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 چکیده

با توجه به رویکردها و تحوالت متفاوت در قوانین جزائی و از طرفی نیز ، ارتباط قوانین شکلی با 

ماهوی ، هر تغییری که در قوانین کیفری ماهوی صورت گیرد ، در قوانین شکلی نیز تأثیر گذارده و 

اسالمی جرم  منجر به تحوالت اساسی و ریشه ای در قوانین فوق الذکر خواهد شد . در قانون مجازات

به تقسیمات متفاوتی دسته بندی شده است که از جمله ی این تقسیمات جرم به نظر اغلب حقوقدانان 

در عنصر مادی می باشد که به دو دسته ی مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند . مبنای جرم مشهود 

 1291آئین دادرسی کیفری  را می توان هم فقه و هم قوانین مختلف ادوار گذشته که از جمله آنها قانون

است دانست که به طرق مختلفی به عنوان تحول در آن ادوار مورد تفحص و اجرا در آمده  1378و 

( را می توان در موادی 1392است . تحوالت پیش آمده در قانون آئین دادرسی کیفری ) مصوب 

مورد مطالعه و  285ماده  2و تبصره  56،  61، 63،  64، 78، 77،  64،  46،  45،  44همچون مواد 

، نه تنها در مبنا ، بلکه در  92بررسی قرار داد . تحوالت پیش آمده در قانون آیین دادرسی کیفری 

خصوص وظایف ضابطین قضائی، در برخورد نسبت به وقوع چنین جرایمی و اقدامات آنها نیز 

 خالصه می گردد. 

 کلید واژگان:

 92،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  جرم ،جرم مشهود ، ضابطین دادگستری 
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 مقدمه

با وجود تقسیمات متفاوت از جرم در قوانین کیفری و تحوالت حاصل از این تقسیم بندی امروزه  

پژوهشگران بسیاری را برای اختصاص به قلم فرسائی در این موضوعات وا داشته است . موضوع جرم 

وقدانان و جرم شناسان را مورد هدف پژوهش قرار دهد ، بلکه نه تنها موضوعی می باشد که تنها حق

سایر عوامل را که ضابطین قضائی و عموم مردم باشند نیز مورد هدف قرار گرفته اند . از این رو و به 

اعتبار این عوامل تقسیم بندی جرم در عنصر مادی آن به دو دسته ی مشهود و غیر مشهود از اعتبار 

به طوری که به شکل گسترده ای در مواد تقنین یافته ی قانون آئین دادرسی  برخوردار بوده است ؛

این تحوالت به چشم می خورد . با توجه به این موضوعات بررسی تحوالت  1392کیفری مصوب 

و آن هم در مبانی آن از اهمیت برخوردار خواهد بود .در  92پیش آمده در قانون آئین دادرسی  کیفری 

ه تنها به بررسی این تحوالت در جرایم مشهود و در قانون آئین دادرسی کیفری پژوهش حاضر ما ن

خواهیم پرداخت ، بلکه به تعاریف و مصادیق و مبانی و حتی االمکان به تقسیم بندی ،  1392مصوب 

بر اساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده به دو دسته ی جرم مشهود و غیر مشهود تقسیم بندی 

از این جهت که چه کسانی می توانند به عنوان مداخله گر در این جرایم و بر طبق قانون می شود و 

شناخته شوند جای مطالعه را  به خود گرفته است . آنچه که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل 

رار قرار خواهند گرفت جرم به اعتبار مشهود آن خواهد بود که مبنای آن از دیدگاه فقهی مورد مطالعه ق

خواهند گرفت .با توجه به این موضوعات آنچه که در این پژوهش  بدان دست خواهیم یافت بررسی 

ریشه ای جرایم مشهود خواهند بود و اثرات و تحوالت آن را در قانون جدید به تحلیل خواهیم نهاد ؛ 

د و از این رو البته نباید غافل از آن شد که بررسی جرم مشهود به تنهایی مفید و موثر نخواهد بو

بررسی ضابطین قضائی در ارتباط با جرایم مشهود نیز در کنار اختصاصات جرایم مشهود در فقه و 

حقوق ایران و از طرفی بررسی جرم مشهود در سایر کشورها با الغاء پذیری قانون آئین دادرسی کیفری 

وضوع پژوهش را بدور از این کشورها من جمله فرانسه جای بررسی همه جانبه ی در م 1392مصوب 

از حاشیه و بررسی مواردی که ارتباطی با موضوع ندارند مورد مطالعه و بررسی و حتی تحلیل قرار 

 ندهد.
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 بیان مسأله  •

با گذشت زمان و تحوالت حاصله در خصوص جرایم و تسریع در دادرسی،جرایم به اشکال مختلفی 

هود و غیر مشهود می باشند که در قانون آیین تقسیم بندی می شوند،یکی از تقسیمات فوق جرایم مش

و در مواد مختلفی در خصوص این نوع جرایم، می توان مطالعات گسترده  1392دادرسی کیفری مصوب 

قانونی صورت می گیرد  "ای را صورت داد. مع ذلک یکی از تقسیماتی که از نظر عنصر مادی و بعضا

د.مراد از جرم مشهود که در پژوهش فوق مورد بررسی طبقه بندی جرم به مشهود و غیر مشهود می باش

و مطالعه قرار گرفته است،جرمی است که در زمان ارتکاب یا اندکی بعد از وقوع جرم می توان مرتکب 

آن را دستگیر و دالئل آنرا جمع آوری کرد.برای مثال مأمورین انتظامی در حین گشت موتور سواری را 

ودکی که در محل عبور عابرین پیاده در حرکت بوده با اتومبیل دیگری می بینند که پس از تصادف با ک

تصادف میکند و موتور خود را رها میکند و در حال فرار توسط مأمورین حاضر در صحنه دستگیر می 

شود و مأمورین آثار و عالئم جرم مشهود را جمع آوری میکنند.با این وجود با گذشت زمان در این نوع 

حوه ی انجام عملیات در صورت وقوع جرم مشهود و دادرسی و... مواد و نظریات تقسیم بندی و ن

مختلفی از سوی دکترین و صاحب نظران حقوقی مطرح گشته است که منتج به پیش بینی این نوع جرم 

گشته است که می توان در  1392و بصورت گسترده تری در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

،... قانون آیین دادرسی کیفری مورد مطالعه قرار داد.النهایه با وجود این 77،78،46،45،55موادی همچون 

توضیحات که در زمینه ی جرم مشهود صورت گرفت، می توان به تشریح چند سؤال که در پایان نامه ، 

مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت پرداخت.مبنای جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری 

بر چه مبنا و اساسی استوار  1392کدام است؟تحوالت بوجود آمده در قانون آیین دادرسی کیفری  1392

است؟چه اشخاصی مدخل در برخورد با جرایم مشهود می باشند؟چه شرایط و تشریفاتی در قانون آیین 

 در رابطه ی با جرایم مشهود پیش بینی گشته است؟ 1392دادرسی کیفری 

 

 اهمیت و ضرورت -2

در آیین دادرسی کیفری ، جرایم به دو دسته ی جرایم مشهود و غیر مشهود تقسیم میشوند و با توجه 

به این موضوع می توان اهمیت و ضرورت تحقیق فوق را با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی 
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 در موارد ذیل مورد بررسی قرار داد: 1392کیفری 

، 1378و  1392دید آیین دادرسی کیفری مصوب الف(اهمیت بررسی تحلیلی و تطبیقی مواد ج

 ،...(.77،78،46،45،55من جمله مواد )

ب(ضرورت و اهمیت بررسی برخورد ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مشهود در قانون 

 .1392آیین دادرسی کیفری 

 ج(ضرورت بررسی شرایط و رویه های موجود در رابطه ی با جرایم مشهود.

ت بررسی حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود در قانون سابق  د(ضرورت و اهمی

 و جدید.

و(ضرورت مطالعه ی مبانی فقهی و پیشینه ی جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری       

 1392مصوب 

 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق •

ی و تحوالت به وجود آمده در قانون تحقیق فوق به دالیلی چون جدید بودن قانون آیین دادرسی کیفر

از  1392فوق در خصوص جرایم مشهود و عدم تحقیقات پیشین در زمینه ی قانون آیین دادرسی کیفری 

 نوآوری برخوردار می باشد.

 اهداف مشخص تحقیق  -4

 در موضوع جرایم مشهود. 1392بررسی رویکرد ها و تحوالت قانون آیین دادرسی کیفری  •

یجه گیری در خصوص اینکه چه جرایمی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری رسیدن به یک نت •

 جرایم مشهود می باشند. 1392

در زمینه ی ارائه تعاریفی  1392بررسی تحوالت پیش آمده در قانون آیین دادرسی کیفری  •

 همچون )ولگرد(.

 مطالعه ی نحوه ی اقدام با کارت ضابط در مواجهه با جرایم مشهود. •

 علمی و جرم شناختی نحوه ی برخورد شهروندان در مواجهه با جرایم مشهود.تحلیل  •

مطالعه ی نحوه ی اقدامات و دستورهای دادسرا در جرایم مشهود با تحوالت پیش آمده در  •
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 .1392قانون آیین دادرسی کیفری 

 سؤاالت تحقیق  -5

 سؤال اول(مبنای جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران چیست؟

 دوم(چه اشخاصی بعنوان مسئول، در برخورد با جرایم مشهود می باشند؟سؤال 

 فرضیه های تحقیق  -6

فرضیه اول( مبنا و اساس جرم مشهود در حقوق کیفری ایران، تسهیل در دسترسی به متهم در جرایمی 

 که در منظر عام اتفاق می افتد میباشد.

شند ضابطین عام و خاص می باشند که فرضیه دوم(اشخاصی که در خصوص جرم مشهود مدخل می با

 همانند سابق پیش بینی شده است. 1392در قانون آیین دادرسی کیفری 

 روش کار  -7

بدلیل استفاده از منابع)کتب،مقاالت،روزنامه،پایان نامه،جزوات،...( روش کار کتابخانه ای و توصیفی می 

 ه است.باشد و از منابع حقوقی در زمینه ی موضوع فوق استفاده شد

 سوابق تحقیق-8

با وارد کردن کلید واژه ی)جرم مشهود( در سایت پژوهشی ایرانداک تنها دو پایان نامه در پیرامون  

 موضوع پیشنهادی ثبت گشته است که در ذیل به آن اشاره می گردد. 

 الف(بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران،فرانسه و لبنان:

ررسی تطبیقی جرم مشهود در کشورهای ایران و فرانسه و لبنان در پایان نامه ی مزبور به ب 

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هیچ  "پرداخته شده است،با توجه به پژوهش فوق که اوال

 "به جهت تطبیقی بودن پژوهش فوق با موضوع اینجانب و ثالثا "گریزی زده نشده است و ثانیا

 پایان نامه ی مزبور،این پژوهش متفاوت می باشد.بدلیل عدم بررسی مبانی جرم مشهود در 

 

 ب(جرم مشهود در فقه امامیه و حقوق ایران)با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه و انگلستان(:

به بررسی تطبیقی با گریزی به حقوق کیفری  "در این پایان نامه نیز همانند پایان نامه ی باال نگارنده اوال

جرم مشهود را از جنبه ی فقهی  "سی  جرم مشهود را داشته است و ثانیافرانسه و انگلستان سعی در برر

می  1378بررسی فوق در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  "و در فقه امامیه بررسی نموده است و ثالثا

در  "باشد و از قانون آیین دادرسی کیفری جدید و در خصوص جرم مشهود استفاده نگشته است و رابعا
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مزبور دید نگارنده در جهت مطالعه ی فقهی بوده است و جرم مشهود را در حقوق ایران،  پایان نامه ی

 از دیدگاه فقهی و همچنین با مطابقت دو کشور فرانسه و انگلستان بررسی نموده است.

 

 سازماندهی تحقیق -9

نی و تحقیق فوق دارای دو فصل و هر فصل دارای سه مبحث می باشد.در فصل اول به تعاریف و مبا

مصادیق و تقسیمات جرم مشهود پرداخته شده است و در فصل دوم نیز به مبانی و تحوالت جرم 

مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است با این وجود در پژوهش حاضر ما به طور 

ه کلی به تحوالت حاصل از جرایم مشهود در ذیل مباحث گوناگون را خواهیم پرداخت و پس از آن ب

 تشریح و تحلیل موضوعات مباحث مختلف می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


