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بررسي تطبیقي دادگاههای ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با
تأکید بر اصل حتمیّت اجرای مجازاتها
مجتبی قهرمانی∗ علیرضا سایبانی**
(تاریخ دریافت 99/12/11 :تاریخ پذیرش)99/11/19 :

چکيده
قردی در قوانایی سیسنم قضایی عادب جهت مرارره با نساد ا نگرانی در رسی گی بیررنانه ا بیم نفوذ ناراا بسیارب
ار کشورها را اادار به ایجاد مؤسّسات قخصّصی ا دادگاههاب ایژة مرارره با نساد کرده است .انزایش حنمیّت
اجراب مجاراتها دلیل عاح ایجاد دادگاههاب مذکور است ا ار دالیل خاص میقوان به انزایش بهرهاربق
یکپارچگیق قجربه ا قخصّص اشاره کرد .در کشورهاب دنیا م لی ابت ا اسنان ارد براب دادگاههاب ایژة مرارره
با نساد اجود ن ارد ا بسنه به شرایطِ کشورها ا نیار آنها به قخصّصق در سلسله مراقب قضایی م لهاب گوناگونی
مشاه ه میشود .بعضی ار کشورها ن ط نوعی قاضی ایژه را پیشبی ی کردهان ا بعضی کشورها دادگاههاب ایژة
ب اب مجزّایی را ررّاحی کردهان ا برخی دیگرْ دادگاههاب قرکیری را که در پارهاب موارد به ع وان دادگاه ب اب
عمل میک

ا در موارد دیگر به ع وان دادگاه قج ی نظر رسی گی میک

ایجاد کردهان  .در نهایتق در باالقرین

ح ّ پاسخ به قخصّصق بعضی ار کشورها سیسنم دادگاههاب ایژة جامع را که هم عرض سیسنم عادب قضایی است
ایجاد کردهان  .هرچ دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران در نـوة قشکیل خاص
هسن ق با م لهاب جهانی اجوه اشنراک منع ّدب دارن .

واژگان کليدی :دادگاههای ويژة مبارزه با فساد ،جرايم اقتصادی ،حتميّت اجرای مجازاتها،
بهرهوری ،بررسی تطبيقی.
∗ دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح قشمق قشمق ایران.
� قشمق ایران (نویس ة مسئول):
** عضو هیئت علمی گراه ح وقق دانشگاه آراد اسالمیق ااح قشم
saybani.a@gmail.com
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مقدّمه
همانیور که در م ّمة ک وانسیون ملل منّـ براب مرارره با نساد آم ه استق 8اخامتق مشکالت
ا قه ی ات ناشى ار نساد به رات ا ام یّت جوامعق س ّتهاق اررشهاى دموکراسىق اررشهاى
اخالقى ا ع الت لیمه مىرن ا قوسعة پای ار ا حاکمیّت قانون را به خیر مىان ارن ؛ ارقراط بین
نساد ا سایر اشکال جرایم به ایژه جرایم سارمانیاننه ا جرایم اقنصادى ار جمله پولشویى نگرانی
همة کشورهاب دنیا است .نسادْ رات سیاسىق قوسعة پای ارق نهادهاى مردحساالرق اقنصاد ملّى ا
حاکمیّت قانون در کشورها را قه ی مىک

3.

امراره جرایم اقنصادب ا نساد ار چالش هاب مهمّ جامعه جهانی هسن ا جمهورب اسالمی
ایران نیز مان سایر کشورها با این معضل دست به گریران است .قوانین کشورها قعریفی صریح
ار نساد ا جرایم اقنصادب ارائه نکردهان ؛ براب مثالق در قوانین کشور نرانسه ق ها مصادیق این
جرایم بیان ش هان (حسی یق  .)96 :8211در مادة  896قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263با
ارجاع به قرصرة مادة  29همین قانونق مصادیق جرایم اقنصادب بیان ش هان  :کالهررداربق رشاء
ا ارقشاءق اخنالسق اعمال نفوذ برخالف حق ا م رّرات قانونی در صورت قـصیل مال قوسّط
 .8ک وانستتیون ستتارمان ملل منّـ براب مرارره با نستتاد مص توّب  28اکنرر  3992برابر با  8213/1/6شتتمستتیق در قاریخ
 8211/2/38به قصتتویب مجلس شتتوراب استتالمی رستتی ا پس ار قأیی در مجمع قشتتخیص مصتتلـت نظاح در قاریخ
�قـت ع وان «قانون الـاق دالت جمهورب اسالمی ایران به
 8217/7/39براب اجراء ابالغ ش ا منن آن در رارنامة رسمی
ک وانستیون ستارمان ملل منّـ براب مرارره با نستاد» م نشر ش ؛ قرجمة موادّ این قانون ار نسخة رسمی مذکور ن ل ش ه
است.
 .3در ستیح بینالمللی است اد چ جانرة منع ّدب در رمی ة مرارره با نساد به قصویب رسی هان  :ک وانسیون مرارره با نساد میان
کشتورهاى آمریکایى مص توّب  36مارس  8669ستارمان کشتتورهاى آمریکایى؛ ک وانستیون مرارره با نستتاد م احهاى جوامع
اراپایى یا م اح هاى کشتتتورهاى عضتتتو اقّـادیّة اراپا مصت توّب  39مه  8667شتتتوراى اقّـادیّة اراپا؛ ک وانستتتیون مرارره با
رشتتوه خوارى م احهاى دالنى خارجى در معامالت قجارى بینالمللى مص توّب  37نوامرر  8667ستتارمان قوستتعه ا همکارى
اقنصادى؛ ک وانسیون ح وق کیفرى در مورد نساد مصوّب  37ژانویه  8666کارگراه اریران شوراى اراپا؛ ک وانسیون ح وق
م نى در مورد نساد مصوّب  4نوامرر  8666کارگراه اریران شوراى اراپا؛ ا ک وانسیون اقّـادیّة آنری ا در مورد جلوگیرى ا
مرارره با نساد مصوّب  83ژائیه  3992اجالس سران دالتها ا کشورهاى عضو اقّـادیّة آنری ا.
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مجرح یا دیگربق م اخلة ارراء ا نمای گان مجلس ا کارم ان دالت در معامالت دالنی ا
کشوربق قرانی در معامالت دالنیق أخذ پورسانت در معامالت خارجیق قع ّیّات مأموران دالنی
نسرت به دالتق جرایم گمرکیق قاچاق کاال ا اررق جرایم مالیاقیق پولشوییق اخالل در نظاح
اقنصادب کشورق قصرّف غیرقانونی در اموال عمومی یا دالنی.
قانون ارق اء سالمت نظاح ادارب ا م ابله با نساد مصوّب  8269نساد را چ ین قعری

کرده

است« :نساد در این قانون هر گونه نعل یا قرک نعلی است که قوسّط هر شخص ح ی ی یا ح وقی
به صورت نردبق جمعی یا سارمانی که عم اً ا با ه ف کسب هر گونه م فعت یا امنیار مسن یم
یا غیرمسن یم براب خود یا دیگربق با ن ض قوانین ا م رّرات کشورب انجاح پذیرد یا ضرر ا ریانی
را به اموالق م انعق م ابع یا سالمت ا ام یّت عمومی ا یا جمعی ار مردح اارد نمای ق نظیر رشاءق
ارقشاءق اخنالسق قرانیق سوءاسنفاده ار م اح یا موقعیّت اداربق سیاسیق امکانات یا ارّالعاتق
دریانت ا پرداخت هاب غیرقانونی ار م ابع عمومی ا انـراف ار این م ابع به سمت قخصیصهاب
غیرقانونیق جعلق قخریب یا اخنفاء اس اد ا سوابق ادارب ا مالی».
ح وق انان نیز با در نظر گرننن معیارهاب منع ّدق قعاریفی منفاات ار جرایم اقنصادب ارائه
کردهان « :جرح اقنصادب عرارت است ار نعل یا قرک نعلی که با انگیزة کسب سود یا امنیار مادب
ا نوعاً با ارقکاب در بسنر نعّالیّتهاب شغلی ا ن ض اعنماد حاکم بر حرنة مربوره ارقکاب یاننه
ا بالفعل یا بال وّه موجرات اخالل در نظاح اقنصادب کشور را نراهم میک » .در این قعری ق به
معیارهایی ار جمله انگیزة مرقکب یع ی کسب سودق ارقکاب در بسنر شغلی ا ن ض اعنماد حاکم
بر حرنه اشاره ش ه است ا با قوجّه به معیار اخالل در نظاح اقنصادبق جرح اقنصادب ار سایر جرایم
نظیر جرایم مالی قفکیو میشود .جرایم اقنصادب اقنصاد یو کشور را که نرض قپ ه ا مر اب
ق رت آن را قشکیل میده به اررة نابودب میکشان (قوسلیرادهق .)8 :8269
یکی ار الزامات مرارره با جرایم اقنصادب اجود یو دسنگاه قضایی م ن رق مسن ل ا
منخصّص است قا بنوان ن ش خود را به ع وان دسنگاه قضمینک ة سالمت سایر دسنگاهها ایفاء
ک ا قـت نشار مرقکران جرایم اقنصادبق که بخش بزرگی ار آن قوسّط م امات در سیوح
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میانی یا باالیی سلسله مراقب ادارب ا یا قوسّط سیاستم اران پرنفوذ ارقکاب مییاب ق ار ح اد
قانون قجاار نک (خ ائیانق  41 :8268ا  .)46اهمیّت مرارره با مفاس اقنصادب کشورهاب مخنل
را به چارهان یشی ا ارائة ررحها ا مکانیسمهاب گوناگون اادار کرده است .ع ح اعن اد به قأ یر
به موقع سیسنم دادگاههاب عادبق بیم اقالف اقت ا ار دست دادن اعنماد عمومی ا حنّی ار بین
رننن رات سیاسی ا اصل حاکمیّت باعث گرایش مسئوالن امر به سوب سیاست ج ایی ایجاد
«مؤسّسات ایژة مرارره با نساد» 8ا «دادگاههاب ایژة مرارره با نساد» 3ش هان .
ار آنجا که قوّة قضائیه مرجع رسمی قظلّمات ا شکایات مردح است ا رکن مهم در مرارره با
نساد استق در صورقی که کاسنی یا ق صیرب در عملکرد دسنگاههاب اجرایی در امر مرارره با
نساد باش ق این دسنگاه قضایی است که ملجاء ا مرجع نهایی قظلّمات ا مراجعات مردح براب
رسی گی ا مراقرت ار ران صـیح گردش امور ادارب ا مالی کشور است (قاسمیق .)893 :8261
در نظاح جمهورب اسالمی ایرانق با قورئة دشم ان ا اسنفاده آنها ار حربة اقنصادب براب ضربه
به نظاحق قالرم اقنصادب در سال  8267به ااج خود رسی  .در مرداد ماه این سال رئیس قوّة قضائیه
با اشاره به ج گ اقنصادبق ری شرحی ار م اح رهررب ق اضاب قشکیل دادگاههاب ان الب ایژة
مرارره با جرایم اقنصادب را کردن ا با مجوّر اب دادگاههاب مذکور با امی به حنمیّت در اجراب
مجاراتق قسریع در رسی گیق قارعیّتق بهرهارب باالق یکپارچگی ا دارب ار نفوذ قشکیل ش ن .
در این م الهق دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران که به قارگی
قأسیس ش هان با دادگاههاب مشابه در دنیاق با قأکی بر اصل حنمیّت اجراب مجاراتهاق در سه
ع وان مجزّا م ایسه ا بررسی میشون  .در قسمت نخستق ایجاد دادگاههاب مذکور در کشورهاب
مخنل

ار نظر قاریخی بررسی میشود .در قسمت داّحق با بررسی مرانی ایجاد دادگاههاب ایژهق

دلیل کلّی ا سه دلیل خاصّ ایجاد دادگاههاب ایژه قـلیل ش هان  .در قسمت سوّحق ررحهاب

1. Specialised Anti-corruption Institutions.
2. Specialised Anti-corruption Courts.
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قشکیالقی ا م لهاب گوناگونی که در سیسنمهاب مخنل
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ح وقی ایجاد ش هان ا نیز ارقراط

دادگاههاب ایژه با م امات قع یب ا مراحث مربوط به صالحیّت بررسی ش هان .

 .1مروری بر دادگاههای ويژة مبارزه با فساد در ايران و جهان
در دنیا «دادگاههاب ایژة مرارره با نساد» در سه اضعیّت قاضی ایژهق دادگاه ایژه یا بخشی ار
یو دادگاه با قخصّص ایژه ش اسایی ش هان  .با این معیار در سال 3981ق در  87کشور دادگاههاب
ایژة مرارره با نساد ایجاد ش هان ؛ این کشورها عرارق

ار :انغانسنانق ب گالدشق بوقسواناق

بلغارسنانق بوران بق کامرانقکرااسیق ان انزبق ک یاق مالزبق نپالق پاکسنانق نلسیینق نیلیپینق
س گالق اسلواکی ا ااگان ا .سه کشور مکزیوق قانزانیا ا قایل جهت قشکیل دادگاههاب مذکور
اق اماقی را انجاح دادهان  .در مکزیوق اصالحیّة قانون اساسی  3981ایجاد مجنمع ایژة مرارره با
نساد در دادگاه ادارب ن رال را میرح کردق امّا قا ژائیه  3987برنامهاب براب شراع عملیّات نروده
است ( .)Borda and Sanchez Alonso, 2016: 1در قانزانیاق الیـهاب در ژائیه  3989یو
دادگاه عالی ج ی را براب رسی گی به جرایم اقنصادبق نساد ادارب ا جرایم سارمانیاننه ایجاد
کرد؛ این دادگاه در سپنامرر  3989شراع به کار کرد ( .)Kapama, 2016: 1در قایل ق دالت
نظامی در ماه اکنرر  3989یو دادگاه ایژة ن رال ج ی را قأسیس کرد (.)Heidler, 2016: 1
در انغانسنانق جامعة بینالمللی (به ایژه ایاالت منـ ه ا برینانیا) به دالت نشار آارد قا سریعاً براب
ایجاد دادگاههاب مرارره با نساد مالی اق اح ک ق ریرا نساد یو مانع ج ّب براب قوسعة اقنصادب
ا ام یّت در نظر گرننه میشود ا هم ین اه اءک گان کموهاب بینالمللی ار غارت بودجة
ارائهش ه به دالت انغانسنان نگران بودن ) .(Gutcher, 2011: 2برخی ار کشورهاق مان
ب گالدشق بلغارسنانق کرااسی ا اسلواکی کشورهایی هسن که قضات م ـصر به نرد مرارره با
نساد یا دادگاههاب ایژة مرارره با نساد را ایجاد کردهان ا کامالً با سیسنم رراحیش ه م یرق
هسن  .در بسیارب ار کشورهاق که داراب دادگاههاب ایژة مرارره با نساد هسن ق این دادگاهها با
م رّرات قانونی ایجاد ش هان  .با اجود اینق دادگاههاب ایژة مرارره با نساد یو پ ی ة نسرناً ج ی
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هسن  .ق یمیقرین چ ین دادگاههایی در نیلیپین در دهة  8679قأسیس ش ه است .هیچ دادگاه
دیگرب پیش ار  8666قأسیس نش ه است ا همه مربوط به پس ار این قاریخ هسن

(Sofie A.

).Schütte, 2016: 7
در جمهورب اسالمی ایران پس ار ان الب اسالمیق در قاریخ  1اسف  8217به دسنور اماح
خمی ی (ره) دادگاه ان الب به ع وان نخسنین قشکیالت قضایی ج ی کشور ایجاد ش  .پس ار
آن نیز به موجب قوانین مخنل

قغییرات مخنلفی در صالحیّت ا قشکیالت قضایی کشور صورت

گرنتق به نـوب که به موجب قانون قشکیل دادگاههاب عمومی ا ان الب مصوّب 8272ق سیسنم
دادسرا ار قشکیالت مذکور حذف ش ا به موجب قانون اصالح قانون قشکیل دادگاههاب عمومی
ا ان الب مصوّب 8218ق دادسراها احیاء ش ن  .با اجود همة قغییرات ا قـوّالقی که در قشکیالت
قضایی کشور صورت گرننه بودق در خصوص قشکیل دادگاه ایژة مرارره با مفاس اقنصادب اق اح
مؤ ّرب صورت نگرنت .در یکم مرداد ماه 8211ق رئیس قوّة قضائیه با ص ار دسنورالعملیق دسنور
قشکیل مجنمع امور اقنصادب منشکّل ار شعری ار دادسراق دادگاههاب عمومی جزایی ا قج ی نظر
را صادر کرد 8.قشکیل مجنمع ایژة امور اقنصادب ا سایر اق امات در راسناب مرارره با نساد
اقنصادب ننیجهبخش نرود ا پران ههاب مفاس اقنصادب کالن ا پی ی هاب در کشور میرح
ش ن  3.در م ابلق انکار عمومی به ش ّت خواسنار برخورد با اضعیّت موجود ا پایان دادن به
چپاال بیتالمال ا سرمایة عمومی بود .ار سوب دیگرق دشمن نیز با قورئه ا حیلهگیرب ا با اعالح
ج گ اقنصادبق رات سیاسی کشور را ه ف قرار داد .در قاریخ 67/91/39ق رئیس قوّة قضائیه
ری شرحی در  83ب ار م اح رهررب ق اضاب قشکیل دادگاه ایژه را جهت برخورد قارع ا سریع
با اخاللگران ا مفس ان اقنصادب کرد ا آن م اح با این پیش هاد موان ت

کرد2.

1. (https://www.isna.ir/news/8505-07482/).
 .3براب ارّالعات بیشنر در خصوص پران ههاب مهمّ مفاس مالی ب گری به:
)(https://fa.wikipedia.org/wiki/ .منّهمان  -به اخنالس  -در  -ایران
 .2براب منن نامة رئیس قوّة قضائیه ا موان ت م اح رهررب ب گری به:
������ ( /
)https://www.mizanonline.com/fa/news/ .
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در راسناب مادة  88نامة رئیس قوّة قضائیه به م اح رهرربق آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به
جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور در  21ماده ا  1قرصره قهیّه ش ا در قاریخ 67/91/32
به قصویب رئیس قوّة قضائیه رسی  .قشکیل دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب به موجب
نامه ا آییننامه به نظر ع ّه اب با این ایراد مواجه است که با بخش امه امکان قشکیل دادگاه اجود
ن اردق ریرا به موجب اصل  816قانون اساسیق «مرجع رسمی قظلّمات ا شکایاتق دادگسنرب
است .قشکیل دادگاهها ا صالحیّت آنها م وط به حکم قانون است» .در پاسخ ب ین ایراد میقوان
گفت با قوجّه به کسب مجوّر ار م اح رهررب ا به اسن اد اصل  17قانون اساسی که ایشان بر قواب
سهگانه االیت میل ه دارن ق ایراد مر ایی قشکیل دادگاههاب مذکور مرقفع میشود؛ الرنه بهنر است
جهت رنع هر گونه شرهه ا ار بین بردن ایرادات عملیق قانونی جامع در این راسنا ق این شود.
جدول  -1تاريخ ايجاد دادگاههای ويژة مبارزه با فساد )(Sofie A. Schütte, 2016a: 8
سال

کشور

1696

فیلیپین (طبق مقرّرات قانون اساسي )169۹

1666

پاکستان

۱00۱

اندونزی
نپال

۱00۹

کنیا

۱002

بنگالدش

۱009

بوروندی

۱002

کرواسي
اوگاندا

۱006

اسلواکي

۱010

افغانستان
فلسطین

۱011

کامرون
مالزی

۱01۱

بلغارستان
سنگال (طبق مجوّز قانون )1621

۱01۹

بوتسوانا

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 1198

912
۱012

مکزیک (هنوز تأسییس نشیده است؛ طبق اصالحیّة قانون اساسي  ،۱012برنامهریزی برای
شروع عملیّات در سال )۱019

۱019

تانزانیا
تایلند

 .۱داليل ايجاد دادگاههای مبارزه با فساد
در سراسر جهانق قخصّص دادگاه موضوع درخور قوجّهی است .ررن اران معموالً بر این قأکی
دارن

که دادگاههاب قخصّصی اغلب ار رریق راشهاب ساده ا با رسی گی کیفی ا

قصمیمگیربهاب م اسب در مسائل پی ی ة قانونیق کارآم ب بیشنرب دارن ( Gramckow and

 .)Walsh, 2013: 6قخصّص میقوان به رسی گی موارد پی ی ه که به دانش خاصّ نراقر ار قانون
نیار دارد کمو شایانی ک ؛ براب نمونهق میقوان به مسائل مربوط به ارشکسنگیق مـیط ریستق
سالمت راانیق مسائل خانوادگیق مسائل مالی ا اقنصادب اشاره کرد.
دالیل ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره با نساد من وّع هسن ق امّا حنمیّت اجراب مجارات به ع وان
دلیل کلّی قشکیل دادگاههاب ایژه در هر رمی هاب ا سه دلیل کاراییق یکپارچگی ا قخصّص به
ع وان دالیل جزئی ا خاص درخور قوجّه هسن .

 .1-۱حتميّت اجرای مجازاتها

1

ار لـاظ قاریخیق نخسنین ان یشههاب مخال

با مجاراتهاب ش ی ا لزاح حنمیّت مجارات را

بای در آ ار م نسکیو جسنجو کرد .م نسکیو معن است که نظاح مجاراتهاب ش ی ا من اال در
اراپاق ار جمله اع اح ا اشکال مخنل

اجراب آنق بعضاً مجاراتهاب احشتانگیزب مـسوب

میشون ا بای برچی ه شون ا در عوضق قضات بای در امر قضاات ا کش
به خرج ده ا سعی ک

جرح دقّت بیشنرب

با قیعیّت بخشی ن بیشنر به مجاراتهاق حذف مجاراتهاب خشن ا

اسنفاده ار مجاراتهاب مالیم ار ارقکاب جرایم قوسّط مجرمان بال وّه جلوگیرب ک

(م نسکیوق

 .)399 :8242پس ار م نسکیو در سال 8794ق بکاریا با اننشار رسالة جرایم ا مجاراتهاق ان یشة
1. Certainty of the execution of penalties.
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حنمیّت مجاراتها را با شرح ا قأکی بیشنرب میرح کرد .به نظر اا یکی ار مهمقرین موانع
ارقکاب جرح خیاناپذیرب مجاراتها استق نه بیرحمانه بودن آنها.
حنمیّت یو مجاراتق حنّی اگر معن ل باش ق نسرت به قرس ار مجاراقی که هول اکقر استق
الی با امی به رهایی ار مجارات درآمیخنه استق قأ یرب عمیققر به جاب میگذارد؛ حنّی ح اقلِ
رنج رمانی که قیعی است ذهن انسان را به احشت میان ارد .ب ابراینق بگذاری قوانین ا مجریان
آنها در پران ههاب معیّ ی س گ ل باش ؛ الی اجاره دهی که قانونگذار رئوفق مهربان ا انسان
داست باش (بکاریاق  .)98 :8277ب ین قرقیبق اگر پیشقر بر اساس باردارن گی ا ارعاب بر
ش ّت ا احشترا بودن مجاراتها قأکی میش ق قـت قأ یر انکار این دانشم انق حنمیّت ا
قیعیّت اعمال مجاراتها نیز مورد قوجّه قرار گرنت ا پذیرننه ش که مجرمان در مـاسرة نفع ا
ریان خودق عالاه بر ش ّت مجاراتهاق درجة احنمال اجراب مجاراتها را در نظر میگیرن ق به
رورب که اگر مجاراقیق هرچ ش ی ق ار حنمیّت کمنرب برخوردار باش ق ممکن است مجرح در
مـاسرات خود آن مجارات را م ّنظر قرار ن ه ا جرح را مرقکب شود.

م ظور ار حنمیّت احنمالی است که ررق آن مجارات به دنرال ارقکاب جرح بر مجرح اعمال
خواه ش ( .)Meier,1978: 233همانیور که در این قعری

مشخّص استق ع صر اصلی ا

عم ه در قوضیح حنمیّت اعمال مجارات است .ار نظر نوکوق م نضیات انزایش حنمیّت عرارق
ار :در دسنرس همگان قرار داشنن قوانینق اضوحق سادگی ا صراحت آنهاق ع ح اعمال عفو قوسّط
حاکمق کش

قماح جرایم ا اعمال ااک ش علیه آنها (نوکوق  .)833 :8211به نظر میرس دا

شرط نخست با بـث ش ّت قرابت بیشنرب داشنه باش  .به عرارت دیگرق آگاهی مردح ار قوانین
ق ها ه گامی میقوان باعث باردارن گی شود که آن قوانین دربردارن ة کیفرهاب س گی ی باش ؛
در غیر این صورتق آگاهی ار اجود قوانی ی که مجاراتهاب سرکی را در خود جاب دادهان
باعث ارعاب مجرمان نخواه ش  .ب ابراینق حنمیّتْ مرحلة پس ار ش ّت را دربرمیگیردق
مرحلهاب که بیشنر به اجراب کیفرها قوجّه داردق نه آگاهی ار آنها.

911
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حنمیّت را میقوان به دا نوع عی ی ا ذه ی ق سیم کرد .با قوجّه به این نوع ق سیمب بق
شیوههاب بررسی آن نیز به عی ی ا ذه ی ق سیمپذیر هسن ( .)Maxwell, 2006: 120در حنمیّت
عی یق گفنگو بر سر شمار دسنگیربها ا مـکومیّتها است .ب ابراینق مـاسرة آن ار رریق ق سیم
شمار دسنگیربها یا مـکومیّتها بر شمار جرایم گزارشش ه صورت میگیرد .عواملی که بر
این نوع ار حنمیّت ا ر میگذارن مواردب هسن که یا مانع دسنگیرب مجرح میشون یا در صورت
دسنگیرب مانع مـکومیّت اب میشون ا یا در صورت مـکومیّت مانع مجارات اب میشون .

هم ینق عواملی که در صورت مـکومیّت اجراب مجارات را غیرقیعی میک

یا حنمیّت آن

را کاهش میده عرارق ار :عفو مجرحق معاذیر معافک ه ار مجاراتق نهادهایی مان قعلیق ا
آرادب مشراطق نرار مـکوح پیش ار اجراب مجاراتق مرار رمان مجارات ا غیره .نوع دیگر
حنمیّتْ حنمیّت منصوّر یا ذه ی مجارات است .در این نوعق برخالف نوع پیشینق که بر شمار
دسنگیربها ا مـکومیّتها قکیه داشتق قصوّر انراد راجع به حنمیّت بررسی ا ارریابی میشود.
این قصوّرات گاهی ممکن است با حنمیّت عی ی میاب ت داشنه باش ا گاهی ممکن است با آن
هماه گ نراش ق یع ی بعضاً همانیور که حنمیّت عی ی (شمار مـکومیّتها ا دسنگیربها)
باالستق حنمیّت مورد قصوّر مردح هم باالست .امّا گاهی با اجود ای که حنمیّت عی ی باالستق
مردح قصوّر میک

که شمار دسنگیربها ا مجاراتها کاهش یاننه است ا بالعکس .اهمیّت

قصوّرات مردح راجع به حنمیّت آن ق ر مهم است که جوار بهکارگیرب «مجاراتهاب نمایشی»
را صادر میک .
آن ه بیش ار همه در قـوّالت کیفر ن ش داشنه ا قاریخ این نهاد را سرشار ار ق وّع نظریّات
کرده است بـث ش ّت است .میالعة این موضوع در دارههاب مخنل
گاهی در ص د به ااج رسان ن این اص

نمایانگر آن است که بشر

کیفر ا گاهی در ص د قع یل آن بوده است .براب

مثالق در دارانی که انن اح ااصاف کیفر را قعیین میکردق رضایت خارر بزه ی ه ش ّت کیفر را
مشخّص میکردق به گونهاب که در این داره «هی گاه معیار ا قاع ة مشخّصی برابکیفر بزهکاران
اجود ن اردق قانون ج گل به رور کامل حکمنرماست ا بین جرح انجاحیاننه ا کیفر مصوّب
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هیچگونه رابیهاب نیست» (نوربهاق  .)19 :8218امّا قع یل ش ّت کیفر در همین ح باقی نمان ق به
رورب که ع ّهاب ش ّت موردنظر نای هگرایان را با عی

نظر به «ع الت»ق ناموجّه قل ّی کردن

ا آن را خالف عادالنه بودن کیفرها دانسن  .به عرارت دیگرق گفنه ش که قعیین ش ّت کیفر با
قوجّه به رایکرهاب سودگراق ناعادالنه است ا در قعیین کیفر بای ع الت م ّنظر قرار گیرد .پس
در مورد ای که مجرح «مسنـقّ ک اح کیفر ا چگونه کیفرب استق پاسخ اساسی در نظریّة ع الت
میلق ق اسب است» ()Stark, W.D.A., 1992: 855ق ق اسری که حکم میک بای بین ش ّت
جرح ا ش ّت مجارات ارقراط یگانهاب باش  .قعامل این دا ع صر حنمیّت ا ش ّت در پیشگیرب
ار جرح گاهی با برقرب ش ّتق گاهی با برقرب حنمیّت ا گاهی با درجة برابر ار سوب ان یشم ان
دنرال ش ه است .هم ینق ع ّهاب قلفی ی ار این حالت را پذیرننهان  .ه ف ار ایجاد قشکیالت
قضایی در هر کشورب اجراب ع الت ا آمادگی اجراب مجارات براب انرادب است که با ن ض
قوانین کیفربق نظم ا ام یّت جامعه ا شهران ان را به مخارره میان ارن  .اقنی که سیسنم قضایی
عادب موجود قوان م ابله با بعضی ار قانونشک یها ا جرایم را ن اردق یکی ار راهحلهایی که به
ذهن مسئوالن امر میرس ایجاد «دادگاههاب ایژه» است .پیاح دادگاههاب ایژه در حورة کیفرب
قوانم ب ا سرعت ا حنمیّت اجراب مجاراتها ا گاه ش ّت ا ع ح اغماض است .در ادامهق
دالیل خاصّ ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره با نساد را که در انزایش حنمیّت اجراب مجارات نیز
قأ یر بسزایی دارن بررسی میک یم.
 .۱-۱بهرهوری

1

شای رایجقرین دلیل ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره با نساد میل به انزایش کارایی سیسنم قضایی
رسی گیک ه به پران ههاب مفاس اقنصادب است .در ااقعق در بیشنر کشورهایی که دادگاههاب
ایژة مرارره با نساد را قأسیس کردهان ق یکی ار دالیل اصلی ا عمومی قمایل به سرعت بخشی ن
به رسی گی است .براب نمونهق میقوان به بوقسواناق کامرانق کرااسیق مالزبق نلسیینق نیلیپین ا
1. Efficiency.
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ااگان ا اشاره کرد ( .)Sofie A. Schütte, 2016a: 10در م ّمة اسنجارة رئیس قوّة قضائیه ار
م اح رهررب جهت قشکیل دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب به «ضرارت برخورد سریع
ا قارع» با اخالل گران ا مفس ان اقنصادب اشاره ش ه است .در منن موان ت م اح رهررب نیز به
«مجارات سریع» اشاره ش ه است .قأکی بر لزاح «برخورد سریع» در دادگاههاب ایژه بیانگر ارالة
دادرسی در دادگاههاب عادب است ا قأکی بر لزاح «برخورد قارع» در دادگاههاب ج ی
ق اعیک ة ع ح کارایی دادگاههاب قرلی در پران ههاب مذکور ا شرایط نعلی است 8.بسیارب
ار کشورهاب در حال قوسعه با ارالة دادرسی ا ناکارآم ب مواجه هسن ؛ هرچ ناکارآم ب
قضایی در همة موارد نامیلوب استق در موارد نساد به دا دلیل ریانبارقر است:
نخست :ارالة دادرسی نامنعارف در رسی گی به پران ه با قوجّه به موارد نسادق موجب کاهش
اعنماد عمومی میشود ا بیانگر ضع

حاکمیّت در مراررة مؤ ّر است ا باعث ار دست رننن

نرصت باریابی ق رت ا سوء اسنفادة دشمن ار این اقتکشی میشود.
داّح :قأخیرهاب بسیار در رسی گی به پران ه باعث انزایش خیر قأ یر منّهم ا هم سنان اب بر
شهود ا ادلّه یا انجاح اق امات دیگر براب دخالت در رسی گی عادب ا بیررنانه ا اعمال نفوذ
میشون ؛ هر چ این نگرانیها م ـصر به پران ههاب نساد نیسن ق در این پران هها ش ی قر
هسن .

 .8م ّمة نامة رئیس قوّة قضتائیه :مـضر مرارک حضرت آیت اهلل العظمی خام هاب (اداح اهلل ظله الوارف) رهرر معظم ان الب
استالمی ستالح علیکم با احنراحق نظر به شترایط ایژة اقنصتادب ک ونی که نوعی ج گ اقنصادب مـسوب میشود ا منأسفانه
ع ّهاب ار اخالل گران ا مفست ان اقنصتادب هم در راستناب اه اف دشمن موجرات آن را نراهم ا مرقکب جرایمی میشون
که ضرارت برخورد قارع ا سریع با آنان را میرلر ق در صورت صالح ی به رئیس قوّة قضائیه اجاره نرمائی در چارچوب
قانون مجارات اخاللگران در نظاح اقنصتتادب کشتتور مص توّب  8296/6/ 86با اصتتالحات ا الـاقات بع ب ا مادة  319قانون
مجارات استالمی مصتوّب  8263با رعایت موارد ذیل اق اح نمای  .منن موان ت م اح رهررب :باسمه قعالیق با پیش هاد موان ت
می شتود .م صتود آن استت که مجارات مفس ان اقنصادب سریع ا عادالنه انجاح گیرد .در مورد اق ان احکاح دادگاهها دقّت
الرح را قوصیه نرمائی  .االسالح علیکم ا رحمة اهلل سی علی خام هاب .67/1/ 39
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در خصوص چگونگی قأ یر ایجاد یو دادگاه ایژة مرارره با نساد بر انزایش بهرهارب ا نیز
کارآم ب سیسنم قضایی براب رسی گی به پران ههاب نساد سه مکانیسم اصلی اجود دارن :
نخست :م ی ی است که دادگاههاب ایژة مرارره با نساد که ن ط پران ههاب مربوط به نساد
ا یا مشابه آن را رسی گی میک

ار جهت معیار نسرت قع اد قاضی به قع اد پران ه اضعیّت

بهنرب داشنه باش ا رسی گی به پران هها خیلی سریعقر باش  .عالاه بر معیار نسرت قضات به
پران ههاق ارجاع قخصّصی پران ههاب نساد به قضات قوانم موجب ارق اء بهرهارب ا انزایش
کارآم ب قصمیمات میشود .هر چ عوامل نوق در رسی گی سریعقر دادگاههاب ایژه نسرت
به دادگاههاب عادب کمو میک ق این اضعیّت ابت نیست ا در مواردب ممکن است
دادگاههاب ایژه نیز دچار ارالة دادرسی شون ا حنّی شراییی ب قر ار دادگاههاب عادب پی ا ک .
الرنه گفن ی است در کشورهایی که صالحیّت دادگاههاب ایژة مرارره با نساد را مـ اد به
رسی گی به پران ههاب نساد نکردهان این مزیّت اجود ن ارد .براب مثالق در ب گالدشق اگرچه
بعضی ار «قضات ایژه» به پران ههاب نساد رسی گی میک ق پران ههاب عادب ا ایژة غیرنساد
نیز به آنها ارجاع میشون ق به نـوب که به نظر م ن انق به لـاظ قراکم کارق رسی گی به موقع به
پران ههاب نساد قضمین نمیشود ( .)Chowdhury, 2007: 4به موجب م ّمة اسنجارة رئیس
قوّة قضائیه ار م اح رهررب ا مادة  8آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم اخاللگران در نظاح
اقنصادب کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب
جمهورب اسالمی ایران ن ط به جرایم اخالل در نظاح اقنصادب رسی گی میک

ا صالحیّت

اضانی ن ارن  .عالاه بر این نرای نراموش کرد که معیار نسرت قع اد قاضی به پران ه ا اخنصاص
قضات قوانم به دادگاههاب ایژة مرارره با نساد موجب نشار به سایر حورههایی میشود که نیار
مررح به قاضی دارن .
داّح :دادگاههاب ایژة مرارره با نساد میقوان رایّههاب مربوط به رسی گی به پران ههاب
نساد را در موارد مخنل

قسهیل ک  .براب مثالق برخی ار دادگاههاب ایژة مرارره با نساد

دادگاههاب ب اب هسن که با حذف دادگاههاب قج ی نظر میانهق اعنراض به رور مسن یم به
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دیوان عالی کشور ارسال میشود .چیزب شریه به این ساخنار در بوران بق کامرانق کرااسیق
نپالق پاکسنان ا اسلواکی اسنفاده ش ه است ( .)Sofie A. Schütte, 2016a: 11در ااگان اق بخش
مرارره با نساد دادگاه عالی علیرغم قالشهاب منهوّرانة منّهمان ا قوسّل به هر اسیلة قانونی جهت
به قأخیر ان اخنن مـاکمهق مونّق به حفظ رمان منوسّط رسی گی ح اد یو ساله براب مرحلة
ب اب ش ه است .پیش ار سال 3989ق اگر منّهم به جهت ن ض قانون اساسی اعنراض داشتق
مـاکمه به رور خودکار معلّق ا موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع میش  .با این حالق در
سال 3989ق حکم دادگاه قانون اساسی به این رایّه پایان داد؛ در حال حاضرق پیش ار ررح
اعنراض قانون اساسیق موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع میشود ا بخش مرارره با نساد ابن ا
بای بررسی ک که این اعنراض اارد است یا خیر ( .)Schütte, 2016b: 4به موجب ب 89
اسنجارة رئیس قوّة قضائیه ار م اح رهررب ا مادة  31آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم
اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق آراء دادگاههاب ایژة
مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران قیعی هسن ق مگر آنکه مجارات مورد حکم
اع اح باش که در این صورت ظرف م ّت  89رار ار قاریخ ابالغ در دیوان عالی کشور نرجاحپذیر
است.
سوّح :به م ظور قسریع در ران رسی گی به پران ههاب نسادق بسیارب ار کشورها مهلتهاب
ایژهاب را در دادگاههاب مرارره با نساد اعمال میک  .مهلتهاب رسی گی در کشورهاب
مخنل

به سرب اخنالف در ساخنار ا عملکرد دادگاهها منفاات هسن  .دادگاههاب ایژة مرارره

با نساد نلسیین به لـاظ ق ابیر سخنگیرانهاش درخور قوجّه است؛ این دادگاهها ررق نرمان رسمی
بای ظرف  89رار به پران ة نساد رسی گی ک

ا پس ار رسی گی نیز ظرف  89رار ا با قم ی

ح اکثر هفت راره رأب نهایی را صادر ک  .این نرصت در مالزب که پیشقر  1/1سال بود به 8
سال کاهش یاننه است ا در نیلیپین  2ماه ا در نپال  9ماه ا در پاکسنان  29رار استق اگرچه در
عمل ممکن است این مواع رعایت نشون ا گاه رسی گی قا  88سال نیز ادامه داشنه باش (Sofie

) .A. Schütte, 2016a: 11در دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران
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عالاه بر حذف بعضی موارد اعنراض ا کاهش مواع ق 8به موجب مادة  39ا قرصرة  3مادة 34
آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب
 8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق براب دادسرا مهلت دا ماهه ا براب دادگاه مهلت یو ماهه جهت
رسی گی ا اظهار نظر نهایی قعیین ش ه است .م امات قضایی رسی گیک ه در صورت ع ح
امکان اقّخاذ قصمیم در مواع نوق بای مراقب را کنراً با ذکر دلیل به معاان ااّل قوّة قضائیه
گزارش ده .
 .۹-۱يکپارچگی

۱

دلیل سوّح براب ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره با نساد قضمین رسی گی به پران ههاب نساد قوسّط
یو دادگاه بیررف ا مسن ل است که ار نساد ا نفوذ نارااب سیاستم اران ا انراد داراب رات
ا ق رت دار باش  .هرچ قضمی ات نوق در دادگاههاب عادب نیز ضرارب استق قا این ان اره
مورد قأکی قرار نگرننه است .شای بهنرین مص اق آن ان انزب است که در آن اصالحرلران پس
ار شرایط به اجودآم ه به دلیل نگرانی در مورد نساد گسنرده در دادگاههاب عادب  -که مرارره
با نساد م امات دالنی ا مرقریین آنها را دشوار میکرد  -دادگاهی به ناح  Tipikorرا ایجاد کردن
( .)Butt and Schütte, 2014: 19رراحان سیسنم دادگاه  Tipikorاق امات ایژهاب را براب ارق اء
یکپارچگی قضایی انجاح دادن ق ار جمله م رّراقی را اضع کردن که به موجب آنها قضات « ad

( »hocقضات ایژه) که عضو دادگاههاب عادب نیسن در دادگاههاب ایژه رسی گی میک
( .)Schütte, 2016a: 3الرنه ایجاد دادگاههاب قخصّصی مرارره با نساد هیچ قضمی ی براب ع ح
نساد این دادگاهها نیست .حنّی در ان انزب که علّت ایجاد دادگاههاب ض ّ نساد کامالً راشن
بوده استق در این دادگاهها چ ین قاضی منّهم به نساد ش ن (.)Butt and Schütte, 2014: 25
�میشون  .آراء
 .8کلّیّة مواع قانونی الرحالرعایه م رج در آیین دادرستی ار قریل ابالغ ا اعنراض ح اکثر  1رار قعیین
صتتتادره ار این دادگتاه بته جز اع احق قیعی ا الرح االجراء هستتتن  .احکاح اع اح با مهلت ح اکثر  89رار قابل
�قضائیه به م اح رهررب).
قج ی نظرخواهی در دیوان عالی کشور هسن (ب  4ا  89نامة رئیس قوّة
3. Integrity.
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در نیلیپینق دادگاه عالی گرگورب اانگ 8قاضی دادگاه  Sandiganbayanرا به دلیل ارقراط با
شرکة گسنردة نساد در مجلس این کشور عزل کرد ) .(Stephenson, 2016a: 3به اسن اد اسنجارة
رئیس قوّة قضائیه ار م اح رهررب ا منن موان ت ایشان ا آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم
اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق میقوان موارد ریر را
معیارهاب یکپارچگی در دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران قلم اد
کرد:
ال  -قشکیل جلسات عل ی ا قابل اننشار (ب  2اسنجاره ا مادة 22

آییننامه)؛3

ب -مـ ادیّت حضور اکال به حضور اکالب مورد قأیی قوّة قضائیه (ب  1اسنجاره ا مادة
86

آییننامه)؛2

پ -مسئولیّت ا نظارت مسن یم معاان ااّل قوّة قضائیه ا ارجاع پران هها قوسّط ایشان (مادة 2
آییننامه)؛4

1. Gregory Ong.
 .3ب  -2به قشخیص رئیس دادگاه جلسات عل ی ا قابل اننشار در رسانهها میباش  .مادة  -22اننشار مفاد حکم مـکومیّت
قیعی با ذکر مشخّصات ا سمت مـکوحٌعلیه با رعایت قرصرة مادة  29قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263در رسانة ملّی یا
رارنامة کثیراالننشار قوسّط دادگاه الزامی است .قرصره -عل ی بودن دادگاه ا اننشار قصویربق صوقی یا مکنوب قماح یا بخشی
ار جریان رسی گی دادگاه که منضمّن بیان مشخّصات شاکیق منّهم ا هویّت نردب یا موقعیّت ادارب ا اجنماعی آنان باش ق در
درگاه ملّی قوّة قضائیهق رسانة ملّی یا رارنامة کثیراالننشار با قشخیص رئیس دادگاه مجار است.
 .2ب  -1مفاد قرصرة مادة  41قانون آیین دادرسی کیفر ب در خصوص اکیلق در دادگاه نیز مجرب خواه بود .مادة -86
نـوة حضور اکیل در دادسرا یا شعرة دادگاه در جرایم میابق قرصرة مادة  41قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب  8263با
اصالحات ا الـاقات بع ب آن خواه بود.
 .4مادة  -2به م ظور قسریع ا قمرکز در مکاقرات ا پیگیرب پران ههاب مربوط به جرایمق در معاانت ااّل قوّة قضائیه دبیرخانهاب
قـت ع وان « دبیرخانة ایژة رسی گی به جرایم اقنصادب» قـت ریاست ا نظارت معاان ااّل قشکیل میشود.
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ت -صالحیّت اضانی دادگاه جهت رسی گی به کلّیّة اقّهامات اشخاص ح ی ی ا ح وقی ا
کشورب ا لشکرب مرقرط با پران ة ارجاعی اعم ار مراشرق شرکاء ا معاانین (ب 7
ث -مم وعیّت اعمال نهادهاب ارناقی شامل قعلیق ا قخفی
 .4-۱تجربه و تخصّص

مجارات (ب 1

اسنجاره)؛8

اسنجاره)3.

۹

دلیل چهارح براب ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره با نساد ایجاد یو دادگاه با قخصّص بیشنر است؛
اگرچه این دلیل به قوجیه انزایش بهرهارب بسیار نزدیو استق با آن منفاات است .بسیارب ار
موارد نسادق به ایژه در مورد معامالت مالی پی ی ه ا یا ررحهاب خاصق پی ی هقر ار پران ههایی
هسن که قضات عادب رسی گی میک  .در ااقعق قمایل به ایجاد سیسنم قضایی قخصّصی نه
ق ها براب ارق اء بهرهارب بلکه براب انزایش کیفیّت ا دقّتق یو قوجیه رایج براب ایجاد
دادگاههاب قخصّصی در همة رمی هها است ( .)Gramckow and Walsh, 2013: 15براب مثالق
در کرااسیق نه ق ها براب رسی گی به پران ههاب نساد بلکه در سایر جرایم مهم نیز ایجاد
دادگاههاب قخصّصی بخشی ار اق امات این کشور براب ایجاد قشکیالت قضایی جهت رسی گی
به پران ههاب پی ی ه ا مهمّ ملّی است؛ گفن ی است عم قاً قضات با قجربه در این دادگاهها کار
میک

) .(Marijan, 2008: 3به اسن اد ب  8اسنجارة رئیس قوّة قضائیه ار م اح رهررب ا منن

موان ت ایشان ا مادة  33آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب
کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق قضات دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب
بای ح اقل  39سال ساب ة قضایی داشنه باش ؛ این امر بیانگر قوجّه به قجربه ا قخصّص قضات
است .انزان بر اینق در منن موان ت م اح رهررب به اق ان احکاح دادگاهها سفارش ش ه است.

 .8ب  -7کلّیّة اقّهامات اشتخاص ح ی ی ا ح وقی ا کشتورب ا لشتکرب مرقرط با پران ة ارجاعی اعم ار مراشترق شرکاء ا
معاانین در یو شعره رسی گی میشود.
 .3ب  -1هرگونه قعلیق ا قخفی

نسرت به مجارات اخاللگران ا مفس ان اقنصادب مم وع است.
3. Expertise.
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در ج ال شمارة  3دالیل اصلیق مکانیسم ا مالحظات ررّاحی سارمانی که در حال حاضر
در دادگاههاب ایژة مرارره با نساد براب انزایش بهرهاربق یکپارچگی ا قخصّص اسنفاده میشون
به رور خالصه آم هان .
جدول  -۱خالصهای از انگيزهها ،مکانيسمها و مالحظات طرّاحی (Sofie A. Schütte, 2016a:
)15

دلیل
بهرهوری

مکانیسمها

مالحظات طرّاحي سازماني

• قع اد قضات به نسرت قع اد پران ه؛ • قع اد قضات؛
• بتتهتتره ارب ار رتتریتتق قتتجتتربتته ا • مـ ادة صالحیّت؛
قخصّص؛

• نوع جرح؛

• اسنفاده ار رایّههاب ساده؛

• اهمیّت جرح؛

• قعیین مهلت براب رسی گی.

• هویّت منّهمان؛
• قتخصتتتّص ن ط در برخی ستتتیوح
(بت اب یتتا قج ت ی ت نظر) یتتا در هم تة
مراحلق بسنه به مـلّ معضل؛
• ارقراط با م امات دادسرا.

یکپارچگي

• ج استتارب ار ستتیستتنم دادگاههاب • قع اد قضات ا م ابع اسنخ اح؛
موجودق مان مـلّ دادگاه؛
• گزی ش ایژه ا شیوههاب اسنخ اح.

• قوسعة جغرانیایی (انزایش ا گسنرش
شتتترکة دادرستتتی غیرمنمرکز انزایش
یکپارچگی را سختقر میک ).

تجربه و
تخصّص

• اننختاب قضتتتات منخصتتتّص ا بتتا • مـ ادة صالحیّت؛
استتتنع اد جهت درک پران ه هاب • م ابع انسانی؛
پی یت ة مالی (راش نعلی قربیّت ا • مت یریتّت :بته کتارگیرب ا نگه ارب
ارق تتاء قضتتتات یتتو مـت ادی تّت
مـستوب میشودق مگر ای که قع اد

نیراهاب منخصّص.
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ریادب قاضتتتی منخصتتتّص داشتتتنه
باشیم)؛
• آمورش ه نم .

 .۹انتخاب طرحهای تشکيالتی
اگرچه بسیارب ار کشورها داراب نوعی دادگاه مرارره با نساد هسن ق قفاات ریادب در ررّاحی
این مـاکم اجود دارد .در مورد ایجاد یا اصالح یو دادگاه مرارره با نساد بای به مسائل ررّاحی
سارمانی قوجّه شود .براب ررّاحی یو دادگاه قخصّصی مرارره با نساد هیچ م ل کامل یا الگوب
برقرب اجود ن ارد؛ ررّاحی م اسب به بسیارب ار عوامل ا اه اف اصلی دادگاه بسنگی دارد .در
این بخشق پ ج مورد مهم را که در ررّاحی دادگاههاب مرارره با نساد بای به آنها قوجّه شود
بررسی میک یم.
 .1-۹ارتباط دادگاه ويژة مبارزه با فساد با سيستم قضايی عادی
دادگاههاب ایژة مرارره با نساد انواع مخنلفی دارن  .بعضی ار آنها به ع وان شعرة خاص یا بخشی
ار دادگاههاب موجود هسن ق در حالی که بعضی دیگر به ع وان ااح ب ج اگانه ا مسن ل در
قشکیالت قضایی ایجاد میشون  .دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی
ایران شعری ار دادگاههاب ان الب با قع ّد قاضی هسن  .در نوع دیگرب ار این دادگاههاق قضات
ایژه صالحیّت رسی گی به پران ههاب نساد را دارن ق در حالی که ساخنار یا بخش یا ااح
مجزّایی جهت رسی گی به پران ههاب مذکور اجود ن ارد .در این دسنهق قضات ایژه ممکن
است ن ط به رور انـصارب به پران ههاب نساد رسی گی ک

یا عالاه بر آن به پران ههاب دیگر

نیز رسی گی ک  .براب مثالق در ب گالدش ا ک یاق قضات دادگاه که به ع وان قاضی ایژه اننخاب
میشون ن ط به پران ههاب نساد رسی گی نمیک ق بلکه آنها هم ان به ع وان قضات مـاکم
به مسائل ج ایی یا موارد ایژة دیگر نیز رسی گی میک

(.)Chowdhury, 2007: 5
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درجات مخنل

قفکیو قشکیالقی ا قخصّصی کردن با هزی هها ا م انع منفاات مرقرط است.

به رور کلّیق باالقرین میزان ج اسارب سارمانی معموالً رمانی م اسبقر است که بیشنرین نیار به
بهرهارب اجود داشنه باش ا نیار به قخصّص کامالً حیاقی باش .
شکل  -1مدل تصميمگيری گرامکو و والش برای انتخاب تخصّص (Gramckow and Walsh,
)2013: 16
شرایط تخصّص

شرایط تخصّص

پاسخ به تخصّص

سیسنم قضایی مجزّا
مجنمع قضاییق

باال

دادگاههاب مجزّا

شعرة مجزّا

اضانی ا یا
نرای هاب مجزّا

پایین

قضات ایژه
مجزّا

اهمیّت ا نوع پران ه

بخش دادگاه مجزّا

میالرة بینالمللی

الزامات ا دانش
نیار به خ مات

باال

پایین

بر اساس م ل نوق ا با قوجّه به ب  8اسنجارهق به نظر میرس دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس
اقنصادب جمهورب اسالمی ایران ار نظر پاسخ به قخصّص م یرق با سیسنم «شعرة مجزّا» است.
شای این سؤال میرح شود که آیا دادگاه ایژة مرارره با نساد بای یو مجنمع ج اگانه باش
یا خیر؟ قضات ایژه بای به رور انـصارب به پران ههاب نساد رسی گی ک

یا خیر؟ پاسخ این

سؤاالت به رابیة دادگاههاب ایژة مرارره با نساد ا نظاح قضایی عادب ا جایگاه دادگاههاب ایژه

�
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در سلسله مراقب قضایی مربوط میشود .کشورهایی که دادگاههاب ایژة مرارره با نساد را ایجاد
کردهان با قوجّه به این سؤاالت اننخابهاب کامالً منفااقی داشنهان .
نخست :در برخی ار کشورها مثل ک یا ا ب گالدش صرناً قضات ایژه را جهت رسی گی به
پران ههاب نساد قعیین کردهان ا سیسنم قضایی ج اگانهاب را ایجاد نکردهان (ج ال شمارة .)2
داّح :در برخی ار کشورها که سیسنم قضایی ج اگانهاب را ررّاحی ا ایجاد کردهان ق
دادگاههاب ایژة مرارره با نساد دادگاههاب ب اب هسن ا قضات آنها همشأن قضات دادگاه
قج ی نظر هسن ا اعنراضات مسن یماً در دیوان عالی کشور رسی گی میشون ق مان بوران بق
کامرانق کرااسیق نپالق پاکسنانق س گال ا اسلواکی.
دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران شعری ار دادگاههاب ان الب
هسن ا به ع وان دادگاه ب اب به پران هها رسی گی میک

ا قضات آنها همشأن قضات دادگاه

قج ی نظر هسن ا در مواردب که احکاح آنها اعنراضپذیر هسن ق مرجع رسی گی به اعنراض
دیوان عالی کشور است؛ ار این راق این دادگاهها با م ل داّح (دادگاه ب اب مجزّا) انیراق دارن .
سوّح :بعضی ار کشورها مان نیلیپین ا ااگان ا یو سیسنم قرکیری ایجاد کردهان که در آن
دادگاههاب ایژة مرارره با نساد در بعضی ار پران هها (معموالًّ پران ههاب مهم) به ع وان دادگاه
ب اب رسی گی میک

ا در بعضی پران هها به ع وان دادگاه قج ی نظر.

چهارح :در چهار کشور انغانسنانق بلغارسنانق مالزب ا ان انزب دادگاههاب ایژة مرارره با نساد
ب اب ا قج ی نظر ایجاد ش هان  .یع ی سیسنم جامعی به موارات دادگاههاب عادب ایجاد ش ه
استق به نـوب که اعنراضات دادگاههاب ب اب ایژة مرارره با نساد به دادگاههاب قج ی نظر ایژة
مرارره با نساد ارسال میشون ).(Sofie A. Schütte, 2016a: 19
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جدول  -۹مدل دادگاههای ضدّ فساد )(Sofie A. Schütte, 2016a: 20

مدل

کشورها

قاضي ویژه

•

ب گالدش

قضات ایژه در دادگاههاب عادب به پران ههاب نساد رسی گی

•

ک یا

میک

ا ران قج ی نظر عادب است.

دادگاه بدوی مجزّا

•

بوران ب

دادگاههاب مرارره با نساد دادگاههاب ب اب مجزّا هسن ا قضات

•

اسلواکی

آنها هم شأن قضات دادگاه قج ی نظر هسن ا اعنراضات مسن یماً در

•

کامران

دیوان عالی کشور رسی گی میشون .

•

کرااسی

•

نپال

•

پاکسنان

•

س گال

دادگاه ترکیبي

•

بوقسوانا

دادگاههاب ایژة مرارره با نساد در بعضی ار پران هها (معموالً

•

نیلیپین

ا در بعضی

•

ااگان ا

پران ههاب مهم) به ع وان دادگاه ب اب رسی گی میک
پران هها به ع وان دادگاه قج ی نظر.
دادگاه جامع همعرض

•

انغانسنان

سیسنم دادگاه ایژة مرارره با نساد مجزّا در مرحلة ب اب ا

•

بلغارسنان

•

ان انزب

•

مالزب

قج ی نظر ایجاد ش ه است.

 .۱-۹تعداد قضات
با قوجّه به میالب گذشنه ا بسنه به م ل دادگاههاب ایژة مرارره با نسادق کشورهاب مخنل

در

مورد قع اد قضات رسی گیک هق سیسنمهاب منفااقی اجراء کرده ا معموالً ار سیسنم قع ّد
قضات اسنفاده کردهان  .مزیّتهاب این سیسنم انزایش بهرهاربق قسریع در رسی گیق دقّت در
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رسی گی ا کاهش خیا در قصمیمی است که قوسّط جمعی ار قضات اقّخاذ میشود .الرنه معایب
این سیسنم شامل کمرود نیراب قضاییق آسیب به سایر بخشهاب دسنگاه قضایی که ار اجود
قضات باقجربه مـراح میشون ا ع ح قـ ّق اه اف در عمل نیز درخور قوجّه هسن  .براب نمونهق
دادگاههاب ایژة مرارره با نساد در ان انزب (  )Tipikorشامل هیئنی مرکب ار سه قاضی عادب ا
دا قاضی ایژه هسن که در ع الت ا بیررنی شهرت دارن  .هرچ ران اننخاب این قضات
بسیار سختگیرانه بوده استق ار سال  3989قـوّالت نگرانک هاب به اجود آم هان ا سوء
اسنفادة قضات ج ی بیانگر ع ح قأ یر نظارتها ا غربالگرب است ( Butt and Schütte, 2014:

 .)26دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایرانق به اسن اد ب  8اسنجارة
رئیس قوّة قضائیه ار م اح رهررب ا منن موان ت ایشان ا مادة  33آییننامة اجرایی نـوة رسی گی
به جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق ار سیسنم
قع ّد قاضی بهرهم هسن  .این دادگاهها با یو نفر رئیس ا دا نفر مسنشار قشکیل میشون ا با
حضور دا عضو نیز رسمیّت مییاب  .در صورقی که بین اعضاب دادگاه اقّفاق نظر حاصل نشودق
رأب اکثریّت معنرر است.
 .۹-۹نصب و عزل قضات
در اغلب کشورهاق قضات دادگاههاب ایژة مرارره با نساد داراب اضعیّت قضات عادب هسن ا
راش نصب ا عزل ا نظارت بر آنها ا نیز شرایط ا ضوابط خ مات آنها یکسان هسن  .با این
حالق در بعضی ار کشورها قوانین ایژهاب براب اننصاب قضات در دادگاه ایژة مرارره با نساد به
ایژه در رابیه با صالحیّتق میزان ساب هق رقره ا قجربه اجود دارن  .در اسلواکیق قضات ایژة
مرارره با نساد مجرور به دریانت قأیی ام یّنی هسن قا ارمی ان حاصل شود که در آنها رمی ههاب
مسنع نساد یا نفوذ ناراا اجود ن ارد .این الزامات در اسلواکی در ابن ا مـ اد به قضات دادگاه
ایژة ج ایی بودق امّا اک ون به قماح قضات قسرّب یاننه است ( .)Stephenson, 2016b: 5در
دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران نیز ظاهراً نصب ا عزل قضات
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به راال عادب استق امّا با قوجّه به ای که قضات مذکور ریاست شعب خاصّی ار دادگاه ان الب
را قص ّب میک ق حسّاسیّتهایی براب اننصاب اجود دارن .

 .4-۹صالحيّت دادگاههای ويژة مبارزه با فساد
در کشورهاب مخنل

معموالً صالحیّت دادگاههاب ایژة مرارره با نساد با قوجّه به نوع ا اهمیّت

جرح (معموالً میزان مال مرقرط با جرح) ا هویّت منّهم (جایگاه ادارب ا سیاسی-اجنماعی) قعیین
میشود.
نوع جرح :اکثر دادگاههاب ایژة مرارره با نساد به ری

گسنردهاب ار نساد ا جرایم مرقرط با

نساد رسی گی میک  .در برخی ار کشورهاق این دادگاهها عالاه بر جرایم مرقرط با نساد به
جرایم مهمّ دیگر مثل جرایم سارمانیاننه نیز رسی گی میک  .براب مثالق در کرااسی
دادگاههاب ایژة مرارره با نساد ( )USKOKعالاه بر جرایم س گین مرقرط به نساد به جرایم
سارمانیاننة منع ّد دیگرب نیز رسی گی میک

( .)RAI, 2016: 1در اسلواکیق دادگاههاب ایژه

عالاه بر نساد ا پولشویی به جرایم سارمانیاننه ا قنل با سرق قصمیم نیز رسی گی میک
( .)Stephenson, 2016b: 6به موجب م ّمة اسنجارة رئیس قوّة قضائیه ار م اح رهررب ا مادة 8
آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب
 8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران
ن ط به جرایم موضوع قانون مجارات اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب 8296/6/86
با اصالحات ا الـاقات بع ب ا جرایم مربوط به اخالل در نظاح اقنصادب کشور در مادة 319
قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263رسی گی میک .
اهمیّت جرح :در اکثر کشورها صالحیّت دادگاههاب ایژه را قانون قعیین میک ا در برخی
ار کشورها این دادگاهها ن ط به مرالغ کالن نساد رسی گی می ک ؛ براب نمونهق در کامران ا
نیلیپین مرالغ باالب نساد در دادگاههاب ایژه ا مرالغ کم در دادگاههاب عادب رسی گی میشون
( .)Sofie A. Schütte, 2016a: 23در ایرانق بر اساس مادة  89دسنورالعمل قشکیل مجنمع قضایی
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امور اقنصادبق پران ههاب مورد رسی گی در این مجنمع عرارت ار جرایم اقنصادب کالن با نصاب
دا میلیارد ریال ا بیشنر ار آن هسن که قوسّط کارک ان دالت یا با کمو آنان ار اموال عمومی
یا دالنی مورد سوء اسنفاده قرار میگیرد .امّا به اسن اد مادة  1آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به
جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق مرلغ ریالی
مرقرط با جرح به ق هایی مالک قعیین صالحیّت نیستق بلکه «قاضی رسی گیک ه در قشخیص
عم هق کالنق ا یا نرااان بودن موارد مذکور در قانون اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور
مصوّب  8296/6/31ا نیز گسنردگی موضوع مادة  319قانون مجارات اسالمی مصوّب 8263
من اسب با حورة قضایی مـلّ ارقکاب جرایمق موارد ریر را مورد قوجّه قرار میده  :ال  :قع اد
بزه ی گان ا مالباخنگان؛ ب :گسنردگی ا اسعت آ ار مخرّب اقنصادب ا اجنماعی یا خسارات
اارده ناشی ار جرح؛ ا ج :میزان مال یا عوای ناشی ار جرح».
هویّت منهم :در بعضی ار کشورها صالحیّت دادگاههاب ایژه نه ق ها به جرایم خاص بلکه به
منّهمان خاص نیز مـ اد ش ه است .براب مثالق صالحیّت اصلی دادگاههاب ایژة مرارره با نساد
نیلیپین ( )Sandiganbayanرسی گی به پران ههاب م امات عالی دالنی است ( Stephenson,

 .)2016a: 5به اسن اد ب  7اسنجارة رئیس قوّة قضائیه ار م اح رهرربق هویّت منّهم قأ یرب در
صالحیّت دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران ن اردق بلکه با ایجاد
صالحیّت اضانی این دادگاهها به کلّیّة اقّهامات اشخاص ح ی ی ا ح وقی ا کشورب ا لشکرب
مرقرط با پران ة ارجاعی اعم ار مراشرق شرکاء ا معاانین در یو شعره رسی گی میک  .مـ اد
کردن صالحیّت دادگاههاب ایژه داراب مزیّتهایی استق ار جمله ای که کارکرد قع اد قاضی به
نسرت قع اد پران ه باال میراد ا موجب انزایش بهرهارب ا قسریع در رسی گی میشود.
هم ینق باعث انزایش اهمیّت دادگاه ا شأن قضات میشود ا در صورقی که رسی گیها به
موقع ا عادالنه باش ق اعنماد عمومی نیز جلب میشود.
صالحیّت مـلّی :در ان انزبق در سال  3993یو دادگاه  Tipikorدر جاکارقا قأسیس ش
که پران ههاب قشکیلش ه قوسّط مؤسّسة ریشهک ی نساد ادارب ( )KPKرا رسی گی میکرد .در
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حال حاضرق قماح  24اسنان ان انزب داراب دادگاه  Tipikorهسن ا ار آن مؤسّسه ا دادسنانی
عمومی پران ه را دریانت میک

( .)Sofie A. Schütte, 2016b: 23در راسناب کارایی بهنر

رسی گی به موارد نسادق جلسات دادگاه ایژة نساد در سال  3988در سراسر مالزب دایر گردی .
ه ف ااّلیّه ار قشکیل این دادگاههاب ایژه این بود که به م ظور قسریع مـاکمات ا راشن نمودن
پران ههاب معوّقق مـاکم خاصّی بر راب رسی گی به پران ههاب نساد منمرکز باش  .در عین
حالق  84دادگاه در سراسر مالزب قأسیس ش ن (باقربق .)14 :8261
به موجب مادة  88دسنورالعمل قشکیل مجنمع قضایی ایژة امور اقنصادبق قع یب ا رسی گی
به جرایم کالن اقنصادب در خارج ار حورة قضایی قهران با موان ت رئیس قوّة قضائیه ا ار رریق
احاله رسی گیکردنی در این مجنمع است .بر اساس مادة  3آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به
جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق شعب
دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب در قهران قشکیل میشون ا به عرارقی داراب صالحیّت
کشورب هسن ا به جرایم سراسر کشور رسی گی میک

ا بر حسب ضرارت ا قشخیص رئیس

قوّة قضائیه در مراکز اسنانها نیز این شعب قشکیل میشون  .شعب مراکز اسنانها در صورت لزاح
با ارجاع معاان ااّل قوّة قضائیه به جرایم اخالل در نظاح اقنصادب اسنانهاب همجوار ا نزدیو
نیز رسی گی میک

8.

 .5-۹ارتباط با مقامات دادسرا
دادگاههاب ایژة مرارره با نساد اغلب با م امات ا سارمانهاب قخصّصی منولّی مرارره با نساد ا
دادسنان ها به رور مسن یم در ارقراط هسن ا گاه ن ط به پران ههایی رسی گی میک

که ار

نهادهاب مذکور ااصل ش ه باش  .براب مثالق در ااگان ا دادگاههاب ایژه به پران ههاب ااصله

�قوّة قضائیهق دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب در اسنانهاب قهرانق اصفهانق نارس ا هرمزگان
 .8به گفنة معاان ااّل
قشکیل میشون ا قوسعه پی ا میک .)https://www.yjc.ir/fa/news/ 9962882/( .
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ار دادسنان کل ا باررس کلّ دالنی ا دادسنان مالیاقی رسی گی میک

( Sofie A. Schütte,

.)2016a: 24
در برخی ار کشورهاق در ک ار دادگاههاب ایژة مرارره با نسادق مؤسّسات قخصّصی مرارره با
نساد ا در برخیق دادسراهاب ایژة مرارره با نساد قشکیل ش هان  .در هر حالق با قوجّه به اابسنگی
مرحلة مـاکمه به مرحلة قع یب ا قـ یقق ب ان دادسرا یا مؤسّسات ایژة مرارره با نسادق امکان
مون یّت دادگاههاب ایژه دشوار خواه بود .این مؤسّسات میقوان با عملکرد خود باعث سرعت
در رسی گی یا برعکس ک ب ران رسی گی شون  .در سیسنم قضایی نعلی جمهورب اسالمی
ایران مؤسّسات ایژة مرارره با نساد یا دادسراب قخصّصی ایژة مرارره با نساد اجود ن ارن ق امّا به
موجب مادة  9آییننامة اجرایی نـوة رسی گی به جرایم اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور
مصوّب  8267/1/32رئیس قوّة قضائیهق «دادسنانهاب مرکز اسنان موظّف

شعره یا شعری ار

بارپرسی را به م ظور رسی گی به جرایم مذکور اخنصاص ده  .در سایر حورههاب قضایی نیز
دادسنانها حنیالم ار شعرهاب ار بارپرسی را به این امر اخنصاص ده ».

نتيجه
خلع سالح سیسنم قضایی دادگاههاب عادب براب م ابلة مؤ ّر ا کارآم با نساد بسیارب ار کشورها
را مجرور کرده است قا دادگاههاب ایژة مرارره با نساد را ایجاد ک

ا قوسعه ده  .دالیل ایجاد

دادگاههاب ایژه من وّع هسن  .انزایش حنمیّت اجراب مجاراتها دلیل کلّی ا انزایش بهرهارب
ار رریق قسریع در رسی گیق ساده کردن رایّهها ا باال بردن بارده قع اد قضات به نسرت قع اد
پران هها ا ایجاد یکپارچگی ار رریق ارق اء اسن اللق بیررنی ا نفوذناپذیرب قضات ا انزایش
قجربه ا قخصّص ار رریق آمورش ا گزی ش دالیل خاص برشمرده ش هان .
جهت ایجاد بهرهارب ا یکپارچگی ا مراررة مؤ ّر با مفاس اقنصادبق صرف ایجاد دادگاههاب
ایژه ا قهیّه ا قصویب م رّرات به ق هایی کفایت نمیک ق بلکه مهم عملکرد دادگاههاب مذکور
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در عالم ااقع ا اجراب دقیق م رّرات استق چ انکه کشورهاب بسیارب هسن

که با ایجاد

دادگاههاب ایژه نیز در مرارره با نساد مونّق نرودهان .
اگرچه قاک ون ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب در جمهورب اسالمی ایران
مورد غفلت ااقع ش ه بودق اق اح رئیس قوّة قضائیه ا موان ت م اح رهررب جهت قشکیل این
دادگاهها در مرداد ماه  67ن یة عیفی در مرارره با مفاس اقنصادب در سیح کشور مـسوب
میشود .با قوجّه به نـوة قشکیل دادگاههاب مذکور ا ایراداقی که ار سوب م ن ان به لـاظ ن ان
م رّرات قانونی در قشکیل این دادگاهها ا مغایرت با قانون اساسی اارد میشون ا هم ین به
لـاظ مشکالقی که به سرب خالء قانونی در رسی گیها ممکن است به اجود آی ق قوصیه
میشود در اجراب ب (ب) مادة  88قانون ارق اء سالمت ادارب ا م ابله با نساد مصوّب 8269ق
الیـة قشکیل دادگاههاب ایژة رسی گی به جرایم اقنصادب با ج یّت پیگیرب ا نهایی

شود8.

پیش هاد میشود در الیـة مذکور م ل دادگاه جامع همعرض (ج ال شمارة  )2شامل
دادگاههاب ایژة ب اب ا قج ی نظر ا دادسراهاب ایژه ا مؤسّسات ایژة مرارره با نساد ا با آیین
دادرسی کیفرب اننراقی پیشبی ی شود .الرنه با قوجّه به پیشرنتهاب ررح قشکیل سارمان مرارره
با مفاس اقنصادبق میقوان در همین قالب نیز به اه اف مورد نظر دست

یانت3.

پیشبی ی مهلت در رسی گی به پران هها در دادگاههاب ایژه اگرچه در کاهش ارالة دادرسی
ا انزایش بهرهارب مؤ ّر استق اگر با ااقعیّات ا حجم ا اهمیّت پران ه م یرق نراش ق ممکن است
موجب شنابردگی ا ن ض اصل لزاح رسی گی در رمان مع ول (ع ح قأخیر ا ع ح قعجیل) شود.
 .8مادة  -88قوّة قضائیه موظّ

است :ب -ظرف یو سال الیـة جامعی به م ظور رسی گی به جرایم مربوط به مفاس اقنصادب

ا مالی م یران ا کارک ان دسنگاههاب دالنی ا عمومی که به سرب شغل ا یا اظیفه مرقکب میشون شامل قشکیالتق
صالحیّتهاق آیین دادرسی ا سایر موضوعات مربوط قهیّه ک ا به دالت ارائه ده قا اق امات قانونی را معمول دارد.
 .3در مادة یو ررح قشکیل سارمان مرارره با مفاس اقنصادبق دادسراها ا دادگاههاب کیفرب اقنصادبق مرکز ملّی آمار ا
ارّالعات اقنصادبق مرکز کش

ا پیگیرب جرایم اقنصادب ریر نظر رئیس قوّة قضائیه پیشبی ی ش هان  .ررح مذکور به شمارة

چاپ  479در کمیسیون ب ررسی ا جهت اجراب آرمایشی به مجلس پیش هاد ش ه است ا م نظر بررسی مج ّد در صـن عل ی
است.)http://rc.majlis.ir( .
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با قوجّه به پی ی گی شرایط اقنصادب کشور ا ریرساختهاب ضعی

ا ع ح شفّانیّت در رت

ا ردیابی داراییها ا اموال مردح ا مسئوالنق بر اساس م ل قصمیمگیرب گرامکو ا االش براب
اننخاب قخصّص (شکل  )3به نظر میرس «شرایط قخصّص» باال ا «پاسخ به قخصّص» شامل
«سیسنم قضایی مجزّا» اننخاب م اسری براب قشکیالت قضایی جهت ایجاد دادگاههاب ایژة مرارره
با مفاس اقنصادب ایران است.
م ل نعلی دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایران با دادگاههاب
ایژة مرارره با نسادب که قاک ون در دنیا ایجاد ش هان اجوه اشنراک منع ّدب دارد؛ در این
خصوص میقوان ب ین موارد اشاره کرد :صالحیّت دادگاهق مهلت در رسی گیق قأکی بر
قخصّص ا قجربة قضاتق قأکی بر گزی ش قضات عالی رقره (شایسنه)ق اصرار بر یکپارچگی ار
رریق اسن الل ا بیررنی ا ع ح نفوذ .عالاه بر آنق نظارت مسن یم معاان ااّل قوّة قضائیهق مـ اد
بودن حضور اکال به اکالب مورد قأیی قوّة قضائیه ا مسئولیّت ا صالحیّت اضانی در رسی گی
به اقّهامات کلّیّة اق امات اشخاص ح وقی ا ح ی ی ا کشورب ا لشکرب مرقرط با پران ه ا
صالحیّت اضانی مـلّی ار خصایص دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی
ایران هسن که باعث انزایش بهرهارب ا یکپارچگی این دادگاهها میشون .
حنمیّت اجراب مجارات به ع وان دلیل کلّی ایجاد دادگاههاب ایژه به دا نوع عی ی ا ذه ی
ق سیم میشود .در حنمیّت عی ی شمار دسنگیربها ا بارداشتها مورد نظر است ا در حنمیّت
ذه ی قصوّر اجراء راجع به حنمیّت اجراب مجارات بررسی میشود .در قجربة ایجاد دادگاههاب
ایژة مرارره با مفاس اقنصادب جمهورب اسالمی ایرانق با دسنگیرب ا مـاکمه ا اجراب مجارات
اخاللگران در نظاح اقنصادبق حنمیّت عی ی به م صة ظهور رسی ا آ ار راانی ایجاد این دادگاهها
ا اجراب احکاح آنها به ق رب ش ی ا نورب بود که ار رار اجراب مجارات ااّلین مفس بزرگ
اقنصادبق بارار سیر نزالی ا برگشت به شرایط پیشین را قجربه

کرد8.

 .8س وط آراد دالر چ ر به حملة موشکی سپاه ا حکم اع اح مفس ان اقنصادب مربوط است؟
������(https://www.khabaronline.ir/news/
/).
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اگرچه در منن اسنجاره ا آییننامه صالحیّت دادگاههاب ایژة مرارره با مفاس اقنصادب
مـ اد به جرایم موضوع قانون مجارات اخاللگران در نظاح اقنصادب کشور مصوّب 8296/6/86
با ا صالحات ا الـاقات بع ب ا جرایم مربوط به اخالل در نظاح اقنصادب کشور در مادة 319
قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263ش ه استق با مراجعه به قوانین مذکورق مصادیق آنها به
شرط عم ه یا کالن بودن من وّع هسن  .ار این راق مصادیق صالحیّت دادگاههاب ایژه عرارق
ار :اخالل در نظاح پولی یا اررب کشور ار رریق قاچاقق اخالل در امر قوریع مایـناج عمومی ار
رریق گراننراشی کالن ارراق ا احنکار عم ة ارراقق اخالل در نظاح قولی ب کشورق هر گونه
اق امی به قص خارج کردن میراث نره گی یا راتهاب ملّیق اصول اجوه کالن به صورت
قرول سپردة اشخاص ح ی ی یا ح وقی قـت ع وان مضاربه ا نظایر آن که موجب حی

ا میل

اموال مردح یا اخالل در نظاح اقنصادب شودق اق اح بان ب ا قشکیالقی جهت اخالل در نظاح
صادراقی کشورق قأسیسق قرول نمای گی ا عضوگیرب در ب گاهق مؤسّسهق شرکت یا گراه به
م ظور کسب درآم ناشی ار انزایش اعضاء.
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 −مـمّ قرمیزق بن عر الم اف ا جایانت ها کمار سن گوپنا .)8261( .در راه کشورب عارب ار
نساد؛ اق امات مرارره با نساد ا در مالزبق قرجمة آیت باقربق قهرانق نشر علوح اجنماعی.

 −مسعودبق مـمود .)8211( .قرانی در معامالت دالنی در سیاست ج ایی ق ی ی ا قضایی ایرانق
پایاننامة کارش اسی ارش ح وق جزا ا جرحش اسیق دانشگاه آراد اسالمی ااح رنس جان.
 −م نسکیو .)8242 ( .راح ال وانینق قرجمة علی اکرر مهن بق قهرانق اننشارات امیرکریر.

 −مه اب پورق اعظم .)8269( .سیاست کیفرب اننراقی در قلمرا بزهکارب اقنصادبق قهرانق ب یاد
ح وقی میزان.
 −نجفی ابرن آبادبق علیحسین .)8212( .پیشگیرب عادالنه ار جرحق علوح ج ایی (مجموعه
م االت در قجلیل ار اسناد دکنر مـمّ آشورب)ق قهرانق اننشارات سمت.
 −نوربهاق رضا .)8268( .رمی ه ح وق جزاب عمومیق قهرانق گ ج دانش.
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