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چکیده
پلیس به نمایندگی کهاي است یفهوظدستگیري متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، 

در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی گذارانقانوناما ؛ دهدیماز عامه مردم انجام 
تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل انددادهشهروندان نیز 

و حدود مداخله شهروندان در مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط. مقامات قانونی دهند
که خاستگاه نظریه دستگیري شهروندي است، دستگیري متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان 

در نظام کامن ال، دستگیري شهروندي مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان . پردازدیم
اما در ؛ ري متهمان را دارندانگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگی

قانون آیین دادرسی 45گذار در تبصره یک ماده نظام حقوقی ایران و براي نخستین بار، قانون
باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور 1392کیفري مصوب 

را ظ صحنه جرمبراي جلوگیري از فرار مرتکب و حفاقدامات الزمضابطان دادگستري، حق انجام 
دهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل این مطالعه تطبیقی نشان می. به مردم داده است

. شودترین شرایط دستگیري شهروندي در حقوق ایران و انگلستان محسوب میمهمضرورت،
خود رویکرد مثبتیخوديحق دستگیري توسط اشخاص عادي در قانون ایران بههرچند تصریح به

سو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از تواند از یکاست؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود می
. قانون ضرورت دارددیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگري و اصالح

امات اقدحدودمصادیق جرایم قابل دستگیري،زدایی از مواردي ماننداین بازنگري در راستاي ابهام
هاي قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیت

.دستگیرشده خواهد بود
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مقدمه
اي امري گریزناپذیر است و از طرف دیگر، هنر علم طرف، ارتکاب بزه در هر جامعهازیک

جویی و ساختار سازي براي تحقق گستري و رسالت تشکیالت عدلیه نیز چارهحقوق، عدالت
هاي هر جامعه را حمایت ترین ارزشرو قوانین جزایی مهمازاین. این هدف واالي بشري است

با . گیرندها مجازات در نظر میها را جرم دانسته و براي مرتکبین آننموده و اعمال مغایر با آن
ها، منافع عمومی و زیان وارده بر جامعه در کنار خسارتی که در اثر دولتگذر زمان و تشکیل

شد از اهمیت خاصی برخوردار شد و تعقیب جرم و ارتکاب جرم به شهروندان وارد می
. کشان در برابر قانون، عالوه بر بزه دیده، از وظایف حاکمیت نیز محسوب شدمجازات گردن

دهد تا در فرایند کیفري نقش فعالی ایفا کند و به دنبال میدولت بر اساس این مبنا به خود حق
اند تا به نیروهاي مقتدري نیز به وجود آمده). 254:1390میري (کشف و بررسی حقیقت باشد 

مصداق . رفته را احیا کنندنمایندگی از اعضاي جامعه با مجرمان برخورد نموده و نظم ازدست
من بر عهده گرفتن بسیاري از وظایف و اختیارات، در اصلی این نیرو، نهاد پلیس است که ض

عنوان بازوان اجرایی دستگاه عدالت صورت وقوع جرم، کشف و تحقیقات مقدماتی آن را به
کیفري بر عهده دارد؛ لذا دیگر اشخاص و نهادها حق دخالت و اعمال قوه قهریه را نخواهند 

عدول کرده و به دالیل گوناگون، به گذاران باوجود شرایطی از این اصلاما قانون؛ داشت
واقع، شهروندانی که به. دهندشهروندان عادي نیز اجازه دخالت و اعمال قوه قهریه را می

اند این بار خود، مسئولیت دارندگان اصلی این حق هستند و آن را به حکومت واگذار کرده
از جامعه بنابراین، ؛ گیرنداحیاي حقوق خود و اعاده نظم به حالت سابق را بر عهده می

.کندمیاستفاده یکنترل اجتماعيبراسازوکارهاي مختلفی
در نظام حقوقی انگلستان، هرچند شیوه معمول دستگیري بر اساس قرار بازداشت است که 

و نیروي ) 134:1389مهرا (د شوتوسط قاضی دادگاه صلح یا یک مقام قضایی ارشد صادر می
سیعی در این زمینه دارد؛ اما اختیار دستگیري توسط شهروندان عادي در پلیس نیز اختیارات نسبتاً و

یافته قانون پلیس و جرم سازمان110که بر اساس ماده 11984قانون پلیس و ادله کیفري24ماده 

مقررات ینتراجرایی آن، از مهمهاينامهیینو آ) Police and Criminal Evidence Act (PACE(این قانون .1
گسترش نامهیینآ9و امروزه به 5این قانون که در ابتدا هاينامهیینهر یک از آ. حوزه حقوق کیفري انگلستان هستنددر 
راجع به (B)نامه یین، آیدر مورد ایسـت و بازرس(A)نامهیینکه آچنان. است، ناظر به موضوع خاصی هســتندهیافت

درزمینه (D)نامهیین، آیرشدهناظر به دســتگیري و رفتار با فرد دستگ(C)نامهیینتوقیف اموال، آبازرســی اماکن و
در مورد ضبط تصویري بازجویی و (F)نامهیینبازجویی، آیصوتراجع به ضبط(E)نامهیینتحقیقات و ثبت سـوابق، آ

.قانونی بازداشت اشخاص استیاراتدر مورد اخت(G)نامهیینآ
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در کشور ایران، نخستین بار . شده استتغییراتی در آن به وجود آمده، پذیرفته2005سال 1شدید
به این مهم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 45ر در تبصره یک ماده گذااست که قانون

»اقدامات الزم براي جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم«توجه داشته و حق انجام 
جانبه تازگی موضوع در حقوق ایران، بررسی همهنظر به. براي همه شهروندان در نظر گرفته است

که در این زمینه داراي قدمتی دیرینه است قی آن با حقوق انگلستان این حق و مطالعه تطبی
شود آن است که اوالً، هاي اساسی که در این راستا مطرح میپرسش. یابدضرورت و اهمیت می

شرایط اعمال دستگیري شهروندي در ایران و انگلستان چیست؟ ثانیاً، حدود اختیارات شهروندان 
جانبه ها نیازمند بررسی دقیق و همهشک، پاسخ به این پرسشاست؟ بیدر این رابطه به چه میزان 

ایران و انگلستان راجع به موضوع است تا درنهایت بتوان با کاربرد یک سیاست مقررات قانونی 
گذار را نیز اصولی و منسجم در این زمینه از بسیاري از مشکالت اجتناب نمود و منظور قانون

که سعی خواهد شد به فراخور، رویه قضایی انگلستان نیز ضمن این. نددرستی جامه عمل پوشابه
یابی به رویه جاري و احکام احتمالی که جستجو براي دستمورداشاره قرار گیرد؛ درحالی

.ي ایران، با توجه به جدید بودن موضوع، دستاوردي به همراه نداشتهادادگاه
ناسی و تبیین پیشینه دستگیري شهروندي خواهند شنگارندگان در این نوشتار، ابتدا به مفهوم

وتحلیل یهتجزپرداخت و سپس شرایط اعمال و حدود اختیارات شهروندان را با نگاهی انتقادي 
.خواهند نمود

2مفهوم دستگیري شهروندي-1

عمید (بازداشت آمده استو، اسیر نمودنساختندستگیري در لغت به معناي گرفتار 
ظر اصطالحی، دستگیري به معناي بازداشت فرد براي جوابگویی به اتهام از من). 525:1389

به دیگر بیان، دستگیري عبارت از محروم کردن یک شخص از آزادي توسط مقامات . است
مهرا (تضمین کردن حضور وي جهت پاسخگویی به اتهام کیفري است منظوربهقانونی 

یله اشخاص وسبهنی نیست؛ بلکه ممکن است البته دستگیري محدود به مقامات قانو). 79:1392
دار صورت گیرد یا برخالف قانون و بدون یتصالحعادي و به امر قانون و به دستور مقام 

).81:1373ناصرزاده (دار باشد یتصالحدستور مقام 
که در ادبیات نوشتاري شده و با اینگرفته3»سیویتاس«التین واژهنیز از» Citizen«شهروند یا

1. Serious organized Crime and Police Act (2005) (SOCPA).
2. Citizen's arrest
3. Civitas
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جامعهیککه درافراديتکتکبهتوان گفت شهروندان فارسی سابقه چندانی ندارد، میزب
یکجغرافیاییدر محدودهکهافراديتمامتعریف،ایندر.شودمیگفتهکنندمیزندگی
؛ شوندمیتلقیشهروندکنند،میکشور زندگیآنمرزهايازخارجدرتبعهعنوانبهیاکشور

وشهروندانازتابعیدولتبلکهگیرند،میقراردولتازکه تابعینیستندافراداینبنابراین،
).105: 1390ی غالمغالمی رزینی و(هاست آنخواستگیري وتصمیمبرمبتنی

دستگیري . شودبر اساس آنچه آمد، مفهوم دستگیري شهروندي تا حدودي مشخص می
یا شخصی غیر از کارکنان د شهرونیکتوسط شهروندي، بازداشت کردن یک شخص 

حق همچنین در معناي . (Carmen 2013: 182)اجراي قانون، بدون داشتن حکم بازداشت است 
یت است جرم و جناارتکابکه مظنون بهاست یحکم کسیري بدوندستگدرعاديشخص

(Collin 2004: 48) . به بیانی ساده، دستگیري شهروندي، سلب آزادي تن اشخاص توسط
هرچند وظیفه دستگیري متهمان بر عهده ضابطان دادگستري و پلیس . ندان عادي استشهرو

نهاده شده است؛ امروزه بسیاري از کشورها، دستگیري متهمان توسط شهروندان عادي را به 
.1اندرسمیت شناخته و قوانین مربوط به آن را نیز تصویب کرده

واند دیگري را که در حال نقض نظم تبر اساس یک قاعده کلی در کامن ال، هر شخصی می
در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون آیین ). 136،1389مهرا (است دستگیر کند 

، مقرره قانونی که صراحت بر حق دستگیري توسط شهروندان داشته 1392دادرسی کیفري 
را به رسمیت این قانون در اقدامی بدیع این حق45اما تبصره یک ماده باشد، وجود نداشت،

بنابراین در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان، این حق در قانون کشور ما همچون ؛ شناخته است
هاي اي است که نیاز به گذشت زمان، تبیین و تفسیر حقوقدانان و بررسینوزاد تازه متولدشده

بر مبانی ، با تکیهازاین نیز، اندیشمندان حقوقی کشورالبته تا پیش. تطبیقی براي رشد و نمو دارد
.اندمختلف، در قبول یا رد حق دستگیري شهروندي استدالل کرده

پیشینه دستگیري شهروندي-2
ها است؛ چراکه مطالعه جامع راجع به موضوعاتی که نوظهور نیستند، نیازمند تحقیق در پیشینه آن

هاي تاریخی ریشه.اي استگذار شناخت امروزي از هر پدیدهیهپاهاي تاریخی،این بررسی
یایاب بودهکم، که افسران قانونیزمان. گرددبازمیانگلستان کشوربهانشهروندتوسطبازداشت

: ك.ر: اندبراي مطالعه بیشتر در مورد قوانین و کشورهایی که حق دستگیري شهروندي را به رسمیت شناخته.1
http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen's_arrest
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در چنین شرایطی، اشخاص خصوصی، بار حفظ نظم عمومی . نداشتندوجود اصالًمناطقیدر برخ
از میالد مسیح، سال بعد900حدود .(Gardner and Anderson 2012: 386)کشیدند را به دوش می

دانمارکی و انگلوساکسون و دردر فرهنگ نهفته کهو نظم خود راحفظ صلحیتجامعه مسئول
از این دوره بود که سنت اجتماعی دستگیري . ، بر عهده گرفتوتاز بودتاختدر حال یتانیابریرجزا

یک از اي که مسئولیت حفظ نظم محلی به عهده هرگونهتوسط شهروندان شکل گرفت؛ به
هاي مشخص، مسئولیت بنابراین، همه مردان ساکن یک مکان معین در قالب؛ شهروندان قرار گرفت

میالدي انگلستان را فتح کرد، نهادها 1066در سال 1نرمنبعدازآنکه. حفظ صلح را بر عهده گرفتند
که دبویستمی س» فرانک پلیج«.اصالح شدfrankpledge«2«یستمسهاي پیشین، تحت و آیین

مسئولیت حفظ صلح را میان اشخاصی که از طریق خویشاوندي یا سوگند وفاداري به پادشاه مرتبط 
.(Hollin 2013: 238.239)کرد بودند، تقسیم می

وسطی، دستگیري شهروندي بخش مهمی از اجراي قانون توسط واقع، در انگلستان قرونبه
هروندي، متهمی را به قاضی صلح معرفی شد که شتعقیب کیفري هنگامی آغاز می. جامعه بود

توانست خود، بزه دیده جرم یا شخصی باشد که مجرم را در حین این شهروند می. کردمی
مشارکت تأکید بربا نیز 3کالنترها. (Radzinowics 1956: 76)ارتکاب جرم دستگیر کرده است

ان، مردم را به هاي حوزه قضایی خودشدر شهرها و روستانیرومند اشخاصفعال توسط
دستگیري، در عملبریحق افراد خصوصاین عصر،در .کردنددستگیري شهروندي تشویق می

البته، در این دوران، .(Grossack 1994: 2)ر این امر بود ب4کالنتر و پاسبانیکهمانند اختیار
تکلیف دستگیري شهروندي یا کمک طلبیدن از دیگران صرفاً یک حق نبود، بلکه در مواردي،

شده است هر شخصی که سارقی را در حال سرقت که گفتهچنان. شداشخاص نیز محسوب می
که فریاد بزند، اجازه دهد وي فرار کند، باید خسارت ناشی از و عامدانه، بدون آنمشاهده کند
دانسته آن شخص مجرم بوده و خود عنوان غرامت بپردازد یا سوگند بخورد که نمیدزدي را به

خواهی دیگري را بشنود، ولی توجهی نکند، همچنین هر شخصی که فریاد کمک. رها کندرا 
هرحال، این وظیفه به. بپردازد یا با سوگند کامل، خود را رها سازد5باید غرامت پادشاهی

البته دستگیري توسط . مانده استهاي مهم کامن ال در عصر جدید باقیعنوان یکی از ویژگیبه
براي مثال در قانون . هاي حقوقی باستان نیز هستهاي دیگر نظامز ویژگیاشخاص خصوصی ا

1.Norman
از یک ناحیهافراد مالیات پردیجمعمسئولیت دسته.2

3.Sheriffs
4. Constable

5.Kings oferhyrnesse»جریمه مخصوص براي سرپیچی از دستورات سلطنتی«
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حمورابی، شهروندانی که در محل ارتکاب قتل یا سرقت حضور داشتند، در صورت قصور در 
.(Maxwell 1993: 236)شدنددستگیري مجرم، مسئول جبران خسارت قلمداد می

اي یافتهاي سازمانمیالدي، پلیس حرفه1829ذکر است در انگلستان تا قبل از سال شایان
اختیارات پلیس نیز اصوالً بیش از اختیارات قدیمی شهروندان در دستگیري وجود نداشت و

گونه که در طول تاریخ نظام حقوقی این کشور، تأکید و تکیه زیادي بر شهروند همان. نبود
که تقسیم وظایف و تقویت اکنون نیزعنوان بخشی از قواي عدالت کیفري شده است؛ همبه

گر است، اختیارات طور خاص پلیس، باالترین سطح خود را نظارهنهادهاي اجتماعی مسئول و به
1، اما با تصویب قانون تعقیب جرایم)156و 155: 1391پرویزي فرد (شهروندان ابقا شده است 

مومی بود، سرانجام یعنی دادستان ع» 2سرویس دادستانی سلطنتی«که نقطه تولد 1985در سال 
همواره وظیفه شهروندان است و نه دولت، انگلستان از این تفکر که تعقیب کیفري بزهکاران 

).62:1384ي مقدادگودرزي بروجردي و(روي گرداند 
، 1392در نظام حقوقی ایران، هرچند تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

هاي مختلفی در این شد، اما حقوقدانان دیدگاهیافت نمیمقرره صریحی مبنی بر حق دستگیري 
اي این حق را به استناد نهادهاي دیگر حقوق کیفري به رسمیت عده. کردندزمینه مطرح می

که یک شهروند، قاتل آري، هنگامی. اندشناخته و برخی نیز، نظر بر عدم وجود این حق داشته
رم است را دستگیر نماید، هیچ منطقی حکم به خطرناکی که در حال فرار از صحنه ارتکاب ج

در یک نگاه کلی، مبانی و . حال باید مبناي این حق را استخراج کرد. دهدمجرمیت وي نمی
اهداف گوناگونی ازجمله حفظ منافع و نظم عمومی، دسترسی به متهم و امکان اجراي عدالت،

حمایت از بزه دیده و حتی خود جلوگیري از فرار و تبانی مرتکب، پیشگیري از تکرار جرم، 
عالوه بر موارد مذکور، حقوقدانان که . کننده دستگیري و بازداشت متهمان استبزهکار، توجیه

دیدند، سعی در توسل به مستندات دیگر براي توجیه حق متن صریحی را پیش روي خود نمی
نهاد اجراي قانون اهم توان به ازجمله این مبانی و مستندات می. انددستگیري شهروندي داشته

یعنی محاکمه و مجازات متهم، دفاع مشروع از خود یا دیگري که هر دو زیرمجموعه عوامل 
واحده خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب موجهه جرم هستند، ماده

نظرها فبسا، همین اختالچه3.معروف و نهی از منکر اشاره نمودو حتی نهاد شرعی امربه1354
1. Prosecution of Offences Act 1985
2. Crown Prosecution Service (CPS)

، سلب آزادي از متهم در اهللاتیپرویزي فرد، آ: ك.براي مطالعه بیشتر در مورد این مستندات و انتقادات وارده بر آن ر.3
155-151ص ، 1391ل، تهران، انتشارات جنگل، حقوق ایران و انگلستان، چاپ او
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گفته، براي پایان بخشیدن گذار را به سمت تدوین تبصره پیشو کمبود یک مستند قانونی، قانون
بنابراین بحث از پیشینه حق دستگیري شهروندي در نظام ؛ به این تشتت آراء، رهنمون ساخت
.حقوقی ایران، جایگاه چندانی ندارد

، قانون حمایت از آمران به معروف و 1الزم به ذکر است در راستاي اصل هشتم قانون اساسی
به تصویب مجلس شوراي 23/1/1394در تاریخ تبصره19ماده و 24مشتمل بر ناهیان از منکر، 

ابالغ و ،مجلسیستوسط رئهاي دولت، سرانجام این قانون علیرغم مخالفت2.اسالمی رسید
رسد در این قانون، به نظر نمی. شودشد و حاوي نکته مهمی است که به آن اشاره میاالجرا الزم

معروف یا نهی از منکر، اعطاشده باشد؛ صراحت، اختیار دستگیري شهروندي در قالب امربهبه
معروف مراتب امربه«: داردمعروف و نهی از منکر بیان می، در مقام تعیین مراتب امربه4زیرا ماده 

اتب زبانی و نوشتاري آن وظیفه آحاد و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاري و عملی است که مر
مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودي که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه 

با نمایدمیموظف راسازمان بسیج مستضعفین،17در همین راستا، ماده . »دولت است
معروف و اي امربهسازي و اجرنسبت به فرهنگ،کارگیري آحاد بسیجیان در چارچوب قوانینبه

معروف و در اجراي امربه«: این قانون5البته طبق ماده . نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند
توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق نهی از منکر نمی

در حقوق واقع، این ماده امکان مداخلهبه. »د، مگر در مواردي که قانون تجویز کندشاشخاص 
پذیر دانسته است که هاي اشخاص را در چارچوب اصول و قوانین عمومی امکانو آزادي

توان دستگیري شهروندي طبق شرایط مقرر در هاي آن را میترین جلوهشک، یکی از مهمبی
.قانون آیین دادرسی کیفري دانست

شرایط دستگیري شهروندي-3
ادي در مقام پلیس قرار گیرند و حق دستگیري دیگر که شهروندان عگذاران براي آنقانون

گذر جلوي رهتا از این شهروندان را داشته باشند، شرایطی اعم از سلبی و ایجابی گذارده
که دستگیري و ضمن این. ومرج ناشی از اعمال این حق را بگیرندسوءاستفاده از قانون و هرج

مردمبر عهدهو متقابلیهمگاناستايیفهوظمنکرازیو نهمعروفامربهیر،خبهدعوتیرانایاسالميدر جمهور«.1
».کندیممعینرا قانونآنیفیتو حدود و کیطشرا. دولتبهنسبتو مردمردممبهنسبتدولتیکدیگر،بهنسبت

معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر امربه«: این قانون2مطابق ماده .2
ن قانون ناظر به رفتاري است که علنی بوده و بدون معروف و نهی از منکر در ایامربه«: نمایدیمنیز مقرر 3ماده » .است

».مشخص باشد،تجسس
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رو، باید همراه با شرایط و ست و ازاینبازداشت، یک محدودیت آشکار بر آزادي شهروندان ا
دو نظام حقوقی ایران و انگلستان نیز از . (Newburn and Neyroud 2013: 6)آیین خاصی باشد 

امروزه، . انداي دانستهاین قاعده پیروي نموده و حق دستگیري را منحصر به شرایط و جرایم ویژه
قانون پلیس و ادله . ود نموده استنظریه دستگیري توسط اشخاص خصوصی را محدکامن ال

صراحت، شرایط ترین قانون نوین در این زمینه است، بهکه اولین و مهم1984کیفري مصوب 
ماده . دستگیري و بازداشت را هم براي نیروهاي پلیس و هم دیگر شهروندان بیان نموده است

وجود دارد که در حال تواند شخصی که ظن معقولی هر کس می«: دارداین قانون مقرر می24
که واقعاً در حال ارتکاب چنین جرمی است و است و یا این1ارتکاب یک جرم قابل دستگیري

یا هر شخص دیگري را که یک جرم قابل دستگیري مرتکب شده و یا ظن معقولی وجود دارد 
.»که چنین جرمی را مرتکب شده است را دستگیر نماید

در مقام 1392آیین دادرسی کیفري ایران، مصوب قانون 45همچنین تبصره یک ماده 
، )الف(بندهاي م موضوعیچنانچه جرا«: داردتدوین حق مداخله و دستگیري شهروندان بیان می

صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور این قانون به) 302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(
م را براي جلوگیري از فرار مرتکب توانند اقدامات الزضابطان دادگستري، تمام شهروندان می

هرچند برخی عقیده دارند این اختیار غیر از دستگیري .»آورندجرم و حفظ صحنه جرم به عمل
توان از اقدامات قهرآمیز یا ابزار محدودکننده مانند دستبند یا اسلحه است؛ زیرا در دستگیري می

، اما از دیدگاه )101:1391همکار شاکري و(که تنها در صالحیت مأموران است استفاده نمود
، دستگیري و بازداشت »جلوگیري از فرار مرتکب جرم«ترین اقدام در جهت نگارندگان، مهم

پذیر بنابراین اگر جلوگیري از فرار و اختفا و تبانی متهم به طریق دیگري امکان؛ وي است
.نباشد، شهروندان حق دستگیري و بازداشت وي را خواهند داشت

دهد دو شرط امکان مداخله در جرایم و زمان خاص و مواد قانونی مرتبط نشان میبررسی
ترین شرایط براي تحقق گذار دو کشور، مهمهایی در گفتار قانونضرورت دستگیري، با تفاوت

.پردازیمدر ادامه به تبیین و تحلیل شرایط مذکور می. حق دستگیري شهروندي است

م و زمان خاصامکان مداخله در جرای-3-1
از حیث نوع جرم-1-1- 3

قانون پلیس و ادله کیفري انگلستان، شرط اول براي مداخله شهروندان و 24اساس ماده بر

1. Arrestable Offences
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براي اولین بار، . دستگیري متهمان، آن است که جرم مزبور در زمره جرایم قابل دستگیري باشد
ها اختیار دستگیري بدون آنجرایم را به دودسته جرایمی که در مورد 11967قانون کیفري

ذکر استشایان. حکم وجود داشت و جرایمی که چنین اختیاري وجود نداشت تقسیم کرد
آن را قانون منجزاً تعیین کرده و که مجازاتشودمی اطالق مییبه جرام قابل دسـتگیريیجرا

تگیري نیز بر هاي جرایم قابل دسجلوه. توان بدون قرار بازداشت، دستگیر کردمرتکب را می
جرایمی که مجازات قانونی ثابتی دارند . الف: اند ازاساس قانون پلیس و ادله کیفري عبارت

21جرایمی که اگر مرتکب آن . ب) عنوان نمونه قتل عمد که مجازات آن حبس ابد استبه(
که آن جرم ساله یا بیشتر باشد، ممکن است به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شود یا این

سایر جرایم خاص . ج) سوزيجز آتشبه(دربردارنده ایراد خسارت کیفري به اموال باشد 
عنوان نمونه جرایم گمرکی یا برخی جرایم جنسی مانند قدم زدن زنان روسپی در خیابان به(

).81و 80: 1392مهرا ) (منظور جلب مشتريبه
24، جایگزین ماده 2005وب یافته شدید مصقانون پلیس و جرایم سازمان110اکنون ماده 

طور خالصه، این قانون اختیارات موجود را حفظ و در برخی به. شده استگفتهقانون پیش 
اي که کاربرد آن را از جرایم قابل دستگیري به همه جرایم گونهها را گسترش داد؛ بهموارد آن

ازداشت، شخصی که با کیفرخواست، توسعه داد؛ بنابراین شهروندان ممکن است بدون حکم ب
در حال ارتکاب یا به دالیل معقول، متهم به ارتکاب یک جرم با کیفرخواست است را دستگیر 

گونه که گفته شد، در این قانون همان. (Sanders, Young and Burton 2010: 153)نمایند 
قابل تفکیک جرایم به قابل دستگیري و غیرقابل دستگیري نسخ و اختیار دستگیري از جرایم 

در نظام حقوقی انگلستان، جرایم از منظر . دستگیري به جرایم با کیفرخواست گسترش یافت
و جرایم 3، جرایم با کیفرخواست2شیوه رسیدگی و دادگاه صالح به سه دسته جرایم اختصاري

باید دید منظور از جرایم با کیفرخواست که در آن شهروندان حق 5.شوندتقسیم می4دو وجهی
1. Criminal law Act 1967
2. Summary offences
3. Indictable offences
4. Either way offences

منصفه یئتهي و احرفهر قاضی ي صلح، بدون حضوهادادگاهیدگی در رسقابلجرایم اختصاري یا بدون کیفرخواست که .5
عمده این جرایم نیز . پوند جزاي نقدي باشد5000ماه حبس و یا 12تا هاآنشود که مجازات یمباشند، جرایمی را شامل یم

که بهاستپوند و تخلفات راهنمایی و رانندگی 2000یت، خسارت جزایی کمتر از اهمکمي عادي و هاوجرحضربشامل 
با حضور هاآنشود که به یمهمچنین جرایم با کیفرخواست به جرایمی گفته . شودیمرسیدگیسادهوسریعايیوهش

مسلحانه و تجاوز به عنف در این سرقتجرایمی مانند قتل،. شودیممنصفه و در دادگاه جزا رسیدگی یئتهي، احرفهقضات 
توانند در دادگاه یمقانون موجببهفرخواستی هستند که جرایم قابل کیاساساًی وجهدواما جرایم ؛ گیرندیمدسته جاي 

جرایم . تعیین شیوه اختصاري یا با کیفرخواست نیز بر عهده دادگاه صلح است. صلح و یا دادگاه جزا رسیدگی شوند
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متهمان را دارند چیست؟ زیرا اگر آن را شامل جرایم با کیفرخواست صرف بدانیم، دستگیري
تر در مورد گسترش اختیارات شود و با آنچه پیشعمالً گستره کوچکی از جرایم را شامل می

به نظر . گیردیافته شدید گفته شد در تعارض قرار میشهروندان در قانون پلیس و جرایم سازمان
قانون عبارت کیفرخواست صرفاً به معناي رسیدگی جرایم با کیفرخواست رسد در اینمی

نیست؛ بلکه عالوه بر این دسته از جرایم، شامل جرایمی است که به یکی از دو صورت 
باشند رسیدگی میهاي صلح یا بر اساس کیفرخواست در دادگاه جزا قابلاختصاري نزد دادگاه

(Liold 2005: 126) .م در جرایم قابل کیفرخواست صرف و هم جرایم دووجهی، دیگر هبیانبه
پس این برداشت برخی نویسندگان ایرانی که . حق دستگیري براي شهروندان وجود دارد

» شده در قانون قابل دستگیري هستندبینیدرواقع همه جرایم در صورت تحقق شرایط پیش«
گذار انگلیسی در متن اوالً قانوناشتباه است؛ زیرا ) 104و 103: 1391ي حسینی جدشاکري و(

کیفرخواست نامبرده و در صورت تعمیم آن به همه جرایم نیازي به ذکر آن ماده از جرایم قابل
طور که گفته شد، جرایم دووجهی ازنظر مجازات جزو جرایم با نبود و در ثانی، همان

در دادگاه صلح نیز رسیدگی گذار به دالیل مختلفی آن را قابلکیفرخواست هستند و قانون
.دانسته است

گذار ایران نیز در همه جرایم به شهروندان اجازه مداخله همانند نظام حقوقی انگلستان، قانون
و انجام اقدامات الزم در خصوص جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم را 

یم مشمول این قانون آیین دادرسی کیفري، جرا45بر این اساس تبصره یک ماده . دهدنمی
قانونهمین) 302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(بندهاي موضوعتبصره را مقید به جرایم

گذار بنابراین الزم است ابتدا این جرایم را احصا نمود تا بتوان دلیل این حکم قانون؛ نموده است
:شوددگی میم زیر در دادگاه کیفري یک رسییبه جرا«: داردمقرر می302ماده . را کشف کرد

م موجب یجرا- پ . م موجب حبس ابدیجرا- ب. م موجب مجازات سلب حیاتیجرا-الف
ازبیشیاکاملنصف دیهمیزانباجنایات عمدي علیه تمامیت جسمانییامجازات قطع عضو 

.»م سیاسی و مطبوعاتییجرا- ث1و باالترسهم موجب مجازات تعزیري درجه یجرا-ت . آن

1980Magistratesي صلح  هادادگاهتمامی جرایمی که در جدول شماره یک قانون .الف: ازاندعبارتی دووجه
court actشوندیمی شناخته دووجهسایر قوانین پارلمان، موجببهجرایمی که .ب. اندذکرشدهی دووجهجرم عنوانبه .

تعداد بسیار بوده و براي نمونه شامل مزاحمت عمومی، جرایم خاص علیه اشخاص نظیر تهدید به قتل و ازنظرچنین جرایمی 
سال 16یرقانونی با یک دختر زیر غخی از جرایم جنسی نظیر نزدیکی با مقاومت در برابر دستگیري و بروجرحضربایراد 
).309و 203و 180: 1392مهرا (است 

جنایات عمدي علیه یام موجب مجازات قطع عضو یجرا«ازبند پ و تدر ابتداي تصویب قانون آیین دادرسی کیفري،.1
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یات در کشور ما شامل اعدام، قصاص، رجم و باکمی تسامح، صلب است مجازات سلب ح
جرائم علیه االرض و افساد فیمحاربه،قتل عمدي،م علیه مقدسات مذهبی،یاغلب در جراو 

البته رسیدگی به همه این جرایم در صالحیت دادگاه .گیردامنیت کشور مورد استناد قرار می
قانون آیین دادرسی کیفري، رسیدگی به جرایم 303ده براي مثال طبق ما. کیفري یک نیست
همچنین در حقوق کیفري ایران . االرض در صالحیت دادگاه انقالب استمحاربه و افساد فی

توان به احکام ازجمله این موارد می. شده استبینیبراي برخی جرایم، کیفر حبس ابد پیش
در یا حبس ابد سرقت حدي براي بار سوم حبس ابد تعزیري آمده در قانون مبارزه با مواد مخ

کیفر قطع . گفته را دارندگونه جرایم نیز شهروندان اختیارات پلیسی پیشدر این. اشاره نمود
جنایات منظور از . عضو هم فقط در جرایم محاربه و سرقت حدي مرتبه اول و دوم وجود دارد

ه مجازات اصلی آن قصاص نیز، جنایت بر اعضاي بدن است کعمدي علیه تمامیت جسمانی
دسته پایانی از جرایمی . است؛ ولی باوجود شرایطی امکان تبدیل آن به دیه یا تعزیر وجود دارد

و سهم موجب مجازات تعزیري درجه یجراشده، که حق دستگیري شهروندي به اشخاص داده
در مقایسه هاییم تعزیري با تفاوتیجرا1392در قانون مجازات اسالمی مصوب . استباالتر

توان از حذف عنوان جرایم بازدارنده از قانون ها میازجمله این تفاوتکهبا گذشته همراه شده 
1.نام بردمختلفو تقسیم جرایم تعزیري به هشت درجه

بسا یک حقوقدان نیز آگاه به هرروي، گستره شمول این جرایم به حدي زیاد است که چهبه
مانند قتل عمد که مجازات آن تا حدودي مشخص است، این در جرایمی . همه مصادیق نباشد

اما در بسیاري از جرایم این ابهام وجود دارد که اوالً عموم ؛ نمایدتفویض اختیار منطقی می
طور دقیق آگاه نیستند و ثانیاً، ضابطه تشخیص نوع مجازات نیز مردم از جرایم و مجازات آن به

د مخدر، میزان دقیق ماده مخدر در تعیین نوع و میزان براي مثال در جرایم موا. مشخص نیست
با . پذیر نیستسادگی امکانهاي تعزیري بهبندي مجازاتمجازات اهمیت دارد یا تعیین درجه

برده بود؛ نام» یم موجب مجازات تعزیري درجه چهار و باالترجرا«و» آنازبیشیامیزان ثلث دیه کاملباتمامیت جسمانی
این بندها و براي محدودتر کردن دایره شمول صالحیت دادگاه کیفري یک، 24/3/1394ولی با اصالحات قانونی مورخ 

.اصالح شد
سال،وپنجیستبیش از بحبس: 1درجه : شودهاي تعزیري به هشت درجه تقسیم میمجازات«: قانون مجازات اسالمی19ماده .1

حبس بیش از :2درجه . انحالل شخص حقوقیمصادره کل اموال،ریال،)1,000,000,000(جزاي نقدي بیش از یک میلیارد 
. ریال)1,000,000,000(میلیارد ریال تا یک)550,000,000(جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون سال،وپنجیستتا بپانزده

ریال تا پانصد و پنجاه میلیون )360,000,000(جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون بیش از ده تا پانزده سال،حبس: 3درجه 
ریال تا )180,000,000(و هشتاد میلیونصدیکحبس بیش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بیش از : 4درجه .ریال)550,000,000(

»...انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومیریال،)360,000,000(سیصد و شصت میلیون 
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گذار این حق را به مردم اعطا نموده تا در جرایمی خاص بتوانند همه این ابهامات، چرا قانون
از اقدامات در راستاي کشف و تعقیب جرایم اقدام اينسبت به دستگیري متهم و انجام پاره

تر به آن پرداخته شد، اهمیت حفظ نظم کنند؟ در پاسخ باید گفت، عالوه بر مبانی که پیش
اند و جلب مشارکت عامه مردم عمومی، جلوگیري از فرار اشخاصی که این نظم را نادیده گرفته

را ترغیب به تدوین و تصویب چنین گذارهاي کیفري و اجراي عدالت، قانوندر رسیدگی
همچنین تحدید حق دستگیري و مداخله به جرایم شدیدتر که تا حدودي . نموده استحکمی 

؛ مشابه رویکرد حقوق انگلستان است، جهت جلوگیري از سوءاستفاده اشخاص از این حق است
هاي رایم و مجازاتکه با بررسی جحال آن. اما شفاف بودن مفاد قانون نیز اهمیت زیادي دارد

صورت دقیق مشخص نیست و ها بهتوان چنین گفت که محدوده و مصادیق آنپیشین می
بنابراین شایسته بود که ؛ همچنین مسئولیت اشخاص در صورت اشتباه مشخص نشده است

تر جرایم صورت دقیقنمود و خود بهقانون خودداري می302گذار از ارجاع به ماده قانون
که در نظام حقوقی انگلستان، مصادیق جرایم با کیفرخواست تا چنان. نموداحصا میمقصود را 

.حدود زیادي مشخص است

از حیث زمان مداخله-1-2- 3
که هنوز جرمی ابتدا آن. تصور استبر اساس یک معیار زمانی، سه حالت در مورد جرایم قابل

دوم، هنگامی که جرم در حال . »جرممرحله پیش از«رود شروع نشده، ولی احتمال وقوع آن می
طور کامل پایان ارتکاب باشد؛ یعنی مرتکب شروع به جرم نموده، ولی هنوز رکن مادي جرم به

حالت سوم نیز مربوط به بعد از ارتکاب جرم است، . »مرحله حین ارتکاب جرم«، یعنیاستنیافته 
اد قانونی مرتبط در حقوق انگلستان در همین راستا، شرط دیگري که در مو.»مرحله پساجرم«یعنی 

شده، آن است که دستگیري توسط شهروندان، هنگامی مجاز است که جرم به آن تصریح
به دیگر سخن، یک شهروند عادي صرفاً زمانی . درگذشته ارتکاب یافته یا در حال ارتکاب باشد

یافته یا بزهی در حال تحققتواند اقدام به دستگیري کند که یا درگذشته بزهی با تمام ارکان آن می
بنابراین و برخالف اختیارات پلیس، شهروند در فرضی که دریابد شخصی قصد ؛ ارتکاب باشد

روي حق دستگیري وي را نداشته و صرفاً باید نسبت به هیچارتکاب جرم در آینده را دارد؛ به
).157:1391پرویزي فرد (اعالم مراتب به مقامات قانونی اکتفا نماید 

. فهم استقابلهمقانون آیین دادرسی کیفري ایران 45ین شرط از دقت در تبصره ماده ا
اقدامات الزم را براي جلوگیري از فرار «طور و همین» واقع شود...چنانچه جرایم«اصطالحات 
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را به مؤید این ادعا است و دو مرحله ارتکاب جرم و پساجرم» مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم
. نیز ناظر به مرحله بعد از شروع به جرم است» جرایم مشهود«حتی عبارت . سازدمیذهن متبادر 

این در حالی است که پلیس بر اساس . پس نسبت به جرایم آتی چنین اختیاري وجود ندارد
اما احترام به حقوق و ؛ وظایف ذاتی خود حق مداخله و پیشگیري از وقوع جرایم آتی را دارد

توانند به مردمان عادي گذاران نمیاي از اهمیت است که قانونرجههاي اشخاص به دآزادي
اجازه دهند که به بهانه حفظ نظم و پیشگیري از جرم، در همه احوال، حق دستگیري داشته 

هاي شهروندان را به باشند؛ زیرا اعطاي چنین حقی موجبات سوءاستفاده از آن و تحدید آزادي
گفته مبین آن است که در حقوق ایران و انگلستان، الب پیشهرروي، مطبه. دنبال خواهد داشت

از لحظه شروع به اجراي جرم تا مرحله بعد از ارتکاب جرم، امکان مداخله شهروندان وجود 
.دارد

ضرورت دستگیري-3-2
ترین شرایط عنوان یکی از مهم، در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به»1اصل ضرورت«

سو، این شرط از بدیهیات عقلی بوده و از دیگر سو، از یک. شده استدي بیاندستگیري شهرون
.اندمواد قانونی نیز بر آن تأکید نموده

، اعمال حق دستگیري 2005یافته شدید مصوب در انگلستان، قانون پلیس و جرایم سازمان
:Sanders, Young and Burton 2010)قرار داده است » اصل ضرورت«را تابع  با این . (153

اول . نشانگر ضابطه ضرورت استتوضیح که وجود دو شرط دیگر براي دستگیري شهروندي
طور متعارف، که شهروند باید معتقد باشد که انجام دستگیري توسط افسر پلیس بهاین

که دستگیري به که شهروند باید مبانی متعارفی براي اعتقاد به اینپذیر نیست و دوم هم اینامکان
جلوگیري از ایراد صدمه فیزیکی به هر شخص یا : یکی از دالیل ذیل ضروري است داشته باشد

اتالف یا تخریب اموال توسط شخص دستگیرشده، حمایت شخص دستگیرشده نسبت به ایجاد 
که افسر پلیس بتواند مسئولیت او را بپذیردصدمه به خود و جلوگیري از فرار وي پیش از آن

(Sunders & Others 2010: 153) .تواند این محدودیت براي پلیس وجود ندارد؛ بلکه وي می
واقع به. باوجود ظن معقول به ارتکاب جرم یا تقصیر شخص، اقدام به دستگیري و توقیف نماید

و (Orfeild 2005: 15)معیار دستگیري توسط پلیس وجود دالیل منطقی براي مظنون بودن است 
که جرمی ارتکاب نیافته است، افسر پلیس مسئولیتی نخواهد حتی چنانچه بعداً مشخص شود

1. Necessity principle
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اما شهروندان فقط در فرض ارتکاب واقعی جرم، مجاز به دستگیري هستند و در ؛ داشت
. کندصدق نمییسمواجه شوند که در مورد افسران پلیبا مشکالتصورت اشتباه، ممکن است 

را از ید که در آن متهم بسته شکالتبويمورد،دهدرا نشان مییتوضعیناي که اپرونده
بازداشت برقصد مقاومت در برابه دنبال آن، به اتهامات سرقت و حمله بهه و فروشگاه برداشت

از اتهام در ادامه، متهم. شدتوسط فروشنده دستگیر،»وارد کردايبه فروشنده ضربهاو«ی قانون
چنین استدالل ؛ اما دادگاه تجدیدنظر ردیدگمحکوم یرقانونیبه اتهام حمله غیسرقت، تبرئه، ول

اگر سوءظن یبوده؛ حتیرقانونیغنیز که اگر او مرتکب سرقت نشده، پس بازداشتنمود
نقض شود؛ یدبایرقانونیبه حمله غیتمحکومینوجود داشته است و بنابرايویهعللیمعقو

& Sunders)یستجرم نیرقانونیمقاومت در برابر بازداشت غیراز Others 2010: 153) ؛ بنابراین
جرم توقیف اگر شهروندي در تشخیص خود اشتباه کند، طرف مقابل حق طرح شکایت شبه

را خواهد داشت و در این زمینه، برخالف نیروهاي پلیس، حمایتی براي شهروندان 1غیرقانونی
.(Feldman 2002: 329)عادي وجود ندارد 

اصل «شده که بیانگر امکان دستگیري شهروندي بیاندر حقوق ایران، دو ضابطه کلی براي 
ي ضابطان دادگسترکهکه جرم باید از جرایم مشهود باشد و دیگر اینیکی این. است»ضرورت

.پردازیمدر ادامه به تحلیل مختصر هر یک از این شروط می. در محل حضور نداشته باشند
این . شوندو غیر مشهود تقسیم میجرایم ازنظرگاه عنصر مادي و لحظه مشاهده، به مشهود

در، اما )10:1387شریفی خضارتی (شده است بندي در قوانین بسیاري از کشورها پذیرفتهتقسیم
جرم مشهود به هر صورت، . تحت عنوان جرم مشهود وجود نداردیحقوقیسانگلستان، تأس

). 32:1380انصاري (باشدمنزله آنجرمی است که در مرئی و منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به
که تعریفی از جرایم مشهود ارائه دهد، در بدون آن1392قانون آیین دادرسی کیفري 45ماده 
جسارت گونه جرایم، تجرّي ودر اینرسد به نظر می2.پردازدبند به ذکر مصادیق آن میهفت

1. False imprisonment
یادشدهمأموران یاواقع شود يو منظر ضابطان دادگستریدر مرئ-الف: مشهود استیرجرم در موارد ز«: این مادهمطابق.2

یادو نفر یایدهدبزه-ب . ه پس از وقوع مشاهده کنندآثار جرم را بالفاصلیاو یابندبالفاصله در محل وقوع جرم حضور 
-پ . کنندیعنوان مرتکب معرفرا بهینیازآن، شخص معبالفاصله پسیاجرم قوعویناند، حکه ناظر وقوع جرم بودهیشترب

ق اسباب و ادله تعلیاشود و یافتاسباب و ادله جرم در تصرف متهم یابالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح 
بالفاصله پس از یادر حال فرار باشد یامتهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته -ت. به متهم محرز گرددیادشده

در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در یاافراد، اتفاق افتاده يمحل سکنایاجرم در منزل -ث. شودیروقوع جرم دستگ
متهم بالفاصله -ج. خود درخواست کنديمحل سکنایاز وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل بالفاصله پس ایاهمان حال 

سوء شهرت داشته یزمتهم ولگرد باشد و در آن محل ن-چ. کند و وقوع آن را خبر دهدیوقوع جرم، خود را معرفازپس 
».باشد
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اما همه مصادیق است،راه با استواري بیشتري هموي نیزبوده و دالیل و شواهد علیه بیشترمتهم 
توان از عنوان ذکرشده در ماده ازجمله بندهاي ث، ج و چ، ماهیتاً جرم مشهود نیستند؛ بنابراین می

گونه هرچند شناسایی و تشخیص این. ها استفاده کردگذاري آنجرایم مشهود حکمی براي نام
هر یک از نچه جرمی در زمرهپذیر نیست؛ اما با تحقق سایر شرایط، چناسادگی امکانجرایم به

طبع بندهاي این ماده قانونی قرار گرفت، شهروندان حق دستگیري متهمان را خواهند داشت؛ زیرا
با این طبع و پلیسیطلبد و تشریفات قضاییمیراجرم مشهود، ضرورت، سرعت و فوریت

البته چنانچه . استکه اختیارات پلیس نیز در برخورد با این جرایم زیادچنان. ناسازگار است
گذار انتظار تشخیص صحیح این موارد را از سوي اشخاص عادي دارد؛ بایستی قبل از آن، قانون

هاي هاي گوناگون ازجمله رسانهتواند از راهآموزشی که می. هاي الزم به آنان داده شودآموزش
یم و تخلفات در سطح هاي آشنایی با جراها، برگزاري دورهجمعی اعم از صداوسیما و روزنامه

.ارائه شود... هاي دولتی و غیردولتی و ها، سازمانمدارس، دانشگاه
ضابطه دیگر براي امکان دستگیري شهروندي در حقوق ایران، عدم حضور ضابطان 

طور مستقیم و فوري از طریق اجراي به،حفظ نظم و امنیت اجتماعشک، بی. دادگستري است
و با حضور دارندیند کیفري افردر خط مقدم ضابطان واقع،به. تاس1قانون بر عهده ضابطان

ها معموالً نخستین نهادي آن. شوندرو میهشهروندان تحت عناوین شاکی، مظنون و متهم روب
ده و اغلب نیز نخستین مرجعی هستند که شکایت بزه شهستند که از جریان ارتکاب جرم مطلع 

ن اندازه که حضور این نیروها در جامعه ضرورت دارد، اما هما؛شوددیده در آنجا مطرح می
کما اینکه مجرمان نیز . ازآن وجود داردامکان عدم حضورشان درصحنه ارتکاب جرم یا پس

بنابراین، ؛کوشند تا دور از چشم پلیس مرتکب بزه شوند تا شاید از چنگال عدالت بگریزندمی
اخله افراد عادي در فرایند کیفري کامالً شرط عدم حضور ضابطان دادگستري، براي امکان مد

موجه و ضروري است؛ زیرا تا زمانی که پلیس یا سایر ضابطان درصحنه حضورداشته باشند، 

هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف ضابطان دادگستري مأمورانی«: قانون آیین دادرسی کیفري28ماده .1
ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات يآورجرم، حفظ آثار و عالئم و جمع

عام و نیز ضابطان را به دودسته29ماده .»کنندیموجب قانون اقدام ممقدماتی، ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضائی، به
داران ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه-الف:اند ازضابطان دادگستري عبارت«: خاص تقسیم نموده است

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که -ب.نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند
شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران ضابط دادگستري محسوب میموجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شدهبه

بسیجمقاومتنیرويزندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و مأموران
ون تمام یا برخی از وظایف ضابطان موجب قانهمچنین سایر نیروهاي مسلح در مواردي که به. اسالمیانقالب پاسدارانسپاه

»...شوندبه آنان محول شود، ضابط محسوب می
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.موجبی براي دخالت و واکنش دیگران نیست

حدود اختیارات شهروندان در دستگیري شهروندي-4
وانند به بهانه حفظ نظم و کشف جرم، تشهروندان در برخورد با جرایم اختیار مطلق ندارند و نمی

گونه که پلیس و سایر ضابطان دادگستري نیز از چنین همان. دلخواه هر اقدامی را انجام دهندبه
واقع، در تعارض بین حقوق به. آزادي عملی برخوردار نیستند و باید طبق مقررات قانونی عمل کنند

کدام بر دیگري ترجیحی ندارد و این قانون چهاي اشخاص و حفظ نظم و منافع عمومی، هیو آزادي
کشفدیگر، بیانبه. کندطور دقیق محدوده عمل پلیس و سایر اشخاص را مشخص میاست که به

باید مبتنی بر رعایت ، همگیهادستگیري مجرمین، تحقیق و رسیدگی به اتهامات آنو، تعقیب جرم
یند کیفري صورت گیرد و از اعمال اعناصر فرمنطقی وقوانین و بر مبناي ارتباط و تعامل صحیح

هاي غیرقانونی هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت
کرامت انسانی برآمده از کهی هستندسو، متهم و حتی مجرم، داراي حقوقاز یک؛ زیرا اجتناب شود

صرف اتهام، توان بهمجرم نباشد و نمیمتهم، ، ممکن است سواز دیگرو حقوق شهروندي استو 
).60:1388علیدوستی (حقوق شهروندي وي را نادیده گرفت

محدوده اقدامات-4-1
اي براي داشتن سایر اختیارات و عنوان دروازهدر حقوق انگلستان، دستگیري شهروندي به

اختیاراتی که در نیست؛ برخالف1برداري از بدنها، ازجمله حق بازرسی یا نمونهقدرت
، به همین (Sunders & Others 2010: 152)دستگیري توسط پلیس براي این نیروها وجود دارد 

شده در اغلب موارد بهتر است دستگیري بعد از صدور حکم جلب باشد؛ اگرچه اکثر دلیل گفته
، که شرایط اضطراري، دستگیري بدون حکم را ایجاب کندهاي شهروندي هنگامیدستگیري

از یاديتعداد زبراي نمونه، امروزه . (Fischer, Halibozek Walters 2012: 106)دهد رخ می
هرروي، به.گیردتوسط شهروندان انجام می،هاسرقت از فروشگاههنگام ویژه ها بهبازداشت

اصل حداقل مداخله، اقتضا دارد شخص دستگیرشده در اولین فرصت در اختیار یک افسر پلیس 
پذیر باشد باید تبدیل به محض اینکه امکانبه گفته دیگر، دستگیري شهروندي به. یردقرار گ

البته در برخی . شوداین امر معموالً توسط پلیس یا دادگاه صلح انجام می. شود2بازداشت قانونی
این موضوع در قانون . جاي دیگري برده شودطور موقت بهشرایط، شاید بهتر باشد متهم به

1. Take bodily samples
2. Lawful custody
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که متهم توسط مأمور فروشگاه، 1ست، اما در دعواي شرکت جان لوییز علیه تایمزنیامده ا
دستگیر و ابتدا جهت بازجویی، نزد مدیر فروشگاه برده شد، با این استدالل که دستگیر کننده 

.(Sunders & Others 2010: 154)کرده است معتبر شناخته شد براي شخص دیگري کار می
ع از دالیل دستگیري است که یکی از حقوق دفاعی متهم محسوب نکته دیگر در مورد اطال

یتاز وضعیقدقی ودرك کافمتهمان نیز باید به و مثابه قدرت است آگاهی و اطالع به. شودمی
در حقوق انگلستان، این موضوع، عالوه بر مأموران پلیس و مقامات . برسندخوددالیل علیهو 

بنابراین هر شخصی که دیگري را ؛ کننده نیز جاري استقضایی، نسبت به شهروندان دستگیر
ازآن، دستگیرشده را از دالیل ترین زمان ممکن پسکند باید فوراً یا در سریعدستگیر می

ناپذیر این قاعده حتی در فرضی که دلیل دستگیري مسلم باشد، اجتناب. دستگیري مطلع کند
).160و 159: 1391پرویزي فرد (است 

هاي شهروندي دستگیريدهد تعداد نشان میدولت انگلستان یآمار رسمکر است الزم به ذ
اي که در سال گونهبه. یافته استشده در یک دهه گذشته، به میزان پنج برابر کاهشانجام
شده و این آمار در سال دستگیري توسط شهروندان انجام14000، در شهر لندن بیش از 2002
ترین عوامل این کاهش آمار، تأسیس و کارکرد مهم. رد رسیده استمو2000به کمتر از 2011

است که داراي اختیارات 3»افسران پشتیبان اجتماعی«یا 2نهاد افسران حمایت اجتماعی پلیس
باشند و همچنین اصالحات مربوط به قانون زیادي ازجمله دستگیري و بازداشت شهروندان می

.(Hughes 2012)دانسته شده است 2005سال یافته شدیدپلیس و جرم سازمان
گذار ایران براي تعیین حدود اختیار شهروندان در برخورد با جرایم از اصطالح قانون

. استفاده نموده است» اقدامات الزم براي جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم«
ستگیري است یا حق دشود این است که آیا اصطالح مذکور، محدود بهپرسشی که مطرح می

شک یکی از تر گفته شد، بیگونه که پیششود؟ هماناقدامات دیگري را نیز شامل می
پس اگر جلوگیري از فرار . ترین مصادیق این تبصره، حق دستگیري شهروندي استمهم

پذیر نباشد، شهروندان حق دستگیري و بازداشت وي را خواهند مرتکب به طریق دیگري امکان

1. John lewis co Ltd vTims-1952
2. police community support officer (PCSO) or community support officer (CSO)

اس قانون اصالحات پلیس مصوب سدف ارائه حضوري مشهود از پلیس در جامعه و بر ااین واحد از پلیس انگلستان باه.3
گشت زنی پیاده، حضور اثربخش در مواردي از قبیلوظایف این مأموران بسیار متنوع است و . استشدهیلتشک2002
مربـوط بـه جـرم از اطالعاتيآورو امداد در حوادث، جمعیرسانمشاهده و اقدام در خصوص جرایم، کمکها،محله

را شامل ... و اماکن عمومی وهایابانسطح جامعه و تبادل اطالعات با ساکنین محلی و کسبه و نظارت و حضور در خ
.شودیم
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رسد همانند حقوق انگلیس و طبق اصول کلی، مدت این بازداشت نامعین ر میبه نظ. داشت
محض امکان یا حضور پلیس درصحنه جرم، متهم باید در اختیار این نیرو یا سایر نیست؛ بلکه به

.ضابطان دادگستري قرار گیرد تا تشریفات قانونی الزم انجام شود
این اختیار مستلزم حق . شده استشاره، اختیار دیگري است که به آن ا»حفظ صحنه جرم«

اقدامات مختلفی در راستاي . ها استفاده نمودحفظ آثار و دالیل جرم است تا در آینده بتوان از آن
توان به معاینه محلی، تحقیق محلی، ورود و ها میتصور است که ازجمله آنحفظ صحنه جرم قابل

آیا شهروندان عادي از همه . اشاره نمود... تفتیش منازل و اماکن و ضبط آالت و ادوات جرم و
این اختیارات برخوردار هستند؟ هرچند در نگاه اول، توجه به مبانی اعطاي این حق به اشخاص 

ها از بیشترین اختیارات الزم در این حوزه برخوردار باشند، اما نماید که آنعادي، چنین حکم می
. و حداقلی بودن اعطاي این حق مغایر استواگذاري اختیار نامحدود با ماهیت استثنایی

. گذار حتی به ضابطان دادگستري، در غیر جرایم مشهود، چنین صالحیتی اعطا نکرده استقانون
که تفسیر موسع، ضمن این. شودهمچنین این اختیارات گسترده برخالف حقوق متهم ارزیابی می

وان، متن قانون را تفسیر مضیق نمود و آن تدر مقابل نمی. باب سوءاستفاده از آن را خواهد گشود
؛ حق دستگیري دانست؛ زیرا چنین تفسیري با صراحت واژگان قانون در تعارض استرا مختص به

هاي هر یک از دو تفسیر پیشین و در دیدگاهی بینابین، بنابراین براي دوري جستن از آسیب
گفته هرگاه در ضیح که اختیارات پیشبا این تو. را پیشنهاد داد» ضرورت اقدام«توان ضابطه می

ضرورت داشته باشد، اشخاص عادي نیز جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرممقام 
بر این اساس، اعمالی چون معاینه . همانند ضابطان دادگستري حق انجام آن را خواهند داشت

رت ضرورت مجاز محلی، ورود و تفتیش منازل و اماکن و ضبط آالت و ادوات جرم در صو
و ناظرین صحنه جرم، انجام شهوداما اقداماتی از قبیل بازجویی، تحقیق از متهم،؛ خواهد بود

تا رسیدن نیروي پلیس ضرورتی نداشته و ... هاي علمی و پزشکی، جلب نظر کارشناس و آزمایش
. خواهند داشتبعدازآن نیز خود این نیروها، رأساً یا به درخواست مقام قضایی حق انجام آن را

توان تشخیص ضابطه ضرورت رو میتوان حکم مطلق صادر کرد؛ ازاینالبته در همه مصادیق نمی
بنابراین در کشور ایران، حدود اختیار شهروندان در برخورد ؛ را به عهده مقام قضایی واگذار کرد

ن، محدوده نظام حقوقی انگلستاجهت نسبت بهبا جرایم، محدود به دستگیري نیست و ازاین
همچنین در خصوص حق آگاهی متهم و وظیفه ابالغ دالیل دستگیري به . گیردبیشتري را در برمی

بنابراین، بدون مستند قانونی و سازوکار ؛ وي از سوي شهروندان، قانون ایران ساکت است
هرچند، در عمل منطق حکم . توان چنین تکلیفی را بر عهده شهروندان گذاردمشخص، نمی
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.د هر شخصی که دیگري را دستگیر کرد، دالیل دستگیري را نیز به او تفهیم کندکنمی

حدود استفاده از قوه قهریه-4-2
حدود ترین مباحثی که ذیل عنوان شرایط دستگیري شهروندي باید طرح شود،یکی از مهم

انسان .است؛ زیرا این قلمرو با جسم و جان اشخاص در ارتباط استزور و قدرتاستفاده از 
المللی حقوق بشري و قوانین احترام و داراي کرامت، در اسناد بینعنوان موجودي قابلبه

اي که عالوه بر حق امنیت گونهبه. فرادست و فرودست کشورها موردحمایت قرارگرفته است
که در برابر ناامنی و بزهکاري برخوردار است؛ داراي حق بر تأمین، به مفهوم مصونیت در برابر 

به . هاي خودسرانه و غیرقانونی از ناحیه دولت یا سایر شهروندان نیز استتعرضات و دستگیري
همراه با اعطاي همین دلیل نظام سلب آزادي باید قانونی، در چارچوب موازین حقوق بشر و

.حقوق سلب آزادي به اشخاص سلب آزادي شده باشد
کن است از نیروي اجبار و قوه قهریه در انگلستان، اشخاص عادي همانند افسران پلیس، مم

ضرورت و در بهیبستگاجبارمعقول بودن. متعارف براي انجام بازداشت قانونی استفاده کنند
مرتبط یگر عواملو دمتهم، درجه مقاومتارتکابیجرمشدتازجملهنظر داشتن همه شرایط

غیرقانونی و اتهام دستگیريازسممکن است زمینهازحد نیز استفاده از نیروي بیش. آن داردبا
بنابراین در حقوق انگلستان، در هر شرایطی استفاده از قوه قهریه باید ؛ باشدهامسئولیتسایر 

این امر در قوانین مختلفی ازجمله قانون . (Newburn & Other 2013: 7)متعارف و معقول باشد 
3نون اصالحات پلیسو قا1998مصوب 2، قانون حقوق بشر1967مصوب 1حقوق کیفري

.شده استتصریح2002مصوب 
تر توضیح داده شد، که پیش» ضرورت اقدام«در حقوق ایران با مالك قرار دادن ضابطه 

توان استفاده از نیروي قهري و جبري، علیه شخص در حال دستگیري یا دستگیرشده را جایز می
م را دستگیر کرد یا وي قصد فرار رو، در مواردي که از طریق دیگري نتوان متهازاین. دانست

نماید، استفاده از نیروي زور مجاز است، ولی در راستاي ضرورت، شرط تناسب نیز باید رعایت 
عنوان به» اجراي قانون اهم«. شخص باشد، در حد رفع خطر و دستگیري خشناعمال شود و

نکته مهم . مینه باشدکننده عمل اشخاص در این زتواند توجیهیکی از عوامل موجهه جرم، می
ساز سوءاستفاده و مشکالت زیادي نیز تواند زمینهاین است که قانون ایران در این زمینه که می

1. Criminal Law Act 1967
2. Human Rights Act 1998
3. Police Reform Act 2002
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هنوز رویه قضایی با توجه . بنابراین اکنون باید بر اساس اصول کلی نظر داد؛ باشد ساکت است
گذار است قانونهرحال شایسته به. به جدید بودن موضوع، موضع خاصی اتخاذ نکرده است

مراتب دقیق چنین تجاوزاتی را مشخص نماید؛ زیرا کرامت انسانی و حق وي بر آزادي 
گونه که اشخاص در همان. وآمد و مصونیت در قبال تعرضات غیرقانونی، بسیار مهم استرفت

ایر اولی در برابر سطریقبرابر حکومت و ازجمله مأموران پلیس، از حق بر تأمین برخوردارند، به
مداخالت اکتفا کرد و بنابراین در این زمینه باید به حداقل؛ شهروندان نیز آن را دارا هستند
.یب و تفسیر نمودتصوقوانین را نیز بر مدار آن، تدوین،

گیرينتیجه
گذاران، هاي مهم و اساسی اشخاص است که قانونوآمد، ازجمله آزاديآزادي رفت

از همین رو، . انداي محدود کردن آن در نظر گرفتههاي زیادي برشرایط و محدودیت
پلیس و . صورت دقیق در قوانین آورده شده استسازوکارهاي دستگیري و بازداشت متهمان به

مقامات قضایی، تنها اشخاص صالح به دستگیري متهمان نیستند و ضرورت حفظ نظم و امنیت 
هروندان خود دراز کند و در سوي شجامعه، موجب شده تا دستگاه عدالت دست یاري به

هاي دور و بین جوامع اولیه انسانی، درگذشته. ها واگذار کندشرایطی حق دستگیري را به آن
هاي نوین وجود چنین حقی دور از انتظار نبود، اما با تحوالت دادگستري و ایجاد سیستم

شهروندي نیازمند گیري از مزایا و دوري از مضرات حق دستگیريدادرسی کیفري، امروزه بهره
تازگی این گذار ایران بهقانون. هاي آن استتدوین مقرراتی خاص، با در نظر گرفتن همه جنبه

مطالعه . اي کوتاه آورده استحق را به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفري و ضمن تبصره
هایی در ها و شباهتتطبیقی مقررات دو کشور ایران و انگلستان بیانگر آن است که تفاوت

در دستگیري شهروندي، بین این دو نظام حقوقی مبانی، شرایط و حدود اختیارات شهروندان
دو کشور بیشتر به شرایط کلی دستگیري بر این اساس، همانندي مقررات. وجود دارد

گردد؛ اما در بحث پیشینه، مبانی و حدود اختیارات شهروندان، اختالفاتی شهروندي بازمی
نظام سیاري از این اختالفات به تمایز بنیادین این دو نظام حقوقی از حیث تعلق بهب. وجود دارد

.گرددبازمی» کامن ال«یا نانوشته » رومی ژرمنی«حقوق نوشته 
هاي پلیسی و شهروندي در حقوق انگلستان، ازلحاظ نظري، مرز مستحکمی بین دستگیري

یز همچون یک شهروند به وظیفه خود در هاي کامن ال، پلیس نوجود ندارد و بر اساس اندیشه
. این اصل ریشه در بسترهاي تاریخی و فرهنگ مردمان این کشور دارد. کندحفظ نظم عمل می
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شده و در جرایم اکنون حق دستگیري در مقرراتی جامع براي شهروندان انگلیسی در نظر گرفته
دهد، امات را پوشش میبا کیفرخواست و دووجهی که غیر از جرایم خُرد، بسیاري از اته

توانند شخص در حال ارتکاب یا به دالیل معقول متهم به ارتکاب جرم را اشخاص عادي می
بنابراین و برخالف اختیارات پلیس، در فرضی که شخص هنوز شروع به ارتکاب ؛ دستگیر کنند

عمل و همچنین محدوده . جرم نکرده، شهروندان به بهانه پیشگیري از جرم حق دخالت ندارند
هاي قانونی شهروندان در صورت اشتباه در دستگیري یا اقدام فراقانونی، در قانون یا مسئولیت

.طور دقیق تبیین شده استرویه قضایی این کشور به
گذار ایران، با درك درست از شرایط موجود، حق دستگیري شهروندي را در تبصره قانون

اي که در صورت گونهبه. میت شناخته استقانون آیین دادرسی کیفري به رس45یک ماده 
ارتکاب مشهود برخی از جرایم شدید و عدم حضور ضابطان دادگستري در محل، شهروندان 

از مفاد تبصره و همچنین صدر ماده در خصوص مصادیق . حق دستگیري متهم را خواهند داشت
ن نیز تنها در دو فرض شود که همچون حقوق انگلستان، در ایراجرایم مشهود چنین استنباط می

ارتکاب جرم درگذشته یا حالتی که متهم در حال ارتکاب جرم باشد، حق دستگیري وجود 
توان گفت دو شرط کلی امکان بنابراین می؛ دارد و نسبت به جرایم آتی چنین اختیاري نیست

صورت صریح و چه ضمنی، در مقررات هر دومداخله در جرایم خاص و ضرورت اقدام، چه به
اما از منظر حدود اختیارات، قوانین انگلستان به اعطاي حداقل اختیار یعنی ؛ کشور آمده است

حق گذار ایران، فقط بهکه قانوندرحالی. اندهمان دستگیري براي شهروندان عادي اکتفا کرده
اقدامات الزم براي جلوگیري از فرار مرتکب «یکلدستگیري نظر نداشته و با آوردن اصطالح 

البته، استفاده از . ، حدود اختیارات شهروندان را افزایش داده است»م و حفظ صحنه جرمجر
حلی براي راهو واگذاري تشخیص نهایی این امر بر عهده مقام قضایی،» ضرورت اقدام«مالك 

.جلوگیري از تفسیرهاي ناروا و سوءاستفاده از این حق است
گذار، ارزیابی این حق را در حقوق ه سکوت قانونروي، ابهام و اجمال قانون، به همراهربه

عنوان یک تبصره از هم بهبینی حق دستگیري شهروندي آنپیش. سازدایران با مشکل مواجه می
اي کردن یا نامهبه نظر نگارندگان، باید از آیین. یک ماده، ناکارآمد و قابل انتقاد است

صورت مستقیم با حقوق و ري که بهاي کردن این حوزه از آیین دادرسی کیفبخشنامه
گذار در بنابراین شایسته است قانون؛ هاي شهروندان در ارتباط است، جلوگیري کردآزادي

اصالحات آینده و طی چند ماده، مصادیق دقیق جرایم قابل دستگیري را مشخص و از ارجاع به 
دود اختیارات اي دیگر خودداري کند، مدت و محل سلب آزادي را مشخص نماید، حماده
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هاي قانونی وي در صورت اشتباه را مندتر کند و نوع مسئولیتشخص دستگیر کننده را ضابطه
.بیان کند و حقوق دفاعی و تأمینی شهروند دستگیرشده را نیز مورد تصریح قرار دهد



57 دستگیري شهروندي در حقوق ایران و انگلستان

منابع
يترجمه محمدرضا گودرز، در انگلستانیفريکیدادرسیینآ، )1384(آریسپنسر، جا- 

.انتشارات جنگل:تهران.چاپ اول.يمقدادیالو ليوجردبر
.انتشارات سمت:تهران،ییجنایقاتحقوق تحق،)1380(اهللایولي،انصار- 
چاپ ،و انگلستانیراناز متهم در حقوق ايسلب آزاد،)1391(اهللایتفرد، آیزيپرو- 

.انتشارات جنگل:تهران.اول
و یرانایدر پرتو نظام حقوقیريدستگيهاچالش«،)1391(ینی نحسيو جدي اشاکر- 

.114- 93) 54(یفصلنامه دانش انتظام،»یسانگل
،»جرم مشهود در نظام حقوقی برخی کشورهاي جهان«،)1387(یرامی،خضارتیفیشر- 

.14-10) 32(5ماهنامه دادگستر
مطالعات فصلنامه ،»يو آموزش حقوق شهروندیسپل«،)1388(ناصریدوستی،عل- 

.71-47):2(12.يراهبرد
.راه رشدانتشارات: تهران. چاپ اول،یدعمیفرهنگ فارس،)1389(حسنید،عم- 
، »حقوق شهروندي در فرآیند عدالت کیفري ایران«،)1390(ی ح م و غالمینیرزیغالم- 

.132-101):3(13.یفصلنامه دانش انتظام
.یزانمانتشارات : تهران.اولاپچ،انگلستانيیفردانشنامه حقوق ک،)1392(ین مهرا، نسر- 
.مجدانتشارات : تهران. اول، چاپیفريکیبتعق، )1390(رضایدسیري،م- 
، سلب آزادي تن، حبس و بازداشت آیین دادرسی کیفري،)1373(ناصرزاده، هوشنگ- 

.دیدارانتشارات: تهران.اولاپچ،در حقوق ایران
،مهراینترجمه دکتر نسر، انگلستانینظام حقوق،)1389(یش پژوهشگران کاوندیئته- 

.یزانمانتشارات :دوم، تهراناپچ

- Alexander Maxwell, David.(1993). Private Security Law: Case
Studies, Gulf Professional Publishing.

- B.orfeild-lester.(2005). criminal procedure from arrest to appeal.
The law book exchange LTD.

- Collin, Peter.(2004). Dictionary of law. 4 ed. London: Bloomsbury
Publishing Plc.

- Del Carmen,Rolando.(2013). Criminal Procedure: Law and
Practice,9 ed, Cengage Learning.

- Feldman, david.(2002). civil liberties and human rights in England



58
1395بهار، چهاردهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

and wales. 2 ed,London: oxford university press.
- Fischer, Robert. Halibozek,Edward.Walters,David.(2012). Introduction

to Security,ed 9, Butterworth-Heinemann.
- Gardner, Thomas. Anderson, Terry.(2012). Criminal Evidence:

Principles and Cases, 8 ed, Cengage Learning.
- Grossack, David C.(1994). Citizens' Arrest. Published By Citizens'

Justice Programs. Common Law Copyright.
- Hollin,Clive R.(2013). Psychology and Crime: An Introduction to

Criminological Psychology. 2 revised,Routledge.
- Hughes,Mark.(2012). Citizen's arrests plummet due to 'walk-on by'

culture.www.telegraph.co.uk › News › UK News › Crime
- Liold, leonard.(2005). introduction to policing and police powers.

routledge Cavendish.
- Newburn, Tim. Neyroud, Peter.(2013). Dictionary of Policing,

Routledge.
- Radzinowics,sir leon.(1956). A history of English criminal law. vol

2,et3, (avec R.hood).
- Sanders,Andrew. Young, Richard. Burton,Mandy.(2010). Criminal

Justice, London:OUP Oxford.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen's_arrest


