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 یابی جرم علوم منظر از کشور اقتصادی نظام در اخالل جرم بررسی
 

 زاده باغبان عباس

 .ایراى ،آتاد خرم ،آتاد خرم ٍاحذ اسالهی، آزاد داًطگاُ ،ضٌاسی جرم ٍ جسا حمَق ارضذ کارضٌاس

 

 چکیده

ِ  ًسکثت  جکذی  تْذیکذ  یک   ٍ تَدُ تراًگیس تحث ّوَارُ کطَری ّر در کِ است ّایی چالص تریي هْن از یکی التصادی جرائن  تک

 طثیعی جریاى زدى ترّن جْت در الذاهاتی ضاهل کِ کطَر التصادی ًظام در اخالل. گردد هی هحسَب التصادی ثثات ٍ اهٌیت

 لکاًَى  8 هکادُ  در ؛ ٍتکَد  تَزیک   ٍ تَلیکذ  ًظکام  در اخالل یا ٍ ارزی ٍ پَلی ًظام در اخالل تر هطتول، است جاهعِ در التصادی

 تَزیک   یا ٍ ٍارد، اسکٌاس جعل لثیل از هَاردی. است ضذُ پرداختِ آى تِ 89۳3 هصَب التصادی ًظام در گراى لاخال هجازات

 ًظکام  کٌٌذُ هختل جرائن ازجولِ...  ٍ، کطَر در تَزی  ٍ تَلیذ اهر در خألّایی یا ٍ سکِ للة ضرب ٍ ارز عوذُ لاچاق، آى کردى

 ًظکر  در ّای هجازات ٍ ضذُ پرداختِ التصادی جرائن ایي تِ ًیس 8932 هجازات ًَىلا در ّوچٌیي. است تَدُ لاًَى در التصادی

 در التصکادی  ًظکام  در اخکالل  جرائن پژٍّص ایي در. است گردیذُ اعوال خصَظ ایي در ًیس ّایی ًَآٍری کِ است ضذُ گرفتِ

 ًتکای  . گردیکذ  خَاّکذ  تررسکی ، آى اًجام ّای ضیَُ ٍ جرائن ایي ارتکاب چگًَگی تررسی ًظر ًمطِ از یعٌی یاتی جرم علَم پرتَ

 از ٍلکی  ضکَد  افکسٍدُ  لَاًیي در حَزُ اخالل در ًظکام التصکادی کطکَر    تصَیة هیساى تر ّرچمذر کِ دّذ هی ًطاى تحمیك ایي

ِ  ٍ جکرائن  ایکي  ککاّص  در تأثیری، ًگردد تَجِ جرائن ایي تِ یاتی جرم ٍ ضٌاسی جرم علَم دیذگاُ  تکا  هثکارزُ  در تخطکی  ًتیجک

ِ  داضتِ خاصی ّای رٍش، تَلیذ ٍ تَزی  ًظام در اخالل ٍ ارزی ٍ پَلی ًظام در اخالل. داضت ًخَاّذ التصادی جرائن کابارت  کک

 .ّستٌذ یاتی جرم هٌظر از دلیك ضٌاسایی ًیازهٌذ

 

 .التصادی جرائن تَزی  ٍ تَلیذ، ارزی ٍ پَلی ًظام، یاتی جرم علَم، التصادی ًظامهای کلیدی:  واژه
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