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 چکیده 

مجرمانه و مضر به منافع عمومی    ۀهای متضمن وقوع نتیجکاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت
تقنینی، قضایی و    ۀهای اساسی در سه مقولقانون آیین دادرسی کیفری با چالش  114  ۀبه استناد به ماد

رفت  هایی در راستای برونراهکارها و بیان ضرورت  ئۀاجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارا 
چالش این  کیفیاز  تحقیق،  این  رویکرد  است.  میاکتـ    ها  نتیجه  مقاله  است.  پذیرش  شافی  گیرد 

پیش  کیفری،  امور  در  موقت  دستور  و  فوری  به دادرسی  تصریح  دادستان،  استصوابی  نظارت  بینی 
های  گر کاستیتواند جبران ای میهای دوره قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی ۀشمول تدابیر بر مرحل

م  ۀ دادرسی عادالنه در ماد تعیین  باشد.  مبنای    جایبهالک  مذکور  بر  تعریف مفاهیم، احراز خطر 
نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل  های مقرر، شناسایی اصل حسنشرطپیش 

هایی است که برای  راهکارها و ضرورت  جمله ازنیز  اقتصادی  ۀقهرآمیز و توسع ۀبین تدابیر پیشگیران
دیگر    ۀدر راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجرب  همچنینگردد.  ه میئ ها ارا رفع سایر چالش

 های کیفری استفاده شده است.نظام 
 نظام تعقیب کیفری ، منافع عمومی ، قهرآمیز ۀگیرانتدابیر پیش ، 114 ۀماد واژگان کلیدی:

 
 ی آقا   ۀ مشاور  و  صابر  دکتر  یآقا  ییراهنما  با  یجبار  یزمان  افسانه  یتخصص  یدکتر   ۀ دور  ۀرسال  از  برگرفته  مقاله  نیا.  1

 . است مدرس  تیترب  دانشگاه در مجاب یموسو دکتر یآقا  و هایفرج دکتر
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 مقدمه
تضمین پاسداشت منافع عمومی، قبل از هر چیز مستلزم مهار خطر وقوع جرم و پیشگیری از  

آمیز و های مخاطره هایی که از رهگذر فعالیتوقوع هرگونه تجاوز و آسیب است. صدمه و خسارت 
تحمل است که  قابلشود، در برخی موارد به قدری گزاف و غیرمضر به منافع عمومی جامعه وارد می

  اجراها، بسیار دیر و اساسا  واکنش دستگاه عدالت کیفری در قالب اعمال مجازات و دیگر ضمانت
ای  مسؤولیت اساسی  دلیلبهها  ضروری است دولت  (.2014  ، 1آشورث و زدنر )  فایده خواهد بودبی

حقوق و منافع عمومی جامعه بر عهده دارند، با کاربست تدابیری عادالنه و قانونمند   حفظ  ۀکه در زمین
مهار نموده یا تا    از ایراد آسیب و ورود خسارت به منافع عمومی، جلوگیری به عمل آورده، خطر آن را 

  ویژه )به  های آن در بسترهای حقوقی مختلف گیری این اندیشه که زمینهحد امکان کاهش دهند. شکل
الوقوع( از قبل وجود داشته، با  با تکیه بر مفهوم خطر، بیم ارتکاب جرم، تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

تری مورد توجه جدیطور  بهاخیر  های  آمیز در دهههای مخاطره مطرح شدن موضوع افزایش فعالیت
ان قرار گرفته است. در حقوق کشورهای مختلف، بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای  گذارقانون

متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای پیشگیری مستقیم از ارتکاب اعمال  
فعالیت  بارزیان استمرار  و  وقوع  از  نیز جلوگیری  قالب  هاو  در  اعمال مجرمانه  ارتکاب  ی متضمن 

پیشگیران پیشگیرنده« پیش   2آمیز« قهر  ۀ»تدابیر  »تدابیر  است.  حقوقی    3بینی شده  نظام  ،  الکامندر 
»اقدامات معادل  رومی  4ی«تأمین  تقریبا   حقوقی  نظام  مشتر  -در  وجه  است.  ها،  آن  ۀهم  ک ژرمنی 

در آینده از ها  آن  آمیزی است که بیم تحققمخاطره های  زا و فعالیتهای آسیبپیشگیری از وضعیت
از سوی دیگر، ضرورت کاربست  ها  آن  جبران بودن صدمات و خسارات ناشی ازقابلسو و غیریک

می ایجاب  را  پیشگیرانه  از  تدابیر  برخی  اقدام  دانحقوقنماید.  نوعی  را  مذکور  تدابیر  ان، 
یفری با  کنمایند و معتقدند در این اقدام، حقوق  برای حفظ منافع عمومی تلقی می   5دستانه« »پیش 
 

1. Ashworth, Andrew and Lucia Zedner 

زمانی پیشگیرنده است که به منظور دفع یا   ،یک تدبیر یا اقدام: »قهری گفته شده است  انهدر تعریف تدابیر پیشگیر.  2
یا تاثیر بر رفتارهایی اتخاذ شود که احتمال خطر غیرقابل قبول وقوع آسیب را در پی دارد و زمانی  کاستن از فراوانی 

بر محدودیت  به پشتوانقهرآمیز است که مشتمل  و  بوده  افراد  بر آزادی عمل  یا   ۀهای تحمیلی دولت  واکنش قهرآمیز 
قهری    ۀنسبتا  ساده از اقدام پیشگیرند موضوع محدودیت صورت گیرد. این تعریف به واکنش قهرآمیز در قبال فرد تهدید  
مین امنیت عمومی، حفاظت عمومی، ایمنی، دفاع اجتماعی و سایر  أتوان برای اقداماتی اتخاذ کرد که در راستای ترا می

 (.20 : 2014 )آشورث و زدنر، روند.« مشابه به کار می اهداف
3. Preventive measures 
4. Les Mesures de sureté 
5. Pre-emptive 
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اب جرم اعمال  ک پیش از ارت   ۀیابد و بر مرحل نگر میردی آیندهک رد سزادهی، رویک فاصله گرفتن از روی 
 (. 1394 ابراندآبادی و رضوانی، ) شودمی 

منافع عمومی، به آمیز به  های مخاطره گیرانه در برابر فعالیت در حقوق ایران، کاربست تدابیر پیش 
تأسیس   . 2و تدابیر کلی  1دو صورت در قوانین و مقررات مختلف، در نظر گرفته شده است: تدابیر موردی

حقوقی موضوع این ماده را باید تدابیری پیشگیرانه دانست که با اتکاء به قراین معقول و شواهد و دالیل 
های متضمن وقوع ور جلوگیری از فعالیت منظ مثبته حاکی از احتمال و ظن قوی بر ارتکاب جرم و به 

دار این کارکرد (. عهده 314  : 1396اسماعیلی،  )   شود مجرمانه و مضر به منافع عمومی اتخاذ می   ۀ نتیج 
اصل   5و    2یابد( بر اساس بند  قهرآمیز و از طریق دستورات قضایی تحقق می ۀ  که به شیو )  پیشگیرانه 

است. قانون اساسی این ظرفیت را در بطن   قضائیه   ۀ ، قو قانون اساسی  61یکصد و پنجاه و ششم و اصل  
با اهرم توانمندی که در اختیار دارد، از منافع و حقوق عمومی صیانت   قضائیه   ۀ خود مقرر داشته تا قو 

 از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، ضامن پایایی و مانایی منافع عمومی باشد.  ویژه به نماید و  
 قضائیه   ۀ مهم که این وظیفه در قو   ۀ ن و مقررات کشور و با توجه به این نکت با نگاهی به مجموعه قوانی 

صالح ذی رسد مرجع قضایی  ، به نظر می ( 1397،  تنگستانی و دیگران)   فاقد متولی خاص قانونی است
های مضر به منافع عمومی پیشگیری از فعالیت  ۀ که هم ابزار کار و هم تخصص الزم در ورود به مقول ) 

باشد   را داراست(،  تعقیب کیفری  آیین دادرسی کیفری   22  ۀ( ماد 1391  کار، نقره )   نظام  که در   قانون 

 
قانون   105  ۀماد)بروز خطر    ایاحتمال وقوع حادثه و  در صورت    از کارگاه  یقسمت   ایتمام    یلیصدور قرار تعطچون  هم .  1

، عملیات یصنعتی، تولید  یواحدهاتمامی مراکز و  فعالیت    ۀآن(،  جلوگیری از ادام   1و تبصره    69آبان    29کار مصوب  
و    قانون هوای پاک   12  ۀ)ماد  مجاز مصوب است  ها بیش از حدعمومی و کارگاهی که آلودگی آن   خدماتی،  معدنی،

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان   29  ۀماد)ایت  کآثار مورد ش  ۀجلوگیری از نشر و پخش و عرضهای آن(،  تبصره 
ی(  فریک یدادرس  نییقانون آ 679 ۀماد) یمخابرات ای یاانه یرا یهاسامانه ایها داده فیتوق(، 1348مصوب و هنرمندان 

به توضیح است در سال   امثالهم. الزم  پ  ی تحت عنوان »دستورالعملدستورالعمل،  1397و  و  حقوق   یریگینظارت 
های خطرساز  برابر وضعیت ر  د  انهپیشگیر  ری تداب  از سوی ریاست وقت قوه قضاییه صادر گردید که در آن کاربست  «عامه

 . است بینی شده پیشاز حقوق عامه  انتیص یراستادر 
جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور  »  انون آیین دادرسی کیفری:ق  114  ۀماد.  2

مگر در   ،ها و مانند آن ممنوع استتعاونی های تجارتی و  ها و شرکت ها، کارخانهتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه
ای باشد که مضر به مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه

سالمت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان، حسب 
فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس  مورد از آن بخش از 

 .«از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری است
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نظام تعقیب کیفری( صراحت دارد، این نظر را تقویت )   واگذاری تکلیف حفظ حقوق عمومی به دادسرا 
ری با پیشگی   پذیر نیست. مشکلی که همواره در ارتباط. انجام این تکلیف مهم، به سادگی امکان 1کندمی 

و اجرای آن است. ضرورت پیشگیری یا حداقل کاستن از   وجود دارد، در هدف نیست، بلکه در وسیله
ماد احتمال آسیب  مبنای تجویز  بر  منافع عمومی  به  آیین دادرسی کیفری   114  ۀ های جدی  با قانون   ،

وجود  مؤثر ماهیت تدابیر مبهم است، نظارت قضایی ازجمله آنکه   . رو است های متعددی روبه چالش 
شود. از ای مشاهده نمی های دوره شمول تدابیر، تصریح نشده است و الزامی به بازبینی   ۀندارد، دایر 

مذکور استفاده   ۀپذیر نظیر »سالمت«، »امنیت جامعه« و »نظم عمومی« در ماد مفاهیم کلی و تفسیر 
زا به منافع عمومی از سوی های آسیب احراز خطرناکی فعالیت   های ها و مالک شاخصه  همچنین شده، 
های حداقلی و حداکثری از تدابیر پیشگیرانه، تعارض حقوق و ه نشده است. برداشت ئ ارا   گذار قانون 

زمانی  )   و تبعات اقتصادی   مؤثر بینی راهکارهای اجرایی  عدم پیش   ، ها با منافع عمومی آزادی فعالیت 
ها و موانعی است که مقامات قضایی نظام از دیگر چالش   (1400جاب،  جباری، صابر و موسوی م

نفسه های مذکور، فی کشف و استخراج چالش هرچند  با دشواری مواجه نموده است.    را   2تعقیب کیفری 
ه ئ کشف و ارا ها آن   رفت از راهکارهای برون   چنانچهاقدام مثبت و در عین حال ضروری بوده است، اما  

معنای   در  نمی نگردد،  منافع عمومی،  واقعی  از  پاسداشت  کامل  تحقق  در  بنابراین   مؤثر تواند  باشد. 
رفت از ها برای برون که راهکارها و ضرورت ی که نگارندگان در پی پاسخ به آن هستند، این است سؤال 

های مضر به منافع عمومی وجود دارد، گیرانه در برابر فعالیت هایی که در کاربست تدابیر پیش چالش 
ها، شناسی تحقیق را بیان نموده و سپس با تحلیل داده حاضر، ابتدا روش   ۀکدام است؟ به این منظور مقال 

 دهد.ه می ئ پاسخ به پرسش مذکور ارا   عنوان به های مستخرج در این تحقیق را  یافته 
 شناسی تحقیق . روش۱

اکتشافی است. از آن رو که نبود تحقیقات بومی در کشف راهکارهای    ـ  رویکرد این تحقیق، کیفی
شود، کامال   احساس میها  آن  هایی که فقدان یا کاستیهای موجود و ضرورت رفت از چالشبرون

 
»به منظور کشف جرو، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی الزم در این مورد، ... در . 1

ر معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقالب و هم چنین در معیت دادگاه حوزه قضایی هر شهرستان و د
 های نظامی استان،دادسرای نظامی تشکیل می شود«. 

معاونین    ،(شهرستان  دادستان  و  استان   مرکز  دادستان  کشور،  کل)دادستان    ها دادستان در نظام تعقیب کیفری ایران،  .  2
دادستان )به ویژه معاونین دادستان در حوزه حقوق عامه(، روسای حوزه قضایی )در مواردی که به جانشینی از دادستان  

 ی راستا   در  که  یموارد )در    بازپرسانکنند( و نیز  کنند(، دادیاران اظهارنظر )که به جانشینی از دادستان اقدام می عمل می
 شود. ل می، را شام (کنندیم  عمل 114 ۀماد
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که امکان بررسی غنی  ) مشهود است. نگارندگان بر آن شدند تا این موضوع را در قالب تحقیق کیفی
روش تحقیق و   عنوانبهبنیاد  داده  ۀکند( مطالعه نمایند. از نظریفراهم میو عمیق از موضوع بحث را  

های مصاحبه،  . سؤال1ها استفاده شدیافته برای گردآوری دادهاز ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت
ها  آن  فایتکنظران این حوزه، صحت محتوا و  تدوین و در چند جلسه با حضور محققان و صاحب

  ها، معاونین دادستان با توجه به قلمرو موضوعی بحث(، دادستان)  نظری تحقیق  ۀعبررسی شد. جام
که به جانشینی از دادستان اقدام )   حقوق عامه(، دادیاران اظهارنظر  ۀ معاونین دادستان در حوز  ویژه )به
، وظایف  قانون آیین دادرسی کیفری   24  ۀدر مواردی که وفق ماد) قضایی  هایسای حوزه ؤ کنند( رمی 

عمل    قانون آیین دادرسی کیفری   114  ۀو نیز بازپرسانی که در راستای ماد  ادستان را برعهده دارند(د
شخص  ) نمایندگان حقوقی که تجربه پیگیری حقوق موکل خود کنند، برخی وکالی دادگستری و می 

و  نیز استادان دانشگاه    مرتبط را بر عهده داشته است.  ۀحقوقی حقوق عمومی یا خصوصی( در زمین
اند  ای را در این زمینه بر عهده داشتهنامهمحققانی که انتشار مقاله، کتاب و یا راهنمایی رساله یا پایان

 قانون آیین دادرسی کیفری   114  ۀهای مادتی که در جهت کشف چالشسؤاال. متعاقب  2تعیین گردید
پای)  گفته پرسیده شدنظری پیش  ۀاز جامع )زمانی جباری،    ای گردید(مقاله جداگانه  ۀکه اساس و 

قیاسی، یک سؤال کلی صورت  به  ، در ادامه مصاحبه، (185-205:  1400صابر و موسوی مجاب،  
هایی که  رفت از چالشترین راهکارها برای برونشد، بدین صورت که بهترین و مناسبپرسیده می 

منافع عمومی وج پاسداشت  در  پیشگیرانه  تدابیر  ایشاندر کاربست  نظر  از  و  است  دارد، کدام   ود 
ضرورت مصاحبه) چه  مصاحبه  شونده(،  روند  اساس  بر  بعدی  سؤاالت  گردد؟  لحاظ  باید  هایی 

شد. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه روش متعارف استفاده شد: روش کنترل  پرسیده می 
شوندگان را  های مصاحبهپاسخ  نگارندگان، صحت برداشت خود از)  یا اعتباریابی در حین مصاحبه

نمودند تا برداشت وی را ارزیابی صحت نمایند(؛ بازبینی درخواست میها  آن  کنترل کرده و سپس از
صاحب مصاحبه)  نظرانتوسط  محتوایی  تحلیل  از  پس  اختیار  نگارندگان  در  را  آن  نتایج  ها، 

ه دهند(؛ و  ئها ارا تحلیل داده ۀننظران قرار دادند تا نظر تخصصی و کارشناسی خود را در زمیصاحب
عمیق،    ۀ مصاحب  43نظری برای مقایسه و ارزیابی(. پس از حدود    ۀرجوع به پیشین)  تحلیلی  ۀمقایس

 
دلیل استفاده از این نوع مصاحبه آن بود که محققان با طرح سؤال باز، قادر باشند بدون محدود کردن عقاید و نگرش .  1

 ها، نظرات و به ویژه تجربیات وی مطلع شوند. شونده، از دیدگاه مصاحبه
قانون   114 ۀهای مادکشف چالش هایی بود که در جهت مصاحبه ۀهای فوق در ادام زم به توضیح است، مصاحبه . ال 2

 انجام گرفته بود.  آیین دادرسی کیفری
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مندی از روش درصد توافق بین دو  یفی نیز با بهره کاشباع نظری حاصل گردید. بررسی پایایی بخش  
 یفی بود.  کپایایی بخش  ۀنندکبیان  درصد توافق،  80ه رقم ک نگارندگان( انجام گرفت  ) دگذارک
 ها . تحلیل داده۲

بیرون کشیدن معنا از داده به  فرایندپرداخته و ها آن ها، به تحلیلپس از تنظیم و سازماندهی داده
مصاحبه برای کدگذاری  نگارندگان  آغاز شد.  فایلروش کدگذاری  ابتدا  متن  ها،  به  را  صوتی  های 

به صورت باز و  )  برگردانده و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی، به شناسایی کدها
ها استخراج و سپس  کد از مصاحبه  438کدگذاری باز،    ۀبدون محدودیت( اقدام نمودند. در مرحل

کدهای استخراج شده با یکدیگر مقایسه و کدهای تکراری حذف گردید. در نهایت تعداد کدها به  
ها  آن   بندیکد، به مقوله   215رسید. سپس، نگارندگان با توجه به ماهیت و ارتباط مفهومی این   215

مرحل به  ۀدر  توجه  با  پرداختند.  محوری  کدگذاری  ضرورت ه  اینک   اول  و  راهکارها  های  کشف 
های  مدنظر این تحقیق بود، زیرمقوله   قانون آیین دادرسی کیفری   114  ۀهای مادرفت از چالشبرون

  ها( و نظیر به نظیر چالش) های تحقیق قبلیزیرمقوله  بر اساس ها( راهکارها و ضرورت ) این تحقیق
  1ۀ  ها در جدول شمارای باز و زیرمقوله ای از کدهزیرمقوله استخراج شده است. نمونه  7در  ها  آن 

 ارائه شده است.  
یرمقوله. نمونه1 ۀجدول شمار   هاای از کدگذاری و استخراج ز

یرمقوله کدهای باز  ها ز
 پذیرش دستور موقت در حقوق کیفری  ▪

 بینی نظارت استصوابی دادستان پیش ▪

 تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم ▪

 ای های دوره بازبینیالزام به  ▪

های اصول  رفع کاستی 
 دادرسی عادالنه 

 عدم امکان تعریف از مفاهیم و عدم ضرورت آن ▪
 تمثیلی( ) پیشنهاد تعریف به مصداق ▪
 هایی برای بازشناسی مفاهیمپیشنهاد ارایه مالک ▪
 پیشنهاد تبیین معنای الفاظ و مفاهیم ▪
 تفسیر قضایی پیشنهاد واگذاری تعیین مصادیق منافع عمومی به  ▪

 تعیین مالک
 تعریف مفاهیم جایبه

احراز خطرناکی با بررسی امکان عواقب مضر و منفی یک فعالیت بر سالمتی،  ▪
 امنیت یا سایر منافع عمومی جامعه 

 احراز خطرناکی مبتنی بر فرضیات جدی علمی در رابطه علی و معلولی ▪

 اطالعات در دسترس احراز خطرناکی بر مبنای ارزیابی و اطمینان از  ▪

 احراز خطر
 بر مبنای 

 های مقرر پیش شرط 
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با لحاظ طریقیت داشتن نظریات  ) ارجاع امر به کارشناسان و متخصصین ▪
 ها(آن 

 نیت در حقوق کیفری عدم توجه کافی به اصل حسن  ▪
ها به وقوع یا عدم وقوع جهل به عیب حقوقی مشابه جهل بازپرسان و دادستان  ▪

 خطرات 
نیت قضات و انجام تکلیف ایشان در راستای هدف  شناساندن حسن ضرورت  ▪

 مشروع پاسداشت منافع عمومی

 نیت در حقوق کیفری نیاز به به نقش واالی حسن  ▪

 شناسایی 
 نیتاصل حسن 

 بیشترها یا منافع عمومی با وزن و اهمیت ترجیح هرکدام از حقوق و آزادی  ▪
 کارگیری تدابیر پیشگیرانه در مواقع ضروریبه ▪
 مرجح دانستن منفعت واقعی تمام اعضـای جامعـه  ▪
 نندگی کافی برای کاربست تدابیر پیشگیرانه کآور بودن و مجاب الزام ▪
 عیاحراز ضرورت بر مبنای یک نیاز مبرم اجتما ▪
ق.آ.د.ک مصوب  114وجود معیارهای تناسب و ضرورت در ساختار متن ماده  ▪
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 رعایت 
 معیارهای

 تناسب و ضرورت 

انگاری عدم اجرای تدابیر پیشگیرانه از سوی اشخاص حقوقی حقوق  جرم ▪
 خصوصی 

ان در رفع نفعذی ضرورت تعیین نحوه اقدام مقامات قضایی در مواجهه با تعهد  ▪
 خطر 

مشروط نمودن رفع اثر از تدابیر پیشگیرانه به انجام اقداماتی نظیر الزام به رفع   ▪
خطر و برطرف نمودن ایرادات و نواقص یا الزام به تمهید مقدماتی که باعث  

هاست، یا اخذ تعهد یا فعالیتحصول اطمینان از غیرمجرمانه بودن ادامه 
 .تضامین مشخص

بینی راهکارهای  پیش
 مؤثر اجرایی 

 ای منطقی ضرورت برقراری تعادل به شیوه  ▪

 رسالت مهم هر دوی آنها  لحاظبه از منافع عمومی و اقتصاد یک هیچ فدا نشدن  ▪

 گیری حسب آن های اقتصادی و تصمیمضرورت برآورد خطرها و هزینه  ▪

های اقتصادی، مراکز تجارتی، کارخانجات تولیدی و امور بنگاهمکلف نمودن  ▪
 خدماتی به پیشگیری از ایراد ضرر و ورود خسارت 

 انتخاب تدابیر پیشگیرانه متناسب با شرایط عادی و شرایط فورس ماژور ▪

 برقراری 
تعادل بین تدابیر  

پیشگیرانه قهرآمیز و 
 توسعه اقتصادی 



 ۹۰ ۱۴۰۰پاییز   / یکصد و پانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                                  

 ها. یافته3
دهد، پذیرش دستور موقت در  ها نشان میتحلیل محتوای استقرایی مصاحبههای حاصل از  یافته

قبل از وقوع    ۀبینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحلامور کیفری، پیش
بازبینی به  الزام  دوره جرم،  می های  جبرانای  کاستیتواند  ماد گر  در  عادالنه  دادرسی  مذکور    ۀهای 

های مقرر، شناسایی اصل  تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط  جایبهالک  باشد. تعیین م
تدابیر  حسن بین  تعادل  برقراری  بین  تعادل  برقراری  ضرورت،  و  تناسب  معیارهای  رعایت  نیت، 

هایی است که نظام تعقیب کیفری  راهکارها و ضرورت  ازجملهاقتصادی  ۀقهرآمیز و توسع ۀپیشگیران
 رساند.  ها یاری میرفت از چالشرا در برون

 های تقنینی  راهکارها و ضرورت .3-۱
های اساسی کارگیری مفاهیم انتزاعی مبهم، نبود شاخصههای اصول دادرسی عادالنه، بهکاستی

های زیر در نی است. راهکارها و ضرورت های موجود در قلمرو تقنیدر احراز خطرناکی از چالش
 گردد. های مذکور به شرح ذیل معرفی و ارائه میرفت از هرکدام از چالشراستای برون

 های اصول دادرسی عادالنه . رفع کاستی3-۱-۱
 . پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری 3-۱-۱-۱

پیشگیرانه اتدابیر  عمومی  منافع  پاسداشت  در  که  میای  مادتخاذ  در  آیین    114  ۀشود،  قانون 
،  1»قرار« عنوانبه»تصمیم« معرفی شده است. در برخی قوانین و مقررات،  عنوانبه، دادرسی کیفری 

کار گرفته نشده  گونه تعبیری بهدر تعدادی از موارد، هر  2. »تدابیر« و یا »دستور« نام برده شده است
رسیدگی   ۀیک شیو  شود، بلکه خألدر تعابیر محدود نمی  چالش و دشواری، تنها به تفاوت   3. است

 گردد.  خاص احساس می

 
 قانون کار  105 ۀماد ۀتبصر. 1
آن، از صدور   5العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به »تدابیر پیشگیرانه« تصریح و در بند دستور 2 ۀماد 4در بند . 2

 . قانون آیین دادرسی کیفری نام برده است 114 ۀ»دستور« توقف اقدامات در چارچوب ماد 
آنکه مشخص کند،  از عنوان »توقیف« نام برده است، بدون    قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا    679  ۀاز جمله ماد.  3

 . ماهیت آن »تصمیم« است یا »دستور« یا »قرار«
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 ها و راهکارها و ضرورت یفر یک یدادرس  نیی آ قانون 114  ۀشناسی ماد. مدل مفهومی آسیب1شکل 

پذیرش »دادرسی فوری« و اعطای اختیار صدور »دستور موقت« به کنشگران نظام تعقیب کیفری  
تواند در رفع این چالش و جبران  آمیز نسبت به منافع عمومی، میهای مخاطره فعالیتدر پیشگیری از  

امور حقوقی   مؤثرگفته  پیش   خأل در  های  ، در رسیدگی 1باشد. نظیر دادرسی فوری و دستور موقت 
یک   ۀمثبته احراز گردد که ادام  ۀکیفری نیز ضرورت دارد، در صورتی که حسب قراین معقول و ادل

ای است که مضر به سالمت، مخل امنیت جامعه و یا نظم  متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهفعالیت،  
متوقف نمودن تمام یا بخشی از فعالیت موردنظر اتخاذ گردد.   منظوربهعمومی باشد، تدابیری فوری 

صریح یا ضمنی، بر لزوم فوریت در رسیدگی در طور  بهشونده،  ان و قضات مصاحبهدانحقوقغالب  
های متضمن ارتکاب  متوقف ساختن فعالیت  فرایند، اهمیت آن را در  ویژهبهداشتند و    تأکید  ارد این مو

عمومی منافع  به  مضر  و  مجرمانه  آسیب  لحاظ)به  اعمال  ورود  خسارات  احتمال  و  سنگین  های 

 
مدنی  310  ۀماد.  1 دادرسی  آیین  به    قانون  دارد  فوریت  آنها  تکلیف  تعیین  که  اموری  در  است  داده  اجازه  دادگاه  به 

توقیف    قانون یادشده، دستور موقت ممکن است دایر بر  316  ۀنفع، »دستورموقت« صادر کند. مطابق ماددرخواست ذی 
 مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد
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. با توجه به مراتب فوق، پذیرش فوریت در صورت وجود دالیل  1جبران(، دوچندان دانستند قابلغیر
فی حاکی از احتمال مجرمانه بودن اعمال ارتکابی و به رسمیت شناختن »دستور موقت« در امور کا

سیس حقوقی بر تمامی تدابیر پیشگیرانه  أگذاری این تنام   همچنین  رسد.کیفری ضروری به نظر می
 نماید. تدابیر موردی و عام( چالش اختالف در تعابیر را برطرف می) قهرآمیز کیفری 

 بینی نظارت استصوابی دادستان یشپ .3-۱-۱-۲
گردد  ، صرفا  از تدابیر اتخاذی بازپرس، مطلع میی فریک  یدادرس  نیی آ  قانون  114  ۀدادستان در ماد

ندارد. در چندین مصاحبه انجام مشخص، مصاحبهطور  )به  و در نفس عمل دخالتی  با  های  گرفته 
رسانی به دادستان  ها و بازپرسان(، با مضامینی مشابه اظهار داشتند که صرف اطالعبرخی دادستان

گذار نیست. دادستان باید بتواند موافقت یا مخالفت خود را اعالم کند. یک  از سوی بازپرس، اثر
عقیده اینجانب، نظارت در معنای واقعی کلمه و  و استاد دانشگاه هم اظهار داشت: »... به   حقوقدان

توان با وجود استقالل مقام بازپرس، در این مورد خاص،  واجد اثر، نظارت استصوابی است، حتی می 
بین  عقیده  اختالف  حدوث  فرض  و  شود  گرفته  نظر  در  الزامی  بازپرس،  برای  دادستان  تشخیص 

بازپرس منتفی گردد؛ نظیر برخی موارد م آیین دادرسی کیفری مثل ماددادستان و  قانون   ۀندرج در 
 «.  2ی فریک یدادرس نییآ قانون 221

 قبل از وقوع جرم   ۀ. تصریح به شمول تدابیر بر مرحل3-۱-۱-3
، تنها ناظر به جلوگیری از تداوم جرمی ی فریک  یدادرس  نییآ   قانون  114ماده    در این موضوع که

ها جرم تامی، منتج نشده است  هایی را که هنوز از آنفعالیتاست که به طور کامل ارتکاب یافته یا  
قضایی شهرستان... در مصاحبه بیان  ۀ  نظر وجود دارد. یکی از روسای حوزشود، اختالفشامل می

و عدم تصریح    ی فریک  یدادرس  نییآ  قانون  114  ۀ»... مشخص نبودن دایره شمول مادداشته است:  
تفسیگذارقانون به  ناگزیر  را  ما  تدابیر می ،  این  در کاربست  تصریح  ر موسع  با  کند. ضروری است 
طبق نظر    پایان یابد«  نظراختالفبر شمول ماده مذکور به مرحله قبل از وقوع جرم، این    گذارقانون

از   مصاحبدانحقوقیکی  در  اقدامی ی فریک  یدادرس  نییآ  قانون  114  ۀ»مادگرفته:  انجام   ۀان   ،
 ۀوضع ماده مذکور، کاربست آن در مرحل ۀفلسف منافع عمومی است و اساسا  دستانه برای حفظ پیش 

 
دکتری    ۀ چنین از سوی آقای محمد اسماعیلی  در رسالپیشنهاد به رسمیت شناختن دستور موقت در امور کیفری، هم.  1

 ه شده است. ئایشان با عنوان »عدالت پیشگیرنده« ارا
  الکفاله محل تردید نباشد. ی پرداخت وجهشود که مالئت او به تشخیص بازپرس برا»کفالت شخصی پذیرفته می.  2

رساند. دادستان موظف است در همان چنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می
 . ...«  روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند.تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است
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..«  . ای باشداب جرم است. عبارت »ادامه این فعالیت، متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهک پـیش از ارت 
دستورالعمل نظارت    2ۀ  الوقوع بودن« در مادو تعبیر »قریب  ی فری ک  یدادرس  نییآ  قانون  114  ۀدر ماد

آن، این عقیده را تقویت    51  ۀهای خطرساز« در مادو »وضعیت  1397و پیگیری حقوق عامه مصوب  
های عملی و قضایی متفاوت  ها در این موضوع، منجر به رویهنظراینکه اختالف با توجه بهکند«. می

و بر شمول این تدابیر به مرحله    به این مهم توجه نموده  گذارقانونگردد، ضرورت دارد،  و متعارض می
 قبل از وقوع جرم تصریح کند.  

 ای های دوره. الزام به بازبینی3-۱-۱-۴
داشته و معتقد    تأکید  ایمصاحبه انجام گرفته، بر ضرورت بازبینی دوره ها  آن  انی که با دانحقوق

از مادآنجا  بودند  در  مصرح  پیشگیرانه  تدابیر  که  قهریفریک  یدادرس  نییآ  قانون  114  ۀیی  و  ،  آمیز 
مذکور از   ۀشود، عقید  باشند، باید موقتی بوده و در فواصل زمانی مشخص بازبینی زا میمحدودیت

با وجودی که این الزام، تکلیف مضاعفی را بر آنان  )  شونده نیزها و بازپرسان مصاحبهسوی دادستان
 ۀحقی در مطالب  عنوانبهسو  امر باید از یک  کند( بازگو شده و به اتفاق، معتقد بودند، اینتحمیل می 

بینی شود. ابقای  این تدابیر پیش ۀ کنندتکلیفی برای مقام اتخاذ عنوانبهو هم   نفعذیبازبینی از سوی 
ها بوده و به متضرر از این تدابیر، ابالغ و  تدابیر مذکور باید مستند به ادله، مستندات و بیان ضرورت 

چه در زمان کاربست تدابیر و چه در  ) ردد. ضرورت بیان ادله و مستنداتحق اعتراض به وی اعطا گ 
زمان بازبینی؛ خواه منجر به رفع اثر از تدابیر شود یا ابقا گردد( بر معیار شفافیت مبتنی است. شفافیت 

معیاری ماهوی باشد، معیاری شکلی است که نقش تضمینی را در عالم حقوق کیفری  آنکه   پیش از
می خودسری کندایفا  طبیعی  دشمن  »شفافیت،  دیویس:  پروفسور  تعبیر  به  و  .  است  ای  گونهبهها 

می مبارزه  عدالتی  علیه  مقام    (.99  :1969،  3دیویس )  2کند«طبیعی  شفافیت،  معیار  اساس  بر 
چه    بر اساس ای برای تصمیم خود داشته باشد تا مشخص گردد  کنندهگیرنده باید دلیل قانعتصمیم

 
الوقوع بودن آن،  هرحوزه  قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب »دادستان   :2 ۀماد. 1

 . ...« حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد
اری و توزیع کاالی  هدی خطرساز از قبیل نگاها»در صورت اطالع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت   :5  ۀماد

ی  ها ی وارده به محیط زیست، گودبرداریهابهداشت و سالمت عمومی، آسیبفاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به  
و    های فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و بنا  هافاقد ایمنی در معابر و جاده 

ی رفع خطر، در ها براانجام وظایف قانونی آن   جهتیا اشخاص مسئول    های عمرانی، موظف است به دستگاههاپروژه 
 . «یا اقدام الزم قانونی به عمل آورد  دهدصورت اقتضا تذکر و اخطار 

2. Opennes is the natural enemy of arbitrariness 
3. Davis 
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(. طبق مفاد 1398مشهدی و دیگران،  )  دالیل و مستنداتی، تصمیم مورد بحث را اتخاذ نموده است
یادشده را در تصمیم خود قید کند.   ۀ، بازپرس مکلف است ادلی فر یک  یدادرس  نییآ  قانون  114  ۀماد

ادل از  ادل  ۀ منظور  اساسمثبته  ۀیادشده،  بر  بازپرس  که  است  احراز ها  آن  ای  معقول،  قراین  سایر  و 
.. متضمن ارتکاب اعمال  .فعالیت یک شرکت تجارتی یا امور خدماتی یا تولیدی و  ۀکند که اداممی 

ه یا نظم عمومی است. ذکر ادله و مستندات  ای است که مضر به سالمت، مخل امنیت جامعمجرمانه
 در زمان بازبینی تدابیر پیشگیرانه نیز ضرورت دارد. 

 های تقنینی. سایر راهکارها و ضرورت3-۱-۲
 تعریف مفاهیم  جایبه. تعیین مالک 3-۱-۲-۱

عدم وجود معیار تشخیص و تعریفی دقیق از منافع عمومی باعث شده است تا در قوانین کیفری 
شورها برای تعیین جرایم علیه منافع عمومی و مصادیق آن فصل جداگانه و مجزایی اختصاص  اغلب ک 

انجام گرفته    قضائیه ۀ( در تحقیقی که از سوی پژوهشگاه قو119:  1397  صابر و دیگران، )  داده نشود 
اروپایی هستند( و نیز کشورهایی  ۀ  که عمدتا  عضو اتحادی)  است، در مجموع، وضعیت پانزده کشور

آمریکا  و همچون  استرالیا  عراق،  مجارستان،  ترکیه،  مطالعات  .،  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد   ..
شده حاکی از آن است که وضعیت کشور مجارستان، متفاوت از سایر کشورها است. در نظام  انجام 

برده شده است. سایر کشورها، این    حقوقی مجارستان، چند مصداق مشخص از منافع عمومی نام 
های انجام شده،  اند. با استقراء از بررسی را تعریف نکرده و مصادیقی نیز برای آن تعیین نکرده مفهوم 

کشورها، مفهوم و مصادیق منافع عمومی مشخص نشده    بیشترچنین نتیجه گرفته شده است که در  
هار بندی در چه شد که پس از جمعئهای انجام گرفته، عقاید و نظرات مختلفی ارا است. در مصاحبه

تعریف از   ئۀضرورتی به ارا   شوندگان بر آن بود که اساسا  گروه تقسیم گردید. نظر تعدادی از مصاحبه
  بر عدم ضرورت تعریف و اساسا    تأکید  نظران نیز بااین مفاهیم وجود ندارد، برخی دیگر از صاحب

های  زشناسی اصطالح هایی برای بامالک  ئۀ تمثیلی( و نیز ارا )  عدم امکان این امر، تعریف به مصداق
های امر، تبیین معنای  پذیر دانستند. گروه سوم، با اذعان به دشواریمذکور از مفاهیم مشابه را امکان

آیین دادرسی کیفری   114  ۀفهم و اجرای تکلیف ماد  ۀالفاظ و مفاهیم را الزم دانستند. گروه    قانون 
 ایی، عقیده داشتند. بدین ترتیب، ازچهارم، بر واگذاری تعیین مصادیق منافع عمومی به تفسیر قض

زیرا از یک جامعه و زمان به جامعه و زمان دیگر  )  تعریف نیستقابلیی که مفهوم منافع عمومی  آنجا  
زیرا عناصر مادی مشخصی در یک  )  پذیر نیستارچوب هاز اساس، چ   همچنینمتفاوت است( و  

ه  ئه کرد، اما ارا ئاز منافع عمومی ارا  توان تعریف جامعیزمان و مکان مشخص ندارد(، در نتیجه نمی
مصادیق آن در قلمرو حقوق کیفری،   ها و معیارهایی برای تشخیص منافع عمومی وو تعیین مالک 
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رفت از این چالش بوده و مانع از تفاسیر مختلف و متعارض خواهد گردید.  ی برای برونمؤثرراهکار  
انگاری ی شامل منافعی باشد که از طریق جرم با این توضیح که منافع عمومی در قلمرو حقوق کیفر

باشد.   قرار  حقوق    ۀ تمام مواردی که در حوزچند    هرو اعمال مجازات مورد حمایت مقنن کیفری 
منافع عمومی محسوب می نیز  عمومی،  در حقوق کیفری  منفعت عمومی شناخته    عنوانبهشوند، 

لیکنمی  ک  ۀدایر  آنچه  شوند،  حقوق  در  را  مفهوم  این  میشمول  محدود  و  مقید  تعیین یفری  کند، 
توان گفت در حقوق کیفری آن دسته از  می   رواینازاست.    گذارقانون ی کیفری توسط  اجرا ضمانت

موجب ایجاد خطر بالقوه و یا بالفعل  ها  آن  که هر گونه تجاوز و تعرض به   منافع عمومی مدنظر هستند
قبل از   ۀ العمل نظام کیفری، در مرحلردد و عکسگمیها آن برای عموم افراد جامعه و حقوق و منافع

( و در 114 ۀقهرآمیز مندرج در ماد ۀنظیر تدابیر پیشگیران) وقوع جرم از طریق کاربست تدابیر کنشی
 واکنش کیفری و تعیین مجازات همراه خواهد بود.  صورت وقوع جرم با

 های مقرر شرط. احراز خطر بر مبنای پیش3-۱-۲-۲
تثبیت و  واحد  آسیبشدهمعیارهای  احراز  در  ایران  مقررات  و  قوانین  در  وضعیتای  و  ها  زایی 

خورد؛ تخصصی بودن این تشخیص و  ها نسبت به منافع عمومی، به چشم نمیخطرناکی فعالیت
دشواری  بر  نیز  مربوطه  متخصصان  و  کارشناسان  به  امر  از ارجاع  برخی  است.  افزوده  آن  های 

ان به بیان تعاریفی از خطر پرداخته و سعی بر آن داشتند تا از این تعاریف، به معیارها  شوندگ مصاحبه
نظران در مصاحبه انجام گرفته با وی: »...  . بنا به اظهار یکی از صاحب1هایی دست یابندو شاخصه

ماییم.  تعریف خطر هر چه باشد، احراز خطرناکی مستلزم آن است که بتوانیم به خطر احتمالی اشاره ن
 عنوان بهیعنی به امکان عواقب مضر و منفی آن برای سالمتی یا امنیت یا سایر منافع عمومی جامعه.  

تراریخته( تا زمانی که نتوان از امکان تاثیر مضر  )  یافتهژنمثال محصول غذایی حاوی موجودات تغییر
علت و معلولی   ۀد رابطدر مور همچنین. 2تواند خطرناک تلقی گردد آن بر سالمتی سخن گفت، نمی

 
ی  یرسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآ شرایطی است که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب  ،خطر. 1

ای ناگوار است که با تهدید تمامیت جسمانی یا دارایی، خارج واقعه ؛ خطر،  شده باشد تعیین  عمل از پیشدر انجام یک  
  ۀپدید  « را  مخاطره»  ،   4/6/98قانون مدیریت بحران    3  ۀمادالف  . بند  دهدرخ می  افرادبینی  از حیطۀ اقتدار و پیش

یا   کند  تعریف می  ی(طبیعی یا کنش انسانی )به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماع که در صورت وقوع در محیط 
مقدار  «،خطر» گفته،پیش  ۀماد تو طبق بند   بار شودتواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت پذیر می جامعه آسیب 

 .پذیر استصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، در
نظرهای زیادی  ، اختالفوالت تراریخته و دستکاری شده ژنتیکیصوص خطر مصرف محصبه همین دلیل در خ.  2

 . ضرر استبی  ،د شده نیستأییطور صد درصد خطراتش تچون هنوز بهوجود دارد و اعتقاد غالب بر این است که  
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تا  )  های مخابراتی و ابتال به سرطان نصب دکل که هم اکنون در بین مردم جامعه، متصور است(، 
 عنوان به تواند  زمانی که وجود این رابطه علی و معلولی بر فرضیات جدی علمی مبتنی نگردد، نمی

ها  ا موانعی در نصب دکلیک اقدام یا فعالیت خطرناک از سوی مخابرات، تلقی شده و محدودیت ی
سوزی ساختمان پالسکو، معتقد  آتش  ۀشوندگان ضمن اشاره به حادثایجاد کند.« یکی از مصاحبه

ضرورت دارد، ولی در    گذارقانونهای احراز خطرناکی از طرف  ها و شاخصهمالک  ئۀ بود، هرچند ارا 
»... با مالحظه مفاد مکاتبه    کند:برخی موارد، اطالعات دریافتی به وضوح بر وجود خطر داللت می 

کند،  زده و متعجب میمخاطب را شگفت  آنچه  ، 1نشانی و خدمات ایمنی وقت تهرانسازمان آتش 
تر از تعابیر مندرج در این مکاتبه، در وصف خطرناکی یک وضعیت این است که آیا عباراتی واضح

در مورد برج میالد هم    2اتخاذ نشد.  ایتواند وجود داشته باشد، در حالی که هیچ تدبیر پیشگیرانهمی 
 «.3این هم دل نگرانی وجود دارد

 
    1381/ 17/9مورخ    81-9-11-502  ۀ شمار  ۀاز مکاتب  یایمنی وقت تهران در بخش   نشانی و خدمات سازمان آتش .  1

  ،های به عمل آمده... با توجه به بررسی»می چنین آورده است:  الب اسالخطاب به بنیاد مستضعفان و جانبازان انق
ایمنی در وضعیتی بسیار نابسامان و بس    هایهای تحت تملک آن بنیاد محترم از لحاظ پتانسیل بسیاری از ساختمان 

ناکرده   این نگرانی وجود دارد که خدا،  های آنهاصورت عدم اقدامی عاجل در رفع ناایمنیباشند که در  خطرناک می
باشند که با توجه به شرایط سکو و آلومینیوم میالهای پای تأسف بار به وقوع بپیوندد. نمونه بارز آن ساختمانفاجعه 

ا، متصرفین و مراجعین، عدم رعایت مسایل بسیار حساس آنها با توجه به قدمت ساختمان، تعداد طبقات، تعداد واحده
 .«  سوزی قرار دارندهر آن در معرض خطر آتش  ،ایمنی و فقدان تجهیزات تدافعی

    1395  ماهی د  30درحوادث    نی زتریانگاز غم  یکبه عنوان یساختمان پالسکو    یزی و فرور  یسوزآتش هولناک    ۀفاجع.  2
تلخ را در  یدادیرو ن،یسنگ یوطنان به همراه خسارات مالاز هم گری د ینشانان و شماررخ داد و با مرگ دلخراش آتش 

 . کشور ثبت کرد  خیتار
برج میالد به عنوان ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که مواردی نظیر قرار گرفتن روی گسل، تجمع آب در .  3

مخابراتی  و تلویزیونی تهران بوده که  کند. اصل کاربری این سازه با هدف رفع نیازهای  پی این برج، آن را تهدید می 
بعدها با ایجاد امکانات و فضاهای گردشگری، تجارتی و فرهنگی رستوران، موزه، واحدهای تجاری و نمایشگاهی به  
جاذبه گردشگری تبدیل شده است، این در حالی است که موضوع تعمیر و نگهداری آن جدی گرفته نشده است، در  

سیدرضا میرصادقی، مجری در مصاحبه با    گسترده اقتصادی، جانی و ... به همراه داشته باشد.حالی که می تواند تبعات  
ت با  میالد  برج  موضوع  أپروژه  این  »یید  داشت:  سال أمتاظهار  بهره سفانه  شکل هاست  به  برج  از  نگهداری  و  برداری 

داده  از سال گذشته هشدار  است.  انجام  نگاه تخصصی غیرتخصصی درحال  باید  مسترام  این  به  و حوزئی   ۀ له شود 
و    هاست تقریبا  توانم بگویم که سال برداری توسط کارگروه تخصصی و فنی صورت بگیرد. میبهره  فنی  از هیچ تیم 

 « تخصصی به همکاری جدی دعوت نشده است. 
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که کنشگران نظام تعقیب کیفری  سؤال این درخصوص  شوندگان های دریافتی از مصاحبه در پاسخ 
آنکه   شرط دریافت و استخراج گردید: اول در احراز و تشخیص خطر چگونه باید اقدام کنند؟، چند پیش 

گیرد، اطمینان حاصل کنند. بنا به تعبیر قرار می ها  آن   مقامات قضایی باید از اطالعاتی که در دسترس 
انتشار ی یکی از مصاحبه  به محض  ی یک حادثه زمان هم ک خبر و یا گزارش راجع به  شوندگان: »... 

 توان بر خطرناکی ماده غذایی نظر داد و تبعا  مربوط به سالمتی و مصرف یک ماده غذایی، بالفاصله نمی 
در این شرایط، نباید در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عجله کرد« دوم، ارجاع امر به کارشناسان و متخصصین 

نفسه مفید و حتی در برخی یشان برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت، فی نظریات ا اینکه    با توجه به 
موارد ضروری خواهد بود. زیرا در قوانین و مقرات متعددی، تشخیص و احراز خطر وقوع جرم یا خطر 

 عنوان به ان همان حوزه واگذار شده است.  مأمور منافع عمومی به کارشناسان و  ۀ  کنندهای تهدید فعالیت 
اقدام یا فعالیتی، تهدید اینکه    تعزیرات، تشخیص مجازات اسالمی ـ  قانون    688  ۀماد   1  ۀتبصر نمونه در  

وزارت بهداشت،   ۀ علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته شود، حسب مورد بر عهد 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست قرار گرفته است. در تقویت نظرات دریافتی فوق و 

 7  ۀ خالی از فایده نخواهد بود. ماد  1اتحادیه اروپا  ۀ نام آیین ه شده، اشاره به دستورالعمل  ئ ی ارا راهکارها 
نماید. ها را به »ارزیابی اطالعات در دسترس« منوط می مورد اشاره، احراز خطرناکی فعالیت ۀ  نام آیین 

پردازد. از نظر این مذکور توسط مرجعی علمی می   2به عبارت دیگر، به ارزیابی موثق بودن اطالعات
امری تعریف نمود که قابلیت تولید خطری را دارد   عنوان به توان  شده را می یک ریسک شناخته   نامه آیین 

هنوز از   اگرچهکه  )   جدی، ارزیابی و توسط اطالعات موثقیۀ  که پیشامد آن خطر توسط یک فرضی 
ثابت نشده  نحو اند(، حمایت می لحاظ علمی  ای   ۀ گردند.  به  از طریق ن اطالعات می دسترسی  تواند 

 
امه اصول کلی در خصوص نایی را به پارلمان و شورای اروپایی ارائه داد که این آیین نامهپیشنهاد آیین »کمیسیون اروپا  .  1

امنیت  قانون  به  مربوط  آیین  نیز  و  کرده  تأسیس  غذایی  مواد  اروپایی  نهاد  یک  نموده،  ایجاد  را  غذایی  مواد  گذاری 
 ی اتحادیه اروپا شماره نامهآیین   :ی حاصله تصویب نهایی یک متن استنتیجه  د.نمایت غذایی را مشخص میال محصو

 . (1395 ،)محمد زاده وادقانی و دیگران 2002ژانویه  28و شورای اروپا به تاریخ ربوط به پارلمان م    2002 /178
اند:  کار بسته   به  «اطالعات موثق»های گوناگونی را در خصوص مفهوم  واژه   ،المللیای و بینمتون حقوقی اتحادیه .  2
عات موثق  الاط »، «...  خطرناک باشند... ممکن است  متیالرساند که آثار محتمل بر سشواهدی که این تلقی را می »

 .که این موارد حکایت از کلیتی مشترک دارد  «اخبار در دسترس »، «موجود
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و متخصص صورت گیرد  به کارشناس  از 1ارجاع  آنجایی که هدف  از  اعالمی و  به مراتب  توجه  با   .
کاربست تدابیر پیشگرانه، کاهش یا دفع خطرها است و در این راستا هر گونه اقدام، منوط به احراز 

ابتدا تالش و اهتمام جدی در کسب   خطرها خواهد بود، ضرورت دارد تا کنشگران نظام تعقیب کیفری 
الوقوع های موارد منجر به تجاوز به حقوق و منافع عمومی یا قریب آوری و دریافت گزارش اطالع، جمع 

های واصله و بعد، نسبت به بررسی و ارزیابی صحت یا سقم گزارش   ۀدر مرحل   2بودن آن داشته باشند.
ا به کارشناس و متخصصان امر ارجاع داده و در صورتی اقدام نمایند. سپس موضوع ر ها  آن   میزان وثوق 

 ۀ که نظرات ایشان با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه منطبق باشد، مورد پذیرش قرار داده و در مرحل 
 بندی دقیق خطر اقدام نمایند.سوم، به تحلیل، ارزیابی و درجه 

 های قضایی. راهکارها و ضرورت3-۲
های حداکثری و حداقلی در کاربست تدابیر پیشگیرانه و تعارض اقتضائات پاسداشت  برداشت

روی کنشگران نظام تعقیب کیفری  های پیشچالش  ترینمهمها از  منافع عمومی با حقوق و آزادی
 گردد. های زیر بیان میاست. در مقابل، راهکارها و ضرورت 

 نیت . شناسایی اصل حسن 3-۲-۱
ها از  سو و عدم پذیرش محدودیتجامعه ناشی از عدم قبول خطرها از یک  ۀو سوی فشارهای د

شوندگان  سوی دیگر، منجر به افراط و تفریط در کاربست تدابیر پیشگیرانه شده است. از مصاحبه
داشتند که   تأکید پرسیده شد که از نظر ایشان راهکار رهایی از فشارها چیست، به اتفاق، بر این نکته

و هیچ نفع شخصی   کردهقانونی خود عمل  ۀنیت به وظیفقضایی، صادقانه و در کمال حسن مقامات
شناساندن این نیت صادقانه به عموم جامعه ضرورت  کنند. بنا به اظهار یکی از ایشان: »را دنبال نمی

اشته:  آن در امور کیفری پرداخته و اظهار د  نیت در امور حقوقی و خألحسن  ۀدارد.« دیگری به مقایس

 
در مواردی که طریق خاصی دارد: »ماده دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در این زمینه مقرر می  2ۀ  تبصر.  1

شود واال  مان صورت عمل میهبه    ،مقرر گردیدههای خطرساز(  )وضعیت ای فوق  هت احراز وضعیت هدر قانون ج
 «. دارد اقدام مقتضی را معمول می  ،صالحبا ارجاع امر به کارشناس ذی  ءدادستان عنداالقتضا

م .  2  و  کارکنان  مقامات،  سوی  از  دعوا  اقامه  و  شکایت  طرح  یا  گزارش  مربوطه، أاعالم  عمومی  نهادهای  موران 
ها در آن   ۀهای مردم نهاد )که اساسنام ین، اخبار و اطالعات مردمی، موارد اعالمی از سوی سازمان های ضابطگزارش 

محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و سایر منافع عمومی جامعه است(، از جمله    ۀزمین
آمیز به منافع عمومی های مخاطره زا یا فعالیت های آسیب منابع کسب اطالع نظام تعقیب کیفری در خصوص  وضعیت 

هایی با قابلیت دسترسی  سراسر کشور نظیر سامانه سجام و نیز استفاده است. تسهیل این امر از طریق تقویت سامانه
 قانون آیین دادرسی کیفری میسر خواهد بود.  66 ۀهای قانونی مادبیشتر از ظرفیت 
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دهد.  نیت، مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام می»حسن
ها  درخصوص آن  ها نیز به نوعی جاهل به وقوع یا عدم وقوع خطراتی هستند کهبازپرسان و دادستان

اشت منافع  نیت و در راستای هدف مشروع پاسدکنند، اما در کمال حسنتدابیر پیشگیرانه را اتخاذ می
شونده به ضرورت شناسایی  ان مصاحبهدانحقوقنمایند«. یکی از  عمومی به تکلیف خود عمل می

نیت در حقوق کیفری توجه  نیت توجه نشان داده است: »... هرچند به اصل حسناصل حسن  بیشتر
نیت واالی حسن تواند تداوم یابد؛ زیرا امروزه بیش از پیش به نقش  کافی نشده است، اما این رویه نمی

صاحب است«  احتیاج  کیفری،  حقوق  فرض  در  با  حتی   ...« است:  داشته  اظهار  دیگری  نظر 
مثال  حسن است که  بسیار محتمل  منصفانه،  تصمیم  اتخاذ  برای  و تالش  قضایی  مقامات  دو    نیت 

های شهرهای مختلف، تصمیمات متفاوتی اتخاذ کرده باشند. در  دادستان در یک شهر یا دادستان
در سیاستع حال،  وحدتین  باید  کیفری  فحوای کالم  های  به  توجه  با  باشد«.  داشته  وجود  رویه 

رسد برای رهایی کنشگران نظام تعقیب کیفری از فشارهای دوسویه،  شوندگان، به نظر میمصاحبه
، شامل اعتقاد درست و مشروع،  2نیتگشا باشد؛ حسندر این حوزه راه   1نیت« شناسایی »اصل حسن

حسنفق است.  نامشروع  امتیاز  یک  نمودن  دنبال  یا  فریب  طرح  و  د  صادقانه  رفتار  بیانگر  نیت، 
نیت  ُحسن  همچنین(  228:  1993،  3گستن )  شودشرافتمندانه است که با معیار اخالقی ارزیابی می

 Law)  شخص است   کننده بر آرمان صحیح نسبت به وظیفه یا تعهد در یکمبّین حالت ذهنی داللت

Dictionary: 693)گیری یک  نیت، چهار شرط احراز شده است؛ صداقت، پی. برای تحقق حسن
دادستان،  ۀ  گذاری نمایند. بر طبق راهنمای سیاست4هدف مشروع، وجود تناسب و رعایت احتیاط 

نیت و با توجه به باالترین استانداردهای  طرفانه، با حسندادستان باید از اختیارات خود منصفانه، بی
های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش  . در سیستم5قی استفاده کنداخال

 
1. Good will principle 

سائة است و َحَسنة، ضّد سّیئة است. ُحسن در لغت إضّد ُقبح و نقیض آن است. احسان ضّد . ُحسن در زبان عربی، 2
از ریش ـ  نیت  است.  زیبایی  معنای  بر    ۀبه  ناظر  و  است  کاری  انجام  بر  و عزم  معنای قصد  به  لغت  ـ در  ینوی  نوی 

 . 423: 1تا/بیالُطریحی، ؛ 114:  1968/13، ابن منظور دهِی نفس به انجام رفتار است. در این زمینه بنگرید:جهت
3. Ghestin 

نیت پیش از حسن  ـ1 برای تحقق حسن نیت احراز شده است: چهار شرط، فرانسه زیتم وانی د یفر یک یاز خالل آرا. 4
برای    ـ 3  کند.گیری یک هدف مشروع را ایجاب می وجود حسن نیت معموال پی ـ  2هر چیز مستلزم صداقت است.  

تحقق حسن نیت باید بین هدف مورد نظر و لطمات و خسارات وارده شده به زیان دیدگان تناسب وجود داشته باشد.  
 (.73-74: 1384ت متضمن رعایت نوعی احتیاط است )حبیب زاده و موسوی مجاب، حسن نی ـ4
 .2018ا: یکم مارس تاریخ اجر. 5
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کنند، استفاده  صالحیت و اختیارات خود اتخاذ می   ۀمیزان قانونی بودن تصمیماتی که مقامات در حیط
اروپایی  (. دادگاه  1398مشهدی و دیگران،  )  1است   نیتحسناین معیارها،    ترینمهمیکی از    .شودمی 

نموده و احراز آن را بر معیار مشروع بودن هدف   تأکید  نیترات بر حسنکخود به    ءحقوق بشر، در آرا 
رده است. نظارت دادگاه  کبودن مداخله یاد  شروط موجه  عنوانبهمورد پیگیری، مبتنی دانسته و از آن  

د نظر، صالحیت خویش ه آیا دولت مورکشود  اروپایی حقوق بشر به تعیین این موضوع محدود نمی
مزبور در  ۀه آیا مداخل کند کمعقول و با دقت اعمال نموده است یا خیر، بلکه باید مشخص  نحوبهرا 

شامل حفظ نظم عمومی، ) نوانسیونکی از اهداف مشروع مندرج در مواد مختلف ک راستای تحقق ی 
و همگانی  رفاه  ملی،  مهم،  . امنیت  این  انجام  در  خیر؟  یا  است  بوده  متذ..(  گردیده  ک دادگاه  ه  کر 

ارزیابی معقول و منطقی از واقعیات مربوطه و در راستای پیگیری   کمقامات ملی، تصمیم خود را بر ی
 (.  1395 ی و دیگران، ک میتکبیات ) رده باشندکاهداف مشروع بنا  

 . رعایت معیارهای ضرورت و تناسب 3-۲-۲
شگیرانه، تعارض اقتضائات پاسداشت  چالش در کاربست تدابیر پی  ترینمهمشاید بتوان گفت،  

دار صیانت از  منافع عمومی با اصول بنیادین حقوقی است. اصولی که پیش و بیش از هرچیز عهده
.. بوده و دخالت قوای عمومی در راستای  .های تولیدی، تجارتی، خدماتی وآزادی فعالیت   حق بر

تعارض مذکور و چالش   .وارد خواهد نمودپیشگیری و دفع خطرات احتمالی، لطماتی اساسی به آن 
در  )  چگونگی رفع آن، کنشگران نظام تعقیب کیفری را با سردرگمی مواجه ساخته است. یک بازپرس 

کند(، چنین که ایشان در این موارد، چگونه اقدام می   سؤالگرفته و در پاسخ به این  انجام   ۀمصاحب
واقعیات موجود، از   ، با توجه بهک دام یکود  پاسخ داده است: »در این شرایط بهتر است بررسی ش

ه منفعت واقعی تمام اعضای جامعه در میان باشد  کوزن و اهمیت بیشتری برخوردارند. تنها، زمانی 
ترازو را به نفع   ۀفکتواند  ننده باشد، می ک آور و مجابافی الزام ککارگیری تدابیر پیشگیرانه به قدر  و به

ی اظهار داشت: »... مجریان قانون، در دانحقوقدیگر،    ۀدر مصاحبند«.  کتر  منافع عمومی سنگین
صبغ با  اختیارات  برخی  از  باید  ناگزیر  آسیب،  و  ضرر  از  محدودکننده  ۀ  پیشگیری  البته  و  قهرآمیز 

شود،  استفاده کنند. اما از آنجایی که اعمال این اختیارات، به محدود نمودن یا سلب آزادی منجر می
شوندگان، این قید استفاده شود« در پاسخ تعدادی از دیگر مصاحبهها  آن   ری ازباید در مواقع ضرو

فعالیتقابل که  بود  غیراستنباط  ضرری  و  جدی  تهدیدی  متضمن  که  منافع قابلهایی  برای  جبران 
اساسی جامعه از قبیل سالمت، امنیت و... به شمار آید، باید موضوع تدابیر پیشگیرانه قرار گیرند و 
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یابد«. یکی از اساتید دانشگاه و  موارد است که کاربست تدابیر مذکور ضرورت می  گونهاینتنها در  
 1392مصوب    قانون آیین دادرسی کیفری   114  ۀنظر در موضوع، اظهار داشت: »ساختار مادصاحب

مذکور، متضمن    ۀدهد. مادای تنظیم شده است که راه حل رفع تعارض را به خوبی نشان میگونهبه
های خدماتی و تولیدی و استثنای  ل و یک استثناء است: اصل ممنوعیت متوقف کردن فعالیتیک اص

های مزبور بر ارتکاب اعمال مجرمانه مضر به سالمت و مخل به امنیت جامعه مشتمل بودن فعالیت 
و یا نظم عمومی. معیار »ضرورت« در استثنای مذکور، تصریح گردیده است؛ زیرا تمسک به استثنای  

  ۀتوجیه خواهد بود: نخست اینکه به داللت ادلقابلر در این ماده تنها در صورت تحقق دو شرط مقر
های تولیدی یا خدماتی، متضمن ارتکاب  فعالیت  ۀبه حسب قراین معقول، ادام  کمدستمثبته و یا  

دوم  باشد؛  فعالیت  اعمال مجرمانهاینکه    اعمال مجرمانه  آن  با  به سالمت، مخلتوأم  به    ها، مضر 
 امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد.«

کید  شوندگان، عالوه براز فحوای اظهارات مصاحبه بر احراز ضرورت و رعایت این معیار در   تأ
بود که در کنار معیار ضرورت، رعایت تناسب نیز    استنباط قابلکاربست تدابیر پیشگیرانه این نکته  

دگان، تدابیر پیشگیرانه و اقدامات مقامات قضایی  شون هغالب مصاحب   ۀز اهمیت است. بنا بر عقیدئحا
ترین تدابیر برگزیده و  نباید منجر به محدودیتی شود که با نتیجۀ مورد نظر تناسب ندارد. باید مناسب

گیرانه و خارج از ضرورت اجتناب شود. هر قسم خروج از حد ضرورت به  از هرگونه اقدام سخت
شد.   خواهد  تعبیر  تناسب  و    رواینازعدم  بوده  اهداف  با  متناسب  باید  نخست  پیشگیرانه  تدابیر 

ضرورت داشته و منجر به محدودیت حداقلی  ها  آن  را تسهیل نماید و دوم، کاربستها  آن  دستیابی به
 .ها شودبر حقوق و آزادی

بشر  ۀروی حقوق  اروپایی  خصوص    دادگاه  این  در  درخور  در  که  صورت  بدین  است.  توجه 
، با  1نوانسـیون کی از حقوق مندرج در  ک ها در یدولت  ۀنماید که مداخلخود بررسی می  هایپرونده

متناسب بوده و ضروری به حساب آید. به دیگر   2ی از اهداف مشروع مندرج در آن ک هدف تحقق ی
برای پاسداشت منافع عمومی، مداخله در حقوق و   راستیبهه آیا  کاساسی آن اسـت    ۀسخن، مسئل

مآزادی آیا طرق  ها  بوده و  از نظر  نندهک متر محدودکتناسب و ضروری  نبوده است.  ای در دسترس 

 
مکاتبات؛ حق بر آزادی اندیشه، مذهب و وجدان؛ حق بر آزادی  حق بر احترام به خلوت، زندگی خانوادگی، خانه و . 1
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ها، به  ه آیا مداخله در حقوق و آزادیکمشخص شود    بایددادگاه اروپایی، برای احراز این دو معیار،  
 (. 1395  ، ی و دیگران ک میتکبیات  )  نیاز اجتماعی مبرم صورت پذیرفته است یا خیر  کدنبال پاسخ به ی

انداز نوینی را فراروی کنشگران تواند چشم برخورد قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر می   ۀ این شیو 
اندیشه  و  کیفری  تعقیب  حوز نظام  موارد   ۀ ورزان  با  مواجهه  در  مقامات،  این  بگشاید.  کیفری  حقوق 

ها با اقتضائات پاسداشت منافع عمومی، باید بررسی و تعارض بین الزام رعایت حقوق وآزادی فعالیت 
حصول اطمینان نمایند، کاربست تدابیر پیشگیرانه با هدف مشروع پاسداشت منافع عمومی، متناسب 

باشد. معیارهای مذکور در زمان رسیدگی به اعتراض وارده بر تدابیر  بوده و از ضرروت کافی برخوردار 
شود نیز کاربرد دارد. در رسیدگی به اعتراض، باید دو اتخاذ می   114  ۀ ای که با استناد به ماد پیشگیرانه 

 آیا که تدبیر پیشگیرانه صادره، متناسب بوده است؟ دوم، آیا اتخاذ آن آنکه    مورد مد نظر قرار گیرد: اول 
ضرورت داشته است یا خیر؟ الزم به توضیح است، معیارهای تناسب و ضرورت، در نظام حقوقی ایران 

، معطوف نمودن با وجود این  1.را مبنای بسیاری از مقررات دانستها  آن   توان بیگانه نبوده و حتی می 
 ت دارد.و کنشگران نظام تعقیب کیفری به این دو معیار، بیش از پیش اهمی   گذار قانون نگاه  
 های اجرایی . چالش3-3

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی،  
کارخانه شرکتفعالیت  تعاونیها،  و  تجارتی  پیشگیرانهای  تدابیر  کاربست  طریق  از    قهرآمیز  ۀها 

از سوی    مؤثربینی راهکارهای اجرایی  یشآورد. پاجرا به بار می   ۀ هایی را در مرحلدشواری و چالش 
از تدابیر پیشگیرانه و توسعو ایجاد تعادل بین محدودیت  گذارقانون ناشی    ازجملهاقتصادی    ۀهای 

 ه شده است. ئها و راهکارهای ارا ضرورت 
 مؤثربینی راهکارهای اجرایی . پیش 3-3-۱

ماد اجرایی  کیفری   114  ۀراهکارهای  دادرسی  آیین  اول،  قانون  نیست.  روشن  آنکه    چندان 
مادهضمانت این  در  صادره  تدابیر  از  تخلف  حقوق   ویژه)به  اجرای  حقوقی  اشخاص  مورد  در 

تحت شرایط حفاظتی کافی )  فعالیت  ۀخصوصی( مشخص نشده است. دوم، معلوم نیست اگر ادام
از تدابیر پیشگیرانه  توان از بازپرس درخواست رفع اثرپذیر باشد، آیا میو بدون ارتکاب جرم( امکان

بینی شوندگان، بر ضرورت پیشرا نمود و در صورت رد این تقاضا، تکلیف چیست؟ تمامی مصاحبه
اجرای   که  کیفری ق  114  ۀماد  مؤثرراهکارهایی  دادرسی  آیین  کند،   انون  داشتند.   تأکید  را هموارتر 

 
ی و قسمت اخیر  فر یک  ی دارس   نییقانون آ   145  ۀ ماد  ۀتبصر  ی؛قانون مجازات اسالم   13ۀ  مادی؛  قانون اساس   171اصل  .  1

 قانون مسوولیت مدنی. 11 ۀماد
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ۀ  که در ماد ن گونهاود که همها آن ب راهکارهای پیشنهادی استخراج شده از متن این مصاحبه ازجمله
ی  اجرا ضمانتدر مورد اشخاص دولتی و مقامات عمومی،    (تعزیراتمجازات اسالمی )قانون    576

قضایی   مقامات  دستورات  اجرای  از  ممانعت  یا  اجرا  عدم  یا  تخلف  صورت  در  مشخصی  قانونی 
  ۀدر مورد نحوانگاری شود.  بینی شده است، در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز جرم پیش 

تعهد   با  مواجهه  در  کیفری  تعقیب  نظام  کنشگران  اجازنفعذی اقدام  دادن  خطر،  رفع  در    ۀ ادام   ۀ ان 
تواند مشروط به اقداماتی از قبیل الزام به رفع  فعالیت به اشخاص و رفع اثر از تدابیر پیشگیرانه می 

که مقدماتی  تمهید  به  الزام  یا  نواقص  و  ایرادات  نمودن  برطرف  و  از   خطر  اطمینان  حصول  باعث 
 هاست، یا اخذ تعهد یا تضامین مشخص باشد. غیرمجرمانه بودن ادامه فعالیت

 اقتصادی  ۀقهرآمیز و توسع ۀ. برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیران3-3-۲
فعالیت   ۀ دغدغ از محدودیت رکود  ناشی  تجارتی و خدماتی  تولیدی،  پیشگیرانه های  تدابیر  های 
که راهکار   سؤالشود. در پاسخ به این  اجرا دیده می   ۀهایی است که در مرحل الش چ   ازجملهقهرآمیز،  

مصاحبه  از  یکی  چیست،  دغدغه  این  رفع  در  است: پیشنهادی  داشته  اظهار  نظر   شوندگان  به   ...«
»... نباید  ی پاسخ داده است: دان حقوق تعادل برقرار نمود.«  ها  آن   ای منطقی میان رسد، باید به شیوه می 

مطلق فدای دیگری شود. زیرا، هر کدام، رسالتی مهم و اساسی را به   نحو به از این دو مهم،  یک  هیچ 
می  مصاحبه دوش  از  تعدادی  و کشد.«  خطرها  باید  زمینه  این  در  که  بودند  اعتقاد  این  بر  شوندگان، 

های هنگفت که باعث گیری شود. تحمیل هزینه برآورد و حسب آن تصمیم ها  آن   های اقتصادیهزینه 
شوندگان: این تدابیر نخواهد بود. به تعبیر یکی دیگر از مصاحبه   ۀکنند شود، توجیه رکود اقتصادی می 

از جامعه است، پاسداشت   ک وچک ه مربوط به بخشی  ک »... جلوگیری از یک فعالیت اقتصادی ناچیز  
قضات باید  »...   : و نیز نماید«  گردد تا تبعات منفی حاصل از آن را توجیه منافع عمومی محسوب نمی 

را در پی   1کمترین اثر منفی()   در اعمال صالحیت خود تدابیری را انتخاب نمایند که کمترین زحمت
راهکارهایی که در کاهش تبعات منفی اقتصادی تاثیر   ازجمله نظر،  یکی از استادان صاحب   داشته باشد. 

صادی، مراکز تجارتی، کارخانجات تولیدی و امور  های اقتپذیری خود بنگاه ولیت ئ خواهد داشت، را مس 
تکلیف پیشگیری و کاربست تدابیر در جلوگیری از خطرات احتمالی هرچند  شمرد: »...  خدماتی بر می 

گیرندگان توسعه داد. منظور از پیشگیری را باید به تمامی تصمیم   فۀ قوای عمومی است، اما وظی  ۀ بر عهد
تواند  قدرت به راه انداختن یا متوقف کردن فعالیتی را دارند که می کسانی است که   ۀ اشخاص اخیر، کلی 

می  که  اینجاست  کند.  دیگران  متوجه  را  وظیف خطری  متوجه   ۀ توان  را  خسارت  تحقق  از  پیشگیری 

 
1. Minimum negative effects 
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مثال در صورت تردید در ایمنی یک فرآورده   عنوان به گیرندگان بخش خصوصی نیز دانست که  تصمیم 
های متعاقب آن را ها و بررسی یک کاال، آزمایش   ۀخارج کنند یا پس از عرض   ملزم باشند آن را از بازار

 جهت اطمینان از سالمت تولید، استمرار ببخشند.« 
شوندگان، این نتیجه به دست آمد که برقراری تعادل بین تدابیر های مصاحبهبندی پاسخاز جمع

 امر است:   شرط آن مستلزم دوپیشگیرانه و اقتصاد، راهکاری است که پیش
اقتصادی نیز   ۀ فعاالن حوز  ۀتکلیف به پیشگیری از خطر، عالوه بر قوای عمومی، برعهدآنکه    اول

پروژه انجام  به  نسبت  تا  خطرباشد  دارای  اقتصادی  مقررات   های  کنند.  مسئولیت  احساس  خود، 
پیشگیری از خطر، سه  های اقتصادی در  ولیت فعاالن و بنگاهئمسدرخصوص    اروپا  ۀاتحادی  ۀنامآیین

می  بر  را  فعالیتتکلیف  از  ناشی  خطرهای  برابر  در  هوشیاری  خود شمارد:  تولیدات  و  ؛ 1ها 
احتمال خطراطالع به  مظنون شدن  زمان  در  مقامات  به  به 2رسانی  و  در ؛  مناسب  موازین  کارگیری 

 .3صورت تردید نسبت به یک خطر 
مرحله  دوم؛ انکاربست  پیشگیرانه:  تدابیر  عهدای  بر  تکلیف  این  تعقیب    ۀجام  نظام  کنشگران 

کیفری است. تدابیر پیشگیرانه، دارای محتوای مشخص و ثابت نیستند، در پاسخ به یک وضعیت 
فوری یا عادی داشته باشند. تدابیر ۀ توانند جنبخطرساز، طیفی از اقدامات و تدابیر را دربرگرفته و می 

ماژ و غیرفورس  عادی  در شرایط  موازن پیشگیرانه  با  ۀ  ور، شامل  در مشورت  تدابیر گوناگون ممکن 
قانونینفع ذیهای  طرف  ارزیابی خطر و سایر عوامل  با احتساب  بودن کنترل خطر،  امکان)  ،  پذیر 

مؤثرترین اقدامات کاهش خطر( و در صورت نیاز، انتخاب تدابیر پیشگیرانه و نظارتی مناسب خواهد  
خطر،   مدیریت  روند  در  نمود.  ده دا  همچنینبود.  احتساب  باید  نیز  را  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

  ۀ احتمال خطر مصرف یک محصول غذایی باید به فاکتورهایی مثل فایددرخصوص    نمونه  عنوانبه
... توجه داشت. در برخی موارد .کننده ومحصول، اهمیت اقتصادی، امکان حق شخصی مصرف 

احتمال خطر این محصول با حفظ حق آزادی    درخصوص   کننده هشدار داد وبه مصرف   توان صرفا  می 

 
هوشیاری در رابطه با خطرها ناظر به این است که بنگاه های اقتصادی در موقعیت تردید نسبت به خطرهای ناشی  .  1

 از استفاده از محصوالتشان قرار گیرند.   
مالحظه کند یا دالیلی داشته باشد که ماده اولیه  »هر فعال بخش مواد غذایی هنگامی که    نامه: آیین   19  ۀماد  3بند  .  2

بی  باشد،  مضر  انسان  سالمتی  برای  است  ممکن  است  داده  قرار  بازار  در چرخه  فعال  آن  که  مقامات غذایی  درنگ 
 « صالحیت دار را مطلع می نماید.

بیرونی   ۀتغییر ترکیبات و...( یا جنب  درونی داشته باشند )تغییر فرایند تولید، تغییر طرز تهیه،  ۀتوانند جنباین موازین می.  3
 آوری یا فراخوانی )مرجوع نمودن( محصوالت مورد بحث و...(. رسانی به عموم، جمع)اطالع 
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رسانی یا هشدار  اطالعۀ  چند معیار اساسی، تدابیر ساد  1رسانی نمود.کننده، اطالعدر انتخاب مصرف 
 نمایند: را توجیه می 

 برگشت را نداشته باشد؛غیرقابلخطر مورد نظر قابلیت ایجاد یک زیان شدید یا . 1
 مخاطب وجود داشته باشد؛امکان واقعی انتخاب برای . 2
الزم به  )  اقتصادی تدابیر پیشگیرانه در مقایسه با منافع مورد انتظار، غیرمتناسب باشد.  ۀ هزین.  3

اطالع بر  مشتمل  تدابیر  است،  میذکر  یا هشدار  با  رسانی  شدن  جایگزین  در جهت  تواند همواره 
  2ی دارند، تغییر کرده یا اصالح شود(. بیشترتدابیری که احتماال الزام 

 ۀتدابیر پیشگیرانه در شرایط فورس ماژور و فوری، شامل دستور ممنوعیت فعالیت یا توقف ادام
جلوگیری از کار و فعالیت  فعالیت بنگاه اقتصادی یا صدور قرار تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه یا  

 کارخانه و امثالهم خواهد بود. 
 نتیجه 
ها و  سرمایه ترینمهمآمیز که های مخاطره اهمیت منافع عمومی و رشد روزافزون فعالیت دلیلبه

رغم  بهدهند، پاسداشت منافع عمومی بیش از پیش ضروری است.  منافع جامعه را مورد هدف قرار می 
انجام  ضرورت،  این  وظیف  اهمیت  چالش  ۀاین  با  و  خطیر،  راهکارها  است.  مواجه  اساسی  های 

ان  دانحقوقنظران،  های عمیق با صاحبه شده در این تحقیق، مستخرج از مصاحبهئهای ارا ضرورت 

 
   یگذار  برچسب  و  یابیرد   نام  به   Regulation EC N1830/2003  1830  شماره   قانون  یالدیم   2003  سال  در.  1

. شد   یاجبار  آن  یاجرا  یالدیم   2004  سال  در  و  دیرس   اروپا  هی اتحاد  بیتصو  به  افتهیک یرژنتییتغ  یهاسمیارگان
 محصوالت  یابیرد   براساس  یمنیا   ستمیس  کی  جادیا  و   یاجبار  یگذار  برچسب  قی طر  از  کنندهمصرف  به  یرساناطالع 

  دنبال   را  هدف   نی چند  مصوبه  نیا .  باشد   یم   1830  ی  مصوبه  اهداف  از  مصرف   تا  دیتول  مراحل  ۀیکل  در  ختهیترار
  ـ3  ختهیترار  ییغذا  مواد  بر  نظارت   و  یقانونمندساز  ـ2  ستیز  ط یمح  و  وانیح  انسان،  سالمت  حفظ  ـ1:  کندیم 

  کنندگان   دیتول   ران،یا  در  بهداشت  وزارت (  1390  ،گرانی د  و  زادهی مهد)  دام  و  انسان  ختهیترار  ییغذا  مواد  یگذار  برچسب
 وزارت    نیهمچن.  کنند  مطلع  است،  شده  ختهیترار  که  یمحصول  از  را  کنندهمصرف   تا  است  نموده  مکلف  را  محصوالت

 . باشند نموده درج  را خود  محصوالت یرو بر یختگیترار برچسپ  دکنندگانیتول که  کندیم  یریگیپ بهداشت
غذایی یا خوراک حیوانی هنگامی که دلیل موجه برای تردید نسبت به یک ماده ی » نامه اتحادیه اروپا: آیین 10 ۀماد. 2

برای س دارد که دربردارنده ریسک  ماهیت، شدت و  الوجود  به  با توجه  باشد، مقامات عمومی  یا حیوان  انسان  متی 
اطگستره  برای  را،  مناسبی  موازین  ریسک،  تهدیدکننده ال ی  ریسک  از  مردم  سع  شناسایی  متی الی  برای  یا  شان 
انسانی یا خوراک حیوانی یا نوع ماده غذایی یا خوراک حیوانی، اتخاذ خواهند نمود.  تر ماده غذایی  مکان کامل االحتی 

به مردم درهم برای    چنین، مقامات عمومی  اتخاذ  یا در شرف  اتخاذی  آن مواد و موازین  خصوص ریسک احتمالی 
 . «نمایندرسانی می ع الپیشگیری، کاهش یا حذف آن ریسک اط
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کیفری تعقیب  نظام  کنشگران  دادیاران  دادستان)   و  بازپرسان،  و  اظهارنظرها،  دادستان  معاونین   ،
ها، در برخی ها عالوه بر این مصاحبهاعتبار این راهکارها و ضرورت  قضایی(، بوده که ۀ روسای حوز

های کیفری و سایر اصول حقوقی و قوانین موجود  از موارد، با تجربیات، رویه و عملکرد سایر نظام 
به است.  انجام ضرورت تقویت شده  و  راهکارها  این  میکارگیری  چالشها،  رفع  ضمن  های  تواند 

پیشنهاد    رواینازرا فراهم نماید.    انون آیین دادرسی کیفری ق  114  ۀمتن مادموجود، موجبات اصالح  
، تحت عنوان »دستور موقت« انون آیین دادرسی کیفری ق 114ۀ تقنینی، تدابیر ماد ۀگردد: در مقولمی 
های دادرسی عادالنه در این ماده باشد.  همراه با برطرف کردن کاستیآنکه    گذاری گردد، مشروط بهنام 
اطالع( بر دستور موقت صادره   نه صرفا  ) این خصوص ضروری است، نظارت مقام قضایی باالتر در

ها جرم تامی منتج نشده، اما بیم  هایی که هنوز از آنبر فعالیت  114  ۀدر نظر گرفته شود، شمول ماد
دره، در  ها منجر به ارتکاب جرم شود، نیز تصریح گردد و دستورهای موقت صاآن  ۀرود که ادامآن می 

رفع اثر شود. ابقای دستور  ها  آن  و در صورت مرتفع شدن خطر، از  فواصل زمانی مشخص، بازبینی
از این تدابیر، ابالغ و حق  موقت نیز مستند به ادله، مستندات و بیان ضرورت  ها بوده و به متضرر 

موجبات رفع اثر از دستور موقت را احراز   چنانچهان نیز  نفعذی  همچنیناعتراض به وی اعطا گردد.  
قضایی، بر بازشناسی اصل    ۀکنند، بتوانند به مرجع قضایی، اعالم و رفع آن را خواستار شوند. در مقول

اجرایی، تهیه و تصویب    ۀگردد. در مقول  تأکید  کارگیری معیارهای تناسب و ضرورت و به  نیتحسن
های اجرایی، پیشنهاد رفت از چالش، برای برونادرسی کیفری قانون آیین د  114  ۀاجرایی ماد  ۀنامآیین
قانونی مذکور، توضیح   ۀ، معنای اصطالحات، الفاظ و عبارات مذکور در مادنامهآیینگردد. در این  می 

 های خطرساز و مصادیقها، وضعیتزایی فعالیتهای احراز آسیبها و مالکداده شود. شاخصه
  العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه،گردد، مفاد دستوریشنهاد میپ  همچنینمشخص گردد.  ها  آن 
ها در کاربست تدابیر پیشگیرانه اقدام دادستان  ۀ توجه در نحوقابلو   مؤثرراهکارهایی    ۀکه دربرگیرند)

وضعیت برابر  خطردر  حالت  های  از  و  شود  درج  قانون  قالب  در  است(،  عامه  حقوق  به  ساز 
 د.  دستورالعمل صرف، خارج گرد 

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل  »  :114  ۀمتن پیشنهادی ماد
ها و مانند آن های تجارتی و تعاونیتکها و شرارخانهکها،  ارگاهکشاورزی، فعالیت  کامور تجارتی،  

اب  ک یت متضمن ارت ه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالکممنوع است، مگر در مواردی  
ه مضر به سالمت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد یا موجبات  کای باشد  اعمال مجرمانه

لف است،  ک ه در این صورت، مقام قضایی مکوقوع جرم را مهیا یا امکان وقوع آن را تسهیل نماید  
ور  کبخش از فعالیت مذ حسب مورد، با قید ادله یادشده، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه آن 



 ۱۰۷ همکاران .../ زمانی جباری و  یفر یک یدادرس نییآ قانون ۱۱۴ ۀماد  پرتو در زیقهرآم ۀرانیشگی پ ریتداب اربستک

را صادر نماید. دستور موقت صادره باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر  
روز پس از ابالغ،    10کتبی اعالم کند. دستور موقت صادره ظرف  طور  بهساعت نظر خود را    24ظرف  

 «. یفری است کاعتراض در دادگاه قابل
نباشد، مقام  : »1  ۀتبصر آن  ادامه  برای  هرگاه علت دستور موقت، مرتفع شود و موجب دیگری 

متضرر از دستور موقت صادره نیز    چنانچهقضایی مکلف است فوری از دستور موقت رفع اثر کند.  
تواند رفع اثر از آن را درخواست نماید. این درخواست باید  موجبات دستور موقت را مرتفع بداند، می

در صورتی که متضرران،    همچنیننظر شود.  مستدل، اظهارطور  بهاکثر ظرف پنج روز  فوری و حد
تعهد به رفع خطر دهند یا به تمهید مقدماتی که باعث حصول اطمینان از غیرمجرمانه بودن ادامه 

با اخذ شوند، مقام قضایی میگردد، متعهد  شان میفعالیت لزوم  تواند ضمن بررسی و در صورت 
 «.  ر و تعیین مهلت متناسب، درخواست را بپذیرد ضمانت معتب

قوه    تأیید رئیس  اجرائی این ماده قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از   نامهآیین»:  2  ۀتبصر
 «.وزیران برسد  هیئت به تصویب قضائیه

گفته  های پیشبه شرح پیشنهادی فوق، در رفع چالش  قانون آیین دادرسی کیفری   114  ۀ اصالح ماد
 خواهد بود.  رمؤث
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