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چکیده
   تخصصــی بــودن جــرم اداری، مقابلــه بــا مرتکبــان آن از طریــق اعمــال مجــازات و کمــک بــه 
کنتــرل نظــام اداری و درنتیجــه تقویــت اعتمــاد مــردم بــه ســامت نظــام اداری، در کنــار آثــار 
ــیدگی  ــرای رس ــژه ب ــررات وی ــی مق ــای پیش بین ــن ضرورت ه ــم از مهم تری ــن جرائ ــار ای زیان ب
بــه آنهــا اســت. جلوه هــای افتراقــی سیاســت کیفــری در جرائــم اداری در بعــد شــکلی شــامل 
ــن  ــا برخــی از ای ــه اثبــات اســت. ام ســازمان و صاحیــت کیفــری، تشــریفات رســیدگی و ادل
جلوه هــای افتراقــی شــدن ماننــد پیش بینــی مواعــد طوالنــی مــرور زمــان در تعقیــب و صــدور 
حکــم، توســعه دامنــه شــکایت شــاکی یــا اعــام جــرم، تعییــن مأمــوران وزارت اطاعــات بــه 
ــت در  ــرعت و قطعی ــرم، س ــام ج ــودن اع ــاری ب ــتری، اجب ــان دادگس ــی از ضابط ــوان یک عن
ــر  ــل ب ــل دلی ــدم اصــل آزادی تحصی ــت، تق ــر اصــل برائ ــت ب ــاره مجرمی ــدم ام رســیدگی، تق
ــروعیِت  ــل مش ــر اص ــل ب ــل دلی ــل آزادی تحصی ــدم اص ــی و تق ــم خصوص ــظ حری ــل حف اص
ــل  ــه اص ــه از جمل ــی منصفان ــات دادرس ــول و تضمین ــق اص ــل، از تحق ــل دلی ــیوه تحصی ش
برائــت و نیــز از اِعمــال برخــی حقــوق دفاعــی متهــم ماننــد حــق داشــتن فرصــت و امکانــات 
ــت. ــده اس ــع ش ــارف مان ــان متع ــدن در زم ــه ش ــق محاکم ــاع و ح ــدارک دف ــرای ت ــی ب کاف
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مقدمه
نحــوه تعامــل نظــام کیفــری ایــران بــا جرائــم اداری، خــود را در دو قالــب سیاســت کیفــری ماهــوی 
ــت  ــازمان و صاحی ــکلی )س ــری ش ــت کیف ــخ ها( و سیاس ــری و پاس ــئولیت کیف ــگاری، مس )جرم ان
کیفــری، تشــریفات رســیدگی و ادلــه اثبــات( بــه نمایــش می گــذارد. تحقــق دادرســی عادالنــه نســبت 
ــی و  ــدون پیش بین ــه ب ــت ک ــازوکارهایی اس ــی س ــد پیش بین ــت نیازمن ــوران دول ــان و مأم ــه کارکن ب
تضمیــن آنهــا ایــن مهــم بــا چالــش مواجــه خواهــد شــد. در حقــوق ایــران ایــن ســاز و کارهــا و وجــوه 
افتــراق را می تــوان در برخــورداری از دادســرای ویــژه رســیدگی بــه جرائــم کارکنــان دولــت به مثابــه  
ــل  ــت اص ــخت گیرانه، رعای ــری س ــخ های کیف ــال پاس ــریع در اعم ــی، تس ــیدگی تخصص ــع رس مرج
ســرعت و غیــر علنــی بــودن دادرســی، ایجــاد و تشــکیل دادگاه هــای اختصاصــی بــرای رســیدگی خــاص 
ــا ایــن  ــر، تضمینــات دادرســی خــاص در ارتبــاط ب ــم، تســریع در واکنــش کیفــری مؤث ــه ایــن جرائ ب
جرائــم و مرتکبــان آنهــا و ... جســتجو کــرد؛ کــه همگــی حاکــی از افتراقــی شــدن سیاســت کیفــری در 
قلمــرو جرائــم مــورد بحــث اســت. در اینجــا ایــن تحــوالت و جلــوه هــای متمایــز ایــن ارکان در مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــم اداری م جرائ

بــه دلیــل وجــود حساســیت های مضاعفــی کــه نســبت بــه حــوزه شــکلِی مقــررات جزایــی وجــود 
دارد، جرائــم اداری بســیار بیشــتر از حــوزه ماهــوی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب 
برخــاف قوانیــن ماهــوی کــه امــکان رجــوع بــه قوانیــن کیفــری کنونــی در برخــی مــوارد وجــود دارد 
ــث  ــوزه مباح ــردد، در ح ــادر می گ ــد ص ــگاری جدی ــوز جرم ان ــاق، مج ــدم انطب ــورت ع ــًا در ص و اتفاق
شــکلی، اصــل اولیــه و ضــروری ایــن اســت کــه مقــررات جدیــدی مطابــق شــرایط خــاص جرائــم اداری 

تدویــن گــردد.

از طرفــی پیش بینــی مراجــع اختصاصــی و ویــژه بــرای رســیدگی بــه ایــن جرائــم نشــان از توجــه 
ــب و  ــری مناس ــوان تدبی ــه عن ــد و ب ــت می باش ــان دول ــم کارکن ــوع جرائ ــه موض ــذار ب ــاص قانون گ خ
درخــوِر تحســین، قابــل ذکــر اســت. بنابرایــن براســاس مــوارد فــوق می تــوان گفــت سیاســت کیفــری 
ایــران در قبــال جرائــم اداری در برخــی از مــوارد، مناســب و در مــواردی نیــز بــا اشــکاالتی مواجــه اســت 

کــه نیــاز بــه اصــاح دارد. 

اهمیــت بررســی تدابیــر شــکلی در مقابلــه بــا جرائــم اداری در ایــن اســت کــه ویژگی هــای خــاص 
ــد. آییــن دادرســی  ــی را می طلب ــک آییــن دادرســی افتراق ــزوم پیش بینــی ی ــم، ل ــن دســته از جرائ ای

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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کیفــری افتراقــی در رویــه تقنینــی و عملــی کشــورها، در ســه جــا اهمیــت خــاص دارد: 1 - بــه اعتبــار 
شــخصیت مرتکــب 2 - بــه اعتبــار تخصصــی و فنــی بــودن رفتارهــای مجرمانــه 3 - بــه اعتبــار خطرناکــی 
ــر  ــر از دیگ ــته تر و پررنگ ت ــم اداری برجس ــه جرائ ــی ب ــیدگی افتراق ــت رس ــم. اهمی ــت جرائ و اهمی
جرائــم اســت؛ چراکــه هــر ســه معیــار فــوق را دارا می باشــد. پــس تردیــدی نیســت کــه تدابیــر شــکلی 
ــر  ــه تدابی ــدی نیســت ک ــاوت از دیگــر باشــد.پس تردی ــی و متف ــد افتراق ــم اداری، بای ــا جرائ ــه ب مقابل

شــکلی مقابلــه بــا جرائــم اداری، بایــد افتراقــی و متفــاوت از دیگــر باشــد.

ــی  ــار بین الملل ــک هنج ــوان ی ــه عن ــه ب ــه ک ــه و منصفان ــی عادالن ــورداری از دادرس ــق برخ ح
ــوق  ــردن آزادی و حق ــا محــدود ک ــردن ی ــر محــروم ک ــت از اشــخاص در براب ــرای حمای حقوق بشــر ب
ــه  ــد اعامی ــی مانن ــم بین الملل ــناد مه ــه اس ــام اســت ک ــی ع ــا شــناخته می شــود مفهوم اساســی آنه
ــه تفصیــل  جهانــی حقوق بشــر، میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی و کنوانســیون اروپایــی حقوق بشــر ب
ــه را  ــد. دادرســی عادالن ــی کرده ان ــط آن پیش بین ــن حــق و ضواب ــال ای ــرای اعم ــی را ب ســاز و کارهای
می تــوان مشــتمل بــر شناســایی حقوقــی بــرای متهــم و نیــز پیش بینــی تضمین هایــی بــرای رعایــت 
آنهــا دانســت کــه بــدون تحقــق آنهــا دادرســی کیفــری نمی توانــد منجــر بــه اجــرای عدالــت شــود.1

ــه طراحــی  ــررات مربوطــه ب ــن و مق ــز ســایر قوانی ــن دادرســی کیفــری و نی ــون آیی ــن در قان مقن
ــد از:  ــوارد آن عبارتن ــن م ــه مهم تری ــه ک ــم پرداخت ــن جرائ ــوص ای ــی در خص ــی افتراق ــام دادرس نظ

ــه  ــاده 63 آیین نام ــاده 606 ق.م.ا، م ــاده 72 ق.آ.د.ک، م ــرم )م ــام ج ــودن اع ــاری ب ــف - اجب  ال
ــا رشــوه  ســازمان بازرســی کل کشــور مصــوب 1388/1/15، مــاده 3 آیین نامــه پیشــگیری و مبــارزه ب

ــوب 1385( ــی مص ــتگاه های اجرای در دس

ــوان یکــی از  ــه عن ــات ب ــوران وزارت اطاع ــه مأم ــژه و متخصــص از جمل ــن ضابطــان وی ب-  تعیی
ضابطــان دادگســتری بــرای مبــارزه بــا جرائــم اداری )بنــد ب مــاده 205 قانــون برنامــه پنجــم توســعه 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 1389/10/30(

ج-  سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها )تبصره 4 ماده 188 ق.آد.ک(

د-  حمایت از شهود )ماده 214 ق.آ.د.ک(

1. محمودی جانکی، فیروز، حق دفاع متهم، گزیده مقاالت برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، 

جلد 1، تهران: انتشارات سلسبیل، 1384، ص 107.
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ه-  توســعه دامنــه شــکایت شــاکی یــا اعــام جــرم )دســتورالعمل نحــوه تعامــل و مشــارکت نهادهای 
مردمــی بــا قضاییــه مصــوب 1398/11/28 رئیــس قــوه قضاییه(

ــای  ــکیل دادگاه ه ــون تش ــاده 4 قان ــیدگی )م ــد رس ــص در فرآین ــات متخص ــری قض و - به کارگی
ــوب 1373( ــاب مص ــی و انق عموم

ز - الزام به انتشار اسامی محکومان )تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ک و ماده 36 ق.م.ا(

ــم و  ــررات حاک ــرم اداری در مق ــی ج ــی دادرس ــای افتراق ــایی جلوه ه ــس از شناس ــه پ ــن مقال  ای
ــا اتخــاذ  ــه آن اصــول ب ــواردی را ک ــه، م ــا اصــول دادرســی منصفان ــا ب ــن آنه ــق مهم تری ســپس تطبی

ــد.  ــه می ده ــرده و پیشــنهاداتی را ارائ ــده اســت مشــخص ک ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــرد افتراق رویک

ــی  ــررات دادرس ــی در مق ــواردی افتراق ــه1 م ــی منصفان ــول دادرس ــو اص ــش رو در پرت ــه پی در مقال
جرائــم اداری در مراحــل کشــف جــرم، تحقیقــات مقدماتــی و ســپس رســیدگی مراجــع صالــح بررســی 
ــه و  ــش رفت ــول پی ــا آن اص ــو ب ــواردی ناهمس ــه م ــذار در چ ــود قانون گ ــخص ش ــا مش ــود ت می ش

ــت. ــوده اس ــاد نم ــی ایج چالش های

گفتــار اول.  مقــررات افتراقــی در مرحلــه کشــف جــرم و 
تحقیقــات مقدماتــی

ــب  ــاد تعقی ــس از کشــف جــرم نه ــاز می شــود. پ ــا کشــف جــرم آغ ــری ب ــد رســیدگی کیف فرآین
دســت بــه اقدامــات مختلفــی می زنــد کــه همــه ایــن اقدامــات را می تــوان تحقیقــات مقدماتــی نامیــد. 
ایــن تحقیقــات یــا منجــر بــه صــدور قــرار منــع یــا موقوفــی تعقیــب می شــود یــا متعاقــب صــدور قــرار 
مجرمیــت، ســبب تنظیــم کیفرخواســت از ســوی دادســتان می گــردد. پــس از تنظیــم کیفرخواســت، 
ــد  ــه از فرآین ــن مرحل ــه دادرســی و تجدیدنظــر می رســد. اجــرای حکــم قطعــی شــده، آخری ــت ب نوب

رســیدگی اســت. 

1. قواعد دادرسی عادالنه یا منصفانه، مجموعه تضمین های قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 

برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند در سراسر رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیم عادالنه - به دور از 

اشتباهات قضایی- منظور گردیده است. )آشوری، محمد، عدالت کیفری )مجموعه مقاالت( جلد اول، تهران: انتشارات گنج 

دانش، 1376، ص 144(

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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ــی  ــواردی )پیش بین ــم اداری در م ــر جرائ ــم ب ــررات حاک ــد مق ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن مقدم ــا ای ب
مواعــد طوالنــی مــرور زمــان در تعقیــب و صــدور حکــم، توســعه دامنــه شــکایت شــاکی یــا اعــام جــرم، 
ــام  ــودن اع ــاری ب ــان دادگســتری، اجب ــی از ضابط ــوان یک ــه عن ــات ب ــوران وزارت اطاع ــن مأم تعیی

ــه بررســی آنهــا می پردازیــم. ــا رویکــرد افتراقــی وضــع شــده اســت کــه ب جــرم( ب

ــدور  ــب و ص ــان در تعقی ــرور زم ــی م ــد طوالن ــی مواع ــد اول.  پیش بین بن
حکــم

ــه  ــه نتیج ــتیابی ب ــر و دس ــب مؤث ــتای تعقی ــی در راس ــده بین الملل ــه ش ــای پذیرفت ــق معیاره طب
مطلــوب از سیاســت کیفــری علیــه جرائــم اداری، مــرور زمــان تعقیــب و مجــازات ایــن قبیــل جرائــم 
نبایــد بیــش از حــد کوتــاه باشــد. بــه طــور کلــی، مــرور زمــان، محدودیتــی زمانــی بــرای اقامــه دعــوا 
ــه،  ــی ک ــد؛ در حال ــدی ندارن ــن قواع ــورها چنی ــیاری از کش ــد. بس ــاد می کن ــم ایج ــک مته ــه ی علی
کشــورهای دیگــر ایــن قواعــد را به طــور کلــی یــا بــا اســتثنائات محــدودی اعمــال می کننــد. نگرانــی 
اصلــی ایــن مقــررات ایجــاد تعادلــی میــان منافــع دادگســتری ســریع و ختــم آن و انصــاف نســبت بــه 
قربانیــان و متهمــان و بــه رســمیت شــناخته ایــن مطلــب اســت کــه غالبــًا کشــف و اثبــات جرائــم اداری 

ــرد. ــی می ب ــی طوالن زمان

هنگامــی کــه چنیــن قواعــدی وجــود دارد، هــدف مهــم آن اســت کــه از تأخیــر مراجــع تعقیــب یــا 
ــظ  ــت قاطــع و ســریع حف ــی در عدال ــع عموم ــری شــده و مناف ــا جلوگی ــر شــاکیان در پرونده ه تأخی
ــای  ــون و فضاه ــر قان ــه، فراموشــی و تغیی ــن ادل ــن رفت ــث از بی ــًا باع ــی غالب ــای طوالن شــود. تأخیره
اجتماعــی می شــود کــه تمامــی آنهــا ممکــن اســت باعــث برخــی بی عدالتی هــا گــردد. بــا ایــن حــال، 
جرائــم شــدید را نبایــد بــدون مجــازات گذاشــت، حتــی اگــر زمــان بیشــتری بــرای اجــرای عدالــت بــر 
ــه ایــن دلیــل،  ــان اهمیــت پیــدا می کنــد. ب مجرمــان الزم باشــد. ایــن امــر مخصوصــاًُ در مــورد فراری
کنوانســیون مریــدا، از کشــورهایی کــه دارای قواعــد مــرور زمــان هســتند می خواهــد تــا بــرای جرائــم 
ــرار  ــت ف ــا می شــود از اجــرای عدال ــی کــه ادع ــرای مجرمان ــی و ب ــی طوالن موضــوع کنوانســیون، مدت
ــو  ــیون پالرم ــررات کنوانس ــابه مق ــرر ات مش ــن مق ــد. ای ــر گیرن ــری در نظ ــدت طوالنی ت ــد م کرده ان
ــان را در  ــرور زم ــه تعلیــق م ــدا گزین ــن حــال، کنوانســیون مری ــا ای ــاده 11( اســت؛ ب ــد 5 م )ر.ک. بن

ــد. ــه می کن ــد، اضاف ــت گریخته ان ــرای عدال ــه از اج ــانی ک ــورد کس م
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برخــاف بخــش خصوصــی و امــوال متعلــق بــه آن در صورتــی کــه موضــوع جــرم، امــوال دولتــی یــا 
عمومــی باشــد از حیــث جلوگیــری از تضییــع امــوال عمومــی و بیت المــال مــرور زمــان جــاری نیســت.

در حقــوق داخلــی، مــرور زمــان تعقیــب، صــدور حکــم و اجــرای مجــازات محــدود بــه مجازات هــای 
تعزیــری می باشــد و مــدت آن حســب مــورد ســه، پنــج، هفــت، ده یــا پانــزده ســال اســت. ایــن نحــوه 
ــق  ــز می باشــند و رســیدگی دقی ــه بعضــًا ســازمان یافته نی ــده اداری ک ــم پیچی ــژه در جرائ عمــل به وی

بــه آنهــا ممکــن اســت نیازمنــد تحقیقــات چندیــن ســاله باشــد، قطعــًا ایجــاد مشــکل خواهــد کــرد.

ــورخ 1381/11/27،  ــن مشــکلی در م ــه وجــود چنی ــردن ب ــی ب ــا پ ــه ب ــوه قضایی ــت ق ــس وق رئی
خطــاب بــه کلیــه دادگاه هــای عمومــی و انقــاب سراســر کشــور بخشــنامه ای بدیــن مضمــون صــادر 
ــا در  ــی از پرونده ه ــی در بعض ــه دادرس ــت اطال ــه عل ــه ب ــود ک ــاهده می ش ــًا مش ــود: »بعض ــوده ب نم
ــه  ــتناد ب ــا اس ــات ب ــان قض ــی، آقای ــای طوالن ــن نوبت ه ــًا تعیی ــیدگی و احیان ــات رس ــد اوق ــر تجدی اث
مــاده 173 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مبــادرت بــه صــدور قــرار موقوفــی تعقیــب نمــوده و پرونــده 
ــازات  ــان از مج ــرار مجرم ــا موجــب ف ــه تنه ــر ن ــن ام ــه ای ــه اینک ــر ب ــد. نظ ــی می نماین ــر را بایگان ام
ــبب  ــه س ــت بلک ــد داش ــی خواه ــی در پ ــتگاه قضای ــردم را از دس ــی م ــادی و بدبین ــده و بی اعتم ش
ــذا اقتضــاء دارد قضــات  ــه حقــوق عمومــی خواهــد شــد، ل تجــری بزهــکاران و خصوصــاًُ متجاوزیــن ب
ــاده  ــد در م ــان مقی ــرور زم ــول م ــل از حص ــدور قب ــد حتی المق ــت نماین ــعی و دق ــیدگی کننده س رس
ــل  ــن قبی ــا ای ــد ب ــر نمی رس ــه نظ ــفانه ب ــد.« متأس ــدام نماین ــدور رأی الزم اق ــه ص ــبت ب ــوم نس مرق
ــدأ  ــاده، مب ــا اصــاح س ــذار ب ــر آن اســت قانون گ ــذا بهت ــی حــل شــود، ل بخشــنامه ها مشــکل چندان
ــدام(  ــن اق ــه اولی ــی )ن ــدام تعقیب ــن اق ــخ آخری ــب در ق.آ.د.ک را از تاری ــان تعقی ــرور زم ــاب م احتس
تعییــن کنــد تــا »متجاوزیــن بــه حقــوق عمومــی« به ویــژه مرتکبــان انــواع جرائــم اداری، تشــویق بــه 

ــه بزهــکاری نشــوند. ادام

البتــه ذکــر ایــن نکتــه در اینجــا ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه مــاده 109 ق.م.ا مــرور زمــان 
ــا موضــوع جــرم  تعقیــب، صــدور حکــم و اجــرای مجــازات مشــمول آن دســته از جرائــم اداری کــه ب
بیــش از یــک صــد میلیــون ریــال و جــزء جرائــم اقتصــادی هســتند )جرائمــی چــون ارتشــا، اختــاس، 
مداخلــه یــا تبانــی یــا اخــذ پورســانت در معامــات دولتــی و سوءاســتفاده از اختیــارات به منظــور جلــب 

ــا دیگــری و ... ( نمی شــود. ــرای خــود ی منفعــت ب

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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ــه شــکل دیگــری وارد عمــل  ــی کشــور، ب ــوان عال ــل قانون گــذار، هیئــت عمومــی دی ــر تعل ــر اث ب
ــه ایــن ترتیــب کــه تعــدادی جرائــم مهــم از جملــه جرائــم رشــا، ارتشــا و کاهبــرداری را از  شــده، ب
شــمول مقــررات مــرور زمــان خــارج دانســته اســت. در عیــن حــال، مقنــن ایــران ســعی کــرده اســت بــا 
ــرای تســریع رســیدگی  ــات مشــخصی را ب ــی رســیدگی کننده، تضمین ــر مراجــع قضای اعمــال فشــار ب
بــه مصادیــق جــرم اداری بــه وجــود آورد. بدیهــی اســت کــه تعییــن مهلــت بــرای رســیدگی بــه جرائــم 
ســنگینی چــون جرائــم اداری فــی نفســه اقدامــی مثبــت و ارزنــده اســت؛ ولــی آنچــه بیــش از تأخیــر 
مرجــع تجدیدنظــر در رســیدگی مایــه نگرانــی اســت، عــدم اقــدام مراجــع تحقیقــات مقدماتــی و اتــاف 
وقــت در دادسراهاســت کــه می توانــد در نهایــت پرونــده را مشــمول مقــررات مــرور زمــان قــرار داده، 
موجبــات فــرار بزهــکاران از مجازات هــای قانونــی را فراهــم نمایــد. در عیــن حــال، قائــل شــدن مهلــت 
رســیدگی شــش ماهــه بــرای مراجــع تجدیدنظــر ایــن خطــر را بــه همــراه دارد کــه از دقــت آنهــا در 

رســیدگی بکاهــد.

ــدت در  ــاه م ــان کوت ــرور زم ــا م ــان ی ــرور زم ــمول م ــدم ش ــورد ع ــوان در م ــه می ت ــتداللی ک اس
ــی و  ــوال عموم ــع ام ــه تضیی ــال و مســامحه منجــر ب ــد اســتفاده غیرمجــاز، اهم ــورد جرائمــی مانن م
هزینه کــرد اعتبــار در غیــر مــورد تأمیــن آن، نمــود ایــن اســت کــه اگــر مــاک در تعزیــر شــرعی بــودن 
یــک جــرم ســابقه شــرعی آن باشــد، حرمــت امــوال بیت المــال و رعایــت حقــوق آن حداقــل از زمــان 
امیرالمؤمنیــن)ع( تاکنــون مطــرح بــوده اســت و از طرفــی بــا تصویــب قانــون الحــاق جمهــوری اســامی 
ایــران بــه کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد در ســال 1387 عناویــن جزایــی بــه 
ــون  ــگاری و اجــرای قان کار رفتــه در مــواد 17 و 18 از فصــل ســوم کنوانســیون، تحــت عنــوان جرم ان
ــا  ــق ب ــل تطبی ــف( قاب ــوال توســط مقام هــای دولتــی و سوءاســتفاده از وظای )اســتفاده غیرمجــاز از ام
عناویــن جزایــی بــه کار رفتــه در مــاده 598 قانــون مجــازات اســامی هســتند؛ بنابرایــن بعیــد بــه نظــر 
می رســد بــا توجــه بــه مــاده 29 کنوانســیون مبنــی بــر برقــراری مــرور زمــان طوالنــی یــا تعلیــق آن، 
ــه  ــد ب ــران معتق ــذار ای ــب کنوانســیون، قانون گ ــی ناشــی از تصوی ــات بین الملل ــر الزام و از ســوی دیگ
مــرور زمــان پنج ســاله در جرائــم مذکــور باشــد، آن هــم در شــرایطی کــه متأســفانه بــه دلیــل عــدم 
همــکاری ناشــی از عــدم احســاس مســئولیت کافــی از ســوی برخــی مســئوالن دســتگاه های مربوطــه 
در ادامــه تعقیــب و اقدامــات قضایــی  بــر فــرض طــرح شــکایت و اعــام جــرم  روال رســیدگی و مــدت 

آن بیــش از 5 ســال اســت. 

بــرای افزایــش اثربخشــی سیاســت کیفــری در قلمــرو دادرســی کیفــری جرائــم اداری، مــرور زمــان 
تعقیــب، صــدور حکــم و اجــرای مجــازات در جرائــم مربوطــه نبایــد بیــش از انــدازه کوتــاه باشــد؛ زیــرا 
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مشــکات مربــوط بــه کشــف ایــن جرائــم و تحقیــق در مــورد آنهــا، ایجــاب می نمایــد کــه در مقایســه 
بــا جرائــم دیگــر، فرصــت بیشــتری بــرای تعقیــب جرائــم اداری در نظــر گرفتــه شــود. البتــه اگــر مــرور 
ــه مقــررات  ــه قــدری طوالنــی منظــور شــده باشــد کــه نیــازی ب ــم متعــارف ب زمــان تعقیــب در جرائ

خــاص در جرائــم اداری احســاس نشــود، وضــع چنیــن مقــررات خاصــی الزامــی نخواهــد بــود. 

ایــن موضــوع خالــی از وجــه و بــه دور از دادرســی منصفانــه خواهــد بــود و متهــم را در وضعیــت 
ــد. ــکننده می کن ــز ش ــت را نی ــل برائ ــد و اص ــرار می ده ــری ق ــب تر و ضعیف ت نامناس

بند دوم  توسعه دامنه شکایت شاکی یا اعالم جرم  

یکــی از عمده تریــن ویژگی هــای جــرم اداری و حقــوق کیفــری اداری، حضــور ســازمان های 
غیردولتــی )NGO(1 یــا ســازمان های مردم نهــاد بــه عنــوان اعام کننــده جــرم اســت. بــه عبارتــی، در 
جرائــم مزبــور نهادهــای مدنــی صاحــب حــق هســتند یعنــی می تواننــد جــرم را اعــام نماینــد بــدون 
ــی  ــازمان های غیردولت ــور س ــری اداری از حض ــوق کیف ــس حق ــند. پ ــده باش ــرر ش ــود متض ــه خ آنک

برخــوردار اســت. 

جرائــم اداری بــا توجــه بــه اینکــه بــدون توســل بــه خشــونت و زوِر بــازو و نیــروی جســمانی بلکــه 
ــذار  ــذا قانون گ ــد؛ ل ــکاب می یابن ــر، ارت ــتعداد و تدبی ــوش، اس ــتفاده از ه ــب و سوءاس ــا تقل ــراه ب هم
ــام جــرم نمــوده اســت و  ــراد ذی حــق در اع ــه توســعه اف ــدام ب ــم اداری اق در قلمــرو برخــی از جرائ
ــا اعــام جــرم و شــیوه های خــاص تحقیقاتــی در زمینــه جرائــم  ــا توســعه دامنــه شــکایت شــاکی ی ب
ــدون آنکــه خــود  اداری مواجــه هســتیم؛ یعنــی ســازمان های مردم نهــاد می تواننــد شــکایت نماینــد ب

متضــرر شــده باشــند.

نکتــه شــایان ذکــر در خصــوص شــکایت شــاکی در قانــون مجــازات اســامی، پیش بینــی نکــردن 
ــری دارد.  ــر عمومی شــان برت ــا ب ــره خصوصــی آنه ــه چه ــای اداری ک گذشــت شــاکی در برخــی بزه ه
اصــواًل هــر بزهــی چهــره عمومــی دارد مگــر اینکــه از دیــد قانون گــذار کــه نماینــده شــهروندان اســت، 

برخــی بزه هــا قابــل گذشــت دانســته شــود.

اخیــراً بــا تصویــب »دســتورالعمل نحــوه تعامــل و مشــارکت نهادهــای مردمــی بــا قضاییــه« توســط 
رئیــس ایــن قــوه در تاریــخ 1398/11/28، کــه در آن بــه صیانــت از حقــوق عامــه، حمایــت از حقــوق 

1-Non Governmental Organization

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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شــهروندی، پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد و ... بــه عنــوان موضــوع فعالیــت نهادهــای مردمــی اشــاره 
ــت و  ــز فعالی ــوص نی ــن خص ــد در ای ــاد می توانن ــازمان های مردم نه ــت س ــوان گف ــت می ت ــده اس ش

اعــام جــرم نماینــد.

ــتقال و  ــه اس ــه را ک ــی عادالن ــول دادرس ــات اص ــی از تضمین ــی، یک ــی افتراق ــام دادرس ــن نظ ای
ــت در  ــود دق ــبب می ش ــن س ــت. همچنی ــته اس ــا گذاش ــر پ ــت زی ــیدگی اس ــع رس ــی مرج بی طرف

ــود. ــل  ش ــز مخت ــیدگی نی رس

بنــد ســوم.  تعییــن مأمــوران وزارت اطالعــات بــه عنــوان یکــی از ضابطان 
دادگستری 

مأمــوران وزارت اطاعــات کــه اصــواًل بایــد بــه کســب اطاعــات و پیشــگیری از جرائــم و خطراتــی 
ــد  ــران را تهدی ــامی ای ــوری اس ــان جمه ــا کی ــور ی ــی کش ــا خارج ــی ی ــت داخل ــه امنی ــد ک بپردازن
ــی - اداری  ــاد مال ــای کان فس ــا پرونده ه ــورد ب ــی را در برخ ــمی وظایف ــور غیررس ــه ط ــد، ب می نمای
ــر از  ــوری )غی ــه کش ــن موضوع ــک از قوانی ــه در هیچ ی ــن وزارتخان ــوران ای ــده اند. مأم ــده دار ش عه
قانــون برنامــه چهــارم و پنجــم(، بــه عنــوان ضابــط دادگســتری شــناخته نشــده اند، لــذا اداره حقوقــی 
ــار  ــن شــرح اظه ــه ای ــا ب ــورد آنه ــورخ 1381/8/10، در م ــه شــماره 7/7721 م ــه در نظری ــوه قضایی ق
عقیــده کــرده اســت: »مأمــوران وزارت اطاعــات ضابــط قــوه قضاییــه نیســتند و بــه موجــب مــاده 4 
قانــون تأســیس وزارت اطاعــات مصــوب 1362، بایــد اقدامــات اجرایــی خــود را بــه وســیله ضابطــان 
دادگســتری انجــام دهنــد. مأمــوران وزارت اطاعــات مذکــور نمی تواننــد از وظایــف و اختیــارات خــاص 
ــورد  ــزل در م ــی از من ــتگیری و بازرس ــوز دس ــن مج ــد، بنابرای ــتفاده نماین ــتری اس ــان دادگس ضابط
ــات دارای اشــکال اســت. در  ــوران اطاع ــه مأم ــا ب ــان قاچاقچی ه ــان و منافق ــارقان مســلح و محارب س
ــم  ــا ه ــد ب ــد می توانن ــروری بدانن ــات را ض ــوران اطاع ــکاری مأم ــی هم ــروی انتظام ــه نی ــی ک صورت
ــد  ــد، می توانن ــدا کنن ــاع پی ــی اط ــوع بزه ــات از وق ــوران اطاع ــی مأم ــد. در صورت ــکاری نماین هم

ــد.«1 ــه مرجــع ذی صــاح اعــام دارن مراتــب را ب

ــه نظــر نمی رســد،  ــل خدشــه ب ــی قاب ــه از نظــر قانون ــوق ک ــل ف ــح و مدل ــه صحی ــم نظری ــه رغ ب
ــان  ــط( نش ــری قس ــبکه خب ــادی )ش ــور اقتص ــی ام ــع قضای ــانی مجتم ــگاه اطاع رس ــه پای ــه ب مراجع
ــا مصادیــق فســاد کان  ــد ب می دهــد کــه در فقــدان نیــروی پلیــس متخصــص و کارآمــدی کــه بتوان
و جرائــم مهــم و ســنگین اداری برخــورد نمایــد، ناچــار تحقیقــات مربوطــه در بســیاری مــوارد توســط 

1. نظریات شماره 7/3556 مورخ 1382/5/1 و 7/7447 مورخ 1381/8/21 مضمون مشابهی دارند.
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مأمــوران وزارت اطاعــات انجــام می شــود و حتــی متهمــان در اختیــار ایــن مأمــوران قــرار می گیرنــد. 
مــواردی کــه بــه صراحــت مأمــوران وزارت اطاعــات را بــه عنــوان ضابــط معرفــی کــرده بــه شــرح زیــر 

اســت:

در ذیــل بخــش سیاســی، امنیتــی قانــون برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــات در  ــه وزارت اطاع ــاده 205 ب ــد ب م ــوب 1389/10/30 و در بن ــران مص ــامی ای ــوری اس جمه
ــط  ــام ضاب ــادی در مق ــت اقتص ــال در امنی ــادی و اخت ــد کان اقتص ــا مفاس ــه ب ــگیری و مقابل پیش
دادگســتری اختیــار داده شــده اســت، امــا نبایــد پنداشــت کــه اقــدام وزارت اطاعــات در کشــف جرائــم 
اقتصــادی بی قیــد و شــرط اســت، بلکــه برعکــس مأمــوران وزارت اطاعــات اواًل، فقــط در مــورد مفاســد 
ــط  ــه عنــوان ضاب ــم اقتصــادی ب ــًا، در کشــف جرائ ــه تعقیــب هســتند1 و ثانی اقتصــادی کان، مجــاز ب
ــت از دســتورات  ــه تبعی ــر اســاس ق.آ.د.ک در همــه حــال موظــف ب ــد و ب دادگســتری عمــل می کنن

مقــام قضایــی هســتند. 

ــرد در  ــف ک ــات را موظ ــخ 1380/2/10، وزارت اطاع ــی در تاری ــی پیام ــز، ط ــری نی ــام رهب مق
ــد  ــی خــود، نقــاط آســیب پذیر در فعالیت هــای اقتصــادی دولتــی کان مانن ــف قانون چهارچــوب وظای
ــم  ــز مه ــز مراک ــی و نی ــای مل ــزرگ، طرح ه ــرمایه گذاری های ب ــی، س ــای خارج ــات و قرارداده معام
تصمیم گیــری اقتصــادی و پولــی کشــور را پوشــش اطاعاتــی دهــد و بــه دولــت و دســتگاه قضایــی در 

ــه رئیس جمهــور گــزارش دهــد.2 ــه طــور منظــم ب ــاری رســاند و ب تحقــق ســامت اقتصــادی ی

برخــورد امنیتــی بــا چنیــن جرائمــی، احتمــااًل در کوتاه مــدت نتایــج رضایت بخشــی بــه همــراه آورده 
ولــی یقینــًا در بلندمــدت آثــار منفــی دارد زیــرا نحــوه تحصیــل دلیــل و کشــف جــرم در پرونده هــای 
اقتصــادی بــا شــیوه هایی کــه در جرائــم امنیتــی کارســاز اســت کامــًا متفــاوت بــوده و درگیــری وزارت 

اطاعــات در امــور مذکــور، ایــن ســازمان را از تمرکــز بــر وظایــف اصلــی خــود بــاز خواهــد داشــت. 

در ایــن مــوارد بــه دلیــل اقتــدار و اهمیــت قــدرت ضابــط )کاشــف( ممکــن اســت حقــوق متهمــان 
محــدود شــود. لــذا دامنــه توســل بــه آن بایــد محــدود شــده و ایــن حــق بویــژه در جرائمــی کــه صرفــًا 

علیــه نظــام اداری اســت و جنبــه مالــی نــدارد بــه ضابطــان متخصــص در امــور اداری اعطــا شــود.

1. منظور از کان، ارتکاب جرمی است که کل کشور را تحت تأثیر قرار دهد به نحوی که جنبه امنیتی پیدا کند. 

2. دفتر بهبود ارزیابی عملکرد مدیریت، طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت در نظام اداری، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1390، ص 3.

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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بند چهارم.  اجباری بودن اعالم جرم 

اعــام جــرم از ســوی افــرادی اســت کــه نــه در ارتــکاب جــرم به عنــوان مباشــرت، مشــارکت یــا 
ــد. در  ــری دارن ــام او حــق شــکایت کیف ــا قائم مق ــده ی ــوان بزه دی ــه به عن ــت داشــته و ن ــت دخال معاون
حقــوق داخلــی، هرچنــد طبــق بنــد ب مــاده 64 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب 
در امــور کیفــری، اعــام جــرم از جملــه مــوارد و جهــات شــروع بــه پیگــرد کیفــری اســت، ولــی بــرای 
ــژه نســبت  ــع بوی ــن حــال، در برخــی مواق ــا ای ــد. ب ــه ایجــاد نمی کن ــن زمین شــهروندان الزامــی در ای
ــه در صــورت  ــاده ک ــراد نه ــر دوش برخــی اف ــام جــرم را ب ــه اع ــذار وظیف ــم اداری، قانون گ ــه جرائ ب
اســتنکاف، تــرِک فعــل آنهــا جــرم محســوب می شــود؛ البتــه به طــور کلــی مقامــات و اشــخاص رســمی 
در صــورت اطــاع از وقــوع جرائــم غیــر قابــل گذشــت در حــوزه کاری خــود براســاس مــاده 72 ق.آ.د.ک 
مســئولیت دارنــد. بــا ایــن حــال، ضمانــت اجــرای کیفــری بــرای ایــن مــاده پیش بینــی نشــده اســت 
مگــر اینکــه قوانیــن خــاص در ایــن زمینــه مقرراتــی را مقــرر کــرده باشــند. اجبــاری بــودن اعــام جــرم، 
بــه دلیــل دشــواری کشــف جــرم و ناتوانــی دســتگاه تعقیــب در شناســایی دقیــق جــرم و متهــم اســت 
و از ایــن رو قانون گــذار خــود را مجــاب کــرده تــا در برابــر برخــی جرائــم اداری خطرنــاک، بخشــی از 

وظایــف دســتگاه قضایــی و ضابطــان دادگســتری را بــر دوش شــهروندان قــرار دهــد.

ــررات متعــددی  ــه جــرم اداری، مق ــون ب ــی، مظن ــه گــزارش نمــودن اعمــال ارتکاب ــزام ب جهــت ال
تدویــن و تصویــب شــده اســت. بــرای مثــال، براســاس مــاده 606 ق.م.ا. هر یــک از رؤســا یــا مدیــران 
یــا مســئوالن ســازمان ها و مؤسســات مذکــور در مــاده 598 کــه از وقــوع جــرم ارتشــا یــا اختــاس یــا 
ــم موضــوع مــواد 599 )تدلیــس در معامــات دولتــی( و  ــا جرائ تصــرف غیرقانونــی یــا کاهبــرداری ی
603 )اخــذ پورســانت( در ســازمان یــا مؤسســات تحــت نظــارت خــود مطلــع شــده و مراتــب را حســب 
مــورد بــه مراجــع صاحیــت دار قضایــی یــا اداری اعــام ننمایــد، عــاوه بــر حبــس از شــش مــاه تــا دو 

ســال، بــه انفصــال موقــت از شــش مــاه تــا دو ســال محکــوم خواهــد شــد.

براســاس مــاده 63 آیین نامــه ســازمان بازرســی کل کشــور مصــوب 1388/1/15 نیــز، »مســئوالن 
و اشــخاص موضــوع مــاده 12 قانــون موظفنــد بــدون فــوت وقــت، ســوءجریانات مالــی و اداری مرتبــط 
بــا وظایــف کارکنــان را بــه ســازمان اعــام نماینــد.« بدیهــی اســت کــه منظــور از ســوء جریانــات مالــی 
و اداری اتمــام و تکمیــل جــرم نبــوده، بلکــه مقصــود از بــه کار بــردن ایــن واژه هــا می توانــد حتــی در 

مرحلــه عملیــات مقدماتــی یــا شــروع بــه جــرم باشــد.
ــا  ــی ب ــی و دولت ــات عموم ــطح مؤسس ــی در س ــه اجرای ــک آیین نام ــران، ی ــر در ای ــال حاض در ح



44

ــال  ــوب 1385 در ح ــی مص ــتگاه های اجرای ــوه در دس ــا رش ــارزه ب ــگیری و مب ــه پیش ــوان آیین نام عن
اجراســت کــه بــه شــکل تکلیفــی بــه تقویــت ســاز و کار گزارش دهــی پرداختــه اســت. براســاس مــاده 
3 ایــن آیین نامــه، کارمنــدان و کارکنــان مربوطــه مکلفنــد در صــورت اطــاع از وقــوع اقدامــات منــدرج 
در مــاده یــکـ  کــه در مقــام بیــان مصادیــق رشــوه اســت   نســبت بــه خــود یــا دیگــر کارکنــان، مراتــب 
ــا ذکــر مشــخصات فــرد یــا افــراد پیشــنهاد کننــده بــه هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری  را ب
و مافــوق اطــاع دهنــد تــا مطابــق قانــون پیگیــری شــود. مطابــق قســمت )د( مــاده 2 ایــن آیین نامــه، 
دســتگاه های موضــوع مــاده 16 ایــن آیین نامــه موظفنــد درخصــوص تشــویق اشــخاصی کــه تخلفــات 
ــه صــدور حکــم قطعــی  ــان منجــر ب موضــوع مــاده 1 ایــن آیین نامــه را گــزارش نمــوده و گــزارش آن
براســاس آیین نامــه شــده باشــد اقــدام ورزنــد. بدیهــی اســت، تشــویق ایــن افــراد می توانــد بــه تقویــت 
ابــزار گــزارش دهــی کمــک شــایانی نمــوده و اقدامــی در جهــت حمایــت از اطــاع دهنــدگان تلقــی 
ــه دو رده مرجــع  ــل ب ــوارد را حداق ــن م ــد ای ــوارد فســاد می بایســت بتوانن ــدگان م شــود. گزارش دهن
صالــح گــزارش نماینــد. اولیــن رده بایــد شــامل مراجعــی باشــد کــه درون ســازمانی هســتند از جملــه: 
دفاتــر حراســت و دفاتــر ریاســت ســازمان ها. ایــن مراجــع بــه ســبب نزدیکــی بــه منابــع وقــوع فســاد و 
ســهولت دسترســی بــه آنهــا، می تواننــد مؤثــر واقــع شــوند. دومیــن رده می بایســتی شــامل مراجعــی 
باشــد کــه بــرون ســازمانی هســتند. بــرای ایــن نــوع از مراجــع می تــوان نهادهــای تخصصــی ای را مثــال 
ــه نتایــج الزم و مناســب نرســد می بایســت  ــه مرجــع اول ب ــا فســاد خــود ب زد کــه مســئول مبــارزه ب

ایــن اجــازه کــه بتوانــد بــه مرجــع رده دوم مراجعــه نمایــد، برایــش محفــوظ باشــد.1

ــه  ــا پرداخت ــح آنه ــه توضی ــه ب ــده ک ــیده ش ــور اندیش ــن منظ ــی بدی ــی تمهیدات ــوق داخل در حق
می شــود:

در بندهــای )ج( و )د( از مــاده 130 قانــون برنامــه چهــارم توســعه قــوه قضاییــه موظــف شــده بــود 
الیحــه »حمایــت از حقــوق شــهود و متهمــان« و »الیحــه حمایــت از بزه دیــدگان اجتماعــی« را تهیــه و 
بــه تصویــب مراجــع ذی صــاح برســاند. بی تردیــد، تصویــب و اجــرای چنیــن لوایحــی، ضمــن افزایــش 
پتانســیل مقابلــه بــا بزهــکاری، زمینــه حضــور هر چــه فعال تــر اعضــای جامعــه مدنــی را در همراهــی 
بــا نهادهــای مقابلــه بــا جــرم از جملــه جرائــم اداری بــه نحــو مؤثرتــری فراهــم می نمایــد. متعاقــب ایــن 
ــوه  ــه تصویــب ق ــخ 1394/10/26 ب ــی حمایــت از شــهود و مطلعــان در تاری موضــوع، آیین نامــه اجرای

قضاییــه رســیده اســت کــه می توانــد منشــأ اقدامــات مثبتــی در ایــن زمینــه باشــد.

1. معصومی، سیدمحمد، پیشگیری از فساد مالی و اقتصادی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و 

جرم شناسی دانشکده معارف اسامی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، 1382.ص 104.

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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ــان  ــهود و کارشناس ــدگان، ش ــت از بزه دی ــه حمای ــری در زمین ــن کیف ــران در قوانی ــذار ای قانون گ
ســکوت اختیــار کــرده، صرفــًا مــاده 67 آیین نامــه ســازمان بازرســی کل کشــور مصــوب 1388/1/15 
بیــان مــی دارد کــه: »کلیــه تشــکل ها و اشــخاص موضــوع بنــد الــف مــاده 11 قانــون، گزارش دهنــدگان 
بــه ســازمان و شــهود کــه در جهــت وظایــف ســازمان، همکاری هــای الزم را معمــول دارنــد و رســانه ها 
کــه بــا اطاع رســانی مناســب موجــب تقویــت نظــارت و اثربخشــی اقدامــات شــوند، مشــمول 
ــیون  ــواد 32 و 33 کنوانس ــاد م ــه مف ــت ب ــا عنای ــن ب ــتند.« لیک ــازمان هس ــی س ــای قانون حمایت ه
مبــارزه بــا فســاد و الحــاق کشــورمان بــه ایــن کنوانســیون کــه مــاده 9 قانــون مدنــی آن را در حکــم 
قانــون داخلــی قــرار داده اســت، الزم و شایســته اســت کــه مقنــن به منظــور ســهولت مقابلــه بــا جرائــم 
موضــوع کنوانســیون، در راســتای اجرایــی نمــودن مقــررات آن از طریــق گنجانــدن مــواد مربوطــه در 
قانــون آئین دادرســی کیفــری گام بــردارد. مــاده 12 بخشــنامه 19 مــاده ای معــاون اول رئیــس جمهــور 

بــرای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی مــورخ 97/1/17 نیــز در ایــن راســتا قابــل توجــه اســت.1

ــدف آن  ــه دارد و ه ــن زمین ــذار در ای ــی قانون گ ــرد افتراق ــان از رویک ــی نش ــام دادرس ــن نظ ای
ــد. ــی می باش ــاب و بازدارندگ ــام اداری و ارع ــامت نظ ــر س ــن بهت تضمی

گفتار دوم.  مقررات افتراقی در مرحله رسیدگی و صدور رأی 

ــری شــکلی،  ــت کیف ــز عدال ــم اداری نی ــای خــاص( در قلمــرو جرائ ــه معن ــه دادرســی )ب در مرحل
رویکــردی را اتخــاذ می نمایــد کــه نســبت بــه جرائــم دیگــر متفــاوت می باشــد. تخصصــی بــودن جــرم 
اداری، پیونــد امنیــت ملــی بــا امنیــت نظــام اداری و مخاطــرات زیان بــاری کــه از ارتــکاب ایــن جرائــم 
ــه کارگیــری قضــات  ــا قانون گــذاران درصــدد ب ــه جــا می گــذارد، ســبب شــده ت ــر امنیــت داخلــی ب ب

متخصــص در فرآینــد رســیدگی و نیــز امنیتــی کــردن رســیدگی تمایــل نشــان دهنــد.

بــا عنایــت بــه ماهیــت و ویژگی هــای خــاص جرائــم اداری بویــژه گســتره بــودن و آثــار زیــان بــار 
آن، بــه ناچــار رســیدگی بــه ایــن دســته از جرائــم و متعاقــب آن اجــرای حکــم نیــز دچــار تحوالتــی 
ــا ارکان رســیدگی و اجــرای حکــم در جرائــم دیگــر متفــاوت می باشــد. در مرحلــه  شــده اســت کــه ب
ــات  ــری قض ــم اداری به کارگی ــرو جرائ ــری در قلم ــت کیف ــز سیاس ــاص( نی ــای خ ــه معن ــی )ب دادرس
ــت، تقــدم امــاره  متخصــص در فرآینــد رســیدگی تســریع در رســیدگی و رســیدگی های خــارج از نوب
مجرمیــت بــر اصــل برائــت )معکــوس شــدن بــار اثبــات(، تقــدم اصــل آزادی تحصیــل دلیــل بــر اصــل 

1. این ماده مقرر می دارد: »به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و دالیل معقول، واقعیت مربوط به جرائم 

احراز شده را به مقامات صاحیت دار گزارش می دهد؛ اقدامات مراقبتی و تأمینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار 

غیرقابل توجیه، انجام دهند.«
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حفــظ حریــم خصوصــی، تقــدم اصــل آزادی تحصیــل دلیــل بــر اصــل مشــروعیِت شــیوه تحصیــل دلیــل 
ــه  ــن مرحل ــن جلوه هــای افتراقــی شــدن در ای ــت از شــهود در حیــن ادای شــهادت( از مهم تری )حمای

اســت کــه در برخــی مــوارد برخــاف اقتضــای اصــل برائــت و حقــوق دفاعــی متهــم می باشــد.

بنــد اول.  تخصصــی کــردن رســیدگی و به کارگیــری قضــات متخصــص در 
فرآیند رســیدگی 

ــم کارکنــان دولــت، جرائمــی نویــن می باشــند، الزم اســت کــه قضــات مرتبــط  از آنجــا کــه جرائ
ــه صــورت  ــت ب ــان دول ــم کارکن ــورد جرائ ــر در م ــت صــدور آراء بهت ــت جه ــان دول ــم کارکن ــا جرائ ب
ــوزه  ــم ح ــرا جرائ ــد زی ــی کنن ــترده ای را ط ــوع و گس ــای متن ــوند و آموزش ه ــاب ش ــی انتخ تخصص
ــان  ــر کارکن ــواردی اگ ــوده و در م ــی، ب ــا فســاد مال ــم اقتصــادی ی ــًا جــزء جرائ ــت غالب ــان دول کارکن
دســتگاه قضــا بــا ایــن قبیــل جرائــم آشــنایی نداشــته باشــند امــکان دارد بعضــی از احــکام صــادره از 

ــی برخــوردار  نباشــد.  ــل قبول ــات قاب ثب

ــه ای  ــم رایان ــون جرائ ــاده 30 قان ــوان در تبصــره م ــم را می ت ــن مه ــی ای ــوق داخل در گســتره حق
مشــاهده نمــود. در ایــن زمینــه، مــاده 4 قانــون تشــکیل دادگاه هــای عمومــی و انقــاب مصــوب 1373 
ــه  ــی ک ــوزه قضای ــر ح ــود در ه ــار داده می ش ــه اختی ــوه قضایی ــس ق ــه رئی ــی دارد: »ب ــرر م ــز مق نی
ــه  ــه و تبحــر قضــات هر یــک از قضــات دادگاه عمومــی را ب ــوع دعــاوی و تجرب ــا لحــاظ ن الزم باشــد ب

ــه دعــاوی حقوقــی، کیفــری، احــوال شــخصیه و امثــال آن اختصــاص دهــد.« رســیدگی ب

وجــود قضــات متخصــص ســبب می شــود آرای صــادره کمتــر مــورد اعتــراض واقــع شــده و طرفیــن 
ــه اجــرای آن  دهنــد و شــاید بتــوان گفــت از بیــن مــواردی کــه در ایــن پژوهــش  نیــز بیشــتر تــن ب
مــورد بررســی قــرار گرفــت، ایــن بنــد مخالــف اصــول دادســی عادالنــه نبــوده و حتــی مطابــق بــا آن 

اســت.

ــن  ــار ای ــار زیان ب ــی و آث ــکار عموم ــیت اف ــان اداری، حساس ــم و مجرم ــاص جرائ ــای خ ویژگی ه
جرائــم بــه حــدی اســت کــه دولت هــا ســعی دارنــد نهادهــای قضایــی و دادگاه هــای کیفــری و قضــات 

ــم اختصــاص دهنــد. ــه ایــن جرائ ــرای رســیدگی ب و ضابطــان متخصــص و دوره دیــده ای را ب

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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بند دوم . سرعت و قطعیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها 

بــه طــور کلــی تأخیــر فاصلــه طوالنــی میــان عمــل و عکس العمــل، از قبــح عمــل و تأثیــر عکس العمل 
در نظــر مرتکــب و بــا دیگــران بــه مقــدار قابــل توجهــی می کاهــد. از نظــر بکاریــا آن چــه مانــع از ارتــکاب 
جــرم اســت، حتمیــت در اجــرای کیفــر اســت و نــه شــدت مجــازات. او اثــر بازدارندگــی قوانیــن خفیــف 
ــا وجــود پیش بینــی  ــد کــه ب از نظــر مجــازات، امــا حتمــی از نظــر اجــرا را بیشــتر از قوانینــی مــی دان
ــه  ــا اساســا ب ــق فراهــم اســت ی ــو، تخفیــف و تعلی ــکان اســتفاده قاضــی از عف مجازات هــای شــدید، ام

دلیــل شــدید بــودن مجازات هــا تمایــل بــه اســتفاده از ابــزار تخفیــف یــا عــدم اجــرا بســیار اســت.1

بنابرایــن بــه جــای اینکــه بــه منظــور کاهــش جــرم بــا تصویــب قانــون جدیــد میــزان مجــازات را 
ــن  ــد، کــه در ای ــش یاب ــری اتخــاذ شــود کــه احتمــال محکومیــت افزای ــر اســت تدابی ــم، بهت ــاال ببری ب
ــال  ــی فاســد اعم ــه تال ــدون اینک ــد؛ ب ــه دســت می آی ــق چشــم گیری در کاهــش جــرم ب صــورت توفی

ــیم.  ــته باش ــن را داش ــای خش مجازات ه

وجــود جرائــم اداری در یــک جامعــه، خصوصــُا در دســتگاه قضایــی و عدالــت کیفــری، مانــع اجــرای 
ــرا مفســدان  ــود؛ زی ــد ب ــازات خواه ــرای مج ــری و اج ــیدگی های کیف ــت در رس ــرعت و حتمی اصــل س
ــوذ در  ــا نف ــد، ب ــکیل می دهن ــفید تش ــه س ــان یق ــان را مجرم ــده ای از ایش ــش عم ــه بخ ــادی ک اقتص
دســتگاه قضایــی و بــا اعمــال فشــار هــای روانــی از ســوی احــزاب سیاســی و رســانه هــای جمعــی وابســته 

و غیــره، درصــدد آن بــر خواهنــد آمــد تــا نتیجــه را بــه ســود خــود تغیــر  دهنــد. 

اهمیــت اســتقال و بــی طرفــی در امــر قضــا و ارتبــاط آنهــا، بــا ســرعت و قطعیــت در اجــرای کیفــر 
بــر کســی پوشــیده نیســت؛ زیــرا هر چــه اســتقال و بــی طرفــی دســتگاه قضایــی ضعیــف باشــد، ســرعت 
و قطعیــت نیــز متاثــر از آن خواهنــد شــد. چــه بســا گاه در جهــت منافــع شــخصی، گروهــی و حزبــی عــده 

ای، حتــی شــاهد ســرعت و قاطعیــت در اقدامــات قضایــی نیــز باشــیم. 

در بــاب تســریع در رســیدگی، تبصــره 4 مــاده مذکــور، مرجــع تجدیدنظــر را مکلــف کــرده حداکثــر 
ظــرف مــدت شــش مــاه بــه پرونــده هــای موضــوع تبصــره 3 مــاده 188 )کــه اشــتباهًا در تبصــره 4 بــه 
جــای اشــاره بــه تبصــره 3 بــه خــود مــاده 188 ارجــاع شــده اســت( رســیدگی و حکــم صــادر کنــد. در 
غیــر ایــن صــورت و بــا تاخیــر بــدون عــذر موجــه، قضــات شــعبه رســیدگی کننــده2 بــه مجــازات انتظامی 

ــه باالتــر محکــوم می شــوند. از درجــه )4( ب

1. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، برگردان محمدعلی اردبیلی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان، 1380، ص 84.

2. مانند ماده 597 قانون مجازات اسامی راجع به »امتناع از انجام وظایف قانونی«
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نکتــه قابــل ذکــر آن کــه الزم بــود تــا قانــون گــذار بــه موضــوع تســریع در رســیدگی، ایــن مطلــب 
را در خصــوص قضــات ســایر مراجــع قضایــی نظیــر دادســرا و دادگاه بــدوی نیــز تصریــح می کــرد؛ چــرا 
کــه معمــوال ایــن مســأله از ناحیــه ایشــان، چــه بســا گاه بیشــتر مبتابــه باشــد. بنابرایــن بــا عنایــت بــه 
ظاهــر مــاده، بــه نظــر نمــی رســد بتــوان مفــاد تبصــره 5 مــاده 188 را کــه بــه جرم انــگاری و تقنیــن 
ــه از تکلیــف موضــوع  ــی ک ــا اجرای ــی ی ــات قضای ــک از مقام ــی دارد »هر ی ــه و اشــعار م ــی پرداخت جزای
ایــن مــاده تخلــف کنــد یــا بــه نحــوی از انحــا مانــع از اجــرای آن شــود بــه مجــازات مقــرر در مــاده 
)576( قانــون مجــازات اســامی محکــوم خواهــد شــد« بــه غیــر از قضــات دادگاه تجدیدنظــر از حیــث 
وظیفــه مذکــور در تبصــره 4 یعنــی عــدم رســیدگی ظــرف مــدت شــش مــاه، تســری داد؛ مگــر اینکــه 
اساســا موضــوع مشــمول مــاده قانونــی دیگــری شــود.  ایــن موضــوع نشــان می دهــد مقنــن بــه ســرعت 
در رســیدگی اصــرار دارد؛ در واقــع مقنــن بــرای جلوگیــری از اطالــه دارســی کــه خــود، برخــاِف »حــق 

محاکمــه شــدن در مــدت متعــارف« اســت، نوعــی دادرســی شــتابان و عجوالنــه را تجویــز می کنــد.

ــی  ــن ســال طــول می کشــد؛ ول ــم کان چندی ــژه جرائ ــم اداری به وی ــه جرائ در عمــل رســیدگی ب
ــم اداری از  ــه رســیدگی ســریع دارد. جرائ در همــان حــال، قانون گــذار در برخــی مصادیــق گرایــش ب
جملــه جرائــم پیچیــده و حســاس بــوده و تعییــن تکلیــف پیرامــون آنهــا نیــاز بــه دقــت و تیزبینــی دارد. 
از ایــن رو، در رســیدگی بــه ایــن پرونده هــا، رســیدگی خــارج از نوبــت قابــل توجیــه نیســت و تعییــن 
مهلــت در ایــن مــوارد غیرمعقــول و نامتناســب اســت و بایــد در آن تجدیدنظــر شــود. در همــان حــال، 
طوالنــی بــودن رســیدگی کــه اقتضــای یــک رســیدگی عادالنــه و دقیــق اســت، خــود فرصتــی بــرای 
انــواع اقدامــات نفوذگرانــه از ســوی مرتکبــان جرائــم اداری اســت. بنابرایــن انتظــار مــی رود دادرســی در 

مــدت و مهلــت معقــول صــورت گیــرد.

جرائــم اداری از جملــه جرائــم پیچیــده و حســاس بــوده و تعییــن تکلیــف پیرامــون آنهــا نیــاز بــه 
ــل  ــت قاب ــن پرونده هــا، رســیدگی خــارج از نوب ــه ای ــن رو، در رســیدگی ب دقــت و تیزبینــی دارد. از ای
توجیــه نیســت و تعییــن مهلــت در ایــن مــوارد غیرمعقــول و نامتناســب اســت و بایــد در آن تجدیدنظــر 
شــود. در همــان حــال، طوالنــی بــودن رســیدگی کــه اقتضــای یــک رســیدگی عادالنــه و دقیــق اســت، 
خــود فرصتــی بــرای انــواع اقدامــات نفوذگرانــه از ســوی مرتکبــان جرائــم اداری اســت. بنابرایــن انتظــار 

مــی رود دادرســی در مــدت و مهلــت معقــول صــورت گیــرد.

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال دوم/ شمـــــاره پنجم/زمستان 1399

49

بنــد ســوم . تقــدم امــاره مجرمیــت بــر اصــل برائــت )معکــوس شــدن بــار 
اثبــات( 

ــا جــرم اداری  ــط ب ــای مرتب ــب در پرونده ه ــات تعقی ــه مقام ــی ک یکــی از مشــکل ترین موضوع های
بــا آن مواجــه می شــوند، پرداختــن بــه بــار اثبــات می باشــد. متهمــان جرائــم یــا در معــرض مجــازات 
ــح،  ــوان صال ــک دی ــزد ی ــی ن ــه جرم ــی ک ــا زمان ــد و ت ــی برخوردارن ــرض بی گناه ــی از ف ــق ناش از ح
مســتقل و بی طــرف بــه اثبــات نرســد، نمی تــوان آنهــا را محکــوم کــرد و بــه مجــازات رســاند.1  درواقــع 
»اصــل برائــت کیفــری در نظام هــای نویــن دادرســی یعنــی اســتمرار بخشــیدن بــه آثــار اصــل کرامــت 
ــک  ــود ی ــطه وج ــه واس ــر ب ــار آن مگ ــرض و آث ــه تع ــه از هرگون ــراد جامع ــودن اف ــون ب ــان و مص انس
محکومیــت قانونــی، قطعــی و الزم االجــرا؛ ماهیــت اکثــر جرائــم اداری عمــل بــه بــار ســنگین اثبــات را 

بــا دشــواری خاصــی مواجــه ســاخته اســت. 

ــر اصــل برائــت در امــوری اســت کــه شــخص،  یکــی از ایــن تمهیــدات، تقــدم امــاره مجرمیــت ب
متهــم بــه تحصیــل درآمدهــای ناشــی از ارتــکاب جــرم اســت. آنچــه کــه موجــب تقــدم امــاره مجرمیــت 
بــر اصــل برائــت و درنتیجــه معکــوس شــدن بــار دلیــل آوری از دادســتان بــه متهــم می شــود، وضعیــت 
ویــژه ای اســت کــه در چنیــن امــوال مشــکوکی وجــود دارد، اگرچــه در تمامــی اتهامــات کــه متوجــه 
هــر متهــم می شــود، مدعی العمــوم بایــد بــا اقامــه دالیــل، توجــه اتهــام بــه متهــم را اثبــات کنــد. لــذا، 
ــاِر آوردن دلیــل معکــوس شــده و از اشــخاصی  در چنیــن مــواردی راه حــل اساســی ایــن اســت کــه ب
ــد.  ــه دهن ــش را ارائ ــا مــدرک بی گناهــی خوی ــور شــده اند، خواســته شــود ت ــم مزب کــه مرتکــب جرائ
همچنیــن چــون ایــن دســته از جرائــم ضربــات ســنگینی بــه نظــام اداری و اقتصــادی وارد می شــود، 
ــت و  ــرای اعمــال عدال ــا حــدودی مســیر را ب ــت ت ــر فــرض برائ ــا تقــدم امــاره مجرمیــت ب ــوان ب می ت

اجــرای مجــازات مرتکبــان حقیقــی، فراهــم نمــود.

برخــی معتقدنــد: »از نظــر مبنایــی، علــت تقــدم امــاره مجرمیــت بــر اصــل برائــت ناکارآمــدی قاعــده 
اســتصحاب در صــورت وجــود امــاره مجرمیــت اســت؛ زیــرا اصــل برائــت کیفــری در مــواردی کــه شــخص 
مظنــون بــه ارتــکاب جرمــی اســت، مبتنــی بــر اســتصحاب عــدم ارتــکاب جــرم و برائــت ســابق اســت.«2 
البتــه ایــن در صورتــی اســت کــه امــاره مجرمیــت را امــاره ای قضایــی بدانیــم، امــا اگــر قانون گــذار آن را 
امــاره قانونــی قــرار دهــد بــه گونــه ای کــه آن را در قانــون گنجانــده و بــه صــورت یــک امــر مســلم ماننــد 
امــاره تصــرف قــرار دهــد در ایــن صــورت، شــکی در تقــدم آن بــر اصــل برائــت نخواهــد بــود مگــر اینکــه 

خــاف آن ثابــت شــود. 

1. بند »1« ماده)11( اعامیه جهانی حقوق بشر، بند »2« ماده )14( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند »2« ماده 
)6( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، بند »2« ماده )8( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند »1« ماده )7( 

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم.
2. بوریکان، ژاك، بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه، برگردان علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، 

ش 21-22، 1376 تا 1377، ص 328.
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در حقــوق ایــران، در مــاده 2 قانــون نحــوه اجــرای اصــل 49 قانــون اساســی مصــوب ســال 1363 
و همچنیــن مــاده 1 قانــون مبــارزه بــا پولشــویی، بــر اصــل مشــروعیت امــوال افــراد جامعــه و صحــت 
عقــود و معامــات بیــن افــراد تأکیــد شــده اســت. بــا ماحظــه ایــن قوانیــن ـ کــه مبتنــی بــر اصــول و 
ــر اصــل برائــت کــه  ــه برداشــت می شــود کــه تقــدم امــاره مجرمیــت ب فقــه اســامی اســت ـ این گون
در بیشــتر اســناد بین المللــی، منطقــه ای و حتــی فحــوای برخــی مقــررات ملــی در مــورد دارایی هــای 
ــه تبــری از پولشــویی، فــرد  ــا ایــن حــال، به ویــژه نســبت ب ــدارد. ب مظنــون تأکیــد شــده جایگاهــی ن
بایــد از خــود دفــاع کنــد ولــی ایــن بــه معنــای امــاره مجرمیــت نیســت؛ زیــرا در ایــن حالــت دیگــر 

ــد.  ــه دفــاع از عملکــرد خــود باقــی نمی مان نیــازی ب

اگــر متهــم حــِق اعتــراض بــه ایــن موضــوع را نداشــته باشــد بــه نحــو اعتبــاری وی را از دسترســی 
ــرف  ــه ط ــبت ب ــب تری نس ــت نامناس ــی دارد و او را در وضعی ــاز م ــرف ب ــتقل و بی ط ــه دادگاه مس ب

ــد.1 ــرار می ده ــوی ق دع

بنــد چهــارم.  تقــدم اصــل آزادی تحصیــل دلیــل بــر اصــل حفــظ حریــم 
خصوصــی 

امــروزه شــنود تلفنــی یکــی از برجســته ترین راه هــای کنتــرل شــهروندان اســت و بیشــتر دولت هــا 
ــوان  ــران، می ت ــه در ای ــن رابط ــد. در ای ــیوه را آزموده ان ــن ش ــاالر ای ــه نامردم س ــاالر و چ ــه مردم س چ
ــر اســاس تبصــره  ــه ای مصــوب 1388  و تبصــره آن اســتناد کــرد. ب ــم رایان ــون جرائ ــه مــاده 49 قان ب
ــک  ــر پســت الکترونی ــره شــده، نظی ــی ذخی ــوای ارتباطــات غیرعموم ــه محت ــاده، دسترســی ب ــن م ای
یــا پیامــک در حکــم شــنود و مســتلزم رعایــت مقــررات مربــوط اســت. بــه نظــر می رســد، منظــور از 

مقــررات مربوطــه، رعایــت مقــررات مــاده 150 قانــون آییــن دادرســی کیفــری باشــد. 

بــه طورکلــی، نظــارت الکترونیکــی کــه یکــی از شــیوه های تحصیــل دلیــل اســت، جــرم محســوب 
می شــود و بــرای اینکــه اقدامــات مجریــان قانــون مشــمول اســتثنای وارد بــر ایــن جــرم باشــد بایــد 
ــی باشــد. معمــواًل دســتور  ــا مجــوز قضای ــد ب ــه اینکــه اواًل، بای شــرایط خاصــی داشــته باشــد، ازجمل
ــا خصــوط  ــا ی ــد فهرســت برداری از مکان ه ــد مانن ــرر می کن ــی را مق ــا مجــوز محدودیت های ــی ی قضای
ــا از تعرضــات  ــان نظــارت، ت ــدت زم ــرد و م ــرار گی ــدف ق ــه ممکــن اســت ه ــی ک ــا اینترنت ــی ی تلفن
غیرضــروری بــه حریــم خصوصــی جلوگیــری شــود. ثانیــًا، در صــورت امــکان بایــد تمامــی ارتباطــات 
شنودشــده، ضبــط  شــوند و مضبوطــات بــه دقــت تحــت حفاظــت قــرار گیرنــد تــا از نابــودی یــا تخریــب 

1. قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، چاپ اول، قم: انتشارات حقوق امروز قم، 1390، 

ص 218.        

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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آنهــا جلوگیــری بــه عمــل آیــد و دقــت و اعتبــاری کــه بایــد بــرای ارائــه آنهــا بــه عنــوان دلیــل رعایــت 
گــردد، تضمیــن شــود.

ــم مراســات و ارتباطــات اشــخاص  ــرای رعایــت حری ــران ب ــون اساســی ای در قوانیــن عــادی و قان
تضمینــات قانونــی پیش بینــی شــده اســت. در ایــن زمینــه، اصــل 25 قانــون اساســی و بنــد 8 مــاده 
واحــده قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی مصــوب 1383، بــر حفــظ 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــد. قان ــد کرده ان ــخاص تأکی ــات اش ــا و مکاتب ــی، نامه ه ــات تلفن ــت مکالم حرم
کیفــری نیــز شــرایط و تشــریفات خاصــی را در مــورد تفتیــش و بازرســی مراســات و مکالمــات مقــرر 
داشــته اســت. مــاده 150 ایــن قانــون بیــان داشــته: »کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی افــراد ممنــوع اســت، 
ــم  ــرای کشــف جرائ ــا ب ــوط باشــد ی ــی و خارجــی کشــور مرب ــه امنیــت داخل مگــر در مــواردی کــه ب
ــود. در  ــخیص داده ش ــون الزم تش ــن قان ــاده )302( ای ــف(، )ب(، )پ( و )ت( م ــای )ال ــوع بنده موض
ایــن صــورت بــا موافقــت رئیــس کل دادگســتری اســتان و بــا تعییــن مــدت و دفعــات کنتــرل، اقــدام 
می شــود. کنتــرل مکالمــات تلفنــی اشــخاص و مقامــات موضــوع مــاده )307( ایــن قانــون منــوط بــه 

ــه ســایرین نمی باشــد. ــل تفویــض ب تأییــد رئیــس قــوه قضاییــه اســت و ایــن اختیــار قاب

ــون اجــازه بازرســی و تفتیــش مراســات و مکاتبــات  حــال چنان چــه در غیــر از مــواردی کــه قان
را داده اســت، یکــی از کارکنــان و مأمــوران دولتــی اقــدام بــه ضبــط و افشــای مراســات و مکاتبــات 
کنــد، قانون گــذار در مــاده 582 ق.م.ا او را قابــل مجــازات دانســته اســت، ولــی در مــورد نقــض حریــم 
خصوصــی اشــخاص بــه ایــن صــورت توســط اشــخاص عــادی، ســاکت اســت و فقــط در مــاده 15 قانــون 
تشــکیل شــرکت پســت جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 1366/8/3، بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده 
اســت کــه هرکــس مراســات را افشــا یــا امانــات را برداشــت یــا بازرســی یــا توقیــف کنــد، مجــازات 

ــر ناقــض »اصــل تســاوی ســاح ها« اســت. ــن ام می شــود. ای

در حقــوق کیفــری ایــران، هیــچ مقــرره قانونــی در مــورد ضبــط صــدا و تصویــر اشــخاص بــه صورت 
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــی م ــاره قضای ــوان ام ــه به عن ــه ادل ــده این گون ــدارد و علی القاع ــود ن ــی وج پنهان
ــت  ــه، رعای ــی ک ــوند. در حال ــداد ش ــم خصوصــی اشــخاص قلم ــی حری ــه مناف ــدون اینک ــد، ب گرفته ان
ــه نظــر،  ــس ب ــرد.1 پ ــرار می گی ــارض ق ــات در تع ــه اقدام ــا این گون ــه ب ــل ادل اصــل مشــروعیت تحصی
بایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل قانــون جامــع و کاملــی تصویــب شــود کــه حریــم خصوصــی اشــخاص را 

مــورد توجــه و احتــرام قــرار دهــد.

1. تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388، ص 125.
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ــروعیِت  ــل مش ــر اص ــل ب ــل دلی ــل آزادی تحصی ــدم اص ــم . تق ــد پنج بن
ــل  ــل دلی ــیوه تحصی ش

ــی در  ــون و مراجــع قضای ــرای قان ــوران اج ــی مأم ــدم تخصــص کاف ــا وجــود ع ــه ب ــی ک از آن جای
ــا  زمینــه جرائــم مزبــور، پلیــس و ضابطــان دادگســتری در کشــف و پیشــگیری ازایــن گونــه جرائــم ب
مشــکات نوینــی مواجــه هســتند؛ لــذا اغلــب مســئوالن قضایــی و اجرایــی در خصــوص چگونگی کشــف 
ــک هــدف مشــترك  ــواره ی ــم اداری دچــار ســردرگمی می شــوند. در کشــف جــرم هم و بررســی جرائ
وجــود دارد و آن تلفیــق حقــوق شــهروندی بــا آنچــه عدالــت کیفــری مفیــد و مؤثــر بــه آن نیــاز دارد، 
ــی  ــم و حت ــن، در کشــف جرائ ــدارد.1 بنابرای ــری ن ــوع جــرم تأثی ــن هــدف، ن می باشــد و در اعمــال ای

جرائــم خطرنــاك نیــز حقــوق شــهروندی بایــد رعایــت گــردد.

ــه  ــا چ ــس ت ــوران پلی ــم اداری، مأم ــا جرائ ــورد ب ــه در برخ ــود ک ــرح می ش ــث مط ــن بح ــال ای ح
ــه کارگیــری دســتاوردها و  ــه مــوازات ب ــود ب ــادر خواهنــد ب ــا ضابطــان ق ــد؟ آی حــد آزادی عمــل دارن
روش هــای مختلــف توســط مجرمــان، آنهــا نیــز از روش هــای مختلــف هرچنــد غیرقانونــی در کشــف 

ــد؟ ــی بهــره ببرن ــم چنیــن مرتکبان جرائ

اصــل بــر ایــن اســت کــه حقیقــت نمی توانــد بــه هــر شــیوه و وســیله ای بــه دســت آیــد. انحــراف 
فرآینــد دادرســی از مســیر عــادی و قانون منــد، خــود نشــانه عــدم مشــروعیت تحصیــل دلیــل اســت. 
شــأن و منزلــت نظــام قضایــی و احتــرام بــه عدالــت و حقــوق انســانی، مســتلزم خــود داری از بــه کار 
بــردن وســایلی اســت کــه ارزش هــای اساســی تمــدن بشــری و رســیدن بــه یــک دادرســی عادالنــه را 
ــادرت  ــل مب ــواع و اقســام دلی ــه ان ــا توســل ب ــوان ب ــر چــه می ت ــن، اگ ــدازد. بنابرای ــه مخاطــره می ان ب
بــه اثبــات جــرم کــرد، امــا اســتفاده از شــیوه ای کــه محدودیت هــای قانونــی را رعایــت نکــرده باشــد 
ــال اصــل آزادی  ــه دنب ــت، ب ــه همیــن عل ــی آن دلیــل می شــود. ب ــی و قضای ســبب ســلب ارزش اثبات
ــی و  ــل غیرقانون ــه دلی ــردد و هرگون ــل مطــرح می گ ــل دلی ــل، بحــث مشــروعیت تحصی ــل دلی تحصی

شــیوه نامشــروع در کســب دلیــل محکــوم می شــود.2

ــوارد از  ــی م ــد. در برخ ــت می آین ــه دس ــی ب ــرق متفاوت ــه از ط ــم اداری، ادل ــات جرائ ــرای اثب ب
ــت، در  ــود و در نهای ــترانیده می ش ــان دام گس ــرای مجرم ــا ب ــود ی ــتفاده می ش ــران اس ــات مخب اطاع
ــه  ــت ـ ب ــات اس ــه اثب ــن ادل ــه از مهم تری ــهادت ـ ک ــهود، ش ــت از ش ــت حمای ــوارد، جه ــاره ای از م پ

1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت، 1383، ص 64.

2. تدین، پیشین، ص 195.
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نحــوی اســتماع می شــود کــه بــا حقــوق متهــم در تعــارض اســت و میــزان واقعــی حمایــت از شــهود 
ــه می باشــد و ایــن امــر  ــر مواضــع عادالن ــه وضــوح نشــان دهنده میــزان انطبــاق نتیجــه رســیدگی ب ب
در تضــاد بــا یکــی دیگــر از اصــول دادرســی منصفانــه یعنــی توجــه بــه حقــوق دفاعــی متهــم اســت و 

آن را دچــار چالــش مــی نمایــد.

نتیجه گیری 
تردیــدی نیســت کــه تدابیــر شــکلی مقابلــه بــا جرائــم اداری، بایــد افتراقــی و متفــاوت از دیگرجرائم 
باشــد. مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی در قلمــرو جرائــم اداری، تابــع نظــام خاصــی بــوده و ویژگی هــای 
منحصــر بــه فــردی بــه خــود گرفتــه اســت. از جملــه ضوابــط و معیارهــای ویــژه و افتراقــی در مرحلــه 
ــیدگی،  ــردن رس ــیدگی و تخصصــی ک ــد رس ــردن فرآین ــی ک ــم اداری امنیت ــرو جرائ دادرســی در قلم
ــد  ــص در فرآین ــات متخص ــری قض ــهود، به کارگی ــت از ش ــیدگی، حمای ــت در رس ــرعت و حتمی س
ــه اجــرای حکــم نیــز ســرعت در اجــرا و  ــودن تجدیدنظــر و در مرحل رســیدگی و خــاص و افتراقــی ب

ــان می باشــد. ــه انتشــار اســامی محکوم ــزام ب ال

ــری  ــه کارگی ــد ب ــدی مانن ــیوه های جدی ــه ش ــی ب ــات مقدمات ــرای انجــام تحقیق ــی، ب ــام قضای نظ
مخبــران، دام گســتری و نظــارت الکترونیکــی متوســل می شــود کــه برخــی اوقــات بــا حقــوق متهــم در 
ــم اداری، از برخــی اصــول مهــم هم چــون اصــل برائــت  تعــارض اســت. همچنیــن جهــت اثبــات جرائ
ــه  ــه ادل ــه امــاره مجرمیــت داده اســت. قابلیــت اســتناد ب عــدول شــده و ایــن اصــل جــای خــود را ب
ــه اثبــات جدیــد و عــدول از اصولــی ماننــد اصــل برائــت، اصــل مشــروعیت  الکترونیکــی به عنــوان ادل
تحصیــل ادلــه و اصــل حفــظ حریــم خصوصــی در فرآینــد دادرســی، از افتراقــی شــدن اصــول حاکــم 
ــه اثبــات در قلمــرو جرائــم اداری حکایــت می نمایــد. مــوارد عــدول از اصــول ســه گانه مذکــور  ــر ادل ب
ــوس  ــت )معک ــل برائ ــر اص ــت ب ــاره مجرمی ــدم ام ــل: تق ــواردی از قبی ــم اداری در م ــرو جرائ در قلم
ــدم  ــم خصوصــی و تق ــظ حری ــر اصــل حف ــل ب ــل دلی ــدم اصــل آزادی تحصی ــات(، تق ــار اثب شــدن ب
اصــل آزادی تحصیــل دلیــل بــر اصــل مشــروعیِت شــیوه تحصیــل دلیــل، اســت. در برخــی از جرائــم 
ــراد  ــم خصوصــی اف ــد، حری ــکاب می یابن ــه صــورت ســازمان یافته ارت ــواردی کــه ب اداری، مخصوصــاًُ م
کــه شــامل مکالمــات، مراســات و ســایر ارتباطــات فیزیکــی و الکترونیــک اســت مــورد تعــرض قــرار 

می گیــرد. 
ــم اداری  ــا جرائ ــق ب ــدی و دقی ــه ج ــرای مقابل ــر ب ــه اگ ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــه ای نتیج
سیاســت گذاری شــود نیــازی بــه تعییــن مجازات هــای ســنگین و پیش بینــی دادرســی ویــژه و 
ــح  ــن صحی ــوی مقن ــی را از س ــرد افتراق ــاذ رویک ــر اتخ ــورد اگ ــن م ــر از ای ــت. صرف نظ ــی نیس افتراق
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ــا حقــوق  ــه نحــو بنیادینــی ب ــه کــه ب ــگاری برخــی از اصــول دادرســی منصفان فــرض کنیــم، نادیده ان
متهــم مازمــه دارد موجــب چالش هــای حقوقــی و اجرایــی شــده اســت. زیــرا افتراقــی شــدن بایــد در 
وضــع مقرراتــی کــه بــه کارآمــدی ضابطــان و دســتگاه های کاشــف و مراجــع رســیدگی کننده در انجــام 
وظایــف محولــه کمــک می کنــد نمــودار شــود و جــز بــرای حمایــت بیشــتر وارد حــوزه حقــوق دفاعــی 
متهمــان نشــود و نبایــد مبــارزه بــا ایــن جرائــم و اعمــال ســریع مجــازات را هدفــی مهم تــر از اجــرای 

عدالــت تلقــی کنیــم تــا اشــتباهات قضایــی را توجیــه کنیــم.

ــات  ــری قض ــیدگی و به کارگی ــردن رس ــی ک ــش تخصص ــورد پژوه ــی م ــای افتراق ــان جلوه ه از می
متخصــص در فرآینــد رســیدگی مخالــف اصــول دادســی عادالنــه نبــوده و حتــی مطابــق بــا آن اســت 
ــن  ــتر ت ــز بیش ــن نی ــده و طرفی ــع ش ــراض واق ــورد اعت ــر م ــادره کمت ــود آرای ص ــبب می ش ــرا س زی
ــوه از دادرســی نشــان از رویکــرد افتراقــی قانون گــذار در ایــن زمینــه  ــه اجــرای آن  دهنــد. ایــن جل ب
دارد و هــدف آن تضمیــن بهتــر ســامت نظــام اداری و ارعــاب و بازدارندگــی می باشــد. امــا در ســایر 
مــوارد و جلوهــای دادرســی افتراقــی، بررســی قوانیــن مربوطــه بویــژه قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
و نحــوه اجــرای آن نشــان می دهــد بــا تعییــن مأمــوران وزارت اطاعــات بــه عنــوان یکــی از ضابطــان 
دادگســتری، در ایــن مــوارد بــه دلیــل اقتــدار و اهمیــت قــدرت ضابــط )کاشــف( ممکــن اســت حقــوق 
ــًا علیــه نظــام اداری  ــژه در جرائمــی کــه صرف ــذا الزم اســت ایــن حــق بوی متهمــان محــدود شــود. ل
اســت و جنبــه مالــی نــدارد بــه ضابطــان متخصــص و آموزش دیــده در امــور اداری اعطــا شــود. ســرعت 
و حتمیــت در رســیدگی تعییــن مهلت هــای نامتناســب بــرای رســیدگی و صــدور رأی عرصــه را بــرای 
برخــورداری از دادرســی منصفانــه تنگ تــر کــرده اســت. ایــن موضــوع برخــاِف »حــق محاکمــه شــدن 
ــاره  ــدم ام ــد. تق ــز می کن ــه را تجوی ــتابان و عجوالن ــی ش ــی دادرس ــت و نوع ــارف« اس ــدت متع در م
ــت  ــم را در وضعی ــود و مته ــد ب ــه خواه ــه دور از دادرســی منصفان ــز ب ــت، نی ــر اصــل برائ ــت ب مجرمی
ــال  ــن از اِعم ــد، همچنی ــکننده می کن ــز ش ــت را نی ــل برائ ــرار داده و اص ــری ق ــب تر و ضعیف ت نامناس
ــاع  ــدارک دف ــرای ت ــی ب ــات کاف ــت و امکان ــتن فرص ــق داش ــد ح ــم مانن ــی مته ــوق دفاع ــی حق برخ
ممانعــت می نمایــد. تقــدم اصــل آزادی تحصیــل دلیــل بــر اصــل مشــروعیِت شــیوه تحصیــل دلیــل بــا 
ــه وضــوح نشــان دهنده میــزان  حقــوق متهــم در تعــارض اســت و میــزان واقعــی حمایــت از شــهود ب
انطبــاق نتیجــه رســیدگی بــر مواضــع عادالنــه می باشــد و ایــن امــر در تضــاد بــا یکــی دیگــر از اصــول 
دادرســی منصفانــه یعنــی توجــه بــه حقــوق دفاعــی متهــم اســت و آن را دچــار چالــش مــی نمایــد. 
فراوانــی آرایــی کــه در مــورد جرائــم مذکــور صــادر شــده خــود نشــان دهنده میــزان انطبــاق نتیجــه 
رســیدگی بــر مواضــع عادالنــه و گــواه روشــنی بــر بی نتیجــه مانــدن تــاش قانون گــذار در مبــارزه بــا 

ایــن جرائــم از طریــق افتراقــی کــردن دادرســی آن اســت.

جلوه  های دادرسی افتراقی جرائم اداری 
)در پرتو اصول دادرسی منصفانه(
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در نهایــت ضــرورت وجــود یــک آییــن دادرســی افتراقــی در مــورد جرائــم اداری، لــزوم رســیدگی 
ــتری  ــازه دام گس ــکان و اج ــر ام ــح ب ــول، تصری ــدت معق ــت و م ــم اداری در مهل ــای جرائ ــه پرونده ه ب
ــده و در  ــرل ش ــًا کنت ــرایطی کام ــی و در ش ــع عموم ــح مناف ــر ترجی ــرم بناب ــف ج ــوران کش ــه مأم ب
ــا  ــان بیشــتری از کشــف آنه ــب زی ــه مرات ــا ب ــدم کشــف آنه ــه ع ــم اداری ک ــورد آن دســته از جرائ م
ــاوه  ــوزه ع ــن ح ــی در ای ــیون های بین الملل ــا کنوانس ــق ب ــویی و تطبی ــتری دارد، هم س ــا دام گس ب
ــه  ــوط ب ــور مرب ــرای انجــام ام ــی ب ــی مقررات ــی، پیش بین ــن داخل ــح قوانی ــب، اصــاح و تنقی ــر تصوی ب
تحقیــق و تعقیــب و رســیدگی جرائــم اداری توســط مقامــات معیــن یــا نهادهــا و تشــکیات مشــخصی 
بــه صــورت تخصصــی، توجــه بــه رعایــت اصــل برائــت و حقــوق دفاعــی متهــم و هماهنگــی بــا قانــون 

ــود. ــنهاد می ش ــه، پیش ــول دادرســی منصفان ــری و اص ــن دادرســی کیف آیی
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Manifestation of Differential Proceeding Administra-
tive Crimes in the Light of Principles of Fair Trial
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Abstract:

Due to criminal personality, the importance of the crime perpetrated, and the ineffi-
ciency of the criminal procedure in preventing some crimes, it is necessary to take 
measures different from those of other crimes to prove and expose a crime, mete out 
the proper punishment, and take effective security and educative measures. The com-
plex nature of exposure and substantiation of administrative crimes, effective actions 
against the perpetrators through rapid administration of punishment, assistance in 
rectifying and controlling the administrative system, and, as a result, the establish-
ment of sovereignty and earning the trust of people together with the irreparable 
economic, social, and political damages of these crimes necessitate making special 
regulations for their prosecution. Differential formal features of criminal policy con-
cerning administrative crimes include criminal organization and jurisdiction, hearing 
procedure, and substantive evidence. However, some of these regulations and differ-
ential features such as assigning long prescription for issuing a sentence and pros-
ecution, increasing the scope of complaint or incrimination, appointing a Ministry 
of Intelligence officer as one of the bailiffs, preferring a charge against somebody, 
referring the case to higher courts and enlisting the help of senior judges, speed and 
certainty of hearing, the priority of guilty circumstances over the presumption of 
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innocence, the priority of the principle of freedom of obtaining evidence over the 
principle of privacy protection, and the priority of the principle of freedom of ob-
taining evidence over the principle of the legitimacy of the way evidence is obtained 
inhibit the realization of fair trial principles and guarantees such as the presumption 
of innocence and rights of the accused including the right to have enough time to 
be prepared for the trial and the right to go on trial at a proper time. Identifying the 
differential features of the administrative crimes proceedings within the governing 
regulations and comparing them with the principles of the fair trial, this paper also 
addressed the items not covered by these principles and the discriminative approach 
and made several useful suggestions.

Keywords:administrative crimes, criminal policy, differential proceedings, princi-
ples of fair trial, manifestations  


