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در:دستگيري متهم بدون دستور قضائي  مطالعه تطبيقي
و انگليس حقوق  ايران

∗آيت اله پرويزي فرد

 دانش آموخته دكتري حقوق جزاوجرم شناسي دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران

)15/1/1391: تاريخ تصويب- 27/10/1388: تاريخ دريافت(

:چكيده
و تحقيق از شهروندايا مهم رأساً مجاز به ود پليس در جرائم مشه .ن است دستگيري، نگهداري

و مقرّرات جاري و نبايدهاي قوانين كشور در خصوص رعايت احترام به بخش اعظم بايدها

و قانون محور با دستگيرشدگان در اين مرحله ساكت است و تضمين. رفتار كرامت مدار تعهد

و اعالم اين حقوق به افراد، ضبطحقبه نگهداري صحيح از افراد،  مشاوره در خصوص قانون

و مشاوره خصوصي با حق بازجوئي ها،   اعالم دستگيري به وكيل يا آشنايان، حق تماس

و نظارت مقامات بي طرف در تحقيق، بازبيني دوره اي در جهت احراز توجيه وكيل، حضور

و دائ و نگهداري افراد، حضور وكالي موظّف ددستگيري  ضمانت اجراي ابطالر ادارة پليس،م
و نظام. در اين مرحله از دادرسي از بايسته هاي نظام حقوقي انگلستان است...... تحقيقات

قانوني ايران جز در مورد ابالغ كتبي داليل اتهام نسبت به غالب موارد فوق سكوت اختيار 

. كرده است

: واژگان كليدي
.دليل متعارف، دستگيري، بازداشت، جلب، جرائم مشهود، دستور قضايي، پليس
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 مقدمه
و سلب آزادي از افراد و امنيت شخصي شهروندان است،دستگيري در. مغاير با حق آزادي

و استحكا،واقع كه انسجام و سنگ نخستين بناي دادرسي كيفري م آن در گـرو رعايـت قواعـد

و قواعـد.شوداصول مهندسي قضائي است، در اين مرحله نهاده مي قسمت اعظـم ايـن اصـول

و تضمين برخـورد صـحيح بـا دسـتگير شـدگاندطبيعتاً باي  به رعايت حقوق دفاعي افراد  ناظر

مي،در بند بودن.باشد به شمار كه هر چه درباره آن گفته شود مصيبتي بزرگ  باز هم جاي؛رود

و تـأثير.)1387:144آخوندي،(سخن دارد و جايگاه پليس در نظام دادرسـي كيفـري نظر به اهميت

و ضـوابط دسـتگيري هـاي  انكارناپذير اقدامات معموله در سرنوشت دعـوي، بررسـي مفهـوم

بـديهي اسـت حركـت پلـيس بـه. ضروري است11و انگلستان پليسي در دو نظام حقوقي ايران

و سو  كه پيامد گسترش سياست جنائي امنيت گرا در دهـه سمت ي اتّخاذ سياست هاي قهرآميز

و مفـصل در) 1388:423سيد اصفهاني،( اخير است و فقـد قـانون مبـسوط و اجمال ايـن از يك سو

و  به كنكاش به ويژه دركشور ما از سوي ديگر، موجد نيازي اجتناب ناپذير و خصوص تمركـز

همـسوئي جامعـه. به حوزه فعاليت پليس در نظام عدالت جزائي است اتّخاذ رويكردي تطبيقي 

كه انگلستان همـواره نمـاد آن)1375:49آشوري،(جهاني در گرايش به اتّهامي كردن نظام دادرسي 

و ضوابط حاكم بر دسـتگيري هـاي پلـيس در ايـن كـشورشقلمداد  ده، موجب شد تا مقرّرات

 مضاف براينكه نظام دادرسي اسـالمي نيـز اساسـاً. گيرد موضوع مقايسه با مقررات داخلي قرار 

و، پرسش اصـلي نوشـتار حاضـر ايـن اسـت كـه اوالً.)34: همان(يك نظام اتّهامي است  مفهـوم

 ضوابط ومقررات حـاكم بـر آن در دو نظـام حقـوقي،ثانياً مصاديق دستگيري پليسي چيست؟

 چيست؟

: اين پژوهش مبتني بر فرضيات زير است

به مفهوم سلب آزادي از متهم بودن دستور قضائي است دست-1 .گيري پليسي

و محـدوديت زمـاني توقيـف پلـيس-2  عدم توسل اصولي به زور، ابالغ كتبي داليل اتهام

. درمقايسه با توقيف قضائي از مشتركات دو نظام حقوقي دراين قلمرو است

و ولز يك حوزه محسوب مي شـوند.1  را تـشكيل Great Britain/ايـن دو بـه همـراه اسـكاتلند بريتانيـاي كبيـر. انگليس

و اگر حوزه ديگري را اضافه كنيم يعني ايرلند شمالي، نتيجه پادشاهي.دهندمي  united/ايرلنـد شـمالي متحد بريتانياي كبيـر
kingdom of Great Britain and northern irlandخواهد بود .
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و-1  توضيح مفاهيم كليدي تبيين
آ.1-1 نآزادي واقسام

و در. اساسـي حـق آزادي، حمايـت در برابـر دسـتگيري غيـر قـانوني اسـت پيامد اصـلي

ا: ترمينولوژي حقوق، آزادي بدين معناست ط با قدرت عمومي وضعيابرترهايي از بردگي، در

كه آدمي بتوانـد قـدرت خالقـه خـود را بـه عمـل درآورد چنانكـه خواهـد انديـشد،  را گويند

كه درس انديشه  نخـست،از: اقسام آزادي عبارت اسـت. ...داند صورت عمل بخشدت مي اي را

و آزاديهاي عمومي سوم، دوم؛آزادي هاي سياسي : جلد اول،1386جعفري لنگرودي،(آزاديهاي فردي؛

78(

و آمد.1-2  آزادي رفت
آن/يكي از انواع آزادي هاي فردي، آزادي اياب وذهاب رفت وآمد اسـت كـه بـه موجـب

و انسان كه بخواهد نقل مكان كند . رفت وآمد كسي مانع از او نشود ايندر حق دارد به هر جا

مي تازيان معاصر آن را حرّية النقل خوانده و به موجب آن، هر كس به اند تواند در داخل كشور

و  و آمد كنـد هر جا كه بخواهد برود به خارج از كشور رفت و و.)88:همـان(بماند آزادي رفـت

ا  كه به موجب آن شخص آمد و بنيادين هر انسان است و بايـدز حقوق طبيعي آمـد، در رفـت

و  و چه در خارج از كشور آزاد باشد چه در كشور و ترك هر نقطه از توقيف بدون دليل اقامت

و  از.محفوظ بماند مصون كه آزادي تـن مـصداقي  اين نوع آزادي نيز خود واجد اقسامي است

.)1386:137آقائي نيا،(آن است

تن.1-3  آزادي
به طرق مختلف محدوديت پذيراست گاهي سلب كامـل آن بـه اشـكالي چـون. آزادي تن

و آدم ربـائي دستگيري، جلب،  و بازداشت اعم از قانوني يا غيرقـانوني، حـبس، اختفـاء توقيف

مييخودنما و گاه تحديد آزادي تن بدون سلب كامل آن در پوشش تبعيد، اقامت اجباي ري كند

مي  يكي از اقسام.دشويا منع اقامت در محل معين ظاهر كه  در پژوهش حاضر صرفاً دستگيري

ا ميست،سلب آزادي تن .دگير موضوع كنكاش قرار

و بازداشت.1-4 و تمايز آن از جلب  دستگيري
به سلب آزادي حركت در.)1906: جعفري لنگرودي، همـان(دستگيري يعني گرفتن متّهم يا مجرم

 گـرفتن يـا-2؛ گـرفتن يـا جلـوگيري كـردن اجبـاري-1: دستگيري بـه معنـاي،معناي مشابه

 جزائـيينگهداري فرد تحت تسلّط خـويش بـه واسـطه اختيـار قـانوني در واكـنش بـه اتّهـام

)garner,2004:115(.
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و از نظر اصطالحي درنگاه غالب حقوقدانان دستگيري واجد تعريفي مستقل از جلب  نبوده

به جهت تخصصي بودن بحث حاضر.11انددهكر اين دو اصطالح را مترادف قلمدادبغلا ليكن

ميو كه بـه موجـب عدم امكان يكسان انگاري دو مفهوم پيشين، توان دستگيري را اقدامي آني

به جرم  به شـيوهيآن تن مظنون يا متّهم به عنف و  اسـتفاده از مـثالً(اي فيزيكـيبه طور موقت

كـه جلـب در حـالي. انگاشـت،شـود اخطار ايست سلب مـي/ يا با اخطاري قانوني) بند دست

و عـدم يلهوسببه دستور مقام قضائي،د باي اصوالً به احضار متّهم و مسبوق  ضابطين دادگستري

و به ادله و مقرون و حضور غير موجه وي در وقت مقرّر و قرائن  امارات كافي صـورت گيـرد

كه بزه انتسابي از درجه اهميت در موارد استثن و يا محل اقامت يا شـغلوايي اال برخوردار بوده

و معين نيستو مي. بدواً جلب او بالمانع است؛كسب متهم معلوم توان گفت جلـب به عبارتي

 شـود نوعي دستگيري بـه دسـتور مقـام قـضايي اسـت كـه از طريـق مـأمور ضـابط اجـرا مـي 

رغم وجود تفاوت در مفهوم از لحاظ آثـار عملـي تفـاوت زيـادي بـينبالبته.)1388:73گلدوست،(

و دستگيري ديده نمي .)1386:46صالحي،(شودجلب

نظر از تفاوت مفهوم دستگيري با جلب به شرح پيشين، تـذكّر ايـن نكتـه ضـروري صرف

و  كه مفهوم دستگيري در بحث حاضر معادل توقيف د است و نيـز قلمـرو بازداشت نبوده واين

مي-في الواقع توقيف.مستقل از يكديگر دارند به آن توقيف احتياطي نيز گفته -شودكه گاهي

مي-و بازداشت از-شودكه بازداشت موقت نيز ناميده و آمد مـتّهم  مستلزم سلب آزادي رفت

به اينكه توقيـف.)164و 1387:165خالقي،(طريق نگهداري در محل معين است بـر خـالف مضاف

مي  به عمل و دستگيري براي مدتـي طوالني كه گاهي تا ختم رسـيدگي صـدور حكـم نيـز آيد

مي  و.)1375:155آشوري،(يابد ادامه آنبه عبارتي نقطه شـروع سـلب آزادي، دسـتگيري اسـتمرار

مي .شودتوقيف تلقي

 موضوعي يا حكم قانوني اي مسئله: تحقق دستگيري-2
كه دستگيري مسئله در نظام انگلست به درستي تصريح شده است  موضوعي اسـت نـه اي ان

اينكه آيا فرد دستگير شـده يـا نـه بـه مـشروعيت. موقعيت است،دستگيري.... قانونييمفهوم

كه آيا او از آزادي تن رفتن به جـائي؛دستگيري مربوط نيست   بلكه با اين موضوع مرتبط است

ا نهستكه مطلوبش در؟)southwales عليه افـسران پلـيس Lewisپرونده( محروم شده يا  ايـن تعريـف

شد Daws v.pppپرونده به زور وارد ماشين شده بود، زمـاني، در اين پرونده. تقويت  مجرم كه

دربه دام افتاد كه ماشين كه به واسطه قفلي بسته شد  پلـيس تنظـيم يلهوسـببه صورت خودكار

،و خـالقي، علـي 117: انتشارات سمت: تهران،، جلد اول، آئين دادرسي كيفري 1375. براي نمونه بنگريد به آشوري، محمد.1

.1387:164،شهر دانش، چاپ اول: آئين دادرسي كيفري، تهران
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مي افتد كه مشخّص شود،. نيست اعالم صريح دستگيري الزم. شده بود دستگيري زماني اتفاق

هر دستگيري مشتمل بر محروميت از آزادي رفـتن.فرد دستگير شده از رفتن ممنوع بوده است 

مي.دشو اما هر محروميتي منتهي به دستگيري نمي؛به محل مطلوب شخص است  توانـد پليس

به شيوه  و آمد مردم به دستگيري نمـي هاي متفاوت مداخل در آزادي رفت .دشـوه كند كه منتهي

مي دادگاه ها پذيرفته يك نمونه اين است كه به منظور جلوگيري از نقص) موقّتاً(توانداند پليس

به دسـتگيري بد detain)(فرد يا افرادي را يكجا نگه داردbreach of peace)(صلح ون اينكه منتهي

در(تهاي قانوني از شخص اس نمونه ديگر، بازرسي. شود آن ممكـن اسـت پلـيس خـاللكه

 مـثال بواسـطه توقيـف.هاي منطقي ضـروري اسـت نيرويي را بكار ببرد كه براي انجام بازرسي 

شـ) اجباري او  در حاليكـه.دواين بازرسي ها از نظر دادگاه ها چيزي كمتر از دسـتگيري تلقـي

تـوان گفـت مـي.ا نيـست مرز بين دستگيري ها وديگر اشكال توقيف قابليت تبيين دقيق را دار

ساختار اصلي وكاركرد رسمي دستگيري، سلب آزادي فيزيكي شخص بـه منظـور نگهـداري او 

و يا تأمين حضور آنهـا در دادگـاه اسـت  به تحقيق از جرم  البتـه.در اداره پليس با هدف كمك

اد مثل جائيكه اشـخاص مـست، اطفـال يـا افـر(باشد)protective( تواند حمايتي دستگيري مي

مي  مي) شوندمختل المشاعر به خاطر سالمتي خودشان توقيف  preventiveتواند پيـشگيرانهو نيز

د مثل جائيكه شـخص بـه شـكل صـوري بـه منظـور جلـوگيري از نقـص صـلح دسـتگيرشبا

.)(Sanders and young, 2002: 113دوشمي

مي،به عبارت ديگر دارد اعـالم مـي اصـطالحاً دهـد كـه افـسر پلـيس دستگيري زماني رخ

مي يا زماني؛شخص بازداشت است  كند يا زمـاني كـهكه او از زور براي دستگيري فرد استفاده

مي  كه اگر الزم باشد بـراي جلـوگيري از حركـت فـرد از زور اسـتفاده لفظاً يا عمالً نشان دهد

م؛اگر عبارات كامالً واضح استفاده نشود. خواهد كرد  ربوطـه تحـت در ايـن صـورت شـخص

به طور خاص در مواردي اهميت مـي.شوددستگيري تلقي نمي  يابـد كـه دسـتگير البته اين امر

.شده مست يا كم شنواست

و مباني دستگيري پليسي-3  مفهوم
 مفهوم دستگيري پليسي.3-1

 منظور از دستگيري پليس، سلب آزادي تـن افـراد بـراي رفـتن بـه محـل،در بحث حاضر

و. نيروهاي پليس است يلهوسبمطلوب نظر به اينكـه بحـث سـلب آزادي موضـوعي مبـسوط

ا  كه ست؛واجد جوانب مختلف  لذا مجال بررسي شقوق مختلف سلب آزادي تن فراهم نيست

و يـا اقـدامات مقامـات پليـسي بـا دربرگيرنده اقدامات مستقيم مقامات قضائي در سلب آزادي
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صر. تجويز مقامات قضائي باشد به عنوان عامل مستقل، آزادي فاً محدودهبه ناگزير كه پليس اي

. موضوع تحقيق حاضر قرار گرفته است،ندكتن شهروندان را سلب مي

 مباني دستگيري پليسي در نظام حقوقي انگلستان.3-2
ا در، واقـعدر. سـت در بحث مباني عمدتاً مباني دستگيري مستقل پليس موضوع كنكـاش

به اينكه پلـيس از اقدامات نيروهاي پليس به عنوان ضابطين مجري دستورات قضائي با التفات

و مبناي عملـش  نظر تصميم گيري درباره لزوم يا عدم لزوم دستگيري نقش تقريباً منفعل داشته

و   غالباً جرائمي اسـت كـه پلـيس مجـاز بـه، لذا نقطه اتّكا؛دستورات صادره است صرفاً احكام

به عنوان مقام صاحب ا مداخله كه در نظـام.ستاختيار البته توضيح اين مطلب ضروري است

 دادگـاه صـلح، يلهوسبarrest under warrant)(حقوقي انگلستان دستگيري پليس با دستور قضائي

و در ايـن و بررسي در مورد آن وجود نـدارد كه مجال بحث تابع احكام خاص خويش است

 مــورد بررســي قــرار (arrest without warrant)مقالــه صــرفاً دســتگيري بــدون دســتور قــضائي

.)Feldman,2002:329( گيردمي

نه همه(تعداد زيادي از كه افسر پليس دليلـي) البته اختيارات دستگيري بر اين مبتني است

به اينكه مظنون جرمي را مرتكب شده)reasonable cause( منطقي  has committed)( براي اعتقاد

ا Is(رتكابيا در حال committed(يـا درصـدد ارتكـاب)Is a bout to commit (آن اسـت داشـته

به بيان قانون نيست. باشد افسري كـه بـه. بلكه مرتبط با حقايق است؛ واژه دليل منطقي مربوط

وينحو متعارف اما به اشتباه بر اساس ديدگاه  را ويژه از قانون اقدام كنـد اختيـار دسـتگيريش

معقوليـت بـدون. معيار عيني يـا نـوعي دارد،دليل منطقي. متعارف داشته است اعمال كند، ظن 

به ادراك ارزيابي مي البته با لحاظ فرعـي بـودن بحـث امكـان . (Murphy,2002: 959)شودارجاع

. تدقيق در تمامي زواياي حقوق انگلستان در اين تحقيق موجود نيست

ا  1984ساس قانون پليس وادله كيفـري اختيارات دستگيري پليس بدون دستور قضايي بر
(Police and crimind Evidence Act 1984 (PACE 1984)) و ديگر قـوانين متفرّقـه كـه اعمـال آن

ال در خصوص نقض صلح؛ استمرار يافته است1984 قانون يلهوسبعمالً  breach(اختيار كامن

(of peace 1986 اختيارات موضوع قانون نظم عمومي/public order Act 1986 و ديگر اختيارات

ايـن. سـتا2000مثـل قـانون تروريـسم (ibid: 965) 1984هاي بعـد از مندرج در قانونگذاري

و ادله كيفري24،25،26،27اختيارت عمدتاً در مواد  .شودمشاهده مي)PACE( قانون پليس
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 مباني دستگيري پليس در نظام حقوقي ايران.3-3
24ي مستقل، مبناي عمل نيروهاي پليس در نظام حقوقي ايـران مـاده در خصوص دستگير

و انقـالب در امـور كيفـري مـصوب كـه سـتا 1378قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي

و تحت نظر قرار دادن افراد را درجرائم مشهود موضوع ماده   همـان قـانون21اختيار دستگيري

كه مالحظـه مـي1.ط نامبرده شده اند به نيروهاي پليس اعطا كرده است كه ضاب د شـو همانگونه

به عنوان جرم مشهود قانونگذار ايراني، از نظر زماني تحقّق واقعه جرم در گذشته را با شرايطي

و دستگيري  به مداخله و نيروهاي پليس را مجاز در ايـن نگـاه ممكـن اسـت بـا. داندمي تلقي

به عباراتي چون  3و2 در بند) پس از وقوع جرم(،1در بند) شدهواقع(توجه به تصريح مقنّن

 چنين استدالل شود كه اين قانون مرحله شروع به جرم را تحـت لـواي خـويش قـرار5و4و

 البتـه بـا اتّخـاذ. مامورين فقط پس از اتمام جرم، حق مداخله دارنـد،به عبارت ديگر.دهدنمي

كه از به جرائمي شوند، خـود نظر قانون جرم محسوب مي تفسيري منطقي مبني بر اينكه شروع

به مداخله  و مأمورين مجاز  اما با اين توجيه؛دشو اين ايراد مرتفع مي هستن؛به نوعي جرم بوده

وشوايراد ديگر ظاهر مي به جرم اصوالً جرم نبودهنآد كه شروع مگـر21كه با لحاظ اين مسئله

كه مقنّن تصريح دارد  د؛در مواردي و ضابط در وضعيتي و شـوار قـرار گرفتـه امكـان مداخلـه

كه شروع به ارتكاب جرمي  در. وابسته به اطالعـات حقـوقي اوسـت،دهكردستگيري شخصي

 يا اطّالع حقوقي واثق از جرم بودن شروع بـه جرمـي خـاص داشـتهدچنين مواردي ضابط باي

و يا تا ارتكاب كامل جرم و مرتيلهوسبباشد تا اقدام مقتضي را به عمل آورده كب منتظر مانـده

به دستگيري وي  كه پر واضح است اين موضوع مغاير با اهداف ذاتـي نيـرويكسپس اقدام ند

لذا مقتضي است مقنّن در اين خصوص تدبيري هوشمندانه اتّخاذ تا نيروي پلـيس. پليس است 

و بدينسان هر دو سوي شمـشير عـدالت كيفـري كـه  و جايگاه خود واقف به اختيارات نسبت

و برنده حفظ اجرا و رعايت حقوق افراد است، تيز .دشوي قانون

كه برخالف نظام حقوقي انگلستان مأمورين را محـصور و كـر ديدگاه مقنّن از اين حيث ده

ا،ند هستكه آنان مجاز به مداخله مواردي را بر شمرده است   ليكن بـه روشـني ست؛ قابل تقدير

و مبهم از تـالش قانونگـذار بـراي اجـراي آيد مصاديق جرم مشهود اختالطي نامشخّ بر مي ص

مي21توضيح اينكه با مالحظه ماده. است عدالت كهشوق آدك سواالتي به شرح ذيل مطرح د

:شايسته است مقنّن ساعي در رفع ايراد ناشي از پاسخ به اين سواالت باشد

به عبارت ديگر همه21 آيا جرم موضوع نظر مقنّن در ماده-1  آيا بالفاصـله،جرائم است؟

و ناظر مـاوقع باشـد؛ مثل توهينت كم اهمييپس از وقوع جرم  بـا؛ بدون اينكه مأمور، حاضر

چ.1 و معاونت در جرم .33: 1373 ميزان:، تهران1جهت نظر مخالف رك به مرادي، حسن، شركت
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به عنوان مرتكب جرم به شرح بند يلهوسب خاصيمعرفي شخص  ضـابط مجـاز بـه؛2 بزهديده

 دستگيري مظنون است؟

به شرح بند-2 را1 آيا حضور بالفاصله مأمورين در محل وقوع جرم بدون هيچ دليل آنان

به دستگيري شخص خاص مي  ند؟كديگر مجاز

به داليل ديگـر دال بـرد آيا قصد متّهم براي فرار بالفاصله پس از وقوع جرم باي-3  منضم

و اعطـاء مجرميتش بوده يا صرف قصد فرار يا اقدام به آن كافي براي مشهود تلقي كردن جـرم

به پليس است؟  اختيار دستگيري

 قانون مجازات اسـالمي712 بدين معني است كه وي مطابق ماده،بودن متّهم آيا ولگرد-4

و يا صرف ِواقعاً ولگرد باشد ضابطين حتي با برائت متعاقب متهم از اتهام ولگـردي، كـافي نظر

 اساساً منظور مقنّن، متّهم هـر جرمـي اسـت كـه در زمـان؟براي تجويز اختيار دستگيري است 

و6 يا اختيار دستگيري در بندآدستگيري ولگرد باشد؟ در راستاي مبارزه با ولگـردي مختص

 اعطاء شده است؟ 

در نـزد ضـابطين) قتـللمثـ(از ارتكاب جرم اگر شخصي با گذشت مدت قابل توجه-5

و اقرار بدان  ويكحاضر  ند؟هستند آيا ضابطين مجاز به دستگيري

 ضوابط الزم الرعايه در زمان دستگيري-4
 وابط نظام حقوقي انگلستان در زمان دستگيريض.4-1

به متهم گفته مي و بـه سـوي ماشـين پلـيس هـدايت معموالً كه تحت دستگيري است شود

تواند از دستگير شـده جـز در اداره پلـيس بـازجويي يـا در زمان دستگيري پليس نمي. شودمي

ق. تحقيق كند  به بهانه خالصي پليس حق ندارد هيچ حرفي بزند يا عملي با هدف انع كردن فرد

از. انجام دهد از بازداشت براي محروم كردن فرد از مشاوره حقوقي  دستگير شده همچنين بايد

دشـو مطلـع free of charge)(و مجـاني)independent(حق خودش براي مشاوره حقوقي مـستقل 

(Franks, 2009: 5).

از يس در زمان دسـتگيري صـرف در نظام حقوقي انگلستان رفتار نابجاي نيروهاي پل نظـر

و  بـه. تواند تاثيرات قابل توجه برفرآيند دادرسي بگـذاردمي،انتظامي آنان امكان تعقيب كيفري

 در يك پرونده پس از اينكه دادگاه نواري را شنيد كه افسر پليس در آن بـه هنگـام،عنوان مثال 

به او گفت16يدستگيري نوجوان في بگوئي صورت عربي گونه تو را اگر يك كلمه اضا: ساله

مي كه تو نمي .... كنم خرد آن تواني در دادگاه هم آن اين چيزي است را را عنوان كني چون من

 دادگاه اتهام اخالل در نظم عمـومي عليـه. او را از انجام وظيفه معلق كرد؛نويسمبه درستي مي
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يك من نمي:قاضي گفت. نوجوان را منتفي دانست را توانم هيچ بـاور كـنم كـه ايـن از مطالبي

به من گزارش مي .(The guardian, 20 may 2005)دهند افسران

عبـارت دقيـق. اسـت /cautionاز ديگر ضوابط ضروري در زمان دستگيري اخطـار قـانوني

به وسيله قانون بيان شده است  در: اخطار قانوني  شما مجبور نيـستيد چيـزي بگوييـد امـا اگـر

كه بعد زمان بازجوئي ميها چيزي را  ذكر نكنيـد ممكـن اسـت بـه،كنيد در دادگاه به آن استناد

كه بگوييد مي 11.(Code of c, 10.9)تواند دليل باشد دفاعيات شما لطمه وارد كند هر چيزي

به ملحوظ نظر قراردادن كه مأموران پليس، موظّف موضوع ابالغ داليل نيز از مسائلي است

ش.ندهستآن  كه ديگري را دستگير مي هر  او را از دليل دستگيري يـا در همـاندكند، باي خص

در خصوص نيروهاي پليس نيز اين قاعده اعمال. مطّلع كند زمان يا در سريع ترين زمان ممكن

 اگر اين اطالعات ارائه نـشود، دسـتگيري قـانوني؛ حتي اگر دليل بازداشت مسلّم باشد؛شودمي

ار. نخواهد بود At(ائه اطّالعات در زمان دسـتگيري وظيفه time of arrest(اي نيـست كـه وظيفـه

 بلكه ممكن است در طول دوره زمـاني معقـول؛بتوان دقيقاً در همان لحظه دستگيري اجرا كرد 

 Custody(قبل يا بعد از آن لحظه انجام شود يا نياز به ارائـه اطالعـات توسـط افـسر بازداشـت

officer(يك همكـار ارائـه شـود يلهوسب ممكن است اين اطالعات. باشد )NV: 2000 Murphy, 

ibid 969(.

 ضوابط نظام قانوني ايران در زمان دستگيري.4-2
نظام حقوقي ايران واجد مقرّرات مفصل در باب ضوابط قانوني حـاكم در زمـان دسـتگيري

اني در تـوان ضـرورت اطّـالع رسـ ليكن از مجموع قواعد ومقـرّرات حـاكم، مـي؛پليس نيست 

 ميثـاق9 مـاده2به موجـب بنـد. خصوص داليل دستگيري وابالغ كتبي داليل را استنباط كرد 

و سياسي مي 1966حقوقي مدني شـود، بايـد در زمـان توقيـف از داليـل هر فردي كه توقيف

و سريعاً از اتّهامات عليه خود مطّلع شود  ق24 همچنـين بـه موجـب مـاده. توقيفش آگاه شود

..آدك چنانچه درجرائم مـشهود بازداشـت مـتهم بـراي تكميـل تحقيقـات ضـروري باشـد،.(

به متهم ابـالغ شـود  فانه مقـنّن ضـمانت....)موضوع اتّهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً متأسـ 

ن راكراجرائي در اين خصوص مقرّر و رويه قضائي نيز هيچگاه رعايـت تكليـف فـوق ده است

تل  نبراي ضابطين ضروري كه عمالً در كمتر دادرسي، ضابطان مقـرّرات ده است به نحويكرقي

نظر از نيـاز بـه تـصريح مقـنّن در راسـتاي تـضمين اجـراي البته صرف.نندكفوق را مرعي مي

مي  به موجب اصل تكليف فوق در شرايط فعلي،  قانون اساسـي32توان چنين استدالل كرد كه

را مجموعه) (code of cمجموعه رويه هاي.1 و اختيارات پليس در اداره پليس  اي از رويه قضايي است كه حقوق مظنونين

. كندمشخص مي
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و تفهميم در صورت بازداشت، موضوع اتهام ( .... به متّهم ابالغ  بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً

و حداكثر ظرف مدت به مراجع صـالحه قـضايي ارسـال، ساعت24شود ) پرونده مقدماتي ...

 مقنّن ضمانت اجراي صحيح اين حق متّهم بـراي آگـاهي كتبـي از داليـل، از طرف ديگر.شود

به موجب ماده پيش بينـي كـرده)11/10/1381اصالحي( قانون مجازات اسالمي570اتّهام را

مي. است و«: دارداين مقرّره اعالم و دستگاه هـاي هر يك از مقامات به نهادها مامورين وابسته

كه بر خالف قانون،   آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقـوق مقـرر حكومتي

و محروميت از يـك تـا؛ در قانون اساسي محروم نمايد، از5عالوه بر انفصال از خدمت  سـال

سه سـال محكـوم خواهـد شـد  البتـه بـا فـرض پـذيرش.»مشاغل دولتي به حبس از دو ماه تا

ن تاثيري در صحت وارزش تحقيقات معموله استدالل فوق نيز عدم رعايت مقرّرات فوق كماكا

.نخواهد داشت

از تحقق دستگيري-5  ضوابط قانوني الزم الرعايه پس
 ضوابط نظام حقوقي انگلستان.5-1
 تضمين نگهداري صحيح.5-1-1

كه ديگري را دستگير مي به تضمين نگهداري صـحيح از فـرد دسـتگير شخصي كند متعهد

هر.شده است  مي وقتي شخصي در شود يا پس از دسـتگيري مكاني غير از اداره پليس دستگير

مي يلهوسب  مأمور پليس موظّـف اسـت او را در سـريع؛گيرد شهروند تحت تسلّط ضابطين قرار

او(ترين زمان ممكن بـه اداره پلـيس ببـرد و ادلـه كيفـري30 مـاده2بنـدهاي .)PACE 1984 قـانون پلـيس

مي يلهوسباره پليس گام در بدو ورود به اد خستينن  افسر بازداشت؛شود افسر بازداشت برداشته

و حداقل واجد درجه گروهباني است كه ناظري بي طرف درتحقيقات پليسي محسوب مي شود

كه شخصي مظنون در آن وجود دارد  كه بـه عنـوان،بنابراين. مستقل از هر تحقيقي است  زماني

به هيچ وجه نباي افسر بازداشت عمل مي د در فرآيند تأمين ادلّه عليه مظنونين يا از مظنـونين كند

به عهده افسر بازداشت است كـه تـضمين . sanders,ibid:170)(اي داشته باشد مداخله اين وظيفه

و  هيچ گونـه تهديـد يـا تحريـك نـاروا كند افسران پليس با مظنون خود، صحيح برخورد كرده

 در دفتـر افـسر بازداشـتدين در سلولشان باي جزئيات هرگونه مالقات با مظنون. صورت نگيرد 

بر. ثبت شود اينكه آيا افـسر دسـتگير كننـده همچنين اوست كه بايد تصميم فوري بگيرد مبني

كه چنـين  اطّالعات كافي براي متّهم كردن فرد داشته است يا نه؟ اگر افسر بازداشت احراز كند

.)PACE 37 (1) (b)( فوراً آزاد شوديد شخص دستگير شده باي؛اي نزد او موجود نيستادلّه
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و دسترسـي بـه.5-1-2 ، حق وكيل  حق اّطالع از حق مشاوره حقوقي در خصوص قانون
 محتويات پرونده

كه  (PACE 37) استCustody record/افسر بازداشت همچنين مسئول ايجاد سابقه بازداشت

و هم مشاور حقوقي باي و از آن كپي داشته باشـند تـا را مشاهدهآندهم شخص دستگير شده

و مبـاني توقيـف بـه صـورت مشخّص شود آيا حقوق شخص دستگير شده مرعي شده يـا نـه

 (2.9))اي بر اساس قواعد مطلق حاكم بر بازبيني مباني توقيف، مـورد بـازبيني قـرار گيـرد دوره

(2.3) (2.1) (code of practice, supra note, code 2)).

ديدمظنون باي گر از حق مشاوره حقوقي رايگان مطّلع شود اعـم از اينكـه دسـتگير يك بار

افسر بازداشت به طور ويژه بايد بـه صـورت. شده يا داوطلبانه در اداره پليس حاضر شده است 

و  Continuing( مستمريهمچنين اين حقيقت را كه آنها حقوق واضح حقوق زير را به او بگويد

rights(كه مي مطلـع كـردن.... اي در طول بازداشـت اعمـال شـوند هر مرحله توانند در هستند

[ ديگري از دستگيري اش  در]و .... و مـشاوره خـصوص مشاوره حقوقي با مـشاور حقـوقي

.(code c ,6 (a)(6-1)) حاكم بر توقيف)code of practive(هاي اجراييمجموعه آيين نامه

كه حق مشاوره حقوقي را اعالم به صورت آشكار در ادارهدكند بايميبه عالوه يك پوستر

كه توقّفي در تحقيقـات حـادث . (code c ,3 (a)(3.1))پليس نمايش داده شود د، شـو مـي هر زمان

.(Code c, 10.1, 10.5)انجام شود دوباره caution/ اخطار قانونيدباي

مي مطّلع باشنددهمه افراد تحت توقيف پليس باي ور حقـوقي با مشا توانند در هر زمانيكه

و گفتگو كنند  و؛به صورت خصوصي مشاوره اينكه اعم از اينكه حضوري، كتبي يا تلفني باشد

و مجاني از طرف وكيل موظّف در دسترس است ).Code c, 6 (a) (6.1)(مشاوره حقوقي مستقل

 /duty solicitorورود وكيل موظف.5-1-3
كه متّهم وكيل موظّف را مالقات او مـشاور حقـوقي بـا شـغل. كنـدمي اين جا وقتي است

كه با كميـسيون خـدمات حقـوقي  قـرار داد بـسته)legal services commission(خصوصي است

در ادارات. باشـد (present or on call) است تا در اداره پليس حاضر باشـد يـا آمـاده فراخـواني 

در پليس بزرگ  د وكيـل موظّـف وقـت يـك يـا چنـ همه تر مثل اداره پليس لندن ممكن است

تر يا مناطق روستايي يـا حومـه شـهري وكيـل موظّـف آمـاده در ادارات كوچك. حاضر باشند

كه شخص دستگير شده را از حق مشاوره مجاني با وكيل.فراخواني خواهد بود  پليس تا زماني

 اگر شخص دستگير شـده مايـل نبـود كـه بـا.تواند بازجوئي كند موظّف آگاه نكرده است، نمي 

 او بـه،به وكيل موظّف اخطار كنـد كـه بنـابرايندل موظف مشاوره كند، افسر بازداشت باي وكي

كه دستگير شده فرمي را ارائه مي كه شـما«كند با اين مضمون به من گفته است افسر بازداشت
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كه در آن لحظه به مـشاوره حقـوقي نيـازي نداريـد شما تصميم گرفته. ايدتصميمي گرفته .»ايد

به شما بگويمالزم است :من چيزهايي

مي-1 مي قانون توانيد مشاوره حقوقي مجاني از وكيـل در هـر زمـاني دريافـت گويد شما

؛كنيد

مي. من در اداره پليس هستم-2 به شما مشاوره حقوقي بدهممن ؛توانم هم اكنون

مي-3 مي. توانم در مورد قانون شما را راهنمايي كنم من تـوانم بـراي اگر شما بخواهيد من

؛شما كار كنم

. تحقيق از شما را متوقّف كندد اگر شما از من مشاوره بخواهيد، پليس باي-4

ازپس... خواهيداگر شما از من مشاوره مي و بـه هـيچ سـوالي  زير اين نامه را امـضا كنيـد

به افسر بازداشت مرجوع كنيد و اين نامه را مـن همچنـين بايـد بـه شـما. پليس جواب ندهيد

مجبور نيستيد اگر نخواهيد به سـواالت ...توصيه كنم حتي اگر از من مشاوره حقوقي نخواهيد 

مي. پليس جواب بدهيد  كه شما بايـد بگوييـد همه. نامندقوانين اين حق شما را سكوت چيزي

كه شما حق سكوتتان  دو.كنيدمي را اعمال silence)(اين است فرم نامه به شخص دستگير شده

ميستون بر :كنداي امضا پيشنهاد

مي-1 ؛ترين زمان ممكن ببينم خواهم شما را در سريعمن

.)(franks,ibid:6-7خواهم شما را ببينممن نمي-2

 مرحله در اداره پليس بعد از مالقات با افسر بازداشـت،مالقات بـا وكيـل موظّـف خستينن

مي.است :گويد وكيل موظّف نوعاً به دستگير شده

دف-1 ك-2؛ اع از شماست وظيفه من وامالً من ؛اي با پليس ندارمهيچ رابطه مستقل هستم

ي اگر شما وكيل-4؛ خدمات من مجاني است نظر از توانايي شما، در اين مرحله صرف-3

به اينجا خواهم كرد مي-5؛ ديگر بخواهيد من تالش خودم را براي آوردن او در من توانم

مي-6؛ اهي كنم شما را همر،تمامي تحقيقات پليس بهو شما را توانم كمك كنمو با قيد التزام

.(Shepherd, 1997:212)بيرون ببرم) يا ضمانت اگر الزم باشد(حضور 

را،سپس وكيل موظّف اوالً ت مي كند تا حقايق واجـد اهميـ  با افسر دستگير كننده مصاحبه

مي،ثانياً؛ از ديدگاه پليس دريابد ت با موكّل مصاحبه و ثالثاً كند  موكّـل؛ا موقعيت موكّل را دريابد

ميهمه را از حقش براي ساكت ماندن در .كندبازجوئي هاي پليس آگاه

و ابطال عكسو آزمايش.5-1-4  أخذ
كه اتّهامات، طبقه بندي نشده تواند بدون رضايت مكتـوب شـخص نمي،اندپليس تا زماني

اس. دستگير شده، از او اثر انگشت بگيرد  و آن زمـاني اسـت كـه دليـل اثـر يك تثنا وجـود دارد
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مي،اين موقعيتدر.انگشت از داليل پرونده است را پليس توانـد اثـر انگـشت دسـتگير شـده

. گيـرد صورت مـيsuperintendent11)(رئيسيلهوسبتعيين اين مطلب صرفاً، با وجود اين. بگيرد

ش. معدوم شودداگر اثر انگشت او مطابقت نكرد باي خص تبرئه يا پرونده مختومه شود جـز اگر

به همـين شـكل.شوند معدومددر صورت وجود محكوميت سابق جزائي تمامي پرينت ها باي 

كه اتّهامات، موضوع تشكيل پرونده قرار نگرفتـه انـد بـدون رضـايت پليس نمي  تواند تا زماني

 انگـشت بـه زور در حاليكه ممكن است بـراي اخـذ اثـر.كتبي دستگير شده از او عكس بگيرد 

 code of (Code d 3 (a) (3.2) (c))( توان متوسل به زور شـد متوسل شد، براي گرفتن عكس نمي

practice for the identification persons by police officers(.

اگر شخص تبرئه يا پرونده مختومه شد جز در صـورت وجـود سـابقه محكوميـت جزائـي

مي نمونههمه. عكس ها معدوم شونددباي شود از قبيـل هايي كه از شخص دستگير شده گرفته

به مواد مخدر، ادرار،خون  يكـي؛در دو نمونه مساوي ريخته شـود بايد مو يا هر ماده مشكوك

و ديگري براي وكيل مدافع تا به صـورت مـستقل ارزيـابي براي آزمايشگاههاي خارجي پليس

به.دشو  Frederice Aitchison v.Richard(دشـو ابطال پرونده مـي كوتاهي در انجام اين امر منجر

bellj 1998 co/859/98(.

 ضوابط قبل از تشكيل پرونده براي اتّهام.5-1-5
 وكيل موظّـف.تواند با متّهم مصاحبه كندقبل از تشكيل پرونده رسمي براي اتّهام، پليس مي

به محض اينكـه درخواسـت و اي ديگـر مـصاحبه،باشـد شـده) وكيـل(مجاز به حضور است

به صورت مجزا كـار ضـبط را انجـام . (Code E, 112(2.1))تواند حادث شودنمي دو نوار معموالً

يكي از آنها در مقابل ضبط ناصحيح محافظت كند مي و.دهند تا از خرابي  سـپس نوارهـا مهـر

از. يك كپي از نوار داشته باشددوكيل مدافع باي. شوندموم مي و نوار فك مهـر مـي وقتي شـود

ن  مي خستينبراي به تجويز سرويس تعقيب پادشاهي باي بار استماع  وكيـل مـدافع مطلـعدشوند

و فرصت كافي براي حضور به وي داده شودشو .(Code E, q 6 (6.2))د

به دليل مستي يا استعمال مـواد آمـاده نيـست. متهم حق دارد ساكت بماند كه  بـه؛شخصي

به همراه مشاور حقوقي،داگر مظنون نوجوان است باي. گيردبازجوئي قرار نمي هيچ وجه مورد

 بـهداتاقهاي بازجوئي بايـ . (Code cq 12 (a) (12.3) and code c, annexc)دنوالدين نيز حاضر باش

و داراي تهويه باشند توان ملزم كـرد كـه درهنگـام هيچ شخصي را نمي.حد مكفي گرم، روشن

8هـر شـبدر، اوالً؛ مظنـون مجـاز باشـددباي.(Code c, 12(a) (12.9) (12.5))بازجوئي بايستد 

 chief/سربازرس؛ inspector/بازرس؛ sergeant/گروهبان؛ Constable/ ضابطدرجه نيروهاي پليس در انگلستان،(.1
inspectorو رئيس/superintendentبه.ستا  j. Holtman, crimind litigation London. Jordan): مراجعه
pu 2002 
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 Code) ساعت تنفس داشته باشد2هر، ثالثاً؛ در زمانهاي عادي غذا بخورد، ثانياً؛ساعت بخوابد

c, 12 (a) (12.7).( 

 مدت زمان نگهداري.5-1-6
 سـاعت اسـت24 صورت پـذيرد بيشترين مدت ممكن براي توقيف بدون اينكه ايراد اتهام

(PACE 91 (1)) .به اداره پليس محاسبه مي اگر شخص داوطلبانـه. شوداين مدت از زمان ورود

36. (PACE 91 (2) (a) (1))شـود زمان دسـتگيري محاسـبه مـي به اداره پليس بيايد اين مدت از

مح. رئيس پليس تجويز شود يلهوسبتواند ساعت ديگر مي دوديت هاي زماني بـه صـورت اين

بي قيد وشرط اعمـال مـي  و  افـسر توقيـف،در زمـان توقيـف . (PACE S 92 (1))شـوند مطلق

(detention officer) از6كه حداقل درجه بازرس دارد هـر تـوقيفي را بـه فاصـله  سـاعت پـس

هر9كند ودوباره شروع بازبيني مي و  مبـاني ساعت پس از آن، تا تضمين كند كـه9 ساعت بعد

البتـه در خـصوص جـرم تروريـسم . (PACE s 90 (3)(b) and (a))اوليه توقيف هنوز وجود دارد

كنـد ساعت مقرر مـي48 اختيار پليس براي دستگيري را تا 2005قانون پيشگيري از تروريسم 

بـه محـض اينكـه بـراي.)David Herschel and etc, 2008: 300( روز قابل تمديد اسـت5كه تا 

مي؛مات تشكيل پرونده صورت پذيرفت اتها و پليس . عكـس بگيـرد تواند از متهم اثر انگـشت

تواند براي گرفتن عكس از متّهم دوربين بياورد يا براي نشان دادن شرايطش وكيل مدافع نيز مي

مانـد مـي در پرونده بـاقي است موظّفو (shepherd, ibid:720)يا براي مجادله در احراز هويت 

. براي وثيقه يا التزام فراهم كندتا ترتيبي

 حق جبران خسارت.5-1-7
به غلط محكوم. پردازداگر متهم تبرئه شود معموالً انگلستان دستمزدهاي قانوني را مي  اگر

مي؛شده باشد كه او توقيف بوده است، غرامت  قانون عدالت كيفري. پردازد دولت براي زماني
(criminal justice Act 1988)ه مامي133د  جزائـيي محكوم بـه جرمـيوقتي شخص:دارد مقرر

كه حقيقتي تـازه كـشف شـده بـدون ترديـد؛و متعاقباً محكوميتش نقض شودهشد  بر اين مبنا

 بـه شخـصيد دادستان كشور باي.است)miscarriage of justice(حاكي از اعمال ناصحيح عدالت

به خاطر محكوميـت غر،كه امـت بپـردازد يـا اگـر مـرده اسـت بـه مجـازاتي را تحمـل كـرده

 مگر اينكه عدم افشاي حقيقت ناشناخته كالً يا جزئـاً قابـل انتـساب بـه؛خويشاوندانش بپردازد 

.شخص محكوم باشد

 روز توقيـف بـه42به خاطر1991 مارس5 در Lunt v . Liverpool city justicesدر پرونده

غ25دليل عدم پرداخت ماليات محلي  عليـه Regina در پرونـده.رامت پرداخت شـد هزار پوند
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 روز مجـازات59 هـزار پونـد غرامـت بـه خـاطر تحمـل5؛1999 در Brockhillرئيس زندان

.(franks ,2009:11-18)پرداخت شد

 ضوابط نظام حقوقي ايران پس از دستگيري.5-2
و مختص دستگيري مي در هاي پليـسي در كـشور مـا يكـي توان گفت تنها مقررات صريح

و تفهيم اتّهام موضوع اصل  كه پيـشتر مـورد32خصوص ابالغ كتبي داليل  قانون اساسي است

و حفـظ حقـوق5و ديگري بنـد؛بررسي قرار گرفت  قـانون احتـرام بـه آزادي هـاي مـشروع

و بازداشــت افــراد ايجــاب  .....«:داردشــهروندي اســت كــه مقــرّر مــي  اصــل منــع دســتگيري

د مي و نمايد كه كه در قانون معين گرديده اسـت و ترتيبي باشد ر مواردي ضروري نيز به حكم

و خـانواده دستگيرشـدگان در ظرف مهلت مقرّره، پرونده به مراجع صالح قضائي ارسـال شـود

 بديهي است تصديق بر حق اطـالع خـانواده دستگيرشـدگان از دسـتگيري».جريان قرار گيرند 

به شدت ناكافي استت؛اسمظنون يا متّهم قابل تقدير و ضـابطه.ليكن منـد ضرورت پـذيرش

و مكاتبات متّهم با خانواده،  و وكالي خويش از بـديهيات كردن ارتباط، اطّالع، مالقات دوستان

 سـاعت24 البته محدوديت زمان نگهداري مظنونين بـه.انكار ناپذير يك دادرسي عادالنه است 

و مي در دستگيري هاي مستقل پليسي احتمال  ليكن در نظـام.دهد ميزان سوء استفاده را كاهش

به حق دفاع متهم به ويژه در اين مرحله كه تحـت نظـر24حقوقي ايران تضمينات ناظر  ساعته

مي.)212: 1383اردبيلي،(ضعيف است بسيار،نام دارد كه مقنّن هـيچ توجـه به جرأت توان ادعا كرد

به رعايت حقوق دفاعي افراد در اين   اگرچـه ممكـن اسـت چنـين؛مرحله نداشته است خاص

كه با تنقيح مناط از ماده تـوان حـق مـتهم بـر قانون آئين دادرسي كيفـري مـي 128تفسير شود

ع بـويژه بـا.حضور وكيل را در اين تحقيقات تجويز كـرد  لـيكن پـذيرش چنـين تفـسير موسـ 

كه رويه قضائي نيز آن را حمايت نمي كند با مشكل روبروس .تشرايطي

مي در به اصالح مقـرّرات شود قانونگذار در دو پايان پيشنهاد نخـست،:نـدكموضوع اقدام

كه مبـاني آن بـه ويـژه ظـنّ متعـارف  به دستگيري است  بـه)reasonable suspicion(قلمرو اقدام

و هرسه وضـعيت جـرم تـام، قريـب الوقـوع يـا درحـالشمجرميت جايگزين جرم مشهود ده

موبه ارتكاب   ضـوابط،دوم. ضـوع اختيـارات پلـيس بـراي سـلب آزادي قـرار گيـرد صراحت

چگونگي ارتباط متهم بـا خـارج يـا ارتبـاط: ند از قبيلكتبيين را مشخص پس از سلب آزادي

و شرايط آن، اعالم صـريح حقـوق فـرد  و مدت سايرين با متهم، چگونگي مالقات ها با وكيل

و نهايتاً باز  و دسترسي به وكيل و مستند سـازي مثل حق سكوت و نظارت بر سلب آزادي بيني

. آن
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و پيشنهاد  نتيجه گيري
و نگهداري شهروندان و اثبات مجرميـت، يلهوسبدستگيري  نيروهاي پليسي قبل از دادرسي

كه بيش از هر زمـان ديگـر، فـرد خـود را مرحله اي از تحقيقات اوليه در دادرسي جزائي است

مي  و قانون گريز آسيب پذير و رونـدي پليس مي يابد تواند موجد صـدمات احتمـالي بـه فـرد

و ماده32 در كشور ما اصل.دادرسي كيفري باشد   قانون آئين دادرسي كيفري24 قانون اساسي

و ماده و ابالغ كتبي داليل را به خـانواده دسـتگير5تفهيم اتّهام  قانون حقوق شهروندي، اطّالع

مي شدگان را از جمله مقررات الزم الرع و مرحله تحت نظر .دانـد ايه در دستگيري هاي پليسي

 قانون آئين دادرسي كيفري به عنوان مـصاديق جـرم21صرفنظر از اينكه موارد مصرّح در ماده

و قابل اعتناست كه در كشور.مشهود، واجد ايرادات اساسي  ذكر اين نكته خالي از فايده نيست

كه ناظر بر صحت دستگير و كفايت ادله است انگلستان مأموري و؛ي  هيچ دخـالتي در تحقيـق

و ضرورت بازبيني دوره.ندكتأمين دليل عليه مظنون نمي دسـتگيري) هر چند ساعت(اي امكان

و ضـرورت مداخلـه وكيـل، يلهوسبو داليل آن   مقام باالتر، ضرورت اعالم حق سكوت، امكان

و ضبط به سل همه ضرورت ثبت و خروج ها و ورود و مالقات ها ول زنداني، ضرورت تغذيـه

در خواب در ساعات مشخص،  و نيـز حـق مـشاوره و تماس خصوصي بـا وكيـل حق مشاوره

خصوص قوانين، امكان دسترسي متهم يا وكيل بـه پرونـده، تعهـد پلـيس بـه حفـظ سـالمت 

و  و ........... دستگير شده همگي موضوعاتي است كـه نتيجـه تطبيـق مقـرّرات دو كـشور ايـران

مي انگلست به عنوان كاستي هاي مقرّرات داخلي معرفي  پلـيس بـه، در حقيقـت.نـدكان، آنها را

كه در صورت تجاوز از حدود مشخّص، صرفدعنوان فعال بخشي از فرآيند دادرسي باي  بداند

و انتظامي، تحقيقات به عمل آمده ابطال خواهـد شـد  ضـابطه منـد.نظر از امكان پيگرد كيفري

تـرين خصيـصه تـوان مهـم دستگيري هاي مستقل پليس در كشور ما را مـي نبودن مقرّرات در

كه مقنّن باي .ي در صدد اصالح آن باشددمرحله تحت نظر بر شمرد
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