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چکیده
زمینه و هدف :یکی از بارزترین نمونههای بحرانهای پدیده جنایی ،جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح
داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود مییابد .بنابراین بهکارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب
فراملی در قبال جرائم سازمانیافته فراملی نهتنها بالمانع بلکه حتی میتواند عاملی موثر در پیشگیری و مبطارزه
با اینگونه پدیدههای مجرمانه محسوب شود.
روش :این پژوهش باهدف آسیبشناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی انجام گرفت
و روش کططار براسططا

محالعططا

کتابخانططهای بهصططور

توص طیفی  -تحلیل طی اسططت و دادهه طای آن ازطری طق

فیشبرداری جمعآوری شد.
یافتهها و نتایج :نتایج نشان داد که باتوجه به موقعیت و امکانا بطانکی ،وقطوع جطرائم بطانکی و فسطاد مطالی در ایطن نطوع
سیستم بسیار محتمل بهنظر میرسد .برای شکلگیری فساد مالی ،کارمندان بانک عوامل بسیار مؤثری هستند کطه از آنهطا
میتوان به عوامل سازمانی و اداری ،مقررا غیرواقعبینانه یا غیرضرور ،تعاریف و استانداردهای عملیطاتی مطبهم در قطوانین
و مقررا  ،رویههای اداری پیچیده و بغرنج ،حقوق و دستمزد پطایین کارکنطان دولتطی ،عوامطل فرهنگطی و اجتمطاعی ماننطد
زدوبندهای میان سیاستمداران ،مقاما دولتی و تجار و عوامل شناختی و گرایشی مانند سح پایین اخالقیطا و درسطتی
در ادارا دولتی و رواج خودگرایی ،خویشاوندمداری و منحقهگرایی اشاره کرد.
کلیدواژهها :آسیبشناسی ،سیاست جنایی ،پیشگیری ،جرائم بانکی.
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مقدمه
در سال  1803می دی« ،فویر باخ» ،پر فسور المانی ،با بهکاربردن اصط ح سیاست جنایی
در کتاب حقوق کیفری خویش ،برای ا لینبار این اصط ح را در قلمر حقوق کیفری ارد
کرد؛ از ان پس تا به امر ز مفهوم سیاست جنایی تحوالت فرا انی را به خود دیده
بهطوریکه نتیجه این فرایند ،فربهترشدن این اصط ح از اغاز تا زمان کنونی شده است .از
دیدگاه «فویر باخ» سیاست جنایی ،شامل مجموعه شیوههای سرکوبی میشود که د لت از
طریق انها با توسل به انها علیه جرم اکنش نشان میدهد .امر زه شاهد بسط سیاست
جنایی هستیم که در معنای سیع ،سیاست جنایی عبارتاست از« :ر شهایی که هیئت
اجتماع (د لت

جامعه) با توسل به انها پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازمان

میبخشند (مارتی ،1381 ،ص  .)23باتوجه به مولفههای تعریف یادشده از یکسو
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گستردگی قلمر حقوق کیفری از سوی دیهر ،باعث شده است که امر زه ،به برداشت فویر
باخ از سیاست جنایی ،تعبیری مضیق یا به اصط ح همان سیاست کیفری در معنای خاص،
اط ق شود زیرا سیاست جنایی در تفکر فویر باخ ،بیشتر ماهیت قهرامیز تنبیهی دارد .این
ابزارها بهطور کامل ،جنبه رسمی (د لتی) دارند ،به این معنا که فقط قوای عمومی حاکمیت
(دادگاه ،پلیس ،زندان مانند ان) اجراکننده این ابزارها هستند .در این ر یکرد ،جرم تنها
پدیدهای است که این ابزارها به مقابله با ان میپردازند حد مرز جرم را نیز قانونگذار
مشخص کرده است .بنابراین سایر رفتارهای منحرفانه ،هرچند که از لحاظ اخ قی
اجتماعی مذموم هم باشند از این تعریف خارج است .پیشهیری از جرم نیز ،تنها پیشهیری
کیفری را شامل میشود ،زیرا اقدامهای پیشهیری غیرکیفری در این تعریف جایهاهی ندارد
(الزرژ ،1382 ،ص .)11
پس از پایان جنگ د م جهانی ،مارک انسل (قاضی پژ هشهر فرانسوی) در مقاله خویش
در سال  ،1975تعبیری تاحد دی موسع نسبت به انچه که فویر باخ مطرح کره بود ،ارایه

مرضیه همتی ،بهاره جدید

کرد؛ ایشان سیاست جنایی را همزمان «علم مشاهده مطالعه» «هنر ،فن یا راهبرد اصولی
نظامیافته اکنش ضد جنایی» دانسته است (الزرژ ،1382 ،ص .)13
بدیهی است که حقوق کیفری (سیاست کیفری) همواره نقش محوری در سیاست جنایی ایفا
میکند لی در کنار ان شیوههای دیهر کنترل

پاسخدهی به پدیده بزهکاری (جرم

انحراف) اعم از د لتی جامعه نیز بررسی میشود .بدین ترتیب سیاست جنایی ،مجموعه
تدابیر متنوع کیفری

غیرکیفری است که د لت

جامعة مدنی بهطور مستقل یا با

مشارکت یکدیهر (سیاست جنایی مشارکتی) ،در برخورد با جرم

انحراف در پیش

میگیرند؛ بنابراین ،حکومتها د لتها باتوجه به مبانی سیاسی ،حقوقی ،فرهنهی ارزشی
خود ،مدلهای مختلف سیاست جنایی را ترسیم میکنند؛ بدین نحو که در مدلهای د لتی
سیاست جنایی ،پاسخهای د لتی رسمی به پدیدة مجرمانه نسبت به مراجع غیرد لتی
جامعه قویتر است مراجع د لتی همواره بر جامعة مدنی غلبه دارد بر این اساس ،مدل
اقتدارگرا ،اقتدارگرای فراگیر مدل د لتی جامعه مردمساالر (لیبرال) را تشکیل میدهد
جرم که یک مفهوم حقوقی میباشد ،به پدیده انحراف کژر ی نیز که یک پدیده اجتماعی
است نیز توجه شده است .ع ه بر جنبه سرکوبی مجازات بزهکاری ر یکرد پیشهیرانه را
نیز شامل میشود که البته این پیشهیری ،شامل پیشگیری اجتماعی در قالب نظامهای
اجتماعی ،فرهنهی ،اخ قی ،مالی اقتصادی نیز میشود (الزرژ ،1382 ،ص .)14
اقتصاد کشور نبض تپنده قدرت هر جامعه است ،بهگونهای که هر اجتماعی با تکیه بر
پایههای نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح با ثبات بماند به عبارتی
هر کشوری با ر ی ا ردن به اقتصاد محکم استوار میتواند در جهت دستیابی به یک نظام
با ص بت تبدیل شود (صادقی.)1389 ،
برای صیانت

حمایت از نظام اقتصادی بایستی برنامهریزیهای دقیق

علمی برای

کوتاهمدت درازمدت ،هم از جهت اقتصادی هم از لحاظ حقوقی صورت گیرد .بنابراین
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ا لین حامی نظام اقتصادی خود علم اقتصاد اخرین حامی ان حقوق جزا میتواند باشد.
تدبر چارهاندیشی اصولی سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی جرمانهاری اعمال
یادشده بهعنوان ا لین قدم در راه مبارزة کیفری نقش تعیینکنندهای در موفقیت جامعه در
قبال این جرائم دارد؛ لی تعدد نهادهای قانونگذار

منابع قانونی ،مسامحه در تد ین

قوانین جرمانهاری مانند ان ،حکایت از کاستیهایی در حوزة سیاست جنایی ما در قبال
مفاسد اقتصادی دارد.
اثار سویی که از مفاسد اقتصادی ایجاد میشود ،اقتضاء میکند که یک سیاست جنایی
معقول منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد ،پیشبینی شود .در برخورد با جرائم بانکی
بایستی با حساسیتهای خاص بد ن شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود .بهطور مسلم
تد ین لوایح قضایی مناسب در این قلمر همانند سایر قلمر های حقوقی از ظایف قوه
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قضائیه بوده این قوه نباید در مبارزه با این جرائم تحت تأثیر نهاههای سیاسی اجرایی
غیرقضایی قرار بهیرد .برخورد شایسته قانونی ،تضمینی برای اقتصاد سالم جلوگیری از
فرار سرمایه خواهد بود (کوشا دهقانی سانیج ،1396 ،ص .)63
بنابراین ،نظر به اثار شوم پدیده فساد مالی بهخصوص در حوزههای بانکی از جهت
اقتصادی ،سیاسی اجتماعی ،لز م اتخاذ سیاستی جامع کاربردی (سیاست جنایی) مبتنی
بر امر؛ حتمیت ،قطعیت سرعت در اجرای مجازات در راستای پیشهیری بیش از پیش ان
احساس میشود .ازاینر  ،مطالعه جنبه غالب سیاست اتخاذ شده از طرف کشورها را در این
مورد سیاست کیفری تشکیل میدهد ،لی باید توجه داشت که سیاست کیفری در بخشی از
سیاست جنایی است که باید ابعاد مختلف ان در راستای پیشهیری از فساد جرائم در ابعاد
مختلف اقتصادی در نظام بانکداری تبیین شود .نبود تشکی ت سازمانیافته برنامهریزی
در خصوص برنامههای پیشهیری از جرائم در حوزههای مالی اقتصادی بانکها

جود

مشک ت عدیده گاه سیاستهای غلط اقتصادی صدها عامل ناشناخته دیهر دست به
دست هم داده تا برخی افراد در نظام بانکی مرتکب جرائم مالی شوند اقتصاد کشور را

مرضیه همتی ،بهاره جدید

بسان ک ف پیچیدهای نابسامان کنند .ازاینر  ،پرسشی که در اینجا میتواند مطرح شود
این است که باتوجه به این امر که سیاست جنایی باید تابع اصول حقوقی خویش همچون
اصل سرزمینی بودن جرائم مجازاتها باشد (نجفی ابرنداباندی ،)1378 ،چهونه میتوان
به سیاست جنایی تأثیرگذار بر پیشهیری از جرائم بانکی دست یافت؟
پیشینه :نظر به بررسی منابع مرتبط با موضوع پژ هش ،تنها برخی پژ هشهای انجام شده،
بهصورت مستقیم به بحث تبیین چالشهای سیاست جنایی در پیشهیری از جرائم بانکی
پرداختهاند این در حالی است که بیشتر پژ هشها ،سیاست جنایی را در حوزههای دیهر
بحث کردهاند که به برخی از انها اشاره میشود.
موسوی ( )1397در پژ هش خود باعنوان «جرائم موسسات پولی اعتباری غیربانکی در
حقوق ایران» نوشته است که جرائم موسسات پولی اعتباری بهلحاظ ارتباط مستقیم ان با
منافع عمومی سیستم اقتصادی کشور بهنحو کلی از زمره جرائم اقتصادی است که کشور
ما بهخصوص در سالهای پس از پیر زی انق ب اس می با ان مواجه بوده است .دگرگون
پولی سرمایهگذاری اشخاص در بازار پول ،همهی ازجمله اسبابی هستند که لز م جود
نهادهایی با فعالیتهای پولی اعتباری را ایجاب نمودهاند .در این بین تخلف از مقررات
ضوابط حاکم انحراف از اهداف موضوع این قبیل نهادها که تاثیر قابل توجهی بر نظام
اقتصادی کشور میگذارد ،قابل پیشبینی است .قانونهذار بهمنظور مقابله با معضل مربوط
به تخلفات نهادهای پولی اعتباری اعمال مجازاتهای مناسب پیشهیری از قوع
جرائم سنهینتر بر ز مسائل حاد اقتصادی ،نسبت به جرمانهاری افعال ترک افعال
تخلفامیز این قبیل اشخاص اقدام کرده است .سبزعلیان ( )1397در پژ هش خود باعنوان
«بررسی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران» نوشته است که منظور از تطهیر
مال ،مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم تبدیل انها به اموال پاک است .بهطوری
که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود .همچنین نتایج پژ هشی نشان داد
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که در حقوق ایران ،اموال نامشر عی که منشا حصول ان راههای غیرقانونی بوده است،
اگرچه بارها در فرایند پولشویی در معاملههای درست بهظاهر قانونی هم انجام شود ،باز
هم تطهیر نمیشود .کشف اثبات جرم پولشویی ع ه بر همکاری بانکها موسسات
مالی ،باید در زمینه تسهی ت اثبات این جرم ،اتهام را متوجه متهم کرد تا بتوان جرم را بهتر
تشخیص داد به نتیجه مطلوب رسید .رمضانی عبدی ( )1397در پژ هش خود باعنوان
«خ ءهای قانونی برای مبارزه با جرائم اقتصادی در حقوق ایران» نوشته است که جرائم
اقتصادی از معد د جرائمی است که برخ ف سنتیبودن برخی از مصادیق ان ،مدنظر
حقوقدانان در دهههای اخیر قرار گرفته است .لی تاکنون هیچ تعریف مشخصی از جرائم
اقتصادی در کشورمان ارایه نشده است .شناسایی این مفاسد جرمانهاری درخصوص ان
از دغدغههای قوه مقننه هر کشوری است .در حیطه فعالیتهای اقتصادی انچه باعث
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میشود یک عمل مفسدهانهیز تلقی شود ،مضربودن ان عمل

اردکردن ضرر به جامعه

افراد جامعه است .بنابراین اژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده بد ن ضرر
جرمی باعنوان جرائم اقتصادی محقق نمیشود .اسدی (  )1397در پژ هش خود باعنوان
«بررسی حقوقی پولشویی در نظام بانکی کشور» نوشته است که سرعت باالی جهانیسازی
اقتصادی مالی ،از یکسو اعتقاد به جود این فرایند بیسابقه تاریخی را موجب شده از
سوی دیهر ایجاد یک سازمان کیفری فوقالعاده موفق مطلوب را تقویت کرده است.
اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده
است

انها به پیامدهای بعضا منفی جهانیسازی مالی که تقریبا تمام ر ابط انسانی

اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرارداده بیتوجه کرده است .این مسئله ،رشد فزاینده
جرائم اقتصادی سازمانیافته

گسترش انتقال داراییهای نامشر ع در سطح جهان را

باهدف تغییر هویت این داراییها از طریق به گردش ا ردن انها در سرمایهگذاریهای
مشر ع به همراه دارد .ابوالحسنی هستیانی

دانیالی ( )1397در پژ هش خود باعنوان

«تد ین الهوی راهبردی پیشهیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور -مطالعه موردی

مرضیه همتی ،بهاره جدید

بانک صادرات ایران» نوشتهاند موضوع مبارزه با پولشوئی

استانداردهای ان در ابعاد

بینالمللی داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که گر ه اقدام مالی
حتی بانک تسویه بینالمللی ،با عنایت به این استانداردها به رتبهبندی بانکها سبکهای
مترتب بر ان در کشورها مبادرت میکنند .در این راستا نظام بانکی هر کشور موظفاند با
پیادهسازی نظامات دستورالعملهای مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی خود در جهت
استانداردهای یادشده حرکت کنند هم مسیر را برای مرا دات بینالمللی هموار کنند .بر
این مبنا تد ین ارائه الهوی پیشهیری مبارزه با پولشویی از اهمیت یژهای برخوردار
است .نتایج نشان میدهد اقدامات بهعمل امده درخصوص پیشهیری مبارزه با پولشویی
در مقایسه با استانداردهای بینالمللی تد ین شده توسط گر ه مالی ،انطباق کامل ندارد.

مبانی نظری
سیاست جنایی هدفدار برای دستیابی به اهداف خود ،به ابزار کارامدی احتیاج دارد که
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باتوجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی ،میتوان ان را به سیاست جنایی تقنینی،
سیاست جنایی تقنینی :سیاست جنایی تقنینی مجموعهای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را
دربر میگیرد که در قانون متجلی شده است ضمانت اجرای قانونی دارد .این نوع از
سیاست جنایی ،ضمن انکه ص حیت قانونی دارد؛ معیار مبانی انواع دیهر ان بوده
بیانهر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه است .سیاست جنایی تقنینی ،گاه بر
عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد گاهی نیز بر شخصیت مباشر مرتکب ان عمل
مجرمانه یا منحرفانه ،تأکید میکند .سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار یا
منحرف ،است با این دیدگاه ،قانون ،زمانی مبتنی بر سیاست جنایی است که «فردی
کردن» ضمانت اجرای کیفری ،کنترل اجتماعی را برای مساعد هموار نمودن راه بازگشت
بزهکاران منحرفان به جامعه ،میسر سازد .در این حالت ممکن است مجازات به طور
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سیاست جنایی قضایی سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کرد (الزرژ ،1381 ،ص .)93

آسیبشناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی

کلی ضمانت اجرا ،حتمی قطعی نبوده با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ زیرا انچه
مهم است ،شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی (الزرژ ،1381 ،ص .)96
سیاست جنایی قضایی :سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق ان ،یعنی سیاست جنایی
که در تصمیمها عملکرد دادگاهها منعکس است .پس از انکه قانونهذار ،سیاست جنایی
پیامهای قانونهذار ،به

خود را در قالب قوانین

مقررات پیاده کرد ،این قوانین

صورتهای متفا تی درک

پذیرفته میشود .قانون به تبیین اصول مبانی کلی نظام

کیفری یک جامعه پرداخته تفسیر تطبیق ان را در موارد خاص به قضات محاکم اگذار
کرده است .این امر یعنی ر ح بخشیدن به الفاظ خشک بیر ح قوانین فعلیت بخشیدن
به انها .به بیان دیهر« ،سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی ،ان طور که مورد
برداشت ،تفسیر عمل قضات قرار میگیرد» (قیاسی ،1385 ،ص .)25
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سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر فعال جامعهی مدنی در
سیاست جنایی است .به عبارت دیهر ،درنظر گرفتن اثار ضر رت حیاتی ایجاد ابزارها
اهرمهای تقویتی دیهر بهغیر از پلیس یا قوه قضاییه بهمنظور اعتبار بخشیدن به طرح
سیاست جنایی است که به سیله قوه مجریه مقننه تد ین میشود .در ایران ،با الهام از
مبانی فقهی بد ن توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع ،مقررات قابل توجهی
برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه فراهم شده است که برجستهترین جنبه ان ،به
مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط میشود .ضمن اینکه جامعه مدنی ایران با تکیه بر
اموزههای دینی پشتوانه فرهنگ سنت غنی مشارکتی خود ،از بسترهای مناسبی در این
راستا به یژه پیشهیری از بزهکاری برخوردار است (معا نت اموزش قوه قضاییه،1387 ،
ص  .)11در نتیجه ،سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین ،سیاست جنایی قضایی
با استفاده از مجازاتهای جایهزین حبس یا نظام نیمه ازادی سیاست جنایی مشارکتی با
استفاده از حمایت

مشارکت اهرمهای مردمی (ع ه بر استفاده از ابزارهای قانونی

قضایی) ،سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.

مرضیه همتی ،بهاره جدید

پولشویی در یک بیان ساده به معنی اقداماتی است که بهمنظور مخفی کردن منشا منبع
اقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه داد ستدهای نامشر ع صورت میگیرد تا به اصط ح
پول الوده نامشر ع ،در ظاهر پاک قانونی جلوه کند .قانون مبارزه با پولشویی مصوب
 1386/11/2مجلس شورای اس می به ذکر مصادیقی از جرم پولشویی پرداخته است که با
توجه به مصادیق یادشده میتوان تعریفی کلی از پولشویی را استنباط کرد .براساس ماده 2
قانون مبارزه با پول شویی« :جرم پولشویی عبارت است از:
الف .تحصیل ،تملک ،نههداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم
به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست امده باشد.
ب .بدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان کردن منشا غیرقانونی ان با علم به اینکه
به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست امده باشد.
پ .خفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت اقعی ،منشأ ،منبع ،محل ،نقل انتقال ،جابه
جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد»
«اقداماتی که فرد با بکارگیری ابزارهای قانونی باهدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش
عواید حاصل از جرم ،بهمنظور استفاده از درامدهای نامشر ع انجام میدهد .بهعنوان مثال
فردی که جوه غیرقانونی غیرمشر ع ناشی از جرائمی همچون اخت س ،ارتشاء ،قمار،
ک هبرداری ،قاچاق مانند ان را در اختیار دارد برای گم کردن پنهان ساختن منبع
اقعی ان جوه ،اقدام به تبدیل این جوه به ا راق مشارکت ،سهام

سپردههای

سرمایهگذاری به نام خود یا دیهران ،خرید اموال منقول غیر منقول یا صد ر حواله به
نام خود یا دیهران میکند تا بدین سیله شناخت تعقیب کیفری مجرم یا مجرمان دشوار
یا غیرممکن شود (باقرزاده ،1383 ،ص .)63
پولشویی ،جرمی ثانویه است ،یعنی پولشویی همیشه پس از ارتکاب جرم اصلی اتفاق
میافتد که بیشتر این جرائم پول نقد فرا انی عاید مجرمان ان میکنند ،اعم از انکه جرم
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ا لیه مالی یا غیر مالی باشد .بهعنوان مثال با جود انکه موضوع اصلی جرم ادمربایی مالی
نیست لی ممکن است عواید مالی داشته باشد که مجرم توسط خود یا دیهران برای مشر ع
نشان دادن درامد حاصل از ان اقداماتی انجام دهد.
نظریههای مربوط به ارتکاب جرائم اقتصادی و بانکی
نظریه روان شناختی (ژان پیناتل) :بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج میبرد همین
امر عامل محرک انهیزه اصلی ا برای کسب قدرت بهشمار میر د .ا عقده خود را با
خرید کاالهای اشرافی نشان میدهد .در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از
چنان قدرت

توانایی فکری برخوردار است که ان دسته ع یم بیر نی قدرت را که

حساسبرانهیز است مخفی میکند .مث ً بهمنظور عدم پرداخت مالیات اموال انها را به پول
نقد تبدیل یا به شخص دیهری در خارج منتقل میکند .ایراد این نظریه این است که فرد
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مجرم را جدای از محیط موقعیت یا ضعیتی که در ان عمل میکند قضا ت تحلیل
میکند .مانند کارمندی که اراده ارتکاب جرم دارد لی کنترلهای قانونی اداری مانع این
امر میشود (نظری ،1390 ،ص .)23
نظریه فشار مرتُن :بزهکاران اقتصادی سایل قانونی را ،بهمنظور دستیابی به باالترین
نماد موفقیت د ر میزنند .بین اهداف سطح باالی بزهکاران اقتصادی

سایل قانونی

دستیابی به اهداف شکاف قابل توجهی جود دارد .درست مثل کسی که میخواهد در
مسابقات زنهبرداری مقام نخست را کسب کند لی بهدلیل تمرین نکردن به د پینگ
متوسل میشود .خ قیت بزهکار اقتصادی به اسطه شکاف بین هدفهای مادی امکانات
قانونی ایجاد میشود فرد را در حالت خ ء هنجاری قرار میدهد .هرچقدر این شکاف
بیشتر باشد بیاعتنایی به هنجارها د ر زدن قانون بیشتر میشود .مرتن بزهکاری را ناشی
از ضعیتی میداند که جامعه به جود ا رده است .این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد
غیرد لتی است .زیرا ،در کشورهای دارای اقتصاد د لتی خود د لت فر شنده تاجر بزرگ
محسوب میشود (جین ،1386 ،ص .)342

مرضیه همتی ،بهاره جدید

نظریههای مربوط به محیط اقتصادی :استفاده ناخواسته قدرتهای بزرگ از شرکتها
صاحبان سرمایه ،در اقع نیاز قدرتهای بزرگ به پول ،در محیط اقتصادی بزرگ تامین
میشود .ازاینر بهخاطر ارتباط فعاالن اقتصادی با حاکمیت با جرائم انها با اغماض برخورد
میشود .محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت انها تحریک برانهیز نیست
تقبیح عمومی را بهدنبال ندارد .رسیدگی به این جرائم به اهل فن اگذار میشود که این امر
سبب تضعیف نمود بیر نی کنترل این جرائم میشود (نجفی ابرندابادی ،1387 ،ص .)47
نقش نظام اقتصادی در قوع جرائم اقتصادی نیز بدینگونه است که در کشورهای
سرمایهداری ،مالکیت خصوصی محترم

اعمال علیه ان جرم محسوب میشود .در این

کشورها با مجرمان یقهسفید ر بر هستیم .اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی
اشتراکی در چنین نظامهایی سبب میشود که شهر ندان درکی از مفهوم داراشدن نداشته
باشند .بنابراین ،جرم یقهسفیدی موضوعیت ندارد
کشورهای سرمایهداری در د ران رشد

انچه هست فساد د لتی است .در

شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری

جرائمی که ریشه انها غالباً اقتصادی است .چون سرقت ،خیانت در امانت ک هبرداری
مانند ان ،ر به افزایش است (نجفی ابرندابادی ،1387 ،ص .)47
نظریههای حقوقی :حقوق کیفری اقتصادی ایران از شفافیت الزم برخوردار نیست .اژگان
مبهم کلی در مهمترین متن قانونی جرائم اقتصادی (قانون مجازات اخ لهران در نظام
اقتصادی کشور مصوب سال  )1369نظیر اخ ل ،عمده ،ک ن فرا ان بد ن تعریف
تعیین قلمر ان باعث تفسیرهای گوناگون سردرگمی قضات ،شکات ،متهمان

ک ی

انها شده درنهایت موفقیت الزم در مبارزه با جرائم اقتصادی را بهدنبال ندارد (معا نت
اموزش قوه قضاییه ،1387 ،ص .)3
نظریههای چند عاملی :این نظریه جرم را نتیجه تعامل عوامل مختلف میداند.
نظریه فونتان :ی انهیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمان اقتصادی معرفی میکند در
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انهیزه سه عامل را موثر میداند:
 عوامل ر انی فردی مثل ناپختهی اقتصادی یا گذشته ناموفق مانند ان؛ عوامل اجتماعی :قضا ت دیهران ،محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیلمیدهد فرد ت ش میکند از هر طریق ممکن ثر تاند زی کند؛
 عوامل مادی :جنون کسب پول مادیات چنان است که عق نیت انها را متوقف میکنددر نتیجه دست به ارتکاب جرم میزنند.
نظریه کوراکیس :ی جرائم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی ،محیطی فردی میداند.
ا عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت ،توسعه شهرها توسعه صنعت فنا ری که
مسئولیت اشخاص حقوقی را نشانه میر د بیان میدارد .برای عامل محیطی د رکن جامعه در
مفهوم ک ن که افراد را به مصرف هرچه بیشتر ترغیب میکند فنا ری نوین که به ابزاری
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برای جرائم اقتصادی تبدیل شده است بیان میدارد .در اقع این د عامل ارزشهای جدیدی
ایجاد کردهاند .عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنهی هوش مرتکبان این جرائم است که
ا را بهسمت سوء استفاده بهموقع از سادگی بزهدیدگان سوق میدهد.
نظریه بائر :این نظریه بر اکنش اجتماعی نسبت به جرائم تکیه دارد ضمانتاجراهای
جرائم اقتصادی را بررسی میکند .این عوامل عبارتاند از :ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا
سبک بودن ضمانتاجراهای این جرائم ،ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت سیاست،
موقعیت اجتماعی بزهکاران که میتواند جرم زا باشد ،فنا ری که باعث سهولت ارتکاب
جرائم توسط افراد صاحب فن شده است جهانی شدن که از د بعد قابل بررسی است.
جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکتهای چندملیتی د م جهانی شدن معنوی که از طریق
اسناد بینالمللی صورت میپذیرد (تانزی ،1378 ،ص .)149

روش
این پژ هش با هدف اسیبشناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشهیری از جرائم بانکی

مرضیه همتی ،بهاره جدید

انجام شد .پژ هش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی ازنظر ر ش توصیفی – تحلیلی است
دادههای ان به ر ش کتابخانهای جمعا ری شد.

یافتهها
با جود قوانین پراکنده در پیشهیری غیرکیفری ،سیاست جنایی ایران تاکنون بهخصوص در
جرائم مالی علیه د لت با کاستیهای فرا انی ر بر است ،ایجاد نظارت در حین خرج از
طریق زارت امور اقتصادی دارایی با اعزام مامورانی به نام ذیحساب که عمده ظایف
انها مطابق ماده 31

 51قانون محاسبات عمومی ،نظارت بر امور مالی

محاسباتی

دستهاههای اجرایی تطبیق پرداخت با قوانین مقررات است ،میتوان بهعنوان یک عامل
پیشهیری غیرکیفری مهم تلقی شود .لی در عمل ذیحساب بهلحاظ نوع تخصص خود در
امور مالی از دانش حقوقی کافی برای تبیین جرائم مالی علیه د لت برخوردار نیستند.
بخش زیادی از جرم تصرف غیرقانونی مانند تأمین اعتبار از غیر محل معین ،توسط این

153

دسته از کارمندان صورت میگیرد .باتوجه به نوع رفتارهای مجرمانه ،استفاده غیرمجاز از
کارمندان دستهاههای اجرایی موضوع ماده  598قانون مجازات اس می باشد لی مرتکبان
رفتار مجرمانه مصرف اعتبار در غیر مورد معین ،مصرف اعتبار در موردی که اعتبار برای
ان در نظر گرفته نشده ،هزینهکرد زائد بر اعتبار مصوب با ملحوظ داشتن تعاریف مراحل
هزینه (مواد  17تا  22قانون محاسبات عمومی)

با صراحت ماده 52

 53قانون

محاسبات عمومی؛ فقط شامل باالترین مقام دستهاه اجرایی ،ذیحساب اشخاصی است که
بد ن اسطه ،مسئولیت هزینه به انها تفویض اختیار شده است .با شناسایی قشر اصلی افراد
در معرض خطر ،میتوان با استفاده از پیشهیری غیرکیفری از سطح پیشهیری ثانویه که
هدف ان ضع شرایط خطر در ا لویت قراردادن انهاست استفاده کرد.
پیشهیری نیز مقید به رعایت مبانی نظری ،اصول علمی معیارهای حقوقی بوده هدف
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اموال د لتی

اهمال

تفریط منجر به تضییع اموال ،میتواند شامل تمام کارکنان
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پیشهیری نمیتواند کاربرد هر سیله ،فن یا اقدام را توجیه کند (نجفی ابرندابادی،1390 ،
 .)513بنابراین در پیشهیری غیرکیفری جرائم علیه اموال د لتی نیز ع ه بر مدنظر
قراردادن کرامت انسانی کارکنان د لت ،باید حقوق ا لیه استخدامی ی تأمین شود .با
بررسی تجربی عینی بسیاری از موارد تصرف غیرقانونی مشکل تبیین عناصر متشکله
این جرم؛ نااگاهی کامل از قوانین مقررات انجام امور مالی ،محاسباتی مدیریتی در
دستهاههای اجرایی بهطور چشمهیری قابل لمس است ،بهطوری که بیشتر مدیران،
کارمندان ذیحسابان دستهاههای اجرایی بهدلیل فقدان تخصص؛ اگاهی کاملی از قوانین
مقررات حاکم بر دستهاههای اجرایی مربوط ندارند که همین عامل باعث بر ز جرائم مالی
ازجمله تصرف غیرقانونی در اموال

جوه د لتی میشود .پژ هشها نشان میدهد« :اجرای

مقررات مجموعه قوانین موجود به خودی خود برای ایجاد تقویت رفتار اخ قی در
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بخش د لتی کافی نیست .رهبری ،راهنمایی شفاف برنامههای اگاهسازی میتوانند مکمل
مناسبی برای اجرای مقررات موجود باشد» (قاسمی گلزاده ،1389 ،ص  .)13همانگونه
که در اقدامات پیشهیرانه جرائم ،مطمئنترین سیله تکمیل موازین اموزش پر رش بیان
شده است (بکاریا ،1389 ،ص  .)136بنابراین اموزش موضوعات

جرائم مالی،

بهخصوص اموزش مشاغل در معرض خطر انی در پیشهیری از قوع جرم بهعنوان یک
برنامه میانمدت میتواند تأثیر مناسبی در کاهش اینگونه بزهها داشته باشد.
پیشگیری وضعی از جرم پولشویی در نظام بانکی
پولشویان همواره ت ش دارند بهگونهای رفتار کنند که معام ت غیرمشر ع انها از عملیات
مشر ع قابلیت تمیز نداشته باشد .بنابراین بانکها در مواجهه با پولشویان همواره با
خطرهای پیچیدهای مواجه هستند .ازاینر باید برنامه مبارزه با پولشویی در بانکها
مؤسسات اعتباری با ر یکرد خطرمحور بهنوعی تنظیم شود که امکان تفکیک حداکثری
معام ت غیرقانونی با عملیات قانونی را فراهم کنند .در این راستا شناسایی مشتریان
پرخطر بسیار مهم است ،برخی مشتریانی که بهطور سنتی بهعنوان مشتریهای پرخطر

مرضیه همتی ،بهاره جدید

شناسایی میشوند عبارتاند از:
 سازمانهای مالی غیربانکی سازمانهای غیر د لتی مانند خیریهها؛ شرکتهای بر ن مرزی؛ شرکتهای سهامی که سهام ان بینام است؛ فعالیتهای اقتصادی که خدمات را بهصورت نقدی ارائه میدهند (رستورانها،خردهفر ش پارکینگهای اتومبیل مانند ان)؛
 شناخت مناطق پرخطر نیز برای اجرای یک برنامه مؤثر ضدپولشویی ضر ری است.بهطور کلی مناطق نزدیک مرزهای خارجی یا مناطقی که فعالیتهای مجرمانه
مانند قاچاق در انجا بیشتر است ،ازجمله مناطق پرخطر شناخته میشود.
بررسی سقف مقرر :بانکها به استناد ماده « 2دستورالعمل نحوه گزارش اریز نقدی جوه
بیش از سقف مقرر» کلیه شعب باید در صورت اریز جوه نقدی بیش از سقف مقرر (در
حال حاضر  )150000000توسط مشتری ،گزارش اریز جوه نقد ،طی فرمی بهطور دقیق
پولشویی ارسال کنند .بانکها با طراحی زیرسیستم نرمافزاری این امکان را به جود
ا ردهاند که کلیه اریزهای نقدی با تکمیل فرم مکانیزه اط عات مشتری همراه باشد در
مواردی که این مبلغ از سقف مقرر اییننامه باالتر ر د ،بهصورت سیستمی تاییدیه دریافت
کند درنهایت این اط عات به بانک مرکزی ارسال شود .در زمینه پرداخت جه نقد بیشتر
از سقف مقرر نیز باید تا حد امکان بانکها از پرداخت این جه خودداری کرده در غیر
این صورت اط عات گیرنده در سیستم ثبت میشود به احد مبارزه با پولشویی برای
بررسیهای اتی ارسال میشود.
کارت هدیه :مورد دیهری که در بانکها به ان پرداخته شده پرداخت کارتهای هدیه به
ارباب رجوع است که در سالهای قبل کنترل مشخصی بر ر ی ان در بانکها جود
نداشت بهعبارتی یکی از ابزارهای پولشویی بود چون قابلیت پیهیری را در مراجع صالح
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میسر نمیکرد .در سال  1394این محد دیت در نظر گرفته شد که فقط شعبه مجوز صد ر
کارت هدیه تا مبلغ معین را برای مشتریان خود دارد بهصورت گذری نمیتواند برای
سایر اشخاص کارت هدیه صادر کند .با این اقدام ،درخواستهای بیر یه کارت هدیه برای
انجام عمل پولشویی محد د شد .همچنین در هنهام صد ر کارت هدیه باید مشخصات
سجلی مشتری همراه با شماره حساب ی در شعبه یا بانک مربوطه ثبت شود .صد ر کارت
هدیه از دستهاههای خودپرداز نیز چون از طریق کارت عضو شتاب مشتری صورت میگیرد
قابلیت پیهیری را دارد.
اوراق مشارکت :یکی از ابزارهای پولشویی در بانکها فر ش ا راق مشارکت است که تا
قبل از سال  ،1394ا راق بد ن ثبت مشخصات گیرنده همچنین با قابلیت انتقال به غیر
اگذار میشد .برای جلوگیری از پولشویی
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کنترل نقدینهی بانکها ،سامانه «سیما»

طراحی شد تا مشخصات گیرنده ا راق بهصورت برخط در ان ارد شود برگ ا راقی به
مشتری مانند قبل داده نمیشود از طرفی این ا راق قابلیت انتقال به غیر را ندارند؛ پس در
مناطقی با خطر باال مانند مناطق مرزی ،با توجه به شرایط خاص ،این راهکارهای جدید
محد دکننده ،قابلیت پیشهیری بیشتری در سالهای اخیر به جود امده قابلیت شناسایی
صاحب ا راق در بانکها فراهم شده است.
رابط مبارزه با پولشویی :در حال حاضر هر کدام از شعب بانکها دارای یک رابط مبارزه
با پولشویی هستند که پیهیری کلیه قوانین

دستورالعملها

یا راهنمایی کارکنان

ارسال گزارشات به احدهای اط عات مالی را بهعهده دارند .د رههای اموزشی مرتبط با
پولشویی برای افراد یادشده برگزار میشود تا با بر ز شدن اط عات انها نحوه استفاده از
نرمافزارهای جدید ،از جرائم بانکی پیشهیری شود.
محدودکردن سقف انتقال وجه روزانه از طریق خودپردازها :کلیه بانکها برای پیر ی
از قوانین پولشویی ،پیشهیری پیادهسازی این قوانین ،همراستا با دستورالعملهای بانک
مرکزی ،سقف پرداخت خودپردازها کارتخوانهای در ن شعب ،انتقال کارت به کارت

مرضیه همتی ،بهاره جدید

در طی ر ز از طریق بانکداری اینترنتی کارت خوان شعب را محد د کردهاند .بهعبارتی با
اینکار تا حد د زیادی از جابجایی بیر یه پول جلوگیری میشود کارت الکتر نیکی با
محد دیت ایجاد شده کنترلهای انجام شده کمتر بهعنوان ابزاری برای پولشویی مورد
استفاده قرار میگیرد هرچند که با قابلیت داشتن تعداد نامحد د کارت برای یک شخص
حقیقی ،پیهیری این مسئله همچنان دشوار خواهد بود.
ضرورت استعالم و احراز اسناد و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی :یکی دیهر از
اقدامات انجام شده در چارچوب قوانین موجود در کشور برای مقابله با پولشویی در نظام
بانکی کشور ،شناسایی هویت مشتری بهصورت دقیق ازطریق استع م از سازمان ثبت
احوال است .این کار در کلیه شعب بانکها در حال انجام است

بد ن این استع م،

حسابی افتتاح نمیشود.
ایرادات وارد به سیاست جنایی اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی :گفتنی است در
قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال  1386ایرادات اساسی ارد است که قانونگذار سعی
لی ایرادهای زیر همچنان جود دارد:
 تناسب نداشتن جرم با مجازات (مجازات کم در برابر جرمی بزرگ)؛ پیشبینی نشدن راهکار درخصوص جرائم سازمانیافته؛ پیشبینی نکردن راهکار کیفیات مخففه معاف کننده؛ پیشبینی نکردن ضمانتاجرای کافی برای اجرای صحیح کامل قانون؛ پیشبینی نکردن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.نواقص اجرایی :بحثی که مطرح است اینکه با جود تمام راهکارها قوانین ،ایا سیاست
جنایی اجرایی ایران در زمینه پولشویی توانسته است بهصورت موفق عمل کند یا نه؟ قابل
مشاهده است که بانکها موسسات مالی نهایت سعی خود در مبارزه با این جرم بکار
بستهاند

از راهکارهای داخلی خود استفاده میکنند لی همچنان بانکهای ایران
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نتوانستهاند مطابق شرایط بینالمللی در رابطه با این جرم رفتار کنند .ر زانه در ر یههای
اجرایی در بانکها با پر ندهها

موضوعهای مشکوک به پولشویی ر بر هستیم،

بهخصوص در نواحی مرزی کشور با سایر کشورهای همسایه که دارای مرزهای ابی
خاکی طوالنی هستیم.
آموزش :باید به این مسئله توجه کرد که تمام راهکارها ،دستورالعملها

سیاستهای

اجرایی در کشور درنهایت در بانکها ،در پشت باجه به دست نیر ی انسانی قابلیت اجرا
پیدا میکند .اگر نیر ی انسانی بکار گرفته شده اموزش الزم را ندیده باشد یا به این جرم
ابعاد ان اقف نباشد ،عواقب جبرانناپذیری به بار میا رد .اموزش نیر ی انسانی یکی
از ایرادهای ارده به نظام اجرایی بانکهای داخلی است .کارکنان بهطور معمول بهدلیل
شلوغی کار زیاد کمبود منابع انسانی ،از اموزش کافی برخوردار نیستند .از طرفی
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هوش

ذکا ت کارمند پشت باجه نیز یکی دیهر از عوامل موثر در شناخت اینگونه

مجرمان یا حسابهای مشکوک است .در این زمینه ماده  35قانون مبارزه با پولشویی
مقرر میدارد« :تمام اشخاص مسئول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات الزم جهت
برقراری د رههای اموزشی بد خدمت ضمن خدمات کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم
کنند» .این د رهها باید برای اشنایی با قانون ،اییننامهها دستورالعملهای مربوط ،نحوه
عملکرد پولشویان

به یژه اخرین شهردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص

مشمول چهونهی محو منشا مجرمانه جوه باشد.
بهمنظور کاهش اسیبپذیری ناشی از پولشویی از طریق فنا ریهای جدید پرداخت از
طریق پول الکتر نیکی ،اقدامات زیر پیشنهاد شده است:
 محد دکردن عملیات ظرفیت کارتهای هوشمند؛ متصل کردن فنا ریهای پرداخت به موسسات مالی حسابهای بانکی؛ الزام به داشتن ر یههای استاندارد ثبت اط عات نههداری رکوردها برای اینسامانهها بهگونهای که بتوانند رکوردهای مربوط را به سیله اختیارات قاضی

مرضیه همتی ،بهاره جدید

بررسی ،مستندسازی توقیف کنند ایجاد استانداردهای بینالمللی برای این
مقیاسها

معیارها ،ایجاد ر یههای جدید که توان مالی موسسات را برای

شناخت کامل مشتریان خود تسهیل کنند؛
 ت ش برای همسانسازی استانداردها؛ توسعه ظرفیتهای فنا ری اط عات جدید که هم به کشف تراکنشهای پیوستهمشکوک هم به تأیید مشتری کمک میکند؛
 محد دکردن انواع خدمات مجاز پیوسته حجم این تراکنشها؛ محد دکردن تراکنشهای پیوسته فقط به حسابهایی که بهر ش سنتی حضوریافتتاح شده باشند؛
 جلوگیری از ارائه خدمات الکتر نیکی توسط مؤسسات مالی غیرمجاز.تدابیر ماده  6 ،2مانند ان در اییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران بهتنهایی
برای مبارزه با پولشویی کافی نیست

این انتظار از قانونهذار میر د تا با استفاده از

پولشویی سایر اسناد موجود در این زمینه ،بیش از پیش از ارتکاب پولشویی الکتر نیکی،
پیشهیری کند.
زیرساختها نرمافزارها :یکی دیهر از مواردی که میتوان بهصورت موردی به ان اشاره کرد
جود نرمافزارها ساختارهای دارای نقص در بانکها موسسات است ،بهطوری که کاربر
مربوطه با زدن یک دکمه میتواند مبلغ اریزی بیش از سقف مقرر را تایید کند ،منظور این
است که سامانهها طوری طراحی شوند که بههیچ عنوان اجازه چنین دریافت پرداختی که
مخالف با اییننامه اجرایی است را ندهند ،ضمن اینکه حسابهای قدیمی در سطح بانکها
هنوز به قوت خود باقی هستند در افتتاح انها مقررات یادشده رعایت نشده است.
ضعف اطالعرسانی :مشکل اصلی در مبارزه با پولشویی ضعف اط عرسانی است
فعالیّتهای خوبی که در این حوزه انجام شده است ،بهنحو مطلوب در داخل کشور عرصه
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بینالملل منعکس نشده است .برخ ف سایر حوزهها باید در عرصه پولشویی ،برنامه
فعالیتها را حتی اگر کوچک باشد به بهترین شکل ممکن با استفاده از سایل ارتباط
جمعی اط عرسانی کرد .برای انتقال موضوع پولشویی اهمیت ان به بدنه بانک ،باید
اموزشهای موثر کاربردی در دستور کار قرار گیرد .پولشویی موضوعی فنی تخصصی
است اموزشها نیز باید بهگونهای باشد که مشکل ایجاد نکند .برای اموزش نیز میتوان
ع ه بر استفاده از دانش تخصص مدرسان بانک ،از متخصصان صاحبنظران خارج از
بانک هم بهره برد.
شیوههای نوین مقابله با جرائم بانکی
تجمیع و یکپارچهسازی اطالعات و به اشتراک گذاری آنها :در حال حاضر بسیاری از
سازمانهای د لتی خصوصی ،اط عات مفیدی درباره قربانیان جرائم اقتصادی مجرمان

دوره  ،4شماره  ،4زمستان

Vol. 4, No. 4, Winter 2022-1400

160

ان دارند حتی راهکارهایی هم برای مقابله با ان درنظر گرفته بهکار میبرند؛ لی افراد
معد دی از این اط عات

شیوه

شهردهای موجود اگاه هستند

علّت اصلی ان،

پراکندگی اط عات یا بهنوعی خصوصی بودن انهاست .در این راستا الزم است ابتدا
اط عات را تجمیع سپس انها را در قالب یک بانک اط عاتی جامع به اشتراک گذاشت.
در این میان ،موانعی همچون فاصلة جغرافیایی ،نااگاهی از مفاد قانونی ،سیستم حقوقی
قضایی ،تفا تهای زبانی ،فنا ریهای نوین مشک ت ناشی از مقررات اداری

جود

دارند که مانع از تجمیع اط عات تشکیل یک بانک اط عاتی یکپارچه جامع میشوند؛
لی باید درنظر داشت که از طریق فنا ریهای جدید اط عاتی ارتباطی ،میتوان از همة
این موانع عبور کرد .تهیه ایجاد یک بانک اط عاتی جامع یکپارچه ازسوی پلیس با
همکاری نهادها سازمانهای د لتی ازجمله بانکها ،ام ک ،بیمهها ،دستهاه قضا مانند
ان میتواند با این هدف ایجاد شود که با جهان به اشتراک گذارده شده یا حداقل قابلیت
ارتباط با بانکهای اط عاتی جهانشمول اعم از اینترپل یا اتحادیه ار پا را داشته باشد.
تشویق قربانیان به ارائه گزارش و تشکیل پرونده ،با انجام اقدامات تسهیلی و

مرضیه همتی ،بهاره جدید

اطالعرسانی :در حال حاضر ضعیت بهگونهای است که بیشتر قربانیان ،قربانی شدن خود
در جرائم اقتصادی را به دالیل مختلف گزارش نمیکنند .برخی از انها مراحل دشوار
رسیدگی فرایند اداری برخی دیهر ،مشک ت قضایی را بیان میکنند .نکته مهم ،پرهیز
از گزارش توسط اشخاص حقوقی است که اع م گزارش را ضعف مدیریت یا عملکرد
سازمان متبوع خود میدانند یا اهمة افشای همکاری برخی از عوامل خود را دارند .این
موضوعات ،باعث پنهان ماندن بسیاری از جرائم اقتصادی گسترش انها میشود .ضعیتی
که شاید پلیس ،در ان کمترین نقشی نداشته باشد .بررسیها نشان داده که در بسیاری از
مواقع ،پلیس نیز حسّاسیت الزم را از خود نشان نداده است؛ چون هنوز اقدامات پلیس
بهطور کامل بهصورت ابسته پیوسته شبکهای انجام نمیشود.
اصالح قوانین موجود (قضایی و انتظامی) :قوانین بسیاری درخصوص جرائم اقتصادی
مجازات مجرمان در کشور جود دارد مانند قانون مبارزه با پولشویی ،قانون مبارزه با
قاچاق کاال ارز مصوب  92/10/3مانند انها لی بهدلیل نااشنایی مجریان ،بهدرستی
احکام حقیقی جدی خودداری میکنند .اگرچه برخی از قوانین نیاز به بازنهری داشته
باید بهصورت بینالمللی هماهنگ با دیهر کشورها باشد تا جرائم اقتصادی بینالمللی را
نیز شامل شده برای انها نیز کاربرد داشته باشد.
آموزش کارکنان و بروزرسانی منابع ،همگام با آموزش جامعه :انجام هر فعالیت مجرمانه
نیازمند شرایط محیط مناسبی برای تحقّق ان است؛ بنابراین شناسایی این شرایط برای
جلوگیری از قوع جرم اهمیّت زیادی دارد .بررسی ماهیّت جرائم اقتصادی شواهد موجود
نشان میدهد که مجرمان در محیطی این جرم را مرتکب خواهند شد که دارای شرایط زیر
باشد:
 کرید ر فعالیتها ،مجرمانه غیرقانونی باشد؛ -بخشهای غیررسمی اقتصادی ،فعّال باشند؛
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 بخشهای رسمی بهخصوص بازار مالی ،از کارایی الزم برخوردار نباشد؛ قوانین مقابلهای با جرائم اقتصادی ،چندان فعّال نباشد؛ خطر انجام جرم اقتصادی قابل توجه نباشد (باقرزاده ،1394 ،ص .)32بر این اساس ارائه اموزش

افزایش منابع سازمانهای اجرایی برای اشراف بر چنین

محیطهایی ،کمک خواهد کرد تا پژ هشهران ،دستاندرکاران پلیس ،قادر به شناسایی
ریشهای رسیدگی قاطعانه به جرائم اقتصادی باشند .در اینصورت میتوان اطمینان حاصل
کرد که افراد جامعه اعتماد بیشتری به توانایی پلیس دستهاه قضایی در مقابله با جرائم
اقتصادی دارند .بررسیها حاکی است که در حال حاضر بسیاری از موضوعاتی که گزارش
میشوند یا ازطریق سازمانهای د لتی یا خصوصی مطرح میشوند ،بهعلت پیچیده بودن
شیوه شهردها یا نااگاهی مجریان از فرایند انجام شکلگیری جرم ،خیلی جدی گرفته
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نمیشوند یا در تحقیق تفحّص عوامل اجرایی ،با توجه به ادعاهای بسیار جدی مجرمان
یا سازمانهای همکار در جرائم سازمانیافته ،بهنوعی دچار فریبخوردگی میشوند قادر
به شناسایی کشف جرم یا تقلب صورت گرفته نیستند؛ حتی اگر در این مرحله هم
مشکلی نداشته باشند ،در مرحله تحلیل تجمیع موضوع برای رسیدن به یک نتیجه معقول،
دچار سردرگمی میشوند (معا نت اموزش قوه قضائیه ،1393 ،ص .)68
اعالن نتایج در سطح عموم :قتی اطمینان حاصل شد که پلیس دستهاه قضایی به بهترین
جه ظایف خود را انجام داده بهطور مؤثر گستردهای کنترل جرائم اقتصادی را بهدست
گرفتهاند؛ باید به اثرات بازدارندگی ان اندیشید .از مؤثرترین ابزار دستیابی به بازدارندگی
در جرائم اقتصادی ،مصادره داراییها اموال حاصل از جرم مجرمان است که میتوان با
گزارش کسب مجوز از مقامات ،انرا اجرایی کرد سپس ،اع ن نتیجه اقدامات به عموم
جامعه است (طالبیان ،1398 ،صص .)64-60
پیشگیری از «فساد» در نظام بانکی :الزم است نظام بانکی کشور بهطور کامل
شفافسازی شود با هوشمندکردن کامل فعالیت بانکها ،داد ستدها ،سپردهگذاریها

مرضیه همتی ،بهاره جدید

تأمین منابع مالی از طریق ارتباطات الکتر نیک انجام گیرد اط عرسانی شود؛ بهگونهای
که معام ت بانکی بد ن هیچ نوع ابهام جهالتی نسبت به حقوق بانک مشتریان انجام
شود (نظرپور ،یوسفی شیخ رباط ابراهیمی ،1390 ،ص  .)158همچنین نظارت دقیق
مستمر بانک مرکزی از طریق دسترسی الکتر نیک ناظران ان به داد ستد بانکها کسب
اط ع منظم ازطریق سامانه جامع نظام بانکی مستقر در بانک مرکزی صورت گیرد هر ذی
نفع احد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد
حسابهای متعدد

بدهبستان بین انها

جلوی ایجاد

صورتسازی مالی بیشتر گرفته شود

(مصباحیمقدم ،1397 ،ص .)142

بحث و نتیجهگیری
بانکها بهعنوان ستونهای اقتصادی کشور نقش اساسی در توزیع عادالنه ثر ت
فرصتهای معام تی ارزی حتی ریالی در داخل کشور دارند .بانکها در بر ز بخش عمده

163

سیعی از جرائم اقتصادی نقش مستقیم دارند .در اقع بانکها بهعنوان بستر قوع جرائم
سودجویی مالاند زی به هر طریق ممکن مبادرت به انجام افعال مجرمانه میکنند .برای
نمونه در جرم تحصیل مال ازطریق نامشر ع از حیث تفریغ حساب ربا ،نقشی مستقیم
دارند

منفعت ناشی از این جرائم بهطور مستقیم عاید شخصیت حقوقی بانک میشود

بنابراین لز م کیفر بانک در کاهش این جرائم بسیار بسزا است .بهخصوص انکه در ماده 20
 143در قانون مجازات اس می مصوب  1392بهصراحت مسئولیت کیفری این شخصیت
حقوقی متخلف ،جرمانهاری شده است.
بعد از پیدایش تعا نیهای اعتباری مؤسسات مالی اعتباری بد ن مجوز متعاقب ان
تبدیل ضعیت تعا نیهای اعتباری به مؤسسات مالی اعتباری سپس بانک نیاتی که
توسط افراد سودجو رانتخوار که تا قبل از ر د به عرصه بانکداری با سوء استفاده از
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خ ءهای قانونی رانتخواری به نیت مالاند زی از هر طریق اقدام کرده بودند حال
عرصه بانکداری در ردههای تعا نی اعتباری مؤسسات مالی اعتباری را خالی از جود
هرگونه قانون اییننامه مد ن یا نظارت صحیح دیدند بهصورت مستقیم ارد جریان جرائم
اقتصادی شدند بیمحابا دست به جنایات اقتصادی زدند .در اقع نظارت بازدارندهای برای
جرمزدایی از بانکها در اقتصاد جود ندارد ،به همین دلیل بانکها بهصورت مستقیم
مبادرت به انجام رفتارهای مجرمانه کردهاند.
یکی از علل محوریت بانکها تجمع فرصتهای مالی سرمایهگذاری در این شرکتها
است .در عین حال فرایند پیچیده اداری الزم برای تخصیص تسهی ت سختگیریهای
عجیب غریب هیچ ضمانتی نیز به نفع بانک ایجاد نمیکند .یکی دیهر از دالیل محوریت
بانک در قوع جرائم در اختیار داشتن امتیازات خاص در دست بانکها در د ران سخت
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تحریمهای اقتصادی است .شفاف نبودن اط عات الزم مرتبط با این امتیازات نیز یکی از
دالیل افزایش ارتکاب چنین جرمی میشود .به هرحال توزیع ناعادالنة این امتیازات محد د،
چهرة بازار رقابت را به هم میریزد موجب ایجاد انحصار بهخصوص در بازار اردات
صادرات میشود .بهدلیل نوع رفتار عملکرد بانکی ،چهرة تولیدی در بازار ایران بهسمت
خدماتی تغییر پیدا کرده است .از عام ن اصلی ایجاد سرمایههای تنبل در بازار ،همین
سودهای باالی بانکی به نسبت درامد ناشی از تولید است که گذاشتن پول در بانک را
دارای توجیه باالتری نسبت به ایجاد تولید میکند.
مبارزه با جرائم اقتصادی در بانکها بهجای شعار فرافکنیهای سیاسی ،مستلزم عزم ملی،
خواست همهانی ،جدیت د لت مراجع نظارتی ،انتظامی قضایی در نتیجه ایجاد ترتیبات
نهادی مناسب برای مبارزه با جرائم اقتصادی حمایت از انها در یک چارچوب قانونی
مناسب است .از انجا که بر ز جرائم اقتصادی در بانکها نتیجهای از نارساییهای نهادی،
اجرایی نظارتی در فرایند است ،هرگونه ت ش برای کاهش جرائم اقتصادی در بانکها نیز
باید به تعدیل نارساییها درنتیجه ایجاد ترتیبات نهادی قانونی مناسب منجر شود ،در غیر

مرضیه همتی ،بهاره جدید

این صورت دستا ردی جز ات ف زمان منابع کمیاب اقتصادی در پی نخواهد داشت.
نظر به ماهیت فعالیت بانک که جنبه اقتصادی دارد طبیعت جرائم ارتکابی در ارتباط با
بانک نیز نوعاً ماهیت اقتصادی دارد انهیزههای مالی در ارتکاب این جرائم نقش اساسی
ایفاء میکند .با اینحال ،هدف قانونهذار در جرمانهاری اعمالی که جنبه اقتصادی دارد
نهتنها بازداشتن افراد از ارتکاب جرائم یادشده از بعد مالی ازطریق بیفایده ساختن ارتکاب
انها ،بلکه بعد اجتماعی مربوط به حفظ اعتبار نهاد اقتصادی مهمی چون بانک نیز هست.
بانک امر زه بهعنوان یکی از مهمترین اهرمهای اقتصادی جامعه بهطور عام د لت بهطور
خاص تلقی میشود با جود ت شهایی که برای غیرد لتی کردن اقتصاد در چند سال اخیر
صورت گرفته ،همچنان بانک در جامعه ایرانی همانند همه جوامع دیهر صبغه غالب د لتی
خود را حفظ کرده است درعمل چنین بهنظر میرسد که د لت از بانک بهعنوان اهرم
کنترلی اقتصاد جامعه استفاده میکند .در چنین فضایی بانک بد ن حمایت حقوق کیفری
شاید نتواند به اهداف خود نایل شود .بانکی که نتواند جایهاه اقتصادی خود را در میان
اقتصادی را از دست خواهد داد .قانونهذار نیز با درک اهمیت قضیه به ضر رت حمایت از
بانک اقف بوده ضمن انکه ضمانتاجراهای مدنی همیشه جود دارند ،ضمانتاجراهای
کیفری را نیز در حمایت از بانک فعالیتهای ان مدنظر داشته است .در چنین موقعیتی
حمایت از بانک را در اقع باید متضمن حمایت از سرمایههای جامعه تلقی کرد .سرمایههایی
که در صورت احساس خطر صاحبان ان ،بهجای ر انهشدن به فرایند صحیح اقتصادی یا
بهجای انکه در بخش مولد سرمایهگذاری شوند ،ممکن است راه داللی یا رکود را در پیش
بهیرند .چنین ضعی باعث افول اقتصادی جامعه خواهد شد که سرانجام ان میتواند
افزایش فقر ،بیکاری ،تورم عقبماندگی شدید اقتصادی باشد .هرچند امر زه نیز با جود
حمایتهای کیفری ،نقش بانکها در عرصه اقتصاد کشور چندان رضایتبخش نیست
بانکها درعمل به صند ق ذخیره تبدیل شدهاند.
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مشتریان حفظ کند با افول اقتصادی مواجه خواهد شد

نقش خود در عرصه حیات
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باتوجه به امکانات بانکی ،قوع جرائم بانکی فساد مالی در این نوع سیستم بسیار محتمل
بهنظر میرسد .برای شکلگیری فساد مالی ،کارمندان بانک عوامل بسیار مؤثری هستند که
از انها میتوان به عوامل سازمانی
تعاریف

اداری مانند مقررات غیر اقعبینانه یا غیرضر ر،

استانداردهای عملیاتی مبهم در قوانین

مقررات ،ر یههای اداری پیچیده

بغرنج ،حقوق دستمزد پایین کارکنان د لتی ،عوامل فرهنهی اجتماعی مانند زد بندهای
سیاسی ،مقامات د لتی تجار عوامل شناختی گرایشی مانند سطح پایین اخ قیات در
ادارات د لتی ر اج خودگرایی ،خویشا ندمداری منطقهگرایی اشاره کرد .همچنین از
عوامل مؤثر بر جرائم بانکی اداری بهطور اخص میتوان به این عوامل اشاره کرد:
 اجرانشدن صحیح مقررات ضوابط بازدارنده تأمینی در سازمان؛ -جود بسترهای مناسب برای ارتکاب جرائم مفاسد اداری؛
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 نبود اموزش برنامههای اگاهسازی در سازمان؛ انتصاب مدیران ناالیق در مشاغل کلیدی سازمان؛ ضعف کارکنان از جهت ایمان مذهبی با رهای دینی؛ درامد پایین کارکنان کفایت نکردن ان برای رفع نیازمندیهای زندگی.پیشنهادها
بهطور مشر ح راهکارهای مختلف درخصوص پیشهیری از جرائم بانکی در متن مقاله ارائه
شد که بهطور خ صه درمجموع میتوان انها را در بندهای زیر خ صه کرد:
 تغییر شیوههای نظارت بانک مرکزی بر بانکها بهمنظور پیشهیری از جرائم بانکی؛ اص ح ساختار بانکی کشور؛ انح ل مؤسسات مالی اعتباری بد ن مجوز که بسیاری از جرائم بانکی از طریقاین مؤسسات ر ی میدهد؛
 -تصویب

ضع مواد قانونی مرتبط با جرائم بانکی نظارت دقیق بر اجرای ان.
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