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تحلیل حقوقی اعالم جرم در تعقیب کیفری
علیرضا مهدیپور مقدم ،1باقر شاملو

2

 .1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق
 .2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت - 1911/7/11 :تاریخ تصویب)1911/12/8 :

چکیده
امروزه در راستای افزایش سرع ت در تعقیب جرایم ،مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه،
سازمانهای مردمنهاد ،سازمانهای دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی
کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تالش نماید .به همین منظور ،پذیرش
جایگاهی برای عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ماده  66ق.ا.د.ک (2931اصالحی  )2931خود با
پررنگ شدن اعالم جرم در دادرسیهای کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود .ازیکطرف
اعالم جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو
شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است ،از طرفی نیز پیشبینی تقنینی اعالم جرم در
قالب مصادیقی چون شخصیت اعالمکننده جرم ،جرمِ موضوع اعالم و اینکه کدام مقام صالحیتدار
دریافت نهایی اعالم جرم تلقی می گردد نیازمند بازشناسی جامع است .درنهایت نیز شرایطی که
میبایست در قوانین بهمنظور افزایش اثربخشی اعالم جرم پیشبینی گردند ،از شیوه اعالم جرم تا
ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعالم جرم ،اعالم جرم توأم با سوءنیت و نیز اعالم جرم غیراصولی
مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیلها در آنها کامل مشهود است .در همین راستا ،به نظر
میرسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعالم جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به
ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعالم های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی
اثربخش بدهد.

کلید واژگان
اعالم جرم ،اعالم کننده جرم ،گزارش جرم ،تعقیب کیفری ،شرایط حقوقی

* armehdipour1356@gmail.com
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مقدمه
بهتدریج ،تحت تأثیر مالحظاتی چون مطالعات بزه دیده شناسی حمایتی (خالقی ،2931 ،ص  )58و مبانی
عملی مهمی چون مقابله با اطالهی دادرسی و بی کیفرمانی بزهکاران ،اعالالم جالرم واجالد جایگالاهی
قابلتوجه در دادرسیهای کیفری گشت .2بهعالوه از طرفی نیز ،با توجه جهانیشدن برخی جالرایم و
افزایش روزافزون جرایم اقتصادی و بهویژه جرایم سازمانیافته فراملی و تشالکیل بانالدهای تبهکالاری
که نهفقط امنیت داخلی بلکه امنیت بینالمللالی را نیالز باله مخالاطره مالیاندازنالد توسالل باله کمالک
شهروندان و استفاده از اطالعاتی که فقط برخی از آنان به مناسبت شغل یا موقعیت خاص خالود در
اختیار دارند و حتی اجبار آنان ،در برخی موارد مانند کودکآزاری ،به کشف و تعقیالب جالرم کمالک
میکند .درواقع ،نخستین جنبه مشارکت مردم در فرآیند کیفری به کشف و تعقیب جرم برمیگردد
که حتی با انحصار دولتها مردم میتوانند از گذر اعالم و افشای جرم در فرآینالد کیفالری مشالارکت
کنند (دل ماس مالتی  ،2951ص  .)291برای بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماع در برخی از کشورها ازجمله
آمریکا به سمت «تعقیب اجتماعی» روی آوردهاند .در این راستا مقامات تعقیالب ،ضالمن ارتبالاا بالا
مقامات محلی به شناسایی و کشف جرایم و مسائل مالرتبط بالا جالرم مالیپردازنالد .بالدین ترتیالب بالا
مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی در فرآیند کشف و تعقیب جرم ،ضمن برقراری اعتمالاد ززم
میان عموم مردم و دستگاه قضایی ،زمینه فراهم شدن امنیت عمومی نیز فراهم میشود .ایالن اقالدام
بهنوعی باعث نزدیک شدن خواستهها و افکار عمومی جامعه با سیاست کیفری میشالود و مجموعاله
سیاستها را با واقعیات اجتماعی همراه میکند .بهعالوه با توجه به جایگاه سازمانهای غیردولتالی و
تخصصی بودن آنها و نیز شرایطی که بهموجب آن اجازه فعالیت به آنها داده میشود ،اظهارنظر آنهالا
و اعالم جرم بهوسیله آنها بهطورمعمول از اشخاص حقیقی از اسالتحکام و دقالت بیشالتری برخالوردار
اسالالت .بالالر همالالین اسالالاس ،در مالالاده  66ق.آ.د.ک (2931اصالالالحی و اجرایالالی  ،)2931سالالازمانهالالای
غیردولتی بهعنوان «اعالمکننده جرم» موردپذیرش قرار گرفالت ،هرچنالد ارتقالای فعالیالت در قالالب
شاکی بودن نیز میتوانست از وجاهت و ضرورتهای عملی قویتری برخوردار باشد .1بههرحال ایالن
رویکرد قانونگذار ،تحلیل جایگاه قانونی اعالم جرم در متن مقرراتی که پیشازاین ماده به اعالم جرم
پرداخته بودند ،اهمیتی مضاعف بخشید؛ زیرا نگرش اعالم جالرم ،بالر نالوعی مشالارکت بالا کنشالگران
تعقیب دعوای عمومی تأکید دارد که خواه از سوی اشخاص دولتی و یالا اشالخاص غیردولتالی ،خالود

 .2به اعتقادی نیز پیشبینی عملکرد جامعوی در جهت مسالاعدت باله نظالام عالدالت کیفالری در قالالب سیاسالت جنالایی
مشارکتی قابل توجیه می باشد .برای مطالعهی بیشتر ر.ک (جمشیدی)2931 ،
 .1برای مطالعهی بیشتر در خصوص جایگاه منفعل سازمانهای مردمنهاد متن زیحه آیین دادرسی کیفری و قانون قبالل
از اصالح  2931ر.ک (کوشکی)2931 ،
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پذیرش آن با چالشهای متعددی مواجه است که مقدم بر رفع آنها ،آسالیبشناسالی نقالاا ضالعف و
قوت قانون ضرورت دارد.
با نظر به اینکه اعالم جرم در دادرسی کیفری و بالهعنالوان مبنالایی بالرای آغالاز تعقیالب کیفالری
شناخته شد ،ززم است که ازیکطرف مفهوم اعالمجرم آنهم با ترسیم نقاا مشترک و متفالاوت آن
با مفاهیمی چون شکایت از جالرم و گالزارش آن بالهعنالوان ساللال اساسالی تبیالین گالردد .اینکاله در
مصادیقی مقنن اعالم جرم را بسته به حوزه ی جرم ارتکابی ،آن را اختیاری و گاه الزامی پالیشبینالی
نموده است اقتضا مینماید تا اقسام اعالم جرم و مصادیق قانونی آن تحلیالل و اشالاره شالود .شالرایط
حقوقی اعالم جرم ،در بستر شیوهی ایفای نقش سازمانهای مردمنهاد و نیالز دیگالر اعالالمکننالدگان
جرم و نیز شرایطی که میبایست در قانون و بهمنظور افزایش اثربخشی اعالم جرم مدنظر قرار گیرد
ابعاد مهم دیگری هستند که در سه قسمت مجزا بدانها پرداخته خواهد شد.

 .1مفهوم شناختی و دستهبندی اعالم جرم
قبل از پرداختن به تشریفات حقوقی ناظر به اعالم جرم مقتضی است که در قالب عنوان فوق،
نه تنها به تحلیل مفهوم نوین اعالم جرم برآمد ،بلکه عالوه بر آن دستهبندیهای قابلارائه برای اعالم
جرم نیز میتواند بحث مقدماتی مفیدی را برای مباحث آتی فراهم سازد.

 .1.1تبیین مفهوم شناختی اعالم جرم در مقایسه با مفاهیم مشابه
ززم به ذکر است که در گذشته ،اعالم جرم دامنه نسبتاً محدودی داشته است و با توجه به اینکه در
عرصه جرایم سیاسی از آن به «لو دادن» تعبیر میشده است ،از منظر اخالقی و ایدئولوژیک ،بهویژه
با توجه به حوادثی که در قرن بیستم و در جنگ جهانی دوم و پسازآن رخداده ،قابل سرزنش بالوده
است (آشوری ،2938 ،ص  .)191معهذا ،در سطح جهانی ،کنوانسیون پالرمو  1111تا آنجا پیش رفته کاله
حفظ اسرار مالی بانکها را در جهت مقابله با پولشویی محدود کرده اسالت و بنالد  5مالاده  25ایالن
کنوانسیون مقرر میدارد که «دولتهای عضو نباید با استناد باله رازداری بالانکی از انجالام معاضالدت
حقوقی متقابل خودداری کند» .در کنوانسیون مریدا  1119نیز از دولتهای عضو درخواسالت شالده
است که اقدامات تقنینی برای تسهیل گزارش فساد مالی و اداری به مراجع مربوا معمول دارند .در
سطح داخلی نیز شاهد موارد عدیدهای از اقدامات قانونگذاری در جهت مبارزه با فساد مالالی ،اداری
و بهویژه پولشویی و تطهیر درآمدهای نامشروع هستیم.2

 .2که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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اعالم کننده جرم ،اعم از اینکه یک شهروند عادی ،یک شخص حقوقی و یا یالک مالأمور رسالمی
باشد ،فاقد نفع شخصی در تعقیب جرم است و در حقیقالت ایالن اشالخاص بالا اعالالم خالود ،مقامالات
مسئول را در کشف بزه و تعقیب متهم مطلع میکنند .2بهعبالارتدیگالر ،اعالالم جالرم اقالدامی اسالت
اخالقی ،مذهبی ،اجتماعی و در پاره ای از موارد قانونی که قالوه قضالائیه را در انجالام دادن وظالایفش
الف) ماده  616قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) رؤسا ،مدیران یا مسئوزن برخی سازمانها و ملسسات (به شالرح مالاده 835
همان قانون) را که از وقوع جرم ارتشا یا اختالس یا تصرف غیرقانونی با جرایم موضوع مالواد  833و  619در سالازمان یالا
ملسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را به مراجع قضایی یا اداری برای تعقیالب فالرد متخلالف اطالالع
ندهند به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال تهدید کرده است.
ب) ماده  11قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  2916/5/21اعضای شورای اسالمی روستا را مکلف کرده اسالت کاله
بهمحض اطالع از کشت خشخاش ،کوز و غیره مراتب را به نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطالع دهند.
ج) ماده  15قانون تجارت الکترونیک  2951سازمانهای قانونی و مدنی را شاکی تلقی کرده است. ...
د) ماده  81قانون بازار اوراق بهادار  2951سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف به جمعآوری مدارک مربالوا باله جالرایم
موضوع این قانون کرده و عالوه بر ارائه مدارک به مراجع قضایی حق پیگیری دعوای کیفری را نیالز بالرای کارکنالان
آن ملحوظ داشته است.
برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به (جوانمرد)2931 ،
 .2البته ززم به ذکر است که بهموجب برخی مطالعات« ،از مهمترین مشکالتی کاله امالروزه نظالام عالدالت کیفالری بالا آن
مواجه میباشد مشکل عدم گزارش جرایم از جانب افالراد باله ضالابطان دادگسالتری و مقامالات قضالایی اسالت .نتالایج
تحقیقات در کشورهای مختلف نشان میدهد که عوامل مختلفی گزارش جرایم را تحت تأثیر قرار میدهالد و منجالر
به عدم اعالم جرایم ارتکابی توسط افراد به مقامات ذیصالح میگردد .یکی از عواملی کاله هرسالاله میالزان گالزارش
جرایم را دستخوش تغییر و تحول میکند ،نوع جرایم ارتکابی است .درحالیکه هرساله میزان بازیی از جالرایم علیاله
اموال به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش میگردند ،در جرایم جنسی ،تمامی کشالورها بالا عالدم تمایالل
افراد به اعالم جرم مواجه هستند .اهمیت جرم از منظر بزه دیده نیز از دیگالر عوامالل تأثیرگالذار در میالزان گالزارش
جرایم است .زمانی که جرمی علیه تمامیت جسمانی افراد اتفاق میافتد و یا خسالارتهالای جالانی و مالالی ناشالی از
جرم قابلتوجه است یا مرتکب جرم در ارتکاب آن از اسلحه استفاده کرده است ،افراد با اعتقاد به مهالم بالودن جالرم
سعی بر آن دارند تا با گزارش جرایم به ضابطان دادگستری و یا مقامات قضایی درصالدد پیگیالری آن برآینالد .محالل
ارتکاب جرم نیز یکی دیگر از عوامل ملثر بر عدم گزارش جرایم از جانب بزه دیدگان به مقامالات قضالایی و ضالابطان
دادگستری است .نتایج حاصل از پژوهشها نشان میدهد ،بسته به اینکه جرم در مدرساله ،محالل کالار ،خاناله و یالا
اماکن عمومی واقع گردد ،تمایل افراد به گزارش جرم متفاوت است .ازآنجاییکه اتخاذ هرگونه برناماله و تالدبیری در
سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده بزهکاری ،زمانی کارایی ززم را خواهد داشت که مبتنی بالر آگالاهی از کمیالت و
کیفیت بزهکاری و بهتبع آن بزه دیدگی در جامعه ،بهویژه آمالار صالحیح و قاباللاعتمالاد از آن باشالد و عالدم گالزارش
جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است ،بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتکالابی از جانالب افالراد و
ارائه راهکارهایی جهت برطرف ساختن آنها میتواند به موفقیت و اعتبار بیشالتر نظالام عالدالت کیفالری و نهادهالای
ذیربط منجر گردد و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامههایی کارآمد جهت مبارزه با پدیده بالزهکالاری یالاری دهالد».
برای مطالعهی بیشتر ر.ک (صفاری و سیفی ،2931 ،ص )83
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یاری میدهد (آشوری ،2938 ،ص  .)198در مقایسه ایالن مفهالوم بالا شالکایت در دادرسالی کیفالری
بایستی عنوان نمود که شاکی با مراجعه به ضابطان یا مقامات قضایی و با طرح شکایت ،تعقیب و باله
کیفر رساندن مشتکیعنه را از یکسو و جبران خسارت وارد بر خود را از سالوی دیگالر مالدنظر دارد.
بدین ترتیب شاکی کسی است که شخصالاً -اعالم از حقیقالی و حقالوقی -یالا افالراد تحالت وزیالت یالا
قیمومیت او و یا افالرادی کاله باله نماینالدگی قالانونی از سالوی آنالان اقالدام مالیکنالد از وقالوع جالرم
زیاندیدهاند؛ بنابراین ارکانی چون زیان دیده بودن و تقاضای جبران خسارت مللفههای مهم شکایت
هستند که مفهوم اعالم جرم فاقد آنهاست .به تعبیر دقیقتر میتوان بیان داشالت کاله بالا توجاله باله
تفکیک مقرر در ماده  21ق.آ.د.ک شاکی به شالخص متقاضالی تعقیالب مرتکالب تعبیالر شالده اسالت،
به موجب این امر اگرچه در تقاضای تعقیب این دو مفهوم با یکدیگر یکسان هستند ،اما از حیث نالوع
متقاضی مستقیم بودن رابطه ی میان شاکی و جالرم تفالاوت اساسالی آن را بالا اعالالم جالرم مشالخص
خواهد ساخت .از منظر تفاوت میان مدعی خصوصالی مقالرر در مالاده اخیرالالذکر و اعالالم جالرم نیالز
می توان به بُعد جبران ضرر و زیان اشاره نمود ،امری که در قالب اعالالم جالرم نمالیگنجالد .2نکتالهی
بسیار مهمی که در آخر ززم به اشاره است و تاکنون در هیچ پژوهشی بالدان پرداختاله نشالده اسالت
اینکه ،گاهی در برخی مصادیق شکایت مستقیماً به مرجالع قضالایی اعالالم نمالیگالردد بلکاله برخالی
نهادهای دولتی متولی دریافت شکایت میشوند ،در این حالالت بعالد از دریافالت شالکایت ،ایالن نهالاد
مسئول رسانیدن آن شکایت به مرجع مقتضی قضایی است .در این حال اوزً طرح شالکایت ابتالدایی
لزوماً همان مفهوم کالسیک و قضایی از شکایت را در برندارد ،ثانیاً اینکه اعالم شکایت از سوی نهالاد
دولتی به مرجع قضایی را میتوان بسیار شبیه اعالم جرم تعریالفشالده در فالوق دانسالت .در همالین
راستا میتوان به تبصره  1ماده  13آییننامه قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو اشاره نمود که
بهموجب آن «کلیه نهادها و سازمانهایی که مصرفکنندگان جهت طرح شالکایت باله آنهالا مراجعاله
مینمایند موظفاند شکایت مصرفکننده را به وزارت ارسال نمایند» .بالا توجاله باله اینکاله نهادهالای
مذکور موظف به ارسال شکایت به «وزارت» هستند معلوم مالیشالود کاله شالکایت یادشالده شالکایت

 .2البته بحث جالبی که میتوان مطرح نمود این است که گاه در واژههایی چون تظلم مالیتالوان هالمنشالینی دو مفهالوم
شکایت و اعالم جرم را مشاهده نمود .به نظر ما اینگونه میرسد که در برخی مصالادیق قالانونی قانونگالذار در حالالت
دشواری تفکیک میان اعالم جرم و شکایت از جرم از واژهای مانند تظلم استفاده کرده است .بهعنوانمثالال در مالاده
 811ق .تعزیرات مقررشده است « هرگاه شخصی برخالف قانون حبس شده باشد و در خصوص حالبس غیرقالانونی
خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شالکایت او را اسالتماع نکالرده باشالند و ثابالت
ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصالح اعالم و اقدامات ززم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همالان سالمت
و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد».
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کیفری نیست ،بلکه صرفاً شکایت از تخلف تولیدکننده از ضوابط و مقررات وزارت صالنعت ،معالدن و
تجارت است.
2
اما سلالی که در قالب این مفهوم قابلطرح هست این است که آیا اعالالم جالرم از اطالالع وقالوع
جرم جداست؟ سلال دیگر اینکه مفهوم گزارش جرم در مقایسه با اطالالع جالرم 1و اعالالم آن از چاله
وجه تفاوتی برخوردار است؟ به نظر می رسد که اطالع جرم واقعاله باله دادسالتان و مقالام تعقیالب بالا
واژه ی اعالم جرم انطباق مفهومی دارد و تفاوت اصطالحی موجود ب علت تفاوت نگرش به این فعل
مرتبط با جرم ارتکابی است؛ در اطالع به جرم نتیجهی مطلع شدن مقام تعقیب مدنظر است امالا در
اعالم جرم وظیفهی اجتماعی اعالمکننده منظور است .نکتهی دیگری که به نظر میرسد این اسالت
که اطالع دادن جرم ازنظر قانونگذار ناظر به حالتی است که مرتکب از جرم خبر میدهد و ایالن امالر
به عاملی برای تخفیف مجازات وی تبدیل میگردد ،درحالیکه اعالم جرم نه عامل تخفیالف اسالت و
نه از سوی بزهکار بیان میگردد.
حال در رابطه باوجود یا عدم وجود تفاوت میان اعالم جرم و گزارش جرم نیز به نظر مالیرسالد
که فرض اساسیِ مبتنی بر تفاوت این دو مفهوم قوی هست .در قالب تفاوت آنها به نظر میرسد کاله
مفهوم گزارش و گزارش دهی مفهومی جرم شناختی است و در قالب محورهالای متعالددی ازجملاله
جرم شناسی پیشگیرانه دارای کارکرد و جایگاه مالیباشالد (کریمالی ،2938 ،صالص  ،)5-21امالا اعالالم جالرم
مفهومی مبتنی بر دادرسی کیفری است و در قالب آن بار حقوقی و مللفههای موجود در ضالمن آن
بسیار پررنگ میباشد .بعد از ذکر تفاوتها باید به این نکتهی مهم اشاره نمالود کاله وجالود اشالتراک
میان نتیجه و نیز مبانی این دو مفهوم کامالً بدیهی است؛ نتیجهی تقاضای تعقیب و مبانی مقابله بالا
بی کیفرمانی .گسترده بودن دامنهی گزارش دهنالدگان و اعالالم کننالدگان از وجالوه اشالتراک دیگالر

 .2بحث مهم دیگر این است که میان شکایت از جرم و اعالم آن ،از حیالث تضالرر مسالتقیم از جالرم تفالاوت وجالود دارد؛
امری که در اعالم جرم وجود ندارد .برای تفصیل بیشتر ر.ک (نیازپور ،2936 ،ص .)211
 .1مصداق اطالع جرم را میتوان در ماده  811قانون تعزیرات مشاهده نمالود «هالر کالس داخالل دسالتجات مفسالدین یالا
اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشالته باشالد و قبالل از
تعقیب ،قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطالع دهد و یا پالس
از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری ملثری به عمل آورد از مجازات معاف و درصورتیکه شخصالاً مرتکالب
جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد» .همچنین ماده  21از قالانون تقویالت و توسالعه
نظام استاندارد مصوب  2936نیز اعالم در معنای اطالع چین به رسمیت شالناخته شالده اسالت« :سالازمان (سالازمان
ملی استاندارد) موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کازهای ساخت داخالل ،وارداتالی و نیالز خالدماتی کاله ازلحالاظ
ایمنی ،بهداشت و سالمت عمومی حائز اهمیت میباشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطبالاق تأییالد صالالحیتشالده
اقدام و نتایج حاصل را جهت اطالع عموم و مراجع ذیربط اعالم کند».
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موجود میان این دو مفهوم است2؛ اما گاهی قانونگذار گزارش جرم را عالمی بالرای معافیالت مرتکالبِ
جرم از مجازات و در قالب علت موجههی جرم به رسمیت شناخته شده که این امر در تبصالره مالاده
 831ق .تعزیرات صورت گرفته است «درصورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بالوده و
یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهالد بالود و مالال باله
وی مسترد میگردد» .گزارش جرم در این تبصره و به نظر قانونگذار از سوی مرتکبان جرم است ،اما
اعالم جرم مرتکبان را شامل نمیشود .ززم به ذکر است که گاه مقنن گالزارش را نالاظر باله تخلفالات
میداند و این امر بهنوعی بر تفاوتهای موجود میان گزارش و اعالم جرم افزوده است .بهعنوانمثالال
در ماده  28قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان چنین مقرر شده اسالت کاله «بالهمنظالور اجالراء
مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها بهطور صریح یا ضمنی حمایت از حقالوق
مصرفکننده است ،وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیالت
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشالاهده تخلالف
مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید» .از این حیث میتالوان چنالین
بیان نمود که گزارش واژهای عام تر است که نسبت به تخلفات نیز تسری مییابد ،اما اعالم جرم تنها
ناظر به جرایم است.

 .2.1دستهبندی موارد اعالم جرم
همانگونه که میدانیم یکی از وظایف شهروندی کمک به مقامات قضایی در جهت اعمال هر چهبهتالر
عدالت کیفری است .در این مسیر ،اعالم جرم ،بالهدوراز اغالراض شخصالی و سیاسالی مالیتوانالد نقشالی
سازنده ایفا کند .با لحاظ قوانین موجود میتوان اعالم جرم را به اختیاری و اجباری تقسیم کرد:

 .1.2.1اعالم جرم اختیاری
عالوه بر شهروندان که میتوانند بهصورت انفرادی وقوع جرمی را که از آن مطلع میشوند باله سالمع
دادستان برسانند (ماده  68قانون آ.د.ک) ،قانونگذار در قانون آ.د.ک 2931 .سازمانهای مالردمنهالاد
را نیز ،برای نخستین بار ،مجاز به اعالم جرم شناخته است .برای این سازمانها کاله بایالد اساسالنامه
آنها مربوا به حمایت از اطفال و نوجوانالان ،منالابع طبیعالی ،میالراه فرهنگالی ،بهداشالت عمالومی و
حمایت از حقوق شهروندی باشد ،در همه موارد حقوق یکسانی مقرر نشده است :چنانچه اعالم جرم
در زمینههای فوق الذکر باشد اعالم جرم کننده میتواند پسازآن در تمام جلسات دادرسالی شالرکت
کند .در نخستین مصوبه مجلس شورای اسالمی برای اعالم جرم کننده عالوه بر حالق شالرکت حالق
 .2ازجمله مصادیق گزارش جرم در بند ه ماده  21قانون مبارزه بالا قاچالاق کالاز و ارز تصالریح شالده اسالت کاله یکالی از
وظایف ستاد مبارزه با قاچاق را «ایجاد واحد جمعآوری گزارشهای مردمی در دستگاههای کاشف» دانسته است.
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اعتراض به آراء قضایی نیز پیشبینیشده بود که در ماده  66اصالحی  2931/9/11این حالق از آنهالا
سلب شد .لیکن ،در ارتباا با جرایم منافی عفت ،حقوق سازمانهای مردمنهاد با محدودیت بیشتری
مواجه است .این سازمان ها فقط مجاز به اعالم جرم و ارائاله دزیالل خالود در چهالارچوب مالاده 211
قانون آ.د.ک .هستند و حتی از حق شرکت در جلسات محالروم هسالتند .2عالالوه بالر ایالن ،تبصالره 2
(اصالحی  )2931/9/11کسب رضایت بزه دیده خاص و کسب رضایت ولی ،قیم ،سرپرست قانونی یا
قیم انفاقی را قبل از اعالم جرم ،در همه موارد ،ضروری دانسته است.
گاهی در برخی مقررات ،مقنن با اشاره به گزارش جرم که درواقع همالان اعالالم جالرم اسالت در
عین تأکید بر اختیاری بودن آن ،آن را عاملی برای تخفیف و یا اسقاا مجازات تلقالی نمالوده اسالت.
ازجمله مهمترین مصداق آن در تبصره ماده  831تجلییافته است که بهموجالب آن «درصالورتیکاله
رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهالد یالا شالکایت نمایالد از
مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مالال باله وی مسالترد مالیگالردد» .مصالداق دیگالر از مالوارد
اختیاری بودن اعالم جرم را میتوان در تبصرهی  1مالاده  3قانون اصاح قاناو و م ررات ا
رؤسسه استنودا د م تحر رن

صاعتت اراتا مصالوب  2912یافالت .باله موجالب ایالن تبصالره

«ملسسه 1ر تناود عالوه بر اعحم جتم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این مالاده از مراجالع
قضایی ،فرآوردههای خارج از استاندارد و فاقد عالمت استاندارد را از مراکالز تولیالد ،تمرکالز ،توزیالع و
فروش جمعآوری و توقیف نموده و بهمنظور جلوگیری از اداماله تولیالد ایالنگوناله فالرآوردههالا ابالزار،
ماشینآزت و وسایل تولید مربوا را موقتاً زک و مهر نمایند» .9البته ممکن است چنالین برداشالت
گردد که در این مقرره ،قید میتواند ناظر به اعالم جرم نیست و قسمت دوم تبصره مرتبط میباشد،
 .2انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجالاز نیسالت،
مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سالازمانیافتاله باشالد کاله در ایالن
صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاعواحوال مشهود از سوی مقام قضایی انجام میشود.
 .1منظور ملسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
 .9ماده  -3هرگاه اجرای استاندارد در مورد کازهایی اجباری اعالم شود ،پس از انقضای مهلتهای مقرر ،تولیالد ،تمرکالز،
توزیع و فروش اینگونه کازها با کیفیت پایینتر از استاندارد مربوا و یا بدون عالمت اسالتاندارد ایالران ممنالوع و بالا
رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ،وعالظ ،تالذکر ،تالوبی ،،تهدیالد و
اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیالون ریالال باله حکالممحالاکم
صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره  .2عدم اجرای آیینهای کار اجباری پس از انقضای مهلتهای مقرر مشمول ضوابط این ماده میباشد.
تبصره  .1رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کازهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره  .9ملسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کازهایی که استاندارد تشالویقی آنهالا
در کشور اجرا میشود،معمول دارد.
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اما قید عالوه بر این نشاندهندهی این است که میتواند به اعالم جرم نیز مرتبط بوده و رویهی ایالن
موسسه نیز حاکی از آن است.
در برخی مصادیق نیز مقنن بهصراحت از تکلیف یا اختیار مقالام تعیالین شالده در اعالالم جالرم سالخن
نگفته است و همین امر در رویهی قضایی به اختیاری بودن تعبیر میگردد .بارزترین مصالداق را مالیتالوان
در رابطه با تبصره  2ماده  655ق .تعزیرات مشاهده نمود که بهموجب آن «تشالخیص اینکاله اقالدام مزبالور
تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست شناخته میشود یا خیر و نیز اعالم جالرم مالذکور باله
عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیطزیست میباشد».

 .2.2.1اعالم جرم الزامی
اگرچه ماده  616قانون تعزیرات  2918رؤسا و مسئوزن سازمانها و ملسسات ،به شالرح منالدرج در
ماده  835آن قانون را مکلف به اعالم جرم نموده و برای متخلف مجازات حبس از شالش مالاه تالا دو
سال و انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته است ،لیکن این تکلیف ناظر باله مالوارد اطالالع یالافتن
مقامات مذکور از وقوع جرایم ارتشاء کالهبرداری ،اختالس و یا تصرف غیرقانونی و یا جرایم موضالوع
مواد  833و  619قانون مذکور است .در همین راستا ،تبصره ماده  29قانون ارتقای سالالمت اداری و
مقابله با فساد مصوب  2931مقرر میدارد که «هر یک از کارکنان دستگاههای موضالوع ایالن قالانون
که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون
اطالع سایرین مراتب را بهصورت مکتوب و فوری به مسلول بازتر خود و یا واحالد نظالارتی گالزارش
نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق میشالود» .قالانون آ.د.ک .جدیالد در مالاده  11دامناله
جرایمی را که برخی کارکنان مکلف به اعالم جرم و اطالع رسانی ،در جرایم غیرقابلگذشت هسالتند
بهکل جرایم ارتکابی در حوزه کاری آنان گسترش داده است« :هرگاه مقامالات و اشالخاص رسالمی از
وقوع یکی از جرایم غیرقابلگذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفانالد موضالوع را فالوری باله
اطالع دادستان برسانند».
مصداق جالب دیگری که در قالب اعالم جرم الزامی قابل اشاره است در مالاده  111ق .تعزیالرات
تصریح شده است که بهموجب آن «چنانچه وسیلهی موتوری یا پالک آن سالرقت یالا مفقالود شالود،
شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبالوده پالس از اطالالع
مکلف است بالفاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعالم نماید ،متخلف از این مالاده
به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شالد» .تالرک اعالالم جالرم از سالوی
دارندهی وسیله ی نقلیه نیز نوعی نگرش الزامی و معطوف به مجازات گشته که از این حیث با دیگالر
مصادیق اعالم جرم متفاوت است.
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گاهی اعالم جرم به اعالم موضوع مرتبط با جرم نیز تعبیر میگردد که بهموجب آن مقنن بالرای
مقامهای قضایی مرتبط ،نوعی تکلیف را تعیین میکند ،این امر در ماده  969ق.آ.د.ک  2931پالیش
بینی شده است که بهموجب آن «هرگاه در حین رسیدگی ،جالرم دیگالری کشالف شالود کاله بالدون
شکایت شاکی قابلتعقیب باشد ،دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی ،حسب مالورد ،موضالوع
را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوا اعالم میکند» .در ایالن مصالداق ،جالرم از جالرایم دارای
جنبه ی عمومی هست که مقام دریافتکننده ی اعالم نیز مقام تعقیب عمومی است .همچنین شالاید
بتوان این نکته را تقویتشده اعالم نمود که اگرچاله در مالاده  13ق.آ.د.ک در قالالب تبیالین وظالایف
ضابطان دادگستری به اعالم جرم اشاره ای نشده است ،اما رویههای عملی حالاکی از نالوعی عملکالرد
مبتنی بر اعالم جرم است و اینکه گاهی در قالب مفهوم کشف جرم ،قبل از گزارش به مقام تعقیالب
مقدماتی اتخاذ و عمل مجرمانه اعالم میگردد 2.این امر در قالب نالوعی الالزام قابالل تبیالین باله نظالر
می رسد که در قالب آن وظیفهی ضابطین به سمت اعالم جرم جهت پیدا میکنالد؛ هرچنالد همالین
شیوهی عملی میتواند حاکی از اختیار در اعالم جرم باشد .همچنین یک مورد جدید تکلیالف اعالالم
جرم در ماده  9قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب  2931مقرر شده است که جایگاه ویالژه
و رویکردی نوین تلقی میگردد .بهموجب این ماده «کلیهی اشخاص مطلالع از جالرایم موضالوع ایالن
قانون موظف اند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری ،انتظامی ،امنیتی یا قضائی ذیصالالح اعالالم
کنند ،در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشوند»( .خالقی2938 ،؛ ص 1)86
درنهایت ذکر این نکته ززم است که اگرچه اعالم جرم از نوع تکلیفی بودن باعث تقویت حمایت
از اقشار مختلف جامعه می شود ،متأسفانه در حقوق ایران چنالین تکلیالف موسالعی از حیالث اطالالع
موارد مجرمانه در قالب اعالم جرم برای شهروندان بهویژه در رابطه با بالزه دیالدگی اطفالال و جالرایم

 .2این امر نیز حتی در مورد ضابطین خاص جاری میباشد .بهعنوانمثال بهموجب تبصره  1قانون پیشگیری و مقابله بالا
تقلب در تهیه آثار علمی مصوب  92مردادماه  -2936بازرسان وزارتخانههای علوم ،تحقیقالات و فنالاوری و بهداشالت
درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیالین دادرسالی کیفالری مصالوب  2931/21/1پالس از
فراگیری مهارتهای ززم عندازقتضا میتوانند بهعنوان ضابط خاص محسوب شوند.
 .1قسمت اخیر ماده  2قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب  2915نیز از این حیث شایستهی اشاره اسالت کاله
خود میتواند در قالب عدم اعالم جرم مالک و مشمول مجازات معاون شدن قابلتوجه باشد .بهموجالب ایالن قسالمت
«اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ به انتقال گیرنده و مطلالع
کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکالی از دوایالر دیگالر دولتالی تساللیم ننمایالد
معاون مجرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند درمقابل اظهاریاله مالالک رسالید داده آن را
بدون فوت وقت بطرف برسانند».
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ارتکابی علیه آنان وجود ندارد 2.این در حالی است که در برخی کشورها برای قرائت قانونگذار برای
تکلیف اجتماعی اعالم کردن جرم به مقامات صالحیتدار ،اهمیت ویژهای قائل شده است .عالوه بالر
بند  1ماده  11قانون آیین دادرسی کیفری کشور فرانساله کاله بالهموجالب آن کارمنالدان و مالأموران
دولتی مکلفاند جنحه و جنایاتی را که از آن مطلع میگردند ،بالفاصالله باله دادسالتان اعالالم کننالد،
طبق ماده  191-2قانون مجازات  11ژوئیه  2331این کشور« :هرگاه شخصی از وقوع یا شالروع باله
جنایتی اطالع یابد و به رغم داشتن زمان کافی بالرای محالدود کالردن آثالار جنایالت یالا جلالوگیری از
1
ارتکاب جنایات دیگر ،مراتب را به اطالع مقامات مسئول قضائی یا اداری نرساند ،به سه سال زنالدان
و جزای نقدی به مبلغ  18هزار یورو محکوم میشود» .این جرم ذیل فصالل ممنوعیالت در ارجالاع و
تحقق عدالت دستهبندیشده است.
همچنین اعالم جرم تکلیفی به نحوی از اهمیت برخوردار است که مقنن برای ترک آن مجازات
تعیین نموده است .بهعنوانمثال امتناع از اعالم جرم از سوی کسی که از محرومیت [غذایی ،دارویی
و غیره] ،بدرفتاری ،آزار جنسی نسبت به صغار تا پانزده سال یا اشخاصی که به علالت کهولالت سالن،
بیماری یا معلولیت یا نقص جسمی و یا روانی و یا وضعیت بارداری مطلع شوند و مقامالات قضالایی و
یا اداری را از آن مطلع نکند به مجازات سه سال زندان و  18هزار یورو جزای نقدی ،به شالرح مقالرر
در ماده  191-9قانون مجازات فرانسه محکوم خواهد شد.

 .2شرایط حقوقی ناظر به خودِ اعالم جرم
در قالب آغاز اعالم جرم بازشناسی برخی شرایط حقوقی از قبیل شخصالیت اعالالمکننالدهی جالرم و
جرایم موضوع اعالم جرم ززم است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته خواهد شد.

 .1.2شخصیت اعالمکنندهی جرم و ویژگیهای آن
با توجه به اهمیت شخصیت اعالالمکننالده ی جالرم و جایگالاه و میالزان عملکالردی کاله مقالنن بالدان
شخصیت میدهد به نظر میرسد بازشناسی این مفهوم مقدم بر دیگر مباحث حقوقی است .به نظالر
می رسد که با توجه به مفهوم اعالم جرم ،فاعل آن را بتوان چنین تعریف نمود «اعالمکنندگان جالرم
 .2مواردی را که متهم قبل از کشف جرم مأموران را از جریان امر مطلع میکند ،مانند جالرایم منالدرج در مالواد  825تالا
 811قانون تعزیرات ( 2918شبیه سازی مسکوکات طال و نقره  )...و بر اثر آن باله اسالتناد مالاده  812قالانون مالذکور
مشمول تخفیف مجازات قرار می گیرد باید از زمره موارد افراد مرتکب به ارتکاب بزه و ناله اعالالم جالرم ،در اصالطالح
قانونی آن ،تلقی شود.
 .1این مجازات در قانون جزای فرانسه قبل از  2311یک ماه تا ساله سالال زنالدان و جالزای نقالدی از  9611تالا  91هالزار
فرانک بود .این تشدید کیفر را باید ازجمله ،از مظاهر افزایش جرایم و فساد مالی و اداری تلقی کرد.
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افرادی هستند که بزه دیده نیستند 2و شکایت نمیکنند و تنها ممکن است شالاهد جالرم باشالند یالا
بهطور اتفاقی از وقوع جرمی مطلع شوند» .بدین تعبیر ارتباا میان اعالمکننالده و جالرم واقعاله یالک
رابطه ی مبتنی بر احساس مسئولیت اجتماعی بوده و از این حیث ارتباا مستقیمی میان نتیجالهی
1
ارتکاب جرم و وی وجود ندارد.
سلالی که در ابتدا در رابطه با شخصیت اعالم کنندهی جرم مطرح میشالود ایالن اسالت کاله آیالا
قرابت شخص اعالم کننده در انجام اختیار و یا تکلیف قانونی تأثیری دارد یا خیر؟ در همالین راسالتا،
قسمت اخیر ماده  191-2قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر مالیدارد کاله ابالوین و همسالران
آنان ،برادران ،خواهران و همسران آنان ،همسر مرتکب یا معاون جنایالت یالا کسالی کاله در وضالعیت
تأهل با آنان زندگی می کنند و نیز کسانی که مکلف به رازداری هستند ،مشروا بر اینکه بالزه دیالده
کمتر از  28سال نداشته باشد را از تکلیف به اعالم جنایت مستثنا کالرده اسالت .در حقالوق کیفالری
ایران می توان به این سلال چنین پاس ،داد که ممنوعیت خاصی در قوانین در رابطه با اعالالم جالرم
تصریح نشده است و مصادیق ممنوعیتهای مورد نظر نیز هر آن شخصی 9است که مقالنن در قالالب
اعالم جرم الزامی بدان اشاره ننموده است.
نکتهی دیگر در ارتباا با شخصیت اعالمکنندهی جرم این اسالت کاله ممکالن اسالت اعالمالات از
سوی افراد به دلیل غرضورزی صورت بگیرد .در این صورت ،ضابطان مکلفاند حالداکثر دقالت را در
کشف صحت وسقم آن ،از همان آغاز معمول دارند .شاید به همین دلیل باشد که در بنالد ب از مالاده
 61ق.آد.ک با قید اشخاص موثق و مطمئن درصدد تأکید بر اهمیت شخصیت اعالالمکننالدهی جالرم
برآمده است .از این حیث میتوان چنین بیان نمود که ضالابطین دادگسالتری و دیگالر سالازمانهالای
دولتی با توجه به جایگاه سازمانیای که دارند بالهعنالوان « اعالالمکننالده رسالمی» و سالایر اشالخاص
خصوصی بهعنوان «اعالمکننده غیررسمی» به شمار میروند.
 .2این سلال مهم قابلطرح است که این خودِ بزهکار نیز میتواند نسبت به اعالم جرم اقدام نماید؟ به نظر مالیرسالد کاله
فلسفه ی اعالم جرم ناظر به اشخاصی غیر از بزهکار و بزه دیده است .به همین دلیل شاید باشد که مقنن در بنالد ت
ماده  61برای شخص بزهکار از واژهای چون اظهار استفاده نموده است.
 .1در کشوری مانند کانادا ،به نظر میرسد که حکومت داشتن دیدگاه حمایتی از بزه دیدگان ازیکطرف و کشف جالرایم
و تأکید بر اعالم جرم از سوی همه ازجمله نهادهای خصوصی باعث شده است که در به جریالان انالداختن دعالاوی و
حمایت از بزه دیدگان نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد را مشاهده نمود .عالوه بر ایالن بالا تأمالل در قالوانین کشالور
کانادا میتوان دریافت که در یکطرف دیدگاههای بزه دیالده شناسالیِ حمالایتی خالود بالهنالوعی حکایالت از پالذیرش
مشارکت همهی اقشار جامعه ازجمله این سازمانها در دادرسی کیفری دارد .برای مطالعالهی بیشالتر ر.ک (باباخالان
بک)2931 ،
 .9علت تأکید بر شخص و شخصیت در اعالم جرم این است که نالهفقالط اشالخاص حقیقالی بلکاله اشالخاص حقالوقی نیالز
میتوانند در اعالم جرم ایفای نقش کنند.
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پرسش مهم دیگری که مطرح می شود این است که آیا اعالمکننده جرم ،در موارد اختیاری باید
خود ناظر وقوع آن باشد؟ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفالری ()2915
صرف ادعای اعالم کننده مبتنی بر اینکه که خود ناظر وقوع جالرم بالوده اسالت را در مالاده  66بالرای
شروع به تعقیب کافی دانسته بود .سرانجام با لحاظ ایرادات 2شورای نگهبان ،مالاده  68قالانون آ.د.ک
 2931با تغییراتی نسبت به ماده  66سابق به تصویب رسید :اول اینکه اعالم جرم ،هماننالد گذشالته
باید ناظر به جرایم غیرقابلگذشت باشد؛ دوم اینکه در مواردی که اعالم جرم کننده خود ناظر وقالوع
جرم نیست نباید مطلقاً به اظهارات او بیاعتنا بود و لذا آنگاهکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشالته و
یا جرم اعالم شده علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد مورد از موارد شروع به تعقیب خواهالد بالود .در
مورد اعالم جرم کننده ای که خود شاهد وقوع جرم بوده است نیز قانونگذار دادسالتان را در صالورتی
مکلف به اقدامات قانونی کرده است که قراین و اماراتی دال بر عدم صحت اظهارات او وجود نداشالته
باشد (قانون آ.د.ک مصوب  2931در پرتو نظرات شورای نگهبان ،2939 ،ص .)98
همان طور که در بحث دسته های مرتبط با اعالم جرم بیان شالد ،گالاه برخالی از اعالالمکننالدگان
مانند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیطزیست در رابطاله بالا جالرایم
علیه بهداشت عمومی و نیز سازمان میراه فرهنگی و ازایندست موارد شخصیتی حقالوقی دولتالی و
گاه در قالب ماده  66ق.آ.د.ک جنبهی غیردولتی دارد (خالقی ،2938 ،صالص  .)291بالهموجالب مالاده 861
قانون مجازات اسالمی در خصوص شاکی یا مدعی خصوصی این دسته از جالرایم" :در کلیاله جالرایم
مذکور در این فصل سازمان میراه فرهنگی یا سایر دوایر دولتالی برحسالب مالورد شالاکی یالا مالدعی
خصوصی محسوب میشود" .طبق مفاد این ماده شاکی یا مدعی بودن سازمان مانع از آن نیست که
افراد حقیقی یا حقوقی یا ضابطان دادگستری اعالم جرم نمایند .اگر مالکان خصوصی اموال فرهنگی
بر اثر ارتکاب جرم ،متضرر شوند ،می توانند ادعای ضالرر و زیالان خالود را مطالرح کننالد .بالاوجوداین،
ازآنجاییکه کلیه ابنیه و امکان مذهبی و ملی و اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرسالت آثالار ملالی ،جالزو
میراه فرهنگی ،علمی و مذهبی و ملی است که متعلق به عموم مردم هست ،بنابراین هر ایرانی کاله
از وقوع یکی از جرایم مذکور مطلع گردد ،حق اعالم جرم خواهالد شالد و ایالن امالر مالانع از تعقیالب
کیفری از طرف سازمان میراه فرهنگی یا سایر دوایر دولتی نخواهد بود 1.بهعالوه اینکه در رابطه بالا
اعالمکنندگانی که شخصیت حقوقی دارند شایستهی اشاره است کاله در ایالن سالازمانهالا باله دلیالل
 .2مصوبه اولیه مجلس شورای اسالمی در  2931/22/23نیز همالان مالتن مالاده  66را پالذیرا شالده بالود .لالیکن ،شالورای
نگهبان قانون اساسی دو ایراد بر این مصوبه وارد کرده بود :نخست اینکه ممکن است شالاهد وقالوع جالرم مالتهم باله
دشمنی و کذب باشد و دیگر اینکه در مواردی مانند اطالع از کودتا و یا جرایم تروریستی نباید به بهانه اینکه اعالالم
جرم کننده شاهد امری نبوده از شروع به تحقیق و درنهایت تعقیب سرباز زد.
 .1همان ،ص .292
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وسالالعت دامنالالهی فعالیالالتهالالای سالالازمانی مقتضالالی اسالالت کالاله در بطالالن هرکالالدام شالالخص و قسالالمت
اعالمکننده ی جرم مشخص گردد که این امر علیرغم تقویت عملکرد در قالب اعالم جرم و افالزایش
حمایت از زمینههای پیشبینیشده باعث میگردد کاله تعیالین ضالمانت اجراهالا فالارغ از شخصالیت
سازمانها آسانتر گردد.

 .2.2جرایم موضوع اعالم جرم
اینکه در کدام جرایم و باوجود چه قرائنی اعالم جرم موضوعیت پیدا میکند در اداماله و باله ترتیالب
بیان خواهد شد.

 .1.2.2نوع جرم موضوع اعالم
2

فارغ از اختالفنظری در تعریف جرم  ،بهموجب ماده  1قانون جدید مجازات اسالالمی ،هالر رفتالاری
اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب مالیشالود .بالا
این وصف جرمی که موضوع اعالم قرار می گیرد باید رفتار یا ترک رفتالاری باشالد کاله دارای عنالوان
مجرمانه باشد .در قالب اعالم جرم مقرر در ماده  616ق .تعزیرات و نیز تبصره ماده  29قانون ارتقای
سالمت اداری و مقابله با فساد نوع جرم برای اعالمکننده ی آن مشخص و آشنا است .در قالب مالاده
 111ق .تعزیرات نیز موارد مفقودی و یا سرقت وسایل نقلیاله نیالز رفتارهالای مجرمانالهی مشخصالی
هستند که غیرقانونی بودن آنها برای دارندگان آن وسایل محرز است .بهعالالوه رفتارهالای مغالایر بالا
بهداشت عمومی و نیز رفتارهای غیراصولی ناظر به میراه فرهنگی را می توان بالرای آن سالازمانهالا
مشخص دانست؛ بنابراین ،رویکرد قانونی به سمت انطباق حداقلی مبنی بالر غیرقالانونی بالودن رفتالار
موضوع اعالم است و از همین رو لزوم تحلیل حقوقی و تحقق ارکان این جالرم قبالل از اعالالم مالورد
انتظار نیست.
بدیهی است که با توجه به ماده  66ق.آ.د.ک عالوه بر وقوع جرم لزوم انطباق آن بالا زمینالههالای
موردحمایت سازمان مردمنهاد مربوطه ززم است 1و این شرا باعث ایجاد حق برای این سالازمانهالا
 .1برای مطالعهی بیشتر ر.ک (اردبیلی2939 ،؛ آقایی جنتمکان ،2932 ،صانعی)2953 ،
 .1شرا تشخیص میزان انطباق با زمینههای موردحمایت را باید بهشرا دیگری بهمنظور اجرای هرچه بهتر آن ضالمیمه
نمود و آن اینکه در قالب اساسنامه یا با یک تقسیم وظایف درونسازمانی مشخص گردد که تشخیص میزان انطبالاق
رفتارها با زمینههای موردحمایت بر عهدهی چه شخصی قرار دارد .این امر باعث میشود که اوزً یک وظیفه بهطالور
نظام مند اجرایی شود؛ بدین معنا که جلوگیری نماید از اینکه همهی افراد خود را صالح بدانند و یا بالرعکس آن نیالز
اینکه هیچکس خود را صالح نداند .ثانیاً این امر باعث میگردد که موارد مشالخص و قریالب باله یقینالی اعالالم جالرم
گردند و امور واهی اعالم نشوند.
برای مطالعهی بیشتر ر.ک (کربالیی احمد)2931 ،
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در جهت اعالم جرم خواهد بود .بهعنوانمثال سازمانهای حمایت از محیطزیست میتواننالد نسالبت
به تخلیه ی پسماندهای یک شرکت دولتی که فاضالب خود را بدون تصالفیه در محالیطزیسالت رهالا
می کند اعالم جرم نمایند .چراکه این عمل مصداق جرم آلودگی میباشد و این رفتار هم بالهموجالب
2
قانون تعزیرات جرم انگاری شده است.

 .2.2.2قرائن مقتضی وقوع جرم موضوع اعالم
قانونگذار در متن اصالحی ماده  66ق.آ.د.ک اقدام به حذف امکان ارائه دلیل نمود .شاید دلیالل ایالن
امر آن است که شکایت از اعالم جرم جداست ،در شکایت ،شاکی موظف اسالت دزیالل خالود را نیالز
اقامه نماید (بندت ماده  65ق.آ.د.ک) ،حالآنکه وقتی نحوهی نقشآفرینی سازمانهای مالردمنهالاد در حالد
اعالم جرم تنزل پیداکرده است ،دیگر مجالی برای ارائهی دلیل مطرح نخواهد بود؛ بنابراین با حالذف
امکان ارائه ی دلیل مباحث مهمی چون ضوابط ارائه دلیل از سوی نهادهای جامعوی و دامنه شناسی
شرکت در اقامه دلیل دیگر جایگاهی ندارد .در این تبصره به نظر میرسد که ارتکاب جالرائم منالافی
عفت نسبت به برخی بزه دیدگان بیدفاع منشأ پیشبینی این ماده باشد؛ اما سازمانهای مالردمنهالاد
تنها در صورتی میتوانند اعالم جرم نموده و دزیل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند که آن جالرم
منافی عفت اوزً در مرئی و منظر عام واقع شود و یا ثانیاً دارای شاکی یا باله عنالف یالا سالازمانیافتاله
باشد؛ بنابراین تقاضای تعقیب و اعالم جرم از سوی این سازمان ها در غیرازاین موارد ممکن نیسالت.
البته در اینجا این نکته ضروری به نظر میرسد و آن اینکه آیا در این تبصره با ارجاع باله مالاده 211
به نحوی تفکیک قائل شده میان شاکی و اعالمکنندهی جرم کماکالان پابرجالا اسالت یالا خیالر بحالث
مهمی است .بدین توضیح که چنانچه شاکی وجالود داشالته باشالد بالدین معنالی اسالت کاله سالازمان
مردم نهاد باید شخص بزه دیده را همراه خود سازد و یا خالودِ سالازمان مالردمنهالاد شالاکی محسالوب
 .2بهموجب ماده  655ق .تعزیرات هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شالود از قبیالل آلالوده کالردن آب
آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفالع غیربهداشالتی فضالوزت انسالانی و دامالی و مالواد زایالد ،ریخالتن مالواد
مسمومکننده در رودخانهها ،زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ،استفاده غیرمجالاز فاضالالب خالام یالا پالس آب
تصفیهخانههای فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنالوع اسالت و مالرتکبین چنانچاله طبالق قالوانین خالاص مشالمول
مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره .2تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز
بودن کشتار دام و دفع فضوزت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشالت ،درمالان و
آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره .1منظور از آلودگی محیطزیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمالین باله
میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیایی یا بیولوژیک آن را بهطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهالان
یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد
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میگردد؛ به نظر می رسد که باب پذیرشِ هردو احتمال وجود دارد امالا شالاید احتمالال لالزوم وجالود
شاکی با صدر مادهی  66قرابت بیشتری داشته باشد.

 .3.2مقام دریافتکنندهی اعالم جرم
بدیهی است که در نگاه اول با نظالر باله مالادهی  61ق .آ.د.ک ،بنالد ه و اشالاره باله اطالالع دادسالتان را
میتوان عنوان مطلقی دانست که موارد اعالم جرم را دربرمی گیرد .از طرفی گالاه بنالد ب از ایالن مالاده
یعنی اعالم و اخبار ضابطان دادگستری ،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن در قالب اعالم جالرم
قرار میگیرد ،اما این سلال مطرح است که دریافتکنندهی این اعالم آیالا درنهایالت شالخص دادسالتان
است و یا به تکلیف نهایی ضابطین نباید توجه نموده و صرف اعالم جالرم باله آنالان را مرحلالهی نهالایی
اعالم جرم تلقی نمود؟ این سلال به دلیل ابهام قانونی نالاظر باله دریافالتکننالدهی اعالالم جالرم مطالرح
میشود .در اصل سلال این است که مقالامهالای واسالطهای دریافالتکننالده (ماننالد ضالابطین و برخالی
سازمانها) جهت اعالم به دادستان را میتوان در فرآیند اعالالم جالرم دارای جایگالاه دانسالت و یالا بایالد
چنین بیان داشت که اعالم جرم تنها درزمانی کامل محقق میشود کاله باله دادسالتان بالهعنالوان مقالام
تعقیب تسلیم گردد؟ به نظر میرسد که وجود واسطه اگرچه طبق قانون جزئی از فرآینالد اعالالم جالرم
تبدیل میگردد ،اما این فرآیند زمانی پایان میپذیرد که جرم به اطالع دادستان بهعنوان مقالام تعقیالب
برسد .در همین راستا بهموجب ماده  11از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه« ،دادسالتان شهرسالتان
شکایتها و اعالمجرمها را دریافت و مطابق مقررات ماده  11-2پیگیری آنهالا را ارزیالابی مالیکنالد .هالر
مقام و مرجع ذیصالح ،مأمور دولتی یا کارمندی که در راستای انجام وظایفش نسبت به یک جنایت یالا
جنحه آگاهی پیدا میکند ،موظف است بالفاصله دادستان شهرستان را در جریان موضوع قالرار دهالد و
کلیه اطالعات ،صورتجلسه ها و اسناد مربوطه را به او تحویل دهد( ».تدین،2939 ،ص  .)192این مقالرره نیالز
حاکی از آن است که زمان خاتمه یافتن فرآیند اعالم جرم اطالع به دادسالتان اسالت و دیگالر اشالخاص
ازجمله مأموران دولتی و کارمندان موظف به تسلیم کامل اطالعات شدهاند .نکتهی مهمالی کاله ر آخالر
میتوان با الهام از رویهی قضایی کشورمان بیان نمود این است که با توجاله بالهدشالواری دسترسالی باله
دادستانها و نیز لزوم سرعت در رسیدگی به جرایم اعالمشده مقتضی است که با تعیین قسمتی ویالژه،
بهعنوانمثال واگذاری به معاونت دادستان مرجع دریافت اعالم جرم با پاسخگویی تمالاموقالت مشالخص
گردد.2

 .2ززم به ذکر است که اعالم جرم جامعوی نوعی تبلور حق جامعه است و عملکرد مقام قضایی متولی تعقیب نیز نالوعی
عمل به نص مقرر در بند الف ماده  3ق.آ.د.ک  2931یعنی «دعوای عمومی برای حفظ حالدود و مقالررات الهالی یالا
حقوق جامعه و نظم عمومی» میباشد.
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 .3شرایط حقوقی و چالشهای ناظر به اثربخشیِ اعالم جرم
تحلیل برخی از شرایط حقوقی باعث خواهالد شالد کاله اعالالم جالرم در قالالب عملالی و پیالادهسالازی
اثربخش تر ظاهر گردد .این شرایط که در قالب فرآیند اعالالم جالرم نیالز قاباللشناسالایی هسالتند باله
مواردی اطالق می گردند که توجه قانونگذار به آنها ساماندهی هرچه بیشالتر و تالأثیر مضالاعف اعالالم
جرم را در پی دارد.

 .1.3شیوهی اعالم جرم
به طورکلی اگر جرمی به وقوع پیوسته بزه دیدهی آن جرم برای شالکایت کالافی اسالت باله دادسالرای
محل وقوع جرم مراجعه کند .در دادسرا ورقه هایی تحت عنوان شالکوائیه مخصالوص اعالالم شالکایت
است .در این ورقه جزئیات مربوا به جرم و موارد دیگری که در ماده  65ق.آ.د.ک بیالانشالده اسالت
باید درج گردند .حال آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نشده است شالیوهی اعالالم جالرم
است .بدین تعبیر که سلال مهم در این خصوص این است که اعالم جرم باید به شیوههالای شالفاهی
بیان شود یا کتبی؟ با نظر به قانون آیین دادرسی کیفری و مواد  61تا  63میتوان بیان داشالت کاله
اعالم جرم نیز میتواند به مانند شکایت به دو صورت کتبی و شفاهی تنظیم گردد ...اوزً علت امکالان
کتبی بودن این است در متن مادهی  61با اشاره به «گزارشها و نامههالایی کاله هویالت گالزارش 2و
نویسندگان آنها مشخص نیست »...در مقام بیان اعالم جرم برآمده اسالت .شالفاهی بالودن نیالز تمالام
مصادیقی که در قالب عملکرد سازمانهای مردمنهاد ،اعالم مفقودی و سرقت وسیلهی نقلیاله( ،مالاده
 111ق .تعزیرات) ،اعالم جرم رشاء و ارتشاء (ماده  ،)831اعالم جرم علیه بهداشت عمالومی (تبصالره
ماده  )655موجود به نظر می رسد .هرچند ززم به ذکر است که با توجه باله عالدم وجالود فالرمهالای
خاص اعالم جرم کتبی ،به نظر میرسد که حتی در ایالن مالوارد شالفاهی نیالز شالخص اعالالمکننالده
میتواند به صورتی کتبی نسبت به اعالم جرم اقدام نماید؛ حالآنکه در مصادیق کتبی ازجملاله دادن
اظهاریه از سوی مالک به انتقال گیرنده (ماده  2قانون مجازات انتقال مال غیر) تنها شالیوهی اعالالم
جرم شیوهی کتبی است.

 .2.3ضمانت اجرای عدم اعالم جرم یا اعالم جرم غیراصولی و توأم با سوءنیت
بدیهی است که ضمانت اجرای ناظر به اعالم جرم در سه دستهی مصادیق رفتاری قابالل تبیالین اسالت:
اوزً صرف ترک اعالم جرم در مصادیقی مشمول مجازات شالده اسالت .در همالین راسالتا مالاده  616ق.
 .2ززم به ذکر است که همین امر را می توان در قالب مفهوم شناسی مدنظر قرار داد و چنین بیان کالرد کاله گالاه مقالنن
برای بیان فرآیند اعالم جرم به گزارش متوسل میگردد.
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تعزیرات در جرم ارتشاء یا اختالس یا تصرف غیرقانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضالوع مالواد ( )833و
( )619و نیز تبصره مادهی  29قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد در جرایم حالوزهی دسالتگاه
متبوع کارکنان این مجازات را پیشبینی نموده است «عالوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال
موقت از شش ماه تا دو سال» .عدم اعالم سرقت و مفقودی پالالک و یالا وسالیلهی نقلیاله نیالز از سالوی
دارنده به استناد ماده  111ق.تعزیرات مشمول جزای نقدی از پانصد هزار تا یالک میلیالون ریالال شالده
است .عدم تسلیم اظهاریه از سوی مالک نیز به استناد ماده  2قانون مجازات انتقال مالال غیالر مشالمول
مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر (که همان مجازات کالهبرداری را دارد) شده اسالت .2مصالداق
دیگر از این حالت را میتوان در ماده  11قانون شکار و صید مصوب  2916مشاهده نمود که بهموجالب
آن «در مواردی که مأمور شکاربانی با اطالع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امالر باله مقالام
مسئول گزارش ندهد برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد» .ززم باله ذکالر اسالت
که رویکرد مبتنی بر تشدید عدم اعالم جرم رویکرد خاصالی اسالت کاله اگرچاله خالالف اصالل باله نظالر
میرسد اما تسری آن نسبت به مواردی نیازمند حمایت ویژه شاید قابل توجیه باشالد .آخالرین مصالداق
قانونی که بهموجب آن صرف ترک فعل مشمول مجازات قرار گرفته است در ماده  9از قانون مبارزه بالا
تأمین مالی تروریسم پیش بینی شده است .بهموجب آن ،چنانچاله هالر شالخص مطلالع از اعالالم جالرم
منصرف گردد ،این ترک فعل از سوی وی مشمول مجازات تعزیری درجه هفت قالرار داده شالده اسالت
که دامنهی مجازات این ماده در ماده  23از ق.م.ا مشخص میباشد.1
حالت دوم از ضمانت اجرای ناظر به اعالم جرم در ارتباا با مواردی است که اگرچه اعالم جالرم
صورت می گیرد اما این اعالم جرم توأم با سوءنیت بوده و خالف واقع اسالت .بالهرغالم فالرض قالانونی
بودن ظاهر قضیه ،اما گاه ممکن است اعالم جرم ناشی از سوءنیت اعالمکننده باشد .برای مقابلاله بالا
چنین اعالماتی قوانین اکثر کشورها مجازاتهای نسبتاً شدیدی مقرر کالردهانالد .در حقالوق کیفالری
ایران ضمانت اجرای خاصی در قالب این نحو از سوءنیت کلی در اعالم جرم وجود ندارد؛ اما اگر این
 .2ززم به ذکر است که در تبصره  1از ماده  1قالانون اخالالل گالران در نظالام اقتصالادی کشالور نیالز سالکوت مسالئول یالا
مسئولین ذیربط از اقدام فوری به منظور جلوگیری از وقوع جرم اتخاذ ننمایند معاون در جرم محسالوب و مشالمول
مجازات مقرر برای معاون می شوند .به تعبیر نگارنده ،ازجمله مصادیق مهم برای جلوگیری از وقالوع جالرم اعالالم آن
است ،از همین رو آنچنان این اعالم مهم میشود که عدم اعالم باعث میشود از اصول معاونت که تقدم یالا اقتالران
زمانی است فراتر برود و در قالب آن مشمول مجازات گردد.
 .1درجه 1
 حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون ( )21۰111۰111ریال تا بیست میلیون ( )11۰111۰111ریال– شالق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
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نحو از اعالم جرم با مقاصد و شرایط جرم افترا ارتکاب یابد از ایالن حیالث ،بالهموجالب مالاده  635ق.
تعزیرات قابل مجازات میباشد .2گاه نیز اعالم یا گزارش خالف واقع خود مصداق مجرمانهی خاصالی
را تشکیل میدهد که در این خصوص میتوان به مصادیقی ازجمله قسمت ابتدایی مالاده  11قالانون
شکار و صید اشاره نمود «درصورتیکه گزارش مأمور سازمان برخالف واقع باشد مأمور مزبور باله دو
1
برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد».
در حالت سوم نیز گاه عمل شخص از صرف عدم اعالم جرم فراتالر مالیرود و بالهنالوعی در قالالب
رفتار مجرمانهی مساعدت دیگری در فرار تجلی مییابد که بهموجالب مالاده  881ق .تعزیالرات قابالل
مجازات خواهد بود « هر کالس از وقالوع جرمالی مطلالع شالده و بالرای خالصالی مجالرم از محاکماله و
محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلهی جالرم را مخفالی نمایالد یالا
برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکالوم خواهالد شالد».
ززم به ذکر است که تبصرهی این ماده تخفیفهایی را به رسمیت شناخته است «در مالوارد مالذکور
در ماده ( 9)889و این ماده درصورتیکه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر
مورد از نصف حداکثر تعیینشده بیشتر نخواهد بود».
دو نکته ی مهم در رابطه با بحث ضمانت اجالرا ززم باله اشالاره اسالت؛ اوزً اینکاله چنانچاله رفتالار
سازمانهای مردمنهاد در قالب حالتهای سهگانه ی فوق بگنجد احتمال مجازات آنان نیز قابلتصالور
 .2ماده  635ق.تعزیرات -هر کس بهقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یالا مقامالات رسالمی بالهوسالیله ناماله یالا
شکوائیه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی بالا امضالا یالا بالدون امضالا اکالاذیبی را
اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت رأساً یا بهعنوان نقلقول به شخص حقیقالی یالا حقالوقی یالا
مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یالا معنالوی باله
غیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سالال و یالا شالالق تالا ()11
ضربه محکوم شود.
 .1ززم به ذکر است که گزارش خالف واقع مصداق مجرمانهی مهمی است که در برخی جرایم ازجمله جالرایم نیروهالای
مسلح پیشبینیشده است .جهت مطالعهی بیشتر ر.ک (جافری)2931 ،
 .9ماده  889ق.تعزیرات -هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که مالتهم اسالت باله ارتکالاب
جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فالراهم کنالد باله ترتیالب ذیالل مجالازات
خواهد شد:
چنان چه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصالاص نفالس و اطالراف و یالا قطالع یالد بالوده مجالازات
مخفیکننده یا کمککنندهٔ او در فرار ،حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم باله حالبس دائالم یالا مالتهم باله
جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سالایر حالازت
مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره :درصورتیکه احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفیکننده یقین به بیگناهی فرد مالتهم یالا زنالدانی داشالته و در
دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
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است ،هرچند از حیث شخص موضوع ضمانت اجرا ابهامات فراوانی وجود دارد که به نظالر مالیرسالد
باید در اساسنامهی هر یک از سازمانها شخص متصدی و مسئول شناسالایی گالردد .ثانیالاً اینکاله در
رابطه با عدم اعالم جرم نسبت به سازمانهای چون وزارت بهداشت ،سازمان حفاظت محیطزیسالت،
سازمان میراه فرهنگی ابهام عملیاتی و قانون وجود دارد که این تبعیض افتراقی غیرقاباللقبالول باله
نظر میرسد.

 .3.3پیگیری پس از اعالم از سوی اعالمکننده
بارزترین جلوهی اقدامات سازمانهای مردمنهاد در جریالان دادرسالی در مالادهی  66آیالین دادرسالی
کیفری متبلور شده است که بر اساس متن قبلیِ این ماده سازمانهای مردمنهاد میتوانستند عالالوه
بر اعالم جرم در زمینه های مذکور ،در تمام مراحل دادرسی جهالت اقامالهی دلیالل شالرکت کالرده و
نسبت به آراء اعتراض نمایند .اعطای اختیار قانونی برای تعقیب و پیگیری این جالرایم باله نهادهالای
مذکور ،موجب ارتقای مشارکت نهادهای مردمی در دادرسی کیفری میگالردد ،بالهموجالب مالاده 66
ق.آ.د.ک سازمانهای مردمنهاد از اعالالمکننالدهی صالرف باله دنبالال کننالدهی فعالال رونالد دادرسالی
تبدیلشدهاند .حذف اعتراض در اصالحیهی  2931خود گواهی بر عدم امکان پیگیری است.2

-4-3چالشهای ایفای نقش اعالمکنندگان جامعوی
به منظور تضمین اثربخشی ایفای نقش نهادها و اشخاص اعالمکنندهی جرم ،رفع موانع و چالشهای
احتمالی ضرورت دارد .در رابطه با اعالمکنندگان مردمی-عادی اوزً نگاه کنشگران عدالت کیفالری و
مقامات متولی تعقیب عمومی نیازمند بازنگری است و مقتضی است که قسمت ویژهای برای دریافت
این موارد اعالم جرم پیشبینی گالردد .ثانیالاً ایالن اعالالمکننالدگان از وظیفالهی قالانونی خالود مطلالع
نمیگردند و مقتضی است اطالعرسانی گستردهای با محوریت وظایف اجتماعی مرتبط با اعالم جالرم
طراحی و در دسترس عموم قرار گیرد .بهعنوانمثال وظیفالهای کاله در مالاده  9از قالانون مبالارزه بالا
تأمین مالی تروریسم به رسمیت شناخته شده است خود مستلزم اطالعرسالانی و مشالخص سالاختن
قسمتهای مختلف متولی دریافت مالوارد اعالالم جالرم اسالت .همچنالین در رابطاله بالا سالازمانهالای
مردمنهاد متولی اعالم جرم نیز چالش اساسی عدم اعالم سازمانهای متولی اعالالم جالرم بالهموجالب

 .2ززم به ذکر است که در حکومت های دیکتاتوری ،تکلیف به اعالم جالرم ولالو دادن افالراد یالک وظیفاله ملالی و میهنالی
قلمداد میشود ،حقوقدانان نظام های دموکراتیک ،در مورد مجرمان سیاسالی ،آن را از آثالار اسالتبداد فراگیالر تلقالی
میکنند .قانونگذار ،در قانون آ.د.ک 2931 .برای دادستان تکلیفی ،در ارتباا با نامهها و گزارشهای بینام ،جالز در
مورد وجود قرائن کافی و یا موردی که این نوع نامهها حکایت از وقوع امری کند که نظم و امنیت عمومی را مختالل
کند ،برای شروع به تعقیب ،در نظر نگرفته است.
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تبصره  9ماده  66ق.آ.د.ک است .2همین امالر مهالمتالرین چالالش اجرایالی و مقدمالهی ایفالای نقالش
سازمانهای مردمنهاد است .مهمترین چالش دیگر که در هالر دو بُعالد قاباللبحالث هسالت ،مشالخص
ننمودن قسمت مجزای ناظر به اعالم جرم می باشالد کاله خالود چالالش و سالردرگمی عملکالرد را در
رویهی قضایی به وجود میآورد.

نتیجهگیری
اعالم جرم و پذیرش آن بهعنوان آغازگر دادرسالی کیفالری درصالدد حمایالت از حالوزههالای حسالاس و
مستلزم حمایت کیفری است .در همین قالب ،اعالم جرم باله معنالای صالرف اعالالم کتبالی یالا شالفاهی
اشخاص که نه بزه دیده هستند و نه بزهکار ،مفهومی فرآیند مالدار و حقالوقی اسالت کاله در مصالادیقی
مقنن آن را با مفاهیمی چون گزارش جرم خَلط نموده است؛ بهنحویکه این التقالاا نگالرش قانونگالذار
باعث تلقی واحد وی از این دو مفهوم شده که شاید این نگاه را مقتضی سازد که بایالد یکالی از ایالن دو
واژه را برمیگزید .بهعالوه به نظر می رسد که اگرچاله مصالادیق اختیالاری و الزامالی اعالالم جالرم سالعی
نمودهاند که مصادیق کاملی را مورداشاره قرار دهند ،اما به نظر میرسالد کاله رویکالرد تقنینالی در ایالن
خصوص از جامعیت برخوردار نبوده و برخی از جرایم مهم مانند قتل-مگر در صورت شالمول مصالادیق
مقرر در ماده  66ق.آ.د.ک -مورد اشاره قرار نگرفته است .عالدم اعالالم جالرم نیالز چنانچاله معطالوف باله
فرهنگسازی مشارکت اجتماعی در اعالم جرم باشد باید سیاست تعیین ضمانت اجرای واحدی ترسیم
گردد .بدین تعبیر که در تعیین عنوان مجرمانه از حیث معاونت در جرم و یا تعابیر مالرتبط بالا عنالاوین
مستقل مجرمانه یک رویکرد را برگزیده و بهتناسب آن نیز بسته به حوزهی عالدم اعالالم جالرم ضالمانت
اجرای کیفری تعیین ساخت .از طرفی نیز ضالرورت نظالاممندسالازی شالرایط حقالوقی آغالاز و افالزایش
اثربخشی اعالم جرم در قانون آیین دادرسی کیفری ،آنهم در کنار شکایت از جرم بسالیار ضالروری باله
نظر میرسد .درنهایت اینکه ،به نظر میرسد که می توان بالرای دریافالت اعالالم جالرم عالالوه بالر ایجالاد
شمارههای سهرقمی یا چهاررقمی و نیز ایجاد دفتری خارج اما در مجاورت دادسالرا نسالبت باله تقویالت
پذیرش عملی و پیادهسازی صحیح اعالم جرم اقدام نمود.
در خصوص دامنهی اعالمکنندگان جرم ،از یکسو ،پذیرش مُنفعل عملکرد سازمانهای مردمنهالاد
در ماده  66ق.آ.د.ک جایگاه اعالم جرم را در مطالعات شالکلیِ حقالوق کیفالری پررنالگ نمالود .از سالوی
دیگر بیاطالعی جامعوی مردم خود به عاملی برای بیعمل مانی این سیاست مهم است .چنانچه وجود
 .2تبصره  9ماده  66مقرر کرده است که «اسامی سازمانهای مردمنهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کننالد ،در
سهماهه ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قالوه قضالاییه
میرسد»
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رانت و مسامحهکاری کنشگران دولتی اعالمکنندهی جرم را نیز مدنظر قرار داد ،میتالوان دریافالت کاله
اعالم جرم از اهداف اساسی خود بسیار دور مانده و مقتضی است که چالشهای قضالایی ،تقنینالی رفالع
گردد و در کنار آنها توجه ویژهای به بسترسازی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مبذول گردد.

منابع
الف) فارسی
 .2آشوری ،محمد ( ،)2938آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،چاپ بیستم تهران ،انتشارات سمت
 .1آقایی جنتمکان ،حسین ( ،)2932حقوق کیفری عمومی ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات جنگل
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