي باه 

مرتبط است كه البته صدمه مستقیم به سالمت حكومات  

باشد. ارتكاب بسایاري از اشاكال جارم     نهادهاي آن ميو 

اقتصادي مستلزم سطوحي از فساد مقامات رسمي اسات  

(Shover & Wright, 2001.) 

طاور   جرم اقتصادي در ايان تعرياف، در واقا  و باه    

شفاف تعريف نگرديده بلكه صرفاً ارتبااط تنگانا  آن باا    

 فساد مقامات رسمي بیان شده است.

فساد تداخل دارد، با اين حال، اين جرم اقتصادي با 

در  (.Homes, 2006دو مفهوماً با هم متفااوت هساتند )  

اين تبیین نیز در مقام معرفاي جارم اقتصاادي همچاون     

مورد پیشین، از جرم ياد شده تعريف مقبول و شفافي باه  

عمل نیامده و صرفاً سخن از تداخل اين جرم باا فسااد و   

 ان آمده است.سپس تفاوت مفهومي اين دو به می
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هاا،   جرم اقتصادي عمدتاً بر فساد حكومت و شركت

هاا،   گمرك و تقلب در مالیات غیرمستقیم، تقلب شاركت 

الملال،   اي، تقلب در تجارت بین تقلب بانكي، تقلبات بیمه

هااا، بانكااداري  فاارار از مالیااات و سوءاسااتفاده از گريزگاااه

زيرزمیني و پولشويي متمركاز اسات )ماواليي و مزيادي     

. جاارم اقتصااادي بايااد از جاارم   (1394آبااادي،  رفشاا

ساو مفهاوم ايان جارم      متمايز گردد. از يك ،يافته سازمان

يافتاه باشاد  زيارا هار      تر از جرم سازمان تواند گسترده مي

هاي تبهكاار داراي هويات،    لزوماً سازمان را جرم اقتصادي

تواند به شكل جرم  د و جرم اقتصادي ميشون مرتكب نمي

یز ارتكاب ياباد، باه عاالوه جارم فراگیار و      يقه سفیدي ن

ي از ماردم  هاي مختلف گروه راشايعي مانند فرار از مالیات 

يافته  مفهوم جرم سازمان شوند. از سوي ديگر، مرتكب مي

دربرگیرناده خشاونت    ،تر باشد  زيرا اين جرم تواند گسترده مي

جايگااهي   ،است در حالي كه خشونت لزوماً در جرم اقتصاادي 

 (.Ledeneva & Kurkchiyan, 2000) ندارد

در جااارايم اقتصاااادي، جااارايم علیاااه حقاااوق   

محیطاي ياا جارايم نااقج      كننده يا جرايم زيسات  مصرف

شود  بناابراين   وكار نقج مي قوانین حاكم بر محیط كسب

جرم اقتصادي جرمي است كه در مراكاز تجااري و سااير    

 (.Andersson, 2005)يابد  ها ارتكاب مي سازمان

ن تعريااف از جاارم اقتصااادي، باار عناصااري  در اياا

ضروري در تعريف جرم ياد شده  از جمله ارتكاب جرم به 

منظور كسب سود و نقج اعتماد فیمابین مرتكب جرم و 

ديده و ارتكاب جارم در چاارچوب فعالیات اقتصاادي،      بزه

اقتصادي  تأكید شده و مقصود نويسنده از استفاده از واژه 

اين تعرياف، انگیازه مرتكاب     در عبارت جرم اقتصادي در

باشاد،   جرم كه همان كسب سود و مناف  مادي است ماي 

نه اينكه اين دسته جرايم باه سیساتم اقتصاادي صادمه     

رساد ايان تعرياف نیاز هرچناد       كنند. به نظر مي وارد مي

تر از تعاريف و توضیحات پیشاین اسات، اماا جاام       كامل

يراد ضارر و  باشد  زيرا نتیجه ارتكاب اين جرم همانا ا نمي

 خسارت به سیستم اقتصادي است را ناديده گرفته است.

الزم به توضیح اسات كاه در كلیاه تعااريف فاوق،      

نويسندگان از كاربرد واژه اقتصادي، همان انگیازه كساب   

سود و منفعت يا امتیاز مالي توسط مرتكب جرم اسات و  

اناد. باه نظار     نه لطمه به نظاام اقتصاادي اساتفاده بارده    

راي بیان انگیزه مرتكب جرم تفاده از اين واژه برسد اس مي

اي  به گوناه  گردد  ميمفهوم اين دسته جرايم  باعث توس 

كه كلیه جرايم مالي، جرايم علیاه مالكیات خصوصاي ياا     

گیارد،   ... را دربرماي  عمومي مانند سرقت، كالهبارداري و 

كند كه ديادگاه   در حالي كه استعمال اين واژه ايجاب مي

تري در ايان خصاوص پای  روي     افق وسی  تر و گسترده

آثار عمل مجرمانه كه  ،در تعريف اين جرم ترسیم گردد و

همان اخالل در سیستم اقتصادي است ماالك قارار داده   

 شود تا انگیزه كسب سود و مناف  مالي توسط مرتكب.

تعاريف فاوق   بیشترعنوان ايراد به  نكته ديگر كه به

كننادگان   أكیاد ارائاه  توان وارد كارد ايان اسات كاه ت     مي

عناوان كساب ساود و منفعات      تعاريف بر انگیزه مجرم به

مشاكالتي را باه    ،مادي در به كار باردن لفاظ اقتصاادي   

كاه   دنبال دارد  زيرا تأكید آنان بار معیاار ماذكور، چناان    

گفته شد جرايم مالي علیه مالكیت خصوصي يا عمومي را 

ادي لزومااً  جرايم اقتصا  ،گیرد و از سوي ديگر نیز دربر مي

در بسااتر فعالیاات اقتصااادي مااوردنظر آنااان ارتكاااب     

زيرا چه بسا بسیاري از اين جرايم توسط افاراد    يابند نمي

 عامي و فاقد حرفه و شغل ارتكاب يابند.

ردپاذيري   مشاكل هرچند عموم تعاريف با نقاج و  

همراه هستند ولي باه هرحاال ياك تعرياف نزدياك باه       

راي شفاف ساختن مفهوم تواند گامي ب اجماع همگاني مي

و تعريف جرم اقتصادي گردد. از اين رو بايد گفات: جارم   

گردد كاه عادتااً باا     اي مي اقتصادي شامل اعمال مجرمانه

بارداري ماادي ارتكااب     هدف كسب ساودجويي ياا بهاره   

يابد و نتیجه آن، اخالل در سیستم و نظاام اقتصاادي    مي

ات، باانكي،  )تولیدي، توزيعي، پولي و ارزي، گمركي، مالیا 

 باشد. كننده و غیره( مي ونقل، حقوق مصرف حمل

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
iu

ea
m

.9
.3

4.
15

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

14
00

.9
.3

4.
10

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 iu
ea

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/iueam.9.34.155
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1400.9.34.10.8
https://iueam.ir/article-1-1687-en.html


 1411 بهار ،چهارمو سي شماره/ شهري مديريت و ااااااااااااااااااااا اقتصادااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 508

 

 روش تحقيق -8

 باودن  عادالناه  نقا   هدف پژوه  حاضر، بررسي

شااهرها  كااالن در ساارمايه جااذب باار اقتصااادي دادرسااي

 تحلیلاي  و توصایفي  روش از تحقیق، اين باشد  لذا در مي

 صااورت بااه اطالعااات گااردآوري روش و شااده اسااتفاده

 و اينترنتاي  هااي  پايگاه در وجو جست ست. باا اي كتابخانه

 انساني علوم جام  و پرتال استنادي و اطالعاتي هاي بانك

 شد. آوري جم  اطالعات ها، كتابخانه و

 

 هاي تحقيق يافته -1

در اين قسمت با فرض تحت تعقیاب قارار گارفتن    

شهرها، موارد  گذار به اتهام جرم اقتصادي در كالن سرمايه

ل دادرسي منصفانه در فرايند دادرسي و محدود شده اصو

 چرايي اعمال آنها در جرايم اقتصادي بررسي شده است.

 )تساريع  دادرسي آيين تشريفات نكردن رعايت

 رسيدگي( در

تاا زماان صادور حكام     ارتكاب ياك جارم    از زمان

مجازات و اجاراي آن بار مرتكاب، رعايات ياك سلساله       

رعايات ايان   تشريفات و قواعد قانوني الزم است و بادون  

. باشااد نماايپااذير  تشااريفات، رساایدگي بااه جاارم امكااان

مندي از حق دادرساي   همچنین، يكي از شرايط مهم بهره

عادالنه، رسیدگي به دعاوي و شاكايات و صادور حكام و    

امار از آن   اجراي آن در اسرع وقات اسات. اهمیات ايان    

هیچ دلیل موجه  يند كیفري بياجهت است كه چنانچه فر

طور  به گردداطاله غیرطبیعي و غیرمنطقي  و قانوني دچار

د و آن را از نا ز ماي قط  براساس دادرسي عادالناه لطماه   

اش كه تضمین حقوق اصاحاب دعاوا از ياك     هدف اصلي

طاارف و حقااوق جامعااه از طاارف ديگاار اساات منحاارف  

شايان ذكار اسات در مزاياا و ضارورت تساري       . سازد مي

ظار  دادرسي كیفري میان متخصصان كیفاري اخاتالف ن  

وجود ندارد. چنان كه به اعتقااد سازار بكارياا حقوقادان     

ايتالیايي قرن هجادهم، آنچاه جامعاه را در قباال خطار      

د، وجاود قواعادي اسات    كرتبهكاران بهتر صیانت خواهد 

كااه بتوانااد در كشااف سااري  و فااوري جاارم و تعقیااب و 

محكومیت حتمي و مسلم مجرم به مجاازات ماؤثر واقا     

سري  در رسیدگي، شتاب و عجله شود. لیكن، منظور از ت

در كار قضاوت نیست، بلكه منظور اين است كاه تاا حاد    

امكان دادرسي گام سريعي بدون اين كه حقاوق اساساي   

فرد، مثل اصل برائت و حق دفاع او و نظم قضايي صادمه  

تشاريفات آياین   نكاردن  رعايات   د.وارد آيد، برداشته شو

 دلیال باه  مهام   هاي دادرسي كیفري در رسیدگي به جرم

يند رسیدگي و مجاازات كاردن مرتكباان ايان     اتسري  فر

به دلیل  مهمهاي  رمجرا زي  پذيرد ها صورت مي گونه جرم

طاور كلاي و    آثار و تبعات سنگیني كاه باراي جامعاه باه    

حفاظ   رايطاور خااص دربار دارد و نیاز با      ديدگان به بزه

هاا در تاأمین و تضامین نظام و      اعتماد عمومي به دولات 

اشند. لیكن، ب مي، مستلزم رسیدگي سري  ميآرام  عمو

رغم تبعات منفي بسیار زياد اين  بايد توجه داشت كه علي

بايد مراقاب حقاوق    شهرها در كالن ها، مجريان گونه جرم

باشاند  گذاران اقتصادي  و فعاالن و سرمايهدفاعي متهمان 

گاذار   قانون. ندكنو به بهانه تسري ، حقوق آنان را تضی  ن

منظاور   گستره قوانین و مقررات ملي، گاهي باه  ايراني در

سرعت بخشیدن به چرخه عدالت كیفاري، رسایدگي باه    

هاي مربوط به قاچاق كاال و ارز  ها مانند پرونده برخي جرم

و بادين   كارده را بدون رعايت تشريفات دادرساي تجاويز   

بیناي   ترتیب، آيین دادرسي افتراقي در اين زمیناه پای   

از اصولي الهام گرفته و پیروي  ،نده است و در تدوين آش

آن، مصاالح اجتمااعي را بار حقاوق      كرده كه به واساطه 

طوري كه اعمال قواعاد ايان    متهمان ترجیح داده است به

گونه دادرسي، محكومیات ساري  و قطعاي ماتهم را باه      

بااراي نمونااه (. 1394)احماادي و رضااايي،  دنبااال دارد

 و ارز، گااذار در فراينااد رساایدگي بااه قاچاااق كاااال قااانون

ان قاچااق را بار   با برخورد قاط ، شديد و ساري  باا مرتك  

رعايت حقوق دفاعي آنها ترجیح داده است. نظام عادالت  

تر متهمان قاچاق  كیفري، در پي محكومیت هر چه سري 

كاال و ارز اسات، ضامن اينكاه عاواملي چاون شخصایت       

، ارزش ريالي پرونده، برخاي مناسابات و تعلقاات    هديد بزه

اي از جارم و اعماال    سیاساي، بازنماايي رساانه   جناحي و 
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شود تا نظام قضاايي باا    هاي خاص، موجب مي فشار گروه

هاي خااص را بررساي كناد     تر، پرونده سرعت هرچه تمام

 (.1391، يدان  نار و ،يقپانچ)

قانون  31 هماد توان به عنوان يك نمونه ديگر مي به

 1391ب ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصو

شكايات و دعاوي مربوط به »دارد:  در اين زمینه مقرر مي

خارج از نوبات   ،فساد مالي بايد در مراج  قضايي و اداري

از اين رو، رسیدگي خاارج از نوبات نیاز    « رسیدگي شود.

هااي   يكي از سازوكارهاي تساري  در رسایدگي باه جارم    

 .(1394)احمدي و رضايي،  آيد جهاني به حساب مي

هرچند پرهیز از اطالاه دادرساي از    فه كردبايد اضا

رود اماا در نقطاه مقابال،     حقوق اصلي متهم به شمار مي

زدگي تحت تاأثیر افكاار عماومي نیاز از      اجتناب از شتاب

. با ايان وجاود در   باشد مي اقتصادي حقوق بنیادين متهم

هاا باه ساوي     دادگااه  ماواردي، سیاست جنايي ايران، در 

اند تا بادين وسایله    ايت شدهتسري  در روند رسیدگي هد

عزم جدي مسئوالن سیاست جنايي در مقابله باا جارايم   

حمايتي نمادين صاورت   ،و از ارزش نقج شده جزم شود

گیرد. چنین راهكاري در غالب موارد به نادياده انگاشاتن   

و  انجاماد. باه عباارت ديگار     يا تضیی  حقوق متهمان مي

ينااد افر تسااري  باای  از اناادازه در چنانچااه اشاااره شااد

موجب كاه  دقت در رسیدگي، افازاي  توجاه    ،كیفري

گرايي و تحديد موازين دادرسي عادالناه خواهاد    به نتیجه

ناكارآمادي نظاام كیفاري و     ،در درازمدت شد كه مسلماً

 .بازنمايي منفي از عملكرد آن را به دنبال خواهد داشت

 محدوديت دسترسي به وکيل

ن دادرساي  قاانون آيای   48به موجب تبصاره مااده   

يافتاه،   كیفري، چنانچه جرائم اقتصادي به صورت سازمان

اين قانون  312ارتكاب يابند و مجازات آنها مشمول ماده 

در مرحله تحقیقات مقدماتي طرفین دعوا، وكیل يا  باشد،

وكالي خاود را از باین وكاالي رسامي دادگساتري كاه       

. كنناد  ماي موردتأيید رئیس قاوه قضاايیه باشاد انتخااب     

ي وكالي مزبور، توساط رئایس قاوه قضاايیه اعاالم      اسام

. اين تبصره، محدوديتي ناروا بار حاق دفااع كاه     گردد مي

يكي از آثار آن حق انتخااب وكیال اسات وارد سااخته و     

اسات   سااخته جاا را متوجاه قاوه قضاايیه      هاي نابا  شائبه

(. هرچنااد در جاارائم  1397فاارد و همكاااران   )ساالطاني

انحصاار وكالات حاذف     اقتصادي مطابق استجازه جدياد، 

گرديده است اما شكي وجود ندارد هرگونه محادوديت در  

راستاي ايجاد مان  بار دسترساي باه وكیال مساتقل در      

تواناد آثاار منفاي بار جاذب       هاي اقتصاادي ماي   دادرسي

سرمايه و نهايتاً ايجاد و موجبات احساس ناامني اقتصادي 

 شهرها را فراهم آورد. خصوصاً در كالن

 تبازداشت موق

 11از مااده   3سازمان ملل متحد باه موجاب بناد    

كنوانسایون   31از مااده   4كنوانسیون پالرمو و نیاز بناد   

مريدا، آزادي متهم تا زماان محاكماه ياا اساتیناف را باا      

توجه به حق دفااع موكال باه تضامین در نظار گارفتن       

ضرورت حضور وي در مراحل بعدي دادرسي قارار داده و  

يان موضاوع را توصایه كارده     هاي عضو رعايات ا  به دولت

 (.1392زاده،  است )توسلي

نظار از ماواردي كاه     در نظام حقوق داخلاي صارف  

منظااور جلااوگیري از ايجاااد اخااتالل در رونااد  مقاانن بااه

وياژه   تحقیقات، ممانعت از تباني ماتهم باا ديگاران و باه    

اطمینان از دسترسي به متهم در مراحل بعدي تحقیاق و  

موقت را تجويز كرده است  رسیدگي، صدور قرار بازداشت

در غالب اتهامات اقتصادي از اين فراتر رفته و صدور قارار  

اهمیت اجبااري   بازداشت موقت را جز در موارد بسیار كم

 اعتراض فرض كرده است. و غیرقابل

بیني قرار بازداشات موقات    رسد كه پی  به نظر مي

اعتراض در جرايم اقتصادي آن هام در   اجباري و غیرقابل

شاهرها، ضامن آنكاه باا ماوازين دادرساي عادالناه         نكال

منافات دارد، اثر بازدارندگي چنداني هام در پاي نداشاته    

گیرنده بودن  باشد. در جرايم اقتصادي بازدارندگي و پی 

شادت مجاازات و صارف     سیاست كیفري بی  از آنكه به

اين نوع تدابیر شكلي )بازداشت موقت اجباري( بستگي داشاته  

 یت و معقوالنه بودن آنها بستگي دارد.باشد، به قطع
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بااديهي اساات كااه اخااذ قاارار تااأمین نامتناسااب و 

سنگین از متهمین چنین جرايمي قابال درك و پاذيرش   

نیست و داراي آثار منفي جذب سرمايه و ايجاد احسااس  

 شمار خواهد رفت. شهرها به وكار در كالن ناامني فضاي كسب

 تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت

ترين جلوه رسایدگي نسابت باه مجرماان      ستهبرج

هااي جناايي نیاز دارناد،      اقتصادي كه دستي در ساازمان 

تلقي مجرمیت از رفتارهاي آنهاست كاه باه تقادم امااره     

مجرمیت و اصل برائت مشهور است. اصل برائات مبتناي   

اسااس آن،  فاظ امنیات و كرامات انساان اسات و بر     بر ح

اش  ناهكااري شود مگار اينكاه گ   گناه فرض مي بي ،شخص

قاانون اساساي اياران، اصال،      37ثابت گردد. طبق اصال  

مجارم شاناخته    ،كاس از نظار قاانون    برائت است و هایچ 

شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابات گاردد.    نمي

گناهي بدين معني است كه مجموعه اجزاي يك  فرض بي

حاكمیاات  در راسااتاينظااام قضااايي، اداري و اجتماااعي 

ل مصونیت افراد از هر نوع تعرضي تالشي بخشیدن به اص

هماهن  و سازگار داشته باشند. در چنین فرضاي اسات   

هاا و عملكردهااي واقعاي     گیاري  كه روح حاكم بر جهات 

اجزاي يك سیستم اجتماعي و حقوقي، عینیت بخشیدن 

گناهي مظنون يا متهم اقتصاادي اسات مگار     به فرض بي

براسااس  االجراياي كاه    آن كه ياك حكام قطعاي و الزم   

ضوابط دقیق قانوني علیه فرد صادر شده اسات جاايگزين   

 (.1383اصل برائت گردد )شاملو، 

در جرايم اقتصادي از نظر مبنايي، علت تقدم امااره  

مجرمیت بر اصل برائت، ناكارآمدي قاعاده استصاحاب در   

زيارا اصال برائات      صورت وجاود امااره مجرمیات اسات    

رتكااب جرماي   كیفري در مواردي كه شخص مظنون به ا

ارتكاب جرم و برائت سابق  است، مبتني بر استصحاب عدم

. بااراي نمونااه (1399نیااا،  اساات )منصااورآبادي و اساادي

هااي   چنانچه در پرونده اقتصادي مطرح شاده در دادگااه  

گذار در مظان اتهاام در ماورد    شهرها سرمايه يكي از كالن

نسبت به برائات   ،درآمدهاي مشكوك باشد، قاضي پرونده

كنااد كااه در نتیجااه بااا جريااان  ابق مااتهم شااك ماايساا

 يابد. گناهي وي استمرار مي بي ،استصحاب برائت سابق

گذاري كه در مظان اتهام قارار   سرمايه ،با اين وصف

گرفته در محاكم ويژه جرايم اقتصادي باياد باا فارض بار     

 برائت به اتهام او رسیدگي شود.

باه کارشناساان    تخصاص امور فني و  عدم ارجاع

 هاي اقتصادي در پرونده مي دادگستريرس

به دلیل تخصصاي شادن اغلاب     كارشناس امروزه، 

ها، يكي از ابزارهاي ماؤثر   ني بودن ماهیت پروندهفامور و 

رود. كارشاناس متبحار    در حصول علم قاضي به شمار مي

دن زواياي امار واقا  شاده، در    كردر امر خاص، با روشن 

اضاي، وي را در    عرفاي ق نا موارد خاارج از محادوده دا  

نااد و در اياان صااورت،  ك دسااتیابي بااه علاام ياااري مااي 

تواند  قانوني نباشد، مي داليلكارشناسي هر چند در عداد 

قضايي به حساب  هدر حصول علم قاضي مؤثر باشد و امار

 .(1394، ينآيد )ديا

 طاارف و كارشااناس نیااز هماننااد قاضااي بايااد بااي 

كارشاناس   ويژه در مواردي كاه  غرض باشد. اين امر به يب

موقعیت ممتازي در دادرساي دارد، واجاد اهمیات اسات     

 (.1382)صائمي، 

طرفي كارشناس به اين دلیال   اهمیت و ضرورت بي

تواناد مساتند محكومیات     است كه نظريه كارشناسي مي

قرار گیرد و اگر كارشناس، خود شاكي ياا  اقتصادي متهم 

نف  با شاكي باشد، ايان وضاعیت،    به هر نحو مرتبط و ذي

دادرساي عادالناه و مصاداق     اصول پذيرفته شاده  مخالف

 .باشد ميبارز تعارض مناف  

ي باه ياك پروناده،    رسیدگ كردن عقالني عالوه، به

اقتضاا دارد كااه بااا دقاات انجاام گیاارد و اگاار كارشااناس   

منتخااب، صااالحیت الزم را نداشااته باشااد، دقاات در     

 .شود رسیدگي نیز مختل مي

 قضايي استقالل به دسترسي عدم

ر عصاار حاضاار، تفكیااك قااوا بااه عنااوان يكااي از د

هااي مختلاف باه     ترين اصول حقاوق از ساوي نظاام    مهم

رسمیت شناخته شده است. نظريه تفكیك قوا را بسیاري 
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اند. اساس اين نظرياه   ترين ابزار تحديد قدرت خوانده مهم

هاي قادرت باياد وظیفاه     يك از شاخهاست كه هر بر اين

وه مقننه وضا  قاوانین و   داشته باشند. وظیفه ق مشخصي

مقررات، وظیفه مجريه انطباق آنها بر موارد خاص است و 

قوه قضائیه نیز اعمال قوه مجريه را كنترل و به اختالفات 

(  البتاه امكاان دارد   1394)مرادخااني،   كند رسیدگي مي

دار وظیفه ديگري شود  باراي   طور استثنايي يكي عهده به

جام دهد يا قوه مجرياه باا   كار قضايي ان ،مثال، قوه مقننه

گذاري اقدام كند  البته ايان امار    نامه، به قانون وض  آيین

يابد و توجیاه   در چارچوب و محدوده مشخصي تحقق مي

مبنااي تئاوري   ر پس آن وجود دارد. بنابراين، برمعیني د

حق دخالات و   ،هاي قدرت تفكیك قوا، هیچ يك از شعبه

یاك قاوا بیشاتر از    اجراي وظايف ديگري را ندارد. به تفك

بار   حیث علمي و تئوريك نگريسته شده است، اماا عاالوه  

شناسااي و متاادولوژيك، باادون وجااود   هاااي روش ارزش

كنناده، هنگاامي كاه     تفكیك قوا و ساير نهادهاي كنتارل 

تواناد   موضوع تنظیم قواعد حقوق پی  آيد، حكومت ماي 

گرانه از خود نشان دهد.  اي خشن، افراطي و مداخله چهره

بهره از اصل تفكیك قوا،  ساخت سیاسي نامناسب و بيدر 

هااي مارتبط باا     ها و آزادي توان از محدود كردن حق مي

حقوق عمومي و خصوصي مردم سوءاستفاده كرد )نوبهار، 

(. امروزه، تفكیك قوا به جريااني راياج در سااختار    1387

ها باا ايان    شكلي كشورها بدل شده و ترسیم شكل دولت

هاي پارلمااني   نسبي يا مطلق، در رژيم ساختار، به صورت

پارلمااني   رياساتي نیماه   هااي نیماه   يا رياستي يا در رژيم

تفكیك قوا از حیاث  پذيرفته شده است. در هر حال، بدون 

شكلي، از منظر مااهوي هام اكناون تعاداد قاواي موجاود در       

اي اساات كااه ماادافعان  كشااورهاي مختلااف، باای  از نمونااه

 اند. دهكالسیك اين نظريه بیان كر

تفكیك ماؤثر میاان قاوه مجرياه و قاوه       بايد گفت،

قضايیه از جمله امور اساسي و مهام باراي دساتیابي باه     

استقالل قضايي و قضاوت عادالنه است. بدين لحاظ، باياد  

تواناد   اين اطمینان خاطر حاصل شود كه قوه مجريه نمي

براي دستیابي به نفا  خاود در برابار اداره شاوندگان، در     

ضايي و قضات تأثیر بگاذارد. باه عباارت ديگار،     سیستم ق

عالوه بر پارلمان مستقل، يك سیستم قضايي از هار نظار   

 مستقل نیز، براي حصول اصل تفكیك قاوا الزاماي اسات   

. اين الازام، برگرفتاه از ايان    (1397)امیرحاجلو و فتحي، 

رويكرد است كه دولت نبايد قادر باشد با تحت فشار قارار  

یرمستقیم به هر نحو ممكان، منفعتاي   دادن مستقیم يا غ

بیشتر از ديگر اطراف دعوا باراي خاود رقام زناد. ضامن      

اينكااه در بساایاري مااوارد، الزم اساات قاضااي در جايگاااه 

احقاق حق و برقراري عدالت، در مقابال دولات بايساتد و    

 هااي  ترين تمايزات میان حكومت شايد اين جنبه از جمله مهم

بنا بر آنچاه بیاان شاد فقادان      .دموكراتیك و ديكتاتوري باشد

در  هاي دولتاي و غیردولتاي   استقالل قضايي و مداخله دستگاه

فراينااد دادرسااي اقتصااادي حكاياات از ناعادالنااه بااودن  

اعتماادي افكاار عماومي     دادرسي محسوب و موجبات بي

شاهرها باه دساتگاه     خصوصاً فعااالن اقتصاادي در كاالن   

جاز احسااس   اي  قضايي را فراهم خواهد آورد كاه نتیجاه  

 وكار به بار نخواهد آورد. ناامني اقتصادي در فضاي كسب

 ديدگان، کارشناسان و مخبرين حمايت از شهود، بزه

حمايت از كساني كه از اقدامات مجرمانه اقتصاادي  

كنند، كسااني   به طرق و عناوين مختلف اطالع حاصل مي

ديده اين جرايم هستند و كارشناساان و مخبارين،    كه بزه

ر تهدياادات ماارتكبین اياان جاارايم و بااه دلیاال بااه خاااط

اطمینان از اينكه در صورت شاكايت، اداي گاواهي و    عدم

رباط تحات    نظر كارشناسي و اطالع به مسئولین ذي اعالم

حمايت كامل و وافي قانوني قرار خواهند گرفت، حاضر به 

همكاري با مقامات پلیس و دستگاه قضاايي در خصاوص   

شاوند، از اهمیات    حث نماي كشف و تعقیب جرايم مورد ب

اي برخوردار است و لذا اعمال و اجراي تدابیري  العاده فوق

كه حمايت شهود و ساير افرادي كه اطالعات را ارائه داده 

باشاد   دهند ضاروري ماي   يا علیه چنین مجرمیني شهادت مي

(Schabbach, 2013.)   در فراينااد كیفااري، حقااوق شااهود

خصایت و حاق   شامل حق حیات و سالمت جسامي، حاق ش  

تعیین اطالعات توسط آنان بايد شناسايي و مورد حمايت قارار  

 .(Vogler & Huber, 2008)گیرد 
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میثاااق حقااوق ماادني و  14ماااده ( 3( )هدر بنااد )

كه دولت ايران هم آن را امضا و تصاويب كارده    1سیاسي

به نوعي حق متهم در رويارويي با شهودي كه علیه  ،است

عنوان يكي  ن شده است. اين حق بهاند، بیا او شهادت داده

از اركان اساسي فرايند دادرسي اتهامي مدنظر قرار گرفته 

 مواجهااه بااا شااهود، بااه مااتهم .(1388)رحماادل،  اساات

دهد تا به طور مستقیم شهادتي  اين اجازه را مي اقتصادي

د دادستان در محضر دادگاه ارائه شاده  وكه به وسیله شه

اناد سوءپیشاینه كیفاري    تو را به چال  بكشد. متهم ماي 

شاهد و ديگار موضاوعات مارتبط، همانناد مصاونیت باا       

تخفیف مجازات كه باعث شده شاهد دروغ بگويد را ارائاه  

ند. مواجهه با شهود بهترين روش كشف صحت و ساقم  ك

باه  ران با اظهارات شهود است و استناد باه اظهاارات مخ  

خصوص مواردي كه هويت آنها افشا نشاده باا ايان حاق     

 .طور قطعي در تعارض است بهمتهم 

 

 و پيشنهاد گيري نتيجه -0

 از شاهرها  كاالن  در خارجي داخلي و سرمايه جذب

 كنناده  تاأمین  مهام  منااب   از يكي عنوان به دور هاي سال

 اساات. گرفتااه قاارار توجااه مااورد اقتصااادي امنیاات

 و مسااتقیم صااورت بااه شااهرها كااالن در گااذاري سارمايه 

 اثار  شاهرها  كاالن  در اشاتغال  بار  تواناد  ماي  غیرمستقیم

 را اشاتغال  مستقیم گذاري سرمايه كه نحو اين به بگذارد.

 گاذاري  سارمايه  هاا  فعالیات  شاركت در  تشكیل طريق از

 كار نیروي نسبي امتیاز از توانند مي شهروندان كه كند مي

 طريق از گذاري سرمايه آن بر عالوه شوند. مند بهره محلي

 كمك اجتماعي و يفرهنگ رشد بر تواند مي اشتغال ايجاد

 سارمايه  وجاود  بار  عاالوه  سارمايه  جاذب  نمايد. شاياني

                                                      
میثاق حقوق مدني و سیاسي: هركس متهم به  14( ماده 3بند)ه( ) -1

دهند سؤال  مي شود حق دارد از گواهاني كه علیه او شهادت ميارتكاب جر

 .الي بشودؤبكند يا بخواهد كه از آنها س

 21كنوانسایون آمريكاايي حقاوق بشار، بناد )ه( مااده        8( ماده 2)ي( ) بند

اساسنامه دادگااه روانادا و    21( ماده 4) اساسنامه دادگاه يوگسالوي، بند )ه(

المللي نیز باه ايان حقاوق     ه ديوان كیفري بیناساسنام 67( ماده 1بند )ه( )

 اند. اشاره كرده

 قضاايي  امنیات  وجاود  بار  گاذار  سرمايه احساس نیازمند

 باياد  گذار سرمايه باشد. مي نیز وكار شغلي در فضاي كسب

 و كناد  مداخله اقتصادي فعالیت در چنانچه كند احساس

 دادرساي  اصول رعايت گرفت قرار اتهام مظان چنانچه در

از جملاه دسترساي باه وكیال، مساتقل باودن        منصفانه 

هاااي دولتااي و غیردولتااي و   دسااتگاه قضااايي از ارگااان 

ها در فرايند دادرساي اقتصاادي،    مداخله اين دستگاه عدم

بررسااي تخصصااي و فنااي توسااط متخصصااان حااوزه    

هاي  گذار در دادگاه گناهي سرمايه وكار و با فرض بي كسب

 قاانوني  و ذاتاي  حقوق ی تضی ويژه اقتصادي همگي مان 

 گردد. ها مي در اين دادگاه وي

 مسلم اصول گرفتن ناديده با ندارد حق جامعه البته

 باه  او اسات  خواهاان اراده  كاه  هرطوري به بشري حقوق

 ايان  در بزناد. بلكاه   حوزه اقتصادي دست مجازات فعاالن

 باراي  اي ضاابطه  هایچ  كاه  قاديم  دوران برخالف ،رهگذر

 توجاه  امروزه نداشت وجود حاكمان ررفتا مجازات اعمال

 از انساني شأن و كرامت رعايت و بشري حقوق الزامات به

 خصوصااً  قاوانین  وضا   اسات.  برخاوردار  اي وياژه  جايگاه

 داراي اهمیات  اقتصاادي  جارايم  حوزه در كیفري قوانین

 جارائم  باا  برخاورد  در كیفري دادرسي سیستم اگر است.

 در چااه و اتيمقادم  تحقیقااات مرحلاه  در چااه اقتصاادي 

 اصاول  و برخاي از قواعاد   از آن از پاس  و محاكمه دوران

و چنانچاه برخاي از مقاررات     كند عدول عادالنه دادرسي

باعث دلسرد شادن و كاور    تواند مي امر اين اصالح نگردد

 فارار  گذاري و نهايتااً  گذار در سرمايه شدن انگیزه سرمايه

 شود. شهرها خصوصاً در كالن سرمايه

 اقتصاادي  عادالناه  دادرساي  از عادول با اين وصف 

 در ساارمايه نشاادن  جااذب   ساارمايه و   فاارار  موجااب 

 تأيیاد  شهرها خواهد شد و فرضیه ما در اين قسمت كالن

 دادرسي فرايند در عادالنه دادرسي از شود  زيرا عدول مي

 دامناه  باودن  مهام  و باودن  حسااس  اسااس  بر اقتصادي

تفااق  شاهرها ا  كاه در كاالن   جارائم  ايان  از برخي آسیب

 از بعضي بودن امنیتي بودن، افتد جايز نیست. حساس مي

در  آن از ناشاي  تهديادات  و باودن  يافتاه  ساازمان  جرائم،
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 در ماردم  دادن مشااركت  حتاي باه بهاناه    شهرها و كالن

آويازي در جهات    دست تواند نمي اقتصادي هاي رسیدگي

 محروم كردن متهم اقتصادي از اصول دادرساي منصافانه  

 اقتصادي فعال با برخورد ن استدالل بتوان دربا اي باشد تا

 در كاه  عادالناه  دادرسي اصول از گذار اقتصادي سرمايه و

 كرد. عدول شده پذيرفته المللي بین اسناد و كشور قوانین

بايد  منصفانه و عادالنه دادرسي اصول بنابر آنچه بیان شد

 اصاول  تارين  مهام  عناوان  باه  اقتصاادي  هاي رسیدگي در

 زيربنااي  تارين  محكام  و كیفاري  عادالت  كنناده  تضمین

 سابب  محسوب شاود تاا در ايان راساتا     اقتصادي امنیت

 وكار كسب فضاي در اقتصادي امنیت وجود احساس ايجاد

 افازاي   و سارمايه  جاذب  تلقي تاا در نهايات موجباات   

 .سازد فراهم اشتغال را و وري بهره

 گردد: مي پیشنهاد تحقیق هاي يافته براساس

 اقتصااد  حوزه فعاالن به بخشي یناناطم منظور به -

 مشاروع  هايفعالیت از قضايي و حقوقي حمايت بر مبني

 و تعقیااب عاادم خصااوص در اعتمادسااازي و اقتصااادي

 باه  نسابت  غیرمنصافانه  و ضاابطه  باي  مجازات اعمال عدم

 رساانه  طرياق  از شهرها كالن در خصوصاً اقتصادي فعاالن

 حمايتي و تشويقي هاي سیاست جمعي، هاي رسانه و ملي

و  تعقیاب  از تارس  تاا  آيد عمل به اقتصاد حوزه فعاالن از

 و سارمايه  جذب مان  غیرمنصفانه، و ضابط بي مجازات در

 نگردد.   شهرها كالن در سرمايه فرار باعث

 تادوين  خصاوص  در تار  ساري   هرچه قضايیه قوه -

 مسالم  اصاول  گارفتن  نظار  در باا  ماان   و جام  مقررات

 تاا  دكنا  اقدام اقتصادي هاي دگيرسی در عادالنه دادرسي

 فراينااد بااودن ناعادالنااه و جانبدارانااه تعصاابات شااائبه

كااه موجبااات تاارس از  اقتصااادي جاارايم بااه رساایدگي

 نیفكند.   گردد، سايه گذاري و فرار سرمايه مي سرمايه

 هااي  دساتگاه  ضاعف  شهرها كالن در امر متولیان -

 ناد. در جهات  كن برطارف  را اقتصادي جرم كشف متولي

 در سارمايه  جاذب  و اقتصاادي  احسااس امنیات   فزاي ا

 باه  ناجاا  اقتصادي تخصصي پلیس است الزم شهرها كالن

 در ديده آموزش و تخصصي صورت به هم آن واقعي معني

هاا   فعالیات  باا  و مقابله و كشف پیشگیري كنترل و جهت

 گاردد.  تادوين  آن نامه شیوه و تشكیل نامشروع اقتصادي

 امنیات  و ايجاد احساس صادياقت امنیت ايجاد شك بدون

 تاأثیر  شاهرها  كالن در هم آن سرمايه جذب در اقتصادي

 خواهد داشت.  سزايي هب

 * سپاسگزاري  

از معاونت محترم پژوه  دانشاگاه آزاد اساالمي واحاد    

بندرعباس به دلیل حمايت معنوي و همكاري در اين پژوه  

یماي  شود. همچنین از آقاي دكتر شهرام ابراه سپاسگزاري مي

 آيد. هاي ساختاري، تشكر و قدرداني به عمل مي براي ارائه نظريه

 

 ابعمن -8

(. آثاار جهااني شادن    1394احمدي، احمد  رضايي، محسن. )

نشااريه جارم در قلمارو حقااوق كیفاري شااكلي اياران.     

 .144-115(، 14)4پژوه  حقوق كیفري، 

. كیفاري  حقاوق  و اخاالق  رابطه .(1386)علي.  سید آزماي ،

 .46-45، 49شماره  ،قضاوت هماهنام

(. 1396اكبري، عباسعي  مالمیر، محمود  پوربافراني، حسان. ) 

نشريه فقه و حقوق مفهوم و مباني عدول از اصل برائت. 

 .29-1(، 14)8اسالمي، 

 هااي  جلاوه  ،(1397) محمدجواد. اله  فتحي، فضل امیرحاجلو، 

 دادرساي  اصاول  پرتاو  در)كااال   قاچاق افتراقي دادرسي

 شناسي، جرم و كیفري حقوق مطالعات نشريه. (فانهمنص

48(2 ،)379-399. 

 حساین.  غالماي،  رجاب   جويبااري،  باوي، علیرضا  گلدوسات 

 حاوزه  در ايران كیفري سیاست شناسي(. آسیب1399)

 و خصوصاي  حقاوق  تحقیقات فصلنامه. اقتصادي جرايم

 .32-11، 43شماره  كیفري،

 از جارايم اقتصاادي.   پیشاگیري (. 1392زاده، تاوران. )  توسلي

 تهران: جنگل.

تهااران: مؤسسااه  كیفااري. دادرسااي آيااین (.1398) علااي. خااالقي،

   دان . شهر هاي حقوقي مطالعات و پژوه 

 گذاريسرمايه جذب بر مؤثر عوامل(. 1395) محمد. دودانگي،

 و رشاد  هااي  پاژوه   نشاريه . ايران در خارجي و داخلي

 .147-131(، 23)6 اقتصادي، توسعه
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ادله اثبات دعوي در امور مدني و (. 1394ني، عبدالرسول. )ديا

 . تهران: میزان.كیفري

دادرسي عادالنه و مقررات دادرسي (. 1388رحمدل، منصور. )

هاا(.   هاي علوم جنايي )مجموعه مقاله كیفري ايران، تازه

 تهران: میزان.

 اصااول و ايااران اساسااي قااانون .(1357)مصااطفي.  رحیمااي،

 امیركبیر. :دموكراسي. تهران

 رشد و شدن جهاني .(1393) .طاهره پروانه  جهاني، سالطین،

 كشاورهاي  گروه در سیاسي عوامل بر تأكید با اقتصادي

 المللاايبااین كنفاارانس منتخااب )درآمااد متوسااط(. 

 مالي. مديريت و اقتصاد حسابداري،

(. 1397پور، حسن. ) فرد، حسین  مالمیر، محمود  عالي سلطاني

ايم اقتصادي  پیوناد محتاوا و شاكل.    آيین دادرسي جر

 .196-154(، 3)11نشريه مطالعات حقوقي، 

اختصاصي: جرائم  كیفري حقوق (.1398) هوشن . شامبیاتي،
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