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چکیده
یکی از موضوعات مهمی که در زمینه ارتکاب شبکهای جرایم ارتشاا

اتا  س ک ببارداری

قابل بررسی است ،تشریفات رسیدگی به این جرایم است .چراکه اگر شیوه رسیدگی به جرایم یادشاده
فاقد شفافیت مقرراتی توأم با نواقص کاس یبایی از حیث زیرساتت امکاناات سا تافاااری
نیر ی انسانی اجد شرایط باشد ،در عمل ،مبارزه مؤثر علیه جرایم مابور باا مشاک ت جادی ر بار
میشود؛ برچند مقررات مابوی مربوط به آن جرایم کامل بینقص باشاد .تققیاح حاضار باه ر
توصیفی تقلیلی به بررسی این مسأله پردات ه به این ن یجه رسیده است که مقاررات شاکلی مرباوط
تشریفات رسیدگی به ارتکاب شبکهای جرایم ارتشا
مانو نیست .به ع

ات  س ک ببرداری ناقص باوده جاامو

ه ،فقدان شعب ت صصی کمبود نیر ی انسانی کارآمد آموز دیده در رسیدگی

به ارتکاب شبکهای جرایم ات  س ،ارتشا

شرکتبای برمی از ت بای جدی چاال باای مهام

مربوط به تشکی ت تشریفات رسیدگی به این جرایم میباشد.
اژگان کلیدی :تشریفات رسیدگی ،ارتکاب شبکهای ،ارتشا  ،ات  س ،ک ببرداری.

* دانشجوی دک ری رش ه حقوق کیفری جرمشناسی گر ه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،احد تمین ،دانشاااه
آزاد اس می ،تمین ،ایران.
** اس ادیار گر ه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشااه آیت اهلل العظمی بر جردی (ره) ،بر جرد ،ایران.
نویسنده مسئول

*** اس ادیار گر ه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،احد تمین ،دانشااه آزاد اس می ،تمین ،ایران.
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مقدمه
در برتورد باا ارتکااب شابکهای جارایم اتا  س ارتشاا ک ببارداری نیاا
شرکتبای برمی ،سیاست کیفری مقنن ایاران کاه در مااده  4قاانون تشادید مجاازات
مرتکبین ات  س ارتشا ک ببرداری مصوب  1367مجمو تشا یص مصالت نظاام
منعکس است ،سیاس ی س تگیرانه شدتگرایانه است به طوری که مطاابح مقاررات
یادشده ،مقکومان در ات  س شبکهای به رد مال در حح د لت یا باهدیده بمچناین،
در ارتشا شبکهای به ضبط کلیه اموال منقول غیرمنقولی که از طریح رشوه کسب کرده
است ،به نفو د لت در برد باه ارتکابی فوق به جاای نقدی معاادل مجماوا اماوال
تقصیل شده در حح د لت انفصال دایم از تدمات د ل ی حبس از پاناده ساال تاا
ابد در صورتی که مارتکبین مصاداق مفساد فایاالرض باشاند ،باه مجاازات افسااد
فیاالرض که طبح ماده  286قانون مجاازات اسا می مصاوب  1392اعادام مایباشاد،
مقکوم توابند شد.
بمچنین ،مطابح بند ج ماده یک قانون ات لاران در نظام اق صاادی کشاور مصاوب
 1368که اشعار داش ه است ...رشا ارتشا عماده در امار تولیاد یاا اتاز مجوزباای
تولیدی در مواردی که موجب ات ل در سیاستبای تولیدی کشور شود امثال آنها
بمچنین ،مطابح بند ز ماده یک قانون اتیرالزکر که اشعار داش ه است  ....تاسیس ،قبول،
نمایندگی عضوگیری در بنااه ،موسسه ،شرکت یا گر ه به منظور کسب درآمد ناشای
از افاای

اعضا به نقوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت ،افراد دیاری را جزب

نموده توسعه زنجیره یا شبکه انسانی یابد که در بر د مورد با رعایت تبصره آن ماده
در تصوص تش یص ک ن عمده بودن یا فارا ان باودن ،قاضای بایسا ی عا

ه بار

ملقوظ نظر قراردادن میاان تسارات ارده مبالغ مورد سو اس فاده آثار فساد حسب
مورد نظر کارشنا س یا مرجو ذیربط را جلب نماید مطابح ماده  2قاانون اتیرالازکر،
در صورتی که اقدام مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اس می یا مقابله باا
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آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظاام ماباور چنانچاه در حاد افسااد فای
االرض باشد ،مرتکب به اعدام در غیر این صورت ،به حبس از پنج تا بیسات ساال
در بر د صورت دادگاه به عنوان جاای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریاح تا
قانون به دست آمده باشد بمچنین ،به ش ق از بیست تا بف اد چهار ضربه در انظار
عمومی مقکوم توابد شد اال مطابح تبصاره یاک مااده  2قاانون موصاو
ع

ه بر رد مال حسب مورد به حبس از ش

مرتکاب

ماه تا سه سال جاای نقدی معاادل د

برابر اموالی که از طرق مزکور به دست آ رده است ،مقکوم توابد شد.
در این راس ا ،دس ااه عدلیه نیا عام تاود را جاام نماوده اقاداماتی را در جهات
برتورد با این جرایم از جمله تاسایس دادسارای جارایم اق صاادی آماوز

الزم باه

ضابطین تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ... 1392صاورت داده اسات.
لیکن ،م اسفانه موضاو قانوناازار در تقناین قاوانین مارتبط شافا

نباوده در عمال،

مشک ت زیادی را برای قضات به جود آ رده است .به عنوان مثال ،در ر یاه قضاایی
اتفاقنظری در ارتکاب شبکهای مفهوم مصادیح آن جود نادارد یاا در تصاوص
اینکه آیا ماده  130قانون مجازات اس می مصوب  1392موضوا مفسر مااده  4قاانون
تشاادید مجااازات ماارتکبین ات ا  س ارتشااا ک بباارداری مصااوب  1367مجمااو
تش یص مصلت نظام است یا تیر ،ات

جود دارد  .بمچنین ،آیا تبصره یک مااده

یک قانون ات لاران در نظام اق صادی کشور (کسب نظر کارشنا س یا مرجو ذیربط) در
تصوص باه ارتشا شبکهای مضبوط در ماده  4قانون تشدید مرتکبین ات  س ارتشاا
ک ببرداری مصوب  1367نیا مجری توابد بود یاا تیار بمچناین ،در تصاوص
مصادیح شرکتبای برمای ،ابهاام قاوانین موجاب توساعه تفسایر قاانون بار فعالیات
شرکتبای مشر ا بم میشود یا تیر؟ مقور بقث در این مقاله ،چال باای ارتکااب
شبکهای در سیاست کیفری قضائی در اقو ،چال بای مربوط به امور شاکلی اسات.
چال بای تشریفات رسیدگی به نوبه تود به چند ب

تقسیم میشود .از ایان ر  ،در

ادامه در قالب چند بند مجاا ،چال بای تشریفات رسیدگی بررسی میگردد.
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 .1چالش ناشی از حق برخورداری از وکیل
جهات شر ا به تققیقات در ماده  68قانون آیین دادرسای کیفاری مصاوب 1392
ذکر شده است .پس از جموآ ری ادله ،نوبت به حضور م هم میرسد .یکای از الاامااتی
که برای یک دادرسی عادالنه جود دارد ،این است که رسیدگی با حضاور ما هم انجاام
شود .این حح با اصل برابری س حبا ارتباط دارد ،زیرا با حضور م هم موجبات دفاا از
تود چال

با دادس ان فرابم میشود میتواند با ساوال از شاهود باه تصاوص در

مرحله دادرسی دادگاه ،آنها را با چال
ارائه دبد .بنابراین ،نباید فرامو

مواجه کند دالیل اثبات بایگناابی تاود را

کرد که مهیا کردن زمینه حضور م هم یکی از الااماات

دادرسی عادالنه است که در اسناد حقوق بشری نیا مورد کلیاد قارار گرف اه اسات .بار
بمین اسا س ،در موارد تاصی از نظر فقهی دادرسی غیابی تجویا نشده اسات ،زیارا باا
حح حضور م هم منافاات دارد (صاابر )190 :1394 ،مطاابح مااده  168آیاین دادرسای
کیفری مصوب  ،1392برای احضار بر فرد به عنوان م هم بایس ی دالیل کافی بار توجاه
اتهام به ی جود داش ه باشد.
منظور از جود دالیل کافی که در ماده  168آیین دادرسای کیفاری مصاوب 1392
مورد تاکید قرار گرف ه است ،دلیل اثباتکننده جرم نیست ،بلکه دالیل ارائاه شاده بارای
توجیهکننده احضار م هم شر ا به تققیح از ا میباشد .جود دلیال یاک امار نسابی
است ارز

قضایی دالیل که برای احضار ضر ری است ،با دالیال ماورد نیااز بارای

تفهیم اتهام دالیل تفهیم اتهام نسبت به دالیال ماورد نیااز بارای صاد ر قارار تاامین
م فا ت است ،کما اینکه قدرت اثبات ارز

دالیل مورد نیااز بارای جلاب دادرسای

نسبت به دالیل مراحل قبلی به شرح فوق از طرفی ،نسبت به دالیل ماورد نیااز بارای
مقکومیت در دادگاه م فا ت است (طهماسبی)71 :1395 ،
ادله اثبات دعوا نیا مطابح ماده  160قانون مجازات اس می مصوب  1392عبارتند از
اقرار ،شهادت شهود ،قسامه سوگند در موارد مقارر قاانونی علام قاضای اسات کاه
بایس ی اسناد ک بی که در ماده  1258قانون مدنی نیاا باه آن اشااره شاده اسات ،باه آن
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اضافه نمود .از طرفی ،قانونازار به بازپر س این ات یار را داده است بد ن این که اب ادئا
احضاریه فرس اده شود ،دس ور جلب دس ایری م هم را صادر نمایاد .مطاابح مااده 180
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در جرایم ذیل بازپر س میتواناد باد ن آنکاه
احضاریه فرس اده باشد ،دس ور جلب م هم را صادر نماید:
الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطو عضاو یاا حابس اباد
است.
ب) برگاه مقل کسب یا شغل م هم معین نباشد اقدامات بازپر س بارای شناساایی
نشانی ی به ن یجه نرسد.
پ) در مورد جرایم تعایری درجه پنج به باالتر در صورتی که از ا ضاا احاوال
قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا م فی شدن م هم بر د.
ت) در مورد اش اصی که به جرایم ساازمانیاف اه جارایم علیاه امنیات داتلای
تارجی م هم باشد.
پس بنابراین ،بمانطور که م حظه میشود ،قانونازار در صورت ارتکااب شابکهای
جرایم ات  س ارتشا شرکتبای برمی با توجه باه مااده  180قاانون آیاین دادرسای
کیفری مصوب  ،1392این ات یار را به بازپر س داده است که در صاورت جاود دالیال
کافی بر توجه اتهام به م هم ،دس ور احضار یا جلب اب دایی م هم را صادر کند.
با حضور م هم ناد بازپر س ،تققیقات از ی آغاز میشود .ذکر این نک اه ضار ری
است که بر چند که برتی از قضات مع قدند که تقت نظر قرار دادن ما هم بای

از 24

ساعت حداکثر تا  48ساعت مجاز است (رک .جاا ه د ره نهام آموزشای کاارآموزان
قضایی اس ان کرمانشاه ،دک ر اعظمی) ،اما با توجه به نظریه مشورتی شاماره 7/93/1355
مورته  ،1393/7/11به نظر می رسد با توجه به مجموعاه مقاررات ماواد 189 44،46
آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392این ن یجه ارائه میشود کاه ما هم در جماو توساط
بازپر س ضابطان میتواند حداکثر  24ساعت تقت نظر قرار بایرد .به برحال ،سیس م
تققیقات مقدماتی در ایران سیس می تف ی

اسات کاه یکای از تصاایص آن غیرعلنای
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بودن غیرترافعی بودن آن است ،مار در جرایم قابل گزشت که بازپر س مکلف اسات
در صورت امکان ،سعی در صلح ساز

یا ارجاا امر به میانجیگر نماید.

در جرایم موصو  ،اصاوال شااکی افاراد اعام از حقیقای یاا حقاوقی مایباشاند
گاار دبنده آن معموال زارت اط عاات یاا ساازمان بازرسای کال کشاور یاا دیاوان
مقاسبات غیرهاند .در بر حال ،تققیح از شاکی م هم با توجه به اینکاه ایان جارایم
غیرقابلگزشت بس ند ،غیرعلنی به صورت انفرادی است؛ اما چاال

اساسای بعاد از

حضور م هم در ناد بازپر س تفهیم اتهام به ی صورت میگیرد.
ن س ین چال

آن تعیین کیل برای م هم است .مطابح تبصره یاک مااده  48قاانون

آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در جرایم علیه امنیت داتلی تارجی بمچناین،
جرایم سازمانیاف ه که مجازات آنهاا مشامول مااده  302ایان قاانون اسات ،در مرحلاه
تققیقات مقادماتی ،طارفین دعاوا کیال یاا کا ی تاود را از باین کا ی رسامی
دادگس ری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد ،ان ااب ماینمایناد .اساامی کا ی
مزکور توسط رئیس قوه قضاییه اع م میشود.
اوالً ،متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفرر وکیرل دادگسرتری را
همراه خود داشته باشد .مستفاد از ماده  100قانون آئرین دادرسری کیفرری مبروب
 1392در عین حال ،کلمات یک نفر قبل از وکیل دادگسرتری در مراده  190قرانون
فوقالذکر نیز در مقام بیان اصل این حق بوده ،نه حبر عدد وکریی مرتهم .امکران
تعداد وکیی متهم در امور کیفری در ماده  3۴6آیین دادرسی کیفری مبوب 1392
بیان شده و تببره ماده  ۴8نیز به وکیرل یرا وکریی یررفین در مرحلره تحقیقرات
مقدماتی اشاره کرده است (خالقی .)176 :139۴ ،اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه
شماره  7/93/1313مورخه  1393/6/8بیان داشته است مسرتفاد از مراده  190آیرین
دادرسی کیفری مبوب  1392این است که اگر متهمی بیش از یرک وکیرل داشرته
باشد ،فقط می تواند یکی از وکیی خود را در شعب بازپرسی همراه داشته باشرد و
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یا اینکه کدام وکیل همراه متهم باشد ،به اختیار متهم است ،نره برازپر  .بنرابراین،
همانگونه که اشاره میشود ،قانونگذار حق تعیین وکیل به متهم را داده است .لیکن،
متهم میتواند صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی ،یک وکیل حاضر نماید .لیکن ،آن
وکیلی که بر اسا

تببره ماده  ۴8آیین دادرسی کیفری مبوب  1392که مجازات

آن مشمول ماده  302قانون موصوف است ،بایسرتی از برین وکریی دادگسرتری و
کانون مشاوران 1باشد و ثانیاً ،این وکی بایستی به تأیید رئیس قوه قضاییه نیز رسیده
باشند .هرچند که متن اولیه تببره بدین قرار بود که اگرر شر ب بره علرت اتهرام
ارتکاب یکی از جرایم سازمانیافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،
سرقت ،قاچاق مواد م در و روانگردان و یا جرائم موضرو بنردهای الر  ،ب ،پ
ماده  302این قانون تحت نظر قرار گرفت ،تا یک هفته پس از شرو تحت نظر قرار
گرفتن ،امکان میقات با وکیل را ندارد که با حذف این تببره و جایگزینی تببرره
فعلی ،محدودیت معطوف به ش بیت وکیل است ،نره نحروه عمرل او؛ چررا کره
گسترده بودن میزان جرایم در تببره مزبرور سربب حرذف آن در اصریحات شرد.
تبصره ماده  48قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392حح برتورداری م هم از کیل
را ضایو نمیکند از این حیث ،مغایر اصل  35قانون اساسی نیاا نمایباشاد ،اماا حاح
ان اب کیل را مقد د میکند (طهماسبی .)92 :1394 ،الزم به ذکار اسات تااکنون در
تود شهر تهران قریب به بیست نفره کیل مورد تائید رئیس قوه قضاییه قارار گرف اه
سایر اس انبا نیا این لیست در دس ر س عموم قارار گرف اه اسات( .باه نقال از ساایت
 www.tasnimnews.com/fa/news/مورته .)14/03/1397
بمچنین ،مطابح تبصره  2ماده  190آیاین دادرسای کیفاری مصاوب  ،1392تکلیاف
بازپر س برای تعیین کیل تس یری در مرحله تققیقات مقدماتی در صاورتی کاه ما هم
کیل معرفی نکند جارم ارتکاابی ی کاه مجاازات آن سالب حیاات حابس اباد
1

-مقرره قانونی آن ماده  187قانون برنامه سوم توسعه مصوب  17/1/1379با اص حات بعدی میباشد.
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میباشد ،جود دارد که در این صورت ،بازپر س مکلف است مراتب را به کانون ک
یا دایره ارشاد معاضدت قضایی مس قر در دادگس ریبا اع م نماید تا از ایان طریاح،
یکی از ک ی دادگس ری به عنوان کیل تس یری در مرحله تققیقات مقدماتی از م هم
دفاا کند.
بنابراین ،برچند ممکن است برتورداری م هم از کیل ،فرایند تققیاح را باا کنادی
مواجه کرده به چال

بکشد ،اما اصل برابری س حباا ایجااب مایکناد کاه ما هم از

ماایای یک دادرسی عادالنه منصفانه برتوردار باشند.
 .2چالش جمعآوری ادله و کنترل ارتبایات م ابراتی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در ماده  ،150کن ارل ارتباطاات م اابراتی
افراد را ممنوا دانس ه ،مار در مواردی که به امنیات داتلای تاارجی کشاور مرباوط
باشد یا برای کشف جرایم موضوا بنادبای الاف ،ب ت مااده  302ایان قاانون الزم
تش یص داده شود که در این صورت ،با موافقت رئیس کل دادگس ری اس ان با تعیین
مدت دفعات کن رل ارتباطات م ابراتی انجاام مایشاود .از طرفای ،کن ارل مکالماات
تلفنی اش اص مقامات ماده  307منوط به تائید رئیس قوه قضاییه است با توجه باه
داللت صریح ماده ،این ات یار قابل تفویض به دیاران نمیباشد.
بمانطور که م حظه میشود ،قانونازار شارایط تاصای را بارای کن ارل ارتباطاات
م ابراتی افراد در نظر گرف ه که ممنوعیت اس راقسمو کن رل تلفنای افاراد باه عناوان
یکی از حقوق اساسی ملت در اصل  25قانون اساسی جمهوری اس می ایران پی بینای
شده است از آیه شریفه (یا ایها الزین آمنوا ...ال تجسسوا) (حجرات )12 ،نیاا داللات
بر عدم تجسس افراد در امور تصوصی دیاران دارد .به نظر میرسد با توجه به پدیادار
شدن ابااربای جدید در عرصه ارتباطاات الک ر نیکای از قبیال پیاماکباای نوشا اری
( )SMSتصویری ( )MMSارتباطات با این رنات ( )GPRSمنقصار نباودن آن در
مکالمات صوتی ،قانونازار به درس ی به جای اژهبایی نظیار (شانود) ،عباارت کن ارل
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ارتباطات م ابراتی را که بمه موارد را دربرمایگیارد ،باه کاار بارده اسات (رحیمای
رحیمیدبسوری.)163 :1396 ،
بمچنین ،قانونازار در کن رل حساابباای باانکی افاراد ،اژه تأییاد رئایس حاوزه
قضایی (رئیس دادگس ری شهرس ان) را به کار برده است که این امر به جهات ساهولت
دس رسی به ی است میتوان از این امر نیا حدت م ک گرفت .از طرفی ،تش یص
لا م کن رل ارتباطات م ابراتی بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده به پر نده اسات کاه
حسب مورد میتواند بازپر س ،دادس ان ،دادیار یا قاضی دادگااه باشاد( .تاالقی:1393 ،
.)156
با توجه به اینکه در صورتی که فردی مرتکب ارتکااب شابکهای جارائم اتا  س،
ارتشا یا شرکتبای برمی شود ،میتاوان در صاورتی کاه بارای کشاف جارم ،کن ارل
ارتباطات م ابراتی ایشان ضر رت داش ه باشد ،دس ور کن ارل ارتباطاات م اابراتی ی
صادر شود .اما با توجه به آثار زیانباار ایان جارایم اینکاه تعلال در انجاام تققیقاات
مقدماتی منجر به از بین رف ن آثار ع ئم جرم بمچنین جابجایی یا ان قاال اماوال
ناشی از جرم میشود ،به نظر میرسد در تصوص ارتکاب شبکه جرایم ات  س ،ارتشا
شرکتبای برمی ،نیازی به موافقت رئیس کل دادگس ری اس ان که معموال باا حجام
باالی کار نیا ر بر ست ،نباشد.
بنابراین ،قانونازار بایس ی این معافیت را در تصوص باه موصو

در نظار بایارد.

از طرفی ،در مانقن فیه موافقت رئیس کل دادگس ری اسا ان نیاا قابال توجیاه دفااا
نمیباشد قانونازار میتوانست با توجه باه ضار رت بااهباای معنوناه در مااده 150
قانون مارالزکر ،این ات یار را به دادس ان شهرس ان یا حداکثر به قاضی شنود که در بر
شهرس ان مس قر باشد یا جانشین ی اگازار نمایاد .بام اکناون نیاا در عمال کن ارل
ارتباطات م ابراتی افراد پس از تقاضای قاضی مربوطه موافقت رئیس کل دادگسا ری
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اس ان ارجاا امر به قاضی اصل  25قانون اساسی 1صورت میگیارد کاه باا توجاه باه
زمانبر بودن این اقدامات ،به نظر میرسد ماده  150قانون آئین دادرسی کیفاری مصاوب
 1392با ماده  94قانون مزکور در تعارض باشد .ضمنا ،با توجه به اینکه جرایم ات  س
ارتشا

شرکتبای برمی شبکهای عمدتا توسط مقامات ر ساا در حاد زیار یاا

معا ن زیر یا معا ن رئیسجمهور  ...ارتکاب مییاباد یاا رد پاای ایشاان در ایان
جرایم دیده میشود ،این امر با توجه به فوریت موضوا تققیقات عبث میماناد .الزم
به ذکر است ،قانونازار با زیرکی تاصی صرفا کن رل مکالمات تلفنی کاه (علایالقاعاده
برتط آن ین است) اش اص مقامات ماده  307را منوط به تایید رئیس قوه قضااییه
قرار داده است که با توجه به نص صریح ماده (باه نظار مایرساد باا توجاه باه دالیال
فوقالزکر که بیان شد ،این امر زاید است) ،سایر ارتباطات م اابراتی از جملاه ایمیال
غیره را شامل نمیشود.
نک ه حائا ابمیت این که در جرایم مشهود ،بیچ ات یاری بارای ضاابطان در ماورد
کن رل ارتباطات م ابراتی اش اص پی بینی نشده اسات ن یجاه ایان کاه تقات بار
شرایطی این اقدام بایاد باا مجاوز قضاایی باشاد( .طهماسابی .)112 :1395 ،ضامنا ،در
تصوص کن رل ارتباطات م ابراتی مقکومان با تش یص دادگاه بد ی که رای زیر نظر
آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام صورت میگیرد.
 .3چالش کنترل حسابهای بانکی
آیین دادرسی کیفری مصوب  1392این حح را به قاضای تققیاح داده اسات کاه در
موارد ضر ری برای کشف جرم برای دس یابی ادله قوا جرم ،حسابباای باانکی
اشا اص را پااس از تأییاد رئاایس حاوزه قضااایی کن ارل نمایااد .آنچاه کااه از عبااارت
حساببای بانکی مس فاد می شود ،آن است که مرجو تققیح با در نظر گارف ن شارایط
 -1قاضی شنود :اصوال ،در بر اس ان ،یکی از قضات باسابقه با اب غ رئیس کل دادگس ری اس ان به
عنوان قاضی شنود ان اب میشود
میگیرد.

اقدامات مورد نظر در تصوص این ماده توسط ی صورت
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مصرح قانونی ،توانایی کن رل حساببای بانکی غیرم هم را نیا داش ه باشد کاه باه نظار
میرسد این موضوا با حقوق اش اص در تااحم است.
با این حال ،با توجه به سیاق ماده  151مفهوم منطوق آن ،مرجو تققیح با جاری
تشریفات مقرر آن میتواند حساببای باانکی اشا اص را کن ارل کناد (الهایمان
رحیمی .)348 :1394 ،باید گفت که ا ال ،منظور از حساببای بانکی تمامی حساابهایی
است که افراد ناد بانکبا یا موسسات مالی اع باری دارند ثانیاا ،منظاور از ماوارد
ضر ری ،ضعی ی است که در فرآیند دادرسی کیفری برای کشف حقایح مرتبط با جرم،
اط ا از مبادالت حسابهای بانکی اش اص معین با میاان موجودی آنها ،یعنای نقاوه
میاان مبالغ اریا شده ،برداشت یا ان قاال داده شاده دیاار عملیاات باانکی ماوثر در
کشف اقعیتبای مربوط به جرم یاا شناساایی دسا ایری ما هم باشاد (طهماسابی،
.)113 :1395
سوال این است :در صورت ارتکاب شبکهای جرایم ات  س ارتشا شارکتباای
برمی که عمدتا از طریح سیس م بانکی مبالغ بنافت را جابجا من قل میکنند ،آیا ماده
 151میتواند مس مسکی برای کن رل حساببای افاراد غیارم هم (ماث نادیکاان ما هم
باشد) یا تیر .آیا مقرره فوق شامل اش اص حقاوقی نیاا مایشاود آیاا مایتاوان در
راس ای ماده فوق ،اقدام به مسد د نمودن حساببا یا مسد د نمودن موجودی نماود.
بمچنین ،در صورت اس نکا

موسسات بانکهاای تصوصای ،ضامانت اجارای ایان

دس ور چیست.
به نظر میرسد با توجه به سیاق ماده عبارت حساابباای باانکی اشا اص ،ایان
مورد ات صاص به حساب فرد م هم ندارد ،بلکه ممکن است مرباوط باه حسااب افاراد
دیاری مثل نادیکان ما هم ح ای اشا اص حقاوقی نیاا باشاد (طهماسابی ،قبلای).
بمچنین ،با توجه به عمومیت اژه اش اص ،به نظر میرسد اش اص اعام از حقیقای
حقوقی است بر د مشمول حکم ماده موصو اند.
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اما آیا میتوان در راس ای ماده موجاود ،اقادام باه توقیاف حسااب نماود؟ باه نظار
میرسد با توجه به ظابر ماده ،پاسخ منفی است؛ چرا که قانونازار صرفا لفا کن ارل را
به کار برده است نه توقیاف مساد د نماودن آن .مضاافا آن کاه اداره حقاوقی قاوه
قضاییه در نظریه شماره  7/94/1982مورته  ،1394/7/15چنین بیان داش ه است که ماده
 151قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392فقط در تصوص کن رل حسااب باانکی
اش اص است ،نه توقیف آنها این کن رل در بمه جرایم کاه ضار رت پر ناده اق ضاا
کند ،برای کشف جرم یا دس یابی به ادله جرم جایا اسات .منظاور از کن ارل حسااب
بانکی گرد

حساب مابور شامل جوه برداشت شده یا اریا شده به حساب تاریخ

آنبا ش ص یا اش اص اریاکنناده جاه باه حسااب یاا برداشاتکنناده نهای اا،
موجودی حساب بانکی است.
از طرفی ،این دس ور زمانی س تتر میشود که جوه به حسااب ش صای غیار از
م هم اریا شده باشد لزا ،به ر بود قانونازار در ایان تصاوص باه صاراحت تعیاین
تکلیف میکرد .الب ه ،در ر یه قضایی د نظر جود دارد .عدهای با اس دالل که با توجاه
به اینکه جه حاصل از باه ات  س ،ارتشا شرکتبای برمی در حساب میباشد ،باه
عنوان جه اموال حاصل از جرم قابل توقیف است ،اقدام به توقیف مسد د نماودن
حساب مینمایند .مس ند قانونی ایشاان ماواد  151 148 147قاانون آیاین دادرسای
کیفری مصوب  1392است .این عده از قضات اظهار میدارند چاون جاوه حاصاله در
حسابها جه ات  س یا ارتشا یا شرک های برمی است ،برچند که به حساابی غیار
از حساب م هم اریا شده باشد ،چون باازپر س بایسا ی در تصاوص اماوال

جاوه

حاصل از جرم تعیین تکلیف نماید ،بنابراین ،بد ن اقدام دیاری میتوان صارفا باا یاک
دس ور ،این اقدام را صورت داد.
از طرفی ،عدهای دیاار اظهاار مایدارناد ماواد  151 148 147آیاین دادرسای
کیفری مصوب  1392یاا ماواد  215 214قاانون مجاازات اسا می مصاوب 1392
مجوزی برای توقیف حساب با دس ور نیست قانونازار رابکار ایان توقیاف را ارائاه
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نموده است .مطابح ماده  107قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392شاکی میتواناد
تامین ضرر زیان تود را از بازپر س ب وابد .برگاه این تقاضا مب نی بر ادله قابل قبول
باشد ،بازپر س قرار تامین تواس ه صادر می کند .قرار تامین تواس ه امری مدنی است که
قانونازار بر ت

ص حیت ذاتی بازپر س برای ی این امر را مقرر نموده است.

اما ذکر چند نک ه آن این که ا ال ،با توجاه باه اطا ق مااده صاد ر قارار تاامین
تواس ه در بمه جرایم ممکن است برت

امور حقوقی نیازی به تودیاو تساارات

اح مالی از جانب شاکی ندارد تعیین میاان تسارت بر عهده بازپر س است( .رحیمای
رحیمیدبسوری.)129 :1396 ،
ثانیا ،با توجه به اینکه تنها قراربای نهایی قراربای تامین منجر به بازداشت صاادر
شده توسط دادیار باید به نظر دادس ان برسد 1،نه قرارباای مقادماتی نظیار قارار تاامین
تواس ه ،بنابراین ،به طریح ا لی ،قرار تامین تواس های بم که بازپر س به عناوان مقاامی
برتوردار از اس ق ل بیش ر در برابر دادس ان صادر میکند ،نیازی باه موافقات دادسا ان
ندارد (تالقی.)132 :1393 ،
ثالثا ،مس فاد از ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مایتاوان اماوالی
که در ناد اش اص ثالث میباشد میتوان توقیف نمود.
رابعا ،ماده مطابح ماده  108قانون فوقالزکر در صورتی که تواس ه شاکی عین معین
باشد یا عین معین بوده ،اما توقیف آن ممکن نباشد ،بازپر س میتواند معادل مبلاغ ضارر
زیان شاکی را از سایر اموال دارایی م هم توقیف نماید.
تامسا ،ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392با اص حات القاقاات
بعدی آن در مقام بیان ص حیت دادگاهبای حقوقی در رسیدگی باه اع اراض اشا اص
نسبت به توقیف اموال ناشی از قارار تاامین تواسا ه صاادره از ساوی باازپر س اسات
(اع راض ثالث اجرایی) که به آن فح مقررات مااده  147 146قاانون اجارای احکاام
 -1ماده  92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
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مدنی رسیدگی میشود .اما تبصره یک ماده  217قانون مجازات اس می مصاوب ،1392
تبصره  2ماده  148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392باا اصا حات القاقاات
بعدی در مقام بیان ص حیت جاایی رسیدگی نسبت به اع راض افراد م ضرر از قارار
بازپر س یا دادس ان یا قرار یا حکم دادگاه راجو به اشایا اماوال مازکور در ایان مااده
میباشد .بنابراین ،بین مواد یاد شده بیچاونه تعارضی جود نادارد( .مسا فاد از نظریاه
مشورتی شماره  7/94/1551مورته  1394/6/15اداره حقوقی قوه قضاییه).
اما چال

اصلی پزیر

این نظر نیا آن است که در صورتی کاه شااکی در ماانقن

فیه (ادارات د ل ی یا افراد عادی بس ند) در صورتی که تقاضای صاد ر قارار تاأمین
تود را تقدیم بازپر س ننمایند ،بازپر س راسا نمیتواند تود اقدام به صد ر ایان قارار
نماید .مضافا که اجرای این قرار توسط اجرای احکام کیفری مس قر در دادسرا است که
با توجه به زمان صد ر اتز کپی از پر ناده ارجااا آن توساط دادسا ان یاا معاا ن
ارجاا به شعبات اجرای احکام کیفری ،ثبت پر نده ارساال ناماهباا باه ساازمانباا
ادارات یا بانکبا عم زمان مناسبی به م هم جهت جابجایی یا ان قال اماوال مایدباد
که این تود نیا ماید بر علت توابد شد.
به عنوان مثال ،در پر نده فساد صند ق ذتیره فربنایان حسب مق ویاات پر ناده،
شاکی تقاضای قرار تامین تواس ه نکرده اسات عما باازپر س ن وانسات نسابت باه
توقیف اموال م همین اقدام نماید .ذکر این نک ه ضر ری است که طبح مااده  576قاانون
مجازات اس می مصوب  ،1375اس نکا

از دس ور مقام قضایی صرفا ناظر باه ادارات

سازمانهای د ل ی شهرداریبا است .حال آن که م همین در این گونه پر ندهبا معموال
به سراغ بانکبا موسسات تصوصی میر ند عم  ،در صورت عدم اجرای بانکبا
موسسات تصوصی از اجرای عوامل قضایی ،م اسافانه ،بیچاوناه ضامانت اجرایای
توسط مقام توسط قانونازار در این موارد ذکر نشده است که جا دارد قانوناازار بارای
این گونه اقدامات موسسات تصوصی (غیرد ل ی) فکری عاجل نماید .الب اه ،مایتاوان
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صرفا بر طبح مقررات قانون مسئولیت مدنی ،صرفا مسئولیت مدنی را بر مس نکف قارار
داد.
 .۴چالش ضرورت کارشنا

و مت بب

مطابح ماده  155قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392باازپر س راساا یاا باه
تقاضای یکی از طرفین در صورتی که انجام کارشناسی را ضر ری بداناد ،قارار ارجااا
امر به کارشناسی را صادر مینماید .در این نوا جرایم ،با توجه به سعت ارتکاب جارم
حجم باالی جوه اتز شده نق

بار یاک از افاراد باناد در اتاز جاوه اماوال

شرکتبا موسسات د ل ی در نهایت ،تعیین حجم رد مال توسط مرتکبان ضارر
زیان ناشی از جرم الااما بایسا ی مراتاب باه کارشناساان علام فان کاه علایالقاعاده
حسابر س میباشند ،ارجاا شود .ذکر این نک ه ضر ری است کاه نظار کارشانا س امااره
است تاب مقا مت در مقابل گوابی گوابان را که بینه شرعی میباشاد را نادارد در
تعارض نظریه کارشنا س با شهادت شهود (یا ادله دیار) نظریه کارشانا س ارز

اثبااتی

تود را از دست میدبد (مجموعه آرای قضایی دادگااهباای تجدیادنظر اسا ان تهاران،
.)201 200 :1392
قانونازار در قانون کارشناسان رسمی دادگس ری مصاوب ساال  1381بمچناین،
تبصره  2ماده  156آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در صاورتی کاه حاوزه قضاایی
فاقد کارشنا س رسمی باشد یا به تعداد کافی کارشنا س رسمی دادگس ری نداش ه یاا
در دس ر س نباشد ،بازپر س مایتواناد از میاان کارشناساان رسامی آن رشا ه در حاوزه
قضایی مجا ر یا ابل تباره اسا فاده کناد .رئایس قاوه قضااییه در ب شانامه شاماره
 41/80/1مورتااه  1380/1/7در عاادم اس ا فاده از کارکنااان اداری در امااور کارشناساای
(تبره) در دعا ی تأکید نموده است.
اصوال در پر نده بای ات  س ارتشا شرکتبای برمی شبکهای ،گااار

ا لیاه

از طریح زارت اط عات یا سازمان بازرسی کل کشور باه مرجاو قضاایی (دادسارا)
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ارسال میگردد .این گاار با با توجه به اینکاه کارکناان زارت اط عاات بارای ایان
جرایم آموز

الزم را دیدهاند یا در تصوص سازمان بازرسی ،چون از جود قضات

یا اش اص صاحب ص حیت م صص اس فاده میکنند ،شاید ب وان گفت که ح ی
ارز

اثبات این گاار با فراتر از اماره باشد .مطاابح مااده  3قاانون تشاکیل ساازمان

بازرسی کل کشور با آتارین اصا حات القاقاات آن مصاوب  ،1393/7/15ساازمان
بازرسی میتواند برای انجام بازرسی اظهارنظر کارشناسی از جود قضات اشا اص
صاحب ص حیت م صصان در بر رش ه به طور دائم موقت اسا فاده نمایاد در
سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریح ان قال یا مأموریت کارکنان د لات
در صورت عدم امکان از طریح اس دام اقدام نماید یا مطابح اصل  55قاانون اساسای
دیوان مقاسبات کل کشور ،به کلیه حسابباای زارت اناهباا ،موسساات شارک های
د ل ی سایر دس ااه بایی که به نقوی از انقا از بودجه کل کشور اس فاده میکنند ،باه
ترتیبی که قانون مقرر میدارد ،رسیدگی یا حسابرسی مینماید کاه بایچ بایناه ای از
اع بارات مصوب تجا ز نکند بر جهای در مقال تاود مصار
موظف است ساالنه گاار

شاود .ایان دیاوان

تفریح بودجه را به مجلس تقدیم کند .قانون مقاسبات کال

کشور مصاوب  1366در ماواد  90،91،92،93،94زارت اماور اق صاادی ذیقساابان
مس قر در دس ااه بای اجرایی را مکلف نموده است در صاورتی کاه ماوردی از ماوارد
تصر

غیرقانونی در اموال د لت به بر نقو را مشابده نمایند ،سریعا موضوا را با ذکر

مس ندات ریاحساببا گاار

حسابرسی آن به سازمان امور اق صادی آن اعا م

از طریح دادسرای دیوان مقاسبات پس از رسیدگی به انجام امورات کارشناسی ،به قاوه
قضاییه ارسال شود.
حال این سوال پی

می آید کاه در صاورت اع اراض ما هم باه نظریاه کارشناسای

سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان مقاسبات ،آیا بازپر س تکلیفی در پزیر
یا تیر .مبنای پزیر
بایس ی ارجاا شود.

آن دارد

چیست در صورت پزیر  ،به چاه ارگاانی ،نهااد یاا بیااتی
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آنچه که در قوانین ذکر شده است ،در صاورتی باازپر س مایتواناد موضاوا را باه
کارشنا س باالتر یا بیات کارشناسی ارجاا دبد که ا ال ،نظر کارشنا س به نظر باازپر س
مقل تردید باشد یا ثالثا ،در صورت تعدد کارشناسان بین آنها ات

نظر باشد .حاال

سوال این است که منظور از مقل تردید به نظر بازپر س چیست .مس فاد از ماواد 263
 265قانون آیین دادرسی مدنی ،به نظر میرسد منظور از مقل تردید بمان عادم تطاابح
نظر کارشنا س با ا ضاا احوال مققح معلوم مورد کارشناسی است؛ به نقوی که آن
نظریه باعث اقناا جدانی قاضی نشود بازپر س آن نظریه را منطبح با اقاو تشا یص
ندبد (مس فاد از نظریات مشورتی شماره  7/932مورته  7/6611 1387/3/16مورته
 7/1676 1379/7/19مورته  1392/8/28اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
به نظر میرسد در صورتی که م همین یا شکات دالیلی برت

نظریه کارشناسی

ارائه نمودهاند یا نظریه سازمان بازرسی یا دیوان مقاسبات با اقعیاتباای موجاود
در پر نده مطابقت نداش ه باشد ،بازپر س مایتواناد موضاوا را باه کارشانا س دیااری
ارجاا دبد .اما به نظر میرسد با توجه باه اینکاه ساازمان بازرسای ،دیاوان مقاسابات،
سازمان حسابرسی مراجو ت صصی فنی در امر حسابداری حسابرسی مایباشاند
در کشور نیا بیچ مرجعی یا کارشناسی امکانات یا ت صص این ساازمانباا ادارات
را ندارد ،ارجاا به بیات باالتر (بیات سه نفره کارشنا س رسمی دادگس ری) کاری عبث
بیهوده است؛ چرا که عموما این سازمانبا از س مت بیشا ری نسابت باه کارشناساان
رسمی تبره دادگس ری برتوردارند .حال سوال این است :در صاورت ارائاه مادارک
مثب ه از سوی بر یک از طرفین مقل تردید قرار گرف ن نظریه این سازمانبا ،تکلیاف
چیست؟ به نظر میرسد در صورت نقض نظریه کارشناسی یا ضر رت اتاز توضایح
از کارشنا س ،بازپر س میتواند به اس ناد تبصره ماده  163آیین دادرسی کیفاری مصاوب
 1392قرار تکمیل کارشناسی را صادر موضوا را باا بماان مادارک مثب اه باه دالیال
ابرازی طرفین به بمان کارشانا س (ساازمان بازرسای یاا دیاوان مقاسابات یاا ساازمان
حسابرسی) ارجاا تا مجددا اظهارنظر نماید.
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ذکر این نک ه ضر ری است که صار

اع اراض یکای از طارفین موجاب ارجااا

موضوا به بیات کارشناسی نیست .ضمنا ،اس فاده از حسابرسان مایتواناد آزماونباای
جنایی کاملی را به عنوان ب شی از فرآیند دادرسی دقیح را انجام دبد یا اینکاه مااموران
تققیح از طریح این آزمونبا ادله راجو به افراد یاا نهادباای ما هم را جماوآ ری کنناد
(الناست ،پی ر دیاران)535 534 :1387 ،
 .5چالش بازداشت متهم در مرحله تحقیقات
قرار در لغت ،به معنای ثبات آسودگی آسای

اسات در اصاط ح حقاوقی ،باه

معنای دس ور ،نظر تصمیم مقام قضایی به کار میر د .قانون آیاین دادرسای مادنی در
ماده  299ضمن تعریف حکم تعریف سلبی از قرار ارائه کرده است .چنانچه رای دادگاه
راجو به مابیت دادگااه قااطو آن باه طاور جائای یاا کلای باشاد ،حکام در غیار
اینصورت ،قرار نامیده میشود .حقوقدانان قرار را باه د دسا ه قارار اعادادی نهاایی
تقسیم کردهاند که قرار اعدادی قراری است از برای آماده کردن مقدمات صد ر حکم از
قبیل قرار ارجاا امر به کارشناسی ،قرار اناطه مانند اینها که از جمله آنهاا قارار تاامین
کیفری است (مصدق.)180 :1396 ،
بچنان که برتی گف هاند قراربای تاامین نظاارت قضاایی سااز کاربای حقاوقی
بس ند که از طریح آنها م هم از آغاز تققیقات مقدماتی تا شار ا باه اجارای حکام یاا
م ومه شدن پر نده ،تقت کن رل نظارت مقامات قضایی است .بد

از این قرارباا،

جلوگیری از بازداشت شدن م هم قبل از مقاکمه در عین حاال کن ارل در دسا ر س
بودن ا
ت

تضمین حقوق باهدیده است .با عنایت به اینکه بازداشت قبال از مقکومیات
اصل برائت است ،قراربای تاامین نظاارت قضاایی جاایااین مناسابی بارای

بازداشت قبل از مقاکمه مقسوب میشوند( .طهماسبی.)118 117 :1395 ،
قانونازار در ماده  217به بازپر س تکلیاف کارده اسات کاه پاس از تفهایم اتهاام
تققیح الزم از م هم در صورت جود دالیل کافی ،بایس ی یکی از قرار بای منادرج در
ماده فوق را برای م هم صادر نماید .پس اب دئا بایس ی بر اسا س ماده  168آیین دادرسای
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کیفری مصوب  1392دلیل کافی بر احضار م هم جود داش ه باشد ساپس بار اساا س
ماده  217پس از تفهیم اتهام

جود دالیل کافی بر ان ساب باه به ما هم بارای ما هم

قرار صادر نمود.
ماده  217قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد :به منظور دس رسی باه ما هم
حضور به موقو ی ،جلوگیری از فرار یا م فی شدن ا

تضمین حقوق باهدیده بارای

جبران ضرر زیان ی ،بازپر س پس از تفهیم اتهام تققیاح الزم ،در صاورت جاود
دالیل کافی ،یکی از قراربای تأمین زیر را صادر میکند:
الف -ال اام به حضور با قول شر
ب -ال اام به حضور با تعیین جه ال اام
پ -ال اام به عدم تر ج از حوزه قضائی با قول شر
ت -ال اام به عدم تر ج از حوزه قضائی با تعیین جه ال اام
ث -ال اام به معرفی نوبهای تود به صورت بف ای یا مابانه باه مرجاو قضاائی یاا
ان ظامی با تعیین جه ال اام
ج -ال اام مسا دمان رسامی کشاوری یاا نیر باای مسالح باه حضاور باا تعیاین
جه ال اام ،با موافقت م هم پس از أتز تعهد پرداتت از مقل حقاوق آناان از ساوی
سازمان مربوط
چ -ال اام به عدم تر ج از منال یا مقل اقامت تعیین شده با موافقت م هم با تعیاین
جهال اام از طریح نظارت با تجهیاات الک ر نیکی یا بد ن نظارت با این تجهیاات
ح -أتز کفیل با تعیین جهالکفاله
خ -أتز ثیقه اعم از جه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،مال منقول یا غیرمنقول
د -بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
بمانطور که م حظه میشود تفیفترین نوا قرار ،قرار ال ااام باه حضاور باا قاول
شر

شدیدترین نوا قرار ،قرار بازداشت موقت اسات .حاال ساوال ایان اسات کاه

ضابطه صد ر قرار چیست .در مقام پاسخ باید ذکر نمود که با توجه به ماده  250قاانون
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آیین دادرسی کیفری مصوب  ،11392قرار تامین بایاد باا ناوا ابمیات جارم ،شادت
مجازات ،ادله اسباب اتهام ،اح مال فرار یا م فی شدن م هم از بین رف ن آثار جارم،
سابقه م هم ،ضعیت ر حی جسمی سن ،جنس ،ش صیت حیثیت م هم بایسا ی
تناسب داش ه باشد.
بنابراین ،اصل تناسب تامین باه منظاور جلاوگیری از تودکاامای قضاات نقاض
حقوق آزادیهای م هم پی بینی شده است تبصره ماده  250در مقاام بیاان ضامانت
اجرای آن میگوید ((اتز تامین نام ناسب موجب مقکومیت ان ظامی از درجه  4به بااال
است)) .در عین حال ،باید توجه داشت که لا م تناسب تاامین ناه تنهاا در صاد ر آن،
بلکه در تدا م آن نیا باید رعایت گردد در ن یجه ،قرار تامین باید بم م ناسب باشاد
بم م ناسب بماند .بنابراین ،اصل مزکور به مقام صادرکننده قرار ات یار تجدیدنظر در آن
حف این تناسب را بم میدبد در صورت لا م ،ی میتواند آن را تفیافتار یاا
شدیدتر نماید (تالقی.)225 :1394 ،
در ارتکاب شبکهای جرایم ات  س ،ارتشا شرکتبای برمی بایس ی اب دا شرایط
ماده  250قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در نظر گرف ه شود .ضاابطه صاد ر
قرار در ماده  250در برتی موارد نوعی (چون میاان مجازات نوا ابمیت جرم) در
برتی موارد ش صی است (چون سن ضعیت جسمی ر حی سابقه م هم) .برچند
برای صد ر قرار کفالت

ثیقه موارد تاصی بیان شده است ،چون ماده  221که اشاعار

داش ه است کفالت ش صی پزیرف ه میشود که معافیت ا باه تشا یص باازپر س بارای
پرداتت جهالکفاله مقل تردید نباشد .از طرفی ،مطابح تبصاره  3مااده  217در جارایم
غیرعمدی در صورتی که به تش یص مقام قضایی تضمین حقاوق بااهدیاده باه طریاح
دیاری امکانپزیر باشد ،نمیتوان قرار کفالت یا ثیقه صادر نماود .آنچاه کاه در ر یاه
قضایی مرسوم است ،در جرایم عمدی قضات عموما از سه نوا قرار تامین کفالت ،قارار
ثیقه قرار بازداشت موقت اس فاده مینمایند صرفا در جرایم عمدی که مجازات آن
 -1به اصل تناسب قرار تامین معر

است.
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بسیار سبک است چون توبین که م هم آن مث زنی  60ساله است بندرت قرار ال ااام
به حضور با تعیین جه ال اام صادر مینمایند.
ناارنده با م حظه پر ندهبای ات  س ،ارتشا شارکتباای برمای دریافات کاه
اصوال ر یه قضایی صرفا تمایل به صد ر قراربای تامین کفالت

ثیقه در برتای از

مواقو ،قرار بازداشت موقت دارد ،اماا در ارتکااب شابکهای جارایم اتا  س ،ارتشاا
شرکتبای برمی با توجه به نوا مجازات آنها اساسا اصال بار صاد ر قارار بازداشات
موقت پس از آن قرار ثیقه است به ندرت برای برتی از معا نین در جرم ارتکاابی
قرار کفالت صادر شده است .لیکن ،در صورتی که قرار تاامین منا ج باه آزادی ما هم
گردیده است ،با قرار پوششی (نظارت قضایی) با رعایت ماواد  247الای  254قاانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392م هم تقت مراقبت شدید ،جهت جلوگیری از فرار
ی قرار گرف ه است.
یکی از قراربای نظارت قضایی که در این پر ندهبا صادر میشود ،معرفی نوبه تود
به مراکا نهادبای تعیین شده توسط بازپر س چون اداره اط عاات یاا ش صای کاه
بازپر س معرفی میکناد بمچناین ،ممنوعیات تار ج از کشاور اسات ،اماا م أسافانه
قانونازار کیفری در سال  1392به یکباره اصل را بر عدم صد ر قرار بازداشات موقات
نهاده ،آن را بم صرفا در موارد تاصی بیان داش ه است .مطاابح مااده  237قاانون آیاین
دادرسی کیفری مصوب  ،1392صد ر قرار بازداشت موقت جایا نیست ماار در ماورد
جرایم زیر که دالیل قرائن امارات کافی بر توجه اتهام به م هم داللت کند:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیاات ،حابس اباد یاا قطاو عضاو
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میاان دیه آنها ثلث دیاه کامال یاا بای

از آن

است.
ب) جرایم تعایری که درجه  4باالتر است
پ) جرایم علیه امنیت داتلی تارجی کشور که مجازات قاانونی آنهاا درجاه 5
باالتر است
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ت) ایجاد مااحمت آزار اذیت بانوان اطفال تظاابر ،قادرتنماایی ایجااد
مااحمت برای اش اص که به سیله چاقو یا بر نوا اسلقه انجام میشود
ث) سرقت ،ک ببرداری ،ارتشا  ،ات  س ،تیانات در امانات ،جعال اسا فاده از
سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد م هم دارای یک فقره سابقه
مقکومیت قطعی به علت ارتکاب بر یک از جرایم مزکور باشد.
تبصره موارد بازداشت موقت الاامی موضوا قوانین تاص به جاا قاوانین نااظر بار
جرایم نیر بای مسلح از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ملغی است.
در ماده  238قانونازار اشعار داش ه است که:
صد ر قرار بازداشت موقت در موارد مزکور در ماده قبل مناوط باه جاود یکای از
شرایط زیر است:
الف) آزاد بودن م هم موجب از بین رف ن آثار ادله جرم یا باعث تبانی باا م هماان
دیار یا شهود مطلعان اقعه گردد یا سبب شود شهود از ادای شهادت ام ناا کنند.
ب) بیم فرار یا م فی شدن م هم باشد به طریح دیار ن وان از آن جلوگیری کرد.
پ) آزاد بودن م هم م ل نظم عمومی موجب به تطر اف ادن جان شاکی شود یاا
تانواده آنان تود م هم باشد.
اما ذکر چند نک ه ا ال به موجب تبصره ماده  238قانون اتیرالزکر ماوارد بازداشات
موقت الاامی موضوا قوانین تاص به جا قوانین نااظر بار جارایم نیر باای مسالح از
تاریخ الزم االجرا شدن این قانون یعنی از  1394/4/1ملغی است کاه یکای از ماوارد آن
تبصره  4ماده  3تبصره  5ماده  5قانون تشدید مجاازات مارتکبین ارتشاا ،اتا  س
ک ببرداری مصوب  1367میباشد.
بر طبح مواد مزکور ،چنانچه میاان رشوه بی
صورتی که میاان ات  س بی

از د یست باار ریاال باشاد یاا در

از یکصد ریال باشد ،در صاورت جاود دالیال کاافی،

صد ر قرار بازداشت موقت الاامی بوده .بنابراین ،در فرض حاصل برای کسانی کاه باه
ارتکاب ات  س ،ارتشا

یا شرکتبای برمی تقت تعقیب قرار مایگیرناد ،باازپر س
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نمیتواند قرار بازداشت موقت صادر کند لزا ،صر

نظار از موضاوا میااان اماوال

اتز شده ،بازپر س مکلف است که از قراربای تامین کیفری کفالت یا ثیقاه را اسا فاده
نموده اقدام به اصدار این نوا قراربا نماید؛ چراکه بار اساا س بنادبای ب ث مااده
 237قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392ا ال ،در تصوص مجازات شارکتباای
برمی با توجه به تبصره  1ماده  2قانون مجازات ات لاران در نظام اق صادی کشور ،در
صورتی که تأسیس ،قبول نمایندگی عضوگیری در شرکتباای برمای عماده نباشاد،
مرتکب به حبس از  6ماه تا  2سال رد مال در حح شکات جاای نقادی معاادل د
برابر اموالی که از طرق مزکور به دست آ رده است ،مقکوم میشود .با توجاه باه مااده
 19قانون مجازات اس می مصوب  ،1392باه مزکور درجه ششم میباشاد ،حاال آنکاه
بند ب ماده  237آیین دادرسی کیفری مصوب  1392صاد ر قارار بازداشات موقات در
جرایم تعایری درجه  4به باالتر را (یعنی جرایم تعایری درجه یک د

سه چهار)

م ک قرار داده است.
از طرفی ،در بند ث ماده  237برای صد ر قارار بازداشات موقات بارای مارتکبین
ات  س ارتشا  ،میبایس ی ا ال احراز نمود که م هم دارای یک فقره سابقه مقکومیت
قطعی غیرقطعی به علت ارتکاب بار یاک از جارایم سارقت ،ک ببارداری ،ارتشاا ،
ات  س ،تیانت در امانت ،جعل یا اس فاده از سند مجعول باشد ثانیا ،بازپر س بایس ی
یکی از بیمبای مصرحه در ماده  238قانون موصو

را احراز نماید.

به برحال ،ماده  237قانون آئین دادرسی کیفری مصاوب  1392بار د مبناای جارم
مقوری مجازات مقوری تببین شده است .دیدگاه قانونازار در برتای ماوارد چاون
بند الف ماده مزکور به مجازات باه در مواردی چون بند ب،پ،ت ث ماده موصو
به جرم میباشد .سوالی که در اینجا مطرح میشود ،آن است که آیا بارای صاد ر قارار
بازداشت موقت در تصوص ات  س ارتشا شبکهای بایس ی بر طبح بند ث ماده 237
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392احراز نمود که ما هم دارای یاک فقاره ساابقه
مقکومیت کیفری قطعی است یا بر طبح بند الف ماده فوقالزکر ،به لقااظ مجاازات آن
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میتوان قرار بازداشت موقت بد ن در نظر گارف ن ناوا بااه آن صاادر نماود .شااید از
دیدگابی ب وان گفت که باه اتا  س ارتشاای شابکهای بماان اتا  س ارتشاای
سادهاند لیکن ،به لقاظ این که در آنها سردس ای جود دارد ،تشدید شدهاناد .لایکن،
به نظر میرسد با توجه به ابدا

قانونازار در صد ر قرار تامین کیفری (کاه ماوارد آن

در ماده  250قانون آئین دادرسی کیفری مصاوب  1392ذکار شاده اسات) نظیار میااان
مجازات نوا ابمیت جرم  ...این که مجاازات بااه موصاو

در تاو بیناناهتارین

حالت ،حبس درجه یک میباشد در برتی مواقو اعدام توابد باود .از طرفای ،آنچاه
که در ر یه عملی دادسرابا دادگابها جود دارد ،آن است که بازپرسان در مواجهه باا
این جرایم ،قرار بازداشت موقت صادر نموده قضات مقاکم نیا در مقام اع اراض باه
این قرار توسط م هم ،ضمن رد اع راض ایشان ،قرار بازداشت موقت را تائید نماودهاناد.
مضافا آنکه بر طبح ماده  16آئیننامه اجرایی نقوه رسیدگی باه جارایم اتا لگاران در
نظام اق صادی کشور مصوب  ،1397/8/23رئس قوه قضائیه نیا بر صد ر قرار بازداشات
موقت برای م همین موضوا قانون ات لگران در نظاام اق صاادی کشاور ( بمچناین،
جرایم شبکهای که در نهایت ،باعث ات ل در نظام اق صادی کشور میشوند) تاکید شده
است.
بنابراین ،با توجه باه مراتاب فاوق در ارتکااب شابکهای جارائم اتا  س ارتشاا
شرکتبای برمی ،در صورتی که شبکهای بودن باهبای مصوب احراز شود با توجاه
به ماده  4قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،ات  س ک ببرداری که مجاازات آن
را از  15سال تا حبس ابد در صورتی که مصداق مفسدفیاالرض باشاد ،باه مجاازات
افساد فیاالرض (اعدام) بمچنین ،در صورتی که در شرکتبای برمای قصاد ضاربه
زدن به نظام یا قصد مقابله با نظام یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله باا نظاام احاراز
شود ،در صورتی که در حد افساد فیاالرض باشد ،به اعدام در غیر این صورت ،باه 5
تا  20سال حبس (که با توجه به ماده  19قانون مجازات اسا می مصاوب  1392درجاه
د میباشد) مقکوم میشود.
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فلزا ،با عنایت به مراتب فاوق بمچناین ،بناد الاف ب مااده  237قاانون آئاین
دادرسی کیفری مصوب  1392ناظر به بند ث ماده  237قانون اتیرالزکر مایتاوان قارار
بازداشت موقت صادر نمود.
از طرفی ،بازپر س مکلف است بر د ماه یکبار در قرار بازداشت موقات اظهاارنظر
نماید؛ بدین صورت که قانونازار ی را مکلف به فک یا ت فیاف یاا ابقاا قرار نماوده
است م هم میتواند در صورت ابقای قرار ،به آن اع راض نماید ،اما قانونازار در ذیل
ماده  242قانون آئین دادرسی کیفری مصاوب  1392مقاررهای را در تصاوص حاداقل
مدت بازداشت م هم تعیین نموده است .قانونازار ذکر نموده است که مادت بازداشات
م هم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاا ز کناد در بار
صورت ،در جرائم موجب مجازات سلب حیات ،مدت بازداشت موقت از  2ساال در
سایر جرایم از یک سال تجا ز نکند .در این نوا سیاست کیفری ،مجازات به جای آنکه
به شکل اجرایی اداری پنهان از دید مردم اجرا گردد ،باید بیشا ر در انظاار عماومی
باشد

فاق عمومی باید بر دان

ت صصی ،کنشاران رسمی نهاد عدالت کیفری تقادم

داش ه باشد .به بمین دالیل ،به تاطر نادیکتر شدن ر ابط بین د لاتباا آن افاراد
سازمانبایی که ادعا میکنند از طر

مردم حر

میزنند ارتباط ضعیفتار د لات

مشا ران د ل ی حاال اح مال بیش ری جود دارد کاه ایان عقایاد عماومی باه سیاسات
ترجمه تبدیل شود (پرت.)55 56 :1392 ،
اصوال ،این مقرره نیا نیاز به اص ح دارد .به عنوان مثال ،در پر نده معر

به فسااد

نف ی ،تققیقات دادسرا در حد د سه سال به طول انجامید؛ چراکه حجم اماوال تقصایل
شده رشوه بای پردات ی مالالرشااه اتاز شاده از ساوی افاراد بمچناین ،مباالغ
حسابرسی ی باعث شد که بازپر س ن واند در فرجه قانونی د سال مبادرت صد ر باه
تصمیم نهایی نماید .حال آنکه به ضوح ر شن است که در صورت فک قرار بازداشت
موقت ت فیف آن به یکی از قراربای کفالت یا ثیقه م هم به بر نقاو مباادرت باه
فرار از کشور مینماید .الزم به ذکر است (در صورت ات اذ تصمیم نهاایی در دادسارا
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صد ر قرار جلب به دادرسی موافقت دادس ان با آن ارسال پر نده به دادگااه صاالح
اعاده پر نده از دادگاه به دادسرا به اساطه جاود نقاص در تققیقاات رفاو آن از
سوی مقام تققیح (موضوا ماده  274آیین دادرسی کیفری) رعایت ماوارد فاوق جهات
بازبینی ضر ری نیست ،زیرا پر نده از دادسارا تاارج شاده مطاابح مااده  242آیاین
دادرسی کیفری ،من هی به صد ر تصمیم نهایی گردیاده اسات (الهایمان

رحیمای،

.)480 :1394
بمچنین ،اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شجاعانه الب ه ،قابل دفاا اشعار داشت
که مقررات ماده  242آیین دادرسی کیفری مصوب  1392صرفا ناظر به مرحله تققیقات
مقدماتی قبل از صد ر کیفرتواست است بعد از ارسال پر ناده باه دادگااه در ایان
مورد تکلیفی ندارد (ر.ک نظریه مشورتی شماره  7/94/1399مورته .)94/6/4
به بر حال ،در صورت طی شدن یک سال از تاریخ صد ر قرار بازداشت موقت ،در
صورتی که ارتکاب شبکهای جرایم ات  س ،ارتشا شرکتبای برمی مصاداق افسااد
فیاالرض نباشند) بمچنین ،در صورت مضی د سال از تاریخ صد ر قرار بازداشات
موقت ،در صاورتی کاه مصاداق افساادفیاالرض باشاد ،باازپر س مکلاف اسات قارار
بازداشت موقت م هم را فک آن را به قرار کفالت یا ثیقهای که من هی به آزادی شادن
م هم میشود ،تبدیل نماید .بنابراین ،با توجه به دالیل پی گف ه با توجه باه ساودبای
ک نی که جرایم سازمانیاف ه نصیب مرتکب این جرم میشود در ن یجاه ،م هماان باه
راح ی میتوانند جهت حضاور تاود جاهالضامان

ثیقاه تودیاو نمایناد پای

از

مقاکمه ،از بازداشت شدن تود جلوگیری کنند ،بنابراین ،اثر بازدارنده ثیقاه باه بماین
اندازه کاب

یاف ه به این نقوه اجرای قانون عدالت سست بایاع باار مایگاردد

(جوانمرد.)288 :1393 ،
نمونه بارز آن را میتوان در پر نده معار

باه عابرباناک پرساپولیس (ما هم ح.ه)

یافت .در این پر نده ،احدی از م همان که برای ی قرار ثیقه سناین معادل  7میلیاارد
تومان صادر شده بود ،پس از تودیو ثیقاه ،از کشاور فارار نماوده اسات .تاأثیر تادابیر
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پیشایرانه در بر حال مطلح نیست بلکه بم باه جهاات عینای نااظر باه جارم مانناد
موقعیت ارتکاب جرم یا نادرست بودن ر
ر حیات مرتکب

پیشایری بم به جهات ش صای مانناد

یژگیبای فردی ی ممکن اسات در برتای مواقاو پیشاایری باا

موفقیت بمراه نشود (توسلیزاده.)129 :1392 ،
 .6چالش مدت زمان صدور قرار نهایی
پس از تفهیم اتهام صد ر قرار نهایی بازپر س ،پس از پایاان تققیقاات مقادماتی
در صورت جود دالیل کافی بر قوا جرم به م هم یا کیل ی اع م مایدارد کاه بار
اظهارنظری به عنوان آترین دفاا برای برائت یا کشف حقیقت دارد ،اظهار نمایاد ،بایاد
گفت که اتز آترین دفاا حح م هم است بازپر س از این راه باا ما هم اتماام حجات
میکند بر رابی را برای عزربای دیار مسد د مینماید تا ن واند ادعا کند که فرصات
دفاا کامل برای ا فرابم نشده است .پس اگر م هم ن وابد از این حح اس فاده نکند ،به
اعمال آن نیازی نمیباشد (زراعت .)250 :1394 ،از طرفای ،ما هم مایتواناد در جهات
اعمال این حح ،ش صا یا این که کیل تود را به شعبه معرفی نماید یا این که از ایان
حح عد ل نموده در شعبه حاضر نشود .به برحال ،پس از انجاام تققیقاات اعا م
کفایت آن بمچنین ،اع م تا م تققیقاات مقادماتی ،باازپر س مکلاف اسات ظار
حداکثر  5ر ز مبادرت به صد ر قرار نهایی نماید .قرار نهایی بازپر س بایس ی مس دل
مس ند باشد .اداره کل حقوقی ساازمان نیر باای مسالح در نظریاه شاماره 7/93/2407
مورته  ،93/10/3اع م داش ه است که الزم است که بازپر س نیا در اظهار عقیدها

باه

مجرمیت مس دل مس ند به موارد قانونی اظهار عقیده نماید ،زیرا مجارم دانسا ن ما هم
به ارتکاب جرم مس لام تعیین عنصر قانونی جرم ان سابی نیا میباشد.
شایان ذکر است در ماده  264قانون آیین دادرسی کیفاری مصاوب  ،1392بار لاا م
مس ند بودن اظهار عقیده بازپر س تصریح شاده اقادام نمایاد .باا ایان حاال ،قانوناازار
حداکثر مدت صد ر قرار نهایی را پنج ر ز تعیین کرده است .این امر نیا با اقعیتبای
ر ز قوه قضاییه امکانات فعلی آن حجم پر ندهباای ر دی باه شاعبات مطابقات
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ندارد ،چرا که پر ندهبای ات  س ،ارتشا شرکت برمی علیالقاعده چندین جلد یاا
کارتن میباشند .به عنوان مثال ،در پر نده موسوم به ات  س از شرکت بیمه ایاران باالغ
بر  80جلد بود عم نمیتوان با توجه به اینکه قضات مکلفاند ر زانه به پر ندهبای
دیار نیا رسیدگی نمایند ،ظر

پنج ر ز قرار نهایی این پر نده را صادر نمود .فلزا ،باه

نظر میرسد قانونازار باید در این مورد تجدیدنظر نماید مدت زماان معقاولی جهات
صد ر قرار نهایی در این پر ندهباا را مادنظر قارار دباد .ضامنا ،قارار نهاایی پر ناده
موصو

بالغ بر  1200صفقه بوده است .حال اگر بازپر س ن واناد در مادت پانج ر زه

مبادرت به صد ر قرار نهایی نماید ،ضعیت پر نده ا باه چاه شاکل تواباد باود .باا
مداقعه در قوانین در تصوص ضعیت پر نده این که آیا تققیقات با اثار یاا باطال
است ،حکم صریقی جود ندارد .پس بنابراین ،تققیقات پر نده صقیح میباشاند .اماا
در تصوص بازپر س با توجه به بند  2ماده  14قانون نظارت بر رف اار قضاات مصاوب
 1392در صورت عدم ت م دادرسی در دادگاه تا م تققیقاات در دادسارا یاا تاأتیر
غیرموجه کم ر از یک ماه در صد ر رای اجرای آن ،بازپر س مرتکب ت لاف ان ظاامی
شده بر اسا س ماده  15قاانون موصاو

باه مجاازات ان ظاامی درجاه  4تاا  .17پاس

بنابراین ،با جمو مواد فوق به نظر میرسد بازپر س در صورت جود جهاات موجاه تاا
یک ماه فرصت دارد عقیده تود را که به صورت قرار نهایی است ،اع م نماید.

 -1این مجازاتبا عبارتاند از( :کسر حقوق مابیانه تا یک سوم از  6ماه تا یک سال ،کسر حقوق
مابیانه تا یک سوم از یک سال تا د سال ،تنایل یک پایه قضایی در مورد قضات نظامی ،تنایل یک
درجه نظامی یا رتبه کارمندی ،تنایل د پایه قضایی در مورد قضات نظامی ،تنایل د درجه نظامی
یا د رتبه کارمندی)

چالشهای تشریفات رسیدگی در مرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکهای ارتشاء و 283......

منابو:
قرآن کریم
الهیمن  ،مقمدرضا ،رحیمی ،مقمد مهدی ( .)1394آئین دادرسی کیفری ،جلد ا ل ،چاپد م ،ان شارات مجد ،تهران.
پرت ،جان ( .)1392عوامگرایی کیفری (بسترها ،عوامل و آثار) ،ترجمه بانیه بژبرساداتی،چاپ ا ل ،نشر میاان ،تهران.
توسلیزاده ،دک ر توران ( .)1392پیشگیری از جرایم اقتبادی ،چاپ ا ل ،ان شارات جنالجا دانه ،تهران.
جوانمرد ،دک ر بهر ز ( .)1393آئین دادرسی کیفری اختباصی (افتراقی) در جرایمسازمانیافته فراملی ،چاپ ا ل ،ان شارات جا دانه جنال ،تهران.
تالقی ،دک ر علی ( .)1394آئین دادرسی کیفری ،جلد ا ل (دعا ی ناشی از جرم) ،موسسهمطالعات پژ ب بای حقوقی شهر دان  ،چاپ بیست بف م ،تهران.
تالقی ،دک ر علی ( .)1393نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری ،چاپ د م ،ان شارات شهردان  ،تهران.
رحیمی ،دک ر موسی ،رحیمیدبسوری ،رضا ( .)1396گفتهها در قانون آیین دادرسی کیفریدکتری و رویه قضایی ،چاپ ا ل ،ان شارات جا دانه جنال ،تهران.
زارعت ،دک ر عبا س ( .)1394آئین دادسری کیفری (جلد سوم) ،چاپ ا ل ،نشر میاان،تهران.
صابر ،دک ر مقمود ( .)1394آیین دادرسی کیفری بینالمللی ،چاپ د م ،ان شارات دادگس ر،تهران.
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طهماسبی ،دک ر جواد ( .)1395آیین دادرسی کیفری ،جلد د م (تققیقات مقدماتی) ،چاپد م ،ان شارات میاان ،تهران.
-الناست ،پی ر

دیاران ( .)1387برنامههای جهانی مبارزه با فساد ،برگردان امیرحسین

ج لی فرابانی

حمید بهره مندبگ نظر ،چاپ ا ل ،ناشر مرکا پژ ب بای مجلس شورای

اس می ،تهران.
-مجموعه نشس های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری ،تد ین معا نت آموز

قوه قضائیه،

ان شارات جنال جا دانه ،چاپ ا ل ،تهران1387 ،
مصدق ،دک ر مقمد ( .)1396آئین دادرسی کیفری بر مبنای آخرین اصیحات قانونمبوب  ،139۴جلد ا ل ،چاپ ا ل ،ان شارات جنال جا دانه ،تهران.
سایت https://www.mashreghnews.ir/news/944837سایت  www.tasnimnews.com/fa/news/مورته .14/03/1397-جزوه دوره نهم آموزشی کارآموزان قضایی استان کرمانشاه ،دک ر اعظمی.

