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چکیده
پس از صدور دستور جلب متهم ،اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است .در ایران ،اجرای
دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ
آن اعمال میشود ،ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس
است .در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً میتوانند به
ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند ،اما در انگلستان شهروندان بهتنهایی اختیار
جلب متهم را دارند .در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی ،امکان
ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد ،ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا
دستور صریح مقام قضایی است .در ایران ،ضابطان دادگستری در استفاده از سالح در حین
جلب متهم محدود به جرایمی هستند ،ولی در انگلستان در همۀ جرایم با شرایطی پلیس
میتواند هنگام جلب متهم از سالح استفاده کند.

واژگان کلیدی
بازپرس ،جلب متهم ،شهروند ،ضابطان.
* نویسندۀ مسئول ،فاکس011559251055 :
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مقدمه
سلب آزادی افراد مغایر با حقوق طبیعی آزادی و امنیت شخصی شهروندان است .بر این اساس،
قانونگذار ایران در اصل  97قانون اساسی و در مادۀ  2قانون آیین دادرسی کیفری ،اصل برائت
را پیش بینی کرده است تا بازپرس یا مقام قضایی در صورت وجود دلیل بر اساس مواد  161و
 593قانون آیین دادرسی کیفری ،آزادی شخصی را سلب نماید .جلب یکی از موارد سلب آزادی
است.
زمانی که جرمی از سوی متهم رخ میدهد و ضابطان دادگستری بهموجب مادۀ  22قانون
آیین دادرسی کیفری آن را کشف و پرونده را بر اساس مادۀ  97قانون آیین دادرسی کیفری
برای مقام تعقیب ارسال می کنند ،با ارجاع پرونده به بازپرس ،وی پس از تحقیق و وجود دلیل
کافی ،مستند به مادۀ  161قانون آیین دادرسی کیفری ،اقدام به احضار متهم میکند .درصورتی
که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود ،بازپرس دستور جلب وی را صادر میکند
تا ضابطان دادگستری وی را نزد بازرس یا مقام قضایی حاضر کند .در برخی جرایم یادشده در
مادۀ  110قانون آیین دادرسی کیفری ،بازپرس یا مقام قضایی میتواند بدون احضار بدواً متهم
را جلب کند.
در انگلستان ،پس از کشف جرم از سوی پلیس و ارسال پرونده به نهاد تعقیب سلطنتی ،زیر
نظر مدیر تعقیبات عمومی که بهموجب قانون تعقیب جرایم 1315م ( Prosecution of
 )Offences Act 1985تشکیل شده است ،پرونده بهموجب بند  1مادۀ  1قانون دادگاه
مجستریت ( )Magistrate Court Act 1980به این دادگاه ارجاع میشود .قاضی این دادگاه
حسب اهمیت جرایم ،متهم را احضار میکند و درصورتی که بهموجب بند  1مادۀ  1این قانون،
متهم برای پاسخگویی حاضر نشود ،جلب خواهد شد ،البته برابر بند  1مادۀ  52قانون عدالت
کیفری1367م ( ،)Criminal Justice Act 1967مقام قضایی میتواند از ابتدا دستور جلب متهم
را در خصوص جرایم منجر به کیفرخواست ( )Indictable Offenceیا جرایمی که مجازات آنها
حبس است صادر کند .رویۀ قضایی انگلستان اینگونه است که در خصوص جرایم مهم و یا در
جرایم خرد ،نخست احضار متهم و در صورت حاضر نشدن ،جلب متهم صورت میگیرد
( )Zander,2007, p. 200که تا حدودی مشابه حقوق ایران است.
جلب در لغت به معنای کشیدن ،بردن ،ربودن ،کشانیدن و آوردن آمده (عمید،1911 ،
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ص ) 512و متفاوت از دستگیری است .منظور از دستگیری در انگلستان محروم کردن فرد از
آزادی به دلیل ارتکاب جرم یا جلوگیری از ارتکاب یک جرم کیفری از سوی پلیس یا شهروندان
است ( .)N.Feredico, 2009, p. 795دستگیری در این کشور در مواردی با دستور قاضی دادگاه
مجستریت نیز انجام میشود ( )Feldman, 2002, p. 329که در مورد اخیر اصطالحاً به آن جلب
گفته میشود ( .)Arrest under Warrantبرابر مادۀ  1قانون دادگاههای مجستریت ،این دستور
قاضی در پی شکوائیه به ضمیمۀ یک سوگند صادر میشود که خطاب به پلیس انگلستان برای
انجام هدف خاصی است ،این هدف ممکن است جلب متهم و آوردن وی نزد دادگاه و بردن او
به زندان و یا بازرسی از اماکن و ضبط دالیل باشد ( .)English,2000, p. 106در ایران
دستگیری معموالً بهواسطۀ ضابطان دادگستری انجام میشود که اگر با دستور بازپرس و مقام
قضایی برای آوردن متهم نزد وی باشد ،به آن جلب میگویند؛ بنابراین تفاوت دستگیری با جلب
ازجمله در ارتکاب جرایم مشهود و غیرمشهود ،اجرای دستور مستقیم قانون یا قاضی است.
قانون گذار ایران در فصل ششم با عنوان احضار و تحقیق از متهم ،شهود و مطلعان ،در مواد
 115 ،111و  119قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات کیفری ،مانند استفاده
از سالح در جریان جلب ،در بند  2مادۀ « 9قانون بکارگیری سالح در موارد ضروری» مصوب
 1979ش ،مطالبی در خصوص اجرای جلب آورده است .در حقوق انگلستان ،دو منبع اصلی
حقوق ،رویۀ قضایی و قانون پارلمان است که بیشتر مستندات قانونی اجرای جلب را میتوان در
مادۀ  90قانون ادله و پلیس 1312م ( )Police and Criminal Evidence Act 1984و در
خصوص بهکارگیری سالح در جریان جلب را در مادۀ  117همین قانون جستوجو کرد.
مقررات مربوط به اجرای برگ جلب متهم از نظر جرمشناسی ،آسیبشناسیهای خاص خود
را دارد که این مقاله منصرف از آن است و صرفاً به مباحث و تازههای حقوقی آن توجه شده
است .در راستای تبیین و تحلیل مواد قانونی مرتبط با اجرای جلب در ایران و انگلستان،
پرسشهایی در این خصوص مطرح است که مهمترین آنها عبارتاند از :در صورت تداوم
تعقیب و گریز متهم و ورود وی به مکان خصوصی ،آیا ضابطان دادگستری مجاز به ورود و جلب
وی در مکان خ صوصی بدون اخذ مجوز ورود هستند؟ آیا شهروندان غیرضابط دادگستری
می توانند اقدام به جلب متهم نمایند؟ و آیا برای جلب متهم ،ضابطان دادگستری میتوانند از
سالح استفاده کنند؟ برای تحقیق و پاسخ به پرسشهای پیشگفته ،مقررات حاکم بر اجرای
جلب متهم مورد بحث است که تحقی قاً متهم غیر از محکوم ،و مباحث آن منصرف از آن است؛
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هرچند ممکن است مباحثی هم در خصوص جلب با هم داشته باشند .مباحث مربوطه با لحاظ
موازین قانونی و آموزههای فقهی و رویۀ قضایی ایران و انگلستان با عناوین «شرایط اجرای جلب
متهم»« ،ضابطان مجری جلب متهم»« ،قلمرو اجرای جلب متهم»« ،مدت نگهداری متهم نزد
ضابطان در اجرای جلب»« ،استفاده از قوای قهری برای جلب متهم» و «استفاده از سالح در
اجرای برگ جلب متهم» به شرح زیر آمده است.

شرایط اجرای جلب متهم
شرایط اجرای جلب متهم مستلزم توجه به مباحثی با عناوین «ابالغ برگ جلب به متهم» و
«نبود معاذیر قانونی در اجرای جلب متهم» به شرح زیر است.

 .1ابالغ برگ جلب به متهم
برابر مادۀ  111قانون آیین دادرسی کیفری ،جلب متهم با صدور برگ جلب صورت میپذیرد
که مضمون آن حاوی مشخصات متهم و علت جلب است .اصل برگ جلب بهموجب مادۀ 115
قانون آیین دادر سی کیفری باید در حین جلب به متهم ارائه و ابالغ گردد تا متهم از صحت
صدور آن مطمئن شده ،در برابر ضابطان جلب از خود مقاومت نشان ندهد (خالقی ،1917 ،ص
 .) 171ضابطان دادگستری نباید کپی یا حتی کپی برابر اصل برگ جلب متهم را به متهم ابالغ
کنند .در صورت ارائه نکردن ب رگ جلب به متهم ،ضابطان دادگستری مجاز به جلب نیستند .اگر
ضابطان بدون ارائۀ برگ جلب به متهم ،وی را جلب کنند ،متخلف شمرده میشوند .در
انگلستان هم زمانی جلب با دستور قاضی محقق میشود که به فرد گفته شود تحت جلب است
و مأمور پلیس باید برگ جلب را به متهم ارائه نماید ( .) Eby, 2008, p. 12در مادۀ  51قانون
پلیس و ادلۀ انگلستان پیش بینی شده است که اگر برگ جلب همراه مأمور پلیس نباشد ،وی
مجاز به جلب است ،ولی باید در اولین فرصت علت جلب متهم را به وی تفهیم نماید که از این
جهت با حقوق ایران متفاوت است.
پس از جلب متهم ،اگر وی مدعی تشابه اسمی یا ظاهری با متهم باشد ،این فرد باید
مدارک شناسایی خود را در اختیار ضابطان بگذارد تا ثابت کند متهم موردنظر نیست .درصورتی
که ضابطان دادگستری با مالحظۀ مدارک رسمی به اطمینان برسند که این فرد ،متهم موردنظر
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نیست ،او را آزاد میکنند ،اما اگر نسبت به هویت شخص تردید نمایند ،ضابطان دادگستری باید
بهموجب بند  3از مادۀ  2قانون نیروی انتظامی مصوب 1963ش ،شخص متهم را برای احراز
هویت به مراکز نیروی انتظامی انتقال دهند و سپس اقدامات الزم را برای احراز هویت متهم
انجام دهند .در این قانون به مهلت و ماهیت اقداماتی که ممکن است ضابطان دادگستری برای
احراز هویت شخص به عمل آورند ،اشاره نشده که شایسته است در این خصوص قانونگذار
اهتمام خاصی ورزد .در انگلستان برای تشخیص هویت ،بهموجب مادۀ  26قانون پلیس و ادلۀ
کیفری  ،1312پلیس این کشور میتواند به سه طریق :تشخیص هویت با گواهان ،تشخیص
هویت با آثار انگشت ،و تشخیص هویت با نمونهبرداری ،به شناسایی هویت متهم بپردازد .آنچه
از نظر حقوق متهم بسیار مهم است ،نبود نص قانون خاصی در هر دو کشور ایران و انگلستان
در خصوص مهلت تشخیص هویت متهم از سوی پلیس یا ضابطان دادگستری است.

 .2نبود معاذیر قانونی در اجرای جلب متهم
در ایران ،زمانی که مقام قضایی متهم را در موعد مقرر احضار میکند ،متهم میتواند به استناد
مادۀ  171قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ آن ،1معاذیر خود را در خصوص حضور نیافتن
اعالم دارد .در صورت پذیرش معاذیر یادشده در این ماده ،متهم مجاز است تا رفع این معاذیر و
در صورت پذیرش معاذیر یادشده در بند ج و تبصرۀ این ماده از سوی بازپرس ،تا سه روز در نزد
بازپرس و مقام قضایی حاضر نشود ،از همین رو الزم است متهم موردنظر دوباره احضار گردد،
 .1بر اساس مادۀ  171قانون آیین دادرسی کیفری« :متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید
عذر موجه خود را اعالم کند .جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
ب) بیماری متهم و بیماری سخت والدین ،همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شود.
پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجۀ سوم از طبقۀ دوم فوت شود.
ت) ابتالء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم
امکان تردد گردد.
ث) متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج) سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
تبصره -در سایر موارد ،متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده ،بازپرس را از علت عدم حضور
خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد ،بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در
تحقیقات ،تا سه روز مهلت را تمدید کند».
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اما هنگام اجرای جلب به متهم چنین فرصتی داده نمیشود تا معاذیر قانونی خویش را به اطالع
مقام قضایی برساند .البته اگر مقام رسیدگیکننده به پرونده اطالع از معاذیر قانونی میداشت
دستور جلب متهم را صادر نمیکرد و آن را تا رفع معاذیر قانونی بهتأخیر میانداخت .حال اگر
دستور جلب متهم صادر و در اختیار ضابطان دادگستری قرار گیرد و ضابطان دادگستری در
هنگام اجرای دستور جلب ،پی به این مطلب ببرند که متهم دارای معاذیر قانونی یادشده در
مادۀ  171قانون آیین دادرسی کیفری است ،باید فوراً از مقام قضایی کسب تکلیف نمایند؛
بنابراین ضابطان نباید به تشخیص خود موضوع را بهتأخیر بیندازند .درصورتی که متهم به علت
بیماری یا دیگر معاذیر نتواند حاضر یا جلب شود ،بازپرس یا مقام قضایی بر اساس مادۀ 117
قانون آیین دادرسی کیفری ،1نزد وی حاضر خواهد شد.

ضابطان مجری جلب
ضابطان دادگستری در مادۀ  53قانون آیین دادرسی کیفری ،تعریف و به ضابطان عام و خاص
تقسیم شدهاند .ضابطان عام دادگستری یادشده در بند  1این ماده ،نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران هستند که مجری جلب متهم شمرده میشوند .عموماً دخالت ضابطان خاص ،برابر
با قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط و موقعیت خاص است (زراعت ،1930 ،ص )155که
یکی از این موارد ،اجرای جلب متهمی است که در زندان بهسر میبرد و از حضور نزد بازپرس یا
مقام قضایی خودداری میکند .در این صورت ،ضابطان خاص مستند به مادۀ  53قانون آیین
دادرسی کیفری یعنی رئیس ،معاون و مأموران زندان مخاطب دستور اجرای جلب متهم قرار
میگیرند .در حقوق انگلستان دستگیری با دستور قاضی از سوی پلیس منطقهای که در
تقسیمات سال 1372م ایجاد شده است ،صورت میگیرد ،این نیروها اغلب وظیفۀ حفظ و ایجاد
نظم عمومی در انگلستان را بهعهده دارند که قلمرو مکانی وظیفۀ آنها بهموجب مادۀ  90قانون
پلیس 1336م ( )Police Act 1996سراسر انگلستان است و این درحالی است که ضابطان

 .1مادۀ  117قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد« :هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به
علت بیماری ،کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد ،نتواند نزد بازپرس حاضر شود ،در
صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ،بازپرس نزد او میرود و تحقیقات الزم را بهعمل
میآورد».
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دادگستری در حقوق ایران صرفاً در حوزۀ قضایی محل مأموریت خویش میتوانند اقدام به انجام
وظیفه نمایند.
گفتنی است ،همۀ کارکنان نیروی انتظامی مثل کارمندان اداری یا پیشگیری ،ضابطان
دادگستری شمرده نمیشوند (شاکری و جدی حسینی ،1931 ،ص  ،)31بلکه تنها آن دسته از
کارکنان که طبق بند  1مادۀ  2قانون نیروی انتظامی مصوب 1963ش ،وظیفۀ ضابط بودن را
برعهده دارند ،ضابطان دادگستری بهشمار میآیند .در خصوص سربازان وظیفه ،تنها به این
اعتبار که در نیروی انتظامی مشغول به انجام وظیفه هستند ،مستند به تبصرۀ مادۀ  53قانون
پیشگفته 1نمیتوان آنها را بهعنوان ضابط دادگستری مخاطب جلب موضوع دستور بازپرس یا
مقام قضایی دانست و اجرای جلب را به آنها سپرد.
اگر فردی که دستور جلب وی از سوی بازپرس یا مقام قضایی صادر شده است ،از
درخواست ضابطان مبنی بر اینکه در معیت آنها نزد بازپرس یا مقام قضایی حاضر شود
سرپیچی کند ،جرم تمرد واقع نمیشود ،زیرا ارتکاب این جرم با فعل مثبت صورت میپذیرد
(شاکری ،رستگاری ،1939 ،ص .)195اما اگر فردی که دستور جلب وی صادر شده است ،خود
او یا دیگری موانعی برای جلوگیری از جلب ایجاد کند ،جرم تمرد موضوع مادۀ  607قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 1975ش تحقق پیدا خواهد کرد .در حقوق انگلستان نیز
خودداری از همکاری با پلیس نمیتواند دلیلی بر برخورد قضایی با وی شود ( Stone, 2006, p.
 .)72در بند  5مادۀ  13قانون پلیس 1336م انگلستان آمده است :هر شخصی که در برابر پلیس
مقاومت کند یا عامدانه مانع اجرای وظیفۀ پلیس یا هر شخصی شود که پلیس را در اجرای
وظیفهاش کمک میکند ،مرتکب جرم شده است .بهنظر میرسد ،با این تعبیر از مقاومت،
مصادیق مقاومت در مقابل مأموران دولت مشخص و محدود نیست و با توجه به اوضاع و احوال،
متفاوت است.
ضابطان دادگستری که در حال انجام وظیفه هستند ،نمیتوانند از جلب متهم حتی در روز
بعد از ساعات اداری در حوزۀ عملیاتی خود سر باز زنند ،زیرا این تقسیم زمان خدمت بین
ضابطان ،آنها را از عنوان ضابط بودن خارج نمیکند .بهموجب مادۀ  115قانون آیین دادرسی
 .1تبصرۀ مادۀ  53قانون آیین دادرسی کیفری« :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمیشوند ،اما تحت
نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجامشده در این رابطه با
ضابطان است این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست».
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کیفری ،ضابطان می توانند در اجرای جلب متهم از دیگر ضابطان تقاضای کمک کنند ،در
صورت خودداری بدون عذر موجه ،آنها مرتکب جرم محسوب نمیشوند ،زیرا سایر ضابطان
مخاطب دستور بازپرس و مقام قضایی قرار نگرفتهاند که مکلف به جلب متهم باشند .البته
امکان همراهی شهروندان با ضابطان دادگستری هنگام اجرای جلب متهم وجود خواهد داشت؛
به شرط آنکه اوالً غیر از مأمور اجرای جلب ،دیگر ضابطان دادگستری حضور نداشته باشند و
دوم اینکه ضابط دادگستری مخاطب جلب متهم از شهروندان درخواست کمک نماید ،در این
صورت ،شهروندان میتوانند در جریان جلب مداخله کنند .اما در قانون آیین دادرسی کیفری
بدواً امکان جلب متهم از سوی شهروندان پیشبینی نشده است ،در این صورت شهروندان بدون
دستور قاضی و مداخلۀ ضابطان نمی توانند اقدام به جلب متهم نمایند ،وگرنه به مجازات مقرر
در مادۀ  519قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 1975ش محکوم خواهند شد .این نکته
دارای اهمیت است که برای جلب متهم با معرفی شاکی (جلب سیار) برگ جلب در اختیار
شاکی قرار میگیرد ،اما قانونگذار حق جلب را به شخص شاکی اعطا نکرده است (گلدوست،
 ،1939ص ) 151و صرفاً به معرفی متهم از سوی وی به ضابطان دادگستری اکتفا نموده است.
اما در حقوق انگلستان ،مستند به مادۀ  52مکرر بند  5قانون پلیس و ادلۀ 1312م اصالحی
سال  5005م ،امکان جلب از سوی اشخاصی که پلیس نیستند وجود دارد .البته دستگیری از
طرف شهروندان بهموجب مادۀ  111قانون جرایم سازمانیافتۀ خطرناک 5005م ( Serious
 ،)Organized crime and Police Act 2005نیازمند وجود  5شرط است :اوالً شهروند باید باور
داشته باشد که انجام جلب از سوی افسر پلیس بهطور متعارف عملی نیست ،دوم اینکه شهروند
معتقد باشد دستگیری ضروری است؛ مثالً برای جلوگیری از ایجاد آسیب فیزیکی به هر شخص
یا اتالف یا تخریب اموال از سوی شخص دستگیرشده ،بهمنظور حمایت از شخص دستگیرشده
برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و گریختن وی پیش از اینکه متهم را تحویل افسر
پلیس دهند ( .)Sandersm, 2006, p. 132درحالی که در ایران برای شهروندان ،مستند به
تبصرۀ  1مادۀ  25قانون آیین دادرسی کیفری ،صرفاً امکان دستگیری در جرایم مشهود موضوع
بندهای الف ،ب ،پ ،و ت مادۀ  905قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و در صورت حضور
نداشتن ضابطان ،آنها میتوانند اقدامات الزم برای جلوگیری از فرار متهم را بهعمل آورند که
غیر از جلب است.
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قلمرو اجرای جلب متهم
قلمرو اجرای جلب متهم از نظر «حوزۀ قضایی اجرای جلب متهم»« ،مکان اجرای جلب متهم»
و «زمان اجرای جلب متهم» قابل بررسی است.

 .1حوزۀ قضایی اجرای جلب متهم
حوزۀ قضایی هر دادگاه محدود به قلمرو معینی است که حسب مورد یعنی دادگاههای عمومی و
اختصاصی به اعتبار صالحی ت محلی و ذاتی متفاوت است؛ برای نمونه ،قلمرو دادگاه ویژۀ
روحانیت یک یا چند استان خاص است ،ولی حوزۀ قضایی دادگاه عمومی بخش ،قلمرو همان
بخش است که در تقسیمات کشوری آمده است .حوزۀ عملیاتی ضابطان دادگستری ،ازجمله
اجرای جلب ،همان حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرایی است که در آن حوزه فعالیت میکنند و
موظفاند دستورات مقام قضایی محل مأموریت خویش را که بهموجب مادۀ  95قانون آیین
دادرسی کیفری به آنها محول میشود ،اجرا کنند .ضابطان دادگستری در صورت تخلف از
مقررات این ماده ،به مجازات سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی مندرج در مادۀ 69
قانون آیین دادرسی کیفری محکوم میشوند .جلب متهم در حوزۀ قضایی دادگاه دیگر نیازمند
اعطای نیابت قضایی به حوزۀ قضایی دیگر میباشد .ازآنجا که برابر مادۀ  113قانون آیین
دادرسی کیفری ،بازپرس باید اصل یا تصویر اوراق موردنیاز پرونده و تصریح موارد انجام آن را از
بازپرس حوزۀ قضایی دیگر تقاضا کند ،اگر دستور جلب متهم خالف قانون باشد ،بازپرس نایب
مکلف به انجام آن نخواهد بود؛ مثالً مرجع نایب ،تشخیص دهد که مرجع صادرکنندۀ برگ
جلب ،صالحیت ذاتی ندارد که در این صورت موضوع نیابت را انجام نخواهد داد .ولی اگر دستور
جلب متهم با ظاهر قانون مغایرت نداشته باشد ،قاضی نایب آن را اجرا خواهد کرد؛ در این
صورت ،هرگونه مسئولیت ناشی از اجرای جلب متهم بهعهدۀ مقام قضایی نیابتدهنده است که
چنین دستوری را صادر کرده است .مسئلۀ قابل طرح این است که آیا در صورت فرار متهم در
پی تعق یب ضابطان دادگستری هنگام اجرای جلب و ورود متهم به حوزۀ قضایی دیگر ،ضابطان
حوزۀ قضایی صادرکنندۀ دستور جلب ،حق تعقیب و جلب متهم را در حوزۀ قضایی دیگر دارند؟
برگرفتۀ از مادۀ  113قانون آیین دادرسی کیفری ،دستورات قضایی مقامات قضایی تنها برای
همان حوزۀ قضایی اعت بار دارد و در خصوص انجام عملیات قضایی در خارج از حوزۀ قضایی
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خویش نیازمند اعطای نیابت قضایی میباشد؛ بنابراین ،جلب متهم در خارج از حوزۀ قضایی
دادگاه صادرکنندۀ دستور جلب ،اجرا نخواهد شد .لذا شایسته است قانونگذار نصی برای تعقیب
متهم و ورود وی به حوزۀ قضایی دادگاه دیگر که بیدرنگ صورت پذیرد ،با اطالع و نظر مقامات
قضایی آن حوزه پیشبینی کند.
ازآنجا که منظور از حوزۀ قضایی ،مطابق با تبصرۀ یک مادۀ  9قانون اصالح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1911ش ،قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معین از
شهر بزرگ است ،بر این اساس ،امکان جلب متهم در سرزمینهای اشغالی ،در کشتی صاحب
پرچم ایران در آب های خارج از حوزۀ قضایی ،در هواپیمای با تابعیت ایران در خارج از کشور و
هواپیماهای خارجی بر فراز فضای ایران ،وجود ندارد؛ چراکه در این موارد ،متهم در حوزۀ
قضایی خاصی در ایران قرار نمیگیرد ،از این رو ،شایسته است قانونگذار به این موضوع مهم
توجه نماید و این مناطق را حداقل آنجا که مصلحت کشور اقتضا میکند ،مشترکات تمامی
حوزههای قضایی ایران قرار دهد.

 .2مکان اجرای جلب متهم
جلب متهم در یکی از دو مکان خصوصی یا مکان عمومی واقع میشود .در تعریف مکان
خصوصی میتوان گفت ،مکان متعلق به اشخاص خصوصی یا در تصرف آنهاست که ورود
دیگران به آن مجاز نیست و مالک یا متصرف قانونی میتواند طبق قانون مانع از ورود دیگران
شود .بنابراین صرف داشتن برگ جلب متهم بهمنزلۀ جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در
مکانهای خصوصی نیست ،زیرا در مادۀ  55قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایم
غیرمشهود پیشبینی شده است که ورود به منازل و اماکن خصوصی نیاز به مجوز موردی از
بازپرس یا مقام قضایی دارد که شرایط آن و نوع و موارد بازرسی باید بهطور دقیق در آن ذکر
شود (فرجیها و یاری ،1931 ،ص  )19و عبارت کلی و مبهم «با اذن ورود به مخفیگاه» که گاه
در برگههای جلب نوشته میشود ،ناکافی و منافی با حقوق افراد است (پرویزی فرد ،1931 ،ص
)56؛ از همین رو « ،ورود به محل مزبور مستلزم صدور مجوز الزم از سوی مراجع قضایی است»
(خالقی ،1939 ،ص  .)62اگر ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود بدون اجازۀ مقامات
قانونی وارد مکان خصوصی شوند ،تأثیری در اعتبار دالیل و قرائن کسبشده و جلب نخواهد
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داشت ،ولی تخلف آنها محرز است و در خصوص جرایم مشهود چون دستگیری متهم با دستور
مقامات قضایی انجام نمیگیرد ،جلب سالب به انتفای موضوع است.
چنانچه متهم در تعقیب و گریز از مکان عمومی به مکان خصوصی وارد شود ،ضابطان
دادگستری نیازمند مجوز برای ورود به مکان خصوصی هستند .جلب متهم در مکان خصوصی
بدون مجوز ورود که مالک خصوصی مأمور را از ورود به آن ممنوع کرده است ،در صورت
شکایت مالک به دل یل اینکه بدون ترتیب قانونی و بدون اجازۀ صاحب منزل وارد شده است،
برابر مادۀ  510قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) جرم است .ولی اگر بازپرس و مقام قضایی
دستور جلب را صادر کنند و ضابطان دستور جلب متهم را داشته باشند ،اجرای جلب غیرقانونی
نیست .این نکته دارای اهمیت است که جلب متهم در آستانۀ درب ،داخل در مکان خصوصی
جرم تلقی نمی شود ،زیرا در ورود به عنف مأموران به داخل مکان خصوصی و تحقق جرم تردید
وجود دارد.
در حقوق انگلستان ،برابر مادۀ  17قانون پلیس و ادلۀ کیفری مصوب 1312م ،مأمور پلیس
میتواند برای جلب افراد به اماکن خصوصی وارد شود و آنجا را بازرسی کند ،ولی باید دالیل
منطقی داشته باشد شخصی که در صدد یافتن وی هستند در آن مکان حضور دارد ( Slapper
) & Kelley, 2004, p. 418؛ از همین رو ،در تعقیب و گریز متهم و ورود وی به مکان خصوصی،
پلیس انگلستان میتواند وارد مکان خصوصی شده ،متهم را جلب نماید و این دستور از سوی
دادگاه مجستریت صادر میشود .بهموجب بند  3مادۀ  16قانون ادله و پلیس 1312م ،تنها برای
یک بار ورود ،دستور جلب که متضمن مشخصات مکان و نام شخص است ،صادر میشود.
در تعریف مکان عمومی ،بند  1مادۀ  1آییننامۀ اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با
دخانیات اشعار میدارد« :محلهایی که مورد استفاده و مراجعۀ جمعی یا عموم مردم است»،
حق ورود هر فردی به مکان عمومی از شرایط مقوم مکان عمومی نیست ،زیرا قانونگذار در
مادۀ  55قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است ،درصورتی که اماکن عمومی تعطیل و
بسته باشند ،ضابطان دادگستری نیاز به اخذ مجوز قضایی ورود از مقام قضایی دارند؛ یعنی این
مکانها به لحاظ اداری عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی اصول و ضوابطاند .اما در برخی از
زمان ها و برخی از فضاهای موجود در اماکن عمومی که بسته است ،حریم خصوصی به حساب
میآیند (کوشکی ،1916 ،ص  ) 120که در این صورت ،مأمور برای جلب متهم در این اماکن در
زمانی که تعطیل یا بسته است ،نیازمند اخذ مجوز ورود میباشد .در خصوص ورود ضابطان
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دادگستری برای جلب متهم در مکانهایی که در زمانهایی استفادۀ خصوصی یا عمومی
میشوند ،مانند رستورانها ،میتوان گفت ضابطان حق ورود به این مکانها را تا جایی که طبق
مقررات یا از نظر عرفی ،عمومی تلقی میشود دارند و مالکان یا متصرفان این مکانها نباید مانع
ورود ضابطان به انجام وظایف خود ازجمله جلب متهم شوند؛ مگر اینکه در زمانهای خاصی
تعطیل یا بسته باشند ،وگرنه صرف اینکه تحت کنترل و اجازۀ ورود با شرایط خاص است کافی
نیست که مانع از انجام وظایف ضابطان دادگستری در این مکانهای ظاهراً خصوصی ،اما درواقع
عرفاً عمومی گردد.
در خصوص امکان جلب متهمان از سوی نیروی انتظامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی ایران باید گفت ،در سال 1973ش برای حضور مأمورین نیروی انتظامی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،طرحی در قالب ماده واحده در مجلس شورای اسالمی با متن زیر
مطرح شد« :ورود افراد مسلح و نیروی نظامی و انتظامی موضوع (مادۀ  )1قانون مجازات جرایم
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 1971/5/11مجلس شورای اسالمی ،برای انجام
ماموریت های انتظامی از قبیل تعقیب عملیاتی و دستگیری افراد و هر گونه نگهداری سالح در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و اماکن مربوط به حوزههای علمیه و بیوت مراجع تقلید ممنوع
است» .ازآنجایی که این مصوبه مجلس در شورای نگهبان با ایراداتی روبرو و به مجلس شورای
اسالمی برای اصالح بازگردانده شد ،ولی هنوز تکلیف آن در مجلس شورای اسالمی مشخص
نشد ،پس امکان جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در داخل دانشگاهها ،مؤسسات آموزش
عالی و حوزۀ قضایی در صورت باز بودن ،بدون اجازۀ موردی ،وجود دارد و در صورت تعطیل و
بسته بودن ،بهموجب مادۀ  55قانون آیین دادرسی کیفری ،به اخذ مجوز موردی از مقام قضایی
برای ورود نیاز است ،اما جلب متهم بیوت مراجع تقلید بهموجب مادۀ  55قانون پیشگفته با
اجازۀ موردی مقام قضایی امکانپذیر است ،زیراکه این بیوت خصوصیت منزل یا مکان خصوصی
را دارد.

 .3زمان اجرای جلب متهم
اجرای دستور جلب متهم باید برابر مادۀ  119قانون آیین دادرسی کیفری ،در روز صورت گیرد.
شایسته است زمان اجرای جلب متهم در برگ جلب متهم نوشته شود ،زیرا در صورت تصریح
نشدن آن ،جلب ممکن است در شب انجام شود که در این صورت خالف قانون است .مستند به
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تبصرۀ مادۀ  120قانون آیین دادرسی کیفری ،روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب تعریف شده
است .این تعریف از روز دربرگیرندۀ حقوق متهم نیست ،زیرا اگر جلب در روز به معنای
پیش گفته ،ولی خارج از ساعات اداری صورت گیرد ،چون بازپرس یا مقام قضایی صادرکنندۀ
دستور جلب در محل مرجع رسیدگی قضایی حاضر نیست ،تحقیق از متهم و رسیدگی به
پرونده به تأخیر می افتد که ناخواسته با این توصیف از روز ،ممکن است امکان نگهداری متهم
نزد ضابطان را تا روز بعد فراهم سازد که تحقیقاً غیرقانونی است .از این رو ،بهتر بود قانونگذار
مالک روز را ساعت اداری درنظر میگرفت و برای جلب خارج از ساعت اداری ،وصف
«ضرورت» را می آورد و مقام قضایی صادرکننده را به انجام تحقیقات از متهم بیدرنگ پس از
جلب وی در خارج از ساعات اداری مکلف میکرد تا به این وسیله زمان نگهداری مجلوب
طوالنی نشود و بدون وجود امکان تحقیق از متهم ،بهواسطۀ حضور نداشتن بازپرس یا مقام
قضایی مربوطه ،مأمورین در خارج از ساعات اداری اقدام به جلب نکنند.
در ایران ،ضابطان دادگستری مجری جلب متهم نباید متهم را در شب جلب کنند؛ مگر در
برگ جلب تصریح شده باشد .اگر بدون توجه به دستور بازپرس یا مقام قضایی ،مأمورین متهمی
را در شب جلب کنند ،مرتکب تخلف شدهاند .اگر ضابطان دادگستری در تعقیب و گریز متهم از
روز وارد ساعات شب شوند و اجازۀ جلب متهم در شب را نداشته باشند ،نباید اقدام ضابطان
برای جلب متهم تخلف محسوب شود ،زیرا زمان شروع جلب در روز بوده و پیوستگی جلب تا
زمان اجرای ان ،یعنی شب ،حفظ شده است که تشخیص و موافقت آن با بازپرس و مقام قضایی
دستوردهنده است که البته در این خصوص الزم است در قانون تصریح شود تا مانع کار ضابطان
دادگستری نگردد.
در مادۀ  119قانون آیین دادرسی کیفری ،از قید «ضرورت» جلب متهم در شب استفاده
شده است که مفهوم آن متفاوت است با مالک های ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ماهوی.
قانونگذار در تبصرۀ مادۀ  119قانون آیین دادرسی کیفری ،بهصراحت به مالکهای ضرورت
جلب متهم در شب یعنی اهمیت جرم ،وضعیت متهم ،نوع و کیفیت ارتکاب جرم یا احتمال فرار
وی اشاره کرده است که تشخیص آن با بازپرس یا مقام قضایی است .همچنین با لحاظ جهات
جلب متهم بدون احضار یا شرایط جلب متهم با معرفی شاکی که طبق قانون در صورت ضرورت
برگ جلب به شاکی داده میشود ،از مواردی است که میتواند ضرورت جلب متهم در شب را
توجیه نماید؛ درحالی که مالک از ضرورت در حقوق جزای ماهوی اجتنابناپذیر بوده است که
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با مالک های این ضرورت در مادۀ یادشده بسیار متفاوت است .در هر حال برابر مفاد تبصرۀ مادۀ
 119پیشگفته ،بر بازپرس و مقام قضایی صادرکنندۀ دستور جلب متهم در شب تکلیف است
که در پرونده موارد ضرورت را قید کند تا مانع از اعمال سلیقۀ بازپرس و مقامات قضایی شود،
اما قانونگذار مشخص نمیکند در صورت تخطی از مقررات این تبصره چه ضمانت اجرایی در
انتظار بازپرس یا مقامات قضایی است.

مدت نگهداری متهم نزد ضابطان در اجرای جلب
ممکن است متهم پس از جلب ،نزد ضابطان دادگستری نگهداری شود ،در همین خصوص از
عبارت یادشده در مادۀ  115قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه برداشت میشود که ضابطان
دادگستری باید متهم را در اسرع وقت در نزد قاضی حاضر نمایند و این تکلیفی است که
برعهدۀ ضابطان دادگستری قرار دارد (آشوری و دیگران ،1919 ،ص  .)911در صورت حضور و
دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی هم امکان نگهداری متهم نزد ضابطان دادگستری وجود
ندارد ،زیرا پس از دخالت بازپرس یا مقام قضایی ،ضابطان تکلیفی به نگهداری متهم ندارند و از
طرفی نیز تحقیقات مقدماتی باید از سوی بازپرس یا مقام قضایی جانشین انجام شود و در
صورت نداشتن دسترسی به آن ها ،در اولین وقت اداری ،متهم تحویل مقامات قضایی گردد که
ممکن است در مواردی باعث شود متهم مدتی بیش از  52ساعت نزد ضابطان دادگستری بماند
که محل تأمل و انتقاد جدی است ،زیرا باعث سلب آزادی متهم و مغایر با حقوق وی است.
شاید گفته شود قاضی کشیک با حضور در دادسرا در چنین پروندههایی دخالت و رسیدگی
میکند؛ درحالی که این نظر صحیح نیست ،زیرا قانونگذار در مادۀ  116قانون آیین دادرسی
کیفری ،صالحیت قاضی کشیک را منوط به ایام تعطیل متوالی کرده است که ظاهراً غیر از
ساعت اداری است و از طرفی ،قاضی کشیک اگر دادیار باشد ،صالحیت رسیدگی به جرایم
یادشده در مادۀ  905قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد.
در حقوق انگلستان ،طبق قانون ضدتروریستی 5000م ( ،)Terrorism Act 2000مدت زمان
نگهداری نزد پلیس بیشتر از جرایم غیرتروریستی یادشده در قانون پلیس و ادلۀ کیفری مصوب
1312م است .برابر این قانون ،پلیس میتواند تا  21ساعت متهم را تحت نظر نگاه دارد و این
مدت تا پنج روز با اجازۀ قاضی دادگاه مجستریت قابل تمدید است .چنانچه ضرورت داشته باشد
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میتوان این مدت را به هفت روز هم کشاند ،در این قانون آمده است باید بهطور مرتب نسبت به
ضرورت داشتن یا نداشتن ادامۀ نگهداری تصمیمگیری شود و مقرر شده است برای جلوگیری از
تأخیر حضور متهم نزد مقامات قضایی از تکنولوژی مدرن استفاده شود .مادۀ  75قانون عدالت
کیفری و پلیس 5001م ( )Criminal Justice and Police 2001که بند  1قانون تروریسم
 5000م را اصالح کرده ،استفاده از تکنولوژی ویدئو کنفرانس را برای تمدید مدت نگهداری
درنظر گرفته است .طبق این قانون ،چنانچه پلیس به مقام قضایی دسترسی نداشته باشد،
میتواند از طریق ارتباط تصویری ویدئویی تمدید را درخواست کند ( )Lioyd, 2005, p. 149و
در خصوص جرایم غیرتروریستی با توجه به نوع جرم متفاوت است .در جرایم عادی حداکثر
زمان تحت نظر  52ساعت و در جرایم قابل بازداشت حداکثر  36ساعت است که پس از گذشت
 96ساعت باید ادامۀ آن به تأیید قاضی دادگاه مجستریت برسد ،1وگرنه متهم آزاد میشود.

استفاده از قوای قهری برای جلب متهم
یکی از راههایی که برای کنترل اقدامات پلیس اتخاذ شده ،پیشبینی مقرراتی در زمینۀ
بهکارگیری زور است ( .)Babovic, 2003, p. 378اعمال قدرت و زور برای حفظ نظم عمومی
مساوی با تحدید برخی از حقوق و آزادیهای افراد است ( . (Recasens, 2000, p.25از همین
رو ،مادۀ  9مجموعۀ قواعد رفتاری مأموران اجرای قانون 1373م به استفاده از زور تنها در موارد
ضروری اشاره و بر رعایت تناسب آن تأکید کرده است .اما درمقابل ،برخی اعتقاد دارند ،ضابطان
دادگستری در اجرای دستگیری و جلب میتوانند از خشونت استفاده نمایند و درصورتی که
منجر به ضرب یا جرح یا قتل گردند ،بهموجب مادۀ  151قانون مجازات اسالمی از مسئولیت
کیفری مبرا هستند (میرمحمد صادقی ،1935 ،ص  ،)971البته این نظر در جایی کاربرد دارد
که متهم در حین جلب ،با ضابطان دادگستری درگیر یا حملهور شود که در این صورت ضرورت
ایجاب میکند ضابطان دادگستری در اجرای مادۀ  151قانون مجازات اسالمی برای اجرای
قانون اهم یا در مقام دفاع مشروع در مقابل حملۀ متهم از خود دفاع یا برای انجام مأموریت
خود الزم باشد برخالف میل متهم عمل نمایند؛ مثل استفاده از دستبند یا پابند .بنابراین در
ابتدا ضابطان دادگستری مجاز به اقدام خشونتآمیز در برابر متهمی که دستور جلب وی صادر
 .1موارد مندرج در مادۀ ( 116 )9قانون پلیس و ادلۀ کیفری 1312م.
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شده است ،نیستند ،زیرا بهصراحت بند  1ماده واحدۀ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ
حقوق شهروندی مصوب 1919ش ،ضابطان دادگستری باید از خشونت بدون ضرورت اجتناب
ورزند .بر این اساس ،برابر مادۀ  115قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1935ش ،ضابط
دادگستری ابتدا متهم را دعوت مینماید تا با وی نزد بازپرس یا مقامات قضایی حاضر شود،
هرچند در قانون به استفاده از زور در صورت خودداری متهم از حضور نزد قاضی اشاره ای نشده
است (فرجیها و مقدسی ،1935 ،ص  ،)71ولی در صورت امتناع ،ضابطان چارهای جز توسل به
زور مثل استفاده از دست بند و یا پابند ندارند تا وی را نزد بازپرس یا مقام قضایی حاضر نمایند.
درصورتی که ضابطان دادگستری به صورت غیرمتعارف به زور و خشونت متوسل شوند،
بهموجب مادۀ  157قانون مجازات اسالمی ،متهم موردنظر مجاز به شکایت است .در حقوق
انگلستان با عنایت به مادۀ  117قانون ادله و پلیس 1312م ،مأمور پلیس در صورت ضرورت با
وجود دو شرط میتواند از زور استفاده نماید؛ اوالً اختیار دستگیری به مأمور واگذار شده باشد ،و
دوم اینکه اعمال این اختیار به رضایت فرد مشروط نباشد .استفاده از خشونت یا زور نامتعارف
پلیس ممکن است باعث شود که متهم به جرم تهاجم غیرقانونی علیه مأمور شکایت کند .در
حقوق هر دو کشور نیز در جریان اجرای جلب ،ضابطان دادگستری نمیتوانند متهم را با تهدید
(غیرقانونی) و تخریب اموال جلب نمایند و یا در جریان جلب متهم اعمالی را انجام دهند که به
آسیب جسمانی و یا جراحت وی منجر شود .در صورت بروز چنین اقداماتی ،متهم میتواند
جبران ضرر مادی و در خصوص آسیبهای جسمانی مجازات عامالن را خواستار شود.

استفاده از سال ح در اجرای جلب متهم
در حقوق ایران ،بر اساس قانون بهکارگیری سالح در موارد ضروری مصوب 1979ش ،آن دسته
از نیروهای مسلح که در مقام ضابط قوۀ قضائیه عمل میکنند ،بهموجب بند  2مادۀ  9این
قانون ،مجاز به بهکارگیری سالح هنگام دستگیری هستند .دستگیری ،به دستگیری بدون
دستور بازپرس و مقام قضایی اطالق دارد که در خصوص جرایم مشهود است و همینطور
دستگیری با دستور قاضی که در جرایم غیرمشهود ممکن است و جلب نامیده میشود .در هر
حال به منظور دستگیری متهم ،برای استفاده از سالح ،رعایت شرایط تبصرۀ  9مادۀ  9قانون
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بهکارگیری سالح الزامی است 1.به موجب این قانون استفاده از سالح برای دستگیری سارق،
قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور ،تخریب و یا انفجار کند و در حال فرار باشد ،قابل اعمال
است .بنابراین ضابطان دادگستری برای برخی از مرتکبان جرایم به شرح پیشگفته ،امکان
استفاده از سالح را دارند و در غیر از اینها برای جلب که با دستگیری متهم مالزمه دارد ،برای
دستگیری نمی توان از سالح استفاده کرد؛ مگر در مقام دفاع مشروع باشند که شرایط خاص
خود را دارد .البته در مادۀ  9کنوانسیون قواعد رفتاری مأموران اجرای قانون 1373م که بر
پرهیز از استفاده از سالح تأکید دارد ،باید آخرین تدبیر مجاز درنظر گرفته شود.
در حقوق انگلستان ،پلیس زمانی مجاز به استفاده از سالح است که از نظر روانی به درجهای
از یقین برسد که استفاده از سالح را ضروری بداند ( .)Rafilson, 2008, p. 95این بیشتر زمانی
است که جان خود پلیس و یا شخص دیگر از سوی مظنون در خطر باشد ( Bacigal, 2008, p.
 ،)64درواقع برای حفظ جان یک شخص و نه برای دفاع از مال ،بهکارگیری وسیلۀ کشنده مجاز
است ( .)Purpura, 2008,p. 88جا داشت قانونگذار ایران در مواردی که جان ضابط دادگستری
یا فردی دیگری برای انجام مأموریت در خطر است ،استفاده از سالح را برای انجام مأموریت
مثل دستگیری یا جلب متهم در هر جرمی ،نه به داللت دفاع مشروع ،بهصراحت پیشبینی
میکرد.

نتیجه
با لحاظ مواد  161و  173قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1935ش ،پس از آنکه متهم
احضار شد و بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی حاضر نشد و نیز در برخی جرایم ،بدون احضار
بدواً متهم جلب خواهد شد .از همین رو ،دستور جلب متهم بهطور کتبی در اختیار ضابطان
 .1تبصرۀ  9مادۀ  9قانون بهکارگیری سالح در موارد ضروری مأمورین مسلح در کلیۀ موارد مندرج در این قانون
در صورتی مجازند از سالح استفاده نمایند که اوالً »چارهای جز بهکارگیری سالح نداشته باشند ،ثانیاً در
صورت امکان مراتب
الف) تیر هوائی
ب) تیراندازی کمر به پایین
ج) تیراندازی کمر به باال
را رعایت نمایند«
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دادگستری قرار میگیرد تا متهم را نزد بازپرس یا سایر مقامات قضایی حاضر نمایند .ضابطان
دادگستری ابتدا اصل برگ جلب متهم را به وی ابالغ میکنند و درصورتی که بدون ارائۀ برگ
جلب متهم را جلب کنند ،متخلف شمرده خواهند شد؛ درحالی که در حقوق انگلستان به
موجب مادۀ  51قانون پلیس و ادلۀ 1312م در صورتی پلیس برگ جلب را در اختیار نداشته
باشد ،پس از تفهیم جلب ،وی را جلب میکند و سپس باید در اولین فرصت آن را به متهم ابالغ
نماید .حوزۀ عملیاتی ضابطان دادگستری در ایران همان حوزۀ قضایی دادگاهی است که
ضابطان در معیت آن به انجام وظیفه میپردازند .ممکن است متهم در تعقیب و گریز ضابطان
دادگستری وارد حوزۀ قضایی دادگاه دیگر گردد که ضابطان دادگستری نمیتوانند در حوزۀ
قضایی دادگاه دیگر اقدام به جلب کنند .شایسته است در موارد فوری ،قانونگذار نصی در نظر
بگیرد که ضابطان دادگستری با کسب نظر مقامات قضایی آن حوزه بتوانند اقدام به جلب متهم
کنند ،بدون اینکه نیاز به اعطای نیابت قضایی داشته باشند.
ازآنجایی که در حقوق ایران اختیار جلب متهم به شهروندان واگذار نشده است ،آنها
نمیتوانند به تنهایی متهمی را جلب نمایند ،اما به شرط آنکه اوالً ضابطان دیگر دادگستری در
محل حضور نداشته باشند ،و دوم اینکه ضابطان دادگستری از شهروندان درخواست کمک و
دخالت در جلب متهم کنند ،آنها میتوانند در این کار مشارکت کنند .اما در حقوق انگلستان
بهموجب مادۀ  52مکرر از بند  5قانون پلیس و ادلۀ  1312و اصالحی  5005با وجود شرایطی
شهروندان میتوانند خود اقدام به جلب مرتکب نمایند.
اجرای جلب متهم در مکان عمومی یا در مکان خصوصی صورت میگیرد .در تعقیب و گریز
متهم ،ضابطان دادگستری نمی توانند وارد اماکن خصوصی شوند و متهم موردنظر را جلب کنند،
اما در انگلستان در جرایم قابل کیفرخواست در تعقیب و گریز متهم و ورود وی به مکان
خصوصی ،پلیس بدون دستور خاص قاضی میتواند وارد مکان خصوصی شود و متهم را جلب
نماید؛ وگرنه نیاز به دستور موردی قاضی است .زمان اجرای جلب بهموجب مادۀ  119قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1935روز است و امکان جلب متهم در شب با تشخیص ضرورت
از سوی مقام قضایی وجود دارد .ممکن است تعقیب و گریز متهم در روز به شب بینجامد که
ضابطان دادگستری میتوانند به علت پیوستگی تعقیب ،اقدام به جلب متهم کنند.
ضابطان دادگستری در اجرای جلب متهم میتوانند پس از دعوت متهم به حضور در نزد
بازپرس یا مقامات قضایی در معیت آنان و در صورت خودداری وی ،از زور و در صورت ظن فرار،
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از وسائل تهدیدکنندۀ آزادی مثل دستبند استفاده کنند و حتی در صورت ضرورت و در
خصوص افرادی که متهم به سرقت ،قطاعالطریق ،ترور ،تخریب و انفجار و در حال فرار باشند ،از
سالح استفاده نمایند .اما در حقوق انگلستان ،اگر پلیس از نظر روانی به درجهای از یقین
برسدکه کاربرد سالح ضروری است ،میتواند از آن استفاده کند.
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