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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ايران و اقدامات خاص آنها كيفريجرايم مشهود در حقوق 
  

  معين شرقي: نويسنده

  رتسگ قح ،يقوقح تالاقم هاگياپ :رشان

  

  :دهچكي

قانونگذار بالصراحه تعريف معين و مشخصي از  .شوند در حقوق جزا جرايم به يك اعتبار به جرايم مشهود و جرايم غير مشهود تقسيم مي
جرايم مشهود نياورده است و صرفا مصاديقي از جرايم مشهود را آورده است كه شايد منظور قانونگذار اين بوده كه اگر جرمي در حيطع اين 

بالفاصله پس از وقوع قابل رويت از نظر قانونگذار ايران، جرم مشهود تنها به جرايمي كه مصاديق نباشد جز جرايم غير مشهود است و 
بنابراين مشهود و غير مشهود بودن يك .باشند اطالق نمي شوند،بلكه جرايم ديگري را نيز در بر مي گيرند كه اصالتاٌ وماهيتاٌ مشهود نيستند

همچنين قوانين شكلي ايران در مورد جرايم مشهود، آئين رسيدگي و  .جرم فقط به موجب قانون آيين دادرسي كيفري امكان پذير است
  .كه در اين مقاله آنها را مورد بررسي قرار ميدهيماند  سريع و با حداقل تشريفات دادرسي را پذيرفته

  :كليد واژگان

  جرم؛ مشهود؛ علن؛ ضابطين دادگستري

  :موضوع

  حقوق جزا و جرم شناسي
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  :اصل مقاله

قانون آيين دادرسي كيفري در تعريف ضابطين  15حث الزم است كه تعريفي از ضابطين دادگستري داشته باشيم ماده قبل از ورود به ب )1
ضابطين مأموراني هستند كه تحت تعليمات و نظارت مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل « :عنوان مي دارد

  .»هم و ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندجرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن مت

  .كه نيروي انتظامي به عنوان ضابط عام دادگستري در اين زمينه انجام وظيفه مي نمايند 

بندي جرايم  در يك نوع تقسيم. مبناي هريك از اين تقسيمات متفاوت است. شوند در حقوق جزا جرايم به اقسام مختلفي تقسيم مي )2
پايه و مبناي جرم مشهود كه طريق غير . گردند براساس عنصر مادي و به اعتبار لحظه مشاهده، جرايم به مشهود و غيرمشهود تقسيم مي

باشد و تشريفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب  گي است ضرورت، فوريت و سرعت ميالعاده رسيد عادي و فوق
  ) 363، ص 1380انصاري، .(شود مي

  :تعاريف و مصاديق آن ها را از ابعاد مختلف ذيال مورد بررسي قرار مي دهيم, به منظور شناسايي جرايم مشهود مفاهيم)3

  :تعريف فقهي

بايست،  لذا حسب اقتضاء مطالعات تطبيقي مي. كه چنين مفهومي در منابع اسالمي با لفظ مشهود، تعريف نشده و سابقه نداردجايي   از آن
  .وجو كرد آن جست» معادل«مفهوم موردنظر را با لفظ 

ترتيب  د، داشته باشند، بهترين واژگان در منابع اصيل اسالمي كه داللت مفهومي بر معناي موردنظر، جرم مشهو  رسد، نزديك به نظر مي
  .مي باشد كه فرهنگ ابجدي آن ها را به معناي تظاهر كردن و آشكار كردن آورده است به گناه و فسق» تظاهر«و » تجاهر«: اند، از عبارت

  :تعريف لغوي

معني اين كلمه چنين آمده  در فرهنگ عميد دربارة  كلمه مشهود در لغت به معني چيزي است كه قابل مشاهده باشد و بتوان آن را ديد ـ
  .»مشهود به فتح ميم و ضم هـ ، حاضر شده ؛ ديده شده ، آنچه بر آن گواه شوند و به معني روز جمعه و قيامت نيز گفته شده است« :است

  :تعريف حقوقي

بندي جرايم براساس  تقسيم در يك نوع. مبناي هريك از اين تقسيمات متفاوت است. شوند در حقوق جزا جرايم به اقسام مختلفي تقسيم مي
پايه و مبناي جرم مشهود كه طريق غير عادي و . گردند عنصر مادي و به اعتبار لحظه مشاهده، جرايم به مشهود و غيرمشهود تقسيم مي
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باشد و تشريفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب  العاده رسيدگي است ضرورت، فوريت و سرعت مي فوق
ترتيب،  نظر وجود دارد و به اين دانان و اساتيد حقوق جزا اختالف در تعريف جرم مشهود بين حقوق)  363، ص 1380انصاري، .(دشو مي

   :گردد ذيال به چند مورد از اين تعاريف اشاره مي. تعاريف متعدد و گوناگوني از جرم مشهود به عمل آمده است

  ) 32، ص1380انصاري، .(ظر پليس يا مردم واقع شود يا به منزله آن باشدجرم مشهود جرمي است كه در مرئي و من           -

  ) 99، ص1378زراعت و مهاجري، .(جرم مشهود جرمي است، كه وقوع يا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستري قرار گيرد            -

گير و داليل آن را  توان مرتكب آن را دست مي مراد از جرم مشهود جرمي است، كه در زمان ارتكاب يا اندكي بعد از وقوع جرم           -
مقصود از جرم غيرمشهود نيز جرمي است، كه از زمان وقوع آن مدت نسبتا زيادي گذشته است و متعاقباً مأمورين و . آوري كرد جمع

  ) 240، ص1382وليدي، .(اند اشخاص از وقوع آن مطلع شده

كه آثار و ادله جرم، اثبات و  وع بوده و يا زمان اندكي از وقوع آن گذشته باشد، چنانجرم را مشهود گويند، هنگامي كه در شرف وق           -
شود، كه از زمان ارتكاب آن مدتي گذشته است و براي  كه جرم غيرمشهود به جرايمي گفته مي انتساب آن را به فاعل ممكن نمايد؛ در حالي

  )279، ص1379اردبيلي، .(اثبات آن به شهود آني دسترسي نيست

اب مشاهده شود؛ به گونه اي در حقوق جزاي اسالمي ، جرم را هنگامي جرم مشهود گويند كه مجرم در حال تَلَبس به جرم و در موقع ارتك
م و گواهان با چشم خود عمليات بزهكارانه و مجرمانه او را مشاهده كرده باشند و آنچه را كه به رأي العين ديده اند ، بتوانند نزد دكه مر

قاضي و حاكم شهادت دهند، در غير اينصورت ، حتي اگر اندكي پس از وقع جرم ، در صحنة ارتكاب حاضر شوند و آثار و نشانه هاي جرم را 
و ببينند كساني متهم را دنبال كرده و او پا به فرار گذاشته است، اين امر جرم را ثابت نمي كند و شهادتي اين چنين از نظر مشاهده كنند 

در حاليكه جرم مشهود در .قانون شرع براي اثبات جرم مفيد فايده نخواهد بود، اين موضوع را مي توان در شمار جرايم غير مشهود دانست 
مومي ، به جرمي گفته مي شود كه در حال ارتكاب، يا اندكي پس از زمان ارتكاب مشاهده و كشف شود و آثار و اصطالح حقوق جزاي ع

  . عاليم جرم نيز قابل ديدن باشد

  .پس از آشنايي با جرايم مشهود در حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اسالمي اكنون به مصاديق اين گونه ديدگاه قانونگذار مي پردازيم

  :مشهود از ديدگاه قانونگذار جرايم)4

    :قانون آيين دادرسي كيفري موارد ذيل را بعنوان جرايم مشهود محسوب نموده است  21ماده ) 4- 1
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ـ جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بالفاصله ماموران ياد شده در محل وقع جرم حضور يافته يا آثار جرم را  1
  .ع مشاهده كنندبالفاصله پس از وق

ـ در صورتيكه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و مجني عليه بالفاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي  2
  .نمايد

ياد شده به ـ بالفاصله پس از وقوع جرم عاليم و آثار واضحه يا اسباب و داليل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و داليل  3
  .متهم محرز شود

  .ـ در صورتيكه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود 4

  .ـ در موردي كه صاحبخانه بالفاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانة خود تقاضا نمايد 5

  .ـ وقتي كه متهم ولگرد باشد 6

  در اليحه جديد قانون آئين دادرسي كيفري» جرايم مشهود«) 2-4

هاي عمومي و انقالب در امور  الزم به ذكر است كه تعريف جديد ارائه شده از جرم مشهود در اليحة جديد قانون آيين دادرسي دادگاه
  :مشهود استجرم در موارد زير  121ـ17در ماده. كيفري نيز با تغييراتي اندك مشابه همان تعريف سابق است

در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را              -
  بالفاصله پس از وقوع مشاهده نمايند؛

از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب اند، حين وقوع جرم يا بالفاصله پس  ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده بزه             -
  معرفي كنند؛

بالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به              -
  متهم محرز گردد؛

  بوده يا بالفاصله پس از وقوع جرم دستگير شده باشد؛متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار            -

جرم در منزل يا محل سكناي افراد اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بالفاصله پس از وقوع جرم،            -
  ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند؛
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  ع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد؛متهم بالفاصله پس از وقو           -

  .متهم ولگرد بوده و در آن محل سوء شهرت داشته باشد           -

معلوم مي گردد كه اليحه جديد آيين دادرسي كيفري  121-17قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  21از توجه به طرز انشاي ماده 
  .ستقــــانونگذار معتقد به دو قسم جرم مشهود ا

  )حكمي(جرم مشهود فرضي ) ب                      )موضوعي(جرم مشهود واقعي ) الف 

  

  )موضوعي(جرم مشهود واقعي ) 4- 3

جرم مشهود واقعي يا موضوعي جرمي است كه عمل مجرمانه در حضور ضابطين دادگستري يا بالفاصله پس از وقوع ، خود جرم يا آثار 
  شود؛ جرم مورد مشاهده مامورين ياد شده واقع مي

درج گرديده است ، موارد ذيل به عنوان جرم مشهود واقعي يا موضوعي محسوب  21بدين ترتيب از بين مصاديق جرم مشهود كه در ماده 
  :مي گردد

  .ـ جرم در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده باشد 1

  .ـ بالفاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم مورد مشاهده مامور قرار گيرد 2

  .مامور كشف جرم قرار گيرد    بالفاصله پس از وقوع جرم، آثار جرم مورد مشاهده ـ 3

  حال در باب مثال موارد فوق الزم است به موارد ذيل اشاره كنيم

ربه حمله كرده و به او ض 'ب'با چاقو به آقاي  'الف'در خيابان درگيري و نزاع صورت مي گيرد و مامور مي بيند كه فرضاً آقاي ) : 1(مثال 
  .اي مي زند، در اين صورت جرم مشهود و واقعي صورت گرفته است چون جرم در ديد مامورين اتفاق افتاده است

 'الف 'در گرفته است بعد از نزاع، ماموران مي رسند و مي بينند كه آقاي  'ب'و آقاي  'الف  'اينكه در نزاعي كه بين آقاي ) : 2(مثال 

هم چاقو خورده و محل زخم در حال خونريزي است و بي حال يا بيهوش افتاده است در  'ب'و آقاي  چاقويي در دست دارد كه خوني است
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دليل وقوع جرم است كه  'الف 'و عاليم آن مانند وجود چاقوي خوني در دست آقاي  'ب 'اين جا آثار وقوع جرم مثل زخمي بودن آقاي 
  .به شمار مي آيد  چون ماموران آن را مشاهده نموده اند، جرم مشهود واقعي

  )حكمي( جرم مشهود فرضي ) 4- 4

جرم مشهود يا حكمي جرمي است كه عمل مجرمانه حقيقتاً مشهود نيست ولي قانونگذار به علت وضعيت خاص وقوع، آنها را مشهود تلقي 
عمل مجرمانه به شخص معين را كه امكانات انتساب  مي نمايد، احراز در اين قبيل موارد به كمك ادله، قوانين مادي يا براهين عقلي 

  .»متصور مي سازد، صورت مي گيرد

درج گرديده است موارد زير را مي توان به عنوان جرم مشهود  21ر تعريف جرم مشهود فرضي، از بين مصاديق جرم، كه در ماده دبادقت 
  :فرضي محسوب كرد

  .واقع شده باشد) اشخاص عادي(ـ در صورتي كه جرم در مرئي و منظر دو نفر يا بيشتر  1

در اين حالت كه بالفاصله پس از وقع جرم مجني عليه . مجني عليه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد  ـ بالفاصله پس از وقع جرم، 2
به ماموران شخص معيني را به عنوان مرتكب جرم معرفي مي كند، براي مأمور نبايد هيچگونه ابهام و ترديدي وجود داشته باشد و مامور 

شف جرم تا مادامي كه بطور قطع و يقين از وقوع جرم اطالع حاصل نكرده باشد، حق ندارد به عنوان جرم مشهود اقدام به دستگيري فرد ك
معرفي شده بنمايد و صرف معرفي شاكي، دليل بر واقعيت وقوع جرم و كافي براي دستگيري توسط مامور نيست؛ به عنوان مثال؛ اگر شاكي 

) متهم(، اظهار كند كه همين االن اين جرم واقع شده است، وليكن مامور در مراجعه به محل حضور شخص معرفي شده براي فريب مامور 
به استناد داليل و قراين متوجه گردد كه جرم چندين ساعت قبل و يا يك روز قبل واقع شده است، در اين حالت حق ندارد به عنوان 

هم ، بدون هماهنگي و اطالع مقام قضايي بنمايد، البته در صورتي كه متهم با رضايت خود در مصداق جرم مشهود ، اقدام به دستگيري مت
آزادي كامل در معيت مامور جهت انجام تحقيقات و معرفي به مرجع قضايي اعزام شود، ظاهراً به نظر مي رسد كه قانوناً ملغي وجود نداشته 

  .باشد

در صورتي كه در زمان : باب و داليل جرم در تصرف ، در موقعي نزديك به زمان وقوع جرمـ يافت شدن عاليم و آثار واضحه جرم يا اس 3
نزديكي پس از وقع جرم، عاليم و آثار واضحه جرم مانند آثار انگشتان ، خون ريخته شده مجني عليه در صحنه جرم يا روي بدن و يا 

ه باشد، يافت شود و يا اينكه وسايل ، آالت و ادوات مورد استفاده در به طريقي كه قابليت ارتباط با يكديگر داشت.... خودروي متهم و 
كه مرتبط با عمل مجرمانه مي باشد و تعلق اين اسباب و داليل جرم به    ....ارتكاب جرم از قبيل چاقو، تيز بر، اسلحه ، چماق، شاه كليد و 

مامور كشف جرايم مبني بر اينكه عمل محرمانه با چنين كيفيتي  متهم احراز مي شود، كشف گردد، در اينگونه مواقع در صورت احراز شدن
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واقع گرديده است و هيچ شبهه اي در واقعيت وقوع جرم و ارتباط اثر و عالمت يا اسباب دليل جرم با جرم واقع شده و تصرف اين آثار و 
  .بود عالمت و اسباب به وسيله متهم ، وجود نداشته باشد، مورد از مصاديق دستگيري خواهد

همان طور كه : ـ در صورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگيري شود 4
  :مرحلة فرار به سه قسم قابل تقسيم بندي ميباشد  مالحظه مي گردد در اين مورد ،

در صورتي كه . و رفتار غير عادي خود، نشان ميدهد كه قصد فرار دارد در حالتي است كه متهم از حالت عادي خارج شده و با حاالت) الف
  .مامور كشف جرم چنين حالتي را احراز نمايد، مي تواند فرد مذكور را دستگير نمايد

 در حالتي است كه متهم بطور واقعي فرار را شروع كرده است كه در اين صورت جزء مصاديق جرم مشهود محسوب مي گردد و مامور) ب 
  .حاضر در صحنه حق دستگيري متهم را دارد 

در حالتي است كه فرار متهم پايان يافته باشد و متهم فوراً پس از فرار دستگير شود، كه اين حالت نيز جزء مصاديق جرم مشهود ) ج 
  .محسوب مي گردد 

اييد و همچنين به ولگرد بودن ترا احراز  ور كشف جرم ، وقوع جرموقتي كه متهم ولگرد باشد؛ در چنين وضعيتي ، در صورت كه مام -5
متهم مبني بر اينكه اقامتگاه، كار و وسيله زندگي معلوم و معين ندارد، علم حاصل گردد و باالخره اينكه بين ولگرد بودن متهم با عمل 

ايم حق دستگيري وي را محرمانه ارتباطي وجود داشته باشد، كه در اين صورت جزء مصاديق جرم مشهود محسوب شده و مامور كشف جر
  .دارد

به خاطر اينكه در داخل خانه جرمي در شرف وقوع يا در حين وقوع يا ) يا مستأجر(در صورتي كه صاحبخانه :    ـ در خواست صاحبخانه 6
، در اين صورت  از ماموران كشف جرايم ، تقاضاي ورود به منزل را نمايد) خواه مجني عليه خود صاحبخانه باشد يا ديگري( واقع شده است 

از مصاديق جرم مشهود بوده ماموران مي توانند با اجازه صاحبخانه و با رعايت موازين شرعي و قانوني براي احراز وقوع جرم ، جمع آوري 
  .داليل جرم و دستگيري متهمان اعم از روز و يا شب وارد منزل شوند

  :خاص جرايم مشهود مشخصات و ويژگيهاي) 5

  :يژگي و مشخصه هايي است كه آنها را از جرايم غير مشهود تفكيك ميكند كه عمده آنها عبارت اند ازجرم مشهود داراي و

عموم واقع مي شوند جمع آوري ادله و رسيدگي به آن ها به مراتب آسان تر از جرايم غير  ايي كه جرايم مشهود در منظر و ديداز آنج-1
  .مشهود است
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موجب تسريع در رسيدگي شده و اشتباه , ه مجرم و وجود آالت و ادوات مربوطه در صحنه جرمبه دليل وجود داليل انتصاب جرم ب-2
  .قضايي در آن كمتر است

از آنجايي كه جرم مشهود است، لذا مامورين كشف جرم وظايف بيشتري در مورد حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم به عهده دارند، -3
  .و نيازي به داشتن حكم قضايي نيست

در جرايم مشهود نيازي به اقدام براي كشف نيست يعني فاقد مرحله كشف مي باشند زيرا افرادي ديده اند و بالفاصله اعالم كرده اند يا -4
  .جرم در منظر ضابطين اتفاق افتاده يا متهم در حال فرار را دستگير كرده اند، لذا جرم كشف شده تلقي ميگردد

اقدامات الزم براي حفظ و جمع آوري داليل و آثار جرم بعمل مي آورد در  قبل از حضور و مداخله بازپرسدر جرايم مشهود دادستان تا -5
  .حالي كه در جرايم غير مشهود دادستان حق ندارد تحقيق بپردازد و مكلف است كه اين وظيفه را به بازپرس يا داديار محول كند

  مشهوداقدامات خاص ضابطان دادگستري مربوط به جرايم ) 6

همانطور كه گفته شد در جرايم مشهود جرم سريعا و بدون تشريفات پيگيري و رسيدگي ميگردد لذا اقدامات خاصي از سوي مامورين نيروي 
  :صورت ميگيرد كه عبارت اند از) ضابطان دادگستري( انتظامي 
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