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  الحق و سابق ک.د.آ قانون به توجه با مشهود جرائم در دادگستری ضابطین نقش
 

 

سید کرامت حسینی، عباس حماد پور، مهرزاد رستمی  

 

 

 زپرسی دادسرای عمومی و انقالب بوشهربازپرس شعبه پنجم با

 دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتی

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر

 
 

                                                   

. شوندمی تقسیم مشهود غیرجرائم  و مشهودجرائم  به اعتبار یک بهجرائم  جزا حقوق در  :چکیده

 را دادرسی تشریفات حداقل با و سریع رسیدگی آئین مشهود،جرائم  مورد در ایران شکلی قوانین

 نحو به که جرایمی مورد در خاص انگاری جرم و مجازات تشدید به نیز ماهوی قوانین و اندپذیرفته

 منظور به و است توصیفی تحلیلی هشپژو یک مقاله این .است پرداخته شوندمی واقع مشهود

 2931 یفریک دادرسی آیین قانون به توجه با مشهودجرائم  در ضابطین وظایف و نقش بررسی

 این در. کندیم دنبال مختلف یهاحوزه در را متعددی بسیار اهداف مقاله این هرحال به. باشدیم

 روش از استفاده با مشهود رائمجضاطین دادگستری و  نظری مبانی و مفهوم بیان از پس مقاله

 مشهود جرائمدر  هاآننقش و وظایف  از بیشتر هرچه استفاده پیرامون راهکارهای مطالعه با توصیفی

. است نگرفته صورت مورد این در دقیقی تحقیق کنون تا وصف این با. است گرفته قرار بررسی مورد

 کیفری، دادرسی آئین رویکرد در گرفت نتیجه گونه این توانیم شده انجام مطالعات به توجه با لذا

 قرار توجه موردجرائم  از دسته این به رسیدگی نحوه و دادرسی تشریفات در «تسریع» و «تسهیل»

 فقهی رویکرد اساسی یخصیصه «جرم به اجتماعی یهاپاسخ به ماهوی توجه» آنکه حال گرفته،

 حقوق برخی از محرومیت» و «هسختگیران و شدید اجتماعی یهاپاسخ» قالب در که است

 نهاد سیتأس اصل در توانمی را حقوقی و فقهی ادبیات شبه وجه اما. است یافته تجلی «اجتماعی

 دانست. ویژه و مستقل نهاد یک عنوان به «مشهودجرائم »

 جرم مشهود، جرم غیر مشهود، ضابطین دادگستری، بازداشت، تحت نظر :واژه کلید

 

 مقدمه

نامه  حمورایی، قانون نامه کورش قبیل از معروف ییهابهیکت حقوقی، آثارپربار وجود مختلف ملل تاریخی پیشینه 

 مدرکی هیچ اگر ی. حتدارد تاریخ مختلف ادوار در انتظامی سازمان وتشکیالت یوجودقاض قانون، برحاکمیت داللت...سروتن

 رایز است، داشته وجود ابتدایی شکل با ولو انتظامی یهاسازمان که پذیرفت یستیبا نداشت، وجود ییهاسازمان چنین درباره

 نی. اندارد مفهوم یانتظام اجرائی، های وسازمان اجراء ومراجع ومقررات انونق وجود بدون دادرسی وسیستم قضایی ساختار
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 در ونهایتا درجامعه جرائم وقوع از وجلوگیری عمومی وآسایش نظم برقراری مسئول ایران در دور یهاگذشته از کهها سازمان

 یهانام با وکیفر محاکمه برای ییقضا دستگاه بهها آن وتسلیم مرتکبین ودستگیری جرمکشف  پیگیری، جرم وقوع صورت

 .است شده پرداختهها آن به کمتراما  ،اندداشته وجود گوناگون

 تکامل به یا مدت این طی در اند راگذرانده مختلفی مراحل تاحال تکوین آغاز از بشریجوامع  شناسان، جامعه عقیده به 

 قهری سیر با انتظامی متناسب یهاسازمان ایجاد بااند نتوانسته تعل این بهاند بازمانده پیشرفت از راه میانه یادر انددهیرس

 از بخشی اجتماعی تی. امنمحوشدند تاریخی ودگرگونیهای ها درطوفان به ناچار کند حفظ راخود  اجتماعی، ودگرگونیهای

 نظم بدون. جامعه رندیکدیگ وملزوم الزم دومقوله واین است اجتماعی نظم وجود نتیجه ملی تی. امناست ملی امنیت مفهوم

 امنیت.. تحقق است اوضاع بر ومسلطمقتدر  یافته، سازمان اجتماعی نظام وجود ازعدم حاکی امنیت ونبود است امنیت فاقد

 قانونی های وممنوعیت هایآزاد حدود از کامل باآگاهی جامعه افرادآنکه  مگر شودینم میسر وجه هیچ به اجتماعی ونظم ملی

 یسازمان واجتماعی، فردی مصالح وتضمین کیفری حقوق بودن قانونی رژیم رعایت برایها مجازات الاعم ونحوه ومیزان

 از متشکل

 که ای جامعه پدیدآورده عمومی وامنیت نظم حفظ منظور به فردوجامعه حقوق به وآشنا ومجرب ورزیده انسانی نیروی

 2.کند راپاسداری شهروندان وآسایش امنیت تواندیطبعاً نم باشد کننده کنترل نیروی فاقد

 در موارد زیر بیان نمود: توانیماما علل پیدایش ضابطین دادگستری را  

 قوانین وضع با که نیست مقننه قوه تنها باشد داشته وجود آن کنترل برای نیرویی که کندیم پیدا اقتضا اجتماعی نظم-ا

 .باشد داشته وجود نظم کنترل برای نیروی بایستی مقنن وضع از قبل بلکه کندیم نیتأم را اجتماعی نظم

 اعمال را مجازات که است الزم ابزاری افتد خطر به جامعه وامنیت نظم هرگاه هستند قانون اجرای جهت ابزاری ضابطین-1

 کند. اجرا را شده بینی پیش اجراهای ضمانت متجاوزین وبرای کند

 کنترل قانون از پیروی برای را مردم اینکه اول آورد بطینضا پیدایش علل برای توانیم مهم دلیل دو درنتیجه پس 

 .کندیم گیری چلو مهاجم کار از قانون اجرای با زد سر افراد توسط قانون از تخطی اگر اًیثان کندیم

 مادی عنصر براساسجرائم  بندیتقسیم نوع یک در. دارند مختلفی یهایبندمیتقس مختلف مبانی باجرائم  جزا حقوق در 

 ایریشه سو کی از ایران حقوقی نظام که ییجاآن از. گردندمی تقسیم غیرمشهود و مشهود به مشاهده، لحظه اعتبار به و

 بدون حقوقی یهاپژوهش و مطالعات است، غربی حقوقی هاینظام ازمتأثر  دیگر سوی از و دارد امامیه فقه در مبنایی و عمیق

 دارای که ایران حقوقی نهادهای جمله از. شد خواهد التقاط مثل انحرافاتی دام در سقوط به منجر مبانی این عمیق شناخت

 این به شکلی منظر از که کیفری دادرسی آئین قانون بر عالوه که باشد،می «مشهودجرائم » نهاد است ایدوگانه ریشۀ چنین

 گرفته قرار توجه مورد باشند،می مشهود هیتاًما که جرایمی انواع از برخی نیز اسالمی مجازات قانون در است، پرداختهجرائم 

 و فقهی یابیریشه به ماهوی و شکلی قوانین درجرائم  این توامان تحلیل ضمن است درصدد نگارنده نوشتار این در. است

 به بررسی نقش و وظایف ضابطین دادگستری در جرائم مشهود با توجه به قانون آئین نهاد این فقهی آثار و مبانی تحلیل

برای این که بتوان بهتر در این مورد نتیجه گرفت پس از مقدمات ابتدا نقش و . بپردازد 2931دادرسی کیفری مصوب سال 

و سپس در مورد همین مطلب  میدهیممورد بررسی قرار  2931وظایف این ضابطین را در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

                                                           
 .کتاب بوستان مؤسسه: قم اسالمی، جامعه در مسلمانان غیر وظایف و حقوق ،(1831) اهللروح . شریعتی،1
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تا در نهایت بتوانیم به این نتیجه برسیم که تغییرات حاصله در قانون  میکنیمدر قانون جدید آئین دادرسی کیفری بحث 

 .باشدیمیک تغییر  صرفاًیا اینکه  شودیمجدید آئین دادرسی کیفری تحولی برای ارتقاء سطح عدالت کیفری محسوب 

 

 مفاهیم 

 ضابط دادگستری

 که چه کسانی هستند و سپس به وظایفشان بپردازیم. و بگوئیم امینمائدر ابتدا باید تعریفی از ضابطین دادگستری ارائه  

 سلطان طریق از را آن سیاست و مدینه ضبط آنکه چیزی، نگاهدارنده نگاهدارنده، آورنده، فراهم معنای به لغت در ضابط 

 .هستند وظایفشان انجام درها دادگاه ودادسراها  اجرایی بازویی دادگستری ضابطین 1باشد. بس

 مأمورانی دادگستری ضابطین: »که است کرده تعریف طور این را دادگستری ضابطین کیفری سابق رسیداد آئین قانون 

 فرار از جلوگیری و جرم دالیل و آثار حفظ و مقدماتی بازجوئی و جرم کشف در قضائی مقام تعلیمات و نظارت تحت که هستند

 «.9نمایندمی اقدام قانون موجب به قضائی تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ و متهم شدن مخفی و

 اما قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این گونه تعریف نموده است:

 جمع آوری و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف در دادستان تعلیمات و نظارت تحت که هستند مأمورانی دادگستری ضابطان»

 تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ مقدماتی، تحقیقات متهم، شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله

 4.کنندیم اقدام قانون موجب به قضائی،

 که هستند ضابطینی عام ضابطین  :میدهیمکه ذیالً توضیح  شوندیمضابط دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم  

 .5نیست خاصی شرایط یا معین جرائمی به محدودها آن اتاختیار و وظایف و دارند اقدام صالحیت ،جرائم کلیه مورد در

و درحه داران  افسران ضابطین عام شامل فرماندهان، از: اندعبارتعام  نیضابط 13بند الف ماده  در 2931ک در قانون آ.د.

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

 به انتظامی نیروی که وظایفی اهم ،13/4/2933 مصوب ایران اسالمی جمهوری انتظامی ینیرو قانون 4 ماده 1 بند مطابق

 از:اند عبارت دارد قضائیه قوۀ ضابط عنوان

 .مخدر مواد با مبارزه -

 .قاچاق با مبارزه -

 .فساد و منکرات با مبارزه -

 .جرائم وقوع از پیشگیری -

 .جرائم کشف -

 .تحقیق و بازرسی -

                                                           
 2، تهران، انتشارات سیروس. ص 82جلد  ، لغت نامه،1881. دهخدا، علی اکبر، 2
 ق.آ.د.ک 11. ماده 8
 1832ئین دادرسی کیفری قانون آ 23. ماده 4
 .43 دانش. ص شهر هایپژوهش و مطالعات مؤسسه تهران، چاپ اول، کیفری، دادرسی آئین ،1833علی، . خالقی،1
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 .جرم دالیل و آثار حفظ -

 .آنان شدن فرارومخفی از گیری جلو و بزهکاران و متهمان گیریدست -

 .قضائی احکام ابالغ و اجرا -

 آن از غیر در و است معین شرائطی یا خاص جرائم به محدودها آن دخالت صالحیت که هستند ضابطینی خاص ضابطین

 این شدن شناخته ضابط آیا که آیدمی نذه بهسؤال  این حال. ندارند اقدام و مداخله حق شرایط، آن تحقق بدون یا جرائم

 گفت باید پاسخ در خیر؟ یا کندمی محدود یا نفی را حوزه این در عام ضابطین اقدام و دخالت صالحیت خاص، زمینه در افراد

 یا محدود را عام ضابطین اقدام و دخالت خاص ضابطین و شوندمی محسوب دادگستری ضابط حال همه در عام ضابطین که

 .3کنندمین نفی

 در. شدمی مراجعه خاص قوانین به بایدها آن شناخت برای و بودند نشده شمرده بر خاص ضابطین 2131 ک.د.آ. ق در    

 که خاصی قوانین به 5 بند در و برده نام خود 4 و 9 ،1 یدربندها را خاص ضابطین از دسته سه 25 ماده ،2931 ک.د.آ. ق

 عبارت خاص ضابطین انواع که است کرده اشاره شناخته، دادگستری ضابط را خود وظایف دودح در را مأموران و مقامات برخی

 :از است

 .زندانیان به مربوط امور به نسبت زندان معاونین و رؤساأ. 

 .پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی مأمورینب. 

 نظریه و 2/21/2932 مصوب بسیح از قضائی حمایت قانون 2 ماده طبق بر که رسدمی نظر به مفید نکته این تذکر البته 

 عنوان به که است داده اجازه صورتی در تنها بسیج مقاومت نیروی به قضائیه قوه حقوقی اداره ،12/1/2911-3333/3 شماره

 ثانیاً باشند نداشته حضور دادگستری دیگر ضابطین و باشد مشهود جرائم از جرم اوالً که نماید عمل قضائیه قوه ضابطین

 ضابطین گزارش ارسال و تهیه و متهم فرار و جرم آثار امحاء از جلوگیری منظور به یا و ننمایند اقدام موقع به دیگر ضابطین

 بسیج از قضائی حمایت قانون اجرائی نامه آئین یک ماده یک تبصره همچنین و باشند داشته نیاز بسیج مقاومت نیروی به دیگر

 :است کرده پیشبینی مزبور ضابطان برای شرایطی قوا، کل فرمانده 91/9/2931 مصوب

 بسیج، ذیربط رده تشخیص به الزم آموزش دورۀ گذراندن -الف»

 روانی، سالمت بودن دارا و محوله یهاتیمأمور اجرای حد در جسمی سالمت بودن دارا -ب

 «.مخصوص مجوز -ج

 3.ملی امنیت عالی شورای تصویب با مسلح نیروهایج. 

 مصوب ایران؛ اسالمی جمهوری مسلح یروهاین جرائم مجازات قانون 4ماده  موجب به بند این در مسلح یروهاین عبارت 

 1.باشندمی مسلح یروهاین پشتیبانی و دفاع وزارت مستضعفان، بسیج پاسداران، سپاه ارتش، شامل 21/5/2932

 عنوان به ذیالً که شوندمی محسوب تریدادگس ظابط محوله وظایف محدوده در خاص قوانین موجب به مأمورین مقاماتد. 

 .شودمی اشاره مورد چند به نمونه

 (.2921 مصوب قاچاق مرتکبین مجازات قانون 21 مادهقاچاق ) کشف، و عایدات وصول . مأموران2

                                                           
 43. همان. ص 6
 .15 ص. دانش شهر هایپژوهش و مطالعات مؤسسه تهران، اول، چاپ کیفری، دادرسی آئین ،1833علی، . خالقی،1
 31 ص. فیض: کاشان کیفری، دادرسی آیین قانون شرح ،(1813) یعل مهاجری، عباس؛ . زراعت،3
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 (2911 مصوب کشوری هواپیمائی قانون 91 م) مایهواپ درون ارتکابی جرائم به نسبت هواپیما . فرمانده1

 (2943 مصوب مراتع وها جنگل از برداری بهره و حفاظت قانون 54 ماده) جنگلبانی.مأموران  .9

 (23/9/2943 مصوب صید و شکار قانون 23 ماده) یشکاربان . مأموران4

 مصوب نفتی مواد با آلودگی از مرزی یهاخانه رود و دریا حفاظت قانون 21 ماده) یرانیکشت و بنادر سازمان . مأموران5

2954) 

 (2953 مصوب شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ قانون 23 ماده) یأموران شهردارم .3

 (2943 مصوب برق و آب سازمان قانون 21 ماده 1 تبصره. )وبرق آب سازمان . مأموران3

 فوق یهادادگاه تشکیل قانون الیحه 22 ماده و پاسداران سپاه اساسنامه 5 ماده تبصره. )اسالمی انقالب پاسداران . سپاه1

 (29/4/2951 مصوب انقالب ضد جرائم به رسیدگی العاده

 (2991 مصوب خشخاش کشت منع اصالح قانون 11 ماده) یبهدار وزارت مخصوص . بازرسان3

 (2952 مصوبها راه ایمنی قانون 3 مادهنفت ) صنعت گارد . مأموران21

 (2943 مصوب یهاراه ایمنی قانون 3 مادهآهن ) راه انتظامی . پلیس22

 (21/9/2959 مصوب زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون 25 زیست )ماده محیط حفاظت سازمان . مأموران21

 (2951 مصوب ایران مخابرات شرکت تأسیس قانون 25 تلگراف )ماده و تلفن و پست وزارت . مأموران29

 :اندشدهضابطین خاص چنین معرفی  13در بند ب ماده  2931در قانون آئین دادرسی کیفری  

 دادگستری ضابط شده محول وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان»

مأموران  و اطالعات وزارت مأموران زندانیان، به مربوط امور به نسبت زندان مأموران و معاونان رؤسا، قبیل از شوند؛می محسوب

 سایر همچنین: است آمده ماده این ادامه در تسنیم، خبرگزاری گزارش به. یاسالم انقالبسپاه پاسداران  جیمقاومت بس یروین

 «.شوندمی محسوب ضابط شود، محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای

 

 جرم مشهود 

 :میدهیمار ی مختلفی مورد تعریف و بررسی قرنظرهاذیالً جرم مشهود را از نقطه 

 

 تعریف لغوی جرم مشهود 

 این معنی دربارۀ عمید فرهنگ درـ  دید را آن بتوان و باشد مشاهده قابل که است چیزی معنی به لغت در مشهود کلمه 

 و جمعه روز معنی به و شوند گواه آن بر آنچه شده، دیده شده؛ حاضر هـ، ضم و میم فتح به مشهود: »است آمده چنین کلمه

 3.«است شده گفته نیز قیامت

 آورده کردن آشکار و تظاهرکردن معنای به را «باألمر[ جهر] تَجاهُراً» و[« ظهر] تَظَاهُراً» عربی، -فارسی ابجدی فرهنگ 

 مثل شنیدن یا باشد دیدن لهیوسکه بهآن از اعمّ است، آمده کردن آشکار و شدن آشکار معنی به «جهر» قرآن قاموس در. است

                                                           
 ذیل وازه .کبیر امیر انتشارات تهرانآ شانزدهم، چاپ عمید، فارسی فرهنگ ،1813 حسن، . عمید،3
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 قرآن)«بِهِ جَهَرَ مَنْ وَ الْقَوْلَ أَسَرَّ مَنْ مِنْکُمْ سَواءٌ» مثل و است دیدن لهیوسبه که( 35 نحل، کریم، قرآن)«جَهْرا وَ سِرًّا نْهُمِ یُنْفِقُ»

 .21فعلی هم و است قولی هم «جهر» معنا این به پس. است شنیدن لهیوسبه که( 21 رعد، کریم،

 حضرت دعوت دربارۀه. است فریاد به شبیه بلکه. نیست معمولی شدن آشکار ولی،ق جهر که آید،می نظربه دیگر سوی از 

 مقابله( 21 -1 نوح، کریم، قرآن)«إِسْراراً لَهُمْ أَسْرَرْتُ وَ لَهُمْ أَعْلَنْتُ إِنِّی ثُمَّ جِهاراً دَعَوْتُهُمْ إِنِّی ثُمَّ: »است آمده قرآن در نوح

طور به نیز و علنی و بلند صدای با راها آن یعنی. است «جهار» بودن «فریاد» معنای مبیّن آیه، این در «اعالن» با «جهار»

 استفاده معنی این نیز( 1 حجرات، کریم، قرآن)«لِبَعْضٍ بَعْضِکُمْ کَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُوا ال وَ» کریمۀ از و. کردم دعوت پنهانی

 سخنطور آن سلّم و آله و علیه اللّه صلّی رسول حضرت با کهنیا از گفتند،می سخن بلند صدای با خود میان چون و شودیم

 شامل عادی صدای و بلند صدای از هریک به و مطلق «جهر» که بگوئیم، باید کنیم تنزّل سخن این از اگر و شدند نهی گویند،

 مِنْکُمْ سَواءٌ» شریفه آیه درمثالً  عادی؛ صدای یا است؟ مراد فریاد و بلند صدای آیا که برد پی توانمی قرائن و موارد با و است

 .22است مراد بلند صدای فوق آیات در و عادی صدای( 21 رعد، کریم، قرآن)«بِهِ جَهَرَ مَنْ وَ الْقَوْلَ أَسَرَّ مَنْ

 پنهان معنی به سر،» مقابل در مفهومی را آن و شده دانسته اعالن و کردن علنی جهر، از مراد نیز منابع از برخی در

 :اندکرده معرفی «کردن

 الجهر و... عالیه یاالصوت جهیر رجل و به، أعلنت بالکالم جهرت یقال علوّه، و کشفه و ءیالش إعالن هو و واحد أصل: جهر»

 «.21... السرّ ضدّ

 :است گرفته کار به معنا همین در را جهر هم، قرآن شریفه آیات از در برخی 

 «.29سَبِیلًا ذلِکَ بَیْنَ ابْتَغِ وَ بِها تُخافِتْ ال وَ بِصَالتِکَ تَجْهَرْ ال و»

 24«بِهِ جَهَرَ مَنْ وَ الْقَوْلَ أَسَرَّ مَنْ مِنْکُمْ سَواءٌ»

 «25أَخْفی وَ السِّرَّ یَعْلَمُ فَإِنَّهُ بِالْقَوْلِ تَجْهَرْ آن وَ»

 ،«السمع حاسۀ أو البصر حاسۀ بإفراط ءیالش ظهور» شبیه جمالتی بردن کار به با «جهر» تعریف در نیز منابع از برخی 

 انسان توسط وآشکار بارز صورت به صوت آن شدن شنیده یا شیء آن شدن دیده «قابلیت» در را بودن آشکار و «ظهور» مالک

 .23انددانسته

 بقرۀ، کریم، قرآن)«هْرَۀًجَ اللَّهَ نَرَی حَتَّی لَکَ نُؤْمِنَ لَنْ: »است آمده معنی همین به «جهر» نیز شریفه آیات از برخی در 

 23«جَهْرَۀً اللَّهَ أَرِنَا( »55

 

 

                                                           
 13ص  .االسالمیه دارالکتب: تهران قرآن، قاموس ،(1864) اکبرعلی سید . قرشی،15
 35. همان. ص 11
 123ص  .کتاب نشر و ترجمهبنگاه: تهران الکریم، جلد دوم, القرآن کلمات فی تحقیقال ،(1865) حسن . مصطفوی،12
 115. اسراء. آیه 18
 15. رعد, آیه 14
 1. طه, آیه 11
 253ص  .مرتضوی: تهران القرآن، غریب فی المفردات ،(1818) محمد بن حسین اصفهانی، . راغب16
 .118. نساء, آیه 11
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 تعریف فقهی جرم مشهود

 مطالعات اقتضاء حسب لذا. ندارد سابقه و نشده تعریف مشهود، لفظ با اسالمی منابع در مفهومی چنین که جاییآن  از 

 .کردوجو جست آن «معادل» لفظ با را موردنظر مفهوم بایست،می تطبیقی

 داشته مشهود، جرم موردنظر، معنای بر مفهومی داللت که اسالمی اصیل منابع در واژگان نیترکینزد رسد،می نظر به 

 و کردن تظاهر معنای به راها آن ابجدی فرهنگ که باشدیم فسق و گناه به «تظاهر» و «تجاهر: »از اند،عبارت بیترتبه باشند،

 .است آورده کردن آشکار

 رم مشهودتعریف اصطالحی ج

 در که «قبیح به تجاهر» از منظور که داشت، توجه باید شد بیان فسق به تجاهر مفهوم از لغوی تعریف درچه آن بر عالوه 

 فرد حال، این با و است شده شناخته مردم عموم نزد آن قبح که فعلی به تظاهر یعنی. است شده اشاره آنبه  فقهی متون

 مردم از اندکی جز را آن فساد که کند قبیحی عمل به تظاهر مرتکب، اگر لذا ؛شودیم آن مرتکب عصیان سر از متجاهر

 فسق به متجاهر بر دال نیزاند مطلع آن قبح به مردم که قبیحی فعل به عمل صرف و دیآینم حساب به متجاهر شناسندنمی

 به جهل مرتکب بلکه باشد، نبوده یانعص سر از آن ارتکاب است ممکن چون باشد شده واقعکه علناً آن ولو نیست، بودن

 .21است داشته حکم به جهل یا موضوع

 عصیان جهت همین به و نباشند مطلع وی عمل بودن معصیت از مردم که دهد، احتمال متظاهر شخص اگر دیگر سوی از 

 این در بدانند محتمل را حکم یا موضوع به نسبت عاصی جهل مردمچه چنان نماید، فاشعلناً  را معصیتش خودش و کند

 از قبح وصف که تفاوت این با است، فسق که است امری به متجاهر او گرچه ،باشدینم فسق بماهو فسق به متجاهر او صورت

 .23است شده پنهان آن

 این اما ندهند، را حکم یا موضوع به جهل احتمال هم عاصی حق در و کنند پیدا آگاهی مرتکب فسق به مردم اگر حال، 

مثالً  باشد عمومی اماکن در عملی پنهانی ارتکاب دنبال به عاصی که زمانی مثل باشد، آمدهوجود به اتفاقی صورت به آگاهی

 کندنمی صدق «فسق به تجاهر» خاص مفهوم صورت این در عاصی؛ تجاهر روی از نه پارک، یک شبانه خلوت در فسق ارتکاب

 عملش این لهیوسبه وی بودن عاصی به نسبت مردم که بداند و شود بمرتکعلناً  را معصیتی عاصی که است آن تجاهر که چرا

 .11دارند آگاهی

 معصیت به نسبت مردم کهنیا به عاصی اعتقاد مجرد و باشند آگاه مردمواقعاً  است، الزم تجاهر حکم تحقق برای همچنین 

 نه دارد وجود تجاهر به «علم و اعتقاد» تصور این در که چرا. نیست کافی نباشند، آگاه مردم کهیحال در دارند آگاهی او

 برای امر این باشد، محتمل وی علم عدم این هم عرف نظر از و کند جهل ادعای مردم علم به عاصی اگر و «تجاهر حقیقت»

 معصیت را آن وی کهچه آن به نه است، واقعی معصیت به متجاهر فسق به متجاهر. است کافی «متجاهر» حکم صدق عدم

 مرتکب نماید، ترکاطیاحت روی از بود واجب که ابتدائی شبهات یا اجمالی علم جوانب از برخی روی ازرا آن کهنیا یا و بداند

 به تجاهر» مفهوم صدق برای پس. نیست فسق به متجاهر شود هم واقعی حرام مرتکب احتیاط عدم واسطه به گرچه شود؛

 :باشد محقق شرط چند است الزم «فسق

                                                           
 846ص  .اطالعات: تبریز المکاسب، ،(1884)امین,  محمد بن مرتضی . انصاری،13
 81 ص .رضوی قدس آستان: مشهد المناهل، ،(تابی) سیدمحمد . مجاهدطباطبایی،13
 . همان.25
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 باشند واقف عمل آن قبح بهنوعاً  مردم اًی( ثانباشد علنیباشد ) شده واقع امتظاهر اوالً 

 .12باشد بین فسق ارتکابی عملرابعاً  باشد شده واقع( عصیاناًعامداً ) عالما قبیح عمل ثالثاً 

 نزدیکان ازها آن که کرد، فسق به تجاهر کسانی نزد عاصی اگر شرایط این همۀ وجود با باورند، این بر فقها از برخی حتی 

 رفقائه و سره أصحاب هم جماعۀ بین بذلک تجاهر لو نعم. »بود نخواهد فسق به متجاهر او صورت این در. باشندمی وی رازدار و

 11.«بالفسق متجاهرا یعد ال فإنه العمل فی

 به تظاهر و است متزلزل آن در علنی ارتکاب رکن که نباشد، فسق به تجاهر مصداق روی این از اخیر فرض است، ممکن 

 .دانست گناه علنی ارتکاب مصداق تواننمی را سر اصحاب جمع در گناه ارتکاب

  

 تعریف حقوقی جرم مشهود

 نوع یک در. است متفاوت تقسیمات این از هریک مبنای. شوندمی تقسیم مختلفی اقسام بهجرائم  جزا حقوق در 

 و پایه. گردندمی تقسیم غیرمشهود و مشهود بهجرائم  مشاهده، ظهلح اعتبار به و مادی عنصر براساسجرائم  بندیتقسیم

 جرم طبع با تشریفات و باشدمی سرعت و فوریت ضرورت، است رسیدگی العادهفوق و عادی غیر طریق که مشهود جرم مبنای

 نظراختالف جزا وقحق اساتید ودانان حقوق بین مشهود جرم تعریف در 19.شودیم محسوب غرض نقض و بوده ناسازگار مشهود

 اشاره تعاریف این از مورد چند به الًی. ذاست آمده عمل به مشهود جرم از گوناگونی و متعدد تعاریف ،بیترتنیا به و دارد وجود

 :گرددمی

 .14باشد آن منزله به یا شود واقع مردم یا پلیس منظر و مرئی در که است جرمی مشهود جرم -

 .15گیرد قرار دادگستری ضابطان مشاهده مورد آن اثر یا وقوع که است، جرمی مشهود جرم -

 دالیل و ریگدست را آن مرتکب توانمی جرم وقوع از بعد اندکی یا ارتکاب زمان در که است، جرمی مشهود جرم از مراد 

 متعاقباً و تاس گذشته زیادینسبتاً  مدت آن وقوع زمان از که است، جرمی نیز غیرمشهود جرم از مقصود. کرد آوریجمع را آن

 .13اندشده مطلع آن وقوع از اشخاص و مأمورین

 جرم، ادله و آثارکه چنان باشد، گذشته آن وقوع از اندکی زمان یا و بوده وقوع شرف در که هنگامی گویند، مشهود را جرم 

 مدتی آن ارتکاب زمان از هک ،شودیم گفته جرایمی به غیرمشهود جرم کهیحال در نماید؛ ممکن فاعل به را آن انتساب و اثبات

 .13نیست دسترسی آنی شهود به آن اثبات برای و است گذشته

 طرف از ارتکاب دالیل که یطوربه ارتکاب از پس بالفاصله یا ارتکاب حین در آن مرتکب که است، جرمی مشهود جرم 

 .11نامند غیرمشهود را جرم صورت غیراین در. شود دستگیر باشد، آوریجمع قابل کننده دستگیر

                                                           
 81ص  .رضوی قدس آستان: مشهد المکاسب، حاشیة ،(تابی) نجفی عبدالحسین بن علی . ایروانی،21
 845ص  .برگزیده نشر دفتر قم, د لول,النجاة، جل صراط ،(ق 1416) سیدابوالقاسم خویی،. موسوی22
 268ص  .سمت انتشارات: تهران تطبیقی، مطالعه -جنایی تحقیقات حقوق ،(1835) اهللولی . انصاری،28
 81ص  .سمت انتشارات: تهران جرائم، علمی کشف ،(4183) اهللولی . انصاری،24
 33ص  .فیض: کاشان ری،کیف دادرسی آیین قانون شرح ،(1813) علی مهاجری، عباس؛ . زراعت،21
 245ص  .خورشید انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق هایبایسته ،(1832) محمدصالح . ولیدی،26
 213ص  .میزان نشر: تهران عمومی، جزای حقوق ،(1813) محمدعلی . اردبیلی،21
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 رویت قابل هم جرم عالئم و آثار و شود کشف وقوع زمان از پس اندکی که ،شودیم گفته ایمجرمانه عمل به مشهودجرم  

 محل در آن ارتکاب مدارک و دالیل و گذردمی آن ارتکاب از زمانی مدت که است جرمی نیز غیرمشهود جرم. باشند بازرسی و

 .13نیاید دست به وقوع

 جرم که صورتی در. باشد مشهود هم جرم دالیل و شده ریگغافل ارتکاب حین در مرتکب که است، رمیج مشهود جرم 

 .91است غیرمسلم یا و ممکن غیر آن دالیل آوردن دست به و گذشته آن ارتکاب از زمانی مدت که است، جرمی غیرمشهود

 جرم ارتکاب زمان به نزدیک زمانی در یا و شده ریگغافل جرم ارتکاب حین در مرتکب که است، جرمی مشهودجرم  

 آوریجمع بعدها نیز ارتکاب دالیل و گذشته آن ارتکاب از زمانی مدت که است، جرمی غیرمشهود جرم ولی شود، دستگیر

 .92شوند

 مشاهده ارتکاب موقع در و جرم به تَلَبُس حال در مجرم که گویند مشهود جرم هنگامی را جرم اسالمی، جزای حقوق در 

 رأی به که را آنچه و باشند کرده مشاهده را او مجرمانه و بزهکارانه عملیات خود چشم با گواهان و مردم که ای گونه به ؛شود

 ارتکاب صحنۀ در جرم، وقوع از پس اندکی اگر حتی اینصورت، غیر در دهند، شهادت حاکم و قاضی نزد بتوانند ،انددهید العین

 امر این است، گذاشته فرار به پا او و کرده دنبال را متهم کسانی ببینند و کنند مشاهده را مجر یهانشانه و آثار و شوند حاضر

 توانیم را موضوع این بود، نخواهد فایده مفید جرم اثبات برای شرع قانون نظر از چنین این شهادتی و کندینم ثابت را جرم

 در که شودیم گفته جرمی به عمومی، جزای حقوق صطالحا در مشهود جرم حالیکه. در دانست مشهود غیرجرائم  شمار در

 .باشد دیدن قابل نیز جرم عالیم و آثار و شود کشف و مشاهده ارتکاب زمان از پس اندکی یا ارتکاب، حال

 

 جرم مشهود در قانون آئین دادرسی کیفری

 2931 سال سابق مصوب کیفری امور در انقالب و عمومی یهادادگاه دادرسی آیین درقانون مشهودجرائم  مصادیق بیان در 

 :است آمده

 :شودیم محسوب مشهود زیر موارد در جرم -12 ماده

 جرم وقوع محل در شده یاد مأمورین بالفاصله یا و شده واقع دادگستری ضابطین منظر و مرئی در که . جرمی2

 .کنند مشاهده وقوع از پسبالفاصله  را جرم آثار یا یافته حضور

 شخص جرم وقوع از پس بالفاصله علیه مجنی یا و اندبوده جرم وقوع ناظر که بیشتر یا نفر دو که صورتی . در1

 .نماید یمعرف جرم مرتکب را معینی

 تعلق یا شود یافت متهم تصرف در جرم دالیل و اسباب یا واضحه آثار و عالئم جرم وقوع از پس . بالفاصله9

 .شود محرزمتهم  به شده یاد دالیل و اسباب

 دستگیر آن از پس فوری یا فرار حال در یا داشته فرار قصد جرم وقوع از پس بالفاصله متهم که صورتی . در4

 .شود

                                                                                                                                                                                     
 245ص  .رهام انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق تقریرات ،(1832) محمد . باهری،23
 831ص  .دانش گنج: تهران عمومی، جزای حقوق ،(1814) پرویز نعی،. صا23
 836ص  .ژوبین انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق ،(1835) هوشنگ . شامبیاتی،85
 814ص  .فردوسی انتشارات: تهران عمومی، جزای حقوق ،(1814) اسماعیل محمد . افراسیابی،81

 



 14-100، ص   1931  ردادخ،  1، جلد 24، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

67 

 

 ولگرد متهم که وقتی تقاضا نماید، خود خانه به را مأمورین ورود جرم وقوع از پس بالفاصله خانه صاحب که مواردی . در5

 باشد

 برابر در» معنای به جانیا در که است عربی زبان در مکان اسم مفعل، وزن بر «منظر» و «مرئی» ماده این 2 بند در 

 فقه در که دارد، اشاره جرایمی از دسته آن به بند این گفت توانمی 91.باشدمی «تماشاگاه دید، معرض در نظرگاه، در چشمان،

 .اندگشته معرفی علنی ارتکاب و تجاهر مصداق نیز

 نیستند، مشهود ذاتاً که راجرائم  انواع از برخی قانون، فهمید، توانمی ماده این بندهای دیگر از سهولت به کهگونه همان اما

 جرم که نمود تصور را حاالتی توانمی که ایگونه به است نموده محسوب مشهود اند،یافته ارتکاب خاصی شرایط تحت اما

 وی ارتکابی عمل قانونی ماده این موجب به اما است، داشته نیز رمج پنهانی ارتکاب در سعی مجرماتفاقاً  و نشده واقع متظاهرا

 .گرددمی محسوب مشهود جرم

 مشاهده مورد آن اثر یا وقوع که است، جرمی پیداست نامش از کهگونه همان مشهود جرم معتقدنددانان حقوق از ایعده 

 خصوصیتی چنین موارد، سایر اما دارد، وجود هارمچ تا اول بندهای در تنها خصوصیت این و گیرد قرار دادگستری ضابطان

 .99است داده قرار مشهودجرائم  عداد در را جرایمی چنین گذارقانون چرا نیست معلوم و ندارند

 واقع در دارند، اعتقاد نیزدانان حقوق از دیگری عده. انددانسته جزایی اصول خالف را چیزی چنین اساتید، از برخی حتی 

 یا «مشهود به نزدیک» موارد بقیه و بوده مشهود باشند، گرفته صورت دادگستری ضابطین منظر و مرئی در هک جرایمی همان

 جامعی تعریف تواننمی است، شده برده نام قانون در مشهود جرم از که مواردی با دیگر عبارت به. باشندمی «مشهود حکم در»

 که است موردی همان واقعی مفهوم به مشهود جرم بنابراین. گیردبرمی در را وسیعی دامنۀ زیرا آورد، دست به مشهود جرم از

 «مشهود به قریب» موارد بقیه و کنند اعالم بالفاصله و پذیرد صورت ناظر تعدادی یا قاضی یا مأمورین منظر و مرئی در

 .94هستند

 جرم مشهود این گونه بیان شده است: 2931در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب  

 :است مشهود زیر موارد در جرم»

 آثار یا و یابند حضور جرم وقوع محل در بالفاصله یادشده مأموران یا شود واقع دادگستری ضابطان منظر و مرئی در -الف

 .کنند مشاهده وقوع از پس بالفاصله را جرم

 به را معینی شخص آن، از پس فاصلهبال یا جرم وقوع حین اند،بوده جرم وقوع ناظر که بیشتر یا نفر دو یا دیدهبزه - ب

 .کنند معرفی مرتکب عنوان

 ادله و اسباب تعلق یا و شود یافت متهم تصرف در جرم ادله و اسباب یا واضح آثار و عالئم جرم، وقوع از پس بالفاصله - پ

 .گردد محرز متهم به یادشده

 .شود دستگیر جرم وقوع از پس بالفاصله یا باشد فرار حال در یا داشته فرار قصد جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم -ت

 پس بالفاصله یا حال همان در ساکن، شخص و باشد وقوع حال در یا افتاده اتفاق افراد، سکنای محل یا منزل در جرم -ث

 .کند درخواست خود سکنای محل یا منزل به را مأموران ورود جرم، وقوع از

                                                           
 81ص  .میزان نشر: تهران کاربردی، جلد پنجم, کیفری دادرسی آئین ،(1832) محمود . آخوندی،82
 33. زراعت و مهاجرانی, منبع پیشین, ص 88
 145-142صص  .پایدار: تهران کیفری، دادرسی آئین ،(1831) الدین سیدجالل . مدنی،84
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 .دهد خبر را آن وقوع و کند معرفی را خود جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم - ج

 95«.باشد داشته شهرت سوء نیز محل آن در و باشد ولگرد متهم - چ

 معنی از ترگسترده «مشهود» اصطالح ایران کیفری دادرسی آیین قانون در که است این باشد،می مسلمچه آن هرحال به 

. اندکرده تقسیم قسم دو به را مشهود جرم نیز حقوق اساتید از یخ. برگرددمی ایگسترده موارد شامل و رفته کار به آن لغوی

 مشهود جرم. است مشهود جرم قسم دو به معتقد ایران مقنن که شودیم معلوم قانون انشاء طرز به توجه از گروه، این نظر به

 ،شودیم واقع جماعت یا دسته یک حضور در یا و جرم کشف مأمور حضور در مجرمانه عمل که است، جرمی موضوعی یا واقعی

 قسم این. شودیم واقع مالحظه مورد جرم گرم آثار یا گیردمی قرار مأمور مشاهده مورد مجرم خود وقوع، از پس بالفاصله یا

 عملی حکمی، یا فرضی مشهود جرم اما 93.است عادی اشخاص عینی شهادت یا دولت مأمور شهادت بر مبتنی مشهود جرم

 این در جرم احراز. کندمی تلقی مشهود را آن وقوع، خاص وضعیت علت به گذارقانون ولی نیست ودمشه حقیقت در که است،

 سازد،می متصور را معین شخص به مجرمانه عمل انتساب امکان که عقلی براهین یا مادی قراین یا ادله کمک به موارد قبیل

 :ازاند عبارت موارد قبیل این. گیردمی صورت

 واضحه آثار و عالئم شدن پیدا کند، معرفی مرتکب را اشخاصی یا شخص دیدهبزه جرم، وقوع از پس لهبالفاص که وقتی 

 فرار، قرینه متهم، به جرم دالیل و اسباب تعلق احراز وقوع، به نزدیک زمانی در و متهم تصرف در جرم دالیل و اسباب یا جرم

 مالکاساساً  کند،می اشاره متهم بودن ولگرد به که آخر بند در مثال عنوان بهخانه صاحب درخواست و متهم بودن ولگرد

 چنین را ولگرد سابق، عمومی مجازات قانون 139 ماده. است متهم مدار دائر ماده حکم بلکه نیست، مهم جرم بودن مشهود

 آیند،برنمی خود ایبر کار تهیه درصدد تنبلی و یدیقیب روی از و ندارند معلوم معاش وسیله که کسانی: »بود کرده تعریف

 وسیله و مشخص مأوای و مسکن که» داندمی کسی را ولگرد هم کیفری دادرسی آئین جدید قانون. «شوندمی محسوب ولگرد

 ارائه مشهودجرائم  از مانعی و جامع مشخص تعریف قانون که جاییآن  از لذا. «ندارد معینی حرفه یا شغل و معلوم معاش

 توانمی شد بیان فسق به تجاهر از این از پیش که تعریفی به توجه با و نموده اکتفاءجرائم  این ادیقمص بیان بهصرفاً  و نکرده

 اما است، «فسق به تجاهر» مفهوم همان ایران حقوق در حقوقی نهاد این به فقهی مفهوم نیترکینزد کهنیا رغمعلی که گفت

 منطقی رابطه یک را مفهوم دو این بین رابطه اگر بلکه دارد جودوها آن بین کاملی مفهومی تطابق که شد، مدعی تواننمی

 فسق به تجاهر مصداق هم و مشهود جرم مصداق هم که دارند وجود مواردی که گفت باید بدانیم، «مطلق خاص و عام»

 مشهود مجر مصداق صرفاً که هستند، اعمال از برخی حال عین در عمومی؛ اماکن در عفت منافی عمل ارتکاب مثل هستند

 توسط مخفیانه صورت به که جرمی مثال عنوان به. بگیرند قرار توانندنمی تجاهر از فقهی تعریف مشمول کهیحال در باشندمی

 93. شودیم واقع ولگرد یک

 معلوم کیفری دادرسی آیین جدید قانون 45ماده  و کیفری سابق دادرسی آیین قانون 12 ماده انشای طرز به توجه از 

 .است مشهود جرم قسم دو به معتقد قــــانونگذار که گرددیم

 حکمی() فرضی مشهود جرم(  ب( موضوعی) واقعی مشهود جرم(  الف

                                                           
 1832قانون آئین دادرسی کیفری  41. ماده 81
 861, پیشین, ص 1835. انصاری, 86
 146پایدار. ص : تهران کیفری، دادرسی آئین ،(1831) الدین سیدجالل . مدنی،81
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 موضوعی() واقعی مشهود جرم

 خود وقوع، از پس بالفاصله یا دادگستری ضابطین حضور در مجرمانه عمل که است جرمی موضوعی یا واقعی مشهود جرم 

 ؛شودیم واقع شده یاد نیمأمور شاهدهم مورد جرم آثار یا جرم

 مشهود جرم عنوان به ذیل موارد است، گردیده آ.د.ک جدید درج 45 ماده در که مشهود جرم مصادیق بین از ترتیب بدین 

 :گرددیم محسوب موضوعی یا واقعی

 .باشد شده واقع دادگستری ضابطین منظر و مرئی در جرم ـ 2

 .گیرد قرارمأمور  مشاهده مورد جرم ودخ جرم، وقوع از پس بالفاصله ـ 1

 91.گیرد قرار جرم کشفمأمور  مشاهده مورد جرم آثار جرم، وقوع از پس بالفاصله ـ 9

 کنیم اشاره ذیل موارد به است الزم فوق موارد مثال باب در حال

 کرده حمله ’ب‘ آقای به چاقو اب ’الف‘ آقای فرضاً که ندیبیمأمور م و ردیگیم صورت نزاع و درگیری خیابان در(: 2) مثال 

 .است افتاده اتفاق نیمأمور دید در جرم چون است گرفته صورت واقعی و مشهود جرم صورت این در زند، می ای ضربه او به و

 که نندیبیم و رسندیم ماموران نزاع، از بعد است گرفته در ’ب‘ آقای و‘  الف‘  آقای بین که نزاعی در اینکه(: 1) مثال 

 حال بی و است خونریزی حال در زخم محل و خورده چاقو هم ’ب‘ آقای و است خونی که دارد دست در چاقویی ’الف‘  آقای

 دست در خونی چاقوی وجود مانند آن عالیم و ’ب‘  آقای بودن زخمی مثل جرم وقوع آثار جا این در است افتاده بیهوش یا

 .دیآیم شمار به واقعی مشهود جرم ،اندنموده مشاهده را نآ ماموران چون که است جرم وقوع دلیل ’الف‘  آقای

 

 حکمی() فرضی مشهود جرم

 خاص وضعیت علت به قانونگذار ولی نیست مشهود حقیقتاً مجرمانه عمل که است جرمی حکمی یا مشهود فرضی جرم 

 انتساب امکاناتکه  عقلی براهین یا مادی قوانین ادله، کمک به موارد قبیل این در احراز ،دینمایم تلقی مشهود راها آن وقوع،

 .ردیگیم صورت ،سازدیم متصور را معین شخص به مجرمانه عمل

 را زیر موارد است گردیده آ.د.ک جدید درج 45 ماده در که جرم، مصادیق بین از فرضی، مشهود جرم تعریف در بادقت 

 :کرد محسوب فرضی مشهود جرم عنوان به توانیم

 .باشد شده واقع( عادی اشخاص) بیشتر یا نفر دو منظر و مرئی در جرم که صورتی در ـ 2

 وقع از پس بالفاصله که حالت این در. نماید معرفی مرتکب را معینی شخص علیه مجنی جرم، وقع از پس بالفاصله ـ 1

 تردیدی و ابهام هیچگونه نباید مأمور برای ،کندیم معرفی جرم مرتکب عنوان به را معینی شخص ماموران به علیه مجنی جرم

 به ندارد حق باشد، نکرده حاصل اطالع جرم وقوع از یقین و قطع بطور که مادامی تا جرم کشفمأمور  و باشد داشته وجود

 برای کافی و جرم وقوع واقعیت بر دلیل شاکی، معرفی صرف و بنماید شده معرفی فرد دستگیری به اقدام مشهود جرم عنوان

 است، شده واقع جرم این االن همین که کند اظهار ،مأمور فریب برای شاکی اگر مثال؛ عنوان به نیست؛ور مأم توسط دستگیری

 چندین جرم که گردد متوجه قراین و دالیل استناد به( متهم) شده معرفی شخص حضور محل به مراجعه درمأمور  ولیکن

 متهم، دستگیری به اقدام مشهود، جرم مصداق عنوان به دندار حق حالت این در است، شده واقع قبل روز یک یا و قبل ساعت

                                                           
 1813قانون آئین دادرسی کیفری  21. ماده 83
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 جهتمأمور  معیت در کامل آزادی در خود رضایت با متهم که صورتی در البته بنماید، قضایی مقام اطالع و هماهنگی بدون

 93.اشدب نداشته وجود ملغی قانوناً که رسدیم نظر به ظاهراً شود، اعزام قضایی مرجع به معرفی و تحقیقات انجام

 در: جرم وقوع زمان به نزدیک موقعی در تصرف، در جرم دالیل و اسباب یا جرم واضحه آثار و عالیم شدن یافت ـ 9

 در علیه مجنی شده ریخته خون انگشتان، آثار مانند جرم واضحه آثار و عالیم جرم، وقع از پس نزدیکی زمان در که صورتی

 اینکه یا و شود یافت باشد، داشته یکدیگر با ارتباط قابلیت که طریقی به. … و متهم خودروی یا و بدن روی یا جرم صحنه

 عمل با مرتبط که. … و کلید شاه چماق، اسلحه، بر، تیز چاقو، قبیل از جرم ارتکاب در استفاده مورد ادوات و آالت وسایل،

 شدن احراز صورت در مواقع اینگونه در دد،گر کشف ،شودیم احراز متهم به جرم دالیل و اسباب این تعلق و باشدیم مجرمانه

 و جرم وقوع واقعیت در ای شبهه هیچ و است گردیده واقع کیفیتی چنین با محرمانه عمل اینکه بر مبنیجرائم  کشفمأمور 

 تهنداش وجود متهم، وسیله به اسباب و عالمت و آثار این تصرف و شده واقع جرم با جرم دلیل اسباب یا عالمت و اثر ارتباط

 41.بود خواهد دستگیری مصادیق از مورد باشد،

: شود دستگیری آن از پس فوری یا فرار حال در یا داشته فرار قصد جرم وقوع از پس بالفاصله متهم که صورتی در ـ 4

 :باشدیم بندی تقسیم قابل قسم سه به فرار مرحلۀ مورد، این در گرددیم مالحظه که طور همان

. دارد فرار قصد که دهدیم نشان خود، عادی غیر رفتار و حاالت با و شده خارج عادی حالت از متهم هک است حالتی در( الف 

 .نماید دستگیر را مذکور فرد تواندیم نماید، احراز را حالتی چنین جرم کشفمأمور  که صورتی در

 محسوب مشهود جرم مصادیق زءج صورت این در که است کرده شروع را فرار واقعی بطور متهم که است حالتی در(  ب 

 .دارد را متهم دستگیری حق صحنه در حاضرمأمور  و گرددیم

 جرم مصادیق جزء نیز حالت این که شود، دستگیر فرار از پس فوراً متهم و باشد یافته پایان متهم فرار که است حالتی در(  ج 

 .گرددیم محسوب مشهود

 به همچنین و دییتأ احراز را جرم وقوع جرم، کشفمأمور  که صورتی در تی،وضعی چنین در باشد؛ ولگرد متهم که وقتی -5

 ولگرد بین اینکه باالخره و گردد حاصل علم ندارد، معین و معلوم زندگی وسیله و کار اقامتگاه، اینکه بر مبنی متهم بودن ولگرد

مأمور  و شده محسوب مشهود جرم ادیقمص جزء صورت این در که باشد، داشته وجود ارتباطی مجرمانه عمل با متهم بودن

 .دارد را وی دستگیری حقجرائم  کشف

 در یا وقوع شرف در جرمی خانه داخل در اینکه خاطر به( مستأجر یا) صاحبخانه که صورتی در: صاحبخانه خواست در ـ 3

 منزل به ورود تقاضای ،جرائم کشف ماموران از( دیگری یا باشد صاحبخانه خود علیه مجنی خواه) است شده واقع یا وقوع حین

 قانونی و شرعی موازین رعایت با و صاحبخانه اجازه با توانندیم ماموران بوده مشهود جرم مصادیق از صورت این در نماید، را

 42.شوند منزل وارد شب یا و روز از اعم متهمان دستگیری و جرم دالیل آوری جمع جرم، وقوع احراز برای

 

                                                           
 11 ص. صدف نشر تهران، اول، چاپ کیفری، هایرسیدگی ،1835 محمد، . بهرامی،83
 13 ص. صدف نشر تهران، اول، چاپ کیفری، هایرسیدگی ،1835 محمد، . بهرامی،45
 13 ص. صدف نشر تهران، اول، چاپ کیفری، یهارسیدگی ،1835 محمد، . بهرامی،41
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 مشهودجرائم  صخا ویژگیهای و مشخصات

اند ها عبارتآن عمده که کندیم تفکیک مشهود غیرجرائم  از راها آن که است ییهامشخصه و ویژگی دارای مشهود جرم 

 :از

 تر آسان مراتب بهها آن به رسیدگی و ادله آوری جمع شوندیم واقع عموم دید و منظر در مشهودجرائم  که آنجایی از -2

 .تاس مشهود غیرجرائم  از

 رسیدگی در تسریع موجب, جرم صحنه در مربوطه ادوات و آالت وجود و مجرم به جرم انتصاب دالیل وجود دلیل به-1

 .است کمتر آن در قضایی اشتباه و شده

 فرار از جلوگیری و جرم آثار حفظ مورد در بیشتری وظایف جرم کشف نیمأمور لذا است، مشهود جرم که آنجایی از-9

 .نیست قضایی حکم داشتن به نیازی و رند،دا عهده به متهم

 بالفاصله و انددهید افرادی زیرا باشندیم کشف مرحله فاقد یعنی نیست کشف برای اقدام به نیازی مشهودجرائم  در-4

 تلقی شده کشف جرم لذا ،اندکرده دستگیر را فرار حال در متهم یا افتاده اتفاق ضابطین منظر در جرم یااند کرده اعالم

 .گرددیم

 جرم آثار و دالیل آوری جمع و حفظ برای الزم اقدامات بازپرس مداخله و حضور از قبل تا دادستان مشهودجرائم  در-5

 به را وظیفه این که است مکلف و بپردازد تحقیق ندارد حق دادستان مشهود غیرجرائم  در که حالی در آوردیم بعمل

 .کند محول دادیار یا بازپرس

 

 ظری تحقیقمبانی ن 

 ی اصول دادرسیهایژگیو

 41.باشدیم قوانین قواعدو و بنیادها ،هاهیپا ،هاشهیر معنای به لغت در و است اصل اصول جمع 

فراخور  به ،هاآن بین از که است شده ذکر اصل برای مختلفی معانی حقوقی، و منابع فقه اصول علم در علمی، اصطالح در 

 :برگزید را فتعری این توانیم بحث، موضوع

 49«.ردیگیم قرار آن روی چیزی که ای یعنی پایه. باشدیم قاعده معنای به اصل»

 قانونی مواد و حاکمیت دارد مقررات بر حقوقی نظام هر در که است اساسی نهادهای و هاانیبن اصول دادرسی، از مقصود و 

 44.هستند اصول آن از منبعث

 انبوهی زیر در که هستند آیین دادرسی عظیم ساختمان مستحکم نهای ستو و هاهیپا بسان دادرسی اصول دیگر، به تعبیر 

 باری با باید دادرس واند شده پنهان ،باشندیم تشریفاتی غیر و مقررات تشریفاتی همانا که کاشی و شیشه و گچ تزئینات از

 .دهد قرار توجه منصفانه مورد رسیداد یک برپایی در و کند لمس قانونی مواد الی البه در راها آن کبینی، وجود

                                                           
 زبگان  فرهنگگ  ،1863 مهشید، واژه. مشیری، ذیل. دانش گنج انتشارات تهران، اول، چاپ حقوق، ترمینولوژی ،1813 جعفر، محمد لنگرودی، . جعفری42

 فرهنگگ  ،1832 عبگاس،  واژه.. ایمگان،  ذیگل  .پایگدار  نشگر  تهگران،  ،15 جلگد  نامگه،  لغگت  ،1831 . دهخگدا، .سگرو   تهران، اول، چاپ قیاسی، - الفبایی

 واژه. ذیل. آریان انتشارات تهران، اول، جلد کیفری، حقوق اصطالحات
 11ص  .تهران دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ اصول، و فقه مبادی ،1866علیرضا، . فیض،48
 .83فکرسازان، ص  انتشارات ان،تهر اوّل، چاپ اوّل، جلد مدنی، دادرسی آیین در مبسوط ،1811 علی، . مهاجری،44
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 نگردیده ترسیم دو این میان مشخصی و مرز شودینم دیده مقررات از اصول تمییز برای معیاری قوانین، از یک هیچ در 

غیر  و تشریفاتی مقررات از را آن حساب رهگذر این از و شویم دادرسی اصول دامان اوصاف به دست هستیم ناگریز لذا. است

 .نماییم جدا تشریفاتی

 آثار در دادرسی اصول از که تعاریفی به با توجه و آن، غیر قوانینی و مدنی دادرسی آیین قانون از موادی گرفتن درنظر با 

 .کرد ذکر دادرسی اصول برای را زیر خصوصیات و اوصاف توانیم ،شودیم دیده حقوق اساتید

 این دادن قرار مبنا گذار با قانون که .باشندیم دعاوی فصل و حل رد عدالت کلی مفاهیم نمودار دادرسی، کلی بودن: اصول 

اجمال،  و ابهام سکوت، موارد در لذا .است کرده وضع مدنی را دادرسی آیین قانون از موادی یا فصول ابواب، کلی، قواعدِ

 45.کرد عمل مؤثر نحو به ،ی متفاوتهاهیرو تقریب وها استنباط هماهنگی در کلی اصول این اساس بر تفسیر با توانیم

 مثال، عنوان به. ردیگیمبر  در را قضایی غیر و قضایی از اعم هایدگیرس تمام دادرسی، اصول عام الشمول بودن: چتر 

 دادرسی، آیین مقررات بند و قید از آنان ماده، این طبق. کندیمدادرسی  اصول رعایت به مکلف را داوران 433 یماده مفهوم

 نیز المللی بین یعرصهدر  اصول، بودن الشمول عام خصلت قضیه، دیگر بعد از. هستند معاف و غیرتشریفاتی فاتیتشری از اعم

 به اقدام فراوانی مؤسسات دارند، اصول این از استفاده در کشورهای مختلف که اشتراکاتی دلیل به و است داده نشان را خود

 43ند.انموده فراملّی قواعدِ دادرسیِ و اصول تدوین

 اصول رعایت دانستن آمره با هدف، جز این به رسیدن. است منصفانه دادرسی برپایی اصول، پیدایش از الزامی بودن: هدف 

 اصول دقیق اجرای همواره امّا ندانسته، الزم را تشریفات رعایت در مواردی ایران، گذارِ قانون. نیست پذیر امکان دادرسی

 فراتر را پا کشورها برخی .است کرده شبینی پیها آن رعایتِ عدم برای سنگین اجرای ضمانت و داشته نظر را مد دادرسی

 43.ه اند کرد با حقوق طبیعی معرفی ارتباط در را دادرسی اصول بعضی و گذاشته

 اصول. رندیپذیم تغییر ی اصولتوسعه و تکمیل مقابل در که تشریفاتی غیر و تشریفاتی مقررات خالف بر ثابت بودن:

 ما، کشور قوانین در اصول اصلیِ زادگاه پایداری، و استحکام همین یواسطه به. تغییرند قابل غیر ثابت و مفاهیمی رسی،داد

 41.است اساسی قانون

را بیان  هایدادرساصول حاکم بر  نیترمهمتا  میکنیمی اصول دادرسی آشنا شدید و در ادامه تالش هایژگیوتا اینجا با  

ارد بحث اصلی این پژوهش شویم که در دو فصل آتی بتوانیم مطالب را به طور کامل و نظام مند خدمت شما و سپس و امینمائ

 ارائه دهیم.

 

 دادرسی بودن قانونی اصل 

 فرآیند در که آنجا از. ردیپذیم صورت حکومت قانون تحت حوزه این در اقدامات کلیه و کیفری دادرسی فرآیند همه 

 ای ویژه اهمیت از قانون حکومت دارند، قرار صدمه در معرض فردی یهایآزاد و حقوق و وصیخص حریم کیفری، دادرسی

                                                           
 3ص  .قضاییه قوه قضات آموز  کل یاداره تهران، مدنی، امور در کاربردی دادرسی آیین درس تقریرات ،1836محمدرضا، . وکیلیان،41
 آیین اصول ،1836حسن، محسنی، و مجید . غمامی،32 ص. میزان نشر اول، چاپ اول، جلد کیفری، دادرسی آئین ،1838منصور، . میرسعیدی،46

 میزان، انتشارات تهران، اوّل، چاپ فراملی، دادرسی
 185ص  .دراک انتشارات تهران، ،.دهم چاپ دوّم، جلد مدنی، دادرسی آیین ،1831عبداله، . شمس،41
 .81. مهاجرانی، پیشین، ص 43
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 محاکمه و تعقیب در قضایی مراجع و مقامات اختیارات محدودیت و بر ممنوعیت اصل اصل، این سایه در. باشدیم برخوردار

 .باشد شده مقرر و تجویز قانون موجب به آنچه مگر تحقیقی است سازوکارهای اعمال و افراد

، 253، 2بند  253 – 91 و 93 اصول خصوصاً اساسی قانون سوم فصل در را کیفری دادرسی بودن قانونی اصل مستندات 

قانون جدید آئین دادرسی کیفری مالحظه  1ی مادهو  2931قانون مجازات اسالمی  29و  21، و مواد 233، 239، 232

 .میکنیم

 ماهوی جزایی مقررات حوزه در اصل این حاکمیت از متفاوت آثاری دارای کیفری دادرسی مقررات در بودن قانونی اصل 

 ممکن سکوت و و اجمال شک از خروج برای قیاس به توسل حتی و قوانین موسع تفسیر امکان جزایی شکلی مقررات در. است

 مکتسبه حقوق به آنکه مگر ؛شوندیمبماسبق  عطف اصطالحاً و ندیآیم در اجرا به فوراً جدید قوانین حال عین در و بود خواهد

 است گرفته انجام درستی به قبلی قوانین به استناد که را تحقیقی اقدامات شکلی جدید قوانین بعالوه برساند؛ آسیب اشخاص

 43.کندینم ساقط اعتبار از

 کیفری میسور دادرسی اجرای زمان در را مدنی دادرسی قوانین به استناد که است شکلی مقررات در موسع تفسیر امکان 

 ترتیبات است و شدهینم تقسیم حقوقی و جزایی به پیشین روزگاران در دادرسی که کرد نشان خاطر باید البته. داردیم

 مفهوم پیدایش از زمان آن فضای دگرگونی و کیفری دادرسی مقررات در عمده تغییر واقع در است؛ بوده یکسان رسیدگی

 نداشت ای مقرره موردی در خصوص کیفری دادرسی مقررات هرگاه که است علت دو این به. است شده حادث عمومی دعوی

 مقررات روح با نیز منافاتی و باشد نداشته دادرسی مدنی به اختصاص که بود عامی مقررات دارای مدنی دادرسی آیین قانون و

 .نمود مدنی مراجعه دادرسی مقررات به توانیم باشد نداشته کیفری دادرسی

 اصل برائت

 اشخاص گناهی بی بر فرض. که هستند معنا این مفید کیفری دادرسی آیین جدید قانون 4 ماده و اساسی قانون 93 اصل 

 شود. اثبات صالح مراجع در مقررات طبق باید ایشان بودن مجرم و است

 قانون حکم به جز اشخاص خصوصی یمحر به ورود و آزادی سالب محدودکننده، اقدام هرگونه. است برائت اصل، -4 ماده»

 به که شود اعمال گونه ای به نباید اقدامات این صورت هر در و نیست مجاز قضائی مقام نظارت تحت و مقررات رعایت با و

 «.کند وارد آسیب اشخاص حیثیت و کرامت

 دفاع حق بر برائت اصل ثارآ. است آثاری دارای دادرسی فرایند در اشخاص یهایآزاد و متهم دفاع حق بر برائت، اصل

 برای به شکنجه توسل و اقرار به اجبار مسیر، این در است، اتهام اثبات ادله ارائه و آوری جمع به مکلف تعقیب مقام: متهم

 به باید تفسیر مقررات رسید، تفسیر به نوبت اگر 1. بود خواهد اثباتی ارزش فاقد دلیلی چنین و ممنوع اثباتی ادله به رسیدن

 از برابر نحو به باید سابقه داران حتی و شود تلقی افراد مجرمیت دلیل نباید کیفری پیشینه داشتن. گیرد صورت متهم نفع

 شود تلقی استثنایی کامالً باید موقت متهم بازداشت: متهم آزادی به ناظر برائت اصل آثار. باشند مند بهره برائت اصل امتیازات

 کنترل قرار، این باید شد صادر متهمی قرار بازداشت ناچار به که صورتی در گردد؛ استفاده جایگزین قرارهای از است بهتر و

 افراد لذا باشد داشته زندان خارج با ارتباط امکان تحت بازداشت شخص باید بازداشت مدت در و باشد؛ اعتراض قابل و پذیر

                                                           
 .12 ص. تهران دانشگاه انتشارات یموسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1818 مرتضی، . محسنی،43
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 تحت فرد گناهی بی مدتی از بعد چنانچه نهایت در و گردند؛ ممنوع المالقات استثنایی کامالً صورت به باید بازداشت تحت

 51.خسارت گردد جبران او از باید شد محرز بازداشت

 .گویند می سخن برائت اصل آثار از کیفری دادرسی آیین جدید قانون 3و  3و  5 مواد

 

 اصل علنی بودن جلسات رسیدگی

 در سزایی به تأثیر آن رعایت که جهت است این از آن اهمیت. دیآیم شمار به دادرسی اصول نیترمهم از اصل این 

 در اساسی قانون 235 اصل. داردیم نگاه دور ناروا یهاتهمت گزند از را قاضی دارد و مخاصمه طرفین جدال جلسات شفافیت

 قانون 951 یماده در...«.  که آن است، مگر مانع بال افراد حضور و شودیم انجام علنی محاکمات،: »داردیم مقرر این خصوص

 مواد خالل در آن خالی جای امّا کیفری جدید به این اصل اشاره شده است، در امور انقالب و عمومی یهادادگاه دادرسی آیین

حق  شبینی پی به توجه با حال، عین در. گرددیم احساس مدنی امور در انقالب عمومی و ههای دادگا دادرسی آیین قانون

 نیز کیفری غیر یهایدگیرس در را آن رعایت توانیم جدید، قانون 951 یماده از مالک وحدت با و اساسی قانون در دادرسی

 .52.کرد تجویز

 

 غیرمشهود و مشهودجرائم  در مقدماتی تحقیقات تفاوت

ی موجود در تحقیقات مقدماتی جرائم هاتفاوتدر ابتدای مباحث این فصل و قبل از ورود به بحث اصلی بهتر دیدیم  

و سپس با این ذهنیت وارد بحث اصلی شویم, که ذیل در این قسمت به این مطلب  امینمائود و غیر مشهود را بیان مشه

 .میپردازیم

 بیشتری اختیارات هستند، فوری تحقیقات و اقدامات انجام به موظّف دادگستری ضابطان که این به نظر مشهود،جرائم  در 

جرائم  در مقدماتی تحقیقات تفاوت بنابراین. است غیرمشهود و مشهود جرم تفاوت ایمبن امر همین که شده واگذار آنان به

 را مقدماتی تحقیقات موضوع، در بیشتر اختیار و قدرت لحاظ به ضابطان مشهودجرائم  در که است این در غیرمشهود و مشهود

 عابرانی یا اندشنیده را جرم که سروصدای مسایگانیه یا انددیده را جرم وقوع که شهودی از مثال، طور به. دهندمی انجام رأساً

 که دیگری شی هر یا سالح یا سنگ یا آچار یا چاقو یا چوب و کرده تحقیق اندشده متهم فرار متوجۀ کوتاهی فاصلۀ در که

 از که را اشیایی همچنین. کنندمی ترسیم را جرم وقوع صحنۀ کروکی و کنندمی آوریجمع است بوده جرم ارتکاب وسیلۀ

 تماس اجازۀ و کنندمی تحقیق متهم و شاکی از و ذکر صورت مجلس در است ریخته جرم وقوع محل در علیهمجنی یا متهم

 همراه به را شودمی تشکیل مقدماتی پروندۀ نیز نهایتاً. دهندنمی دارد وجودها آن با وی تبانی احتمال که افرادی با را متهم

 در مشهودجرائم  در مقدماتی تحقیقات انجام. کنندمی ارسال صالح قضایی مقام نزد( متهم با) هشد انجام اقدامات از گزارشی

 .51است ساعت 14 آن مدّت حداکثر که طوری به انجامد طول به زیاد تواندنمی متهم وجود صورت

 :آیدمی پیش حالت دو مقدماتی تحقیقات مرحلۀ در غیرمشهود جرم در اما

                                                           
 .81 ص. تهران دانشگاه انتشارات یموسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1818 مرتضی، . محسنی،15
 .41 ص. تهران دانشگاه انتشارات یموسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1818 مرتضی، . محسنی،11
 .141 ص نهم، چاپ سمت، انتشارات: تهران ،1 ج کیفری، دادرسی آیین ،1834محمد,  . آشوری،12
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 نیست؛ دسترس در دالیلی و است نبوده اختیار در جرمی صحنۀ ولی اند،یافته اطالع جرم وقوع از قطف ضابطان: اوّل حالت 

 شده برده نام افرادی از هم اگر و نیست کار در نیز مظنونی و متهم و ندارند تفتیش برای منزل به ورود اجازۀ ضابطان همچنین

 حالتی چنین درباشد(.  مؤثّق منبع از مأموران دریافتی اطالع که یشرط به البته) ندارد وجودها آن علیه دلیلی هنوز است،

 که صورتی در صالح قضایی مقام. کنند اعالم صالح قضایی مقام به الزم دستور اخذ و تکلیف کسب برای را مراتب باید ضابطان

 مقدماتی تحقیقات دستور باشد، موجود دالیل از قسمتی حتّی یا دالیل آوریجمع امکان یا شده واقع او قضایی حوزۀ در جرم

 .59کندمی بیان مورد خصوص در را الزم تعلیمات عنداالقتضاء و کرده صادر را

. دارد وجود شایعاتی صرفاً و نباشد مؤثّق منبع از نیز ضابطان اطالعات و است مشکوک جرم وقوع امارات و عالئم: دوّم حالت

 به ورود یا دستگیری حق اینکه بدون) دهند انجام را الزم تحقیقات باید ی،قضای مقام به اطالع از قبل ضابطان حالت این در

 شودیم تقویت و شده قرینه و دلیل با توأم ضابطان شدۀ دریافت اطالعات الزم، تحقیقات انجام با(. باشند دارا را شخصی منزل

 .54شودمی داده گزارش صالح قضایی مقام به صورت این در و

 کرد: اشاره مورد چند به توانمی مقدماتی، تحقیقات حیث از غیرمشهود و مشهودجرائم  تفاوت در بنابراین 

 صالحذی مقام به فوراً را موضوع هستند مکلّف جرم وقوع از اطالع محض به غیرمشهودجرائم  در دادگستری ضابطان 

 الزم اقدامات مؤظّفند تحقیقات تطویل از زپرهی برای مشهودجرائم  در لیکن بمانند، منتظر دستور اخذ تا و دهند اطالع قضایی

 واقع، در 55.برسانند قضایی مقام اطالع به آن از پس را نتیجه و داشته معمول متهم بازداشت و جرم ادلّۀ و آثار حفظ برای را

 تا حداکثر مجازند ضابطان باشد، ضروری تحقیقات تکمیل هدف با و کوتاه مدّتی برای مشهودجرائم  در متهم بازداشت چنانچه

 بازداشت قرار قضایی مقام سوی از که این بدون ساعت، 14 بر زائد متهم بازداشت البته. نگه دارند نظرتحت را متهم ساعت 14

 قرار قضایی مقامات اختیار در را متهم ساعت، 14 مدّت گذشت از پس که ضابطی و است قانونی مجوز فاقد باشد، شده صادر او

 .53دهدمی قرار( 531 ماده) اسالمی مجازات قانون در مندرج مجازات معرض در را خود ندهد،

 ضبط و تفتیش برای مسکونی اماکن و منازل به ورود مشهود،جرائم  در دادگستری ضابطان دیگر اختیارات جمله از اما 

جرائم  در دیگر بارتع به 53.است مناسب آن حفظ و جرم ادلّۀ آوریجمع برای که است اقدامی گونه هر کلی طور به و اشیاء

 به نسبت توانندمی لزوم صورت در و راستا این در و آورند عمل به دارد فوریت که را تحقیقاتی و اقدامات باید ضابطان مشهود،

 آوریجمع به نسبت کلی طور به و قضایی مقام اجازۀ بدون حتّی اشخاص، جلب نیز و اشخاص و اماکن منازل، تفتیش و ورود

 انجام تحقیقات( برسانند او اطالع به را جرم وقوع وقت اسرع در مؤظّفند که) قضایی مقام حضور از پس و نندک اقدام دالیل

 تحقیقات انجام که این مگر ندارند مداخله حق دیگر ضابطان جرم، صحنۀ به قضایی مقام ورود با. کنند او تسلیم را شده

 در امّا. کنند اقدام قانونی مقررات دقیق رعایت با باید نیز صورت نای در که شود محول آنان به جدیدی مأموریت یا تکمیلی

 موارد را در آن تفتیش و اشخاص منازل به ورود حق قضایی مقام مخصوص اجازۀ با فقط دادگستری ضابطان غیرمشهود،جرائم 

                                                           
 .141 ص پیشین، مأخذ: الدینسیدجالل . مدنی،18
 .141 گ 146 ص . همان،14
 .235 ص پیشین، مأخذ: محمدعلی . اردبیلی،11
 .141 ص پیشین، مأخذ: محمد . آشوری،16
 .235 ص پیشین، مأخذ: محمدعلی . اردبیلی،11



 14-100، ص   1931  ردادخ،  1، جلد 24، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

67 

 

 تصدّی اختیار( مسلّح نیروهای قضایی درسازمان) دادستان مشهودجرائم  در فوق، موارد بر عالوه 51.داشت خواهند ظن

 و بپردازد تحقیق به ندارد حق دادستان غیرمشهودجرائم  در که حالی در دارد، بازپرس مداخلۀ و ازحضور پیش را تحقیقات

 .53بسپارد بازپرس به را وظیفه این است مکلّف

ف ضابطین دادگستری حال که با این دو وضعیت در تحقیقات مقدماتی آشنا شدیم وارد بحث اصلی در مورد نقش و وظای 

 میشویمدر جرائم مشهود 

 ظابطین دادگستری

 آیین دادرسی کیفری 11 ماده

حفظ اثار و عالیم و جمع آوری  ظابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم،

ابالق اوراق و اجرای تصمیمات  ت مقدماتی،تحقیقا یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، شناسایی، ادله وقوع جرم،

 کنند.اقدام می به موجب قانون قضایی،

 31در واقع ضابطان دادگستری بازوان اجرایی مقامات قضایی هستند.

 قانون آیین دادرسی کیفری 13 ماده

 اند از:ضابطان دادگستری عبارت

که آموزش مربوط را  تظامی جمهوری اسالمی ایران کهافسران و درجه داران نیروی ان شامل فرماندهان، ضابطان عام الف:

 دیده باشند

 های وازادی حقوق وتضمین ومرج هرج ایجاد از وجلوگیری قوانین اجرای حسن بر عدالت واستقرار امنیت تأمین شک بی

 تعیین قانون طتوس بایستی نیرو این مبنا براین باشد قضایی وفرآمین اوامر مجری که است نیرویی موجودیت افرادنیازمند

 دانست ضابط را او تواننمی نشناخته رسمیت به واورا نکرده تعیین ضابط عنوان به را کسی قانون که مادام. شود ومعرفی

 عمل چنین این ضابطین بندی طبقه خصوص در کیفری دادرسی آیین قانون. داشت ملحوظ وی برای را وتکالیفی ووظایف

 :پردازیممی آن شرح به که است کرده

 درجرایم تصرف و دخل برای خاصی وشرایط است وعام کلی دارند عهده بر که واختیاراتی وظایف که ضابطین از دسته آن

 و وظایف و دارند اقدام صالحیت جرائم، کلیه مورد در که هستند ضابطینی عام ضابطین دیگر عبارت یابه ندارد وجود آنان برای

 این در آخوندی دکتر اما است ساکت ضابطین تعریف در قانون نیست خاصی شرایط یا معین جرائمی به محدود هاآن اختیارات

. است کرده منع قانون که آنچه مگر دارند را جرائم کلیه درباره اقدام صالحیت که هستند افرادی عام ضابطین نویسدمی باره

 اعالم دادگستری ازضاطین رایکی انتظامی نیروی دیده آموزش داران ودرجه افسران و هان فرمانده ک.د.آ.ق ماده الف بند

 می وظیفه انجام مورد این در مربوط ضابطان نظارت تحت اما( شوندنمی محسوب دادگستری ضابطین وظیفه کارکنان) کندمی

 دبای دارند که واختیاراتی تکالیف اساس بر دادگستری ضابطان است باضابطان رابطه این در شده انجام اقدامات کنندومسولیت

 آموزش کارکنان رابه عام ضابطان قلمرو موضوع این بینی پیش با قانون و باشد کرده طی را زمینه این در الزم هایآموزش

                                                           
 .141 ص پیشین، مأخذ: محمد . آشوری،13
 .235 ص پیشین، مأخذ :محمدعلی . اردبیلی،13
 حقوقی هایپژوهش نشر ،4 چاپ در قانون آیین دادرسی کیفری، هانکته ،1834،علی خالقی، .65
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 ضابط عنوان به انتظامی نیروی کارکنان کلیه شناسایی باره در که نقدی به رو این واز است کرده محدود انتظامی نیروی دیده

 .است گفته پاسخ است شده وارد

شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری  ضابطان خاص ب:

سازمان  ماموران وزارت اطالعات، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، از قبیل روسا، شوند،محسوب می

همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به  سداران انقالب اسالمی.اطالعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پا

 شود.ضابط محسوب می شود.تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول می موجب قانون،

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می  شوند،ضابط دادگستری محسوب نمی کارکنان وظیفه،-تبصره

 این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. سئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.کنندو م

 آن از غیر در و است معین شرائطی یا خاص جرائم به محدود هاآن دخالت صالحیت که هستند ضابطینی خاص ضابطین

 این شدن شناخته ضابط آیا که آیدمی ذهن به سؤال این حال. ندندار اقدام و مداخله حق شرایط، آن تحقق بدون یا جرائم

 گفت باید پاسخ در خیر؟ یا کندمی محدود یا نفی را حوزه این در عام ضابطین اقدام و دخالت صالحیت خاص، زمینه در افراد

 یا محدود را عام ضابطین اقدام و دخالت خاص ضابطین و شوندمی محسوب دادگستری ضابط حال همه در عام ضابطین که

 محول وظایف درحدود خاص قوانین موجب به که ومامورانی مقامات شامل خاص ضابطان 13 ماده ب بند طبق. کنندنمی نفی

 وزرات ماموران زندانیان، به امورمربوط به نسبت زندان وماموران معاونان روسا، شوندازقبیل می محسوب دادگستری ضابط شده

 قانون، موجب به که درمواردی مسلح نیروهای همچنین. اسالمی انقالب پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی وماموران اطالعات

 .شوندمی محسوب ضابط شود محول آنان به ضابطان وظایف از یابرخی تمام

 زندانیان به مربوط امور به نسبت زندان معاونین و روسا -2

 نه هستند، کشور تامینی اقدامات و هازندان سازمان کارکنان زندان، ورانمام و ندارند حضور هازندان در عام ضابطین اصوالً

 انجام یا زندان محیط در ارتکاب صورت در جرم دالیل و آثار حفظ برای قانونگذار جهت همین به. انتظامی نیروی ماموران

 ضابط عنوان به زندانیان جرادم مورد در را هاآن معاونان و هازندان روسای جرائم، این خصوص در بازپرس نظر مورد تحقیقات

 .است شناخته

 پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی مأمورین -1

 نیروی به»: شد اعالم آن 2 ماده در و تصویب بسیج از قضایی حمایت قانون بسیج، هفته با همزمان 2/21/32 تاریخ در

 در مشهود جرائم با برخورد هنگام قضائیه، قوه ضابطین همانند شودمی داده اجازه اسالمی انقالب پاسداران سپاه بسیج مقاومت

 فرار و جرم آثار امحاء از جلوگیری منظور به آنان نیاز اعالم یا و هاآن موقع به اقدام عدم یا و دیگر ضابطین حضور عدم صورت

 که ماده همین 9 تبصره به توجه با. «آورند عمل به الزم قانونی اقدامات قضایی مراجع به گزارش ارسال یا و تهیه و متهم

 مجوز و گرفته فرا زمینه این در را الزم هایآموزش که افرادی طریق از را فوق وظیفه سپاه، بسیج مقاومت نیروی»: افزایدمی

 32 .«…کرد خواهد اجراء باشند نموده دریافت مزبور نیروی از را مخصوص

 

 

                                                           
 همان. 61
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 ملی امنیت عالی شورای تصویب با مسلح نیروهی -9

 انتظامی وظایف و دارند عهده بر را بیگانه تجاوز برابر در کشور از حفاظت وظیفه سپاه و ارتش از اعم مسلح نیروهای والًاص

 نیروی تقویت ضرورت حال عین در. دارد قرار عام ضابط عنوان به انتظامی نیروی عهده بر شهرها در امنیت و نظم تأمین و

 بگیرد کمک دادگستری ضابط عنوان به نیز مسلح نیروهای از که است داشته آن بر را ارقانونگذ خود، وظایف انجام در انتظامی

 .دهد قرار ملی امنیت عالی شورای عهده بر نیز را امر این رت. ضر موارد تشخیص و

 خاص قوانین موجب به ماموران سایر -4

 ضابط محوله وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مامورینی و مقامات»: داردمی مقرر ک. د. آ. ق 25 ماده 5 بند

 :شودمی اشاره نمونه چند به ذیالً که کندمی اشاره افراد این به ،«شوندمی محسوب دادگستری

 قاچاق کشف و عایدات وضول ماموران

 هواپیما فرمانده

 جنگلبانی ماموران

 شکاربانی ماموران

 کشتیرانی و بنادر سازمان ماموران

 نپاسدارا سپاه اعضای

فرمانده  به طور مثال: شود،فوق حصری نبوده و شامل موارد دیگری نیز می« «ب»»ضابطان خاص به شرح مذکور در بند 

( 2932 از قانون دریایی ایران اصالحی 3 مکرر 15 ماده) فرمانده کشتی (،2911قانون هواپیمایی کشورمصوب  1 ماده) هواپیما

 31و.....( 2931 ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوبقان 93 ماده) ماموران حفاظت سازمان گمرک

 

 2931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در دادگستری ضابطین نقش

 دادرسی آیین. قانون خوردیم چشم به قدیم قانون به نسبت زیادینسبتاً  تغییرات جدید کیفری دادرسی آیین قانون در

 بر که باشدیم این بیانگر دیآیم بدست نتایجی است. شده استفاده فرانسه سیدادر آیین قانون از آن تدوین برای جدید کیفری

 که کرد قلمداد ضابط را ییروهاین بایسی بلکه باشدینم قضایی ضابط مقام برای صالح هرنیرویی دیگر قدیم قانون خالف

 اقداماتاعتبار  مشهود،جرائم  در ضابطان واختیارات حدود تبیین جدید قانون در همچنین باشند دیده را الزم یهاآموزش

 یادآوری عدم اجرایضمانت  ضابطان، قضایی وظایف از اداری وظایف کیتفک قضایی، مقام حضور از پسجرائم  این در ضابطان

 39اند.پرداخته بدان کیفری دادرسی آیین قانون کنندگان تدوین که است مواردی جمله از مظنونان یا متهمان حقوق

 

                                                           
 حقوقی هایپژوهش نشر ،4 چاپ کیفری، دادرسی آیین قانون در هانکته ،1834،علی . خالقی،62

 در شهروندی حقوق و قضایی نظارت ملی همایش: انتشار محل ی،شهروند حقوق درحفظ دادگستری ضابطین ، نقش1834،محمد . سهراب بیگ،2

 ایران اسالمی جمهوری نظام
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 ر جرائم مشهودوظایف ضابطین د

 از خاصی اقدامات لذا گرددیم رسیدگی و پیگیری تشریفات بدون و عاًیسر جرم مشهودجرائم  در شد گفته که همانطور 

 از:اند عبارت که ردیگیم صورت( دادگستری ضابطان) انتظامی نیروی نیمأمور سوی

 اعالم در اسرع وقت به مقام قضایی -2

 جرم( صحنه بررسی) یمحل معاینات انجام-1

 شهود( از بازجویی) اداره در یا (محلی تحقیقات) محل در مطلعین گواهی استماع-9

 قانونی( شرایط رعایت با منزل و نقلیه بدنی، وسایل بازرسی) هایبازرس-4

 دالیل وتوقیف ضبط-5

 متهمانساعته  14 حداکثر بازداشت و دستگیری-3

 متهمان از بازجویی-3

 یلدال امحاء از جلوگیری-1

 قضایی مرجع به وقت اسرع درجرائم  و جنایات اعالم-3

 در ادامه به چند مورد از موارد باال که از اهمیت ویژه ای برخوردارند خواهیم پرداخت:

 

 قضایی مقام به وقت اسرع در اعالم

, شودیمب آن یکی دیگر از طرقی که دادستان به وسیله آن از وقوع جرم در حوزه قضایی خود مطلع و مکلف به تعقی 

 .34شودیمگزارشی است که توسط ضابطین دادگستری به او داده 

پس از اطالع از وقوع جرم آن را به دادسرا گزارش نمایند. اما قبل از این  اندمکلفدر جرائم مشهود, ضابطین دادگستری  

 .میدازپریمی بعد به این موارد هاقسمتاقدام باید یک سری اقداماتی را انجام دهد که در 

 

 جرم( صحنه بررسی) یمحل معاینات انجام

جنایات واقع  به راجع تحقیقات در جنبه نیترمهم را جرم صحنه و جرم کشف محل از دقیق و کامل بازدید نتوانیم اگر 

 بر نظران صاحب. بشناسیم تحقیقات یهاقسمت نیترحساس و نیتریاساس از یکی عنوان به را آن باید کنیم، محسوب شده

 عادی را همه و بازدید را صحنهها ده اگر. میدهینم دست از را چیزی آن بازرسی و صحنه در حضور با که هستند عقیده این

 دست از را مشکوک موارد از مورد یک که است آن از بهتر است نشده واقع جنایتی که برسیم نتیجه این به رسماً و کنیم اعالم

 اطالعات و حقایق چشمه سر جرم صحنه واقع در. باشد نداشته وجود دالیل گردآوری برای آن به بازگشت امکان دیگر و بدهیم

 مؤثر نقش و اهمیت به توجه با و گرددیم منتهی مجرم گاه مخفی به که است ای جاده ابتدای و است مجرم و جرم به مربوط

 انکار یا و رد امکان عدم همچنین و آن تکبمر شناسایی جرم، وقوع اثبات برای جرم صحنه در موجود( فیزیکی) یماد دالیل

 ای ویژه اهمیت از مذکور دالیل و مدارک آوری جمع و جرم صحنه بررسی و حفظ جرم، مرتکب توسط دالیل قبیل این

 جمع و جرم صحنه بررسی با نحوی به دارند عهده بر که ای وظیفه مناسبت به که افرادی دینمایم ایجاب و است برخوردار

                                                           
 41ص  .دانش شهر هایپژوهش و مطالعات مؤسسه تهران، اول، چاپ کیفری، دادرسی آئین ،1833علی، خالقی، .64



 14-100، ص   1931  ردادخ،  1، جلد 24، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

64 

 

 گفت توانی. منمایند کسب را کافی و الزم تجارب و آموزش زمینه این در ،کنندیم پیدا کار سرو جرم مدارک و یلدال آوری

 صحنه در حضور. گردد مطرح آزمایشگاهی و علمی تخصص یک عنوان به باید جنایات در صحنه بررسی و محل معاینه امروزه

 امور به رسیدگی و دقت سرعت، فقط نه جرم مادی دالیل و ارآث حفظ و مجرمانه یهادهیپد شناخت و ضبط ثبت، جرم،

 و محکم پشتوانه یک عنوان به را قضایی مراجع و دینمایم جلوگیری قضایی اشتباهات بروز از بلکه ،دهدیم افزایش را کیفری

 اشتباه بهاند کرده بازدید جرم صحنه از که کسانی اولین که است افتاده اتفاق این بارها. کندیم تثبیت عمومی اذهان در استوار

 مرگ یک موضوع، که شده ثابت صحنه در فنی کارشناسان و مسئوالن حضور با که صورتی دراند دانسته عمد قتل را جریانی

 .35گیرد قرار نظر مورد همواره دی. باآن حفظ و جرم صحنه در سریع حضور اهمیت. نیست بیش عادی

قانون  44رم از اهمیت خاصی برخوردار است که در جرائم مشهود بر اساس ماده همانگونه که بیان شد بررسی صحنه ج 

 باید ضابطین این اقدام را انجام دهند که در این ماده چنین آمده است: 2931 آئین دادرسی کیفری مصوب

 اخذ و لیفتک کسب جهت را مراتب مشهود غیر جرائم در جرم، وقوع از اطالع محض به دادگستری ضابطین - 41 ماده» 

 و آالت حفظ منظور به را الزم اقدامات تمامی مشهود جرائم خصوص در و کنندیم اعالم قضایی ذیصالح مقام به الزم دستور

 اطالع به بالفاصله و انجام را مقدماتی تحقیقات و معمول تبانی، یا و متهم فرار از جلوگیری و جرم دالیل و عالئم و آثار و ادوات

 «.ندرسانیم دادستان

 :است زیر شرح به گیرد صورت باید جرم صحنه بررسی در معموالً که اقداماتی 

 اطالعات ثبت .2

 آن به رسیدن زمان و جرم محل سمت به حرکت زمان جرم، وقوع از اطالع و دادن خبر زمان .1

 .جوی شرایط جرم، صحنه کلی و عمومی وضعیت .9

 و جسد اولیه معاینه جسد، کلی شرایط جسد، گیری رقرا وضعیت بررسی امکان، حد تا جسد هویت و جنسیت تعیین .4

 .مرگ از سپری زمان تعیین

 .مرگ علت اولیه برآورد و مرگ حدوث نحوه مقدماتی بررسی .5

 جرم وقوع ارتباط با در که ای نکته یا موضوع هر و دارند حضور صحنه در که افرادی محل، روشنایی و نور وضعیت .3

 .باشد اهمیت بوده

 جرم هصحن از عکسبرداری .3

 :داشت توجه باید نیز ذیل نکات به مناسب زوایای انتخاب و عکسبرداری فنی نکات رعایت ضمن

 .جرم صحنه عمومی و کلی منظره و هال یا و راهرو آن، گیری قرار محل یا ورودی درب از عکس گرفتن

 که نحوی به گرفت، عکس صحنه جزئیات از و ساعت عقربه گردش جهت در جرم صحنه از که است نیاز مواقع بعضی در

 قرار هم کنار ترتیب به راها عکس تمام چنانچه صورت این در. شود گرفته نیز قبل قطعه از کمی قسمت قطعه هر عکس در

تر کوچک منطقه چند به را آن ابتدا باشد وسیع جرم صحنه اگر است بدیهی داشت، خواهیم جرم صحنه از کاملی تجسم دهیم

 امکانات وجود صورت. در میکنیم عمل شده گفته روش مطابق شده تقسیم مناطق از یک هر رد سپس و میکنیم تقسیم

 .آورد عمل به نیز فیلمبرداری جرم، صحنه از عکسبرداری بر عالوه توانیم

                                                           
 211ص  .متس انتشارات: تهران تطبیقی، مطالعه -جنایی تحقیقات حقوق ،(1835) اهللولی . انصاری،61
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 جرم صحنه از کروکی تهیه .1

 و فواصل دننمو مشخص برای که کندیم ایجاب مهم یهاقیحر و رانندگی تصادفات و قتل نظیرجرائم  بعضی در

 جرم، صحنه از عکسبرداری بر عالوه ثابت، نقاط به نسبت جرم دالیل دقیق فاصله تجسم همچنین و واقعی یهااندازه

 گردد: رعایت باید جرم صحنه کروکی تهیه در که نکاتی. شود تهیه نیز کروکی

 .شود(. مشخص غرب و شرق جنوب، شمال،) یاصل یهاجهت نمودم مشخص .3

 .شود رسم معینی مقیاس یک با هااندازه تمام .21

 .شود مشخص و گیری اندازه تغییر، قابل غیر و ثابت نقاط به نسبت جرم مدارک و دالیل فواصل .22

 .گردد خودداری کروکی در ندارند ارتباطی جرم وقوع با که مواردی اشیاءو گنجاندن از .21

 .33گردد قید آن زیر کروکی مقیاس و محل تاریخ، .29

 

 ی از امحاء دالیلجرم و جلوگیر صحنه حفظ 

 اقداماتی که در این مورد باید صورت پذیرد به شرح ذیل است:

 گیرد، صورت باید موارد سایر و عمدی حریق سرقت، قتل، نظیرجرائم  وقوع از اطالع از پس بالفاصله که اقدامی اولین 

 مشکوک و سایر جرائم مشهود یهامرگ وقوع جریان از که افرادی اولین ما کشور در که آنجایی از و است جرم صحنه حفظ

 .33باشدیم آنان عهده بر جرم صحنه از حفاظت بنابراین هستند، انتظامی نیروی مأموران شوندیم مطلع

 را وسیعی محدوده امکان حد تا است بهتر. آید عمل به حفاظت آن از و گردد مشخص جرم صحنه محدوده ستیبایم ابتدا 

 بستگی طبیعی یهاتیمحدود قبیل از شرایطی به نیز امر این. کردتر کوچک و محدود را آن لزوم صورت در و نمود انتخاب

 .31دارد

 وضعیتی و صورت همان به را جرم صحنه توانندیم جنایی عکاس و جرم صحنه بررسی کارشناس صحنه، حفظ صورت در

 تهیه کروکی و عکس یادداشت، آن از و دهکر بررسی و مشاهده است، داشته شدن مطلع هنگام الاقل یا و جرم وقوع هنگام که

 .33نمایند آوری جمع را دالیل و

 باعث ندانسته افراد این زیرا باشدیم نیاز جرم صحنه در مجاز غیر افراد لت دخا و تردد از جلوگیری به صحنه، حفظ جهت 

 .31شوندیم جرم مدارک و آثار از قسمتی یا تمام رفتن بین از و جابجایی جرم، صحنه خوردن هم به

 به منجر که مدارکی و دالیل عمدی بردن بین از برای جرم صحنه به او ایادی یا و مجرم احتمالی ورود از جلوگیری 

 .32شد خواهد مجرم شناسایی

                                                           
 .244کیانی, تهران, انتشارات سیمیا. ص  مهرزاد دکتر گودرزی، فرامرز دکتر کتاب براساس: قانونی پزشکی ,1833 . معینی, رضا,66
 241. منبع قبل. ص 61
 . همان.63
 همان .63
 246. همان. ص 15
 همان. .11
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 استفاده سوء امکان سلب نتیجه در و شده انجام اقدامات و جرم وقوع به مربوط اطالعات و اخبار موقع بی نشر از جلوگیر 

 .31مذکور مطالب از مجاز غیر اشخاص

 احتماالً که جرمی یهاصحنه و سوزی آتش یهاصحنه در که اشخاصی جان حفاظت تأمین با رابطه در وظیفه انجام 

 .39باشد انفجار معرض در ای منفجره ماده یا شلیک آماده ای اسلحه

 جرم با است ممکن و دارند را جرم عوقو محل به شدن نزدیک در سعی نحوی به که کسانی و مظنون افراد گرفتن نظر زیر 

 .34تحقیقات جهت آنان دستگیری لزوم صورت در و باشند داشته زمینه این در اطالعاتی یا باشند، مرتبط مجرم و

 با که ییهامصاحبه اساس بر. است فوق العاده مهم دیده بزه از حمایت و جرم کشف برای جرم دالیل و آثار و صحنه حفظ 

 جرم کشف در پلیس مهم اقدامات از یکی جرم صحنه حفظ ،میا( داشتهافسران آگاهی ویژه به) انتظامی اسانکارشن از نفر 213

 تأثیر تواندیم آن دالیل و آثار و صحنه جرم حفظ در پلیس به موقع و صحیح اقدامات. است شده عنوان متهمان و دستگیری

 اقدامات عکس، به و بگذارد جای بر دیده بزه حقوق استیفای و یدهد بزه حمایت از جرم، از ناشی یهابیآس کاهش در فراوانی

 35.کند بدتر را او وضعیت و کرده تشدید را دیده بزه آسیب دیدگی تواندیمنادرست 

 جمع صحیح صورت به جرم ادوات و و آالت مدارک و دالیل کلیه است الزم و شده کشف جرم مشهود، جرائم در معموالً 

 محاکمه و دادرسی در است ممکن که دیگری ضروری اقدام هر همچنین. قید شود مجلس صورت در قیقاًد مراتب و شده آوری

 .33گیرد انجام پلیس توسط باید شود، مفید واقع

 دستور حسب بر باید پلیس جرائم، نوع در این. است محدود قضایی مقام دستور به پلیس اقدامات غیرمشهود، جرائم در اما 

 مربوط اقدامات تمامی خود که داندیم صالح گاهی قضایی مقام که است حالی این در. دهد انجام را خود اتاقدام قضایی، مقام

 .33کند پلیس واگذار به را آن از بخشی فقط یا دهد انجام را مدارک و دالیل آوری جمع و به تحقیق

 ییهامصاحبه در) دیدگان بزه و میکارشناسان انتظا از برخی جرم، صحنه در پلیس حضور به بخشیدن سرعت منظور به 

از  خودرو به جای ،شوندیم اعزام جرم صحنه به که مأمورانی اولین امکان، در صورت کهاند کرده پیشنهاد( میاداشته آنان با که

 أمورانم از بسیاری نیز تهران در اخیراً .نشوند گرفتار هاابانیخ شلوغی در بزرگ شهرهای در تا کنند استفاده موتورسیکلت

 .31شوندیم اعزام جرم صحنه به موتورسیکلت با هستند، هم تجهیزات پلیسی و وسایل به مجهز که 221 پلیس

 زمانی فاصله کردن کم در نیز مناطق جرم خیز در ویژه به شهرها، مختلف مناطق در پلیس گسترده یهاگشت حضور 

 انتظامی گشتهای این وجود. دارد خوبی تأثیر ،شودیماقع وها آن گشت نزدیکی محل در که ییهاجرم صحنه در حضور برای

 احتمال بلکه ،دهدیم را افزایش پلیس موقع به دخالت نتیجه در و وقوع حال در یهاجرم صحنه با برخورد نه تنها احتمال

 .33دهدیم افزایش فرار شوند، به موفق که این از قبل نیز را مجرمان دستگیری

                                                           
 241همان. ص  .12
 همان. .18
 243. همان. ص 14
 811دانش. ص  گنج انتشارات تهران، اول، چاپ مقاالت، مجموعه ری،کیف عدالت ،1816 محمد، آشوری، .11
 . همان.16
 816. همان. ص 11
 816. همان. ص 13

 811همان. ص 13 
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 برخی( قتل مثل مهمی جرائم ویژه در به) جرم صحنه در الزم اقدامات موقع به و سریع انجام منظور به دیگر طرف از 

 قبل از قانونی پزشکی و اورژانس قضایی، مقام پلیس، از متشکل ی مشترکهامیت کهاند داده پیشنهاد انتظامی کارشناسان

 .11شوند اعزام صحنه جرم به مشترک تیم و گروهی صورت به و شوند مستقر شهرها مختلف نقاط در و دهی شده سازمان

 و آثار حفظ و جرم ادوات و آالت محل، ضبط معاینه صحنه، حفظ شامل جرم دالیل و آثار و صحنه حفظ حال هر به 

 .میدهیم بررسی قرار مورد ذیل شرح به که است جرم دالیل

 

 محل معاینه و صحنه حفظ

 گاهی جرم صحنه. دهدیم انجام آنجا جرم در ارتکاب برای را خود ونقان خالف اقدامات مجرم که است محلی جرم صحنه 

 میدان یک یا خیابان یک مانند گسترده و وسیع زمانی و است اتاق یک محدود مانند محوطه ای در و نیست وسیع چندان

 .12شودیم منتقل دیگری محل به مجنی علیه جسد و شده واقع محلی در جرم گاهی .است

 کشیده دیگری نقطه به و شده درگیری شروع و نزاع محلی در مثالً ؛ردیگیم انجام مختلف محلهای در جرم اوقات گاهی

 باید شده، انجام درگیری که ییهامحل تمامی در مواردی چنین در. ونددیپیموقوع  به قتل دیگر محل در سرانجام و شودیم

 .11گیرد صورت معاینه محلی

 طرفی از و کنند اقدام باید سریعاً دارند، بنابراین اختیار در محدودی زمان انتظامی وینیر مأموران جرم، صحنه بررسی در 

 زمان این از بنابراین. نیست امکانپذیر« طالیی قانون یا قاعده» است، جرم معروف صحنه زدن برهم از بعد سابق وضع اعاده

 را محلی معاینه و را کرده استفاده حداکثر جرم، از ناشی یهابیآس کاهش و دیده بزه از حمایت جهت در به باید که محدود

 .19داد انجام کافی دقت با و خوبی به

 دیده بزه یهابیآس کاهش در مهمی نقش بسیار که جرم ارتکاب صحنه به ورود بدو در پلیس اقدامات نیترمهم از یکی 

از  ویژه به. دارد تقدم دیگر امر هر بر مصدومان جان نجات. است دیده صدمه دیدگان درمان بزه و نجات و امداد گیری پی دارد،

 جرم ادله و آثار حفظ و( او جان برای حفظ ویژه به) دیده بزه درمان برای الزم اقدامات بین اگر حتی پلیسی، اقدامات منظر

 نجات دنبال به یدبا پلیس مأموران و دارد برتری و تقدم جرم ادله و آثار بر حفظ دیده بزه درمان و جان نجات باشد، تعارضی

 .باشند مصدوم دیده بزه یا درمان و جان

 :ازاند عبارت جرم صحنه حفظ اهداف 

 کنند؛ آوری جمع را جرم دالیل بتوانند . کارشناسان2

 گیرند؛ قرار نظر زیر مشکوک و مظنون افراد و شده جلوگیری غیر افراد دخالت . از1

 شود؛ جلوگیری اخبار بی موقع نشر . از9

 شود؛ جلوگیری جرم صحنه به او ایادی و مجرم احتمالی ورود . از4

 شود؛ جلوگیری غیر اشخاص سوءاستفاده و دستبرد . از5

                                                           
 همان. 35
 233ص  .اندیشه عصر نشر تهران، اول، چاپ کاربردی، نگاهی با کنونی حقوقی سامانه در دادسرا ،1833امراهلل، نژاد، حکیمی علی؛ خیاوی، اعتمادی .31
 همان. .32
 همان. .38
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 .14شود داده نجات ،اندشده گرفتار صحنه در که اشخاصی جان. 3

 هب خبره اهل و دادگستری قضایی، ضابطان مقامات توسط جرم صحنه بررسی و مشاهده از است عبارت محل معاینه 

 یا قضایی مقام وسیله به مقدماتی تحقیقات مرحله در است ممکن معاینه محل. جرم دالیل و ادوات آالت، آوری جمع منظور

 از و کند پیدا دادرسی ضرورت مرحله در یا و گیرد انجام خبره اهل یا دادگستری ضابطان وسیله به او از سوی نمایندگی به

 موقع به را جرم آثار بتوان تا آید عمل به مقدماتی مرحله تحقیقات در محل معاینه است بهتر البته 2. آید عمل به دادگاه طرف

 و اهمیت صحنه جرم بررسی و معاینه مجرمان، دستگیری و شناسایی و جرائم علمی کشف در .کرد ضبط و مشاهده محل، در

 علمی به طور اگر و است نهفته جرم حنهص در حل مشکالت معمای کلید صاحب نظران، عقیده به. دارد ارزشمندی بسیار نقش

 صحنه جرم وارد مجرمانه رفتار انجام برای مجرم زیرا کرد؛ خواهد هدایت متهم به مخفیگاه را پلیس شود، بررسی دقیق و

 برای تیآال و ابزار از ،کندیم باز را در به محل ورود هنگام مثال، به طور ؛شودیم متأثر آن از و گذاشته تأثیر آن بر و شودیم

 .15کندیم استفاده موجود وسایل از جرم ارتکاب برای و شودیم درگیر علیه با مجنی یا و کندیم استفاده جرم ارتکاب

 در همچنان که فناوری و علم پیشرفت امروزه با ولی نبود، امکانپذیر آثار این از بهره برداری دور، نه چندان یهاگذشته در 

 و خون لکه و انگشت اثر سیگار، ته مو، تار یک. است بهره برداری قابل جرم در صحنه موجود آثار از بسیاری است، توسعه حال

 .13کندیم برمال را ارتکاب جرم نحوه و کرده معرفی مأموران به به سادگی را مجرم ،هاآن روی بر یهاشیآزماانجام 

 حرفهای و فنی نکات کلیه رعایت ،شوندیموارد  جرم عوقو محل به قضایی مقام از زودتر پلیس مأموران که این به توجه با 

 در و کرده جرم کشف جهت در قضایی مقام به زیادی کمک جرم، ادوات و آوری آالت جمع و جرم صحنه حفظ به مربوط

 .13دهدیم افزایش را دیده بزه از پلیس نهایت حمایت

به  جرم از ناشی یهابیآس کاهش دیده و بزه از حمایت جهت در جرم صحنه حفظ در پلیس نقش اهمیت بدین ترتیب 

 مادی دالیل کشف و جرم وقوع مکان و زمان دقیق تعیین جرم، و صحنه محل معاینه از اصلی هدف. شودیم نمایان خوبی

 .11است جرم مرتکب تشخیص هویت منظور به غیرمنقول مادی دالیل فیلمبرداری یا و عکسبرداری و اثربرداری، منقول

 کند رعایت را نکاتی و داده انجام را باید اقداماتی محلی معاینه و جرم صحنه حفظ در دیده، بزه از حمایت تجه در پلیس 

 از:اند ها عبارتآن نیترمهم که

 را جرم قربانیان به نیاز مورد یهاکمک صحنه جرم در حضور از پس بالفاصله باید پلیس مأموران: دیدگان بزه به کمک .2

 بطلبند؛ استمداد یا آتشنشانی اورژانس از لزوم رتصو در و کرده فراهم

 معاینه و بازدید مورد دقیقاً و کامالً را صحنه جرم ساعت یهاعقربه گردش جهت در باید مأموران: جرم صحنه بازدید .1

 دهند؛ قرار

                                                           
 148ص  .نشردادیار اصفهان، اول، چاپ مقدماتی، تحقیقات و دادسرا ،(1838) حسین، محمد احمد، شاملو .34
 11ص  .دادگستر نشر تهران، اول، چاپ المللی،بی کیفری دادرسی آیین ،1833محمود، صابر، .31
 212ص  .انتظامی علوم دانشگاه انتشارات: تهران ت،مقاال ه مجموع. پلیس و عمومی امنیت. 1834 اکبر نیا، وردی علی .36

 همان. .31
 14ص . طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات تهران، ،1 جلد. دادبان حسن ترجمه. کیفری دادرسی آیین(. 1811) برنار بولوک، استفانی، ژرژ، لواسو، .33
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 اسلحه، تنگرف قرار جسد، وضعیت از باید جهات اصلی، گرفتن نظر در با پلیس مأموران: جرم وقوع محل کروکی تهیه .9

ممکن  که جایی تا. کنند مشخص را آن مقیاس و کرده تهیه کروکی محل، کلی و موقعیت گلوله و خون آثار منزل، لوازم

 شود؛ مشخص نیز جرم فواصل مدارک و خودداری ندارند، ارتباط جرم وقوع با که اشیایی ازگنجاندن باید است

 بایدها عکس و شود انجام جرم صحنه در و جابه جایی تغییر رگونهه از قبل باید عکسبرداری: جرم صحنه از عکسبرداری .4

مشخص  قضایی مقامات برای جرم صحنه وضعیتها آن مشاهده با لزوم صورت درها ماهاز  بعد که شود گرفته طریقی به

 انجام جرم صحنه در ساعت یهاعقربهگردش  جهت در و شده شروع منزل به ورود محل از عکسبرداری معموالً. شود

 از عکسبرداری برای. شود عملیها آن دادن پیوند امکان تا شود را شامل قبلی عکس از بخشی باید عکس هر و شودیم

 باشد؛ داشته نتایج مثبتی زمینه این در تواندیم نیز فیلمبرداری و شود گرفته عکس گوناگون جهات است از الزم جسد

 که این مثالً کند؛ قید خود گزارش در و یادداشت کرده را موارد همه قیقاًد باید محلی معاینه مسئول: یادداشت برداری .5

ذکر  بوده، ساعتی چه محلی معاینه خاتمه کرده، پیدا حضور محل در قضایی ساعتی مقام چه رسیده، محل به ساعتی چه

 جرم، مدارک و لدالی از هر یک کشف نحوه شده، آوری جمع مدارک و دالیل از یک هر روی بر شده استفاده کدهای

 در باید همگی... و داشتند حضور جرم صحنه در کسانی چه کسی یا چه که این ،(آفتابی ابری، برفی، بارانی،) هوا وضعیت

 شوند؛ درج گزارش

 جنایی، پلیس مثل کارشناس و خبره اهل از مقام قضایی نظر با توانندیم محلی معاینه در مأموران: خبره اهل از استفاده .3

 کنند؛ استفاده.. .و پزشک

 و آثار مشخصات تمام باید. شود مجلس اقدامات صورت کلیه است الزم محلی، معاینه پایان در: صورت مجلس تنظیم .3

 و صریح باید جلسه صورت مندرجات. شود قید جلسه صورت در است، قضیه مؤثر در نحوی به که مکشوف و مشهود عالئم

 برای مقامات را جرم صحنه وضع که است صورت مجلس محتویات زیرا شد؛با اجمال و ابهام نوع از هر عاری و روشن

 آن در امر جزئیات که شود نوشته نحوی باید. به بنابراین. سازدیم آگاه جرم ارتکاب نحوه از را آنان و کندیم بازگو قضایی

 .13یابد انعکاس

 

 جرم ادوات و آالت ضبط

 ارتکاب جهت در را مجرم که هر وسیله ای. نیست چاقو و کارد اسلحه، قبیل از وسایلی صرفاً جرم ادوات و آالت از منظور 

 به ورود از پس پلیس مأموران بنابراین. شودیم محسوب جرم آالت جرم باشد، ارتکاب وسیله خود یا و کندیم کمک جرم

 رهنمون جرم سوی کشف به راا هآن که چیزی هر و بگردند آن ادوات و آالت دنبال به باید جرم، نوع به با توجه جرم صحنه

 .31کنند ضبط ،کندیم

 ادوات و آالت ضبط مورد در است دیده، الزم بزه از حمایت و جرم به دقیق تر و بهتر رسیدگی منظور به پلیس مأموران 

 کنند: مراعات را ذیل نکات جرم،

 ضروری کند، کمک جرم کشف در ممکن است و دیآیم دست به محل معاینه حین که چیزی هر و جرم ادوات و آالت .2

قانون آئین دادرسی کیفری  243در این خصوص در ماده  شود؛ قید و مجلس توصیف صورت در و ضبط و آوری جمع است
                                                           

 153 صص ،1811 دانشگاهی، جهاد نشر نیک، شفیعی اصغر و پرویزی رضا نجابتی، مهدی: مترجمان جنایی، تحقیقات ثری، چاملین، . سوانسون؛33
 111ص  .چاپ سهامی شرکت تهران، کشور، دیوان آراء و همگانی کیفری قانون ،1885تقی، محمد پور، . امین35
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 و مدارک ساختگی، اسناد اسلحه، حربه، قبیل از جرم وادوات آالت - 243 ماده»چنین مقرر شده است:  2931مصوب 

 باید باشد جرم به متهم اقرار یا جرم کشف موجب تواند ومی آمده دست به بازرسی حین در که اشیایی وتمامی تقلبی سکه

 «.شود وتوصیف تعریف مزبور اشیای از یک هر صورت مجلس، در و شده توقیف

 پنس دستکش، نظیر وسایلی از استفاده با و با دست تماس بدون است ممکن که جا آن تا باید جرم ارتکاب مدارک و دالیل .1

 داده جای آن امثال و کیسه پاکت، جعبه، آزمایش، لوله قبیل از مناسب ظروف مورد در حسب و آوری جمع آن امثال و

 از ویژه به که آثاری از جمله. شود قیدها آن بر کشف محل دقیق مشخصات و تاریخ و زدهها آن بر ییهابرچسب شود و

 ،(پا حرکت جهت تشخیص منظور به) پا آثار پنهان، آثار انگشت: ازاند عبارت ،ردیگیم قرار استفاده مورد جرم یابی دیدگاه

 درجرائم بدن مایعات برخی یهالکه خون، یهالکه محل ،(خشک یا مایع صورت به) ی خونهالکه قدم، طول اختالف

 .32مو تار و سیگار ته جنسی،

قانون آئین دادرسی  243نیز در ماده  کرد. که در این مورد حفظ و ممهور و شماره گذاری باید را جرم ادوات و . آالت9 

 قاضی که را آنچه و نمود حفظ و ممهور و گذاری شماره باید را جرم وادوات آالت - 243 ماده»بیان داشته:  2931کیفری 

 «.بدهد رسید صاحبش به مشخصات ذکر با باید کندیم تحصیل

اجع به جرم استتحقیق و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه ر هانوشته اوراق، . از4 

.آ.د.ک ق 243ماده و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند. در  هانوشتهپرس مکلف است در مورد سایر  باز .شودیم

ت تحصل و در صورت و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه راجع به جرم اس هانوشتهاوراق و  از داشته: انیب 2931سال 

و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار  هانوشتهباز پرس مکلف است در مورد سایر  شودیملزوم به شهودتحقیق ارائه 

 با جرم نشود. هاآنموجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط  و کند.

 از استفاده با باید مهم این که دارد نیاز نی موردف و علمی اظهارنظر به نیاز جرم کشف یا وقوع محل از آمده دست به . آثار5 

 کنند؛ ارسال قضایی مقام برای را آمده دست به نتیجه مربوطه متخصصان و عمل آید به جنایی پلیس مجهز یهاشگاهیآزما

 شوند؛ باید محدود امکان حد تا ،ابندییم دسترسی مدارک و دالیل به که کسانی . تعداد3 

 فاسدشدنی مدارک آوری جمع و شد مطمئن هاآن کردن پیدا تغییر و شدن خراب از باید مدارک، حفاظت به اقدام از . قبل3 

 گیرد؛ قرار اولویت در

 کرد؛ اخذ رسید و ثبت را آن گیرنده مشخصات تحویل و مدرک مشخصات باید مربوطه مراجع به مدارک تحویل . در1 

 31شود ثبت مربوطه رسید و گزارش در مدرک انتقال تاریخ و زمان. 3 

 

 ادله  آوری جمع و بازجویی تحقیق، به ناظر اقدامات

 مدارک و ادله و متهم از مراقبت و بازجویی مقدماتی اشیا، و اماکن و منزل تفتیش محلی، تحقیقات شامل اقدامات این 

 :شوندیمداده  توضیح اختصار به که است جرم

 

                                                           
 (122یشین. ص ÷. آشوری. منبع 31
 هلسینکی جرم کنترل و پیشگیری انتشارات بیگی، هاشم حمید مهترج شمالی، آمریکای و اروپا در جرم از پیشگیری استراتژی ،1335 جان، . گراهام،32

 281ص  .متحد ملل سازمان به وابسته
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 محلی تحقیقات

. حقیقت شدن روشن و جرم کشف منظور مطلعان به اظهارات و شهود شهادت تماعاس از است عبارت محلی تحقیقات 

او  زندگی سوابق و متهم اخالقی خصوصیات و شغل مورد در الزم نکات و شدن موضوع روشن و جرم کشف برای هرگاه

 تحقیقات به قداما کند، استناد اهل محل اطالعات به شاکی که مواردی در همچنین و باشد داشته ضرورت محلی تحقیقات

 و جرم کشف برای هرگاه - 234 ماده»مقرر شده که:  2931قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  239در ماده  .شودیم محلی

 داشته ضرورت محلی تحقیقات او زندگی سوابق و متهم اخالقی خصوصیات و شغل مورد در الزم نکات و موضوع شدن روشن

 «.دینمایم محلی تحقیقات بهآ در خواست نمایند باز پرس اقدام  اکیش یا متهم مواردی در وهمچنین باشد

 به نیازبدون  ،کندیم موضوع شدن و روشن جرم کشف به کمک که را تحقیقی نوع هر دارد حق پلیس مشهود، جرائم در 

 محلی تحقیق س،پلی به قضایی نمایندگی اعطای صورت در جرائم غیرمشهود در اما دهد، انجام قضایی مرجع با هماهنگی

 .39شودیم انجام

 دیده، بزه از حمایت منظور به. است تنظیم آن به موظف پلیس و است آمره قواعد از محلی تحقیق از صورتجلسه تنظیم 

 در داخل و کرده صورتجلسه ،اندشده معرفی دیده بزه سوی از که را و شهودی مطلعان اظهارات کامل، دقت با باید پلیس

 تحقیق صورتجلسه اوراق از جمله پرونده اوراق است الزم پرونده، از نشدن جدا و اوراق این از بهتر محافظت ایبر. پرونده کنند

 :باشد مناسب یهاپاسخ دنبال به ذیل یهاپرسش برای خود تحقیقات در باید پلیس .شوند شماره گذاری مطلعان و شهود از

 ؛...(رده؟ک جرم اعالم کسی چه است؟ کسی چه متهم) کسی؟ . چه2

 ؛...(افتاده؟ اتفاق چیزی چه) چیزی؟ . چه1

 ؛...(بوده؟ تنهایی یا جمعی مسلحانه بوده؟ آیا افتاده؟ اتفاق شیوهای چه و ابزاری چه با و چگونه جرم) . چگونه؟9

 ...(بوده؟ انگیزهای چه به بود؟ چه جرم ارتکاب دالیل) چرا؟. 4

 چه کرده؟ حرکت پلیس وقت چه شده؟ پلیس مطلع وقت چه شده؟ گزارش وقت چه افتاده؟ اتفاق وقت چه) وقت؟ چه. 5 

 ...(دیده شده؟ وقت چه مجرم رسیده؟ وقت

 ...(بوده؟ کجا شاهد بوده؟ قربانی کجا بوده؟ کجا پلیس شده؟ یافت کجا قربانی شده؟ واقع کجا جرم) . کجا؟3

 34...(.بوده؟ مقدار چه مالی خسارات بوده؟ مقدار چه جسمانی صدمه) مقدار؟ . چه3

 

 اشیا و اماکن منزل، تفتیش

 ارتکاب به متهم شخص منزل در که معموالً است تفحص و تجسس عمل از عبارت تفتیش، قدیم اصطالح به یا بازرسی 

 .35دیآیم عمل به هاآن نواب یا قضایی مقامات وسیله به جرم

طور به و اشیاء ضبط و تفتیش برای مسکونی اماکن و منازل به ورود مشهود،جرائم  در دادگستری ضابطان اختیارات از 

 ضابطان مشهود،جرائم  در دیگر عبارت به. باشدمی مناسب آن حفظ و جرم ادله آوریجمع برای که است، اقدامی هرگونه کلی

 تفتیش و ورود هب نسبت توانندمی لزوم صورت در و راستا این در و آورند عمل به دارد، فوریت که را تحقیقاتی و اقدامات باید

                                                           
 سوم، ذیل ماده مروبطه. خط انتشارات تهران، کنونی، حقوقی نظم در کیفری دادرسی آیین قانون ،(1836) زراعت . عباس،38
 166ص  .فردوسی انتشارات تهران، دوم، چاپ دوم، جلد جنایی، حقوق ،1831عبدالحسین، آبادی، . علی34
 .813. انصاری منبع پیشین, ص 31
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 کنند اقدام دالیل آوریجمع به نسبت کلیطور به و قضایی مقام اجازه بدون حتی اشخاص، جلب نیز و اشخاص و اماکن منازل،

 تسلیم را شده انجام تحقیقات برسانند، او اطالع به را جرم وقوع وقت اسرع در هستند موظفکه  قضایی، مقام حضور از پس و

 مأموریت یا تکمیلی تحقیقات انجام کهنیا مگر نداشته، مداخله حق ضابطان جرم، صحنه به قضایی مقام ورود با. نمایند وی

 غیرمشهود،جرائم  در اما. کنند اقدام قانونی مقررات دقیق رعایت با باید نیز صورت این در که. گردد محول آنان به جدیدی

 خواهند ظن موارد در را آن تفتیش و اشخاص منازل به دورو حق قضایی مقام مخصوص اجازه با فقط دادگستری ضابطان

 از پیش را تحقیقات تصدی اختیار( مسلحنیروهای قضایی سازمان دردادستان ) مشهودجرائم  در فوق، موارد بر عالوه. داشت

 این است فمکل و نداشته تحقیق به پرداختن حق دادستان غیرمشهودجرائم  در کهحالی در دارد، بازپرس مداخله و حضور

 .33بسپارد بازپرس به را وظیفه

 تواندیم پلیس نظر، مورد منزل در دالیل جرم و آالت و اسباب یا متهم کشف به قوی ظن صورت در مشهود جرائم در

 .است قضایی مقام از مجوز اخذ به نیاز غیرمشهود جرائم در مورد اما کند، اقدام آن تفتیش و بازرسی به نسبت

فوری  به را خود اقدامات نتیجه دادگستری ضابطین - 43 ماده»مقرر شده:  2931آئین دادرسی کیفری  قانون 43در ماده 

 این در بخواهد، را آن تکمیل تواندیم نیافت کافی را شده انجام دادستان اقدامات که صورتی در ،دهدیم به دادستان اطالع

 اما آورند، عمل به جرم کشف برای را قانونی اقدامات و تتحقیقا باید طبق دستور دادستان بهاند مکلف ضابطین مورد

ضابطان  باشد ضروری تحقیقات تکمیل برای متهم نگهداری مشهود درجرائم چنانچه و نگهدارند تحت در را متهم توانندینم

 نظر تحت را متهم توانندیم ساعت( 14) مدت تا حداکثر و شود ابالغ متهم به "کتباً بالفاصله دالیل ذکر رابا اتهام باید موضوع

 خصوص در دادستان دادستان برسانند اطالع به قانونی تصمیم اتخاذ جهت را مراتب باید فرصت اولین در و نموده نگهداری

 مشهود غیر جرائم در اشخاص جلب و اشیاء و اماکن منازل، تفتیش همچنین. دینمایم تکلیف متهم آزادی یا و بازداشت ادامه

.« باشد شده ارجاع ضابط به قضایی مقام طرف از کلی بطور تحقیقات اجرای هرچند باشد قضایی مقام وردیاجازهم با باید

 و آالت و یا اسباب متهم کشف به قوی ظن دالیل، حسب که دیآیم عمل به مواردی در اشیا و منازل، اماکن بازرسی و تفتیش

 منازل، بازرسی و تفتیش - 293 ماده»: داردیمون فوق الذکر بیان قان 293در ماده . باشد داشته وجود محل آن در جرم، دالیل

 وادله آالت و کشف اسباب یا متهم حضور به قوی ظن دالیل، حسب که دیآیم عمل به مواردی بسته و تعطیل دراماکن  اسناد،

 از حمایت جهتدر  .شودیم با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام .«باشد داشته وجود محل آن در جرم،

 کند: رعایت را ذیل باید نکات اشیا و اماکن منازل، تفتیش در پلیس دیده، بزه حقوق

 اطراف؛ یهاابانیخموقعیت  و خروجی و ورودی یهاراه و نظر مورد محل آدرس دقیق شناسایی .2

 دارند؛ وآمد رفت محل، در که افرادی شناسایی .1

 بخش؛ شعاع اطمینان تا آن محاصره و بازرسی به شروع از قبل محل، دقیق کنترل .9

 شوند؛ نگهداری هم از جدا و آمده عمل به آنان از بدنی بازرسی بالفاصله متهمان، دستگیری و منزل به ورود از پس .4

 شروع پایین طبقه از امکان و صورت متهم در حضور با باید و بوده ساعت یهاعقربه گردش جهت درها اتاق بازرسی .5

 شود؛ ختم باال طبقات به و شده

 شوند؛ دقیقاً بازرسی منزل لوازم و اشیا تمام و گیرد انجام حوصله با باید منزل بازرسی .3

                                                           
 .235. اردبیلی, منبع پیشین. ص 36
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 معموالً و است مؤثر جرم کشف در زیرا قرار گیرد؛ توجه مورد متهمان ظاهری وضع و حالت تغییر باید بازرسی هنگام به .3

 حالت تغییر این و شودیم دگرگون متهم روحیه و چهره التح ،شودیم جرم نزدیک مدارک و دالیل به بازرس وقتی

 .33تواندیم

 

 مقدماتی بازجویی

 و مطلع شاهد، متهم، شاکی، از اعم با پرونده مرتبط افراد همه از اطالعات اخذ و جواب و سؤال آن، عام معنی به بازجویی

 پرونده تکمیل و حقیقت کشف منظور به روندهپ متهم از اطالعات اخذ و و جواب سؤال خاص، معنای در و. است کارشناس

 .است

 .ردیگیم دادگستری صورت ضابطان و پلیس توسط که است یاییبازجو مقدماتی، بازجویی از منظور

 را ذیل نکات باید ،هاییبازجو در انجام پلیس مأموران جرم، از ناشی یهابیآس کاهش و دیده بزه از حمایت منظور به

 :کنند رعایت

 کنند؛ پرهیز دعوا به طرفین نسبت بغض و حب هرگونه از و کرده رعایت را بی طرفی بازجویی امانج در .2

 دهند؛ انجام را آن نفس به اعتماد و پشتکار با و بوده صبور بازجویی در  .1

 باشند؛ داشته کامل آشنایی آن مختلف یهاروش و بازجویی فنون و اصول به .9

 برگ قاپیدن با متهم زمان هر دارد زیرا امکان باشند، پرونده مدارک و زجوییبا اوراق مراقب باید بازجویی هنگام به .4

 ببلعد؛ یا پاره کرده راها آن پرونده، مدارک برخی یا بازجویی

 برسانند؛ متهم امضای به راها سؤال پاسخ و بازجویی اوراق .5

 .31شود قید مجلس صورت در مراتب بازجویی، اوراق امضای یا سؤاالت به دادن پاسخ از امتناع صورت در .3

 

 جرم مدارک و ادله و متهم از مراقبت

 و شدن مخفی فرار، از جلوگیری جرم، ناشی از یهابیآس کاهش و دیده بزه از حمایت در پلیس اقدامات نیترمهم از یکی

و  دستگیری قح سیپل مشهود، جرائم در. ردیگیم صورت او بازداشت و طریق دستگیری از عمدتاً که است متهم تبانی یا

 محض به دادگستری ضابطان -44 ماده»بیان داشته:  2931آئین دادرسی کیفری  قانون 44در ماده  دارد، را متهم بازدداشت

 در و کنندیم اعالم دادستان الزم دستور اخذ و تکلیف کسب جهت را مراتب مشهود غیر جرائم در جرم، وقوع از اطالع

 فرار از جلوگیری و جرم دالیل و عالئم و آثار و ادوات و آالت حفظ منظور به را الزم اقدامات تمامی مشهود جرائم خصوص

 باید غیرمشهود جرائم در ولی.« رسانندیم دادستان اطالع به بالفاصله و انجام را مقدماتی تحقیقات و معمول تبانی، یا و متهم

 انتظامی نیروی قانون. شده باشد ارجاع پلیس دادستان به طرف از به طورکلی تحقیقات اجرای هرچند دادستان باشد، اجازه با

 .33برمی شمارد پلیس وظایف از یکی راها آن و اختفای فرار از جلوگیری و مجرمان و متهمان دستگیری نیز

                                                           
 111ص  .رهام انتشارات تهران، اول، چاپ قضایی، یرویه یمجموعه ،1831احمد، . متین،31
 . همان.33
 .1863قانون نیروی انتظامی مصوب  4. قسمت ح ماده 33
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 در اما ،کندیم دستگیر را متهم تحویل داده، او به قضایی مقام که جلبی برگ با پلیس باشد، حاضر متهم که هنگامی

 اختیار در سیار جلب برگ. دارد اعتبار ماه یک معموالً که شودیم صادر جلب سیار برگ اصطالحاً باشد، غایب متهم که عیمواق

 کنند. قضایی مقام تحویل و دستگیر یافتند را متهم جا هر تا ردیگیمقرار  پلیس

 و جلب را متهم پلیس او، معرفی بهتا  دهد قرار شاکی اختیار در را جلب برگ تواندیم قاضی ضرورت صورت در البته

 مطلع محل در متهم حضور از شاکی وقت هر دیده، بزه از حمایت جهت است در الزم موارد این در. کند قضایی مرجع تحویل

 گیرد. صورت توسط پلیس قضایی مرجع به او تحویل و جلب منظور به الزم اقدام سریعاً داد، خبر به پلیس و شده

 از:اند عبارت گیرد، قرار توجه مورد باید دستگیری متهم در پلیس توسط که نکاتی نیترمهم دیده، زهب از حمایت جهت در

 بازداشت؛ و دستگیری فنون و اصول با پلیس . آشنایی2

 شاکی؛ و دیده بزه توسط محل خاص در او حضور اعالم هنگام به غایب، متهم دستگیری جهت در سریع . اقدام1

 دستگیری؛ به اقدام از قبل متهمان یا متهم هویت دقیق شناخت. 9

 متهمان؛ یا متهم اختفای محل شناسایی زمینه در الزم اطالعات . کسب4

 خودزنی، خودکشی، درگیری، از تا عمل کند ای گونه به متهم دستگیری به هنگام پلیس یعنی غافلگیری، اصل . رعایت5

 شود؛ جلوگیری او عوامل یا متهم توسط جرم رکدالیل مدا و آثار بردن بین از و افراد گروگانگیری

 از جلوگیری برای امر جوانب تمام است و الزم کند فرض ساده نباید را دستگیری عمل پلیس یعنی احتیاط، اصل . رعایت3

 بگیرد؛ نظر در را متهم فرار

 و حمله فرار، برای العملعکس  هرگونه شود که اجرا سرعتی با باید دستگیری عملیات یعنی عمل، سرعت اصل . رعایت3

 ابتکار تا شود انجام فنی و تکنیکی و تهاجمی قوی، روحیه با باید عملیات. سلب کند متهمان از را جرم دالیل و آثار امحای

 211شود. گرفته از متهمان عمل

 و نشده داده اریفر متهم تا آورد عمل کافی به نظارت و کنترل متهم یهامالقات بر باید پلیس نیز متهم دستگیری از پس

 تا باشند مراقب کامالً باید پلیس مأموران نیز، متهم بدرقه به هنگام همچنین .نرود بین از جرم مدارک و ادله آالت، نیز

 .نشود فرار موفق به متهم

 

 بازداشت متهم

 مقام به سریعاً را موضوع بود، خواهند مکلف جرم وقوع از اطالع محض به غیرمشهودجرائم  در دادگستری ضابطان

 تواندمی نیافت، کافی را شده انجام اقدامات مذکور مرجع اگر حال بمانند، منتظر دستور اخذ تا و داده اطالع قضایی صالحذی

 تحقیقات قضایی مقام دستور به بود خواهند مکلف ضابطین مورد این در و نماید صادر را الزم دستورات تحقیقات تکمیل جهت

 اقدامات اند،موظف تحقیقات تطویل از پرهیز برای مشهودجرائم  در لکن. آورند عمل به جرم کشف رایب را قانونی اقدامات و

. برسانند دادستان اطالع به آن از پس را نتیجه و داشته معمول وقوع جرم ادله و آثاروعالئم ،ادوات حفظ آالت، برای را الزم

 باشد، ضروری تحقیقات تکمیل به هدف مشهودجرائم  در متهم رینگهداچه چنان واقع، در( 111ص  ،2ج  ،2933 اردبیلی،)

                                                           
 شناسی، جرم و جزا ارشد کارشناسی انگلستان، و ایران حقوق در کیفری دادرسی و کیفری مسئولیت تطبیقی بررسی ،1811 حسن، پرور، . گل155

 131تهران، ص  دانشگاه
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مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم  و باید موضوع اتهام وادله آن را بالفاصله به طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند. ضابطان

 متهم را تحت نظر قرار دهد بیش از بیست چهار ساعت توانندینمهر حال ضابطان  در قانونی به اطالع دادستان برسانند.

 

 پرونده تکمیل به ناظر اقدامات

 به که است قضایی تصمیمات اجرای قضایی و اوراق ابالغ نهایی، گزارش تنظیم پرونده، کردن تکمیل شامل اقدامات این

 :میپردازیها مآن

 دالیل و آثار و شد کشف جرم که این پس از. است نهایی گزارش تنظیم و پرونده تکمیل مقدماتی، تحقیقات مرحله آخرین

 نهایی گزارش تنظیم به نوبت محلی تحقیقات و متهم دستگیری معاینه محل، بازجویی، انجام از بعد و شد آوری جمع جرم

 به نسبت پلیس باید آن، بر عالوه. است جرم خصوص در شده انجام اقدامات کلیه چکیده و خالصه گزارش نهایی. رسدیم

 .آورد عمل به را الزم دقت جرم مدارک و ادله ت،آال نگهداری و حفظ

 دیده بزه از الزم حمایت تا گیرد قرار توجه پلیس مورد باید ذیل موارد قضایی، مقام به آن ارسال و نهایی گزارش تنظیم در

 :گیرد صورت

 شود؛ قید آن در شده انجام اقدامات همه خالصه و بوده مانع و جامع دقیق، . گزارش2

 شود؛ ذکر نهایی گزارش در آن پیوستهای و پرونده صفحات . تعداد1

 یا مدارک و اسناد افزودن مانند پرونده، ترقیدق و بهتر هرچه تکمیل جهت در او بستگان یا دیده بزه درخواستهای . به9

 شود؛ استیفا صحیحی شکل به برده نام حقوق تا کافی شود توجه او سوی از شده ارائه توضیحات ذکر

 متهم فرار از جلوگیری و پرونده حفظ در جهت الزم یهامراقبت قضایی، مرجع به متهم بدرقه و پرونده ارسال نگامه . به4

 پذیرد؛ صورت

 شود؛ ارسال قضایی مرجع به موقع به . پرونده5

 .212دشو اخذ رسید دقیق، مشخصات ذکر با قضایی، مرجع به آن پیوست مدارک و اشیا نیز و پرونده تحویل قبال در. 3

 سوی از انتظامی یهاحوزه و هایکالنتردر ها پرونده تنظیم دقت و صحت بردن باال و دادرسی اطاله از جلوگیری منظور به

 است: ذیل شرح به آن بندهای از برخی که است شده ابالغ و تصویب دستورالعملی 91/1/15 تاریخ در قضائیه قوه رئیس

 دراند موظف انتظامی یهاحوزه آنان، مراجعات غیرضرور از ممانعت و رجوع باربا تکریم و دادرسی اطاله کاهش جهت در

 موضوع سریعاً دارد، وجود ابهام که مواردی در و آورند عمل به را دقت نهایت مقام قضایی، دستورات اجرای وها پرونده تکمیل

 انتظامی حوزه یا کالنتری در مورد پرونده بی قفتو از و شود اندیشیده عملی راهکاری تا کنند اعالم مربوطه قضایی مقام را به

 شود؛ خودداری

 فنی، کاردان افسر نظر اعالم از پس زمان ممکن حداقل در و وقت فوت بدون باید رانندگی تصادفات به مربوط یهاپرونده 

 به و تکمیل( نونیقا پزشکی گواهی و مقصر تعیین و تصادف علت: شامل) و شفاف صریح اظهارنظر و الزم کروکی تنظیم با

 شود؛ خودداری ناقص یهاپرونده ارسال از و شود دادسرا ارسال
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 مکشوفه، مواد جرم، آالت ماوقع، ضمن تشریح... و آدم ربایی قتل، قبیل از مهم یهاپرونده ویژه بهها پرونده کلیه در 

 دقیق آمار  کنند؛ پرهیز شدت به انتظامی یاهحوزه در جرم آالت نگهداری از کنند و پرونده ضمیمه را جرم دالیل و مستندات

 باید دادسرا به پرونده ارسال  شود؛ ارسال دادسرا به و ماهانه تنظیم صورت به ارسال، و بررسی دست در مختومه، یهاپرونده

 شود؛ یخوددارها پرونده ضابطه بدون ارسال از و پذیرد صورت صورت منظم به و برنامه ریزی با و اداری وقت ابتدای در

 مراجع اولیه تحقیقات لیست چک به فرم مربوط و باشد قضایی دستورات به مستند و کامل صورت به باید نهایی گزارش 

 خودداری مزبور فرم کردن تکمیل بدون پرونده، ارسال از و شود تکمیل دقت کافی و اهتمام با( پیوست به شرح) انتظامی

 .211شود

 

 

 یریگجهینت

 قانون در دادگستری ضابطین نقش وهمچنین دادگستری ضابطین پیدایش وعلل فلسفه تاریخچه، در که سیری به توجه با

 کندوهمچنین می معین قانون فقط را دادگستری ضابطین که گیریممی نتیجه چنین گذشت، کیفری دادرسی آیین جدید

 موضوع، این به گذار قانون توجه علت. شوند انتخاب دادگستری ضابطین عنوان به دیده وآموزش مهارت دارای افراد بایستی

 مقامی، و رتبه هر در مجرم شخص برای قانون که ای جامعه در. دارد وجود کیفری پرونده تشکیل در که است حساسیتی

 و ریاست. شد خواهد نیز دیگران ارعاب باعث مجرم، تنبیه بر عالوه دارد،می مقرر مناسب مجازات جرم، ضعف و شدت حسب

 دستور اندمکلف دادگستری ضابطین کلیه. است دادستان با دارند برعهده که وظایفی حیث از دادگستری ابطینض بر نظارت

 دولت خدمت از ماه شش تا ماه یک از موقت انفصال به و تعقیب دادگاه طرف از متخلفین. نمایند اجرا را قضائی مقامات

 .است قطعی دادگاه حکم و شد خواهند محکوم

 وجود کشورها اکثر قوانین در تقریباً بلکه ما، کشور قوانین در فقط نه مشترک، ویژگی یک عنوان به دمشهو جرم حالت

 فارغ قضایی رسمی تشریفات از و ساده بسیار کار، سرعت و مداخله فوریت لزوم مسألۀ تأثیر تحت آن به رسیدگی آیین و دارد

 نظم و عمومی مصالح و منافع سود به فردی هایآزادی از یقسمت شدن فنا و شدن محدود مذکور، ترتیب عملی آثار. است

 .است پلیس کارکنان ویژه به دولتی نهادهای و دولت قدرت حدود گسترش نتیجه در و اجتماعی

 ذکر به صرفاً مؤلّفان از برخی حتّی و است شده تعریف متفاوتی هایصورت به حقوقدانان و اساتید توسط مشهود جرم 

 از است عبارت آمده، عمل به مشهود جرم از که تعریفی ترینساده. اندکرده اجتناب تعریفی هرگونه ارائۀ از و اکتفا آن مصادیق

 جرم مفهوم در البته. باشد( آن حکم در) آن منزلۀ به یا یافته ارتکاب مردم یا دادگستری ضابطان منظر و مرئی در که جرمی

 و مرئی در جرم که است این دارد وجود مختلف کشورهای دادرسی آیین قوانین بین که اشتراکی و نظروحدت فقط مشهود،

 هایسیستم در مشهود جرم بنابراین. است متفاوت تفکّرها طرز مصادیق، سایر در و شود واقع مردم یا پلیس مأمور منظر

 قانونگذار. است وسیع یاربس ایران کیفری حقوق در مشهود جرم مفهوم واقع، در. ندارد مشترکی و واحد مفهوم مختلف، حقوقی

 حکم در قوی، و معتبر ظنون وسیلۀ به را ارتکابی بزه جرم، وقوع زمان بودن نزدیک جمله از معیار و ضابطه چند تعیین با ایران
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(. آن وقوع از پس نزدیکی زمان در جرم به مربوط اشیاء تصرف یا جرم به مربوط ادوات و آالت تعلّق) است دانسته مشهود

 .شوندنمی تلقی مشهود جرم مصادیق، این و نداشته وجود «انگلوساکسون» حقوقی سیستم در یوضع چنین

 مورد جرم وقوع شرایط بر حاکم محیطی احوال و اوضاع و جرم ارتکاب نحوه منظر از ایران شکلی قوانین در مشهود جرائم 

 دادرسی آئین در جامعه رسیدگی برای را تسهیالتی قانون جرم، آن بر حاکم خاص شرایط خاطر به و گرفته قرار توجه

 به جرائم انواع از برخی ارتکاب اسالمی مجازات قانون جمله از ایران ماهوی قوانین در دیگر سوی از است؛ کرده بینیپیش

 در که است، حالی در این است؛ نموده تشدید را هاآن مجازات و شده خاص انگاریجرم اجتماع حرمت هتک و تظاهر خاطر

 شکلی توجه. شوندمی شناخته فسق متجاهرانه ارتکاب عنوان با که جرائم از دسته این به امر بدایت در گرچه فقهی ابعمن

 مجازات تشدید نوعی شاهد عموماً و شده گرفته پی اسالمی مجازات قانون تقنینی سیاست همان و است نگرفته صورت

 جرائم از دسته این به رسیدگی نحوه و دادرسی تشریفات در «سریعت» و «تسهیل» کیفری، دادرسی آئین رویکرد در. هستیم

 در که است، فقهی رویکرد اساسی خصیصۀ «جرم به اجتماعی هایپاسخ به ماهوی توجه» کهآن حال گرفته، قرار توجه مورد

 شبه وجه اما .است یافته تجلی «اجتماعی حقوق برخی از محرومیت» و «گیرانهسخت و شدید اجتماعی هایپاسخ» قالب

 کهنحوی به. دانست ویژه و مستقل نهاد یک عنوان به «مشهود جرائم» نهاد تأسیس اصل در توانمی را حقوقی و فقهی ادبیات

 به منحصر مختصات با خاص نهاد یک عنوان به هاآن «علنی ارتکاب» واسطۀ به مشهود جرائم حقوقی، و فقهی دیدگاه از هم

 .است گردیده تأسیس فرد،

 قانون در دادگستری ضابطین نقش وهمچنین دادگستری ضابطین پیدایش وعلل فلسفه تاریخچه، در که سیری به توجه با 

قبلی از ضابطان دادگستری به  قانون 23و  25مواد گرچه وقف  که گیریممی نتیجه چنین گذشت، کیفری دادرسی آیین جدید

به موجب قانون  اما ،نمودندیمضایی یا رئیس حوزه قضایی عمل عنوان ضابطین دادگستری یاد شده که تحت نظر مقام ق

اینکه احراز عنوان  ترمهم .ندینمایمدادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمل  ضابطان جدید،

ی آموزشی وزیر هاورهدی الزم با گذارندن هامهارتضابط دادگستری عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری 

تحقیقات و اقدامات صورت گرفته این کارت ممنوع و از نظر  لذا نظر دادستان و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است،

مهارت و مدرک  ستیبایمضرورتاً  و .کندیملحاظ باید گفت ضابطین دادگستری را فقط تعیین  نیبد قانونی بدون اعتبار است.

در جهت تحقق دادرسی عادالنه و تالش برای منطبق  تالش توجه قانونگذار به این موضوع، علت باشند. الزم را کسب کرده

ساختن نظام دادرسی کیفزی با اصول نظم دادرسی مقرر در اعالمیه جهانی حقوق بشر در راستای اصل احترام به حقوق 

 به عنوان ضابط بر عهده دادستان قرار دارد. هاآنخالیق و نظارت بر ضابطان از حیث و  استیر .باشدیمی اساسی بشر هایآزاد

امر موجب ایجاد سیستم یکپارچه مدیریتی و قضایی در فرایند آئین  نیا مقامات قضایی حق نظارت را دارند نه ریاست، ریوسا

یی مربوط تعیین در اسرع وقت و مدتی که دادستان یا مقام قضا اندمکلفضابطین دادگستری  هیکل .گرددیمدارسی کیفری 

صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی  در به انجام دستور وتکمیل پرونده اقدام نماید، نسبت .کندیم

 .شوندیممحسوب 
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