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چکیده
بــرای تحقــق جــرم، تجمیــع ســه عنصــر روانــی، مــادی و قانونــی نیــاز اســت. در   
ــل  ــرم و عوام ــه ج ــل موجه ــته عوام ــه دو دس ــری ب ــئولیت کیف ــع مس ــی، موان ــی فعل ــت تقنین وضعی
ــه  ــد ب ــر می توان ــی عناص ــود برخ ــال، نب ــن ح ــا ای ــود. ب ــیم می ش ــری تقس ــئولیت کیف ــع مس راف
ــت دارد. ــرا اهمی ــی دادس ــور اداری قضای ــان ام ــه در جری ــود ک ــرم ش ــق ج ــع تحق ــی مان ــور کل  ط

ــیس  ــار تأس ــه آث ــت ک ــدف آن اس ــده و ه ــام  ش ــی انج ــی ـ توصیف ــه روش تحلیل ــش ب ــن پژوه ای
جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری دادســرا بررســی شــود. نتیجــه چنیــن شــد کــه مــرز 
ــا دو تأســیس کنونــی یادشــده در قانــون مجــازات اســامی خلــط شــده  میــان موانــع تحقــق جــرم ب
ــیاری از  ــرم، بس ــن ج ــق نیافت ــورت تحق ــاز دارد. در ص ــک نی ــه تفکی ــی ب ــر حقوق ــه از نظ ــت ک اس
ــرار  ــل ق ــود، مث ــوب می ش ــی محس ــوق اداری قضای ــول حق ــه از اص ــری ک ــی کیف ــریفات دادرس تش
ــر را  ــیری دیگ ــز مس ــات نی ــان تحقیق ــود و جری ــو ش ــد لغ ــم بای ــت مته ــات و بازداش ــب، تأمین تعقی
ــود.  ــد ب ــرم نخواه ــد مج ــب، مانن ــا مرتک ــی ب ــئوالن قضای ــورد مس ــع، برخ ــرد. در واق ــش  گی در پی
ــری  ــی اداری کامل ت ــی هماهنگ ــام قضای ــا نظ ــتری ب ــان دادگس ــه ضابط ــت ک ــاز اس ــاره نی ــن  ب در ای
داشــته باشــند تــا تشــریفات اداری دادرســی کیفــری در خصــوص تأســیس جدیــد یادشــده بــه  درســتی 
ــاز  ــد نی ــز در تأســیس جدی ــه مســئله انتســاب جــرم نی ــی ب ــی شــود. رســیدگی خــاص و جزئ اجرای
هســت کــه مســتلزم همــکاری تنگاتنــگ و بــدون فــوت وقــت دو نهــاد قضایــی دادســرا و دادگاه اســت.
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قانون مجازات اسالمی، مصوب 1392 ق.م.ا

قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1394 ق.آ.د.ک

 قانــون به کارگیــری ســالح توســط مأموریــن
نیروهــای مســلح در موارد ضــروری، مصــوب 1373

ق.س

»فهرست عالیم و اختصارات«

مقدمه
ــات  ــان تحقیق ــرم، جری ــوع ج ــه وق ــه  محــض تشــخیص اولی ــی، ب ــی کنون ــام اداری ـ قضای  در نظ
از دادســرا آغــاز می شــود. ارتــکاب جــرم بــه ســبب وقــوع ســه عنصــر مــادی، روانــی و قانونــی فعــل 
یــا تــرک  فعــل غیــر قانونــی اســت. »ق.آ.د.ک«، منبــع حقوقــی اصلــی در خصــوص تشــریفات اداری ـ 
قضایــی مســائل کیفــری اســت، امــا ایــن منبــع در خصــوص عناصــر شــاکله جــرم مطلبــی بیــان نکــرده 
ــکاب جــرم،  ــرض ارت ــا ف ــن، ب ــش مهمــی دارد. بنابرای ــز نق ــات، »ق.م.ا« نی ــان تحقیق اســت و در جری
دادســرا بــه تأمیــن متهــم اقــدام می کنــد. در نهایــت، در جریــان دادرســی در شــعبه کیفــری، مجــرم 
ممکــن اســت بــه ســبب برخــی عوامــل از مجــازات معــاف شــود. در واقــع، فاعــل عمــل مجرمانــه، مجرم 
شــمرده می شــود و تشــریفات اداری ـ قضایــی در خصــوص مجرمــان بــرای وی اعمــال می گــردد، امــا 

در نهایــت، بــا اثبــات مجرمیــت، از مجــازات معــاف خواهــد شــد. 
ــع  ــل راف ــی از عوام ــری، برخ ــوق کیف ــم حق ــای مه ــب نظریه ه ــه حس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــع تحقــق جــرم« در  ــع تحقــق جــرم می شــود و اگــر تأســیس »موان ــی، مان ــه  صــورت کل مجــازات، ب
حقــوق کیفــری ایجــاد شــود، در جریــان تشــریفات اداری ـ قضایــی، متهــم از بــدو شناســایی می توانــد 
ــده در »ق.م.ا«،  ــات یادش ــاح تأسیس ــورت اص ــن، در ص ــرد. بنابرای ــره بب ــب به ــع تعقی ــای من از مزای

ــود.   ــر می ش ــی متأث ــور کل ــه  ط ــی ب ــات قضای ــان اداری تحقیق جری
خالقــی و رجبــی )1392( بــه تحلیــل معیــار نوعــی در عنصــر روانــی جــرم قتــل عمــدی بــا دیــدگاه 
ــه و  ــل زدایی را در فق ــی نس ــرم بین الملل ــی ج ــر روان ــری )1396(، عنص ــد. بیگل ــی پرداختن تطبیق
ــرم  ــی ج ــر روان ــش اراده را در عنص ــوده )1396(، نق ــادی و ت ــت. صالح آب ــرده اس ــی ک ــوق بررس حق
بررســی کردنــد. ایمانــی )1398( نیــز بــه تطبیــق شــاخص  های عنصــر روانــی جــرم در نظــام حقوقــی 

ایــران و انگلســتان پرداخــت. 
تحقیقــات حقــوق کیفــری عمدتــًا بــر تحلیــل ماهــوی مســئولیت کیفــری متمرکــز بوده انــد، امــا 
ــا دو تأســیس »عوامــل موجهــه  ــط آن ب ــع تحقــق جــرم و خل ــان تأســیس موان ــرز می در خصــوص م
جــرم« و »موانــع مســئولیت کیفــری«، تحقیقــی انجــام  نشــده اســت. پژوهــش حاضــر بــرای نخســتین 
بــار بــه ایــن موضــوع مهــم پرداختــه اســت. بــا تأســیس جدیــد، تشــریفات اداری دادســرا نیــز کــه آغــاز 
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تحقیقــات کیفــری از آن جــا شــکل می گیــرد، متأثــر خواهــد شــد. بنابرایــن، جنبــه نــوآوری پژوهــش 
ــان اداری  ــر جری ــی، بررســی مــرز بیــن تأســیس های ســه گانه حقــوق کیفــری و اثرگــذاری آن ب کنون

دادسراســت. 
ســؤال پژوهــش ایــن اســت  کــه اثــر تأســیس »موانــع تحقــق جــرم« بــر جریــان اداری ـ قضایــی 
رســیدگی بــه جرایــم چیســت؟ چنیــن فــرض می شــود کــه در صــورت تأســیس مــورد نظــر، تشــریفات 
ــب  ــه موج ــد ک ــن رخ می ده ــورت ممک ــاده ترین ص ــه س ــرا ب ــم در دادس ــه جرای ــیدگی ب اداری رس
ــز بررســی  ــد شــد. هــدف پژوهــش نی ــی خواه ــان اداری ـ قضای ــان در جری ــرژی و زم بهینه ســازی ان
اثــر تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم اســت. 
در ایــن پژوهــش ابتــدا مبانــی آن شــامل تشــریفات اداری دادســرا و اثــر مجرمیــت بررســی می شــود 
ــدی،  ــد. در مبحــث بع ــد ش ــرم واکاوی خواه ــق ج ــع تحق ــری، موان ــوق کیف ــدگاه حق و ســپس از دی
ــوق  ــای حق ــرای شناســایی خأله ــه ب ــر رســیدگی جــرم، زمین ــم ب ضمــن بررســی اصــول اداری حاک
ــری  ــت، نتیجه گی ــه  شــده اســت. در نهای ــه آن پرداخت ــی ب ــد کــه در مبحــث پایان اداری فراهــم می آی

ــت. ــده اس ــنهاد هایی آم و پیش

گفتار اول. رسیدگی به جرایم    
ــرد.  ــه می گی ــی آن ریش ــت قضای ــه از ماهی ــت ک ــی اس ــتم اداری خاص ــی دارای سیس ــام قضای نظ
چــون نظــام اداری بــا مســائل اجرایــی پیونــدی عمیــق دارد، قــوه مجریــه، رأس نظــام اداری کشــور بــه 
ــوه  ــوند. ق ــی اداری محســوب می ش ــران عال ــتان، مدی ــز در ســطح اس ــتانداران نی ــد و اس ــمار می آی ش
قضاییــه از نظــر اداری و مدیریتــی، مســتقل از قــوه مجریــه اســت، امــا ایــن قــوه نیــز بــه قــوه محرکــه 
نیازمنــد اســت و در حیطــه امــور خــود، بــا مســائل اجرایــی ـ اداری ارتبــاط دارد.1 در واقــع، نظــام اداری 
قــوه قضاییــه تنهــا از نظــر ارتباطــی، مســتقل از قــوه مجریــه اســت، ولــی از نظــر ماهیــت اداری، تقریبــًا 

ماننــد قــوه مجریــه اســت.2
بــا توجــه بــه اهمیــت خــاص قــوه قضاییــه در کشــور، تشــریفات اداری رســیدگی بــه پرونده هــا، در 
منبعــی حقوقــی بــه نــام »آییــن دادرســی« تنظیــم  شــده کــه در امــور مدنــی و کیفــری متفــاوت اســت. 
بنابرایــن،  جریــان اداری نظــام قضایــی در مرحلــه نخســت در چارچــوب آییــن دادرســی قــرار دارد و 

1. آرایــی، مســعود و فرامــرز عطریــان، »واکاوی هیئــت حــل اختــالف مــاده38  قانــون اصــالح و تســّری آیین نامــه 

ــن  ــای نوی ــی پژوهش ه ــه علم ــر آرای آن«، فصل نام ــارت ب ــهرها و نظ ــه کالن ش ــران ب ــهرداری ته ــالت ش معام

حقــوق اداری، دوره چهــارم، مهــر 1401، شــماره 12، صــص 105 128.

2. انصــاری، علــی و حســین دهقانــی، »حســن  نّیــت در حقــوق دادرســی«، حقــوق اداری، دوره چهــارم، 1396، صــص 

109 ـ 133، ص 110.
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ــود. بحــث در  ــد ب ــای صادرشــده خواه ــب بخش نامه ه ــارات مســئوالن، در قال ســپس در حیطــه اختی
خصــوص جریــان دعــاوی مدنــی از قلمــرو پژوهــش کنونــی خــارج اســت و در ایــن بخــش، مبانــی اداری 

ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم واکاوی شــده اســت.  

بند اول. تشریفات اداری ـ قضایی دادسرا 
ــات  ــل تحقیق ــودن مراح ــس از پیم ــود و پ ــاز می ش ــرا آغ ــم از دادس ــی جرای ــه  تمام ــیدگی ب رس
اولیــه، پرونــده بــرای صــدور رأی بــه شــعبه کیفــری دادگاه مــی رود. امــور اداری ـ قضایــی رســیدگی 
بــه جرایــم در بخــش جداگانــه ای از آییــن دادرســی کیفــری بررســی می شــود کــه بــه آییــن دادرســی 
کیفــری معــروف اســت. ایــن منبــع حقوقــی بارهــا اصــاح شــد و در نهایــت، آخریــن اصاحــات آن 
در ســال 1394 صــورت گرفــت کــه مهم تریــن منبــع حقــوق اداری در جریــان رســیدگی بــه جرایــم 
محســوب می شــود. بــه  موجــب مــاده یکــم آن، »آییــن دادرســی کیفــری، مجموعــه مقــررات و قواعــدی 
اســت کــه بــرای کشــف جــرم، تعقیــب متهــم، تحقیقــات مقدماتــی، میانجی گــری، صلــح میــان طرفین، 
نحــوه رســیدگی، صــدور رأی، طــرق اعتــراض بــه آرا، اجــرای آرا، تعییــن وظایــف و اختیــارات مقامــات 

ــده و جامعــه وضــع می شــود«. ــی و ضابطــان دادگســتری و رعایــت حقــوق متهــم، بزه دی قضای
بــه  طــور کلــی، بــر اســاس مفــاد »ق.آ.د.ک«، ارتــکاب جــرم بــا شــکایت شــاکی خصوصــی، اطــاع 
دادســتان از موضــوع، گزارش هــای ضابطــان دادگســتری و دیگــر مقامــات مســئول بــه دادســرا اعــام 
ــن  ــرار تأمی ــرم، ق ــزان ج ــب می ــده و حس ــم فراخوان ــام، مته ــه اته ــت ادّل ــورت کفای ــردد. در ص می گ
ــرم را  ــات ج ــه اثب ــاز و ادّل ــات را آغ ــان، تحقیق ــک ضابط ــه کم ــرا ب ــود. دادس ــادر می ش ــش ص برای
ــه در  ــود ک ــتفاده  ش ــت اس ــات مجرمی ــرای اثب ــه از آن ب ــا در ادام ــد ت ــل می کن ــع آوری و تکمی جم
»ق.آ.د.ک« بــه صراحــت ذکــر شــده اســت. بــا تجمیــع ادّلــه، دادســتان، خــود، در مقــام شــاکی قــرار 
می گیــرد و پرونــده را بــرای صــدور حکــم بــه دادگاه می فرســتد. در نهایــت، بــر همیــن مبنــا، حکــم 
صــادر و جریــان فرجام خواهــی آن نیــز پیمــوده می شــود. دادســرا نیــز مســئول اجــرای احــکام کیفــری 

اســت و پــس از صــدور رأی، بــه طــور مســتقیم بــرای اجــرا اقــدام خواهــد کــرد.
ــی مجازاتــی  ــی کــه در »ق.م.ا« ذکــر شــده اســت، مجرمیــت وجــود دارد، ول در دو تأســیس کنون
ــه  ــت، دادســرا، خــود را ب ــن وضعی ــه  محــض اطــاع از ای ــن، ب ــرای مجــرم لحــاظ نمی شــود. بنابرای ب
ــل  ــودن مراح ــم و پیم ــت مته ــرای بازداش ــد و ب ــزم می دان ــی مل ــریفات اداری ـ قضای ــودن تش پیم
دادرســی اقــدام خواهــد کــرد. در نهایــت و در جریــان صــدور رأی، قاضــی شــعبه کیفــری بــه تبرئــه وی 
حکــم می دهــد. بــر ایــن اســاس، جــرم صــورت گرفتــه اســت و تمامــی تشــریفات اداری ـ قضایــی را 

بایــد پیمــود، ولــی در نهایــت، مجــرم از مجــازات مبراســت. 
ــوق  ــف حق ــع مختل ــب مناب ــت و حس ــارج اس ــور اداری خ ــه ام ــرم، از حیط ــت ج ــخیص ماهی تش

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم از دیــدگاه حقــوق اداری
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کیفــری و در رأس آن، »ق.م.ا« بررســی می شــود. مســئوالن دادســرا کــه از امــور حقــوق کیفــری بــه  
خوبــی اطــاع دارنــد، حســب ماهیــت جــرم کــه قانون گــذار بــرای آن مجــازات تعییــن کــرده اســت، 
ــه در  ــرك فعــل ک ــا ت ــم از فعــل ی ــاری اع ــاده دوم »ق.م.ا«، هــر رفت ــه  موجــب م وارد کار می شــوند. ب
قانــون بــرای آن مجــازات تعییــن  شــده باشــد ، جــرم محســوب می شــود. بــر اســاس ایــن مــاده، عنصــر 
قانونــی جــرم بایــد محــرز شــود و مســئوالن قضایــی بــه  موجــب اطاعاتــی کــه از فعــل یــا تــرک فعــل 

مجرمانــه دارنــد، وارد عمــل خواهنــد شــد.  

بند دوم. اثر مجرمیت بر تشریفات اداری
ــوع جــرم در دســترس  ــه از وق ــه مســتندات اولی ــد ک ــه ورود می کن ــه قضی ــی ب ــرا در صورت دادس
باشــد. تشــخیص کفایــت مســتندات اولیــه بــر عهــده مقــام قضایــی )حســب نیــاز دادیــار، بازپــرس یــا 
دادســتان( اســت. بنابرایــن، دادســرا بــه جریــان تحقیقــات ورود می کنــد و بســته بــه نــوع جــرم، قــرار 
ــه  منظــور دسترســی  ــه  موجــب مــاده 21۷ »ق.آ.د.ک«، ب ــرای مرتکــب مشــخص می کنــد. ب تأمیــن ب
بــه متهــم و حضــور به موقــع وی، جلوگیــری از فــرار یــا مخفــی شــدن او و تضمیــن حقــوق بزه دیــده 
ــود  ــق الزم، در صــورت وج ــام و تحقی ــم اته ــس از تفهی ــرس پ ــان وی، بازپ ــران ضــرر و زی ــرای جب ب

دالیــل کافــی، یکــی از ایــن قرارهــای تأمیــن را صــادر می کنــد: 
الف( التزام به حضور با قول شرف؛

ب( التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛
پ( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

ت( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛
ث( التــزام بــه معرفــی نوبــه ای خــود بــه  صــورت هفتگــی یــا ماهانــه بــه مرجــع قضایــی یــا انتظامــی 

بــا تعییــن وجه التــزام؛
ج( التــزام مســتخدمان رســمی کشــوری یــا نیروهــای مســلح بــه حضــور بــا تعییــن وجــه التــزام، 
بــا موافقــت متهــم و پــس از اخــذ تعهــد پرداخــت از محــل حقــوق آنــان از ســوی ســازمان مربــوط؛ 

ــا تعییــن  ــا موافقــت متهــم ب چ( التــزام بــه عــدم خــروج از منــزل یــا محــل اقامــت تعیین شــده ب
وجــه التــزام از طریــق نظــارت بــا تجهیــزات الکترونیکــی یــا بــدون نظــارت بــا ایــن تجهیــزات؛

ح( اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛
خ( اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

د( بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. 
ــد.  ــادر می کن ــن ص ــرار تأمی ــه آن، ق ــتندات اولی ــت« و مس ــوان »مجرمی ــر عن ــا ذک ــذار ب قانون گ
ــدون در  ــی از مجــازات معــاف اســت، دادســرا ب بنابرایــن، در وضعیتــی کــه مجرمیــت وجــود دارد، ول
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ــوع مجــازات  ــه ن ــد داشــت. البت ــار یکســانی خواه ــا نشــدن وی، رفت ــن مجــازات شــدن ی نظــر گرفت
احتمالــی در جریــان تعییــن نــوع تأمیــن نقــش دارد، ولــی در اصــل صــدور قــرار تأمیــن، بیــن مجــرم و 
غیــر مجــرم تفــاوت هســت.1 اگــر فعــل یــا تــرک فعــل ارتکابــی بــه  موجــب قانــون، جــرم تلقــی نشــود، 
دادســرا هرگــز بــه جریــان ورود نمی کنــد و در نهایــت، بــه  عنــوان شــاهد و مطلــع، از فــرد مــورد نظــر 
ــرای  ــه حضــور ایــن فــرد در دادگاه نیــاز باشــد، تأمین هــای نســبتًا ســاده ب بازجویــی می کنــد. اگــر ب

ــان تأمیــن از وی نقشــی مهــم دارد. وی منظــور می شــود. بنابرایــن،  انتســاب مجرمیــت در جری
   

گفتار دوم. تأسیس موانع تحقق جرم
ــا ذکــر  ــر مجــازات نکــردن دانســته کــه در واقــع ب قانون گــذار، عوامــل موجهــه جــرم را عاملــی ب
مــاده  قانونــی، فعــل یــا تــرک فعــل مجرمانــه را از مجــازات معــاف دانســته اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــا ذکــر ایــن مــاده، عنصــر قانونــی جــرم مخــدوش اســت. در تأسیســی دیگــر، بــا وجــود انتســاب 
ــیس های  ــه در تأس ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــال نمی ش ــرم اعم ــرای مج ــازات ب ــت، مج مجرمی
ــاره  ــن ب ــن قســمت، در ای ــه در ای ــی، جــرم محقــق نشــده اســت ک ــه  طــور کل مطرح شــده، گاهــی ب

ــم.  ــث می کنی بح

بند اول. خلط با موانع مسئولیت کیفری 
ــن  ــه چنی ــاص داده ک ــری اختص ــئولیت کیف ــع مس ــه موان ــل دوم از »ق.م.ا« را ب ــذار، فص قانون گ

اســت:
1. فقدان عقل، بلوغ و اختیار )ماده 140(

2. اکراه )ماده 140(
3. افراد نابالغ )ماده 146(

4. وجود اختاالت روانی در حین ارتکاب جرم )ماده 149( 
ــت از  ــوان رافعی ــتخراج و عن ــم »ق.م.ا« اس ــی مه ــع حقوق ــتقیم از منب ــور مس ــه ط ــوارد ب ــن م ای
مســئولیت کیفــری بــا صراحــت بــرای آن هــا ذکــر شــده اســت. بــر ایــن اســاس، جــرم حــادث  شــده 

ــدارد.  ــرای آن، مســئولیت کیفــری وجــود ن ــی ب اســت، ول
در واقعیــت، فقــدان عقــل کــه بــه نرســیدن بــه بلــوغ یــا جنــون اشــاره دارد، بــه معنــای نداشــتن 
علــم و ســوء  نیــت مرتکــب در موضــوع جــرم اســت. بنابرایــن، عنصــر روانــی جــرم مخــدوش اســت و 
اساســًا جرمــی اتفــاق نیافتــاده اســت. در خصــوص اکــراه، بســته بــه نــوع فشــار واردشــده، ســوء نیتــی 
بــرای ارتــکاب جــرم وجــود نــدارد و در ایــن مــورد نیــز جرمــی حــادث نشــده اســت. از بیــن عوامــل 

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم از دیــدگاه حقــوق اداری

1. عباسی، بیژن، حقوق اداری )جلد 1(، تهران: دادگستر، 1400، ص 43.
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ــع مســئولیت کیفــری طبقه بنــدی  ــًا در حیطــه عوامــل راف ــوان کام ــار را می ت یادشــده، فقــدان اختی
کــرد؛ چــون اختیــار، جــزء هیــچ  یــک از عناصــر شــاکله جــرم نیســت. بنابرایــن، جــرم محقــق شــده، 

ولــی مرتکــب بــه ســبب اختیــار نداشــتن مجــازات نخواهــد شــد.1
ــم را در قلمــرو مســئولیت  ــن مفاهی ــار« دانســته و ای ــا »اختی ــرادف ب ــع، »اراده« را مت برخــی مناب
کیفــری جــای  داده انــد. بــر مبنــای مفاهیــم حقــوق کیفــری، اراده و اختیــار بــا وجــود ارتبــاط نزدیــک 
بــا یکدیگــر، هرگــز تــرادف معنایــی ندارنــد. در نظریــه مســئولیت کیفــری، اختیــار از شــرایط انتســاب 
ــذار در  ــای آزادی در انتخــاب اســت. قانون گ ــه معن ــت ب ــار« در لغ ــری اســت.2 »اختی مســئولیت کیف
بحــث مســئولیت کیفــری، فاعــان مکــره را از مســئولیت کیفــری معــاف دانســته اســت یعنــی افــرادی 
ــار شــمرده می شــوند و مســئولیت  ــد، بی اختی ــل مختلــف، در تصمیم گیــری، آزادی ندارن ــه دالی کــه ب
کیفــری بــرای آن هــا منظــور نمی شــود. بــه طــور طبیعــی، کســی کــه از قــدرت آزادی انتخــاب خــود 
بــه صــورت نادرســت اســتفاده کنــد و در پرتــو ایــن آزادی، عمــل مجرمانــه انجــام دهــد، در برابــر عمــل 
ــان  ــری مجرم ــئولیت کیف ــع مس ــث رف ــذار در بح ــر، قانون گ ــئولیت دارد. پیش ت ــود مس ــح خ ناصحی
مســت، از عبــارت »مســلوب االراده« اســتفاده کــرده بــود کــه بعدهــا ایــن اصطــاح بــا عبارت »مســلوب 
االختیــار« جای گزیــن و اصــاح شــد؛ چــون فــرد مســت بــه دلیــل زایــل شــدن موقتــی عقــل، قــدرت 

ــار اســت. ــدارد و بی اختی انتخــاب ن
اراده، دســتوری از طــرف ذهــن انســان بــرای انجــام فعــل اســت کــه بــه  محــض صــدور، فعــل اجــرا 
ــن اراده در  ــرار گرفت ــه ق ــری، نظری ــان کیف ــر حقوق دان ــاف  نظ ــود اخت ــا وج ــن رو، ب ــود. از ای می ش
عناصــر مــادی تقویــت  شــده اســت؛ چــون بــه  محــض صــدور دســتور از طــرف ذهــن انســان، فعــل اجــرا 
ــه هــر علتــی محــدود  ــرد ب ــک ف ــار ی ــی کــه اختی ــادی گــره می  خــورد.3 زمان ــا بحــث م می شــود و ب
یــا زایــل شــود، اراده وی بــه آمــر منتســب اســت و در واقــع، بــا اراده آمــر فعــل توســط عامــل صــورت 

می پذیــرد. 
ــردن از اراده بی معناســت.  ــت ک ــار، صحب ــود اختی ــان، در صــورت نب ــده برخــی حقوق دان ــه عقی ب
عکــس ایــن قضیــه نیــز ممکــن اســت. اگــر فــردی بــا اختیــار کامــل تصمیمــی بگیــرد، امــا بــه هــر 
ــی کــه  ــت، ماننــد مثال ــن حال دلیــل، اراده نداشــته باشــد، هیــچ جرمــی مرتکــب نشــده اســت. در ای
ــرای وی محقــق ســاخت. در  ــوان جرمــی ب ــه ســبب نبــود عنصــر مــادی نمی ت ــر بیــان شــد، ب پیش ت

ــش  ــوق«، پژوه ــه و حق ــل زدایی در فق ــی نس ــرم بین الملل ــی ج ــر روان ــی عنص ــان، »بررس ــری، پوی 1. بیگل

ــص 1 ـ 30، ص 15. ــارم، 1396، ص ــرب، دوره چه ــام و غ ــوق اس ــی حق تطبیق

2. نجارزاده، مجید، کمک حافظه حقوق اداری )جلد 1(، تهران: دوراندیشان، 1400، ص 54.

3. ســکندری، محمــد، »بررســی فقهــی و حقوقــی عنصــر روانــی جــرم بــا نگاهــی بــه حقــوق جــزای ایــران«، 

ــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، 1399، ص 65. پایان نام
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واقــع، شــخص بــا اختیــار تصمیــم  گرفتــه، امــا اراده انجــام آن را نداشــته اســت و بــه همیــن ســبب، 
قابــل ســرزنش نیســت.

در نتیجــه، اختیــار بــه معنــای قــدرت انتخــاب بیــن چنــد راه اســت و انســان بایــد از نعمــت عقــل 
خــود در راه انتخــاب گزینه هــا بهــره ببــرد و در صــورت اســتفاده ناصحیــح از ایــن قــدرت، مســئولیت 
کیفــری دارد. »ق.م.ا« نیــز بــه  صراحــت، اختیــار را از شــرایط انتســاب مســئولیت کیفری دانســته اســت. 
اراده نیــز بــه معنــای صــدور دســتور ذهنــی بــرای ارتــکاب فعــل مجرمانــه اســت کــه بــا توجــه  بــه نبــود 
خــأل زمانــی بیــن اراده و ارتــکاب فعــل، زیرمجموعــه عنصــر مــادی جــای دارد و هــم در بحــث تحقــق 
مســئولیت کیفــری و هــم در بحــث تحقــق جــرم، جزئــی از عناصــر آن شــمرده  شــده کــه ایــن نیــز 

گونــه ای دیگــر از خلــط حــدود اســت. 
در جرایــم مســتوجب حــد، اگــر ســوء نیــت نداشــتن ثابــت شــود، مســئولیت کیفــری متهــم مرتفــع 
می شــود. در نظریــه مــورد بحــث نیــز می تــوان بــه  طــور کلــی، جــرم را تحقــق  نیافتــه دانســت. مثــال 
ــم کشــور  ــی مقی ــای مذهب ــی توســط اقلیت ه ــاره، نوشــیدن مشــروبات الکل ــن  ب ــم در ای ــی مه حقوق
اســت. بــا توجــه بــه نبــود منــع شــرعی ایــن  گونــه نوشــیدنی ها در ادیــان غیــر اســام، نوشــیدن آن هــا 
ــه دور  ــه اســت و اگــر در محــدوده خــاص خــود و ب ــت مجرمان ــدون نّی توســط اقلیت هــای مذهبــی ب
ــاز هــم از  ــل  تعقیــب نیســت.1 در »ق.م.ا« ب از جامعــه اســامی باشــد، جرمــی محقــق نمی شــود و قاب
عنــوان مســئولیت کیفــری اســتفاده  شــده، در حالــی کــه بنــا بــه مثالــی کــه بیــان شــد، اصــواًل جرمــی 
ــی  ــر روان ــزای عنص ــه در اج ــده دو نظری ــط واردش ــر خل ــار دیگ ــا ب ــن ج ــت. در ای ــه اس ــق  نیافت تحق

مشــهود اســت. 
تنهــا مصداقــی از موانــع مســئولیت کیفــری کــه جــرم در آن تحقــق یافتــه اســت و اختــاط مرزهــا 
در آن مشــهود نیســت، نداشــتن اختیــار اســت کــه در عناصــر شــاکله جــرم وجــود نــدارد و در عیــن 

 حــال، مانــع ارتــکاب جــرم محســوب می شــود.

بند دوم. خلط با عوامل موجهه جرم  
در ادامــه فصــل دوم از »ق.م.ا« کــه بــه موانــع مســئولیت کیفــری می پــردازد، ضمــن ذکــر عنــوان 
»مجــازات نمی شــود«، عنصــر قانونــی جــرم را مســتقیمًا نادیــده انگاشــته و بــه  صــورت کلــی، می تــوان 
ایــن مــوارد را از موانــع تحقــق جــرم دانســت. بــا ایــن حــال، در تفســیری اشــتباه، تنهــا از آن بــا نــام 

رافعیــت مجــازات یــاد شــده اســت. مصادیــق آن حســب مفــاد »ق.م.ا« عبارتنــد از:
1. اضطرار )ماده 152(

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم از دیــدگاه حقــوق اداری

ــی  ــش مل ــرم«، ســومین همای ــی ج ــر روان ــش اراده در عنص ــی نق ــوده، »بررس ــژگان و حســین ت ــادی، م 1. صالح آب

ــم، 1396، ص 65. ــران، ق ــی ای ــات اجتماع ــانی و مطالع ــوم انس ــوزه عل ــن در ح ــای نوی پژوهش ه
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2. خواب و بی هوشی )ماده 153(
3. مستی و بی ارادگی )ماده 154( 

4. دفاع مشروع )ماده 156( 
5. ارتکاب به  حکم قانون )بند اول ماده 158( 

6. اجرای اهم قانون )بند ب ماده 158( 
۷. تربیت فرزندان )بند ت ماده 158( 

8. عملیات ورزشی )بند ث ماده 158( 
9. عمل جراحی و اقدامات طبی )بند ج ماده 158( 

مــواد 5۷4 و 580 ســابق نیــز اثبــات امــر آمــر قانونــی را بــر عهــده متهــم گذاشــته اســت. دیــوان 
ــه دلیــل اثبــات نشــدن آن توســط  ــدوی را در رّد ادعــای دفــاع مشــروع ب عالــی کشــور، رأی دادگاه ب
ــار اثبــات  مرتکــب، ابــرام کــرده اســت.1 بــه  هــر حــال، قوانیــن و رویــه قضایــی کشــور در خصــوص ب
عوامــل رافــع مســئولیت کیفــری و عوامــل موجهــه جــرم، حکمــی جامــع نــدارد. البتــه از ظهــور بعضــی 

مــواد قانونــی یــا احــکام قضایــی می تــوان در ایــن مــورد بــه نکاتــی دســت  یافــت. 
بــه نظــر می رســد اگــر دادرس در وجــود عوامــل موجهــه جــرم و عوامــل رفــع مســئولیت کیفــری 
شــک  کنــد و اصلــی عملــی یــا ظهــوری عرفــی وجــود داشــته باشــد کــه بتــوان دعــوای متهــم را رد یــا 
قبــول کــرد، بایــد بــه آن تمســک کنــد و بــر اســاس آن حکــم بدهــد کــه نتیجــه آن ، گاه مجرمیــت و 
گاه تبرئــه متهــم اســت. اگــر اصــل یــا ظهــوری وجــود نداشــته باشــد کــه موضــوع را منقــح کنــد، حکــم 
بــه مجرمیــت متهــم مشــکل اســت. پــس مقــام قضایــی مکلــف اســت عــاوه بــر اثبــات ارتــکاب عمــل 
از ناحیــه متهــم، نبــود عوامــل موجهــه جــرم یــا عوامــل رافــع مســئولیت کیفــری یــا شــروط اجــرای 
مجــازات را نیــز بــه اثبــات برســاند. در غیــر ایــن صــورت، بایــد بــه برائــت متهــم حکــم بدهــد؛ زیــرا اواًل 
بــرای مجــازات متهــم بایــد هــم وجــود مقتضــی یعنــی تحقــق جــرم اثبــات شــود و هــم نبــود موانــع 
مجــازات. ثانیــًا تفســیر بــه نفــع متهــم کــه هــدف آن، رعایــت احتیــاط نســبت بــه جــان و مــال و آبروی 

متهــم اســت، بــا آن چــه گفتــه شــد، ســازگاری دارد.
در خصــوص عوامــل یادشــده بایــد گفــت: اواًل عنصــر قانونــی جــرم مخــدوش اســت کــه موجــب 
ــی و مــادی نیــز مخــدوش اســت،  ــًا بخشــی از اجــزای عناصــر روان ــد. ثانی می شــود جــرم تحقــق نیاب

بــه ایــن شــرح: 
1. اضطرار )فقدان سوء نیت(

2. خواب و بی هوشی )فقدان اراده(

1. غامــی، نبی اللــه، محمــود عباســی و ســکینه ســلطانی کوهبنانــی، »مفهــوم جنــون در قانــون مجــازات اســالمی؛ 

موضوعیــت یــا طریقیــت«، مجلــه علمــی ـ پژوهشــی حقــوق پزشــکی، دوره چهــل و چهــارم، 139۷، ص 85.
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3. دفاع مشروع )فقدان سوء نیت( 
4. ارتکاب به  حکم قانون )فقدان سوء نیت( 

5. اجرای اهم قانون )فقدان سوء نیت( 
6. تربیت فرزندان )فقدان سوء نیت( 

۷. عملیات ورزشی )فقدان سوء نیت( 
8. عمل جراحی و اقدامات طبی )فقدان سوء نیت( 

قانون گــذار در خصــوص خطــای جزایــی کــه بــدون ســوء نیــت اســت، ضمــن برشــمردن مصادیــق 
آن و  محســوب کــردن بــه  عنــوان جــرم، تنهــا نــوع مجــازات را تغییــر داده و بــه ســمت دیــه هدایــت 
کــرده اســت. بنابرایــن، بــه ســبب صراحــت قانــون در ایــن خصــوص و خــاص بــودن عنصــر قانونــی آن، 
نبــود ســوء نیــت نمی توانــد علتــی بــر تحقــق نیافتــن جــرم تلقــی شــود.1 در خصــوص دیگــر مصادیــق 
عوامــل موجهــه جــرم کــه دربــاره آن هــا توضیــح داده شــد، عناصــر روانــی یــا مــادی بــه  عــاوه عنصــر 

قانونــی آن هــا مخــدوش اســت و اساســًا جرمــی حــادث نشــده اســت. 

بند سوم. بی توجهی قانون گذار  
ــر آن  ــز ب ــی نی ــای فقه ــه نظره ــری ک ــان کیف ــت حقوق دان ــر اکثری ــب نظ ــه  موج ــه ب ــم ک گفتی
اثرگــذار بــوده، تجمیــع ســه عنصــر روانــی )شــامل علــم و ســوء نیــت(، مــادی )اراده و فعــل ارتکابــی( 
و قانونــی )جرم انــگاری( بــرای تحقــق جــرم نیــاز اســت کــه البتــه برخــی منابــع، اراده را زیرمجموعــه 
عنصــر روانــی قــرار داده انــد.2 متأســفانه، قانون گــذار در ایــن خصــوص، صراحــت الزم را نــدارد. البتــه 
ذکــر مــاده دوم »ق.م.ا« در خصــوص تعریــف جــرم، خــود، دلیلــی بــر لــزوم جرم انــگاری فعــل یــا تــرک 
فعــل مجرمانــه اســت. در خصــوص عنصــر روانــی، مــاده 144 اشــعار دارد کــه در تحقــق جرایــم عمــدی 
عــاوه بــر علــم مرتکــب بــه موضــوع جــرم بایــد قصــد او در ارتــکاب رفتــار مجرمانــه احــراز گــردد. در 
جرایمــی کــه وقــوع آن هــا بــر اســاس قانــون بــه تحقــق نتیجــه منــوط اســت، قصــد نتیجــه یــا علــم 
بــه وقــوع آن نیــز بایــد محــرز شــود. در خصــوص عنصــر روانــی نیــز می تــوان حســب تفاســیر موّســع 

از بحث هــای اکــراه، اجبــار و جنــون، عنصــر مــادی را یافــت. 
بنابرایــن، قانون گــذار، بســیار پراکنــده، عوامــل تحقــق جــرم را تنظیــم کــرده اســت کــه نیــاز بــود 
در تأسیســی جداگانــه و صریــح، ایــن عناصــر را ذکــر می کــرد؛ چــون عناصــر شــاکله جــرم در حقــوق 
کیفــری، جایگاهــی ویــژه دارد و نظرهــای مکــرر در ایــن خصــوص، هویــدای تعریــف دقیــق آن اســت. 

همــان گونــه کــه بیــان شــد، بــه  جــز بحــث اختیــار و فقــدان آن کــه دقیقــًا بــا وجــود احتســاب 

1. عسکری، امیر و بیژن عباسی، سازمان های اداری و محلی، تهران: امجد، 1400، ص 32.

2. امامی، محمد و کورش استوارسنگری، حقوق اداری )جلد 2(، تهران: میزان، 1400، ص 143. 

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم از دیــدگاه حقــوق اداری
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بــه  عنــوان جــرم، فاقــد مســئولیت کیفــری دانســته شــده، دیگــر مصادیــق عوامــل موجهــه جــرم یــا 
موانــع مســئولیت کیفــری، یکــی از عناصــر یادشــده را ندارنــد کــه در ایــن خصــوص توضیــح داده شــد. 
ــی  ــان توجــه چندان ــه نظــر جمهــور حقوق دان ــه نظــر می رســد کــه قانون گــذار کیفــری ب ــن، ب بنابرای

ــده انگاشــته اســت.  نکــرده و در تأسیســی خلط شــده، بســیاری از مســائل را نادی

گفتار سوم. اصول اداری رسیدگی به جرایم    
در خصــوص نحــوه اطاع رســانی جرایــم بــه دادســرا و تحقــق جــرم نیــز توضیــح داده شــد. دادســرا 
حســب اختیــارات اداریـ  قضایــی خــود کــه نوعی خاص از مســائل اداری محســوب می شــود،1 مســئولیت 
پی گیــری جرایــم حــادث را عهــده دار اســت. در واقــع، رســیدگی قضایــی بــه جرایــم، بــر خــاف دعــاوی 
ــت.  ــده اس ــر ش ــی ذک ــن دادرس ــت در آیی ــه صراح ــوع ب ــن موض ــود و ای ــاز نمی ش ــی، از دادگاه آغ مدن
بنابرایــن، در نــگاه نخســت، عنصــر قانونــی جــرم و شــناخت فعــل یــا تــرک فعــل بــه  عنــوان جــرم نقــش 

مهمــی در امــور اداری ـ قضایــی دادســرا دارد. اکنــون در ایــن بــاره توضیــح می دهیــم.

بند اول. در صورت توجیه جرم    
ــا  ــوان ب ــد، نمی ت ــرده باش ــگاری نک ــی را جرم ان ــرک فعل ــا ت ــل ی ــذار، فع ــا قانون گ ــه ت ــم ک گفتی
مرتکــب آن برخــورد کــرد. قانون گــذار بــا تأســیس عوامــل رافــع مســئولیت کیفــری و عوامــل موجهــه 
جــرم، ایــن قبیــل ارتکاب هــا را از مســئولیت مبــرا دانســته، امــا تشــریفات اداری ـ قضایــی ایــن مــوارد 

ــر اســت.  ــان دســت و پاگی هم چن
بــرای  مثــال، پــس از شــهادت چنــد مأمــور نیــروی انتظامــی بــه دســت اشــرار، انتقادهــای زیــادی 
بــه »ق.س« مطــرح شــد کــه بــر ایــن اســاس، شــرایط ســخت حقوقــی در اســتفاده از ســاح موجــب 
ــاش  ــع، ت ــر مواق ــه در بیش ت ــه ای ک ــه  گون ــود، ب ــتفاده از آن می ش ــلح در اس ــای مس ــترس نیروه اس
ــی  ــروی انتظام ــور نی ــد مأم ــهادت چن ــب ش ــر موج ــن ام ــد.2 همی ــتفاده نکنن ــاح اس ــد از س می کنن
بــه دســت اشــراری شــده بــود کــه بــه ســاح ســرد مســلح بودنــد. ایــن حــوادث بــرای چهــره پلیــس 
کشــور خوش آینــد نیســت. جــدا از مســائل تقنینــی، ممکــن اســت رویــه قضایــی و تشــریفات دادرســی 

ــر و دســت و پاگیــر باشــد.  ــه ایــن موضوعــات هــم بســیار زمان ب ب

ــه  ــیدگی ب ــت رس ــت هیئ ــاختار و صالحی ــی س ــژاد، »آسیب شناس ــد حبیب ن ــید احم ــرا و س ــاری، زه ــش ن 1. دان

ــوق  ــن حق ــای نوی ــه علمــی پژوهش ه ــی اداری«، فصل نام ــوب دادرس ــوی مطل ــه الگ ــی؛ ارائ ــز فرهنگ ــور مراک ام

ــص 3۷ 62.  ــماره 12، ص ــر 1401، ش ــارم، مه اداری، دوره چه

2. فتحــی، مرتضــی، عــادل ســاریخانی و رضــا رضایــی، »تأثیــر مســتی بــر مســئولیت کیفــری در حقــوق کیفــری 

ــران، اســکاتلند و فقــه اســالمی«، پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب، دوره هشــتم، 1400، ص 85. ای
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ــی  ــون، آن را کامــل و جامــع دانســت، ول ــن قان ــا از ای ــه انتقاده ــه در پاســخ ب ــوه قضایی رئیــس ق
اذعــان کــرد کــه رویــه اداری ـ قضایــی رســیدگی بــه تیرانــدازی مأمــوران پیچیــده اســت کــه مأمــور 
را از تیرانــدازی، حتــی در صــورت ضــرورت بازمــی دارد. در خصــوص عوامــل موجهــه جــرم نیــز همیــن 
مســئله صــادق اســت. حالت هایــی مثــل اضطــرار، دفــاع مشــروع و چنــد مــورد دیگــر از عوامــل رافــع 
ــر و پیچیــده  مســئولیت کیفــری شــمرده شــده، ولــی پی گیــری قضایــی در ایــن مــورد  چنــان زمان ب
اســت کــه افــراد را از انتخــاب ایــن گزینه هــا بازمــی دارد. حتــی در خصــوص کمــک بــه دیگــران بایــد 
رویــه قضایــی معتدلــی را بــا ایــن هــدف انتخــاب کــرد کــه افــراد در اجــرای ایــن فعــل، اختیــار الزم را 

ــد.1 ــدام خــودداری نکنن ــن اق ــی از ای ــده قضای ــرس پی گیری هــای پیچی داشــته باشــند و از ت
ــی  ــع حقوق ــر مناب ــری و دیگ ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــوب قان ــی در چارچ ــال اداری ـ قضای افع
توســط ریاســت قــوه قضاییــه قابــل ابــاغ اســت و در حقــوق اداری ـ قضایــی جــای دارد. بنابرایــن، بــر 
اســاس ایــن اختیــارات می تــوان مانــع از آن شــد کــه جریــان پی گیری هــای قضایــی موجــب نادیــده 
ــا  ــذار ب ــه قانون گ ــواردی ک ــت در م ــوان گف ــت، می ت ــردد. در حقیق ــوق گ انگاشــته شــدن برخــی حق
هــدف برخــی مصالــح اجتماعــی، ارتــکاب برخــی افعــال بــه  ظاهــر مجرمانــه را مجــاز شــمرده اســت، 
نبایــد رویــه اداری ـ قضایــی دادســرا بــه  گونــه ای باشــد کــه موجــب تردیــد در ارتــکاب آن شــود؛ چــون 
ایــن ارتــکاب، الزمــه برخــی مصالــح اجتماعــی اســت. در چارچــوب قانــون نبایــد رویــه اداری را چنــان 

ــر قانون گــذاری خنثــی شــود. ســخت کــرد کــه اث
ــا  ــی منتشــر می شــود کــه در درگیــری ب ــه، گزارش هــای مکــرری از قصــاص محیط بانان ــرای نمون ب
ــور  ــه ام ــان در حیط ــه محیط بان ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــدازی کرده ان ــاز تیران ــر مج ــکارچیان غی ش
طبیعــی، ضابــط دادگســتری محســوب می شــوند. ایــن افــراد نیــز ملــزم بــه رعایــت »ق.س« هســتند، امــا 
گاهــی بــه ســبب ناتوانــی در اثبــات وضعیــت تیرانــدازی، بــه قصــاص محکــوم می شــوند. در واقــع، ایــن 
قبیــل اقدامــات قضایــی، کمــک بــه شــکارچیان غیــر مجــاز محســوب می شــود. بنابرایــن، جریــان اداری 
ـ قضایــی تحقیقــات در دادســرا بایــد بــه صــورت مناســب تعدیــل شــود تــا حقــی از افــراد ضایــع نگــردد. 

بند دوم. در صورت تحقق نیافتن جرم  
بــا توجــه بــه تعریــف مجرمیــت در »ق.آ.د.ک« و جــواز ورود نظــام قضایــی بــه بررســی ایــن موضــوع 
مهــم، اگــر تأســیس »موانــع تحقــق جــرم« صــورت پذیــرد، بایــد از مرتکــب تنهــا بــه  عنــوان شــاهد 
یــا مطلــع دعــوت کــرد.2 در بررســی مفــاد کلــی آییــن دادرســی کیفــری کــه ســند اداری دادســرا نیــز 

1. محمــدی، حمیــد، مســئولیت کیفــری ناشــی از فعــل غیــر در حقــوق کیفــری ایــران و مصــر، تهــران: گنــج 

ــش، 1395، ص 54.  دان

2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری )جلد 1(، تهران: میزان، 1400، ص 190.

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
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ــات خــود را  ــد تحقیق ــه، دادســرا بای ــه  ظاهــر مجرمان ــکاب فعــل ب محســوب می شــود، در صــورت ارت
آغــاز کنــد. اگــر بــا شــرایطی کــه قانون گــذار، آن را از موانــع تحقــق جــرم می دانــد، دادســرا بررســی را 
آغــاز کنــد، فراخوانــی مرتکــب تنهــا جنبــه بازجویــی خواهــد داشــت و نمی تــوان  ماننــد مجــرم بــا وی 
برخــورد کــرد.1 بــا ایــن شــرایط، تحقیقــات اولیــه در خصــوص مخــدوش شــدن عناصــر شــاکله جــرم 
ــه تحقــق نیافتــن جــرم می تــوان  در همــان دادســرا انجــام  می شــود و تنهــا در صــورت تردیــد در ادّل

بــرای مرتکــب تأمیــن قــرار داد.2
ــرا محــرز  ــرای دادس ــرد ب ــودن ف ــاکله، مجــرم نب ــراز خدشــه دار شــدن عناصــر ش ــه  محــض اح ب
می شــود و حســب مفــاد »ق.آ.د.ک« بایــد قــرار منــع تعقیــب و منــع بازداشــت بــرای مرتکــب صــادر 
ــور وی در دادگاه،  ــدف حض ــا ه ــوان ب ــب دارد، می ت ــه مرتک ــی ک ــبب اطاعات ــه س ــا ب ــردد. تنه گ
ــع  ــرد مطل ــده از ف ــای گرفته ش ــی، تأمین ه ــور طبیع ــه ط ــت. ب ــری از وی گرف ــای مختص تأمین ه
ــوص  ــه در خص ــد ک ــی معتقدن ــه برخ ــی دارد. البت ــای اساس ــرم تفاوت ه ــخص مج ــای ش ــا تأمین ه ب
ــه  ــرا ک ــات دادس ــی مقام ــارات قضای ــب اختی ــر حس ــرد. ب ــم می گی ــا دادگاه تصمی ــم، تنه ــه مته تبرئ
در »ق.آ.د.ک« ذکــر شــده اســت، بــه  محــض احــراز تحقــق نیافتــن جــرم بایــد دســتور منــع تعقیــب 
ــن دریافت شــده  ــوع تأمی ــوان ن ــع می ت ــن تفســیر موّس ــرد. در معتدالنه تری ــع بازداشــت صــادر ک و من
ــه ســاده ترین حــد ممکــن تقلیــل داد؛ چــون احتمــال محکومیــت مرتکــب بســیار پاییــن اســت.  را ب
البتــه بــا توجــه بــه اختیــار دخالــت دادگاه کیفــری در برخــی مراحــل تحقیقــات می تــوان رســیدگی 
ــا دخالــت دادگاه، فــوری منــع  بــه موضــوع تحقــق نیافتــن جــرم را خــارج از نوبــت بررســی کــرد و ب

تعقیــب صــورت گیــرد.

گفتار چهارم. بایسته های تقنینی ـ اداری  
تــا ایــن جــا بــه چالش هــای بخــش تقنینــی و اداری ـ قضایــی اشــاره شــد. بــا هــدف اجــرای بهتــر 
عدالــت بایــد ایــن چالش هــا برطــرف شــوند. ذیــل ایــن مبحــث، موردهایــی بررســی شــده اســت کــه 

ــم. ــا می پردازی ــه آن ه ب

بند اول. تغییرات در قانون مجازات اسالمی 
ــد  ــدام قانون گــذار بای ــد تأســیس در »ق.م.ا« اشــاره شــد. اولیــن اق ــش اختــاط مــرز چن ــه چال ب
تفکیــک دقیــق ایــن تأسیســات باشــد. در قــدم نخســت بایــد تأسیســی بــه نــام شــرایط تحقــق جــرم 

1. مصبــاح زاده، نجیبــه، »تحلیــل عنصــر روانــی جــرم در حقــوق کیفــری ایــران و افغانســتان و فقــه امامیــه«، 

ــه، 1398، ص 54.  ــی العالمی ــه المصطف ــه کارشناســی ارشــد، جامع پایان نام

2. آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص )جلد 1(، تهران: میزان، 1395، ص ۷65. 
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ایجــاد گــردد کــه مــاده دوم قانــون فعلــی نیــز بــرای تعریــف عنصــر قانــون جــرم در ایــن بخــش وارد 
شــود. در ایــن تأســیس بایــد تعریــف عناصــر روانــی مــادی و قانونــی بــه صراحــت بیایــد و در خصــوص 
ــت آن  ــی، وضعی ــا روان ــادی ی ــر م ــن عناص ــگاه اراده بی ــوص جای ــان در خص ــن حقوق دان ــاف بی اخت
مشــخص گــردد. بنابرایــن، تعریــف دقیــق و کامــل از عناصــر شــاکله جــرم در ایــن قســمت انجــام  شــود 

و مخــدوش شــدن هــر یــک از ایــن عوامــل می توانــد دلیلــی بــر تحقــق نیافتــن جــرم باشــد. 
در تأســیس موانــع مســئولیت کیفــری، تنهــا می تــوان اختیــار را قــرار داد؛ چــون شــرایط فقــدان 
ــوان شــخص را مجــازات کــرد، صــادق  ــی نمی ت ــی کــه جــرم حــادث  شــده، ول ــرای وضعیت ــار ب اختی
اســت. در بخــش عوامــل موجهــه جــرم نیــز می تــوان برخــی مصادیــق را قــرار داد. البتــه جرایــم غیــر 
عمــدی در هیــچ  یــک از ایــن ســه دســته جــای نــدارد؛ چــون هــم جــرم محقــق شــده و هــم دارای 
مجــازات اســت. بــا ایــن حــال، نــوع مجــازات آن بــا حالــت عمــدی تفــاوت دارد.1 در تأســیس عوامــل 
موجهــه جــرم می تــوان چنــد مصــداق خــاص را قــرار داد. بنابرایــن، می تــوان بــه بحــث تحقــق جــرم 

خوش بیــن بــود تــا در ایــن صــورت، جریــان اداری ـ قضایــی تحــت تأثیــر ایــن مهــم قــرار گیــرد. 

بند دوم. تغییرات در دادرسی کیفری  
در »ق.آ.د.ک« بــا صراحــت از اثــر مجرمیــت صحبــت نشــده، امــا تمامــی تشــریفات دادرســی بــه 
ــا دو دغدغــه  ــن شــرایط ب ــی در ای ــه وابســته دانســته شــده اســت. نظــام قضای ــکاب فعــل مجرمان ارت
ــل  ــه حداق ــتفاده را ب ــوء اس ــکان س ــات، ام ــان تحقیق ــخت گیری در جری ــا س ــد ب ــت. اواًل بای روبه روس
ــی  ــز دارای حقوق ــری از جــرم تلقــی شــود. از طــرف دیگــر، متهــم نی ــر پیش گی ــی ب ــا عامل رســاند ت

ــرد.  ــادل ایجــاد ک ــورد تع ــن دو م ــن ای ــد بی ــس بای ــده انگاشــت.2 پ ــوان آن را نادی اســت و نمی ت
ــان  ــه بی ــی ک ــه مثال های ــه ب ــا توج ــات، ب ــوص تحقیق ــخت گیری در خص ــی، س ــت کنون در وضعی
ــاع  ــام دف ــردی در مق ــر ف ــال، اگ ــرای  مث ــردد. ب ــال می گ ــکاب برخــی افع ــد در ارت شــد، موجــب تردی
ــده دادرســی کــه محتمــل اســت  ــرار از تشــریفات پیچی ــا هــدف ف ــرد، می کوشــد ب ــرار گی از خــود ق
بــه قصــاص وی بیانجامــد، از حــق خویــش صــرف  نظــر کنــد. در ایــن صــورت، فــردی کــه در مقــام 
ــل  ــردد و محتم ــی می گ ــای اداری ـ قضای ــر پیچ وخم ه ــود، درگی ــل می ش ــب قت ــاع مشــروع، مرتک دف
ــش  ــل، حکــم قصــاص برای ــکاب فع ــر تناســب ارت ــی ب ــدم تشــخیص قاضــی مبن ــه ســبب  ع اســت ب
صــادر شــود.3 در صــورت رخ دادن مــورد مشــابه بایــد رویــه اداری معتدل تــری در پیــش گرفــت و بــا 
ســخت گیری نســبتًا ســاده تر، ادّلــه ایــن مهــم را پذیرفــت. بنابرایــن، نظــام قضایــی بایــد تعــادل بیــن 

1. محمدحســینی، شــاپور، محمــود مالمیــر، محمــد اشــرافی و مســعود حیــدری، »جایــگاه علــم بــه قانــون در رابطــه 
ــران و بین الملــل، دوره یازدهــم، 139۷، ص 35. ــرم«، تحقیقــات حقوقــی تطبیقــی ای ــا ارکان ج ب

2. رســتمیان، پیمــان، محمدحســین حجاریــان و حســن علی مــؤذن زادگان، »بررســی ســوء نیــت در اقســام جنایــت 
ــران«، تحقیقــات حقوقــی بین المللــی، دوره دوازدهــم، 1398، ص 100. ــوق ای ــه و حق در فق

ــران و  ــی ای ــام حقوق ــرم در نظ ــی ج ــر روان ــاخصه های عنص ــی ش ــی تطبیق ــه، »بررس ــی، معصوم 3. ایمان
انگلســتان«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه تبریــز، 1398، ص 431. 

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
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ایــن مهــم را بــه  خوبــی مدیریــت کنــد.
ــا  ــی ب ــده، مباحث ــورت پراکن ــه  ص ــرم، ب ــر مج ــا غی ــورد ب ــیوه برخ ــوص ش در »ق.آ.د.ک« در خص
ــن جــرم  ــق نیافت ــن، در صــورت احــراز شــرایط تحق ــن و شــهود مطــرح اســت. بنابرای ــوان مطلعی عن
می تــوان بــا دریافــت تأمیــن نســبتًا مناســب و در مــدت  زمانــی کوتــاه، تحقیقــات را بــه پایــان بــرد. در 
خصــوص تبرئــه در جریــان دادرســی یــا در دادگاه نیــز مباحــث مختلفــی وجــود دارد.  برخــی معتقدنــد 
کــه دادســرا تنهــا در صــورت محکومیــت قطعــی شــخص ثالــث، حــق صــدور حکــم برائــت متهــم را 
دارد. برخــی دیگــر نیــز بــه اختیــار دادســرا در صــدور حکــم برائــت اعتقــاد دارنــد. در نظریــه معتــدل 
می تــوان گفــت کــه حســب قــوت مســتندات وقــوع جــرم و بــا درخواســت دادســتان می تــوان جلســه 

رســیدگی خــارج از نوبــت، تنهــا بــرای بحــث تحقــق جــرم تشــکیل داد.1
ســخت گیری در ایــن خصــوص بایــد متعــادل شــود کــه هــر دو هــدف تعالــی نظــام قضایــی تحقــق 
یابــد. بــا توجــه بــه اصــل اســتقال قضــات و انتســابی بــودن آن هــا توســط ریاســت قــوه قضاییــه، ایــن 
ــوارد  ــی م ــوص دادرس ــخت گیری در خص ــیوه س ــه اداری، ش ــدور بخش نام ــن ص ــد ضم ــوه می توان ق
تحقــق نیافتــن جــرم را بیــان دارد. ایــن بخش نامــه بایــد در چارچــوب »ق.آ.د.ک« قــرار داشــته باشــد. 
بنابرایــن، می تــوان چنیــن پیشــنهاد داد کــه در مــوارد تحقــق نیافتــن جــرم، دادســرا بایــد بــا هــدف 
حفــظ تعــادل در اهــداف دوگانــه یادشــده، بــا دریافــت تأمیــن مناســب، حتی المقــدور، متهــم را آزاد ســازد 
و ضمــن همــکاری بــا شــعب کیفــری دادگســتری، خــارج از نوبــت، بــه بحــث تبرئــه متهــم رســیدگی کنــد.

بند سوم. اصالح ساختار اداری    
رابطه بین دادسرا و دادگاه در ایران به این موارد خاصه شده است: 

1. تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به شعبه کیفری برای صدور رأی؛2
2. صدور رأی در خصوص اختاف بین بازپرس و دادستان؛ 

3. حق نظارت قاضی شعبه کیفری بر جریان تحقیقات؛ 
4. بازگشت پرونده به جریان تحقیقات دادسرا در صورت عدم  کفایت ادّله اثبات.  

در کشــورهای غربــی، مــرز بیــن دادرســی های کیفــری و مدنــی بــه  درســتی مشــخص نیســت. در 
ــر اســت. گاهــی قاضــی  ــا یکدیگــر امکان پذی ــه پرونده هــای کیفــری و حقوقــی ب فرانســه، رســیدگی ب
صادرکننــده رأی شــخصًا جریــان تحقیقــات را بــه دســت می گیــرد. بنابرایــن، نظــام قضایــی کشــورهای 

غربــی، انعطــاف خوبــی در جریــان تحقیقــات قضایــی دارنــد.3

1. منصور، جهانگیر و حسین زارعی، تخلفات اداری )جلد 1(، تهران: میزان، 1400، ص 65. 

2. بابایی مهر، علی، حقوق اداری )جلد 1(، تهران: مجد، 1400، ص 128.

3. بابایی مهر، علی، حقوق اداری )جلد 2(، تهران: مجد، 1400، ص ۷6.
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بــه علــت شــکاف در روابــط بیــن دادســرا و دادگاه، بــه فــرض تحقــق نیافتــن جــرم، متهــم ممکــن 
ــد. بنابرایــن، در تأســیس تحقــق نیافتــن  ــا زمــان صــدور رأی قطعــی در بازداشــت باقــی بمان اســت ت
جــرم، همــکاری بیــن دادگاه و دادســرا بایــد بــه  نوعــی مشــخص  شــود کــه خــارج از نوبــت و در اســرع 

وقــت، حکــم برائــت متهــم صــادر گــردد.
از طــرف دیگــر، رابطــه بیــن ضابطــان دادگســتری و نظــام قضایــی نیــز بایــد بــه  درســتی مشــخص 
شــود. در حــال حاضــر، ضابطــان دادگســتری بــه  محــض مشــاهده وقــوع جــرم، بــه مــدت مشــخص، 
ــول  ــه ط ــاعت ب ــش از 24 س ــد بی ــه نبای ــه البت ــد ک ــاز می کنن ــی را آغ ــات و بازجوی ــان تحقیق جری
ــه  ــن، وظیف ــد.1 بنابرای ــه یاب ــی ادام ــات قضای ــازه از مقام ــب اج ــا کس ــد ب ــس  از آن بای ــد و پ بیانجام
ضابطــان دادگســتری در برخــورد بــا جرایــم مشــهودی کــه در حیطــه تحقــق نیافتــن جــرم قــرار دارد، 

بایــد بــه  صراحــت مشــخص شــود. 

ــات  ــری در نظری ــئولیت کیف ــق مس ــش اراده در تحق ــی نق ــتمیان، »بررس ــه رس ــا و حنظل ــیروی، مهس 1. ش

جرم شــناختی و تأثیــر آن بــر مســئولیت کیفــری منحرفیــن جنســی«، مجلــه علمــی ـ پژوهشــی حقــوق پزشــکی، 

دوره پنجــم، 1390، ص 50.

آثــار تأســیس جدیــد موانــع تحقــق جــرم بــر تشــریفات اداری 
ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم از دیــدگاه حقــوق اداری
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نتیجه گیری 
بــرای فهــم اثــر تأســیس »موانــع تحقــق جــرم« بــر جریــان اداری ـ قضایــی رســیدگی بــه جرایــم 
ــم، در  ــه جرای چنیــن فــرض شــد کــه در صــورت تأســیس مــورد نظــر، تشــریفات اداری رســیدگی ب
ــرژی و  ــر موجــب بهینه ســازی ان ــن ام ــه ســاده ترین صــورت ممکــن رخ خواهــد داد کــه ای دادســرا ب

ــود. ــی می ش ــان اداری ـ قضای ــان در جری زم
بــر مبنــای قوانیــن فعلــی، در صــورت مخــدوش شــدن هــر یــک از عناصــر شــاکله جــرم، جریــان 
ــای  ــر مبن ــه ب ــردد ک ــادر می گ ــم ص ــرای مته ــب ب ــع تعقی ــرار من ــود و ق ــف  می ش ــات متوق تحقیق
ــع  ــه شــمار مــی رود. در وضعیــت فعلــی کــه تأســیس »موان ــی ب حقــوق اداری ـ قضایــی، امــری قانون
تحقــق جــرم« وجــود نــدارد، دادســرا ملــزم اســت تــا پایــان ســیر دادرســی، تقاضــای تأمیــن از متهــم 

را داشــته باشــد. 
ــل  ــا عوام ــری ی ــئولیت کیف ــع مس ــی موان ــری، برخ ــته کیف ــان برجس ــر حقوق دان ــاس نظ ــر اس ب
ــتباه،  ــه  اش ــذار ب ــه قانون گ ــود ک ــوب می ش ــرم محس ــق ج ــع تحق ــل، از موان ــرم، در عم ــه ج موجه
تأســیس های فعلــی را ذکــر کــرده اســت. بنابرایــن، در صــورت تأســیس موانــع تحقــق جــرم و اصــاح 
دو تأســیس فعلــی، جریــان اداری دادســرا بــه ســاده ترین صــورت ممکــن بــه کار خــود ادامــه خواهــد 
ــه  ــت و هزین ــازی وق ــرم و بهینه س ــم، مج ــوق مته ــت از حق ــب حمای ــم موج ــوع مه ــن موض داد. ای

ــردد.  ــه می گ ــوه قضایی ــتم اداری ق سیس
ــا تأســیس  ــه قانون گــذار کشــور پیشــنهاد می شــود کــه اواًل ب ــق ب ــن تحقی ــر نتیجــه ای مبتنــی ب
جدیــد »موانــع تحقــق جــرم« در »ق.م.ا«، مــرز بیــن ســه تأســیس »تحقــق جــرم«، »موانــع مســئولیت 
کیفــری« و »عوامــل موجهــه جــرم« را مشــخص کنــد. ثانیــًا بــا اصــاح برخــی مفــاد »ق.آ.د.ک« از نظــر 
اداری، ســازوکار همــکاری بیــن دادســرا، دادگاه و ضابطــان قضایــی را بــرای منــع تعقیــب متهــم غیــر 
مجــرم فراهــم آورد تــا ضمــن رعایــت حقــوق عامــه، تشــریفات اداری ـ قضایــی پرونده هــای کیفــری 

ــد. ــازی کن را ساده س
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The effects of the new establishment of barriers to the 
realization of crime on the administrative ـ  judicial pro-
cedures of criminal investigation, from the perspective 

of administrative law

Pooya Pazhoohi *
MohammadEbrahim ShamsNateri**

Abstract:
To commit a crime, the integration of three psychological, material and legal ele-
ments is required. In the current legislative situation, barriers to criminal liability 
are divided into two categories: factors that justify crime and factors that eliminate 
criminal responsibility; But the absence of some elements can generally prevent the 
commission of a crime that is important in the judicial affairs of the prosecutor’s of-
fice. This research has been done by analytical ـ descriptive method and its purpose 
is to investigate the effects of the establishment of new barriers to the realization of 
crime on the administrative procedures of the prosecutor’s office. It was concluded 
that the boundary between obstacles to the commission of a crime is blurred by the 
two current establishments mentioned in the Islamic Penal Code, which legally re-
quire separation. In the absence of a crime, many criminal proceedings, which are 
the principles of judicial administrative law, such as the prosecution, security and 
detention of the accused; It should be canceled and the investigation should take a
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different path. In fact, the judiciary will not treat the perpetrator as a criminal. In this 
regard, there is a need for judicial officers to have more complete administrative co-
ordination with the judiciary in order for the administrative procedures of the crim-
inal procedure regarding the mentioned establishment to be properly implemented. 
Special and detailed consideration of the issue of attribution of crime is also required 
in the new establishment, which requires close and uninterrupted cooperation be-
tween the two judicial institutions of the prosecutor’s office and the court.

Keywords: Crime, Criminal responsibility, Constituent elements of crime, Judicial 
administrative law, Criminal proceedings.


