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 چکیده 
ز آن ، می ده ادر فرایند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم انجام می دهند صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که ، با استفا

نین آیین دادرسی کیفری های تواند در هر موقع که می خواهند به متهم دستترستی داشتته باشند ، تا از توقر در روند دادرسی جلوگیری نمایندامروزه در تمام قوا

ری ما ین دادرسی کیفدنیا قرار های تأمین کیفری متنوعی پیشتنهاد شتده اند که قا تی ناگزیر از اتن اع تددادی محدود از قرار تأمین نداشدکه در قانون جدید آی

ق قآقدقک  تصریح شده است که  712هدافی است که در متن ماده ده نوع قرار تأمین کیفری پیشتنهاد شتده استق قانون گرار در صدور قرار تأمین به دندات تح ا ا

ر و زیان ویق عدارتند از : دستترستی به متهم ،  تیتمین حیتور به موقع متهم ، جلوگیری از فرار یا م فی شتدن متهم ، تیتمین ح وق بزه دیده برای جدران  ر

های نوین حاکم بر آیین دادرستتی کیفری در دنیا و اناداق هر  ه بیشتتتر مو تتوعا  با با مد نظر قرار دادن دستتتاورد  1937قانون آیین دادرستتی کیفری مصتتوع 

ن دگی ها و زدودموازین ح وق بشتری ، به پیروی از اصوت حاکم بر دادرسی عاداانه و عداات ترمیمی تلا  نموده است تا در جهت ترافدی کردن هر ه بیشتر رسی

قواعد نظام دادرستتی تفتیشتتی که م ایر اصتتوت پریرفته شتتده جهانی استتت گام بر دارد ق همگام با توستتده جوامع و در برخی موارد ، کمرنگ نمودن آن دستتته از 

 ،پیشرفت تکنواوژی و ت ییرا  و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسدا  اجتماعی ، نهاد های کنترت کننده نیز بایستی متحوت و متنوع گردد ق 

 

 مین کیفری، ، بازداشت موقت،  دط وثی ه، قواعد حاکم بر قرار هاأقرار، قرار های ت :واژگان کلیدی 

 

 مقدمه 
آیین دادرستی در هر کشتوری تیتمیین کننده ح وق و آزادی افراد در جامده استت  نانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در هر کشوری به خوبی 

رقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به ح وق مسلم و ابتدایی تنظیم نشتده باشد در آن جامده شاهد ن ض ح وق افراد ملت خواهیم بود وای ت

 افراد در جامده باعث می گردد و ح وق افراد جامده پایمات نگرددقصتدور قرار های تأمین کیفری یکی از مهمترین و حستات ترین مراحل دادرسی

قرار عدارتست از تصمیم مرجع قیایی برای تکمیل تح ی ا   کیفری استت که در مرحله تح ی ا  م دماتی از سوی م ام قیایی صادر می شود قکه

ار های یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه که گاه شتتتکلی و گاه ماهوی بوده استتتتققرار تأمین کیفری از انواع قر

به دایل داشتن  مانت اجرای خاص ، همواره مورد تایید سیستم  اعدادی  است که در جهت به کیفر رساندن متهم صادر می گردد قرار تأمین وثی ه

 های ح وقی قرار گرفته استتت که برای اعمات آن نیاز استتت مواردی  ون وجه ن د ،  تتمانت نامه ی بانکی ، مات من وت به عنوان وثی ه و تیتتمین

مین کیفری انواع م تلفی دارند که انت اع هر أی دهند قرارهای تمدرفی گردد هر ند در رویه بیشتتر مات ییر من وت را برای وثی ه استفاده قرار م

نهتا در مورد متهم ،در اختیتار بازپرت یا دادیاری استتتت که تح یا را بر عهده داردق با این حات،مرجع تح یا در این انت اع خود،اختیار آیتک از 

بایدبا نوع و اهمیت جرم،داایل و اسداع اتهام ،احتمات فرار و  مینأت نامحدود نداشتته،ملزم به رعایت اصتل تناستب تأمین استت،بدین مدنا که رقرار

م فی شتدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ،ستاب ه متهم ،و دیت روحی و جسمی ،سن،جن ، ش صیت و حیتیت او متناسب باشدق برای اتهاما  

کابی در صلاحیت ذاتی دادگاه م تلر باشد که در این صور  برای متددد متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود ،مگر این که رسیدگی به جرایم ارت

قدقک( جدران خسار  ناشی از سلب آزادی متهمان آقق 712اتهاما  مو وع صلاحیت هر دادگاه ،قرار تأمین متناسب و مست ل صادر می شودقرماده 

نین برخی کشور ها پریرفته شده است ق در کشور ما نیز ماده و محکومان بی گناه یکی از جنده های انستانی آیین دادرستی کیفری استت که در قوا

ق ق آق دقک ، اصتل جدران خستار  یک دستته از این افراد ، یدنی متهمان بی گناه بازداشتت شده رنه محکومان( را پین بینی  نموده و برای  722

هرگاه در اثر ت صیر یا اشتداه قا ی در :»  رر می دارد قانون استاستی م رراتی و تع کرده است ق این اصل م 121یکی از مصتادیا احتماای اصتل 
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مو وع یا در حکم یا در تادیا حکم بر مورد خاص ،  رر مادی یا مدنوی متوجه کسی گردد ، در صور  ت صیر ، م صر طدا موازین اسلامی  امن 

 قاست ، و در ییر این صور  ، خسار  به وسیله دوات جدران می شود 

 

 (2) مفهوم  قرار.2
رجدفری  قرار در ا تتت بتته مدنتتای آرامیتتدن،ثتتابتتت و استتتتوار شتتتدن ، برجتتای متتانتتدن و نتیجتته رایی کتته دربتتاره ی امری صتتتادر شتتتودق 

                                                                                      (                                                                      132ص 1933(وبرخی نیز از آن به عهد وپیمان تددیر می کنندقرعمید،212ص1922انگرودی،

در اصتالا  ح وقی به مدنی دستتور،نظر و تصتمیم م ام قیایی به کار می رودمتصمیمی که در مراحل م تلر رسیدگی صادر یا ات اذ می شودقاز  

 ها به منظورآنزمان آیاز فرایند رستیدگی تا زمانی که تح ی ا  م دماتی در دادسترا پایان می یابد،قرار های م تلفی صتادر می شود که پاره ای از 

دستترسی به متهم است،برخی دیگر برای تکمیل تح ی ا  می باشد و تددادی نیز در پایان تح ی ا  صادر می شودق تدریر مرکور تدریر صحیحی 

ه قرار ک توان گفتاز قرار نمی باشد قزیرا اوااً هر تصمیم قیایی قرار نمی باشد و ثانیا امکان صدور قرار در مرحله دادگاه نیز وجود داردق بنابراین می 

تصتمیم مرجع قیایی برای تکمیل تح ی ا  یا اظهارنظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه که گاه شکلی و گاه : عدارتستت از 

 ی از سویدکتر آشوری نیز در تدریر قرار می نویسد:قققدر مرحله تح ی ا  م دماتی ات اذ تصمیم قیای (121ص 1922ماهوی بوده استق رخاا ی ،

 ( 127ص 1921م ام قیایی به قرار تددیر می شودق ر آشوری،  

             انواع قرار                                                                                                                   .1

 ه است،اما ح وق دانان قرار را به دودسته اعدادی و نهایی ت سیم کرده اندققانون آیین دادرسی کیفری قرار ها را ت سیم بندی نکرد  

        قرار های اعدادی                                                                                                              .1-2
حکم ، از قدیل قرار رستیدگی به داایلرقرار رجوع به کارشنات، قرار رسیدگی به اصاات  قرار اعدادی قراری استت برای آماده کردن م دما  صتدور

قرار های اعدادی که به آنها قرار های م دماتی یا تمهیدی نیز گفته می شود ، (291ص  1922رجدفری انگرودی، قستند،قرار اناطه و مانند این ها(

هار نظر نهایی م ام قیتتتایی آماده می ستتتازند،مانند قرار مداینه محل ،قرار تح ی ا  محلی، قرار به قرار هایی اطلاق می گردد که پرونده را برای اظ

قابلیت  جلب نظر کارشتنات،قرار استتماع شتهاد  شهود و قرار های تأمین کیفری قاین نوع قرار ها پرونده را برای اظهار نظر در مورد داایل اتهام و

 (132،ص 1937،محاکمه ی متهم آماده می سازندق رخاا ی

 قرار های نهایی .1-1

ی هقرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شتود که  میمون آن اعلام پایان تح ی ا  م دماتی و اظهار نظر در خصوص تد یب و بزهکاری یا بی گنا 

 (739ص  1921متهم است قرشاملو احمدی ، 
کتار را در حتدود مو تتتوع خود ختاتمه می دهد و دادرت با صتتتدور آن ،خود را برای صتتتدور حکم آماده نمی نماید،مانند قرار رد »قرارنهتایی   

 ( 297،ص 1922جدفری انگرودی، «قردادخواست

قا ی رسیدگی کننده مجاز به ادامه ی  هم  نین گفته اند :قرار نهایی قراری استت که با صتدور آن کار در دادسرا پایان می یابد وپ  از صدور آن

                                                                                                           تح ی ا  ن واهد بودق قرار های نهایی عدارتند از :قرار منع تد یب ،قرار موقوفی تد یب و قرار مجرمیتق                              

                                                                                                                          شرایط قانونی صدور قرار های تأمین کیفری.9

ر تأمین پین بینی نموده که این شرایط را شرایط علاوه بر شترایط و مدیار های تناستب قرار تأمین ، قانون گرار شترایط دیگری را برای صدور قرا 

قق آقدقک پین بینی شده اند  712قانونی می نامیمق را که وجود شترایط مرکور در زمان صتدور قرار اازامی استتق این شترایط قانونی که در ماده 

 عدارتند از:

                   تفهیم اتهام به متهم                                                                                                          .9-2
مجاز  قدل از تفهیم اتهامصتدور قرار تأمین باید پ  از تفهیم اتهام به متهم توستط بازپرت یا دادیار پرونده صتادر شودق بنابراین صدور قرار تأمین  

ذکر شده انجام تح یا اازم است یدنی م ام قیایی پ  از  712نمی باشتد و در واقع ت لر انتظامی محستوع می شتودقشترگ دیگری که در ماده 

دادگستری نزد م ام  انجام تح ی ا  اازم مجاز به صتدور قرار تأمین استت که در عمل امکان آن وجود ندارد زیرا وقتی متهم همراه با گزار   ابط

که  این قیتایی آورده می شود امکان و فرصت انجام تح ی ا  کافی و اازم وجود ندارد  را که در همان روز م ام قیایی باید تفهیم اتهام نماید،مگر

به  و کافی صور  گیرد و در صور   م ام قیتایی اعت ادی به تفهیم اتهام نداشته باشد و آن را به تأخیر اندازد و تلا  نماید که ابتدا تح ی ا  اازم

 دست آمدن قرائن و داایل دات بر توجه اتهام به متهم مدادر  به تفهیم اتهام و سپ  صدور قرار تأمین نمایدق   

Order-write1ق 
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 وجود دلایل کافی        .9-1

ققآقدقک برای صدور قرار تأمین ،وجود داایل کافی دات بر توجه اتهام  712قانونی مرکور در ماده  دلاً تصتریح شد یکی دیگر از شرایطهماناور که ق 

کی از ی تواند یبه متهم می باشدقاگر قرائن و امارا  یا داایل قانونی کافی در پرونده وجود دارد که دااات بر توجه اتهام به متهم دارد، م ام قیایی م

ده را  صتتادر نماید ق اادته باید توجه داشتتت که از نظر م ام قیتتایی دادستترا باید داایل ،قرائن و امارا  موجود دااات بر قرار های تأمین مرکور در ما

، 1931رگلدوست جویداری،وقوع جرم از ناحیه متهم نمایدکه  ه بستا ممکن است این داایل و قرائن بدداً مورد قدوت م ام قیایی در دادگاه نداشدق 

 (111ص

 و مقررات مشترک و اختصاصی قرار های تأمین کیفریقواعد .4

 اختیار قاضی در صدور قرار تأمین  ق1-1

ققآقدقک قا تتتی درصتتتدورقرارهای تأمین اختیار مالا داردقمگر این که م نن درمواردی نوع قرار تأمین را  باتوجه به عمل ارتکابی  712به موجب

،ارتشاء، کلاهدرداری و ارتکاع جرم یا قتل به وسیله  اقو یا هر نوع اسلحه دیگر یا جرایم مربوگ به کرده باشد،مانند موادی از قدیل اختلات  مش ص

رار قمواد م در یا هر مورد دیگری که در قانون خاص به نوع قرار تأمین تصتتریح شتتده باشتتدقبنابراین در ییر از  نین مواردی اختیار تدیین صتتدور 

، 1931ققآقدقق باید قرار تأمین مناسب صادر نمایدق رگلدوست جویداری، 721جه به شرایط مرکور در ماده تأمین به عهده ی قا تی استت که با تو

 (133ص

 موارد الزامی صدور قرار تأمین.4-1

ده نکرقانون گرار ییر از بازداشتت موقت که موارد اازامی صدور آن را مش ص کرده ،در صدور ب یه قرار های تأمین جدوای برای جرایم پین بینی 

ده  ی پرونکه متلاً قا تی در کدام اتهام قرار ااتزام صتادر کند و در کدام جرم قرار کفاات یا وثی ه صتادر نمایدقتش یص نوع قرار در هر جرمی با قا

گر عمل ارتکابی ققآقدقک نوع آن را تدیین و صتتتادر نمایدق به طور کلی می توان گفت ا 721استتتت که باید با مدیار ها و ملاک های مرکور در ماده 

 مستتوجب دیه یا جزای ن دی باشد ،صدور قرار بازداشت که قرار سنگینی است تناسدی ندارد قاما در جرایمی که هم جرم و هم مجازا  آن اهمیت

استقمی توان گفت که دارد و احتمات فرار متهم وجود دارد قیا این که اگر آزاد شود اثرا  جرم را از بین می برد،صدور قرار بازداشت موقت متناسب 

ا قتل یاگر قا تی برای اتهاما  اختلات، کلاهدرداری ستنگین،قتل عمد ،محاربه و فساد فی ااار، ،قرار ااتزام یا کفاات صادر نماید،متناسب نیستق 

ت تناسب است و قرار بازداشاین که در جرایمی متل احانت و فحاشی که با قرار سدک می توان به متهم دسترسی داشت،صدور قرار ااتزام یا کفاات م

  (121، ص 1931موقت متناسب نیستق رگلدوست جویداری،

 فلسفه قرارهای تأمین کیفری.5

 سهولت دسترسی به متهم  .5-2
هدف قانون گرار از اخر تامین کیفری ستتهوات دستتترستتی به متهم در مواقع ازوم برای انجام تح ی ا  م دماتی یا حیتتور در جلستتا  رستتیدگی  

واجرای حکم می باشتتتد تامین کیفری این فایده مهم را در بر دارد که متهم را در اختیار و دستتتترت م ام قیتتتایی قرارمی دهد تا هر وقت برای 

 دماتی ویا دادرسی واجرای حکم نیاز باشد بتواند به سهوات اورا احیار کند قتح ی ا  م 

 حضور به موقع متهم .5-1

 هصترف در اختیار بودن متهم برای انجام تح ی ا  م دماتی ویا دادرستی کافی نیستت متهم باید در مواقدی که مراجع قیتایی نیاز داشته باشد وب 

 ر وتدلل مواجه نشوندق ییرد تا اقداما  قیایی مواجه با تدایلی نشده ودادرسی ها با ت یموقع م تیی در دسترت آن مرجع قرار گ

 جلوگیری از تبانی متهم با شهود وسایر متهمان .5-9

 دگاهی موارد ممکن است آزادی بدون قید وشرگ ونامحدود متهم سدب تدانی متهم با شهود یا متهمان دیگر شود به عدار  دیگر در برخی از موار 

ا ینحوه ارتکاع جرم بصورتی است که متهم در صور  آزادی در مدر، تدانی با شهود قرار می گیرد و یا  نان  ه بین از  ند نفر بصور  مداونت 

ند ونین تدانی کاو یا مدء مشتارکت در ارتکاع جرم دخاات داشتته باشند بیم آن می رود که متهم در صور  آزاد بودن با سایر متهمین یدنی شرکا 

 ارا صدور قرار های تأمین کیفری برای جلوگیری از تدانی یک امر  روری به نظر می رسد ق

 

 جلوگیری از اخفاء یا فرار متهمان .5-4
گاهی موارد ترت از مجازا  و یا سوابا کیفری متهم و نحوه و کیفیت ارتکاع جرم و حرفه ای بودن متهم موجب می شود که متهم خود را م فی  

فاء ز اخایا فرار کند که برای جلوگیری این امر تأمین کیفری مناسب ترین راهکار به شمار می رود ق بنابراین یکی از اهداف تأمین کیفری جلوگیری 

 و یا فرار متهم می باشدق
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 قرار های تأمین کیفریانواع . 6
 712قرار های تأمین کیفری انواع م تلفی دارند که بر حستب شتد  و  تدر ها دارای سلسله مراتدی هستند قاین قرار ها به طور حصری در ماده 

ان ماز متهققآقدقک از خفیر ترین تا شتدیدترین برشمرده شده اندقاما قدل از آشنایی با این قرار ها اازم است که در مورد قرار های تأمین دو دسته 

،قرار تأمین کیفری ،قرار های مندرج در این ماده ندوده،بلکه یکی از دو قرار مرکور «اش اص ح وقی»به دو نکته اشتاره نمودق ن ستت آنکه ،در مورد

ه بلکه در ،قرار های تأمین ،قرار های مرکور در ذیل ندود«زیر هجده سات تمام»دوم آنکه در مورد متهمان ققآقدقک صتادر خواهد شد  331در ماده 

 ققآقدقک صادر می گرددق 722مورد آنها قرار های مندرج در ماده 

 قواعد حاکم بر قول التزام به حضور با قول شرف.6-2
اده د استفاین قرار ها خفیر ترین قرار تأمین و در عین حات ،کم استتفاده ترین آنهاستتقبا صدور این قرار ،که قاعدتاً باید در جرائم کم اهمیت مور 

از ر گیرد ،مرجع تح یا از متهم می خواهد که متدهد شتود که هر گاه به او نیاز بود و به مراجع قیتایی احیار شد،حا ر گردد،و برای اطمینان قرا

را ود انجام این تدهد خود،قوت شترف دهدق با قدوت این ااتزام ،متهم تدهد می نماید که در زمان و مکان م رر در احیتار نامه حیتور یابد و شرف خ

 (772،ص1931 امن اجرای این تدهد اعلام می کندق رخاا ی،

ست وقرار مزبور  تمانت اجرایی خاصی نداردق اگر متهم در مواقع احیار حیور نیابد،تنها یک عمل ییر اخلاقی مرتکب می شود و دایل بر بدقوای ا 

ر جرایم مهم صادر کرد قاکن به کار گیری آن در جرایم سدک و به ویژه نسدت ،ارا این قرار را نداید درباره بزهکاران حرفه ای و افراد ساب ه دار و یا د

به متهمانی که از فرهنگ اجتماعی پیشتترفته ای برخوردارند و به قوت شتترف خود ارز  می نهند قموج ه و مناستتب به نظر می رستتدق رآخوندی 

 (172،ص1923،

 تزاممقررات حاکم بر قرار التزام به حضور با تعیین وجه ال.6-1
برای  در این قرار ، مرجع تح یا از متهم می خواهد که متدهد شتود که هر گاه حیور او برای رسیدگی به اتهام وی اازم بود ،در زمان و مکانی که 

حیتتور تدیین خواهد شتتد حیتتور یابد و برای تیتتمین اجرای این تدهد ، تتتمانت اجرای ماای،یدنی پرداخت مدل  مدینی وجه ن د ،تدیین می 

 ایدقمتهم نیز با قدوت این قرار ،متدهد می شتود که به موقع در مرجع قیتایی حاظر گردد و در صتور  عدم حیتور ، مدل  تدیین شده در قرار رانم

 بپردازدق

ین د اد ابدین ترتیب ، تواف ی میان متهم و مرجع تح یا شتکل می گیرد که متهم متدهد به اجرای مفاد آن می شتتود،وای از آنجا که در هنگام ان  

جه توافا،هیچ تیمینی برای اجرای آن از متهم اخر نمی گردد و تنها پ  از ن ض عهد و عدم حیور  در مواقع احیار ، دادستان برای اخر مدل  و

ن صتتور  ااتزام به نفع صتتندوق دوات اقدام می کند ،نداید از این قرار در جرائم مهمی که دارای مجازا  شتتدیدی استتت استتتفاده نمود ، ه در ای

 (772،ص 1931احتمات عدم حیور متهم زیاد خواهد بودق ر خاا ی، 

 مقررات حاکم بر قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.6-9
قرار ،که در ققآقدقک این قراراصتوااً وستیله ای برای حفد دستترسی به متهم است تا حیور به موقع وی نزد مرجع قیایی ممکن گردد قصدور این 

ن هنگام با وستتایل حمل و ن ل آن زمان ،اگر کستتی برای ستتفری از آپین بینی شتتده بودند ،در یک قرن پین قابل توجیه بود ،زیرا در  هم 1731

حوزه قیتایی محل رستیدگی به پرونده خارج می شتد ،بازگشت فوری او به آن محل و حا ر شدن به موقع نزد مرجع قیایی بسیار دشوار یا حتی 

 در در حات حا ر ،که اش اص می توانند با استفاده از وسایل حمل و ن ل جدید ،ساعاتی از روز را در یک حوزه و ساعاتی دیگر را ییر ممکن بودق اما

قدر صتتتور  امتناع متهم از قدوت  نین ااتزامی ،قرار کفاات در مورد او صتتتادر می دندارحوزه ای دیگر بتاشتتتنتد ،پین بینی این قرار هتا توجیه 

 ( 773،ص1931رخاا ی،  (ق ققآقدقک 712ماده  1گرددقرتدصره 
در این بند و بند بددی ،حوزه قیتایی دادسترای رسیدگی کننده به پرونده است،نه حوزه قیایی کشور قبرای عدم خروج از  حوزه قیتایی»منظور از 

«  »و « پ»ار های مرکور در بند های (پین بینی شده است ققر712ماده « ث»(یا قرار ممنوعیت خروج از کشور ربند 122کشتور ،دستتور رماده 

هم هستند و متهم نمی تواند بدون توجه به احیاریه ه جهت حیور نزد مرجع قیایی ،به عدم خروجن از حوزه قیایی «ااتزام به حیور »متیمن 

 قاستناد کرده و مدعی عدم ت لر از قرار گردد

 

 وجه التزام  مقررات حاکم بر قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین.6-4

در این قرار متهم متدهد می شتود که از حوزه قیتایی دادسترای عمومی و ان لاع محل وقوع جرم خارج نشود قخروج از حوزه قیایی نیاز به کسب 

ه عدم خروج در قانون اجازه از م ام قیتایی صتادر کننده قرار دارد و ااا در صور  ت لر باید وجه ااتزام را به صندوق دوات واریز نمایدققرار ااتزام ب
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ر استابا آیین دادرستی  کیفری وجود داشته که مجدداًدر قانون جدید آیین دادرسی کیفری از سوی قانون گرار احیاء شده است قبنابراین یک ابتک

 (113،ص1939گلدوست جویداری،)جدید محسوع نمی شودق

 با تعیین وجه التزامقرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی .6-5
هانه به اقرار های تأمین کیفری که برای ن ستین بار در نظام قیایی ایران پین بینی شده ،قرار ااتزام به مدرفی نوبه ای خود به صور  هفتگی یا م 

ه ب مرجع قیتایی یا انتظامی با تدیین وجه ااتزام استتقدر صتور  صتدور این قرار،متهم مکلر است حسب مورد خود را به صور  هفتگی یا ماهانه

ی و ا  تأمینمرجع قیایی یا انتظامی مدرفی کند و و در ییر این صور  باید وجه ااتزام را به خزانه ی دوات واریز کندق این قرار از نظر ماهیت اقدام

 یایی وتربیتی محستوع می شود و هدف از صدور آن ،پیشگیری و دی از قرار گرفتن در محیط های خارناک خارج از کنترت مراجع انتظامی و ق

 (731،ص1939رمصدق،نیز بازدارندگی و ناتوان سازی از فرار وی یا ارتکاع جرایم جدید توسط وی استق 

برای فواصل کمتر از یک هفته « ث»اصتل آزادی اش اص و استتنایی بودن ایراد محدودیت بر آن ایجاع می کند که مدرفی نوبه ای مرکور در بند  

از مراجع قیتایی و انتظامی رمتلاً امنیت( م رر نگرددق در صور  امتناع متهم از پریر  این قرار نیز ،قرار کفاات در  رمتلاً هر روز( یا به مراجدی ییر

(قدر صور  پریر  نیز ،قرار مرکور با هر یک از این دو ت لر ن ض می گردد و می توان وجه ااتزام را از 712ماده  1مورد او صتادر می شودرتدصره 

ور نزد مرجع قیایی برای رسیدگی ،عدم حیور نزد مرجع قیایی یا انتظامی برای مدرفی خودق رخاا ی ،نکته ها در قانون آیین متهم گرفت:عدم حی

 (712،ص 1931دادرسی کیفری، 

 یا نیروی مسلح  مقررات حاکم برقرار التزام مستخدمان رسمی.6-6
یا نیرو های مسلح به حیور با « ااتزام مستت دمان رستمی کشتوری»ز قرار پین بینی شتده عدار  استت ا 712ماده « ج»قرار دیگری که در بند  

این قرار در واقع همان قرار ااتزام به «ق تدیین وجه ااتزام،با مواف ت متهم و پ  از اخر تدهد پرداخت از محل ح وق آنان از ستتوی ستتازمان مربوگ

تیمن احراز قدلیِ امکان پرداخت وجه ااتزام استقاحراز این امر با اعلام سازمان حیتور با تدیین وجه ااتزام استت که بر خلاف قرار مدموای ااتزام،م

ا ر محل است دام متهم مدنی بر پرداخت وجه ااتزام صور  می گیرد،وای به هیج وجه این اداره را به کفیل مددت نساخته و تدهد حا ر کردن متهم

 (739،ص1939رمصدق، برای آن ایجاد نمی کندق

م ام قیایی می : »  13که طی  ند مواد  م رر می دارد : از جمله  ماده  77/11/1932مین قیایی مورخ أمه شتیوه اجرای قرارهای نظار  و تآیین ناموجب 

توجه با  رندتواند در مورد مستت دمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شایل یا بازنشسته و حاات اشت ات که به عنوان متهم تحت تد یب قرار می گی

از طرف سازمان مربوگ به نوع جرم و میزان مجازا  و تأمین ح وق بزه دیده، قرار ااتزام به حیور با تدیین وجه ااتزام، با قید تدهد پرداخت از محل ح وق وی، 

 مواف ت متهم با صدور این نوع قرار به صور  مکتوع  روری استق -صادر نماید تدصره 

م رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صور  ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه ااتزام از محل ح وق ستازمان متدوع مستت د» - 71ماده 

 «قمتهم، مراتب را به مرجع قیایی صادرکننده قرار جهت اقدام م تیی اعلام نماید

پرت و دستور دادستان با رعایت م ررا  قانونی از محل ح وق در صتور  عدم حیتور متهم بدون عرر موجه، وجه مو توع قرار با ت ا تای باز»  - 71ماده 

 «شدقمست دم کسر و به حساع دادگستری واریز خواهد 

رآیین نامه شیوه اجرای قرارهای  «را در موقع صتدور قرار به صور  مستند احراز نمایدق  قا تی صتادرکننده قرار باید راباه استت دامی متهم»  - 77ماده 

 (ایینظار  و تامین قی

 قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام.6-7
منزت  زاین قرار از جمله قرار های تأمین کیفری است که برای ن ستین بار در نظام قیایی ایران پین بینی شده است ، قرار ااتزام به عدم خروج ا 

می باشدق ر   یا محل اقامت تدیین شده با مواف ت متهم و با تدیین وجه ااتزام از طریا نظار  با تجهیزا  ااکترونیکی یا بدون نظار  با این تجهیزا

 (731،ص1939مصدق،

توسط دکتر راار اسچو  1332که در حات حا ر در اکتر کشور ها به مدد نظام قیایی آمده است ، برای اواین بار در سات  سامانه نظار  ااکترونیکی

را در خصتتوص یکی از متهمان بکار یک قا تتی آمریکایی ، دستتتدند ااکترونیکی  1321یتز گدل در دانشتتگاه هاروارد آمریکا مدرفی شتتد و در اوایل 

مستمر  وگرفت قهنگامی که این تکنواوژی برای ن ستین بار مورد استفاده قرار گرفت این نگرانی به وجود آمد که شاید سامانه مزبور که باور دائم 

ی ها امروزه این تکنواوژی به نحو متهم را تحت نظار  قرار می دهد ، منجر به ن ض استتتاستتتی ح وق متهمان شتتتود ق با وجود م اافت ها و نگران

در  قرارگستترده ای بکار گرفته می شود و متهمان نیز این نوع از نظار  را به سایر قرار های تأمین و نظار  قیایی هم رده ترجیح می دهند ق این 

رار می گیرد ق بنابراین انت اد مار  شده به مواردی شدید تر از قرار کفاات یا حتی وثی ه محسوع می گردد و در حاااتی نیز در مراتب  دیر تری ق

 ( 1937که اصوااً بر حسب شد  قرار تنظیم شده نمی تواند کامل وارد شود ق رادل علیزاده،  712جایگاه این قرار در میان قرار های ماده 
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مرجع صادر کننده قرار »  79م رر می دارد :  ماده که طی  ند مواد   77/11/1932آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظار  و تامین قیایی مورخ به موجب 

فهیم ااتزام، بتایتد منزت یا محل اقامت تدیین شتتتده با مواف ت متهم و محدوده ای که وی حا تردد در آن را دارد به صتتتور  دقیا مشتتت ص و به متهم ت

جع صادر کننده قرار باشد، از طریا نیابت قیایی اقدام خواهد در صتورتی که منزت یا محل اقامت تدیین شتده خارج از حوزه قیتایی مر» - 71ماده «نمایدق

مرجع »تتتت  73ماده «ققرار ااتزام به عدم خروج از منزت یا محل اقامت با تدیین وجه ااتزام در صورتی که متهم موافا باشد صادر خواهد شد» - 72ماده «قشد

 «انجام دهدققیایی می تواند حیور و ییاع متهم را از طریا نظار  ااکترونیکی 

دهد حیور و ییاع متهم از راه دور ف ط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار ای است که اجازه مینظار  و کنترت ااکترونیکی شیوه - 1تدصره

 شود، در مد  مدین توسط ابزار ااکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترت قرار گیردقتدیین می

 « متهم نداید در مد  اجرای نظار  ااکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کندق» – 7تدصره

 در صتتور  ورود هرگونه خستتار  ناشتتی از تددی یا تفریط متهم به تجهیزا  ااکترونیکی در اختیار وی، نامدرده مکلر به جدران خستتار  می» - 72ماده 

 - 73ماده «شتتودقااکترونیکی در طوت مد  نظار  باید به مرجع قیتتایی صتتادرکننده قرار اعلام  هرگونه ت ریب یا صتتدمه به تجهیزا » - 72ماده «باشتتدق

قانون در خصوص  222کیفیت و نحوه نظار  بر متهمانی که از تجهیزا  ااکترونیکی مو وع این آیین نامه استفاده می کنند ماابا آیین نامه مو وع ماده »

 رآیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظار  و تامین قیایی «قیکی خواهد بودهای ااکترون آزادی تحت نظار  سامانه

 قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله.6-8
یا همان قرار کفاات را نوع دیگری از قرار های تأمین کیفری دانستته است قدر این قرار «اخر کفیل با تدیین وجه ااکفااه »قرار  712ماده «  »بند  

 ر حا ،مرجع تح یا از متهم می خواهد که متدهد گردد که در مواقدی که حیور او برای رسیدگی به پرونده  رور  داشته باشد ،نزد مرجع قیایی

 رشود و در هنگام سپردن تدهد خود،ش صی را نیز مدرفی کند تا در صور  عدم انجام این تدهد توسط او،ش ص مرکور متهم را حا ر نماید ،در یی

ه حیور ب این صور  مدل ی را به صندوق دوات بپردازدق بدین ترتیب ،در این قرار ،دونفر در برابر مرجع تح یا ملتزم می شوند:یکی متهم که ملتزم

می شتود،و دیگری شت صتی به نام کفیل که ملتزم به حا تر نمودن متهم ، رو اگر حا ر ننمود،پرداخت وجه ااکفااه( می گرددق اجرای تدهد اوای 

 منوگ به احیار او و اجرای تدهد دومی منوگ به عدم اجرای تدهد نفر اوت استق

 قواعد مربوط به قرار وثیقه.6-3

ر از قرار وثی ه این است که قا ی آزادی متهم را م ید به تودیع وجه ن د یا  مانتنامه ی بانکی یا مات من وت یا ییر من وت در امور کیفری ، منظو 

شتتدید ترین قراری که می تواند مانع از توقیر متهم شتتود ،قرار وثی ه استتت ق با توجه با این که در این فر،  تترورتی به بازداشتتت متهم  می کندق

ن حات اتهام انتسابی از اهمیت بیشتری بر خوردار است ،داایل اتهام نیز قوی تر است و و دیت خاص متهم اعم از سوابا اجتماعی و نیست و در عی

ته است هم ساخحیتیت او ، اقتیای صدور تأمین شدید تر از قرار های ااتزام و کفاات را دارد ، قانون گرار با پین بینی قرار وثی ه ،این امکان را فرا

پ  از »( ،1937قانون آیین دادرسی کیفری ر 773تا حیتور به موقع متهم در مرجع قیتایی از تیتمین مامتن تری بر خوردار گردد ق طدا ماده 

قرار ل به اص صدور وثی ه و ابلاغ آن به متهم ، وی تا زمان تودیع وثی ه بازداشت خواهد شد ، ایکن می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار ، نسدت

 نمنتهی به بازداشتت یا عدم پریر  وثی ه اعترا، نمایدق وثی ه ممکن استت از ناحیه ی متهم یا شت ص ثااتی تودیع شود ق در صور  اخیر ، قانو

برای وثی ه گرار تکاایفی شتدیه تکاایر کفیل پین بینی نموده استت ق به همین جهت تمایل قیا  بین تر بر این است که ش ص دیگری ییر از 

 نتهم برای او وثی ه بسپارد تا در صور  عدم حیور متهم ،ش صی برای حا ر نمودن او در دسترت باشد قوثی ه ی از نوع وجه ن د را وجه اایمام

 (1939نامید ه اندق رمصدق،

و یا ییر من وت مدرفی نماید به موجب این قرار قا ی تح یا تصمیم می گیرد که متهم در قدات آزادی خود به میزان مدین وجه  ن د یا مات من وت 

 (1922قر آخوندی،دو تا مدرفی و بازداشت مات مورد وثی ه در توقیر بمان

 قرار بازداشت موقت .6-21
 ومنظور از بازداشتت موقت این استت که متهم در تمام و یا قستمتی از تح ی ا  م دماتی و یا دادرسی بازداشت شود قدر اعلامیه های ح وق بشر  

امللی ح وق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به ان ملحا شده است ، اکیداً توصیه شده است که موارد بازداشت موقت به میتاق بین ا

حداقل کاهن یابد و این قرار به مهمترین جنایا  یدنی قتل عمدی با ستدا تصتمیم و تهیه م دما  اختصتاص داده شود و علت و جهتی که ازوم 

 (1922شت موقت را توجیه می نماید نیز در متن قرار نوشته شود و به محض رفع عل ت ، قرار فک شودق رآخوندی ،صدور قرار بازدا

ا بآخرین و شتدید ترین نوع قرار تأمین قرار بازداشت موقت است که وجه شدید بودن آن این است که بر خلاف قرار های تأمین دیگر که می توان  

پرداخت وجه ااااتزام یا مدرفی کفیل یا توثیا وثی ه آزاد شداین نوع قرار اازاماً منتهی به سلب آزادی از متهم می شود که ااتزام به شرف یا ااتزام به 

هنوز  م کهم ایر  آن با اصتل برائت نیز استاساً به این اعتدار استق به موجب قرار بازداشت موقت یا سایر قرار های تأمین منتهی به بازداشت از مته

وی به اثدا  نرستتیده ستتلب آزادی می شتتود که به نوعی می توان گفت مجازا  کردن فرد قدل از صتتدور حکم قادی بر محکومیت وی   بزهکاری
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 هاستتقاز نظر روانی متهمی که در بازداشت بوده ممکن است در م ایسه با متهمان دیگر بیشتر در مدر، محکومیت قرار گیردقهم  نین با توجه ب

ر قانونی یا ییر موجه می تواند موجب مستتوایت کیفری یا مدنی برای م ام بازداشت کننده باشد ممکن است قیا  دادگاه ها این که بازداشتت یی

 برای جلوگیری از ایجاد  نین مستتوایتی متهمانی را که در بازداشتت به ستر می برند محکوم نمایند تا  نان تل ی شتود که ت لفی صور  نگرفته

 (112، ص 1939رحمدت، پین بینی شده استق ر 37ققآقدقک سات  717تا  792بازداشت موقت در مواد استق احکام مربوگ به 

 ضمانت اجرای قرار های تأمین کیفری.7

برای اینکه قرار تأمین بتواند وستیله مناستدی جهت تیتمین حیتور متهم نزد مرجع قیتایی و جدران خسار  بزه دیده باشد، باید  مانت اجرای  

ی م مناستدی هم داشته باشدق  مانت اجرای هر قرار تأمین نیز با ن ض آن،یدنی ت لر از تدهدی که بر عهده متهم یا ثااث گراشته شده ،به جریان

 ودق در تمام موارد،هنگامی که مرجع قیتایی،نیاز به حیتور متهم داشته باشد ،او را احیار می کند ،و در صور  ت لر از حیور و حا ر نکردن اافت

دون بعدار  دیگر،استفاده از  مانت اجراءبر عهده دادستان است ،که با یک دستور قیایی ، هتوسط ثااث ،ف ط مراتب را به دادستان اعلام می نمایدقب

ققآقدقک(قاادته نداید فرامو  کرد که احیار متهم برای  791صدور اجرائیه و ماابا م ررا  اجرای احکام مدنی صور  می گیردقرقسمت اخیر ماده 

موردی خواستن متهم از کفیل یا وثی ه گرار جز در »ققآقدقک نیز می گوید: 773تح یا ، رسیدگی یا اجرای حکم باید  رور  داشته باشد و ماده 

ت لر از م ررا  این ماده موجب محکومیت انتظامی  –که حیتور متهم برای تح ی ا  ،دادرسی و یا اجرای حکم  رور  دارد،ممنوع استقتدصره 

 «تا درجه  هار استق

لاغ دستتتور دادستتتان ،درباره متهم ،کفیل و وثی ه گرار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ اب»ققآقدقک در این زمینه می گوید: 792ماده 

 اخر وجه ااتزام ،وجه ااکفااه و یا  دط وثی ه اعترا، کنند قمرجع رسیدگی به این اعترا، ،دادگاه کیفری دو است:

 موارد منتفی شدن قرار های تأمین کیفری .8
 در موارد زیر قرار تأمین صادره منتفی خواهد شد : 

قرار تأمین کیفری ، تیتمین دسترسی به متهم ، حیور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا م فی شدن قبا توجه به این که هدف اصتلی از صتدور  1

متهم و تأمین ح وق بزه دیده برای جدران  ترر و زیان وی می باشتد ،  نان  ه محکوم علیه در مواعد م رر حا تر شده باشد به محض شروع به 

( در جایی که رستتیدگی منتهی به صتتدور حکم 739-732، صتتص1939خواهد شتتد ق رمصتتدق،اجرای حکم کیفری قرار تأمین صتتادره مل ی اااثر 

بد ق قسمت محکومیت و مجازا  متهم گردد ، در سته مجازا  با شتروع به اجراء و در سایر مجازا  ها با اتمام اجراء ، اعتدار قرار تأمین پایان می یا

هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد م رر حا ر شود ، یا پ  از آن حا ر » دارد :  ققآقدقک ناظر به این فر، است و م رر می 721ن ستت ماده 

ی ا و می و عرر موجه خود را اثدا  کند ، با شتروع به اجرای حد  و تددید یا اقامت اجداری و با اجرای کامل ستایر مجازا  ها ققق قرار تأمین قیای

 (771، ص 1931خاا ی، ق«رشود 

قانون آیین دادرسی  923منتفی شدن قرار تأمین کیفری ، تدلیا اجرای تمام مجازا  م رر در حکم محکومیت است که در ماده ی ق از دیگر موارد 7

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان لاع در امور کیفری شده ، پین بینی  193ماده ی  7( که جایگزین شا دوم تدصره ی 1937کیفری ر

 گردیده است ق

ستوم از موارد مل ی اااثر شتدن قرار تأمین کیفری ، رفع اتهام از متهم است ق  نان  ه در مرحله ی تح ی ا  م دماتی ، قرار منع تد یب  ق جهت9

در این خصوص م رر  923صادر شود یا در مرحله ی دادرسی در دادگاه ، متهم از اتهام انتسابی تدرئه شود ، قرار تأمین منتفی خواهد شد ق ماده ی 

هر گاه رأی بر برائت ، منع یا موقوفی تد یب و یا تدلیا اجرای مجازا  صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، بلافاصله به دستور دادگاه » می دارد : 

 «قآزاد می شود 

 خصوصی است قق جهت  هارم از موارد ا و قرار تأمین ، صدور قرار موقوفی تد یب به جهت شموت عفو ، مرور زمان یا گرشت شاکی 1

قانون آیین دادرسی کیفری  721ق از جمله موارد دیگری که منجر به منتفی شتدن قرار تأمین می شتود ، صدور قرار تدلیا تد یب است ق ماده ی 2

کند ، با شروع به هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد م رر حا ر شود ، یا پ  از آن حا ر و عرر موجه خود را اثدا  » ( م رر می دارد :  1937ر

قرار های منع و موقوفی و تدلیا تد یب ،تدلیا اجرای مجازا  و  اجرای حد  و تددید یا اقامت اجداری و با اجرای کامل سایر مجازا  ها و یا صدور

 م تومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تأمین و نظار  قیایی ا و می شود ق

 نتیجه گیری 

، در باع قرار های تأمین کیفری به عنوان مهمترین قرار های اعدادی ،تمهیدا  ، راه کار ها و تدابیر  1937مصتتتوع قانون آیین دادرستتتی کیفری 

برخی جنده نوآوری در جهت تأمین ح وق وآزادی های فردی متهم  1922مناسدی را که به خصوص در م ایسه با قانون آیین دادرسی کیفری سات 

آیین دادرسی کیفری تیمین کننده ح وق جامده است که حفد و صیانت از مصااح جامده، رعایت ی کرده استق و تیمین ح وق بزه دیده پین بین

باید توجه داشت متهمی که قرار است م ام قیایی در مورد او ح وق متهم، تفکیک اتهاما  صتحیح از ناروا و پیشتگیری از اشتدا ها  قا ی است  
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هنوز در مرحله اتهام است و جرمی ثابت نشده است ارا رعایت اصل برائت و ممنوعیت تدر، به آزادی فردی  های کیفری را صادر نمایدیکی از قرار

باشتد تا جایی که ممکن استت از صدور قرار بازداشت نماید جز در مواردی که م ام قیتائی ملزم به صتدور قرار بازداشتت میشتهروندان ایجاع می

ای تأمین ییر از بازداشتتت مانند ااتزام به حیتتور با قوت شتترف یا وجه ااتزام، کفاات یا وثی ه استتتفاده خودداری شتتود و در عو، از انواع قراره

رعایت قواعدحاکم در صتتدور قرار های تأمین کیفری تیتتمین کننده ح وق بزه دیده و جامده و ح وق دفاعی و آزادی های متهم بوده و عدم قشتتود

سیاست ت نینی ایران در آیین دادرسی کیفری به اصوت حاکم در  ری قرار های تأمین کیفری می گرددقرعایت اصوت در برخی موارد موجب بی اعتدا

قانون گرار با ایجاد قرار های جدید در اایحه آیین دادرسی کیفری در  .تأمین تا حدودی توجه داشتته است مرحله تح ی ا  م دماتی و صتدور قرار

پی افزاین دقت در صدور حکم و کاهن اشتداها  قیایی بوده و همچنین حمایت از ح وق آزادی های متهم و تیمین ح وق بزه دیده ، در نتیجه 

رسد تاسی  قرار های جدید در این قانون به منظور کاهن زمان  کاهن آمار تجدید نظر خواهی از سوی محکومین و شاکیان بوده استقبه نظر می

رستیدگی و در عین حات کنترت و نظار  بهتر بر متهم ، برای رستیدگی و دستترسی به اداه موجه برای انتساع جرم به متهمین و تش یص مجرم 

و پیچیدگی های ایجاد شتتده در مناستتدا  اجتماعی ،  بدیدی استتت که همگام با توستتده جوامع ، پیشتترفت تکنواوژی و ت ییرا ق باشتتد واقدی می 

  قوت و متنوع گرددحنیز بایستی مت توجها  گسترده به رعایت قواعد پریرفته شده ح وق بشر ، نهاد های کنترت شده و نظار  کننده
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 72،  هارشتتنده 231ویژه نامه شتتماره ، 71211(، ستتات هفتاد و دو، شتتماره 1932،روزنامه رستتمیر آیین نامه شتتیوه اجرای قرارهای نظار  و تأمین قیتتایی ق19

 ق1932فروردین 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10250
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

