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 ))قرا ر  نظارت قرار تامين كيفري و تاسيس جديد  ((  

در قانون جديد آيين دادرسي كيفري 

قرار ، آن تصميم قضايي را شامل ميگردد كه مقام قضايي صالح ( بازپرس ، داديار ..به تصريح قانون جديد 
بازپرس ) در فرآيند تحقيقات مقدماتي و تحقيق پرونده و نيز در برخي موارد ، دادگاه در جريان رسيدگي و 

محاكمه صادر  مي نمايد.. كه اين تصميم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، ساير اشخاص ويا اموال ،ميباشد. 

كه هنوز –در روند تحقيقات مقدماتي ، اصل بر آزادي و عدم ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي شخص متهم 
مجرميت او به اثبات نرسيده - ميباشد ( اصل براءت ). لذا مقام صالح با رعايت اصل تناسب ، يعني اهميت 

جرم ارتكابي ، داليل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعيت 
جسماني و شخصيت او ، پس از حضور متهم و تفهيم اتهام به او ( به غير از قرار تامين عدم خروج از كشور ) 

، اقدام به صدور آنها مينمايد. 

 لذا قرار هاي تامين كيفري جزو قرارهاي اعدادي محسوب ميگردد كه جهت تكميل تحقيقات مقدماتي ، 
آماده نمودن پرونده كيفري  و جمع آوري داليل و نيز در اختيار داشتن متهم ، در فرضي كه حضور بعدي 

 78متهم و دسترسي به وي الزم باشد ،  صادر ميگردد.  در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي ، مصوب سال 
 ميباشد كه شامل موارد 133 و 132 ) قرار هاي تامين كيفري موضوع مادتين 81( با اصالحات بعدي آن در 

- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم و اجراي حكم 2-التزام  به حضور با قول شرف . 1زير است  : 
 مال غير – مال منقول – ضمانت نامه بانكي –- اخذ وثيقه ( وجه نقد 4- اخذ كفيل يا وجه الكفاله .3.

- بازداشت موقت و  همچنين قرار عدم خروج متهم از كشور  ( به عنوان قرار ي تكميلي در كنار 5منقول ) . 
  ، در فصل هفتم  تعداد 93موارد پنجگانه فوق  )   .  قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب سال 
 قانون جديد ، قانونگذار  عالوه 217قرارهاي تامين كيفري را  به ده مورد افزايش داده است .  بموجب ماده 

بر موارد پنجگانه فوق موارد  (( التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف )) ، (( التزام به عدم خروج 
از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام )) ، (( التزام به معرفي نوبه اي خود بصورت هفتگي يا ماهانه به مرجع 

قضايي يا انتظامي  با تعيين وجه التزام )) ، (( التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور 
با تعيين وجه التزام )) و (( التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين 

وجه التزام ، از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي )) ،  را نيز در فهرست  قرارهاي تامين كيفري احصا 
نموده است . 

بررسي ويژگي ها و تغييرات هريك از قرارهاي تامين كيفري در قانون جديد ، خود عنوان و يادداشت ديگري 
ميطلبد . بعنوان مثال ويژگي هايي چون : 



 پايگاه مقاالت حقوقی حق گستر

  صدور قرار كفالت ،  ضمانت اجراي عدم پذيرش چهار مورد از قرارهاي تامين 217- مطابق تبصره يك ماده 
دهگانه از سوي متهم ، واقع شده است . 

 اصل بر عدم صدور قرار تامين بازداشت  قانون جديد در مورد قرار بازداشت موقت ،237- وفق ماده 

 ( اجباري ) ، موضوع قوانين  قرار بازداشت موقت الزاميبوده و به تصريح تبصره ماده مذكور ،موقت 

خاص  ، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح حذف گرديده است . 

چشم انداز جديدي در  نظام تحصيل ادله و نظارت بر متهم تا پايان  تجهيزات الكترونيكي  - استفاده از

تحقيقات ، ايجاد نموده است كه حضور فيزيكي متهم و محدوديت هاي روزمره را بر وي به حداقل ميرساند. 

 و مرجع اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزايش يافته- از رهگذر افزايش قرارهاي تامين كيفري ، 

 با رعايت مقررات قانوني -  اختيار عمل بيشتري دارد . –صالح در صدور قرار  متناسب با متهم 

اما در قانون جديد ، قانونگذار ضمن رويكردي به مراتب مطلوب تر از قانون قبلي ، و در جهت حفظ حقوق 

 قرار نظارتمتهم و  آزادي حداكثري وي در مراحل تحقيقات مقدماتي ، تاسيس جديدي را با عنوان (( 

 جز در برخي – ذيل فصل هفتم عنوان نموده است . قرار هاي نظارت قضايي 247 )) در ماده  قضايي

 در قوانين كشورمان ديده نشده است . و به نظر قوانين كيفري فرانسه در اين زمينه مرجع –مصاديق آن 
قانونگذار بوده است .(( قرار هاي نظارت)) هم مانند قرارهاي تامين كيفري آزادي هاي متهم را محدود مي 

نمايد ولي محدوديت ناشي از صدور قرار هاي نظارت قضايي خفيف تر و شامل برخي محدوديت هاي شغلي 
، محروميت استفاده از تسهيالت اجتماعي ، محدوديت تردد و غيره مي باشد. و در واقع مرجع صالح پس از 

صدور قرار نظارت ، بر رعايت تكاليف موضوع قرار از سوي متهم ، نظارت ميكند.  

 قرار قانون جديد : (( باز پرس ميتواند متناسب با جرم ارتكابي ، عالوه بر صدور قرار تامين ، 247طبق ماده 

–را كه  شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است ، براي مدت معين صادر كند : الف نظارت قضايي 

 منع رانندگي با وسايل نقليه –معرفي نوبه اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس . ب 
 ممنوعيت از نگهداري سالح داراي – منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي . ت –موتوري . پ 

 ))  ممنوعيت خروج از كشور–مجوز . ث 

 قانون جديد ، در صدور (( قرار نظارت قضايي)) نيز مانند قرارهاي تامين كيفري بايد 250به تصريح ماده 
صدور قرار مستدل و موجه و با رعايت اصل تناسب صورت بگيرد. و اخذ تامين نامتناسب موجب محكوميت 

 )  250انتظامي مقام قضايي صادر كننده قرار خواهد بود . ( تبصره ماده 
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و بايد در كنار قرارهاي  اصل بر تكميلي بودن (( قرار نظارت قضايي )) است  ،247 مطابق صدر ماده 

 صادر گردد. و در صورتي كه متهم از اجراي قرار نظارت  تخلف كند ، قرار نظارت 217تامين موضوع ماده 

 قرار نظارت  ، ((247 )  ولي بر اساس تبصره يك ماده 254لغو و قرار تامين تشديد ميگردد. ( ماده 

 )) نيز پيش بيني گرديده است . تبصره مذكور بيان ميدارد :  (( در  جرايم تعزيري درجه هفت و مستقل

 )  و در صورت ارايه تضمين الزم براي جبران 92 قانون مجازات اسالمي مصوب 19هشت (موضوع ماده 

اكتفا  كند )). و در صورت  فقط به صدور  قرار نظارت قضايي خسارات وارده ، مقام قضايي مي تواند

تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل ، قرار مذكور به قرار تامين متناسب تبديل ميگردد. 

ضمن ماده فوق ، باز پرس ميتواند براي مدتي مشخص  با اعمال قرار نظارت  براي متهم ( داراي گواهينامه 
رانندگي )  و يا  متهمي كه مجوز حمل سالح دارد ، و يا با منع صدور چك ( در صورتيكه مرتبط با جرم 

  ، در قانون  قرار ممنوعيت خروج از كشورارتكابي باشد ) محدوديت وضع نمايد.. نكته قابل توجه اينكه

جديد در زمره قرار نظارت قضايي مي باشد كه صدور اين قرار  موجب  محدوديت متهم در آزادي تردد و 
 ميگردد. – براي مدت معين شش ماه –عبور و مرور 

آيين دادرسي كيفري جديد در موارد متعددي به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي اهتمام 
دارد كه توسعه قرار هاي تامين كيفري و نيز تاسيس قرار نظارت قضايي از جمله آنهاست . در يادداشت هاي 

بعدي بيشتر  به موارد مذكور خواهم پرداخت . 

 

  ( يوسف خمسه ، كارشناس حقوق ثبتي و مدرس مراكز آموزش عالي )                                

 

 


