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ابراز پشیامنی از ارتكاب جرم اقتصادی و
بازرگانی در حقوق فرانسه
امین جعفری

1

چكیده

ابراز پش��یمانی یكی از شگردهای پیشگیری از جرم اقتصادی و بازرگانی و بهمعنای همكاری
رسمی مجرم با مسؤوالن قضائی برای كشف یك شبكة مجرمانه به شرط عدم پیگرد مجرم
یا عدم اجرای رأی صادره اس��ت .این روش از یك طرف امنیت بازرگانی را در حوزة اقتصادی
تضمی��ن ك��رده و از طرف دیگر مجرمان اقتصادی را در موقعیتی ناام��ن قرار خواهد داد .ابراز
پش��یمانی میتواند پیش از ارتكاب جرم و در مرحلة ش��روع به جرم ،حین ارتكاب جرم یا پس
از آن باش��د .در واقع ،مجرم پش��یمان به نوعی با س��امانة قضائی به چانهزنی میپردازد .قانون
فرانس��ه نیز نوعی مصونیت محاس��به ش��ده را به چنین فردی اعطا میكند .در حقوق فرانسه،
بهویژه با تصویب قانون پربن  2در  ،2004این روش در مورد جرمهای مربوط به حقوق رقابتی،
رشوهگیری ،و جرمهای سازمانیافته كاربرد دارد.

واژگان كلیدی
پش�یمانی ،جرم اقتصادی و بازرگانی ،افش�اء ج�رم ،اخالق بازرگانی ،نظریة س�كوت ،نظریة
افشاءكننده ،حقوق رقابتی ،جرمهای سازمانیافته
 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری اقتصادی دانشگاه پاریس  -10نانتر
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ب��روز خطا در رواب��ط ظریف و فنی بازرگانی را نمیت��وان فقط با مجازات کردن
پاسخ گفت ،بلکه قبل از هر اقدام به مجازاتی باید تأمینهایی را در نظر گرفت که
اساس ًا جرمی صورت نگیرد؛ یعنی ،ابتدا باید سعی در پیشگیری از جرم بازرگانی
و اقتصادی كرد و چنانچه کارساز نبود ،به مجازات روی آورد.
از جمله شگردهای پیشگیری از جرم اقتصادی و بازرگانی ابراز پشیمانی است.
ابراز پشیمانی از نظر قانونی به معنای همکاری رسمی مجرم با مسؤوالن قضائی
برای کش��ف یک شبکة مجرمانه به شرط عدم پیگرد مجرم یا عدم اجرای رأی
صادره علیه او س��ت .در واقع ،مجرم در قبال دادن اطالعات در مورد ش��ریكان
یا معاونان جرم از مجازات معافش��ده یا مشمول كاهش مجازات قرار میگیرد.
مجرم پشیمان از نظر حقوقی با خیرچین ساده و افشاگر جرم متفاوت است.
این تفاوت از آنجا ناش��ی میش��ود که از فرد پش��یمان نهتنها خواسته میشود
که مقداری اطالعات به س��امانة قضائی بدهد بلکه باید با گواهی دادن در دادگاه
این اطالعات را تأیید كند .افش��اگر یا خبرچین در س��ایه و دور از چش��م دیگران
رفت��ار میكند ،ولی فرد پش��یمان در روش��نایی عمل میکن��د و حضور خود را با
ورود رسمی به سامانة قضائی بهمنزلة یک بازیگر مطرح میكند .وضعیت حضور
پشیمان وی را در جایگاه طرفهای دعوا قرار میدهد .افشای جرم
قانونی مجرم
ْ
ِ
آنگونه كه در قانون فرانس��ه پیشبینی ش��ده یک نظم قضائی ،قاعدهای الزامی
رعایت ضمانتاجراهای مدنی،
و نیز تكلیفی حرفهای اس��ت که در ص��ورت عدم
ْ
کیفری و انضباطی در پی خواهد داشت ،ولی ابراز پشیمانی هیچ گاه اجباری نبوده
و این رفتار نیز بهخودی خود ،جرم نیست.
همچنین ،ابراز پش��یمانی از مفهوم «بریدن از گروه» متمایز است .مفهوم اخیر
نخس��تینبار در ایتالیا و در دهة  80میالدی ،بهویژه پس از وضع قانون  1986در
مورد این موضوع همهگیر ش��د .از نظر این قانون« ،بریدن از گروه» عمل فردی
است که به طور دائم سازمان تروریستی را ترک كرده و آگاهانه مسؤولیت خویش
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را نس��بت به اعمال مجرمانهاش بپذیرد .بنا بر این ،فرد «بریده» کس��ی است که
از س��ازمان دست میکش��د و دوباره به اجتماع باز میگردد بدون اینکه با نیروی
پلیس همکاری كند و اطالعاتی از یاران قبلی خود بدهد.1
به منظور ش��ناخت س��ازوکار حقوقی روش ابراز پشیمانی ،نخست باید مبانی و
خاس��تگاه آن را مورد مطالعه قرار داد (گفتار نخست) و سپس به چگونگی اجرای
ترتیبات قضایی آن پرداخت (گفتار دوم).
2

الف .ابراز پشیامنی؛ نوعی اعالم جرم علیه دیگری

 .1خاستگاه اخالقی

پشیمانی اخالق است .این اصطالح بار معنایی دینی
منشأ و اصل اصطالح ابراز
ْ
دارد؛ یعنی ،پش��یمان بودن از گناه یا به عبارتی توبه كردن به منظور بخشایش و
طلب مغفرت از خداوند متعال .این عبارت در بافت غیردینی به معنای پش��یمانی
ی و احساس درد و رنج اخالقی همراه با امید به جبران آن است.
از خطای ارتکاب 
بنا بر این ،ابراز پش��یمانی بیش از هر چیز مفهومی فراحقوقی اس��ت .عمل ابراز
پشیمانی به زبان ساده پذیرش این نکته است که خطایی صورت گرفته و نسبت
به این خطای ارتکابی احساس پشیمانی شدیدی وجود دارد.
در حقوق كیفری فرانس��ه ،ابراز پشیمانی هنوز جایگاهی اخالقی دارد .به طور
حتم ،ابراز پش��یمانی خیانتی (یعنی عملی غیراخالقی) علیه مجرمان همدست و
رفیق است .قول سقوط مجازات فر ِد پشیمان برای هر عضو در سازمان مجرمانه
قول به خیانت و دس��تگیری دیگران اس��ت .ولی ،توجه ب��ه منافع عموم مرد م و
محافظ��ت از جامعه در برابر ه��ر گونه خطر احتمالی ام��ری مهمتر و اخالقیتر
است .اخالق عمومی جامعه نیز ابراز پشیمانی از سوی مجرم را پرهیزگاری تلقی
میكند.
 . 1حقوق فرانس��ه در این زمینه س��اکت است و هیچ متن قانونی آش��کاری وجود ندارد .این در صورتی است که
رویه قضائی در برخی موارد به نفع این افراد رأی صادر كرده است.
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در همین راس��تا ،س��خنان دیدرو 1در مورد ابراز پش��یمانی و اخالق هنوز قابل
اس��تناد اس��ت« :هیچ کس نمیتواند مزیت ایجاد یک دی��وار بیاعتمادی میان
تبه��کاران را نادیده بگی��رد؛ بیاعتمادی که آنان را به یکدیگ��ر مظنونكرده و
هولوهراس از همدیگر را میانشان ایجاد میکند و همچنین ترس از همدستان
در ارتكاب جرم و متهم کردن مداوم نسبت به یکدیگر را باعث میشود .اخالق
انس��انی که منش��أ قوانین اس��ت هدف اثبات و برقراری نظم عموم��یرا دارد و
هیچگاه اخالق در میان این پرهیزگاری [برقراری نظم عمومی] وفاداری جانیان
و تبه��کاران به یکدیگر برای بر ه��م زدن نظم عمومی و همچنین نقض قوانین
همراه امنیت بیشتر برای آنان را نمیپذیرد».
ب��ا وجود برخی نقاط ضعف و مش��کالت روش ابراز پش��یمانی (ب��رای مثال،
ع��دم رعایت كامل حق به دلیل عدم اط�لاع وی از هویت گواه ،كاهش کیفیت
دادرس��ی جنائی به دلیل ابتنای صرف آن بر سخنان یک جاسوس ، 2هزینة مالی
بس��یار برای محافظت فیزیکی از فرد پشیمان ،3و در نهایت چگونگی تحقق علم
دادرس) ،وجود آن در برخی از قلمروهای قضائی الزامی اس��ت و باید این روش
را با واقعیتهای اساس��ی جرمها مورد مطالعه قرار داد .اكنون باید به این مس��أله
پرداخت كه آیا ابراز پش��یمانی و بهتبع آن افش��ای جرم رفتاری اخالقی است یا
خیر.
اعالم جرم به مس��ؤوالن قضائی در زمانی که جرمی در دنیای بازرگانی اتفاق
افتد و دادسرا از آن بیخبر باشد نوعی شفافسازی است .در واقع ،اعالم جرم در
نق��اط تاریک اقتصادی برای یافتن براب��ری و ایجاد تعادل میان بازیگران عرصة
بازرگانی اس��ت .زیرا ،ارتكاب جرم ناگریز بر نظ��م اقتصادی نیز تأثیر میگذارد و
عامل برهمزنندة این نظم تعادل بر قرار خواهد ش��د که این امری
با اعالم جرم ِ
3
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 :)1713-1784( Denis Diderot .1نویسنده ،فیلسوف و گردآورنده دایرةالمعارف فرانسوی.
 .2با وجود این ،قانون پربن  2با احترام به آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد ابراز پشیمانی ،در آخرین شق
از مادة  132-78قانونگان جنائی فرانسه اصلی را وارد کرده است که مطابق آن ،هیچ محکومیتی فقط بر پایه
افشای جرم از رهگذر پشیمانی نمیتواند صادر شود.
 .3درایتالیا ،این مبلغ به  83میلیون دالر در سال میرسد.

ابراز پشیامنی از ارتكاب جرم اقتصادی ...
امین جعفری

اخالقی است.1
بحث س��ازگاری بین اعالم جرم از س��وی بازرگان با اخالق بازرگانی بس��یار
پیچیده و شکننده است .در واقع ،از یک طرف افشای جرم امری اخالقی است و
از طرف دیگر در نخستین برخورد چندان هم اخالقی به نظر نمیرسد.
اگر آش��کار كردن و شفافس��ازی در بازرگانی امری کام ً
ال اخالقی اس��ت ،در
همین قلمرو بازرگانی بس��یاری از بازرگانان به عمل افش��ای جرم با دیدی منفی
نگریسته و آن را عملی غیراخالقی و بسیار نزدیک به جاسوسی بهشمار میآورند.
هرچند این امر برای ش��خصی که عمل او مجرمانه گزارش ش��ده است تأثیری
ویرانگر دارد ،میتواند برای بخشی دیگر از جامعه بسیار مفید باشد .بهویژه ،وقتی
افرادی که اقدامهای بازرگانی آنان گزارش ش��ده اس��ت بهنوعی غارتگر باشند،
عم��ل «خبرچینی» از وقوع جرم اقتص��ادی و بازرگانی جلوگیری خواهد كرد .در
این حالت ،الزام به افشای جرم امری اخالقی است.
دربارة ضرورت اعالم جرم دو نظریه موجود اس��ت :نظریة افشاءكننده و نظریة
اقتصادی
سكوت .نظریة افشاءکننده در راستای حمایت از اجتماع در برابر مجرمیت
ْ
آشکار كردن اسرار و اعالم جرم را توجیه میکند .مطابق این نظریه ،اعالم جرم
هم وظیفة شهروندی است و هم كمك به حفظ امنیت همة افراد جامعه.
«نظریة سکوت» دیدی مخالف نسبت به عمل آشکار كردن راز و افشای جرم
دارد و آن را خطایی نابخشودنی و نوعی رسوایی اخالقی بهشمار میآورد .حقوق
طبیعی اصل س��کوت را برای تمام اش��خاص صادق و باوج��دان ایجاب میكند.
ْ
_
مطابق این نظریه ،هر گونه اقدام به افشای جرم هر چند برای جامعه و مردم یا
كمك به سامانة قضائی سودمند باشد_ «خیانت» تلقی میشود.
ولی ،به نظر میرسد كه ركن اخالقی در مورد ابراز پشیمانی قویتر است .زیرا،
اگر در عمل سادة ابراز جر ْم افشاءكننده خارج از حوزة ارتکاب جرم است ،در مورد
پش��یمانی خو ِد فرد مجرم است .بنا بر این ،سودمندی افشای جرم و اظهار
اظهار
ْ
6

 .1با وجود این ،نباید از نظر دور داش��ت که افش��ای اسرار و اعالم جرم با اصل حفظ اسرار تجاری که خود عملی
اخالقی و حتی تعهدی قانونی است در تضاد است.
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پش��یمانی بیحاصل نیست .مجرم با نقض «قانون سکوت» مسؤوالن قضائی را
از خطری که جامعه را تهدید میكند آگاه میسازد.
پشیمانی امنیت را در نقاط تاریک و پنهان بازار و جهات
به طریق اولی ،اظهار
ْ
ناروش��ن حقوق اقتصادی مس��تقر میسازد .روش اظهار پش��یمانی از یک طرف
امنیت بازرگانی را در این حوزه تضمین كرده و از طرف دیگر مجرمان اقتصادی
را در موقعیت��ی ناامن قرار خواهد داد .جامعه نیز به گونهای مدیون فرد پش��یمان
خواهد بود.

 .2ویژگیها و مشخصهها
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ابراز پش��یمانی نوعی اعالم جرم ب ه طور آنی اس��ت بدون اینکه پیشاپیش در این
مورد تقاضایی از طرف قانونگذار یا سامانة پلیسی و قضائی صورت گرفته باشد.
مجرم اقتصادی خود بهتنهایی تصمیم به افشای جرمی میگیرد که در آن دخالت
پشیمانی نظاممند نیست؛ یعنی ،چنین روشی در قانون بهعنوان
داشته است .ابراز
ْ
وظیفهای که در صورت عدم اجرای آن مجازاتی پیشبینی شده باشد مطرح نشده
است .در نتیجه ،ابراز پشیمانی یک قاعدة اختیاری و پیشنهادشده از سوی قانون
است که فقط برای مجرم سود دارد.
در اینجا ،انگیزة فرد پشیمان هیچ جایگاهی ندارد .مسألة مهم برای قانونگذار
گردآوری اطالعات ضروری برای مبارزه با مجرمیت بازرگانی و اقتصادی اس��ت.
در این راستا ،وسیلة رسیدن به این مهم در درجة دوم اهمیت قرار دارد.
زمان ابراز پش��یمانی میتواند قبل از ارتکاب جرم و در مرحلة ش��روع به جرم،
حی��ن ارتکاب ج��رم یا حتی پس از آن صورت بگی��رد .در مورد زمانی که حقوق
جنائی باید ابراز پش��یمانی مجرم را بپذیرد ،حقوقدانان فرانسوی دو نظریة عینی
و ذهنی را ابراز كرده اند .در نظریة عینی که بر نظم اجتماعی اس��توار است ،ابراز
پش��یمانی زمانی معتبر اس��ت که قبل از بر هم زدن نظم اجتماعی صورت گرفته
باشد و بتواند از به هم خوردن نظم اجتماعی جلوگیری کند .در نظریة ذهنی _که

ابراز پشیامنی از ارتكاب جرم اقتصادی ...
امین جعفری

اس��اس آن بر میزان خطرناکی مجرم اس��ت_  ،ابراز پشیمانی حتی پس از عمل
مجرمانه نیز پذیرفته میشود .زیرا ،طبق این نظریه ،مجرمی که جامعه را از رفتار
مجرمانة خود آگاه میسازد نسبت به گذشته كمتر خطرناک است.
حقوق فرانس��ه چند س��الی اس��ت که از نظریة ذهنی الهام گرفته و به همین
منظ��ور روش ابراز پش��یمانی بی��ش از پیش در حقوق جنائ��ی عمومی نقش ایفا
میکند .این تأثیر به حدی بوده است که همراه با قانون پربن 1در  9مارس 2004
تمهیدهای وس��یعی در قانونگان جنائی به مجرم پش��یمان و چگونگی حمایت و
محافظت از وی و ارائه امتیازهایی در جهت اسقاط مجازات اختصاص داده شد.
افش��اگری خودبهخ��ودی مجرم میتوان��د لحظهای یا پ��س از تفکری
ای��ن
ِ
طوالنیم��دت در این زمینه باش��د .تصمی��م به ابراز پش��یمانی باید بدون حضور
مأم��ور پلیس یا دیگ��ر مأموران قضائی صورت گیرد .زیرا ،ابراز پش��یمانی زمانی
قابل پاداش اس��ت که فرد پشیمان خود به طرف سامانة قضائی بیاید و در جهت
دادن اطالع��ات دربارة جرم ارتكابی یا در حال ارتكاب همكاری كند .اگر نیروی
انتظامی یا قضائی جرمی را کش��ف كرده یا شریكان و معاونان را شناسایی كنند،
دیگر نیازی به مجرم پشیمان نیست.
پس از مطالعة خاس��تگاه و ویژگیهای ابراز پش��یمانی ،اکن��ون باید چگونگی
عملکرد آن را بررسی كرد.
7

ب .اِعامل ابراز پشیامنی در حقوق اقتصادی و بازرگانی
 .1ترتیبات قضائی

ابراز پش��یمانی جلوی اجرای مجازات محكو ِم پشیمان را میگیرد .در واقع ،قانون
برای تش��ویق مجرمان اقتصادی و بازرگانی به افش��ای اقدامهای مجرمانة خود
بدون هیچ گونه نگران��ی ،تمهیدهایی حقوقی برای تضمین عدم اجرای مجازات
در نظر گرفته است .به بیان دیگر ،قانونگذار بهنوعی این افراد را به افشای اسرار
 .1پربن ( )Perbenوزیر وقت دادگستری فرانسه بود.
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بازرگانی و اقتصادی خود (بدون هیچ گونه تحمیل و فشار قانونی) به منظور کشف
حقیق��ت و گردآوری اطالعات دربارة جرمهای ارتکابی یا در حال ارتکاب س��وق
میدهد .در عوض ،این مجرمان از برخی امتیازهای قضائی بهرهمند میشوند .در
واقع ،ابراز پش��یمانی یكی از ابزارهای سیاست جنائی پیشگیرانه برای محافظت
از امنیت و ثبات اقتصادی جامعه است.
میتوان گفت كه مجرم پش��یمان با س��امانة قضائی به «چانهزنی» میپردازد.
مصونیتی که قانون به مجرم پش��یمان در چهارچوب روش ابراز پشیمانی میدهد
نوعی مصونیت محاسبهش��ده 1اس��ت که ب��ا در نظر گرفتن مصال��ح اجتماعی و
حمایت و محافظت از جامعه توجیه میشود.
اعطای این مصونیت و اس��قاط مجازات فقط در رأی دادگاه و از سوی دادرس
صالحی��تدار ص��ورت میگیرد .البته ،ای��ن مصونیت هنگامی داده میش��ود که
گفتههای فرد پش��یمان اعتبار داش��ته باش��د .در غیر این صورت و زمانی که وی
اطالعات دروغ دهد ،سخت مجازات خواهد شد.
زمانی که ابراز پش��یمانی مجرم از ارتکاب جرمی به طور کامل جلوگیری كند،
امکان اس��قاط مجازات وی بسیار اس��ت .اما ،زمانی که این افشای جرم فقط به
دستگیری مرتکبان پس از ارتکاب جرم بینجامد ،قانونگذار فقط كاهش مجازات
را مقرر كرده اس��ت .با وجود این ،دادرس در صدور رأی نسبت به عفو کامل وی
8
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 .1سزار بکاریا در بخش چهاردهم کتاب معروف خود «جرمها و مجازات ها» در مورد مزیتهای مصونیت
اعطایی به برخی از مجرمان که به همدستان خود خیانت میكنند ،این گونه تحلیل میکند« :امید اعطای
مصونیت به مجرمی که به همدست خود خیانت میکند ،برای مردم وحشتزده ای که به جرمهایی چشم
میدوزند که هنوز مسؤوالن آن شناسایی و مجازات نشده اند ،اطمینانبخش خواهد بود .استفاده از این روش
مصونیت ،به شهروندان این نکته را خاطرنشان میکند که کسی که قوانین (بهعنوان قراردادهای
اعطایی
ْ
اجتماعی )را نقض میكند ،دیگر حتی به قراردادهای خصوصی (بین همدستان خود) نیز وفادار نیست و زمانی
این پیمانهای خصوصی را نیز زیر پا خواهد نهاد .به عقیده ،من ،قبل از هر چیز وضع یک قانون کلی که
اعطای مصونیت در قبال هر همدستی که جرمی را افشا كند اولویت دارد .زیرا ،از اجتماع افراد خبیث و
بدذات جلوگیری میكند؛ [بدین دلیل که این گونه اعطای مصونیت]ترسی دوطرفه برای شریکان جرم از خطر
احتمالی[افشا شدن از سوی دیگری] را القا میكند .همچنین ،باید به محتویات این قانون ،این نکته را افزود
که مصونیت خبرچین باید همراه با نفی بلد وی صورت گیرد.»...

ابراز پشیامنی از ارتكاب جرم اقتصادی ...
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یا تخفیف مجازات کام ً
ال آزاد است و حسب همکاری مجرم میتواند به او امتیاز
دهد.
پس از وضع قانون پربن  2مورخ  9مارس  ،2004تمهیدهای قضائی نسبت به
روش ابراز پش��یمانی کامل ش��د .از این پس ،تمام شرایط در مورد ابراز پشیمانی
در مادة  132-78قانونگان جنائی پیشبینی ش��ده است« :شخصی که شروع به
ارتکاب جنحه یا جرمی كرده اس��ت اگر با آگاه كردن مسؤوالن اداری یا قضائی
مرب��وط از تحق��ق جرم جلوگیری ك��رده و در صورت مقتض��ی دیگر مرتكبان و
ش��ریکان جرم را شناسایی كند مجازاتاش طبق قانون ساقط میشود .در زمانی
که قانون پیشبینی كرده باش��د ،مجازات زندان برای مرتکب جنحه یا جرمی که
مسؤوالن اداری یا قضائی را به نحوی آگاه كند که بتوانند از وقوع آن جلوگیری
كرده و دیگر مرتكبان و شریکان را معرفی كند کاهش خواهد یافت.
وضعیت شق قبلی شخصی را که از تحقق جرم یا جنحة مرتبطی که برای آن
تحت پیگرد اس��ت به نحوی از انحا جلوگیری كند نیز شامل میشود .همچنین،
اگر این ش��خص از تحقق خسارت ناشی از چنین جرم یا جنحهای جلوگیری كند
یا مرتكبان و شریکان آن را معرفی كند شامل مقررات قبلی خواهد شد.»...
كاهش یا سقوط مجازات در حقوق کیفری اقتصادی نیز از راهحلهای حقوقی
بسیار مورد استفاده برای این نوع افشاگران جرم است .برای مثال ،در مورد جرم
جعل پول (مادة  442-9قانونگان جنائی کیفری فرانسه) ،هر فردی که مسؤوالن
اداری و قضائی را آگاه كند تا از تحقق جرم جلوگیری كرده و در صورت مقتضی
دیگر مجرمان را به س��امانة قضائی معرفی كند ،مجازاتاش س��اقط خواهد شد.
مادة  442-10این قانونگان نیز بهنوبةخود كاهش مجازات را زمانی که افش��ای
جرم با آگاه كردن مسؤوالن مربوط باعث توقف جرم شده یا به تشخیص هویت
مجرمان احتمالی كمك كند پیشبینی كرده است.
حتی محافظت از فرد پش��یمان پس از افش��ای جرم نیز در قانون مقرر ش��ده
اس��ت .در واقع ،این زمانی اس��ت که ابراز پشیمانی باعث انهدام و متالشی شدن
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یک س��ازمان مجرمانة خطرناک شده باشد که دستاندركاران آن به هر شیوهای
خواهان حذف فیزیکی فرد پش��یمان باش��ند .در مورد جرمهای سازمانیافته این
فرض بیش از پیش صادق است.
قانون پربن  2در ش��ق س��وم مادة  706-63-1قانونگان آیین دادرسی جنائی
حمایت از فرد پش��یمان را در دس��تور کار خود قرار داده است .در واقع ،محافظت
و پش��تیبانی از افشای اسرار و دادن اطالعاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم
باعث بروز خش��ونت ،ضربوشتم و جرح میشود فقط برای فرد پشیمان نیست،
بلکه اطرافیان وی مانند همس��ر ،فرزندان و اجداد ،اعضای خانواده و نزدیکان او
را نیز دربرمیگیرد .افش��ای نام مستعار فرد پش��یمان (نامی که برای او برگزیده
میش��ود تا شناخته نشود)  5س��ال زندان و هفتاد و پنج هزار یورو جریمة نقدی
بوجرح یا مرگ فرد
را در پی خواهد داش��ت .تش��دید مجازات زمانی که به ضر 
پشیمان منتهی شود نیز در همین ماده پیشبینی شده است.

 .2گسرتۀ كاربرد

روش ابراز پشیمانی در حقوق اقتصادی و بازرگانی محدود و منحصر است .میتوان
ای��ن حضور را در چند م��ورد محدود و بیشتر در قلمرو جرمهای س��ازمانیافته
مشاهده كرد .در زیر به برخی از این جرمها میپردازیم.

2ـ .1جرمهای مربوط به حقوق رقابتی

روش اب��راز پش��یمانی به طور خاص و منحصری در حق��وق رقابتی کارایی دارد.
حقوق رقابتی برای تنظیمبخش��ی روابط بین ش��رکتهای بازرگانی و بازرگانان
و فعالیت عملکرد و تأثیرگذاری آنان بر بازار ایجاد ش��ده اس��ت تا از اقدامهای
خارج از چهارچوب رقابتی س��الم (مانند سیستمهای بایکوت ،پایین آوردن قیمت،
سوءاستفاده از موقعیت برتر نسبت به دیگر شرکتها و )...جلوگیری كند .مبارزه با
رقابتهای ناسالم یا فعالیتهای نارقابتی حتی میتواند با جرمانگاری نیز تنظیم و
کنترل شود .همچنین ،اقدامهایی که آزادی و برابری در رقابت (بهمنزلة دو اصل

ابراز پشیامنی از ارتكاب جرم اقتصادی ...
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مهم در این حوزه) را زیر سؤال ببرد در مادة  L 1-420قانونگان بازرگانی فرانسه
پیشبینی ش��ده اس��ت« :مجموعه اقدامهای زیر حتی اگر از س��وی واسطههای
مس��تقیم یا غیرمستقیم یک ش��رکت که اقامتگاه اصلی آن خارج از فرانسه باشد
صورت بگیرد ممنوع اس��ت .این اقدامها در صورتی ك��ه به قصد تأثیرگذاری بر
توق��ف ،مح��دود كردن یا تقلب در رقابت س��الم در بازار یا تأثیرگ��ذاری بر اینها
صورت گیرند ممنوع اند؛ و فعالیتهایی که در این راستا باشند و نیز قراردادها یا
اتحاد صریح یا ضمنی یا هر گونه ائتالفی در این مور ْد ممنوع است بهویژه زمانی
که این ائتالف برای موارد زیر باشد:
 .1محدودی��ت دسترس��ی به ب��ازار یا فعالی��ت آزادانة رقابتی از س��وی دیگر
شرکتها؛
 .2ایجاد مانع در تعیین قیمت واقعی بازار با باال و پایین بردن ساختگی قیمت
کاال؛
 .3محدودیت یا نظارت کامل بر تولید ،بازار فروش ،بازار س��رمایه یا پیش��رفت
فنی؛
 .4تقسیمبندی بازار یا منابع مصرفی موجود».
ن گونه فعالیتها برای مس��ؤوالن قضائی _ چه از نظر كشف و چه بهلحاظ
ای 
مبارزه علیه آن _ پیچیده و مشکلساز اند .به همین منظور ،قانونگذار فرانسوی
با دادن «پاداش جاسوسی» به اشخاصی (حتی اشخاص حقوقی مانند شرکتها)
که شناس��ایی چنین اقدامهایی را برای دادسرا تسریع كنند كوشیده تا بر مشکل
فائق آید.
 .2-2رشوهگیری

حقوق كیفری فرانس��ه ش��یوهای تازه برای معافیت افراد پشیمان از ارتكاب جرم
قضائی
گمرکی راهحل
رش��وهگیری گمرکی ایجاد كرده است .مادة  59قانونگان
ِ
ْ
خودافشاگری
ت جریمة نقدی و ضبط اموال» را برای افشاگری یا
«معافیت از مجازا 
ِ
رش��وهگیری از س��وی مأمور گمرک نزد مس��ؤوالن مربوط در نظر گرفته است.
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مطابق این ماده .1« ،مأمور گمرک مس��تحق مج��ازات مقرر در قانونگان جنائی
زیر عنوان جرمهای علیه کارمندان دولت خواهد بود اگر به رش��وهگیری مبادرت
كند یا بهطور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم چیزی را زیر عنوان پاداش ،جایزه یا هدیه
دریافت كند .2 .مجرمی که اینگونه رشوهگیری را افشاء كند از مجازات جریمة
نقدی و ضبط اموال معاف خواهد بود».
در س��طح بینالمللی نیز ،برای مبارزه علیه هر گونه رش��وهگیری ،کنوانس��یون
مدن��ی مبارزه با رش��وهگیری مصوب  4نوامبر  1999س��ازوكار افش��اء جرم را با
هدف تأمین دلیل مقرر کرده اس��ت .مادة  9این کنوانس��یون پشتیبانی همهجانبه
و عادالنهای را در برابر هر گونه مجازات بیپایه و اس��اس «نسبت به کارمندانی
که با حس��ن نیت و بر حسب ظن منطقی عمل رشوهگیری دیگر کارمندان را به
مس��ؤوالن قضائی مربوط گزارش دهند» در نظر میگیرد .این افش��اء جرم خود
میتواند بهگونهای ابراز پش��یمانی باشد .به عبارت دیگر ،اگر فرد افشاگر خود در
رش��وهگیری دست داشته باشد ،عمل وی از یک افشاء جرم ساده فراتر میرود و
شکل پشیمانی به خود میگیرد.1
9

 .3جرمهای سازمانیافته

این نکته را نمیتوان انكار كرد که در جرمهای سازمانیافته شیوة ابراز پشیمانی
بیشترین كارایی را برای فروپاش��ی شبکههای مجرمانة مافیایی دارد .از آنجا که
نفوذ در این گونه سازمانهای مجرمانه مشکل و خطرناک است ،قانونگذار بیشتر
كشورها از سیاست ابراز پش��یمانی برای تسلط بیشتر بر مجرمیت سازمانیافته

 . 1در واقع ،عمل گزارش دادن رش��وهگیری در یک س��ازمان یا ش��رکت نباید بهخودیخود نقض تکلیف حفظ
اس��رار تلقی شود .آنچه از مجازات بیپایه و ناموجه در قبال چنین ابراز جرمی برداشت میشود میتواند اخراج
کارمند یا تغییر موقعیت شغلی یا محل کار وی و یا هر اقدام دیگری باشد که به رشد کاری وترفیع وی لطمه
و ض��رر وارد میكند .بنا بر این ،هدف از وضع این قانون_ که با س��امانه قضائ��ی ایاالت متحد امریكا دربارة
«هشدار دهندگان (  ) Whistle Blowersنیز نزدیک است_ حمایت از کارمندانی است که تمایل اندكی
به افش��اگری دارند و این به دلیل ترس از اقدامهای تالفی جویانهای اس��ت که ممکن اس��ت علیه آنان در
شرکت یا سازمان صورت بگیرد.
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و پیشدس��تی نس��بت به مجرم پی��ش از اقدام به هر گونه عم��ل مجرمانه بهره
میبرد .1
کنوانس��یون سازمان ملل در مورد مبارزه با جرمهای سازمانیافتة فراملی_ که
به کنوانسیون «پالرمو» شهرت دارد و فرانسه در سال  2002آن را تصویب كرد_
در مادة  26خود روش ابراز پش��یمانی را مطرح كرده اس��ت .این ماده دولتهای
امضاکنندة کنوانس��یون را به در نظر گرفت��ن راهحلهای قضائی مانند معافیت از
اجرای مجازات یا كاهش آن و نیز جهاتی برای محافظت فیزیکی و بازگشت به
جامعه به منظور تش��ویق اعضای گروه مجرمانة سازمانیافته وامیدارد .هدف آن
اس��ت كه این افراد در دادگاهها حضور یافته و علیه سازمانهای مجرمانهای که
زمانی در آن فعالیت میكردند گواهی دهند.
قانونگذار فرانسه امکان ابراز پشیمانی را در مورد برخی از جرمهای سازمانیافته
مانن��د قاچاق مواد اعتیادآور غیرقانونی (م��ادة  222-43و  222-43-1قانونگان
جنائی) ،تروریس��م (مادة  442-1و  442-2قانون��گان جنائی) و اجتماع مجرمان
(مادة  450-2قانونگان جنائی) پیشبینی كرده است.
قانون پربن  -2که برای سازگار كردن بیشتر سامانة دادگستری با پیشرفتهای
س��ازمانهای مجرمانه شکل گرفته است _ روش ابراز پشیمانی را در مادة -78
 132قانونگان جنائی به بسیاری از جرمها تعمیم داده است .البته ،این قانون فقط
ت و آن را به
به ابراز پش��یمانی در مورد جرمهای س��ازمانیافته بسنده نکرده اس 
دیگر جرمها مانند جرم مس��موم کردن (مادة  221-5-3قانونگان جنائی) یا قتل
با سبق تصمیم (مادة 221-5-3قانونگان جنائی) نیز تسری داده است.
10

.1روش ابراز پش��یمانی روش��ی جاری و متداول در سامانههای حقوقی مختلف اس��ت که مدت طوالنی با پدیده
جرم س��ازمانیافته درگیر بوده و به طور کامل به موفقیتی در این زمینه دست نیافته اند .برای مثال ،در ایتالیا،
ابراز پش��یمانی دلیل اصلی پایان دادن به تروریس��م مافیای سیسیلی بود .در بریتانیای کبیر نیز ،استفاده از این
روش در اولستر ( ،Ulsterیکی از چهار استان در ایرلند) علیه ایرا ( _ IRAارتش آزادیبخش ایرلند) بسیار
کارس��از و مؤثر واقع ش��د .در پرتغال ،پس از وضع قانونگان جنائی در س��ال  ،1982روش ابراز پشیمانی برای
مبارزه با مؤسسههای مجرمانه و سازمانهای تروریستی بهکار گرفته شد .سرانجام ،در اسپانیا نیز ،این روش
برای مقابله با اتا ( ،ETAگروه جداییطلب باسک) کاربرد دارد.
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