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 چکیده
عنتوان  هدستگاا  پیتیب بت    رویپیش معضالتحقوقی آن یکی از  هایپیامدمواجهه با جرائم مشهود و  ةنحو

مشتهود یییتی آستان نیوتت و     تردید در صحنة جرم همیشه تشخیص مصادیق جرمِ . بیضابط قضایی است

گونه جرائم در مواقعی است که جرم درحقیقتت مشتهود   این دشوارتر، نحو  و نوع واکنش مگناسب نوبت به

ظتاهرا  برعهتدة    ایتن شترایط  تشخیص گرچه آورد. شمار میگذار آن را در شرایطی مشهود بهنیوت اما قانون

نش نوتبت بته آن مرتکتب یطتا شتود،      پییب است، اما چنانچه پییب در تشخیص جرم مشهود و نحوة واک

کیفتری، در جترائم   آیتین دادرستی   54متاد    1وفق تبصر  از سوی دیار، .دشوهای حقوقی نمایان میچالش

نتوعی  گذار به شهروندان عادی این ایگیار را اعطا نمود  که بته قانون ،مشهودی که دارای شرایط ویژ  باشند

 فوق به یطای شهروندان در مواجهه بتا جترائم مشتهود و    رو نارسایییی را ایفا نمایند، ازایننقش ضابط قضا

قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم  نتبیی کند. در این نوشگار بههمچنین قیمرو اقدامات آنها نیز سرایت می

و در این زمینته بایتد انمتام شتود     چه از جانب پییب و چه از سوی شهروندان جرائم مشهود و اقداماتی که 

  .ایمقیمرو مماز دیالت آنها، پردایگه

 

 شهروندان، اشگبا  و یطا ین، نقشایگیارات ضابط د،جرائم مشهو واژگان کلیدی:
 
 دانشاا  گیالن شناسیجزا و جرم کارشناس ارشد رشگه حقوق. 1
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 مقدمه

برای رهاذران رو که عناصر مادی و نحوة وقوع آن در مالءعام و در سطح جامعه جرائم مشهود ازاین

مشاهد  است و مرتکب با تماوز آشکار به حقوق دیاران وجته یطرنتاخ یتود را     و عموم مردم قابلِ

گذارد، اساسا  یکی از مصادیق یطر و تهدید برای امنیت و آرامش شتهروندان محوتو    نمایش میبه

ران بوتگه و  را  را بردیات  دستت گترفگن قمته   یمتر کترد  و بتا بته    شود، مثلِ فردی کته شتر ِ   می

بایتد از   آدم شرور و یطرنتاکی استت و    تردید، او بیشودور میبه مردم حمیه کند ونمایی میقدرت

به این پدیدة ممرمانه پاسخ فوری و آنتی داد  شتود. مبنتای نحتوة مواجهته بتا جترائم         سوی پییب

م تشتریفات زائتد   العاد  استگوار بتود  و انمتا   فوق مشهود بر پایة ضرورت، فوریت، سرعت و رسیدگیِ

اداری و کوب اجباری مموزهای رایجِ قانونی، با ایتن اصتل ناستازگار استت. از ایتن حیتث در ن تام        

 وع را از ن ر دور نداشگه و بتا بیتان  گذار این موضهای حقوقی، قانونچون سایر ن امحقوقی ایران هم

دام ضروری برای جیتوگیری  هر اق»ای ن یرصورت اسگثنایی ایگیارات ویژ مصادیق جرائم مشهود، به

را بته ضتابطان دادگوتگری اعطتا     « از فرار، مخفی شدن و تبانی مرتکبِ جرم و انمام تحقیقاتِ الزم

را بته جامعته    آرامتش  ن تم و  چنین جرائمی را فوری دسگایر بنمایند وتا مرتکب یا مرتکبینِ  کرد 

المی ایتران، یکتی از وظتایا یاتتی     قانون نیروی انگ امی جمهوری است  5وفق ماد   بازگردانند. البگه

پییب اسگقرار ن م و امنیت و تأمین آسایش عمتومی و فتردی بتود  و مقابیته بتا جترائم مشتهود از        

همتان   1گتذار در متادة   آید. عالو  برآن قانونشمار میمصادیق بارز اعاد  ن م و آرامش به جامعه به

ق، منکرات و فواد و همچنتین کشتا جترائم،    قانون انمام وظایفی ازجمیه مبارز  با موادمخدر، قاچا

بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دالیل جرم و دسگایری مگهمتین و ممترمین و جیتوگیری از فترار و     

 د  است. ط قوة قضاییه برعهد  پییب نهاعنوان ضابایگفاء آنان را به

وگند و آنان در ضابطان دادگوگری ه ،بدیهی است که مخاطب اصیی قانوناذار در جرائم مشهود     

قانون آیین دادرسی کیفری راسا  صتالحیت دارنتد    54و 55مواجهه با جرائم مشهود به موجب مواد 

رو ستیب نماینتد، از ایتن    گونه جرائم را درصورت ضرورتآزادی و بریی حقوق طبیعی مرتکبان این

 اشگباهی نشتوند. ، مرتکب هیچ یطا و گونه جرائمکه در تشخیص مصادیق این شاید انگ ار آن باشد

و عبتارات دیاتری    «ظنّ مگعارف»ازسوی دیار چون برای مقابیه با جرائم مشهود در قوانین به واژ  

رسد مقامات قضایی بتا تفوتیر مضتیق قتوانین،     ن ر میای نشد ، بهکه مگضمن این معنا باشد اشار 

مگکی بر دالیل متادی یتا   پذیرند که فقط آن بخش از اقدام ضابطان در مواجهه با جرم مشهود را می

تصتمیم صتحیح در    در اتختای را متاموران  گمتان  بی این رویکرد ، مشهود واقعی باشد.عبارت دیاربه

هتای فترد یتا افترادی بتا      . همچنتین اگتر حقتوق و آزادی   صحنه جرم، سردرگم و مردد یواهد کرد

تحت تعقیب قرار گرفگته   تشخیص اشگبا  ضابطین ضایع گردد، احگماال  با ادعای آنان مأمورینِ مزبور
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قتانون آیتین دارستی کیفتری بتا       55گذار در ییل ماد  و حگی محکوم نیز یواهند شد. گرچه قانون

ایتن قتانون فقتط در     54ضابطان دادگوگری در اجرای این ماد  و ییتل متادة   »اضافه کردن عبارتِ 

ارتکا  جرم مشتهود توستط   بر  (قرائن و امارات قوی) توانند مگهم را بازداشت نمایند کهصورتی می

سعی داشگه که واژة ظنّ مگعارف را به نحتوی وارد قواعتد مقابیته بتا جترائم      « وی وجود داشگه باشد

تنهتا مشتکل را   بیشگری به پییب اعطا کند، لیکن افزودن این عبتارت نته   اتمشهود نمود  و ایگیار

همانا نداشگن معیتار مشتخص    سازد کهرو میکند بیکه ضابطین را با چالش دیاری روبهبرطرف نمی

گذار را توجیه نماید. شتایان  مگعارفی است که قرائن و امارات قوی مورد ن ر قانون برای حصول ظنّ

تأسیب جدیدی است که شهروندان  1912کیفری مصو  آیین دادرسی 54ماد   1یکر است تبصر 

قانون طین سهیم نمود  است. اما با ضاب ،را در مقابیه با جرائم مشهودی که دارای شرایط ویژ  باشند

مترو اقتدامات آنهتا    گونه جرائم و همچنتین قی این طای احگمالی شهروندان در واکنش بهنوبت به ی

درصتورت یطتا در تشتخیص و یتا اشتگبا  در       کته  کندرا به یهن مگبادر میو پرسشی  ساکت است

ی یا معنوی گردد، آیتا ایتن   اقدامی که موجب سیب آزادی شهروند دیار یا بروز یوارت، اعم از ماد

کند یا ییر؟ با این اوصاف در این نوشتگار ستعی بتر آن    اشگبا  و یطا موئولیگی برای آنان ایماد می

کشتورها از جمیته فرانوته    های مرتبط قوانین آیین دادرسی کیفری سایراست که با نااهی به بخش

هتای اساستی و نکتات    یتل وجتود تفتاوت   دلایران و اناییب به دلیل قرابت بیشگر با قواعد دادرسیبه

مرتبط با بحث برگرفگه از آیین دادرسی کیفری آلمان و چین، ابگدا ایگیتارات ضتابطین قضتایی در    

مواجهه با جرائم مشهود  و در مقایوه با ایگیاراتِ پییب کشورهای مذکور مورد ارزیابی قرارگرفگه و 

روی دستگاا  پیتیب و شتهروندان     پیشِ نعا آن بیشگر پردایگه شود، سپب موابه نقاط قوت و ضع

 گونه جرائم تبیین گردد.عادی در تشخیص جرائم مشهود و قیمرو پاسخ آنان در واکنش به این

 

 و اختیارات ها مسئولیت ،ضابطان دادگستری .1

شتود کته تحتت    قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگوگری شتامل متامورانی متی    21ماد   برابر

آوری ادلة وقوع جترم، شناستایی،   ییمات دادسگان در کشا جرم، حفظ آثار و عالئم و جمعن ارت و تع

یافگن و جیوگیری از فرار و مخفی شدن مگهم، تحقیقتات مقتدماتی، ابتالو اوراق و اجترای تصتمیمات      

  توان ادعا کرد که زیربنای کشا جرائم، دسگااکنند. با این تعریا میموجب قانون اقدام میقضایی به

ن ر از جرائمتی کته شتکات موتگقیما  بته اطتالع مقتام        عنوان ضابط قضایی است. چون صرفپییب به

افگتد،  ها یا سایر مقامتات دادسترا اتفتاق متی    رسانند و جرائمی که در مرئی و من ر دادسگانقضایی می

شتود و یتا   یا توسط شاکی به دسگاا  پییب گتزار  متی   111اغیب جرائم مهم بدوا  یا از طریق سامانة 

-و بته کته در مالءعتام    جترائم  لحاظ حضور دائم در سطح شهر، با طیا وسیعی ازهای پییوی بهگشت
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هرچند ظاهرا  تحتت ن تارت و تعییمتات     سخن، دیار گردند. بهافگد مواجه میاتفاق میصورت مشهود 

دوستت  نیروهتای پیتیب استت  گی   یاتتیِ  وظیفتة  جتویی و کشتا جترائم،    پتی ، اما درعمل هادادسگان

 (  5: 1911جویباری،
ضابطان دادگوگری در راسگای انمام وظیفة یود دارای ایگیاراتی از جمیه سیب آزادی شتهروندان       

همتین دلیتل   و ورود به حریم یصوصی و بازرسی و تفگیش منتازل و ستایر امکنته متردم هوتگند. بته      

 حیقتة اتصتال   عنتوان بهنیز سگان داد عالو  بر اینکه ضابطین به موجب قانون معین شوند،ضرورت دارد 
بین قانون و اجرا، صرفا  در امور مرتبط با ضابط بودن، برآنان ن ارت داشتگه باشتد. در آمریکتا پیتیب و     

ها مبتارز   شوند که وظیفة آنمقامات دادسرا وابوگه به قوة ممریه و درحکم اعضای یک تیم قیمداد می

عنتوان  های مهتم، مقامتات دادسترا بته    فقیت در پروند برای پیشرفت و کوب موبا جرم است، بنابراین 

توانند در مورد موائل حقتوقی پیچیتد  ظترف چنتد     و افوران تحقیق می مشاور دریدمت پییب بود 

طتور  شتکافی کته در گذشتگه بته     ه نماند که این امر به عیتتِ دقیقه به پاسخِ شایوگه دست یابند. ناگفگ

زدن در صورت غیررسمی و بتا قتدم  سرا وجود داشت، اکنون بهای بین افوران پییب و مقامات دادریشه

کته در ایتران فاصتیة    ( باتوجه به این245: 1911 ویییام نیوبور،شودسالن و گفگاو با دادیاران محقق می

سنگی بین مقامات دادسرا و دسگاا  پییب، هم از آن جهت کته ماهیگتاه هریتک وابوتگه بته یتک قتو         

آن نشتد  کماکتان وجتود دارد و    عریا درسگی از واژ  ضابط و ایگیتارات  هوگند و هم بدان دلیل که ت

 ترمیم این شکاف برای مبارز  با جرایم بویار ضروری است.  گمانبی

شوند و پیتیب قضتایی درجریتان    بندی میدر فرانوه نیروی پییب به پییب اداری و قضایی تقویم     

-هتای ستازمان   جنایات و جنحه در باندهای ممرمانه تحقیقات ابگدایی، اقدامات ن ارتی، عمییات نفوی

( اجرای دسگورات جیب یا تعقیب، تحقیقات مربتوط بته جترائم مشتهود و     2115مارس  1قانون  ،یافگه

شتود  متی  همچنین در زمانی که از سوی بازپرس برای بازجویی و تحقیقات به وی نیابتت قضتایی داد   

( نقش اصیی پییب قضایی در فرانوه مبارز  با جنایتت  122: 1911کند بوریکان و سیمون، دیالت می

ها تحت ریاست دادسگان شهرسگان و ن ارت دادسگان کل و تحت کنگترلِ هیتأت تشتخیص    است و آن

ها سر بزند حوب مورد موجتب موتئولیت   نمایند و چنانچه اقدام اشگباهی از آناتهام انمام وظیفه می

آنتان نیتز فاقتد اعگبتار یواهتد       نگیمتة اقتدامات و دستگاورد   مدنی، کیفری و یا انضباطی یواهد شد و 

کنتد و بریتی از   ( پییب آلمان نیز دادسترا را در انمتام تحقیقتاتش یتاری متی     45: 1971  الرگیه،بود

شتان ضتابط دادسترا نامیتد      ماموران پییب که در درجات میانی سازمان هوگند با توجه به موتئولیت 

هتای صتادر   قانون تشکیالت قضایی، مکیفند از دسگورالعمل 141و142این ماموران برابر مواد شوند،می

در مقایوته بتا تعریفتی کته آیتین دادرستی        (294 : 1912از دادسرا تبعیت نمایند  فرکمان، وگتریش، 

دهند، در ایران آن بخش از نیروهای پیتیب  کیفری فرانوه و آلمان از ضابطین و پییب قضایی ارائه می
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های الزم را دید  و موفتق بته   کنند و آموز های قضایی یدمت میی و پاساا ها، آگاهکه در کالنگری

بتریالف  و ستایر کارکنتان پیتیب،     شتوند متی  اند، پییب قضایی محوتو  ایذ کارت ضابطیت گردید 

قانون آیین دادرستی کیفتری ستابق کته نیتروی انگ تامی را عمومتاه ضتابط عتاِم دادگوتگری           منطوقِ 

 .    باشدها نمیه آنمگوجوظائا ضابطین ث حیدانوت، موئولیگی از می

 

 قضایی ضابطین هایمسئولیت .1. 1

های الزم را دید  باشند و بعتد از  داران نیروی انگ امی که زیر ن ر مرجع قضایی آموز افوران و درجه

ان ها مورد اطمینت های الزم کارت ویژ  ضابطان دادگوگری را ایذ نمود  و عالو  بر اینمهارت فراگیری

ق.آ.د.خ( در فرانوه نیز افوران  91و  21شوند  مواد و وثوق هم باشند، ضابط عام قضایی محوو  می

-پب از اعطای صالحیت ازسوی دادستگان  داران، کارآگاهان و کالنگران و افوران پییب قضایی،و درجه

د توستط  کل موئول ن ارت بر تحقیقات پیتیب استت و بایت   کل، ضابط محوو  یواهند شد، دادسگان

( موتئولیت پیتیب انایتیب در    291: 1912پییب از اقدامات انمام شد  مطیع شود الیوت و ورنتون ،  

زمینة حقوق کیفری فراتر از همگای فرانووی یود، محدود به تحقیق از جرائم نیوت. در انایوگان نته  

ادشاهی، تعقیتب  گیرد و اساسا  سرویب تعقیب پدادسگان عمومی بیکه پییب تصمیم به آغاز تعقیب می

: 1915کند اسپنوتر، سکوت برگزار متی کم پییب تصمیم به آغاز فرایند آن ندارد بهدعوایی را که دست

است. از لح ه وقوع جرم  های زیادی برعهد  ضابطان قرار داد ( در ایران، قانون تکالیا و موئولیت14

گای کشا جترم، دستگایری متگهم،    و تکالیا او در راس و گاهی پیش از آن، موئولیت پییب آغاز شد 

آوری آثار و دالیل جرم، تحقیقات مقدماتی و حگی تا آیرین لح تة اجترای ممتازات ادامته پیتدا      جمع

قتانون آیتین دادرستی کیفتری ستعی نمتود  بته بریتی          42تتا   95گتذار از متاد    کند. البگه قانونمی

هتا  کید کرد  و برای انمامِ صحیح آنن ر از اهمیت بیشگری بریوردارند تاهای ضابطین که بهموئولیت

عنوان مثال ضابطان مکیفند در اسرع وقت و درمدتی که دادسگان یا مقتام  ضمانت اجرا درن ر بایرد، به

کند نوبت به انمام دسگورها و تکمیتل پرونتد  اقتدام نماینتد و یتا ضتابطین       قضایی مربوطه تعیین می

ای موجتود و ستایر   مندی از یدمات مشتاور  و بهر مکیفند شاکی را از حق دریواستِ جبران یوارت 

ق.آ.د.خ( بدیهی است انمتام نتدادن هتر یتک از متوارد      97، 94 مواد های حقوقی آگا  سازندمعاضدت

 ق.آ.د.خ(   49رو یواهد سایت ماد  فوق، ضابطین را با سه ما  تا یک سال انفصال از یدمت روبه

 

 قضایی ضابطین اختیارات. 2. 1

تنهتا  هتا نته  رستد ایگیتارات آن  ن ر میهای سناین و مگعدد ضابطان دادگوگری، بهولیتدر قبال موئ

توانتد  متی  کافی نیوت بیکه تا حدودی ناچیز است. بریالف پییب ایران، پیتیب قضتایی فرانوته راستا     
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باشتد،   تواند به دسگور دادسگان شهرسگان همتحقیقات مقدماتی را انمام دهد و البگه این تحقیقات می

فتردی  ای مبنی بتر اینکته   پییب در جرائم مشهود دارای ایگیارات وسیعی است، درصورت وجود امار 

هویتت  تا مرتکب جرمی گردید ، این افوران قادر هوگند از وی یا هر شخص م نون دیاری بخواهند 

صتورت  درداد  و یود را اثبات کند و ضمن کنگرل مدارخ هویگی تا اثبات آن، او را مورد تحقیتق قترار  

توانند تترخ محتل   ق.آ.د.خ. افوران پییب قضایی می 41لزوم به ادار  پییب انگقال دهند. مطابق ماد  

( بته موجتب متواد    191: 1911وقوع جرم را نوبت به همه اشخاص ممنوع کنند بوریکان و ستیمون،  

متثال   ، حته چنانچته در زمترة جترائم مشتهود باشتد      آیین دادرسی فرانوه، جرائم جنایی و جن 75-49

آلود و یا اندکی پب از ارتکا  جرم دسگایر شود، به انمتام تحقیقتات ستریع    های یونم نون با دست

شترطی کته احگمتال دهتد جرمتی      ( در آلمان نیز پییب به291: 1912ورنون ،و گردد الیوت منمر می

ق.آ.د.خ.  149 متاد   عبارت دیاتر گتام اول را بردارد  تواند راسا  رسیدگی را شروع و بهواقع گردید ، می

طتور  بینی گتردد، رستیدگی را بته   پییب آلمان تاحدی که تحقیق آماد  شد  و اتهام قابل پیش آلمان(

هتا دادسترا   توجه به عالقة مقامات دادسرا به این روند، در اکثر پرونتد  دهد و باموگقل انمام و ادامه می

 (.  294: 1912 فرکمان و وگریش ، شودتاز  در این مرحیه وارد عمل می

ای بته  قانون دادرسی کیفری جمهوری ییق چین نیز نااهی به جرائم مشهود دارد و ایگیارات ویژ      

گونه جرائم واکتنش فتوری نشتان دهتد.     ترین زمان ممکن، به ایننیروی پییب اعطا نمود  تا در سریع

 پییب( ممکتن استت در   ارگان امنیگتی ییتق  در هریک از شرایط اضطراری،  1قانون چین 4وفق مادة 

بازداشتت نمایتد یانیری    ،ابگدا م نون و یا فردی که براساس جرم انگوابی اسگحقاق دسگایری را دارد

( در ن ام کیفری آمریکا هرچند مقامات دادسرا درمتورد تعیتین و طترت اتهتام     225: 1911المشیری، 

. در ایتن ایگیتار ستهیم نماینتد     یتیب را دهند که پمی دارای ایگیارات قانونی هوگند اما بعضی ترجیح

های قضایی که این ایگیار به پییب تفویض گردید ، آنان با حتداقل ن تارت از جانتب    دربریی از حوز 

ها که دادسرا یود اقدام بته طترت   کنند و در سایر حوز دادسرا، اتهامات کیفری را عییه افراد مطرت می

                                                           
قانون کشور چین که در طول نوشگار به بریی از  بندهای آن اشار  یتواهیم داشتت مصتادیق جترم مشتهود       4ماد    .1

دن برای ارتکا  جرم باشد یتا بالفاصتیه پتب از ارتکتا  جترم در      چنانچه فرد در مرحیة آماد  ش-1هوگند و عبارتند از :

-9عنوان مرتکب جترم شناستایی و معرفتی شتد  باشتد      اگر مگهم بالفاصیه از سوی شهود به -2محل پیدا و ظاهر شود. 

چنانچه پب از ارتکا  جترم متگهم ستعی نمایتد یودکشتی      -5دالیل ارتکا  جرم نزد مگهم و یا از منزل وی یافت شود 

اگر این احگمال وجود داشگه باشد که مگهم متدارخ جترم    -4ند و یا از صحنه جرم فرار نماید و یا یود را مخفی سازد ک

طور مگقیبانه آنها را تغییر دهد یا از طریق تبانی با دیاران،اساس موضوع ممرمانه را دگرگتون ستازد   را از بین ببردو یا به

بار  وجود داشگه باشتد کته وی از جمیته افترادی استت کته از       قوی در اینچنانچه هویت م نون ممهول بود  و ظن  -4

فرد مذکور در منازعه، تخریب، غارت و تهاجم مداییه داشتگه و   -7شوند روند و مرتکب جرم میمحیی به محل دیار می

 اقدامات او ن م عمومی و کار و فعالیت را تحت تاثیر قرار دهد
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( در 245: 1911قابتل تتوجهی دارد ویییتام نیوبتور،    نماید پییب بر تصمیمات دادسگانی نفتوی  اتهام می

ممکن است شخص را به یاطر:  التا( هتر    بیافور پی کی :تصریح شد  1قانون نیویورخ151011ماد 

در حضور او  یشخص نیمعقول باور دارد که چن لیدالبه که او  ی( زمانیگونه جرم  از جمیه نقض جزئ

معقتول بتاور    لیت دالبته  ( اگر او تی( جرم  جرم و جناو    کند ریدسگا را جرم شد  است نیمرتکب ا

را بدون نیاز  شد  است یجرم نیمرتکب چنآن،  ریچه در حضور او و چه در غ یشخص نیدارد که چن

درستگی در  گذار بهدر ایران، گرچه قانون (P. Signorelli-2011:157)به مموز قضایی دسگایر نماید 

گبار گزار  ضتابطان را مشتروط بته آن دانوتگه کته بتریالف       قانون آیین دادرسی کیفری اع 94ماد  

اوضاع و احوال و قرائن مویم قضیه نبود  و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تن یم شد  باشد، 

ای مشتخص،  توجه به ضتابطه بیاحراز عنوان ضابط دادگوگری را  همان قانون، کماکان 91اما در مادة 

 است.ینان بودن مامور نمود منوط به وثاقت و مورد اطم

در مقایوة پییب اکثر کشورهای اروپایی با پییب اناییب، باید گفت کته پیتیب انایتیب وظتایا          

پا افگادة دیار نهادهای دولگتی و  تر و فارو از ن ارت پیشتحقیق، تعقیب و کشا جرائم را بویار آزادانه

های پیتیب  و البگه نباید تصور کرد که کییة فعالیتبدون نارانی از جانب دادسگان عمومی برعهد  دارد 

ها در اعمال قدرت، آنهتا  توجهی به بریی محدودیتنیاز است و حگما  بیاز هرگونه کنگرل و ن ارتی بی

گتذار ایتران نیتز    ( قتانون 14: 1915دهد اسپنوتر، را در معرض تعقیب حقوقی و گا  کیفری قترار متی  

نحوة مواجهه و واکنش پییب بته جترائم مشتهود مربتوط     که اغیب بهایگیاراتی به ضابطین اعطا نمود  

ضابطین  اساسی ایگیارات مگهمین در جرائم مشهود یکی ازشود، دسگایری و تحت ن ر قرار دادن می

واضح است اعطای چنین ایگیاری به ضابطین از این جهتت کته در راستگای    آید، پٌرشمار میقضایی به

مانا کشا حقیقت و احراز واقعیت و نیز تحصتیل دلیتل و حفتظ آثتار و     تر که هتحقق مصیحگی بزرگ

تر اعاد  ن م و جیب اعگماد عمتومی استت، تصتمیمی    دید  و از همه مهمآالت جرم و احقاق حقوق بز 

واناهی جیوگیری از فرار مگهم و یا تبانی بین مگهم و شتهود اقگضتا    .2رودشمار میعقالیی و ضروری به

و حقوق طبیعی وی محدود یا سیب گردد، هرچند برابرِ قتانون و ایتالق، کرامتت و    کند بریی حق می

گتذار در  شتود کته قتانون   از آنما آغاز متی  اما چالشحقوق دفاعی مگهم باید از هرتعرضی مصون باشد. 

                                                           
2. A police officer may arrest a person for: (a) Any offense (including minor violations) when he 

has reasonable cause to believe that such person has committed such offense in his presence; and 

(b) A crime- (misdemeanors or felonies) when he has reasonable cause to believe that such person 

has committed such crime, whether in his presence or otherwise (P. Signorelli-2011:157)1  
دانان معگقدند فیوفة اعطای ایگیار به ضابطان در جرائم مشهود در دسگرس نبودن مقام قضایی بترای  از حقوق بریی .2

دهنتد  ابوالحوتن شتاکری و قاستمی     یود قرار می آیین دادرسی کیفری را موگند ادعای 45کوب تکییا است و ماد  

1914 :14) 
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شتروع بته   »آیین دادرسی کیفری صرفا  به جرائم مشهود پردایگه و ظتاهرا  نحتوة مواجهته بتا      54ماد  

-مغفول ماند  است. گاهی فرد بزهکار در مویر ارتکا  جرم بر اثر عامیی یتار  از اراد   «هودجرائم مش

شود که گشت گردد، مثل سارقی که در حین بازکردن در  اتومبیل مگوجه میناچار مگوقا میا  به

ت و به یود آمد  و از بیم دسگایری، ممتازا  ،پییب در حال نزدیک شدن به اوست و گاهی در نیمة را 

در هتر دو صتورت جترم بته      ،گتردد تبعات اجگماعی ناشی از آن، از ارتکا  رفگار ممرمانه منصرف متی 

چنانچه قبتل از انصتراف مرتکتب  ارادی یتا در اثتر      این پرسش مطرت است که دالییی ناتمام ماند  اما 

    واهد بود؟کب چاونه یاین رفگار مرتا ( پییب سربرسد، نحوة واکنش او با عامیی یار  از اراد 

 

   جرائم مشهودشروع به  .2

نحوة مواجهه با شروع به جرمی که از قضا واجد عنوان مشهود نیتز هوتت، شتاید در ناتا  اول یییتی      

قانون آیین دادرستی آلمتان کته در آن بته پیتیب       149ضرورت نداشگه باشد. اما نااهی دوبار  به ماد  

دهند، تحقیقات را آغاز نماینتد فرکمان و  ع جرمی را میکه آنان احگمال وقودهد تا در زمانیایگیار می

قانون پییب و ادله کیفتری انایتیب، کته طبتق آن،      25ماد   1بند  ( و همچنین294: 1912وگریش ،

توانند بدون دسگور قضایی هر شخصی را که واقعا  در صدد ارتکتا  یتک جترم    ضابطین دادگوگری می

 1را دستگایر کننتد   بته تتال  بترای ارتکتا  جترم استت      م نتون   است و یا بر اساس مبانی مگعتارف 

(Hungerford. 2004: 6)  از ظاهر ماد  قانون مذکور، تال  برای ارتکا  جرم را شتاید بگتوان بته    که

دارد کته ببینتیم در حقتوق کیفتری     عمییات آغازین یا همانا شروع به جرم تعبیر نمود، ما را بر آن متی 

که قانون جزایی اناییب پتا را فراتتر نهتاد  و بته     ماست؟ مضافا  ایندهی پییب تا کایران دامنة احگمال

پییب ایگیار داد  است تا چنانچه بر اساس مبانی مگعتارف بته فتردی م نتون شتد کته وی در حتال        

قتانون   4ارتکا  جرم بود  یا حگی اقدامات مقدماتی جرم را شروع نمود ، دسگایر کند. بنتد اول متاد    

اند تا فردی را که در مرحیة آماد  شدن برای ارتکا  جترم استت را دستگایر    دچین پییب را مماز می

-تواند ناظر به اجازة دیالت پییب در مرحیة شروع به جرم یا حگی مراحل ابگدایینماید که این امر می

 (  224: 1911المشیری،تر ارتکا  جرم باشد یانیری

                                                           
1. In summary, a police officer may arrest someone without a warrant if: 

• The person is committing (or the officer has reasonable grounds to believe that he is 

committing) an arrestable offence;  

• The officer has reasonable grounds to believe that an arrestable offence has been committed and 

also has reasonable grounds to believe that the person arrested has committed that offence; 

 • The person is about to commit (or the officer has reasonable grounds to believe that the person 

is about to commit) an arrestable offence. (Hungerford. 2004: 6) 
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گتذار در  قانوناز یود واکنش نشان دهد؟  تواندمرحیة شروع به جرمِ مشهود میدر  آیا پییب ایران     

آیتد کته   ق.آ.د.خ از جرائم مشهود سخن رانتد  و از منطتوق متادة متذکور نیتز چنتین برمتی        55ماد  

توانند اقتدامات الزم را بته من تور جیتوگیری از فترار یتا       ضابطین صرفا  در مواجهه با جرائم مشهود می

-شود آن است کته در متواقعی  جا مطرت میرسشی که در اینمخفی شدن مگهم انمام دهند. بنابراین پ

به جرم باشد تیکیا چیوتت؟ ناگفگته    که اعمال صورت گرفگه در مرئی و من ر ضابطین در حد شروعِ

پیداست که دسگایری فردی که با دیدن گشت پییب از ادامة رفگار ممرمانة یود منصرف گردیتد ، از  

تر از دسگایری فردی استت کته بتا    بت بیشگری دارد قابل توجیهکه به تعریا شروع به جرم قراآنمایی

-شروع به عمییات اجرایی جرم، به قباحت عملِ یود پی برد  و از بیم رسوایی، از ادامه رفگار ممرمانته 

قانون ممازات اسالمی، عمل او فاقتد وصتا ممرمانته     125ا  منصرف شد  است. زیرا به اسگناد ماد  

قانون آیین  54ماد  از . فردی را دسگایر کرد  که هنوز سزاوار ممازات نیوتت بود  و پییب در حقیق

وقوع جرم، مشاهدة آثار  گذار مداییة ضابطین را به حینِچنین برمی آید که قانوننیز دادرسی کیفری 

وقوع جرم و پب از وقوع جرم موکول نمود  و از این رو چنین اسگنباط متی شتود کته قتانون، مرحیتة      

در ایتن   «جترم مشتهود  »وجودِ عبتارتِ   دهد. واناهیجرم مشهود را تحت لوای یود قرار نمیشروع به 

در ارتکا  یافگن و فعییت جرائم موگگر استت.   ،ای بر صحت این ادعاست، زیرا مشهود بودنماد  قرینه

اتهتام   که هرگا  کوی شروع به جرمی نماید و به ارادة یود آن را ترخ کنتد بته  با این وجود، از آنمایی

کته عمییتات اجرایتی جرمتی را     و چون هرلح ه احگمال دارد فردی شودشروع به آن جرم تعقیب نمی

رو ضتابطین در موقعیتت دشتواری قرارگرفگته و امکتان      شروع نمود  از ادامة کار منصرف شود، از ایتن 

 هتا یری آنپتذ د ، به اطالعات حقتوقی و قتدرت ریوتک   که اقدام اولیه جرم را آغاز نمودسگایری فردی

 گردد.  برمی

قصتد سترقت از   گیریم، در مثال اول فرض بر آن است که فردی بهموضوع را با دو مثالِ زیر پی می     

منزلی از دیوار آن یانه باال رفگه و در حال ارزیابی اوضاع و احوال و پاییدن اطراف است کته در همتین   

موفتق  گردیتد  اگر دید  نشتد  و دستگایر نمتی   وی بوا چهرسد، با این احگمال که لح ه پییب سر می

تنهتا اتهتام   رستد نته  که به ن ر متی درحالی ،کندشد اموال دیاران را سرقت نماید، او را دسگایر میمی

عنا نیتز دربتارة وی یییتی قابتلِ     شود، بیکه اتهام شروع به ورود بهشروع به سرقت شامل حال او نمی

در مثتال دوم فترض    اند؟چه عیت وی را توقیا کرد بطین به ضاوا  نباشد، پب اتهام او چیوت و انگ

ای بته او  یواهد با چاقو ضتربه قصد کشگن دیاری میکنیم دو نفر در حال نزاع بود  و فردِ مهاجم بهمی

همان حتال  رسد و در وارد کند اما قبل از اصابت ضربه به نقطة حواس بدن طرف مقابل، پییب سرمی

-رحم آمد  نیز از تصمیم یود عدول کرد  و هیچ ضتربه س طرفِ مقابل دلش بهالگما عیتمهاجم که به

دلیل رویت اتومبیل پیتیب  کند که فرد مهاجم بهزند انصراف ارادی( اما پییب تصور میای به وی نمی
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هاجم یتا بهگتر   است انصراف به دلیل عامیی یار  از اراد ( اما در هرحال ماز تصمیم یود منصرف شد 

م کته در متواقعی   شود. در حتاالت فتوق مالح ته کتردی    توسط پییب دسگایر می مرم بالقو ،باوییم م

شمار نیامتد  و حگتی گتاهی در قالتب تعریتا      بهگردد که اساسا  جرم تام پییب با رفگارهایی مواجه می

کته   ابگدایی مواجه است که اگر فردی را گنمند، اما با این احگمال عقالیی و ظنّشروع به جرم نیز نمی

در مثال اول روی دیوار منزل دیاری رفگه و یا اگر فتردی را کته در مثتال دوم چتاقو در دستت دارد و      

-کرد چه بوا جرم تام سرقت یا قگتل اتفتاق متی   دیاری صدمه بزند را دسگایر نمییواهد بهظاهرا  می

ز داد تتا بترای حفاظتت ا   ماند که باید به پییب این حق و ایگیار را تردیدی باقی نمی وجود افگاد. بااین

احگمال دارد درصتورت   که جرم در مرحیة شروع است و جان و مال و ناموس دیاران، حگی در مواقعی

برسد، وارد عمل گردیتد  و اوضتاع را تحتت کنگترل قترار       یتتاییر در مداییه از وضعیتِ بالقو  به فعی

 دهد.
چنانچه جرائم موضتوع بنتدهای التا.  .    »کهینا با بیانق.آ.د.خ،  54ماد   1ناگفگه نماند، تبصر        

طتور مطیتق شتهروندان را از هرگونته     بته  «..واقع شود .. صورت مشهوداین قانون به 912پ و ت. مادة 
رستد یوتارات و   ن تر متی  شروع به جرائم مشهود، برحذر داشگه استت و بته   واکنش و دیالت در قبالِ

قانون چتین بته    7ها را مورد حمایت قرار ندهد. ماد  تتبعات ناشی از مداییة شهروندان در این موقعی
شهروندان اجاز  داد  چنانچه فردی را درحال ارتکا  جرم یا بالفاصیه پتب از ارتکتا  جترم مشتاهد      

( با عنایتت  227: 1911توانند او را دسگایر و تحویل مقامات صالح نمایند یانیری المشیری، کردند می
ایگیار مقابیته و واکتنش را    ،چینی نیز همانند ایران، در مرحیة شروع به جرمگذار به مادة مذکور، قانون

ها را به شرایطی محدود کترد  کته جترم درحتال ارتکتا       برای شهروندان قائل نشد  و قیمرو اقدام آن
 باشد یا بالفاصیه پب از ارتکا ، مشاهد  شود.  

     

 جرائم مشهود .3
توان به جرائم مشهود و غیرمشهود تقویم بندی کرد، ها میآن جرائم را از حیث نحوة شروع به تعقیب

آیتین   54مصتادیق آن در متاد     ود را تعریا نکرد  و صرفا  به بیانروشنی جرمِ مشهگذار بهالبگه قانون
گونته تعریتا   توان جترم مشتهود را ایتن   دادرسی کیفری بوند  نمود  است، لیکن موگفاد از قانون می

ی است که درحال ارتکا  یا بالفاصیه پب از وقوع، مشاهد  و کشا شتود و یتا   جرم مشهود جرم»نمود
وصا جرم مشهود واقعی تنها بتا رویتت ضتابطین    بااین« ل جرم قابل رویت باشدالاقل آثار، آالت و دالی

( 115: 1911شود و سایر مصادیق آن حکمی هوتگند جعفری لناترودی،  یا سایر شهروندان محقق می
شود که در حال انمام شدن باشد یا مدت بویار کمی از جرم زمانی مشهود تیقی می ،در حقوق فرانوه

وقوع آن گذشگه باشد یا هناامی که مردم در تعقیب شخص م نون باشتند و یتا زمتانی کته استبا  و      
هتا و امتاراتی دال بتر اینکته وی در ارتکتا  جترم       دالیل جرم در تصرف م نون یافت شود و یا نشتانه 
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ستاعت از زمتان جنایتت     94ها پابرجا باشد، حگی اگر موجود باشد حال اگر ارز  نشانه دیالت داشگه
شود و دسگایری م نون بدون قرارِ بازداشت مماز است( گذشگه باشد، آن جنایت مشهود محوو  می

افگتد و ستاکنین آن ورود و بررستی صتحنه جترم را از پیتیب       گاهی نیز جرمی دایل منزل اتفاق متی 
 (44: 1971 الرگیه،  شودجرم مشهود محوو  میکنند، این وضعیت نیز ست میدریوا
نام برد  شد  و در بند اول متاد    جای جرائم مشهود از حق توقیا موقتدر حقوق کیفری آلمان به     
تواند حتق توقیتا موقتت یتا دستگایری را در      آیین دادرسی کیفری مقرر گردید  که هرکب می 127

آلود گرفگه شد  یا تحت تعقیب بتود  و احگمتاال  از دستت عتدالت فترار      نی جرممورد فردی که با دسگا
یواهد کرد و یا هویت او فورا  قابل تشخیص نیوت اجرا کند و .... همچنین دادسرا یا پیتیب در متوارد   

یکتر استت کته در قتوانین     ( الزم بته  255:  1912فوری حق توقیا موقت را دارد فرکمان و وگریش، 
شتوند صترفا  بتا    هایی که برای کشا اشیایی مشخص یا افراد م نتون انمتام متی   ن بازرسیجزایی آلما

دسگور قاضی میور است ولی اسگثنائا  در موارد یطر فوری ممکن است دسگور بازرسی توستط دادسترا   
البگه در مواقع ضروری از عبتارت   آ.د.خ. آلمان( 114صادر شود  ماد   -ضابطین -یا ماموران معین آن 

گردد که توقیا موقت یا بازرستی  ابگدایی نام برد  شد  که در حقیقت این معنا مگبادر به یهن می ظن
اسگثنایی پییب باید بر پایة یک احگمال عقالیی و مگعارف شکل گرفگه باشد. در قوانین جزایی آمریکتا  

شود از جمیته در  وارد میجیب افراد صرفا  با صدور قرار میور است اما بر این الزام گاهی اسگثنائاتی نیز 
گانه یود جرائم جنایی که در مرئی و من ر پییب اتفاق افگاد  و او موگقیما  الاقل با یکی از حواس پنج

 (  119: 1914جرم را درخ نماید کوشکی و سهیل مقدم،
 ه جرائم فاقتد مرحیته کشتا هوتگند، یعنتی     گونن است که اینآ های جرائم مشهودیکی از ویژگی     
شتد   بنابراین ظاهرا  در ارتکا  جرم توسط متگهم دستگایر    ،دهدزمان رخ میو کشا آن در یک وقوع

بود  و عنصر مادی آن در نهان رخ دهد جترم   یاگر جرمی فاقد چنین یصوصیات تردیدی نخواهد بود و
فتاق  ات همة جرائم مشهود واقعا  در مرئی و من ر پیتیب  ،حال امابا اینغیرمشهود محوو  یواهد شد. 

تتر  گذار قیمترو جترائم مشتهود گوتگرد     دهد که از ناا  قانوننشان می ق.آ.د.خ نیز 54افگد. ماد  نمی
گتردد،  شد  و فقط محدود به جرائمی که در حین وقوع یا بالفاصیه بعد از وقوع قابل رویت باشند نمتی 

اند، از ایتن  شهود آورد  شد بیکه جرائمی هم وجود دارند که ماهیگا  مشهود نیوگند اما در زمرة جرائم م
 بندی نمود.  حکمی طبقهمشهودِ حیث شاید بگوان جرائم مشهود را به جرائم مشهود واقعی و 

 

 یرائم مشهود واقعج. 1. 3
جرم درصورتی مشهود است که در مرئی و من ر ضتابطان دادگوتگری    ق.آ.د.خ 54برابر بند الا ماد  

در محل جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بالفاصیه پب از وقوع  شود یا ماموران یاد شد  بالفاصیه واقع
ای گتذار رفگتار ممرمانته   وجود ندارد و قانون ر اول ماد  مذکور ابهامِ قابل اعگناییند. در سطمشاهد  کن

عنتوان مثتال در لح ته وقتوع جترم      که در جیو چشم مامورین اتفاق افگاد  را مشهود دانوگه است. بته 
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اع، مامورین گشت کالنگری اتفاقا  از ابگدا نزدیک به صحنه جرم حضور دارند و شتاهد زد  چاقوکشی یا نز
چندان دور تممع و دعوا را دید  و احواس یطر و یورد نزاع کنندگان هوگند، یا بالفاصیه از مکانی نه

پیتیب   اند، در این حالت هم بنابه وظیفه یاتی و هم تحت عنتوان ضتابط،  کرد  یود را به محل رساند 
مکیا است به ماجرا یاتمه داد  و مگهم یا مگهمین احگمالی را دسگایر کند و عندالیزوم صحنه جرم و 

جیوته نمایتد و   آثار باقی ماند  را حفظ و آالت و اسبا  جرم را ضبط و ناهداری کرد  مراتب را صورت
ایر مشخصتات او را  اگر شاهد یا مطیعی در صحنه جرم حضور داشت اسم و نشانی و شمار  تیفتن و ست  

رغتم اینکته بالفاصتیه    شود که پییب عیتی . اما تردید زمانی آغاز می(55 ماد ایذ و در پروند  در  کند
 ستطر  «  ه وقوع جترم را از دستت داد  استت   لح»رسید  لیکن فقط آثار جرم را می بیند و اصطالحا  

ی زمین افگاد  و چنتد نفتر نزدیتک    رو آلودو یون بیهو  بیند که فردی( مثال  می54دوم بند الا ماد 
جتا ادلته متادی و    شود، در اینکه چاقویی در دست یکی از آنها دید  میاند درحالیعییه ایوگاد ممنی

کند کته چتاقو در دستت دارد و ظتاهرا  م نتون      براهین عقیی ناا  را به سوی همان فردی معطوف می
بوا او ناآگاهانته و  چه احگیاط را رعایت کرد.ی باید جانب اصیی اوست هرچند در دسگایری و توقیا و

( فقتط چتاقو را از روی زمتین برداشتگه باشتد و بتا       54ماد 1یا به قصد کمک و حفظ آلت جرم  تبصر 
قتانون   25ا  شاید ضار  اصیی فرصت را مغگنم شمرد  و از صحنه باریزد. البگه وفق متاد  دسگایری

ظنّ معقول یا حگی تصور مقترون بته صتحت ضتابطین     در حقوق انایوگان صرفِ  پییب و ادله کیفری،
 1کنتد برای دسگایری فردِ م نون به ارتکا  جرم، در صدد ارتکا  جرم یا مرتکتب جترم کفایتت متی    

 Hungerford. 2004.6) 

 

 مشهود( حکم مشهود حکمی )یا در جرائم. 2. 3

گونته جترائم در   ایتن قبل از یکر مصادیق و تبیین جرائم درحکمِ مشهود، الزم استت تأکیتد شتود کته     

حقیقت مشهود نیوگند، اما چون در اینما اوضاع و احوال یاصی وجود دارد که ظنّ قتوی بتر انگوتا     

حاالت را نیز جرم مشهود فترض  گذار اینسازد، الجرم قانونجرم واقع شد  به فرد معینی را ممکن می

داند یق جرم مشهود را زمانی میقانون آیین دادرسی کیفری یکی از مصاد 54نمود  است. بند   ماد  

اند، حین وقوع یتا بالفاصتیه پتب از آن شتخص     بیشگر که ناظر وقوع جرم بود دید  یا دو نفر یا که بز 

عنوان مرتکب معرفی کنند. البگه اگر ضابطین در حین وقوع به صحنه جرم رستید  باشتند   معینی را به

-شود چون یودشان نتاظر متاجرا هوتگند و متی     عنوان مرتکب معرفیکه اساسا  نیازی نیوت کوی به

زمتانی  تواند مربتوط بته  بینند چه اتفاقی در شرف وقوع بود  و یا چه اتفاقی افگاد  است، اما این بند می

                                                           
1. Section 24 of the Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) provides that: 

Aconstable may arrest without a warrant (a) anyone who is about to commit an arrestable offence 

(b) anyone whom he has reasonable grounds for suspecting to be about to commit an arrestable 

offence.1  
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باشد که پییب بالفاصیه به صحنه جرم رسید  و احگماال  مگهم نیز در بین افراد تممتع کننتد  حضتور    

عنتوان مرتکتب   حالت اگر ممنی عییه شخص معینی را بته ، در ایندارد و فرصگی برای فرار نیافگه است

-شود که بتز  توان نوبت به توقیا م نون اقدام نمود. البگه گاهی دید  میمعرفی کند بر این مبنا می

کند که اتفاقی را کته قتبال  رخ داد  چنتین    سازی سعی میدید  قصد فریب پییب را داشگه و با صحنه

یواهد برای شخصی پاپو  درستت کنتد کته    واقع شد  و شاید با قیبِ واقعیت میوانمود کند که االن 

 در این شرایط قبل از دسگایری م نون نباید هیچاونه ابهام و تردیتدی وجتود داشتگه باشتد و صترفِ     

عنوان مگهم کفایتت  دلییی بر وقوع جرم  نبود  برای دسگایری دیاران تحت ،عییهمعرفی کردن ممنی

 کند.  نمی

ناگفگه نماند، با وجود اینکه تشخیص نوع اقداماتی از قبیتل دستگایری و تفگتیش کته در صتحنه            

-2112/7ن ریه مشورتی به شمار   9گیرد برعهد  ماموری است که حضور دارد و بند جرم صورت می

 اقدام ضتروری و مگناستب و   تشخیص با توجه به اهمیت جرم ارتکابی،»گوید نیز که می 21/19/1911

تمام اقدامات الزم به من تور  »عبارت موید همین معناست، اما با توجه به« فوری با مامور مربوطه است

رسد که پییب در تشتخیص یتود آزادی مطیتق نتدارد و     ن ر میاز آن یاد شد ، به 55که در ماد  ... « 

ند اشتار  کترد  استت    گذار در ادامة این ب( قانون75: 1914اقدامات او تابع اصل ضرورت است یالقی ، 

عنوان مرتکب معرفی نمایند و با این قید ظاهرا  شهادت یک نفر را کتافی  که دو نفر یا بیشگر فردی را به

یواسگه تا حتد امکتان از بتروز یطتا و اشتگبا  جیتوگیری       گذار میندانوگه است، ولی درحقیقت قانون

هتا،  اکگفا بته حتداقل  د یواهد کرد اما را در صحنه جرم مرد نماید، هرچند یکر این عبارت گاهی پییب

دستِ کم موجب تقویت ظن عقالیی بود  از میزان یطا و اشگبا  متامورین یواهتد کاستت. در حقتوق     

 پییب در مواجهه با متوردی  که چیزی به نام جرم مشهود تعریا نشد  اما احگماال رغم ایناناییب عیی

بِ جرم، توسط دو یا چنتد نفتر نداشتگه باشتد و طبتق      حگی نیاز به تعرفه مرتک ،گفگیمباال مثال  که در

توانند بدون دسگور قضایی هر شخصی را که بتر استاس مبتانی    می یب و ادله کیفری،قانون پی 25ماد  

مگعارف م نون به تال  برای ارتکا  جرم است را نیز دسگایر کنند، واناهتی بازداشتت بتدون حکتم     

رقت، کالهبرداری و ایتراد ضتر  و جترت حگتی در حالتت      س ن برای شماری از جرائم شایع ن یرِپیشی

رستد قتانون انایتیب، صتالحیتِ     ن تر متی  ( کته بته  11: 1915غیرمشهود امکان پذیر است اسپنوتر ، 

 درسگی بر عهدة پییوی که در صحنه حضور دارد نهاد  است.تشخیص ماجرا و آغاز تعقیب را به

تر کرد  و اِشعار دارد مگهم بالفاصتیه  وع را پیچید قانون آیین دادرسی کیفری موض 54بند ت ماد       

پب از وقوع جرم قصد فرار داشگه یا در حال فرار باشد یا بالفاصیه پب از وقتوع جترم دستگایر شتود.     

گیرد و تا نمتود  ای بر انمام کاری است که در یهن افراد شکل میناگفگه پیداست که قصد درواقع اراد 

هرکوتی در   بنتابراین  برای دیاران قابتل درخ نخواهتد بتود.   اساسا   ،باشد و بروز یارجی نداشگه باشگه
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توان مگهم فرض کرد، فرار از صحنة جرم زمانی موجب مشهود قیمتداد شتدن   حال دویدن باشد را نمی

انمام گیرد و چون مامورین در این وضعیت صحنه اصیی را از دستت  « مگهم  »شود که ازسویجرم می

توان او را مگهم محوتو  کترد؟ چته بوتا     ست که آیا به صرف فرار کردن فردی میاند سوال این اداد 

کته پیتیب ستر    داند قبل از ایتن گنا  از بیم درگیر شدن در ماجرایی که اتفاق افگاد ، بهگر میفردی بی

ای بتر ارتکتا  جترم باشتد و     تواند قرینهفرار کردن می سرعت از محل دور شود. از سوی دیاربرسد به

جا نیز باید پییب را از سردرگمی نمتات  پوشی نماید، در هرصورت اینآسانی از آن چشمنباید پییب به

داد  و فارو از اصل ضرورت، تشخیص و واکنش وی را محگرم شمرد. به دیار سخن اگر در این شرایط 

را تعقیتب و  شتد و بته همتین عیتت وی    نحو مگعارف و عقالیی به فرد در حتال فترار م نتون    پییب به

 گیری باید از تبعات قانونی آن مصون باشد.  دسگایر نمود، در صورت اشگبا  در تصمیم

های پییوتی یتا همتان پیتیب     گیر فوریتقانون آیین دادرسی کیفری بیشگر دامن 54بند ث ماد       

پییب را به منزل یا محل ستکونت   زنند و با طرت ادعاهاییاست. بدین ترتیب که افرادی تیفن می 111

گیرد و با صدایی وحشت زد ، ستریع آدرس محتل   عنوان مثال یانمی تماس مییوانند. بهیود فرا می

شود با شوهر یود درگیر شد  و شتوهر  قصتد دارد او را بکشتد. بتا     زندگی یود را اعالم و مدعی می

باوماوهای یتانوادگی بتین زن و شتوهر     ز این واقعیت که اساسا ن ر اقطع شدن تیفن، مامورین صرف

شود و فقط از با  کمک به فردی که استگمداد نمتود ، بته سترعت یتود را بته آدرس       جرم تیقی نمی

یانته استت   گوید که صاحبکند و میآورند، مردی در  را باز میصدا درمیاعالمی رساند  و زنگ را به

یواهد آنما یت عادی است و از مامورین میداشگه و در حال حاضر وضع و با همور  کمی جرو بحث

عییه هم بود  از پیتیب  ال اهر ممنیکه وفق قانون یکی از ساکنین منزل که عیی را ترخ نمایند. اکنون

یکی دیار از ستاکنین کته ازقضتا شتوهرِ مگقاضتی      واست کمک و ورود به منزل را دارد و درمقابل دری

توانند وارد شوند یا باید بدون هیچ اقدامی محتل  که آیا مینرا در ایضابطین  دهد،این ورود نمی ،است

اگر آن یانمی که تیفن زد  واقعتا  توستط هموتر  مضترو  و      سازد. واناهیمایند، مردد میرا ترخ ن

و اقتدام اهتم، وارد    قاعد  ضترورت  ممروت شد  یا به قگل رسید  باشد تیکیا چیوت؟ اگر پییب بنا به

احگمتالیِ  در قبتال شتکایت   بعتدا   اتفاق یاصی نیفگاد  و همته چیتز عادیوتت،     یانه شود و ببیند واقعا 

 آیا دفاعی یواهد داشت؟   یانه مبنی بر ورود غیر ممازصاحب
رسد در شرایط مذکور باید قائل به تفکیتک بتود، یعنتی اگتر     ن ر میها بهبرای پاسخ به این پرسش     

تقاضای کمک کترد  یتود  حاضتر شتود و اظهتارات       ن ر رسید و یانمی کهاوضاع و احوال عادی به
و در صتورت   رسی بیشگر بالوجته و غیرضتروری استت   همور  را تأیید نماید، ورود مامورین جهت بر

اما اگر شرایط غیرعادی بود، مثال  اگر از گوشتة در  ستایة    دفاعی نخواهند داشت. ،یانهصاحب شکایتِ
بگتوان حوتب    54احگمتاال  موتگند بته بنتد ث متاد       ، روی زمین افگاد  قابل تشخیص بتود  فردی که
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رم مشهود تیقتی نمتود  و   دریواست اولیه احدی از ساکنین و اسگمداد تیفنی وی، آن را از مصادیق ج
سوال دیاری کته   به ممانعت همور  با ورود به دایل منزل اقدامات ضروری را انمام داد.بدون توجه 
ز منزل فردی اتفاق افگاد و مگهم برای مخفی شدن و فترار  آن است که اگر جرم بیرون ا شودمطرت می

آید که تقاضتای ورود بته   میاز ظاهر ماد  قانون چنین بر چوناز دست مامورین وارد یانه دیاری شد، 
-آیا اهالی منزل متی  ،منزل، منوط به آن است که جرم در دایل یانه اتفاق افگاد  یا درحال وقوع باشد

 ،چون ورود به منتزل دیاتری بته قصتد ایگفتا      درپاسخ باید گفتا تقاضا نمایند؟ توانند ورود مامورین ر
است، اهالی منزل برای رفتع یطتر    باشد یود یک جرم عییحد  یا بدون این صاحبخانه عناچنانچه به

توانند ورود مامورین را تقاضا نمایند و مامورین موگند به همین تمویز قتانونی بایتد   و دفع مزاحمت می
ا مشهود تیقی کرد  بدون اسگیذان مقام قضایی اقدام به ورود نمایند. در فرانوه نیز اگتر جترم در   جرم ر

کته از ستوی ستاکنین منتزل     حال انمام شدن باشد یا مدت کمی از وقوع آن گذشگه باشد، در صورتی
در (. شایان یکتر استت کته    44: 1971تواند وارد منزل شود الرگیه،تقاضای کمک شد  باشد پییب می

قوانین کشورهایی همچون اناییب، آلمان و چین که پییب براساس ظن مگعارف و حق توقیا موقتت،  
برای مقابیه با جرائم قادر به انمام اقدامات ضروری است، چنین تمتویزی دیتد  نمتی شتود و ورود بته      

 چنین منازلی احگماال  نیازی به دریواست صاحبخانه ندارد.     
توانتد  ن آیین دادرسی کیفری در رابطه با ولارد بودن مگهم در جای یتود متی  قانو 54بند چ ماد       

گتذار ولاترد کوتی استت کته موتکن و متاوای        جدا  ضابطین را مردد و سردرگم نماید. از ناتا  قتانون  
قتوانین متوقگی محاکمتات     29ماد   4مشخص و وسییه معا  معیوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. بند

نیز، اگر مگهمی اقامگاتا  دائمتی نداشتت و یتا در جتایی       1991کیفری( مصو  جزایی آیین دادرسی 
 4متاد    4مقیم نبود  و موکن و ماوای معینی نداشت را از مصادیق جرم مشهود تیقی نمود  بود! بنتد  

بتار  وجتود داشتگه    چنانچه هویت م نون ممهول بود  و ظن قوی در این»گویدقانون چین نیز که می
 «شتوند رونتد و مرتکتب جترم متی    جمیه افرادی است که از محیی به محتل دیاتر متی   باشد که وی از 

آیتین دادرستی کیفتری ایتران      54گرچه تفاوت مبنایی با بند چ ماد   (224: 1911المشیری،  یانیری
دارد ولی به هرحال ولاردی را موجب تقویت ظن و موجبی برای دسگایری فرد م نون دانوگه استت.  

شود آن است که اگر فرض کنتیم قگتل یتا ضتر  و جرحتی      می ه در اینما مطرتپرسشی ک الوصامع
هتیچ  تتوان بتی  گذراند، چاونه متی یانمانی روزگار میدرجایی اتفاق افگاد  و از قضا در آن محل فرد بی

 دلییی و فقط بر این اساس که این فرد ولارد است اتهام را به وی منگوب کرد؟  
فردِ ولارد با عمل ممرمانه ارتباطی وجود داشتگه باشتد از مصتادیق جترم      شاید گفگه شود اگر بین     

رسد، درحقیقت یا پییب وقوع جترم  ن ر نمیکه این فرض نیز درست بهشود، در حالیمشهود تیقی می
این فرد یوا  ولاترد   ،کندرا دید  یا دالیل و آثار باقی ماندة جرم، وقوع آن را به فرد معینی منگوب می

 در ایتن  14/11/1919-7791/7وا  نباشد. ن ر مشورتی ادار  حقوقی قتو  قضتاییه بته شتمار      باشد ی
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قانون اصالت قانون مبارز  با مواد مختدر، اعگیتاد جترم     14و  14با توجه به مواد »کندیصوص بیان می
لارد نباشتد  و ،و اگر مگهم به بز  اعگیاد !!شوداست ... اگر یودِ معگاد، ولارد باشد جرم مشهود تیقی می

ایتن ن تر   ...« شود و احضار یا جیب او فقط باید بتا دستگور مقتام قضتایی باشتد      جرم مشهود تیقی نمی
تتوان دو  متی  است. در واقع از این ن ریه تنها مشکل را برطرف نکرد  بیکه به ابهامات افزود نه مشورتی

ود نماییم که در ایتن حالتت بته    که ن ریه را فقط به جرم اعگیاد محدیکی این اسگنگا  مگفاوت داشت،
-یعنتی عتالو  براینکته بتی     شود،امرار معا  ندارد ظیم مضاعا میای که حگی پولی برای فرد بیچار 

در معترض  هتم جترم مشتهود محوتو  و هترآن       ول استت، حگتی اعگیتاد احگمتالی او    پو بی یانمان 
ه در مالءعتام و  م معگتادی کت  ، هتر آد درحالیکه اگر صرفِ اعگیتاد جترم باشتد    .گیرددسگایری قرار می
کند باید تحت عنوان جرم مشهود دسگایر شود نه اینکه باوییم این فرد چون مثال  درسطح شهر تردد 

نتوا جترمش مشتهود استت. دوم     یوا  بتی شود ولی کارتندار است، جرمش مشهود تیقی نمیکاریانه
نیز به عنوان مثال، ارتکا  ضتر  و  اینکه ن ر مشورتی را به همه جرائم تعمیم دهیم که در این حالت 

جرتِ مشهودِ فرد ولارد را باید مشهود بدانیم ولی اگر فرد پولداری در مرئی و من ر عام مرتکب ضتر   
دانتان کته   هموو با ن تر بریتی از حقتوق    رو،ایناز و جرت دیاری شد جرم وی را مشهود تیقی نکنیم!!

در آیین دادرسی کیفری، از این حیث که با هیچ « دمگهم ولارد باش»معگقدند فیوفة گنماندن عبارتِ 
( بهگر استت ایتن بنتد کتال  از     944: 1974نامعیوم است محونی، ،کندیک از اصول جزایی تطبیق نمی

 را جایازین نمود.   ظنّ مگعارف جای آن، اقدام بر اساسِمصادیق جرم مشهود حذف گردید  و به
، به ایتن نحتو کته    چون بندهای فوق یالی از اشکال نیوترسی کیفری همآیین دا 54بند   ماد        

مقرر شد  اگر مگهم بالفاصیه پب از وقوع جرم یود را معرفی کند و وقوع آن را یبر دهد جرم مشهود 
گردد، و مفهوم مخالا آن این یواهد بود که اگر مگهم ساعاتی پب از وقوع جترم یتود را   محوو  می

گونه برداشتت شتود کته    شود. از این بند شاید این، مشهود تیقی نمیمعرفی کرد و وقوع آن را یبر داد
رای بت  ،هفگه بعد یود را به کالنگری معرفتی و بته ارتکتا  قگتل اقترار نمتود      یک ،اگر مرتکب قگل مثال 

 ،همتین قتانون   57گذار در متاد   چون قانوننیاز است. البگه به دسگور قضایی  تحقیق اولیه یا توقیا او
ولتی بتا تمتویز     استت،  را غیرمشهود دانوگه موصوف وضعیت وجود اینکهرطرف کرد  و بااین نقص را ب

ن ر قرار دادن مگهمی که یار  از وقت اداری به هر عیتت موجبتات بازداشتت وی فتراهم شتد ،      تحت
 گان یا قاضی کشیک اعتالم کننتد، و  ظرف یک ساعت مراتب را به دادس تا ضابطین را میزم نمود  است

نامته  آیتین  2اکگفا گردید  و این اعالم برابتر تبصترة متاد     « اعالم کنند»   قانون به عبارتچون در ماد
وسییه تیفن یا پیامتک انمتام   تواند بهمی 1914ای یا مخابراتی مصو  های رایانهنحو  اسگفاد  از سامانه

جهته بتا   ند نحتوة موا گیرد، بنابراین چون از این طریق اقدام فوری و پاسخ آنی به جرمِ واقع شد ، همان
 با دیدة اغماض ناریوت.   54های بند   مادة شود به کاسگیمی جرائم مشهود فراهم گردید  است،
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 حق ورود و بازرسی منزل در جرائم مشهود. 4
قانون آیین دادرسی  54در رابطه با امکان ورود به منزل یا محل سکنای دیاری موگند به بند ث ماد  

آید که ضابطین قضایی در ایتن متوارد بایتد    د  شد و از ظاهر قضیه چنین بر میکیفری قبال  توضیح دا
به صرف  ،دهنداحگمال عقالیی بر وقوع جرمی را در منزلی نمیکه مادامیدقت کافی داشگه باشند و تا 

م یصوصی دیاران نشوند. اما در هرحال چند ستوال مهتم مطترت    دریواست ساکنِ آن مکان وارد حری
ئم مشهود اگر م نون اقدام به فرار نمود و متامورین در صتدد تعقیتب او برآمدنتد و فترد      در جرا است،

دنبتال او  تواننتد بته  م نون با دیدن اولین منزلی که در  ورودی آن باز بود وارد شد، آیا ضتابطین متی  
 وارد منزلی شوند که ممکن است مگعیق به فردی باشد که اساسا  ربطتی بته متاجرا نتدارد؟ اگتر منتزل      

یانته، آیتا   مگعیق به فرد فراری بود چطور؟ اگر م نون وارد یانة دیاری شد، با فرض مخالفت صتاحبِ 
توانند قهرا  اقدام به بازرسی و تفگیش منزل مذکور نماینتد؟ اگتر   مامورین برای یافگن م نون فراری می

هتار داشتت کته    فرد م نون مثال  در حال فرو  مواد مخدر تحت عنوان جرم مشهود دسگایر شد و اظ
توانند بدون هماهنای مقتام قضتایی منتزل او را    مقادیری مواد مخدر هم در منزل دارم آیا ضابطین می

ن رات مگفتاوتی ابتراز شتد     سواالت باال یصوص اد مورد بازرسی قرار دهند؟ تاکنون درجهت یافگن مو
ستت کته اگتر جرمتی     های قضایی در ایتن رابطته آن ا  است. ن ریه اکثریت کمیویون ممموعه نشوت

قانون دادرسی کیفری سابق(، اگر ماموران مگهم را تعقیتب و   21مشهود باشد با شرایط مذکور در ماد  
توانند بدون کوب اجاز  از مقتام قضتایی وارد منتزل شتوند     در ادامة تعقیب ممرم وارد منزل شوند می

بنابراین اگر وارد منزل نشوند  چرا که جرم اتفاق افگاد  و در وقوع آن شکی نیوت و مشهود هم هوت،
رو در چنتین متوقعیگی نیتازی بته کوتب اجتاز  از مقتام        اینرود، ازگریزد و دالیل از بین میمگهم می

قضایی نیوت. البگه جرم باید محرز باشد و زمان ورود ماموران هم بالفاصتیه در تعاقتب متگهم صتورت     
شتاکری و قاستمی،   « 245: 1915ری های قضایی موائل آیتین دادرستی کیفت   ممموعه نشوت»گیرد

ادار  حقوقی قو  قضاییه نیتز حکایتت از آن دارد    11/12/71موریه  597/7( ن ریة شمار  15: 1914
یانته یتا مگصترفِ    من ور دسگرسی به مگهم در جرائم مشهود باید با اجاز  صتاحب که بازرسی منازل به

و ضابطین نتاگزیر شتوند بترای جیتوگیری از     یانه صورت گیرد، مار اینکه بیم فرار مگهم وجود داشگه 
   (.191: 1914فرار مگهم وارد منزلی شوند که در آن مخفی گردید  است تدین، 

قانون آیین دادرسی کیفری ورود به منازل، اماکن تعطیل و بوگه و تفگتیش   44گذار در ماد  قانون     
نوط بته اجتازة مقتام قضتایی دانوتگه      ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیرمشهود را مآن

جترائم   کننتد کته در  گونته استگنباط متی   دانان از مفهوم مخالا این ماد  ایناست، لذا بریی از حقوق
 گمتان ( بتی 74: 1914قضایی ندارد  یتالقی ، جا نیاز به اجاز  مقام مشهود، ورود به منازل و بازرسی آن

( کته ورود  15/15/1919موریته   774/19/7شمار    یصوص پاسخ ادار  حقوقی قو  قضاییه بهدر این
رستد،  ن ر میتر بهبه منازل اشخاص حگی در جرائم مشهود را بدون مموز قضایی مماز ندانوگه منطقی
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ماد  قتانون دو بختش دارد، بختش اول ورود بته منتازل، امتاکن       » که در توضیح مطیب بیان شد چون
ق منوط به کوب اجاز  از مقام قضایی دانوتگه و در بختش   طور مطیتعطیل و بوگه و تفگیش آنها را به

بنتابراین در  ه، دوم، قانون بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیرمشهود را منوط به کوب اجتاز  دانوتگ  
« تتوان بتدون اجتازة قضتایی انمتام داد     جرائم مشهود صرفا  این بخش  بازرسی اشخاص و اشیا( را متی 

معگقد است وقگی مرتکبِ جرم مشهود در صحنه جرم و بالفاصیه بعتد  ناارند  هموو با ن ریه مشورتی 
اینکه مثال  بگوانند ادلة اثبات جرم مثتل ستالت یتا     از ارتکا  دسگایر شد  لزومی ندارد مامورین به ظنّ

شاید مقدار بیشگری از مواد مخدر را در منزل وی بیابند، بدون مموز قضایی اقتدام بته ورود و بازرستی    
 نمایند.  منزل مگهم 

مخدر دسگایر شد جرم مشهود( و مامور به هر نحتو،  با این اوصاف اگر فردی در حین فرو  مواد       
حگی از زبان یودِ مگهم، مطیع گردید که او مقدار زیتادی متواد مختدر را در منتزلش جاستازی کترد        

قضایی محل سکونت رغم مشهود بودنِ جرم فرو  مواد مخدر، مامور حق ندارد بدون مموز است، عیی
توانتد  صورت پییب فقط میاو را برای یافگن مواد مخدرِ بیشگر مورد بازرسی و تفگیش قرار دهد. در این

-تا ایذ دسگور کگبی از مقام قضایی، محل مذکور را محاصر  و تحت کنگرل قرار دهد، مار در صتورتی 

در مواقعی که مرتکب جترم مشتهود بتا    اجاز  ورود به منزلش را بدهد. البگه  که یود مگهم به مامورین
کند قضیه کمی مگفاوت یواهد بود، ن ریته مشتورتی ادار  حقتوقی بته     دیدن مامورین اقدام به فرار می

داشت که در جرائم مشهود اگر ضابطین در تعقیب به صراحت بیان می 21/14/1914-9411/7شمار  
نانچته متامورین درحتال تعقیتب مرتکتبِ جترم       حال چمگهم باشند حق ورود به منازل را ندارند، با این

زلتی شتود چه منتزل    ای که در  ورودی آن باز است، وارد منمشهود باشند و مگهم اتفاقا  با دیدن یانه
( و اگر پییب پشت سر او واردِ آن یانه نشود چه بوا مگهم باریزد یا آثار و دالیل یود  و چه دیاری

رسد در این وضعیت نیازی به کوب اجاز  از مقام قضایی نیوتت  ن ر میارتکا  جرم را از بین ببرد، به
آیتد، از ایتن حیتث اقتدام متامور      شتمار متی  به از لوازم دسگایری مگهمورود به منزل تعقیب و و چون 

ای که مگهم در حین فرار وارد منزلش شد  و جتان یتانواد    منطبق با قانون است. واناهی صاحبِ یانه
اید آرزو داشگه باشد که پییب زودتر سربرسد و بته ایتن متاجرا یاتمته دهتد. از      یطر اندایگه شاو را به

طرفی ممانعت در برابر انمام وظیفه مامورین و مخفتی کتردن فتردِ فتراری، صتاحب یانته را بتا اتهتام         
قتانون   1عییحد  ای مواجه یواهد سایت که او را از کمک کردن به ممرمِ فراری پشیمان یواهد نمود.

های یصوصی را بدون حکم بازرسی اعطتا  ة کیفری انایوگان به پییب ایگیار ورود به مکانپییب و ادل

                                                           
یا کسیی را کیه   هرکب شخصی را که قانونا  دسگایر شد  و فرار کرد  »قانون ممازات اسالمی اشعار دارد 449ماد  . 1

به دسگایری او شد  است، مخفی کند یا وستایل فترار او را فتراهم کنتد بته       و قانونا  امر متهم است به ارتکاب جرمی

 «ترتیب ییل ممازات یواهد شد ... 
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تواند اقامگاا  یا هر محتل دیاتری را   کرد  است همچنین هناامی که پییب فردی را بازداشت کرد می
دان ( این ب19: 1915دانند مورد بازرسی قرار دهد اسپنور،ها الزم میکه به ن ر آنها برای کشا سرنخ
گذار به درسگی به موازنه ایگیارات روی آورد  و بته پیتیب ایگیتارات    جهت است که در اناییب، قانون
در نقشِ نهاد تعقیب در مراحل قبتل، حتین و    که آنها قادر هوگند کهبیشگری اعطا کرد  است تا جایی

از آن، اقتدامات الزم  بعد از وقوع جرم و بدون در ن ر گرفگن فاصیه زمانی بین وقوع جرم و مطیع شدن 
 آیین دادرسی کیفتری(  قوانین موقگی محاکمات جزایی 25ة را انمام دهند. شایان یکر است که در ماد

العمتوم در صتحنه جترم    که موگنطق یا مدعیگفگه شد  بود در جرائم مشهود تا مادامی 1991مصو  
م از جمیه معاینات، تفگتیش  او محوو  شد  و تحقیقات الز قائم مقام حاضر نشد  است، کمیور پییب

رستد  ن ر میو تفحص در منزل مگهم و تحصیل و حفظ آالت و اسبا  جرم را انمام یواهد دارد، که به
 تر و بیشگر بود  است.ایگیارات ضابطین در قوانین مذکور نوبت به قوانین فعیی منطقی

 

 جرائم مشهودی که مستلزم اقدام فوری و آنی هستند. 5
ن تر از  دادرسی کیفری ایگیارات و نحوة اقدام ضابطین دربار  جترائم مشتهود را صترف   آیین  55ماد  

ستیب آزادی و دستگایری اشتخاص در جترائم کتم       گمتان شمرد  است، اما بیشدت و اهمیت جرم بر
این معنتا   14/15/1919-141/19/7اهمیت و قابل گذشت اقدام درسگی نیوت. ن ریة مشورتی شمار  

جرائم قابل گذشت، مداییه ضابطان منوط به وجود شتاکی   جرائم مشهودِ موسوم به را دربر دارد که در
یصوصی است، حال اگر فرض نماییم دو نفر در ایوگاا  اتوبوس درگیری لف ی پیدا کترد  و در حتین   

گتری پیتیب کفایتت کنتد و نیتازی بته       توهین و اهانت یکی از آنها، پییب سر برستد ظتاهرا  میتانمی   
واناهتی فتردی کته متورد اهانتت قترار       انا  عمییاتِ تعقیب و گریز نباشد. کنند  و احیدسگایری توهین 

تواند بته دادسترا مراجعته و شتکایت یتود را      بعدا  می ،گرفگه، در صورت عدم عذریواهی توهین کنند 
دهتد. در حالتت   مطرت نماید و گذشت زمان، جان و مال یا ناموس شاکی را در معرض یطر قترار نمتی  

کند و آنتگن آن را روی  نماییم فردی در منزلش از دسگاا  گیرند  اموا  ماهوار  اسگفاد  میدوم فرض 
بالکن و در جایی گذاشگه که از کوچه قابل رویت است، در ایتن متورد نیتز ورود بته منتزل وی توستط       

رم چتون مثتال اول، جت   عقالنی و قابل توجیه نیوتت، زیترا هتم    ،ضابطین به بهانه مقابیه با جرم مشهود
متاژور نیوتت کته    ای دارای آنچنان اهمیت حیاتی و فورسناهداری و اسگفاد  از گیرند  اموا  ماهوار 

که گفگیم اقدامات ضابطین باید تتابع اصتل   پاسخ آنی و فوری مامورین را اقگضا نماید. و از سویی چنان
 ضرورت بود  و از این حیث قابل توجیه باشد.  

محدودة داییتی یودروهتای    حکایت از آن دارد که 24/11/1911- 7/955شورتی شمار  ن ریه م     
-های عمومی بته در حال تردد یا مگوقا شد  در شوارع عام و همچنین چادرهایی که در حاشیة پارخ

اند چنانچه قابل رویت باشند یا عرفا  درحکم آن باشند حتریم یصوصتی محوتو     طور موقت برپا شد 
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مشهود قابل عنوان جرم عفت و ایالق عمومی در قومت داییی آنها بهنشد  و انمام هرگونه عمل ضد 
تواند ایناونه باشد که جرائم و اتفاقتاتی کته در پشتت    می تعقیب و ممازات است. مفهوم مخالا ن ریه

پنمر  یا در بالکن منازل در حال وقوع است، هر چند برای رهاذران و پییب قابل رویتت استت لتیکن    
گتذار  کته بتا ستکوت قتانون     گونه مواردشاید تشخیص و واکنش مناسب با ایند. دمشهود تیقی نمی گر

به عهد  پییب نهاد  شد  باشد که در این صورت چنانچه تشخیص متامور اشتگبا  و یطتا    همرا  است، 
بود  و در عین حال فردی از این رهاذر آسیب مادی یا معنوی ببیند، حق نخواهد داشت که از متامور  

اید. در قانون اناییب محدودیگی در این زمینه برای پیتیب وجتود نتدارد و آنهتا متی      پییب شکایت نم
او را دسگایر و توقیتا نماینتد و در    ،توانند با وجود ظن معقول و مگعارف به ارتکا  جرم یا تقصیر فرد

حقیقت معیار دسگایری توسط پییب وجود دالیل منطقی برای م نون بتودن استت و چنانچته بعتدا      
 (57: 1914ود که جرمی رخ نداد ، افور پییب موئولیگی نخواهد داشت مهرا و جهانی،مشخص ش

من ور تأمین شترایط  در ایران نهاد دادسرا از ویژگی عدم موئولیت بریوردار است بدان معنا که به     
توان به جبتران یوتارت   مناسب برای کشا جرم و تعقیب مگهم، در صورت برائت مگهم دادسرا را نمی

( سوال ایتن استت کته    59: 1914عنوان مفگری تحت تعقیب قرار داد یالقی ،گهم محکوم کرد و یا بهم
 آیا ضابطین نیز در مواجهه با جرائمی که در حکم مشهود بود  و یتا در وقتوع آن شتبهه وجتود دارد از    

ادرسی کیفتری از  این پرسش منفی باشد. در قانون آیین د ؟ ظاهرا  که پاسخِاین امگیاز ویژ  بریوردارند
که مربوط به امور ضابطین قضایی است بریی مواد قانونی دارای ضمانت اجترا بتود  و    42الی  21ماد  

 51تتا   55مورد تنبیه قرار یواهند گرفت. لیکن از متاد    49در صورت یطای مامورین، آنان وفق ماد  
فاقد ضمانت اجرا هوگند که از این العادة آنها، رغم اهمیت فوقکه به جرائم مشهود ایگصاص دارد عیی

شود، یکی اینکه ضابطین هم ماننتد مقامتات دادسترا در جترائم     گذار دو معنا اسگنباط میسکوتِ قانون
مشهود از امگیازِ عدم موئولیت بریوردار هوگند مار اینکه مرتکب یک یطتای شخصتی شتوند و دوم    

معنوی بیشگری نوتبت بته   های مادی یا رتکه چون در جرائم مشهود یطا و اشگبا  مامورین یوااین
نته بتا سته    را شود و مامور یطاکار وارد ماجرا می آورد الجرم قانونِ جزابار میبه معمولی سایر اقداماتِ

 .      وبرو یواهد سایتما  تا یک سال انفصال از یدمت، بیکه با ممازات زندان ر
 

 واکنش شهروندان به جرائم مشهود . 6
-قانون آیین دادرسی کیفری تأسیب جدیدی در قانون بنا نهاد  که تاکنون بحتث  54 تبصرة یک ماد 

گونه مقرر نمود  کته چنانچته جترائم موضتوع     ها و انگقادات زیادی را به همرا  داشگه است. تبصر  این
صتورت عتدم حضتور    صورت مشهود واقتع شتود، در  این قانون به 912بندهای الا .   . پ . ت . ماد  

توانند اقدامات الزم را برای جیوگیری از فترار مرتکتب جترم و    دادگوگری، تمام شهروندان میضابطان 
گرچه شیو  معمول دسگایری براساس قترار   ،حفظ صحنه جرم به عمل آورند. در ن ام حقوقی اناییب
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ود و پیتیب نیتز در   شت است که توسط قاضی دادگا  صیح یا یک مقام ارشد قضایی صادر متی  یبازداشگ
متاد    1. اما ایگیار دسگایری توسط شهروندان عتادی در بنتد   زمینه  ایگیارات نوبگا  وسیعی دارد این
قانون پیتیب و جترم ستازمان یافگته      111و تغییرات بعدی آن در ماد   قانون پییب و ادله کیفری 25

عی ممتاز  اما ناگفگه نماند که شهروندان فقط در فرضِ ارتکا  جرم واق 1پذیرفگه شد  است 2114سال 
به دسگایری هوگند و در صورت اشگبا  ممکن است دچار مشکل شوند و فردی که دسگایر شتد  بته   

که البگه این قضیه در مورد افوتران پیتیب صتدق نمتی      ،اتهام توقیا غیر قانونی از آنها شکایت نماید
هتر شخصتی   ( مطابق آیین دادرسی فرانوه نیز در شرایط جرم مشتهود  51: 1914 مهرا و جهانی، کند

 ترین مقر پییب قضایی هدایت نماید.می تواند مرتکب جرم را دسگایر و به نزدیک
گذار این ایگیتار را بته شتهروندان عتادی اعطتا      ( چرا قانون1جا چند پرسش مطرت است: در این اما    

( چرا موضوع را برای شهروندانی که حگی ممکن است سواد یوانتدن و نوشتگن هتم نداشتگه     2نمود ؟ 
ها در قبتال رفگتار یتود موتئول     درصورت یطای شهروندان آیا آن (9باشند این انداز  پیچید  کرد ؟ 

من تور  دانتان معگقدنتد در ایتن تبصتر  بته     یواهند بود یا ییر؟در پاسخ به پرسش اول، بریی از حقوق
ه اصتوال   جیب مشارکت مردم در بخشی از فرایند کیفری به شهروندان عادی ایگیاراتی اعطا گردید  کت 

دلیل اهمیت جرم، مشتهود بتودن آن و عتدم    در صالحیت ضابطان دادگوگری است و این ایگیارات به
عیتِ عدم تشخیص درستت  ها داد  شد  است، اگر چه بهحضور ضابط دادگوگری در صحنه جرم به آن

ور در قتانون،  شهروندان در مشهود بودن یا نبودن جرم و همچنین در انطباق رفگار مرتکب با موارد مذک
نامطیو  آن بیشگر از فایدة آن ن می و درگیری احگمالی در صحنه جرم بود  و نگایج تواند منشا بیمی

گذار قصد جیب مشارکت شهروندان در مواجهته  ( البگه تا حدی که قانون11و  71: 1914 یالقی،باشد
 رسد.  این برداشت صحیح به ن ر می ،با جرائم را دارد

صورت تخصصی به موضوع ناا  کترد   تبصر  بهاین  ،رسدن ر میتر بهقدری پیچید  دوم پرسش اما     
از جمیه جرائم موجب سیب حیات، حبب ابد، قطتع عضتو و جترائم عمتدی      ،جرائم مهم و وقوع آشکارِ

موگوجب بیش از نصا دیه و در نهایت جرائم درجه سه و باالتر را متوجبی بترای دیالتت شتهروندان     
گیری کترد  توان انداز در حین وقوع یک عمل ممرمانه هرگز نمی که اساسا درحالی، است گهعادی دانو
مویح بته  جای یواهد گرفت. مثال  اگر فردی از جرائم  بعدها در کدام سطح ی در شُرف وقوع،که حادثه

، در آن لح ه حگی یک کارشناس یبر  حقتوقی یتا پزشتکی قتانونی هتم      و درحال درگیری باشد قمه
موجب چه میزان دیه یواهد گردیتد   ،ای که عنقریب وارد یواهد شدضربه بینی کند کهتواند پیشنمی

                                                           
1. Section 24 of the Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) provides that: (Hungerford. 

2004: 6) 

(4) Any person may arrest without a warrant-----  

(a) Anyone who is in the act of committing an arrestable offence;  

(b) Anyone whom he has reasonable grounds for suspecting to be committing such an offence1  
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و یا اینکه فردی که قمه دارد آیا رفگار  شرایط محاربه را دارد یا صرفا  یک درگیتری شخصتی بتود  و    
رو  متواد مختدر   دلیل فت مگهم با کشیدن سالت قصد ایافه و ترساندن عام را ندارد. و یا مگهمی که به

گونه جرائم، نوع و میزان دقیق ماد  مختدر در تعیتین   که در اینطور مشهود دسگایر شد ، از آنماییبه
-نوع و میزان ممازات تاثیرگذار است، میزان مواد همرا  او چه ممازاتی را به دنبال یواهتد داشتت. بته   

ای که انمام ه رفگار ممرمانههرحال در یک محاکمه توسط چند نفر قاضی یبر  مشخص یواهد شد ک
داری که با مشتاهد   ها جای یواهد گرفت نه توسط عابر یا مغاز شد  در کدام طبقه از جرائم و ممازات

شود و با دیدن ممروت غرق دریون، یا فردی کته هتدف ایتایی    گری وارد میدعوایی به قصد میانمی
گیر جیوگیری کرد  و او را به مقر پییب تحویل قرار گرفگه، از روی غیرت و تعصب از فرار ضار  یا زور

 ،دهد. مَخیص کالم اینکه اساسا  تشخیص درجة جرمی که اتفاق افگاد  و ممازات اسگحقاقی مربوطهمی
و دادرستی نیتز تشتخیص آن    نه تنها در لح ه وقوع امکان ندارد چه بوا در مراحلِ تعقیتب و تحقیتق   

 مشکل باشد.
بدان معنا کته   هوگند. هاقضات دادگا  نه شهروندان عادی بیکه ،ین تبصر رسد مخاطب ان ر میبه     

صورت اتفاقی جرم آشکاری را دید و تشخیص داد که بهگتر استت ممترم را تتا آمتدن      اگر شهروندی به
پییب در توقیا ناه دارد و آالت و آثار جرم را نیز حفظ کنتد، چنانچته در آینتد  بتا شتکایت شتاکی       

 بایتد یتاطر نشتان کترد،    نیتز  پرسش ستوم  د. در پاسخ به نموئولیت کیفری برهان مواجه شد وی را از
طور که ظاهرا  اگر ضابطین در نوع و میزان واکنش یود مرتکب اشگبا  شتود احگمتاال  بتا تبعتات     همان

حقوقی و گاهی کیفری روبرو یواهند گردید، بنابراین به طریق اُولی شهروندان نیز اگتر در مواجهته بتا    
است، موجب بروز یوارت یا آسیب به دیاتری   54ماد   1هودی که واجد یصوصیات تبصرة جرم مش

شوند از تبعات و پیامدهای آن در امان نخواهند بود، مار آنکه واقعتا  مخاطتب تبصترة متذکور مقامتات      
از شتهروندانی کته یتود را     ،قضایی باشند که با لحاظ کردن شرایط و اوضاع و احوال حتاکم بتر متاجرا   

 اند حمایت نماید.      یر نمود درگ
 

 گیرینتیجه
عالو  جرایمی کته در من تر عام مشتهود(    النفوه امری مذموم و قابل ممازات است. بهارتکا  جرم فی

رو که مرتکب با زیتر پتا   اهمیت مقابیه با جرائم مشهود ازآن افزایند.شوند بر کراهت موضوع میواقع می
اقدام به نقض حقوق دیاتران و امنیتت و آرامتش جامعته      اآشکار، اشگن همه اصول ایالقی و قانونیگذ
هتای مربوطته را بترای    گذار همه شهروندان و دسگاا که قانونکند بر کوی پوشید  نیوت، تا جاییمی

عالو  بر ضابطین و همه شهروندان، وفق بنتد پ متاد     رایواند  است. واناهیمقابیه با چنین جرائمی ف
ی وقوع جرم مشهود در برابر دادسگان یا بتازپرس از جهتات شتروع بته تعقیتب      آیین دادرسی کیفر 45

این بود که آیا قانون در قبال یطای دادسگان و بازپرس در مواجهته بتا    است. اما پرسشبرشمرد  شد  
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بتا   گمتان ن یصوص رویکرد مشابهی دارد؟ بیجرائم مشهود و نیز یطای پییب و سایر شهروندان در ای
ضتا  ناصتوا  موجتب یواهتد شتد در      های مگناقض و بعگذار در این بار ، برداشتقانونتوجه به سکوت 

توجه است که در قتانون فرانوته و در   عمل دست و دل پییب برای مقابیه با جرائم بیرزد. شایان  عرصة
-شتمار متی  ن ام حقوقی آمریکا همه اعضای دادسرا وابوگه به وزیر دادگوگری و از اجزاء قوة ممریه به

صتورت  آیند، در اناییب نیز وظایا دسگاا  دادگوتگری بتین سته وزیتر از قتو  قضتاییه و ممریته بته        
-اشگراکی تقویم گردید  و بریالفِ قانون ایران، نهاد تعقیب و تحقیق از نهاد دادرسی کامال ممزا متی 

ت بترای  باشند به همین دلیل مقامات پییب در کنار مقامات دادسرا، در کشا جرم و دریواست ممازا
قدر که پیتیب بته اطالعتات حقتوقی و حمایتت قضتایی دادسترا        مگهمین فعالیت هموو دارند و همان

تخصص و تبحر پییب در امر کشا جرم احواس وابوتگای   همان انداز  نیز دادسرا بهنیازمند است به 
هویداستت.  کند، بنابراین موازنه ایگیارات در سیوتگم دادرستی فرانوته، انایتیب و آمریکتا کتامال        می

، الجرم پییب در آنووی یتط،  ادگا  هر دو در ایگیار یک قو  باشدکه نهاد دادسرا و ددرهرحال مادامی
 و آستیب  نیمی تحت ریاست قو  ممریه و نیمی تحت قیمومیت قو  قضاییه هموار  در معترض تهدیتد  

ها و موازنته  ن یط و مشییواهد بود. بنابراین برای یک مبارز  هدفمند با جرائم، بهگر است بعد از تبیی
در  -مشهود مشخص و امگیتاز عتدم موتئولیت   ها، قیمرو اقدامات پییب در جرائم ایگیارات و موئولیت

به ضابطین قضایی اعطا گردد. دریصوص مداییة شهروندان نیز بهگتر استت    -غیر از یطاهای شخصی
به مردم آموز  داد  شتود   یان، به نحو مقگضدانبندی رایجِ تخصصی ویژة قضات و حقوقبدون تقویم

پیتیب اطتالع دهنتد و تتا     تا در مواجهه با جرایم مشهود در ابگدا سعی نمایند به هر طریق ممکتن بته   
حفظ صتحنة جترم و   ه را برای اقدامات اولی -ها را تهدید نکند نحوی که یطری آنبه  -رسیدن پییب 

اطالعتات   محض رستیدن ضتابطین،  به یاطرسپاری ماجرا و مشخصات مرتکبین جرم انمام دهند، تابه
 ها باذارند.در ایگیار آن در راسگای کشا جرم و دسگایری مرتکبالزم را 
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