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 Exploring the crimes of economic corruption is of great significance due to its 

great effect on public opinion. The request of the former head of the judiciary 

from the leadership to establish a special court for economic corruption can be 

evaluated in this regard. In this paper, an attempt has been made to study the 

legal jurisprudence of investigating the crimes of economic corruption in the 

light of a fair trial. The present paper is an analytical descriptive study, applying 

the library method. The results indicate that the broad jurisdiction provided for 

in the suggested proposal and authorization of the former head of the judiciary 

to establish a special economic court to deal with economic crimes violated the 

rights of the accused persons, which are based on jurisprudential rules and 

domestic and international law, to enjoy the principles of a fair trial, widely and 

even irreparably because determination and speed are not necessarily provided 

through limited means by depriving defendants of their legal rights, which have 

been tried for years to establish. The examples of defendants' legal rights 

consist of holding fair trials, a proper judicial process during the trials, the right 

of access and free choice of lawyer, the right to appeal, having legal notice and 

objections, and protesting against temporary detention, which in the obvious 

form was ignored by violating some of the rules of criminal procedure. The 

conclusion is that the establishment of special courts and authorities can only 

lead to justice in the proceedings if it is in line with a fair trial.  
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 020-000: صفحات
که بر افکار عمومی جامعه  به دلیل تأثیر و آثار زیادی اقتصادی مفاسد رسیدگی به جرایم 

در این مقاله تالش شده به بررسی فقهی حقوقی . دارد از اهمیت باالیی برخوردار است
مقاله حاضر . عادالنه پرداخته شود دادرسی پرتو در اقتصادی مفاسد جرایم به رسیدگی

ای به بررسی موضوع مورد اشاره  توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه
نتایج بر این امر داللت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و . پرداخته است

استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی 
شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و  به جرایم اقتصادی تدارک دیده 

طور گسترده  باشد، به در برخورداری از اصول دادرسی عادالنه می المللی قوانین داخلی و بین
جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزومًا از رهگذر محدود یا   و حتی غیرقابل

ها تالش گردیده مهیا  ها برای تثبیت آن محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال
های عادالنه، روند  شامل برگزاری دادگاه از مصادیق حقوق قانونی متهمان که. گردد نمی

ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع،  قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه
خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابالغ و اعتراض و اعتراض  حق تجدیدنظر و فرجام

واعد آیین دادرسی ای از ق صورت بارزی با نقض پاره شود، به قرار بازداشت موقت می به
های ویژه، صرفًا در شرایطی  نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه. کیفری نادیده گرفته شد
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 مقدمه

کننده  ترین عوامل مختل عنوان یکی از مهم اقتصادی به جرایم
امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه به شمار 

مبتنی بر نیاز مالی نبوده بلکه بر  جرایماین . آید می
 جرایم. خواهی بزهکاران آن داللت دارد طلبی و زیاده سلطه

مالی و اقتصادی دارای آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
ضعف نظام نظارتی و توزیع . مراتب زیانباری بر جامعه است به

از دیگر . اقتصادی است جرایمناعادالنه ثروت از عوامل ایجاد 
اقتصادی و تخصیص  جرایمضرورت شناخت ارکان  ،سو

بح رفتار ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و ق
دیده در این قبیل  مرتكب، موجب شده است تا قربانیان زیان

چون سرعت در دادرسی و )موارد برای برخورداری از امتیازاتی 
( واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمل هزینه کمتر

کار بردن عناوین و کلمات  طرح دعاوی حقوقی، با به جای به
 قوه سابق نامه رئیس .ایندجرم نم  مجرمانه مبادرت به اعالم

در  رهبری مقام به خطاب الریجانی، آملی صادق آقای قضائیه
اقتصادی بر اساس  جرایمخصوص تسریع در رسیدگی به 

به عبارتی ازآنجاکه . همین تلقی و نگرش صورت گرفت
های حکومتی  های فساد کالن در دستگاه امروزه پرونده

نوعی قوه  به ،ه استانگیزتر شد تر و شگفت ای پررنگ حادثه
خصوص صدد برخوردهای شدید و قاطعانه درقضائیه در

اشاره  نامه مورد. گران و مفسدین اقتصادی برآمده است اخالل
باب جدیدی را برای برخورد با مفاسد اقتصادی گشود و 
نویدبخش فصلی نو در مبارزه با متهمان اقتصادی در کشور 

قضائیه با اشاره به بندی، رئیس قوه  02طی این نامه . بود
جنگ اقتصادی کنونی درخواست اجازه اقدامات ویژه، برای 
برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اسالمی 

در نظام اقتصادی ایران  گران اخاللو قانون مجازات  03۳2
شده است  در این نامه پیشنهاد .را داشت 03۳۳مصوب سال 

و مفسدان  گران اخاللکه هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات 
اقتصادی ممنوع باشد که نامه مذکور برای اجرای به مدت دو 

 .سال مورد تأیید رهبری انقالب قرار گرفت

شده  اقتصادی انجام جرایمتألیفات متعددی در خصوص  
ای، پیوند شکل و  و سایرین در مقاله فرد حسین سلطانی: است

ردبررسی قرار اقتصادی را مو جرایم دادرسی محتوا در آئین

چاهی نیز  قره فرشاد .(03۳1 سلطانی فرد و همکاران،) اند داده
 در اقتصادی جرایم دادرسی های چالش و پیامدها ای، در مقاله

چاهی و  قره) را بررسی کرده است ایران کیفری حقوق
مادوانی و  همچنین مهران صادقی .(03۳۳ مادوانی، صادقی

 دادرسی بودن عادالنه ای به بررسی نقش سایرین در مقاله
 صادقی) اند شهرها پرداخته کالن در سرمایه برجذب اقتصادی
اما بحث همخوانی و تطبیق  .(0011 سایبانی، و مادوانی

استجازه تأسیس دادگاه ویژه اقتصادی رئیس سابق قوه 
نوآوری مقاله . توجه قرار نگرفته است قضائیه چندان مورد

سؤال اساسی که در این . حاضر بررسی همین موضوع است
 رسیدگی شود این است که آیین خصوص مطرح و بررسی می

عادالنه از منظر  دادرسی پرتو در اقتصادی مفاسد جرایم به
فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ فرضیه مقاله نیز 

مفاد استجازه تشکیل طبق  »طرح است که  بدین شکل قابل
درسی علنی، حق دادگاه ویژه اقتصادی در خصوص دا

تجدیدنظرخواهی و حق دسترس به وکیل دادگستری محدود 
 منظور بررسی سؤال و فرضیه مورد به. «و نقض شده است

در  دادگاه ویژه به تبیین مفاد طرح پیشنهادی تأسیس ،اشاره
 .شده است  تطابق اصول دادرسی عادالنه پرداخته

رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی  -0
 عادالنه 

اقتصادی با  جرایمسرعت بخشیدن به دادرسی خصوصًا در 
یکی از موارد اصول  جرایمتوجه به نوع عملکرد بزهکاران این 

 قضائیه قوه در همین راستا، رئیس .باشد دادرسی عادالنه می
 جنگ به اشاره با اسالمی انقالب معظم رهبر به ای نامه در

 از جرایم برخی انجام و ایران ملت علیه دشمنان اقتصادی
 این در اقتصادی مفسدان و گران اخالل از ای عده سوی

 اقدامات اجازه کرد درخواست دشمنان، اهداف با همسو شرایط
 مجازات قانون چارچوب در سریع و قاطع برخورد در ویژه

 اسالمی مجازات قانون و کشور اقتصادی نظام در گران اخالل
 و تعلیق هرگونه که است پیشنهادشده نامه این در. شود داده

. باشد ممنوع اقتصادی مفسدان و گران اخالل مجازات تخفیف
: کردند تأکید و موافقت پیشنهادها این با اسالمی انقالب رهبر

 در و گیرد انجام عادالنه و سریع اقتصادی مفسدان مجازات
اما  .شود توصیه الزم دقت ها دادگاه احکام اتقان مورد
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بایست توجه گردد تسریع در رسیدگی نباید موجبات تضییع  می
حقوق دفاعی متهم و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در 

 .فرآیند دادرسی را فراهم آورد

  عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابالغ و اعتراض -3

رئیس سابق قوه طرح پیشنهادی و استجازه  0مطابق بند 
 آیین در مندرج الرعایه الزم قانونی مواعد قضائیه، کلیه

یکی از  .شود می تعیین روز پنج حداکثر ابالغ قبیل از دادرسی
ترین و مؤثرترین ارکان هر دادرسی قضایی، عبارت از  مهم

باشد که به  مطلع کردن اشخاص از هر موضوع یا دعوایی می
بوده و با اصطالح ابالغ  نفع یا به ضرر ایشان در جریان

ابالغ اوراق قضایی اعم از اخطاریه، . شناسایی گردیده است
طورکلی تمام اوراق  احضاریه، دادخواست، اظهارنامه، رأی و به

و اسنادی که طبق مقررات نیاز به ابالغ داشته باشد، به سبب 
گذار برای خلق مقررات و  اهمیت وافر امر موجب تدبیر قانون

گذار  رو، قانون از همین. صی گردیده استتشریفات خا
ک ابالغ اوراق قضایی را یکی از .د.آ.ق 2۲موجب ماده  به

بنابراین، جهت . وظایف ضابطان دادگستری قرار داده است
جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای عدالت در جهت حفظ 
حقوق و منافع افراد دخیل در دعاوی کیفری، مقررات مرتبط 

وانین کیفری که برگرفته از قانون آیین دادرسی به ابالغ در ق
ای اجرا و  درستی و با حساسیت ویژه باشد بایستی به مدنی می

دعوت از متهم برای . تحت نظارت مستمر واقع گردند
رسیدگی و تحقیقات با ابالغ احضاریه، جهت آمادگی برای 

ست که اجرا نشدن درست ا رو از همین. گیرد دفاع صورت می
تشریفات ابالغ موجب تضییع حقوق افراد در و صحیح 

به سبب اهمیت ابالغ در جهت اجرای . شود دادرسی می
گذار مهلت و  عدالت و احقاق حق مراجعان به محاکم، قانون

 .بینی نموده است زمانی را برای اعمال این حق پیش

گذار با  قانون های کیفری نیز رسیدگی در دادگاه در خصوص
دک، بیان داشته .آ.ق 303توجه به اهمیت ابالغ موافق ماده 

فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک »
همچنین مهلت زمان ابالغ احضاریه متهمی را که  «.هفته باشد

اقامتگاه وی معلوم نباشد کمتر از یک ماه در نظر نگرفته 
اعتراض برقرار در مرحله تحقیقات  راجع به مهلت زمان. است

مهلت »ک، .د.آ.ق 211مقدماتی نیز، مطابق تبصره ماده 
اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز  اعتراض به قرارهای قابل

 «.و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابالغ است
گذار  ست، قانونا آنچه که از مفاد مواد مذکور در فوق پیدا

روزه و برای اعتراض بازه زمانی  پنجای ابالغ، حداقل زمان بر
بینی نموده  عنوان تشریفات قانونی پیش روزه را به 01حداقل 

 .است

از ماده ( ب)المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند  میثاق بین
وقت و تسهیالت کافی برای »متهم باید : دارد سوم مقرر می

ند سوم از ماده شش همچنین ب .«دفاع از خود داشته باشد
از فرصت و »متهم : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان داشته

یکی از  «.مند شود تسهیالت کافی جهت تمهید دفاعیه خود بهره
اعطای فرصت دفاع و آگاهی  ترین اصول دادرسی، بدیهی

متهم از روند دادرسی و اعتراض نسبت به تصمیمات و 
جهت، اعطای فرصت و  از همین. باشد اتهامات انتسابی می

زمان کافی برای آمادگی متهم جهت حضور در جلسات 
دادرسی و اظهار دفاعیات خویش از حقوق مسلم هر شخصی 

در قالبی دیگر حق . باشد در فرآیند یک رسیدگی کیفری می
ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین  از مقدس»دفاع متهم 

که چرا (30: 4033 طباطبایی مؤتمنی،) «های فردی است آزادی
آوری ادله  متهم در راستای رد اتهامات انتسابی به دنبال جمع

اثباتی رفع اتهام منتسب به خویش با اقامه دلیلی مؤثر در 
تعیین مهلت . رساند کشف حقیقت به فرآیند رسیدگی یاری می

زمان دفاع و شناسایی فرصت کافی و مناسب برای آمادگی و 
آغاز و حین فرآیند رسیدگی و  اطالع از روند دادرسی در

همچنین اعتراض به قرارها و آراء دادرسی در حین و خاتمه 
های حقوقی متفاوت از  رسیدگی کیفری، ممکن است در نظام

یکدیگر باشد، لكن با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 
صراحت تبیین نموده  ها و مواعد مناسب را به گذار مهلت قانون

برای هیچ مقامی روا ندانسته است و از  و تعدی از آن را
های مقرره  جهتی دیگر بنا به شرایطی موجه با تمدید مهلت
بینی نموده  در راستای حفظ حقوق متهم تمهیداتی را نیز پیش

بر این اساس، چنانچه مصلحتی در تغییر مهلت و مواعد . است
گذار الزم آید هیچ مرجعی در مقام نقض  مقرر توسط قانون

. جز مرجع مصوب قانون ات قانونی صالحیت ندارد، بهتشریف
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ازاین نیز اشاره گردید، تشریفات قانونی  گونه که پیش همان
بندی در زمره قواعد آمره، باید  موردنظر مقنن به سبب دسته

توسط تمامی مقامات قضایی و در تمام مراحل رسیدگی 
رعایت گردد و ضمانت اجرای تخطی از آن، متناسب با درجه 
و اهمیت موضوع در دادرسی از تخلف انتظامی تا ابطال رأی 

در خصوص عدم رعایت تشریفات . را به دنبال خواهد داشت
مربوط به ابالغ نظرات متفاوتی بیان گردیده که علیرغم اینکه 

د، ان اعتباری رأی ندانسته ای عدم رعایت آن را موجب بی عده
اجرای ماده  برخی ضمانت از سویی دیگر در نگاهی متفاوت،

مگر اینکه »را بطالن تحقیقات یا دادرسی تلقى نموده،  010
شخص احضار شده راسًا حضور یابد و نسبت به عدم رعایت مواعد 

ولی اگر مواعد قانونی رعایت نشده باشد و . قانونی اعتراض نماید
شده فاقد اعتبار  احضار شده هم حاضر نشده باشد، جلسه تشکیل

اعتباری  ایت این تشریفات قانونی باعث بیخواهد بود و عدم رع
در اسناد . (010: 03۳1رحمدل، )« رأی صادرشده خواهد بود

ها در  های اصل برابری سالح حقوق بشری نیز، یکی از جنبه
رعایت حق طرفین دعوا در امور کیفری، برخورداری از فرصت 

مندی از زمان معقولی برای بازبینی  کافی برای دفاع و بهره
از تصمیم قاضی در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم  مجدد

بنابراین، تسریع امر رسیدگی و سرعت عمل در . باشد می
گران و مفسدان اقتصادی موضوع بحث حاضر،  مقابله با اخالل

گذار به حداکثر مهلت دفاع و  با تغییر مواعد حداقلی قانون
تعرض بر حقوق شکلی متهمان از طریق کاهش خودسرانه 

ای قانونی توسط مقامات قضائی و دولتی امری ه مهلت
 .آید پسندیده و مقبول به نظر نمی

ها و مواعد در جریان دادرسی متفاوت از  معقول بودن مهلت
قانون  0باشد که در ماده  دادرسی در زمان و مهلتی معقول می

رسیدگی در . گرفته است توجه قرار آیین دادرسی کیفری مورد
ست که با صرف مدت متعارف ا معنا مهلت زمان معقول بدین

بتوان به پرونده رسیدگی کرده، و از این طریق عدالت را 
برقرار ساخت و رسیدگی به یک پرونده در مدتی انجام گیرد 

: 03۳3صابر و ناظریان، ) که ازنظر قانون وعرف مطلوب باشد
0۲). 

زمان معقول، تأمین  از دیگر جهات و مبانی دادرسی در مدت
یابی به اصول دادرسی عادالنه و منصفانه  عدالت و دست

باشد که یکی از ملزومات آن رعایت حقوق دفاعی متهم  می
از همین جهت، سلب حقوق متهم در برخورداری از . باشد می

فرصت زمان مناسب و مطلوب جهت آمادگی برای دفاع و 
راض خود نمونه بارز نقض عدالت در فرآیند یکی دادرسی اعت

ترین  گونه که یکی از بنیادی بنابراین همان. باشد عادالنه می
حقوق دفاعی متهمان رعایت مهلت معقول در فرآیند دادرسی 

 اشاره قرارگرفته ک مورد.د.آ.ق ۳1و  ۳0باشد که در ماده  می
رعایت احترام و حفظ حقوق دفاعی متهم همچون  .است

شده برای متهم برای دفاع و  مهلت و مواعد قانونی تعیین
آنچه که . باشد اعتراض نیز امری ضروری و غیرقابل سلب می

در تسریع یک دادرسی عادالنه همواره باید موردتوجه باشد، 
سرعت در تعقیب بزهکاران و کاهش فاصله تاریخ وقوع جرم 

ه کاستن از د نباش تا زمان اجرای مجازات و حصول نتیجه می
احترام به کرامت انسانی و حفظ »که حقوق دفاعی متهم، چرا

ای تحقق یابد که  امنیت و آزادی اقتضا دارد که دادرسی عادالنه
رعایت . (02۲:  4083قربانی،) «ضامن حقوق افراد باشد

عنوان یکی از اصول دادرسی  تشریفات قانونی دادرسی به
رباره اهمیت وجود تشریفات در رو د از این باشد و آور می الزام

ضروری نفع شخصی   تشریفات وثیقه»: است شده دادرسی گفته
است؛ این دوران بربرها بود که در آن پادشاه، پای یک درخت 

-Czar) «.نمود نشست و بدون تشریفات رأی صادر می می

Bru,1927:3) .تشریفات موجب رعایت  ،به تعبیر بهتر
شود و با ایجاد امنیت قضایی از  مقتضیات دادرسی عادالنه می

اعمال متقلبانه طرف فاقد حسن نیت جلوگیری نموده و حتی 
 Koch ,et) آورد از خودسری دادرسی ممانعت به عمل می

al,1988:3). 

الرعایه مندرج در قانون آیین  کاهش مواعد قانونی الزم
روز در تعارض با ماده  پنجدادرسی کیفری به حداکثر زمان 

گذار برای ابالغ،  که قانون باشد می 303، ماده 010 ، ماده010
روزه، و برای اعتراض مطابق تبصره ماده  پنجحداقل زمان 

عنوان  روزه را به 01؛ بازه زمانی حداقل 030و ماده  211
 .بینی نموده است تشریفات قانونی پیش

 عدم رعایت اصل دادرسی علنی  -0
اب به مقام رهبری در بند سوم از نامه رئیس قوه قضائیه خط

 انتشار قابل و علنی جلسات دادگاه رئیس تشخیص به» :آمده است
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 رئیس نامه از سوم در قسم دوم از بند «.باشد می ها رسانه در
رهبری، تشخیص قابلیت انتشار  مقام به خطاب قضائیه قوه

جریان رسیدگی نیز به تشخیص قاضی محول گردیده است 
باشد، چراکه  ک می.د.قانون آ 313که در مخالف با ماده 

مطابق این ماده، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و 
بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات متهم با در نظر گرفتن 

اقتصادی که  جرایمدر  03۳2قانون مجازات اسالمی  3۳ماده 
میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از 

بینی گردیده و مطابق با تبصره این ماده، انتشار  آن باشد پیش
باشد؛ و این سخن  حکم محکومیت از الزام مطلق برخوردار می

به معنای این است که تبصره ماده برخالف متن اصلی ماده، 
 .باشد شرط اخالل در نظم یا امنیت نمی روط بهشامل الزام مش

علنی بودن محاكمات، نوعی نظارت مردمی برای محافظه 
کیفیت تحقیق اجرای عدالت، احقاق حقوق متضرر از جرم، 

افع جامعه در تعقیب رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تأمین من
عنوان یک تضمین اساسی  رسیدگی علنی به. بزهکاران است

نه بودن و استقالل روند قضایی است و ابزاری برای عادال
 .حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضایی است

است که ورود  جوهره موضوع علنی بودن فرآیند دادرسی آن 
به جلسات محاكمه بایستی برای هر کس که خواهان حضور 

حضور  و (490: 4091نیکل،  مالچ) در آن است، آزاد باشد
دادرسی در مفهوم حقیقی به معنی برداشتن مردم در فرآیند 

موجب آن مردم قادر باشند با حضور در  هایی است که به گام
 :Stepniak,2014) ها، فرایند دادرسی را درک کنند دادگاه

فلسفه وجودی اصل علنی بودن رسیدگی ریشه در نظارت . (1
وجدان جمعی بر روند دادرسی منصفانه و عادالنه در تضمین 

هم از تعرض دستگاه قضائی و تجاوز دادرس دارد؛ حقوق مت
چراکه دادرسی در اخفا، و استتار جریان رسیدگی همواره 

انصافی قرار  عدالتی و بی دستگاه قضائی را در مظان اتهام بی
دهد و از طرفی اعتماد و اطمینان جامعه را بر دادرسی  می

ترین پشتوانه نظام  عنوان بزرگ عادالنه و منصفانه، به
حاکمیتی هر حکومتی، در معرض تهدید و خدشه قرار 

 .دهد می

 اعالم مستحب را دادرسی بودن علنی که فقهی دالیل ازجمله
 باز فضایی در قاضی است مستحب»: که است این است داشته

 دادرسی جلسه در یا باشد، آسان او به دسترسی تا بنشیند
 «باشند عادل افراد دادرسی جلسه در یا دهد شرکت را دانشمندان

 بر تأکید این سخن به معنای و .(0۳1: 4143 اول، شهید)
 .است دادرسی بودن علنی

که در رویه اسالمی نیز  توان گفت در همین راستا نیز می
. شده است ها صحه گذاشته همواره بر علنی بودن رسیدگی

 در را افراد محاکمه و دادرسی جلسات( ع) حضرت علی
. (02/230 :4083، نجفی) دادند می ترتیب کوفه جامع مسجد

اند، فلسفه  همچنان که مؤلفان نظام دادرسی استنباط کرده
جلسات دادرسی در مسجد رعایت اصل علنی بودن و تسهیل 

مؤذن ) حضور مردم در جلسه دادرسی بوده است
شرط علنی بودن نسبت به همه مراحل . (31: 4038زادگان،

تنها نسبت به مرحله شود، بلکه  فرآیند قضایی اعمال نمی
ها  استماع طرفین، یعنی بررسی شفاهی ادله و لوایح آن

 .ضرورت دارد

له مدنظر قرارگرفته سناد معتبر حقوق بشری نیز این مسأدر ا
کنوانسیون  ۳ماده  0المللی، بند  میثاق بین 00ماده . است

 1ماده  0کنوانسیون آمریکایی، بند  ۲ماده  1اروپایی، بند 
ایی علنی بودن دادرسی را یکی تضمینات حقوق منشور آفریق

: 03۳1رضوی فرد و قربان زاده، ) است  برده  دفاعی متهم نام
علنی بودن در واقع تضمینی بر رعایت حق مردم . (0۳1

آشوری و ) باشد ها می عنوان ناظر بر عملکرد حکومت به
 . (0۳1: 03۲3دیگران، 

اقتصادی به سبب  جرایمهای کیفری مربوط به  در پرونده
بر افکار عمومی جامعه و حساسیت ایجادشده،  جرایمتأثیر این 

مردم از همان روزهای آغازین مراحل رسیدگی خواستار 
حال متهم در  دسترسی به گزارش جریان رسیدگی و شرح

. برند ها بوده و در انتظار اجرای عدالتی سریع به سر می رسانه
ا اقتضای رسیدگی علنی را تنه ی نهجرایمرو، چنین  از همین

ک، به .د.آ.ق 313طلبد بلکه به استناد تبصره دوم از ماده  می
دار شدن وجدان جمعی و حفظ نظم عمومی  سبب خدشه

جامعه به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه 
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قضائیه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده با بیان 
برگزاری غیرعلنی . باشد مشخصات متهم امری ضروری می

جلسات رسیدگی و ممانعت از انتشار جریان رسیدگی توسط 
بسا باب صدور احکام مخفیانه قضائی را گشوده و  ها چه رسانه

واگذاری تشخیص چنین امری به دادرس، سبب تمسک 
ای جهت امتناع از گزارش روند دادرسی  قاضی به هر بهانه

 .گردد می

قانون  313و  312مواد قانون اساسی و  0۳1مطابق اصل 
باشد،  اصل بر علنی بودن محاکمات می ،آیین دادرسی کیفری

مصادف با شفافیت و  ،معنای علنی. استثناء قانون مگر به
ها و شهروندان در جلسات دادگاه در  ی رسانه حضور آزادانه

مساوی با بند . باشد پرتو تبعیت از تمام شرایط علنی بودن می
ه قضائیه، استثناء بر اصل مقدم گشته و سوم از نامه رئیس قو

ها تحت عنوان امری استثنایی و  اصل برگزاری علنی دادگاه
 .نادر در حوزه تشخیص و صالحدید قاضی پنهان است

گونه که پیش از این نیز گذشت،  پرواضح است، همان
بدیل آن  اقتصادی و تأثیر بی جرایمگذار به سبب اهمیت  قانون

طور اختصاصی  حقوق همگانی مردم، بهدر امورات عمومی و 
ای حکم محکومیت  ، تشهیر رسانه03۳2. م.ق 3۳در ماده 

طور  ، که به03۳2ک .د.آ.ق 313قطعی و همچنین ماده 
نماید،  قانون مجازات اسالمی اشاره می 3۳ضمنی بر ماده 

ضرورت انتشار مفاد حکم صادره را به همراه مشخصات 
 .نماید علیه یادآوری می محکوم

مدت کیفر تشهیر در فقه اسالمی،  با توجه به سابقه طوالنی
مجازات مفسدان اقتصادی با انتشار اسامی و مشخصات آنان 
و حکم محکومیت قطعی این افراد در قالب کیفر تشهیر 
مفسدان اقتصادی، پیش از قانون مجازات اسالمی سال 

و آیین دادرسی کیفری همان سال، برای بار نخست،  03۳2
 3تبصره  0۲۲، ماده 031۲انون آیین دادرسی کیفری در ق

بر . گذار قرار گرفت عنایت قانون مورد( 31/0/4091الحاقی )
در موارد محکومیت قطعی به جرم »: اشاره اساس ماده مورد

ارتکاب اختالس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در 
ستفاده از معامالت دولتی، اخالل در نظام اقتصادی کشور، سوءا

منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم  اختیارات به

طورکلی جرم علیه  گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کاال و ارز و به
حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خالصه 
متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت با عنوان، جرایم ارتکابی و 

علیه به هزینه وی دریکی از  کومنوع و میزان مجازات مح
های محلی  های کثیراالنتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه روزنامه

. شود های عمومی گذاشته می منتشر و در اختیار سایر رسانه
میلیون  011که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی  مشروط به آن

 سپس این ماده با تدوین قانون «.ریال یا بیشتر از آن باشد
نسخ گردید و جای خود را به  03۳2مجازات اسالمی مصوب 

موجب آن انتشار اسامی  قانون جدید بخشید که به 3۳ماده 
عنوان مجازات اصلی، قاضی را مکلف  مفسدان و مجرمان به

 . به انتشار حکم محکومیت قطعی متهم نموده است

دسترسی به  میل فرآیند اصل علنی بودن دادرسی،جهت تک 
 جرایمقانون مجازات اسالمی در  3۳كم، مطابق ماده آراء محا

ها، تصویب قانون انتشار و  اقتصادی با انتشار آن در رسانه
دسترسی آزاد به اطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

توجه  عنوان نقطه عطف قابل به 03۲۲مرداد  30مصوب 
هر شخص ایرانی حق »: این قانون 2مطابق ماده . باشد می

طالعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده دسترسی به ا
اند اطالعات  مؤسسات عمومی مکلف» 1و طبق ماده  «.باشد

موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در 
قوه  توان گفت که رو می از همین« .دسترسی مردم قرار دهند

به  .قضائیه مکلف بر اجرای قانون انتشار آزاد اطالعات است
همین سبب است که باوجود عدم شفافیت و صراحت دقیق 

های  قانون یادشده در امکان دسترسی عمومی به آراء دادگاه
شده است، در نظام حقوقی ما قانون انتشار و دسترسی   گفته

آزاد به اطالعات، قوه قضائیه را از شمول خود استثنا نکرده 
ر قانون و در نقلی دیگر، د. (21۳: 4083انصاری،) است

طور مستقیم به موضوع امکان دسترسی عمومی  کشورمان به
ها اشاره نشده است، اما با توجه به بندهای  به آرای دادگاه

قانون انتشار و دسترسی آزاد به  01ماده « ب»و « الف»
اطالعات که در مقام بیان استثناهای دسترسی به اطالعات 

گذار به این  قانون گونه استنباط کرد که توان این باشد، می می
. (201: 03۳1ویژه و طاهری، ) موضوع نیز توجه داشته است

، با توجه به اینکه آرا و قرارهای محاكم در زمره رو از همین
شوند، همانند  اطالعات داخل در حوزه عمومی محسوب می
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سایر اطالعات عمومی برای متقاضیان دسترسی ازجمله برای 
. (2۲۳: 4083انصاری،) هند بوددسترس خوا ها نیز قابل رسانه

اندازی سامانه دسترسی به آرا  که راه باشد خالی از لطف نمی
را گامی مؤثر در  4در سایت اینترنتی پژوهشگاه قوه قضائیه
قانون برنامه  200جهت استجابت تکلیف قانونی، ماده 

، 03۲۳ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  پنج
قوه قضائیه » آن موجب از سوی قوه قضائیه دانست که به

مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ 
صورت بر  وی محاکم بهحریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از س

نظران و متخصصان  ، در معرض تحلیل و نقد صاحب(آنالین)خط 
های موجود  ها و محدودیت ؛ هرچند به سبب کاستی«قرار گیرد

ذکری را در ایفای تمام و کمال   در این زمینه موفقیت شایان
 .این وظیفه کسب نکرده باشد

ای جز شفافیت  در جهت افزایش سالمت قضایی، چاره
ادرسی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه اعم از فرآیند د

، باألخص در (شفافیت قضایی)دادرسی و بیان مفاد حکم 
دسترسی عموم افراد به اطالعات . باشد اقتصادی نمی جرایم
های اقتصادی، قوانین و مقررات حاکم بر فساد  پرونده

اقتصادی و نحوه اعمال قوانین و هرگونه تغییر در فرآیند 
جرای قوانین و آیین دادرسی باید موقعیت نقد و بررسی ا

کرده را  توسط نگاه تیزبین جامعه مخصوصًا قشر تحصیل
بر همین اساس اطالعات مرتبط با عملکرد  .داشته باشند

وسیع و گسترده منتشر  طور ها باید به دستگاه قضایی و دادگاه
 چراکه حقوق دوجانبه مردم و متهم چیزی جز این را گردد
نوعی ریشه در پاسخگویی قضایی در جهت  طلبد، که به نمی
جهت  آن این امر از. تخطی قاضی از حدود قانونی دارد عدم

خواه جمهوری  یابد که نظام آرمان اهمیت دوچندانی می
اسالمی، برقراری عدالت را محور اصلی نظام قضایی خویش 

لت قرار داده و دقیقًا از همین سبب است که صرف اجرای عدا
قدر . کافی نبوده و عدالت بایستی به چشم دیده و شنیده گردد

پذیرش نظام کنونی، تالش در راستای اجرای  متقین مورد
باشد که عدالت درگرو اجرای  عدالت و حاکمیت قانون می

جزء قانون نهفته است و بر همین سبب است که  جزءبه
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را گذار حق نظارت عمومی بر تحقق حقوق دفاعی متهم  قانون
پذیرش قرار داده، و عدالت مادام  با اصل عدالت علنی مورد

 .زمانی که رؤیت نشود، محقق نگشته است

 عدم دسترسی آزادانه به وکیل -1
اقتصادی، در مرحله  جرایممطابق طرح و پیشنهاد مبارزه با 

طرفین دعوی، وکیل یا وکالی  ،تحقیقات مقدماتی و دادگاه
خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس 

اسامی وکالی مزبور . نمایند قوه قضائیه باشد، انتخاب می
این در حالی است . گردد توسط رئیس قوه قضائیه اعالم می

ترین اصول دادرسی  که حق انتخاب وکیل مدافع یکی از مهم
حق . ها حقوقدان نیستند را همه انسانزی. باشد عادالنه می

دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون 
های قضایی و دکترین  اساسی، قوانین موضوعه عادی و رویه

 .شده است حقوقی، به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته

شده  المللی تضمین در اسناد متعدد بین وکیل به حق دسترسی
بند « ب»لمللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف ا است، میثاق بین

 4بند « ج»، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ردیف 41ماده  4
، و اساسنامه و 3ماده  4بند « ج»منشور بانجول ردیف  1ماده 

و ردیف  41ماده  3بند « ج»المللی ردیف  دیوان کیفری بین
المللی هستند که حق  ازجمله اسناد بین« 13ماده  4بند « د»
در این زمینه کمیته حقوق . اند شتن وکیل را تضمین نمودهدا

شده باید فورًا به وکیل  بشر مقرر داشته تمامی افراد بازداشت
 .(03۳: 03۲۳فضائلی، ) دسترسی داشته باشند

طور مطلق و بدون  حق دسترسی به وکیل در قانون اساسی به
 ها نیز مکلف به هرگونه قید و محدودیتی مقررشده و دادگاه

پذیرش وکیل منتخب مردم و اصحاب دعوای به تجویز مقرر 
در اصل سی و پنجم آن و فراهم آوردن سازوکار انتخاب 
وکیل از سوی افراد فاقد توانایی، در راستای حق بر معاضدت 

اند، اما علیرغم شناسایی حق دسترسی  قضایی و حقوقی شده
 به وکیل و حق دفاع در قوانین عادی مطروحه این حق به

و  0۲ترتیب مندرج در برخی از قوانین، ازجمله تبصره ماده 
با  03۳2قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب  ۳21ماده 

و ترتیب مقرر در ( 20/3/4081) اصالحات و الحاقات بعدی
های ویژه رسیدگی  بخشنامه ابالغی صادره در تشکیل دادگاه
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متهمان اخالل در نظام اقتصادی این حق به  جرایمبه 
حقی که با اصول مسلم دادرسی . شده است میت شناختهرس

منصفانه سازگار است اما بر اساس طرح پیشنهادی رئیس قوه 
قضائیه، امکان انتخاب آزادانه و ارادی وکیل در دادرسی 

به انتخاب وکالی دادگستری اقتصادی محدود و مقید  جرایم
ئید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی مورد تأ

چراکه بخش زیادی . وهای مسلح، حسب مورد شده استنیر
یافته  سازمان جرایمتواند از مصادیق  اقتصادی می جرایماز 

یافته که از  سازمان جرایمباشد و بر اساس این تبصره 
محدودیت دسترسی به وکیل در تحقیقات مقدماتی و حتی 

تواند در مغایرت با اصول  دادگاه برخوردارند که این خود می
 .درسی عادالنه باشددا

نظر از اینکه با اعمال  ک صرف.د.آ.ق 0۲ماده   نگارش تبصره
هت نقض تبعیض و تعارض نسبت به برخی از متهمان در ج

مبنی بر تساوی حقوق مردم  قانون اساسی، 21و  0۳اصول 
ایران و برابری در حمایت قانون است، در تعارض کالن با 

ه تصویب هرگونه قوانین باشد ک اصل نهم از قانون اساسی می
های مشروع مردم و شهروندان را  و مقررات مغایر با آزادی

شرط اجرای این ماده در دادسرا و . سلب و منع کرده است
رو،  از این. باشد مختص به مرحله تحقیقات مقدماتی می

گسترش و تسری محدودیت موجود در تبصره این ماده 
ه به مرحله رسیدگی موجب نامه استجازه رئیس قوه قضائی به

 .در دادگاه عملی خالف قانون است

 عدم تجدیدنظرخواهی و اعتراض به قرار بازداشت موقت -1
طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه  ۳مطابق بند 
 صورت در اقتصادی جرایم به رسیدگی موارد کلیه قضائیه، در

 دادگاه یا و دادسرا قاضی تشخیص به کافی دالیل وجود
 صدور و رسیدگی ختم تا موقت بازداشت قرار مورد حسب
 مراجع در اعتراض غیرقابل قرار این. شود می صادر قطعی حکم
 دادگاه توسط قرار، در تغییری هرگونه. بود خواهد دیگر

 دادگاه این از صادره آرای .پذیرد می صورت کننده رسیدگی
 مهلت با اعدام احکام. باشد می االجرا الزم و قطعی اعدام، جزب

 کشور عالی دیوان در تجدیدنظرخواهی قابل روز 01 حداکثر
 .باشد می

از دید برخی فقها، به دو دلیل زیر اعتراض به رأی قاضی 
 و باشد کرده حکم اشتباه به قطعی دلیل باوجود یا»: پذیرفته است

 .(2/3۳1 :4141 نراقی،) «باشد ورزیده کوتاهی خود اجتهاد در یا
گذار با در نظر گرفتن حقوق  این در حالی است که قانون

دفاعی متهم عالوه بر شناسایی حق متهم بر اعتراض به 
ترین و تأثیرگذارترین  عنوان مهم به« صدور قرار بازداشت»

تداوم و ابقاء »، در خصوص (ک.د.آ.ق 23۳ماده ) قرار تأمین
؛ که (202و  200) نیز متهم را مستحق اعتراض دانسته« قرار

با تفکیک قرار صادره از سوی بازپرس و یا توسط دادگاه، در 
ک، در خصوص .د.آ.ق 20۳و  210دو ماده متفاوت ذیل مواد 

تعیین تکلیف نموده است و مجوز  23۳ضمانت اجرای ماده 
وسیله در مرجعی  نقض قرار بازداشت موقت غیرقانونی را بدین

بند نهم از نامه لكن مطابق با . باالتر فراهم کرده است
استجازه رئیس قوه قضائیه، متهم اقتصادی در کلیه موارد 
رسیدگی، اعم از دادسرا و دادگاه، از حق اعتراض برقرار 

 .باشد بازداشت موقت محروم می

و اصالحی  03۳2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ها و اصل بر  ای بودن رسیدگی درجه اصل دو ،03۳0سال

عنوان روشی در جهت  ها را به دادگاه غیرقطعی بودن احکام
منظور امتناع از اشتباهات قضایی در  بازبینی آراء قضایی به

بینی نموده است و مطابق ماده  راستای اجرای عدالت پیش
با تعیین مراجع تجدیدنظرخواهی بازه زمانی  02۲و ماده  02۳
ماده )روزه را برای اشخاص مقیم ایران از تاریخ ابالغ رأی 21

 جرایملیكن از میان کلیه . در نظر گرفته است( 030
خواهی از دیوان عالی کشور، آنچه را  تجدیدنظر و فرجام قابل

های مصرح در قانون  که رئیس قوه قضائیه از میان مجازات
صرفًا حكم  دانسته است، خواهی برگزیده و مشمول فرجام

 روز از تاریخ ابالغ 01اعدام اخاللگران اقتصادی ظرف مدت 
 .باشد می

 گیری نتیجه
یکی از انواع محاكم ویژه در نظام قضایی کشور در خصوص 

اخاللگران اقتصادی، مطابق نامه رئیس  جرایمرسیدگی به 
های ویژه  سابق قوه قضائیه به رهبری، تشکیل دادگاه

ای اقدامات ویژه در  اقتصادی بود که در جهت کسب پاره
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و انحصاری در راستای تأسیس آیین دادرسی کیفری خاص 
برخورد با متهمین اقتصادی به مدت دو سال از تاریخ 

مورد تأیید و تصدیق مقام  03۳۳ تا مردادماه 0311مردادماه 
در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس قوه . رهبری قرار گرفت

قضائیه اصول مشخص دادرسی عادالنه نظیر مدت ابالغ، 
دسترسی  دادرسی علنی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و حق

شده است که با برخی قواعد فقهی و  به وکیل نادیده گرفته
در رعایت اصول دادرسی . موازین فقهی موجود مغایرت دارد

دازد یا عادالنه متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپر
راحل دادرسی حضور وکیل در تمام م. آنکه از وکیل بهره برد

آئین قانونی  که به تضمین رعایت کیفری حقی اساسی است
اما متأسفانه این حق در دادرسی اقتصادی در . کند کمک می

طرح پیشنهادی و در کل نظام حقوق کیفری ایران تا حدودی 
تواند از وکالی مورد تأیید  شده است و متهم فقط می محدود

اصل مهم دیگری که . تواند استفاده کند قوه قضائیه می
 جرایممحاکمات در توان به آن اشاره کرد علنی بودن  می

پذیرش  اقتصادی است که در قوانین ایران نیز مورد
اما موکول نمودن علنی بودن جلسات به . قرارگرفته است

تواند در تعارض با اصول دادرسی  تشخیص رئیس دادگاه می
های موجود در فرآیند دادرسی،  از دیگر چالش. منصفانه باشد

تراض بودن اع اقتصادی، قطعی بودن و غیرقابل جرایم
جز اعدام ت موقت و قطعی بودن غالب آراء بقرارهای بازداش

های  رسد الزم است در جهت تضمین شاخص به نظر می. بود
رعایت اصول  یت قانون در نیل به اهدافی همچوناصل حاکم

دادرسی منصفانه، استقالل قضایی قضات، توجه به 
م های مراجع رسیدگی، مستند و مستدل بودن احکا صالحیت

صیانت از حقوق دفاعی و  ،قضایی و آرای دادرسی و درنهایت
های فردی متهم تأسیس هرگونه مراجع ویژه و  آزادی
های اختصاصی خارج از محور نظام عدالت کیفری  دادگاه

گرایی  اتخاذ رویکرد عوام .نفی گردد مطرح در قانون اساسی،
کیفری با توسل بر اقدامات نمایشی، تحت عنوان سیاستی 

های  منظور اقناع افکار عمومی در برهه موقت و زودگذر، به
های علمی و نظرات  خاصی از زمان، بدون توجه به یافته

های  تخصصی و کارشناسی در راستای مقابله با پدیده
صادی، نتیجه مطلوبی را نابهنجار اجتماعی همچون فساد اقت

های  ها و سیاست فلذا جایگزینی رویه. به همراه نخواهد داشت
کیفری مؤثر تقنینی، اجرایی و قضایی مطلوب و یکپارچه 

ای ملی از سوی مراجع  مبارزه با فساد در قالب برنامه
 .گیری نتایج سودمندی را به همراه خواهد داشت تصمیم

ه اخالق در پژوهش و نیز موارد مربوط ب :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

انجام  نخست توسط نویسندهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان
 هو نظارت بر حسن انجام آن با سایر نویسندگان بود گرفته
 .است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 فارسی و عربی -الف

 عبدالمجید یزدی، محمدحسین و  بشریه، محمد؛ آشوری، -
 .عدالت و انصاف مساوات، مفاهیم، و بشر حقوق. (03۲3)
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