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:حروف اختصاري

.ك.د.آ.ق= 1290قانون آيين دادرسي كيفري مصوب*

و انقالب در امور كيفري قانون آيين دادرسي دادگاه* .ك.ا.ع.د.د.آ.ق=هاي عمومي

و انقالب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه* .م.ا.ع.د.د.آ.ق=هاي عمومي

.م.ق= قانون مدني*

.ا.م.ق= اسالمي قانون مجازات*

.م.ن.ج.م.ق= قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح*

2و1.ك.د.ت.ق = عالي كشورو شعب ديوان2و1هاي كيفري قانون تشكيل دادگاه*
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و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرده نام خد  اوند جان

»قرارهاي تأمين كيفري«

 كليات: فصل اول
و متعدي يعنـي آرامو آرميدن است قرار در لغت به معني ثبات،آسودگي،آسايش و به صورت الزم

و آرام دادن آمده است )2.(گرفتن

ت و صميم مقامات قضايي است كه به عنوان قرار در اصطالح حقوقي به معني دستور، عقيده يا نظر

.گردد بخشي از آيين دادرسي در مراحل مختلف رسيدگي به دعوي صادر، ابراز يا اتخاذ مي

م.د.آ.ق299در قانون آيين دادرسي كيفري از قرارتعريفي ارائه نشده است ليكن ماده

سد علت اين امرر ضمن تعريف حكم تعريفي منفي از قرار به دست داده است كه به نظر مي

م.د.آ.ق299ماده. ناشي از آن باشد كه ارائه يك تعريف جامع از قرار خالي از اشكال نباشد

و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد«: دارد اشعار مي چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا

و در غير اين مي حكم و».شود صورت قرار ناميده  موقوفي قرارهايي نظير عدم صالحيت

و دعوي را از دادگاه يا شعبه دادسرا تعقيب هرچند به نوعي قاطع دعوي محسوب مي شوند

95و27شوند قانونگذارصريحاً در مواد نمايند اما چون وارد در ماهيت دعوي نمي خارج مي

ق.م.د.آ.ق .آنها را قرار ناميده است.ك.ا.ع.د.د.آ.و

ص«: دارد مقررمي.م.د.آ.ق27ماده به ورتي كه دادگاه رسيدگيدر كننده خود را صالح

دار ارسال نداند با صدور قرارعدم صالحيت پرونده را به دادگــــاه صالحيت رسيدگي

مي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق95و ماده.»نمايد مي هرگاه قاضي تحقيق در جريان«: دارد نيز اشعار

 
. واژه قرار15418 صفحه10 جلد–نامه دهخدا لغت-1
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از ..... پس از بررسي.....ه استتحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بود

.نمايدمي» .....نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر

قانون براي قرارهاي مختلف كه در عرف مراجع قضايي مصطلح است غالباً نام بخصوصي

و آنها را تحت عناوين مرسوم تقسيم  بلكه در هر مورد،)3(بندي ننموده است، تعيين ننموده

ا ز بيان شرح آن ذكر كرده است مانند قرار معاينه محل، قرار تحقيقات موضوع قرار را پس

و قرارتوقف دادرسي بنابر آنچه گفته شد قرارها بر دو دسته تقسيم. محلي، قرارتوقف تعقيب

: شوند مي

و قرارهاي نهايي  قرارهاي اعدادي

: قرارهاي اعدادي-1

مي قرارهاي اعدادي كه به آنها قرارهاي مقدماتي يا تم شود بـــه قرارهايي هيدي نيز گفته

مي شود كه پرونده اطالق مي قرارهاي. سازندي امر را براي اظهار نظرنهايي مقام قضايي آماده

و قرارهاي تأميني معاينه محل،تحقيقات محلي، جلب و مطلعين نظركارشناس، تحقيق از شهود

.شوند از جمله قرارهاي اعدادي محسوب مي

:يي قرارهاي نها-2

شوند در دو صورت ممكن است قرارهاي نهايي كه قرارهاي قاطع دعوي نيز ناميده مي

.صادر شود

كه ايرادي از سوي يكي از طرفين دعوي وارد شده باشـــد مثالً درصورتي) الف

عنه ادعاي شمول مرور زمان به دعوي مطروحه نمايد يا يكي از طرفين ادعاي عدم مشتكي

ي ا دادگاه را مطرح نمايد در اين صورت قاضي پرونده به ادعاي مطروحه صالحيت دادسرا

و كتب آموزشي است-2 و قرارهاي نهايي در مجامع . منظور عناوين مرسوم تقسيم قرارها به قرارهاي اعدادي
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و اعالم و نظر خود را بر وارد بودن ايراد يا وارد نبودن آن در قالب قرار صادر رسيدگي نموده

.نمايد مي

آن)ب مي نوع دوم از قرار نهايي كه اختصاص به امور كيفري دارد كه گاه صادر شود

در در اين مرحله مقام تحقيق بايد عقيده. تمه يافته باشدتحقيقات مقدماتي خا ي خود را

.ي حاصله از تحقيقات راجع به تقصير متهم يا بي تقصيري وي اعالم نمايد خصوص نتيجه

چنانچه بازپرس را عقيده بر آن باشد كه عمل متهم منطبق با يكي از عناوين كيفري در

و دالئل كافي  بر قابليت انتساب آن عمل به متهم وجود دارد قوانين موضوعه ايران است

و اگر به عقيده مقام تحقيق عمل)4(.نمايد قرارمجرميت او را جهت جلب به محاكمه صادر مي

ي كشور نباشد به علت جرم نبودن يك از عناوين كيفري از قوانين موضوعه متهم متضمن هيچ

و فعل يا ترك فعلي كه متهم به  اگر داليل محصله براي اثبات آن جهت تحت تعقيب بوده

، قرارمنع تعقيب او را صادر مي اين. نمايد تقصير وي كافي نباشد به علت عدم كفايت داليل

و منع تعقيب(دو قرار  قرارهاي نهايي محسوب تعقيب جزءو قرار موقوفي)مجرميت

ي ره در خاتمهدانان قرار موقوفي تعقيب را به اين علت كه هموا البته برخي از حقوق.شوند مي

و احتمال صدور آن در هر مرحله از رسيدگي تحقيقات مقدماتي صادر نمي آن شود وجود دارد

)5(.دانند را جزء قرارهاي نهايي نمي 

و دادگاه(ي مربوط صالحيت كه پرونده را از شعبه قرارعدم درخصوص اينكه يا بازپرسي

 دهد، آياجـــزء قرارهايمين مرجع پايانخارج نموده يا به عبارتي به رسيدگي درآ)دادسرا

مي نهايي يا محسوب .دانان اختالف نظر وجود دارد خير، بين حقوق شود

: براي تميز قرارهاي نهايي از ساير قرارها دو ضابطه وجود دارد

.جايگزين قرار مجرميت شده است» قرار جلب به محاكمه«در اليحه جديد آيين دادرسي كيفري عنوان	�
 انتشارات سمت-1380 چاپ دوم- 131 صفحه– جلد دوم- دكتر محمد آشوري-آيين دادرسي كيفري	�
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:فراغ بازپرس) الف

 شود مطابق اين ضابطه هر قراري كه موجب فراغت بازپرس از ادامه رسيدگي به پرونده

ميق و موقوفي تعقيب عدم ضابطه قرارهاي اينبراساس. گردد رار نهايي محسوب صالحيت

.شوند جزء قرارهاي نهايي محسوب مي

و قاطع دعوي بودن)ب :آن صدور قرار در پايان تحقيقات

و موجب پايان جريان  براساس اين معيــار چنانچه قرار پس از ختم تحقيقات صادر

ميرسيدگي در مرحله ي اخير فقط قرارهاي ضابطه. شود دادسرا شود قرار نهايي ناميده

و منع تعقيب را به عنوان قرار نهايي مي بندي در صورت قائل شدن به تقسيم. شناسد مجرميت

كدام از قرارهـــاي شوند داخل در هيچ فوق برخي از قرارها كه در مراجع كيفري صادر مي

و نهايي نمي اند اين قبيل قرارها كه شامل از حقوقدانان پيشنهاد نمودهبعضي. شوند اعدادي

قرار ترك.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق14ي موضوع ماده(قرارعدم صالحيت، قرار امتناع از رسيدگي 

و قرارتوقف.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق177ي ماده1و تبصره.ك.د.آ.ق89ي موضوع ماده(تعقيب 

95ي موضوع ماده(و قرارموقوفي تعقيب)ك.ا.ع.د.د.آ.ق6ي موضوع تبصره ماده(تعقيب

مورد» طواري دادرسي كيفري«هستند با عنوان.)ك.د.آ.ق8ي ماده1و بند.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

)7و6(.مطالعه قرار گيرند

 قرارتأمين كيفري كه به لحاظ كثرت استعمال يكي از مهمترين قرارهاي اعدادي محسوب

مق شودغالباً در مرحله مي ميي تحقيقات ي هرچند گاهي بعد از خاتمه. شود دماتي صادر

و در اثناء دادرسي نيز ممكن است صدور تأمين كيفري الزم آيد كه دو تحقيقات مقدماتي

 
و علوم سياسي دانشگاه تهران پايان	�  نوذر يزداني- 1356نامه دكتراي دانشكده حقوق
و بعضي آن را معادل حاشيه هم به كارب: طواري دادرسي-� در. اند ردهطواري جمع طاريه به معني حادثه است منظور از طواري دادرسي حوادثي است كه ممكن است

و معلق سازد مانند رد دادرس  و يا آن را متوقف و به نحوي به دادرسي پايان دهد و يا فوت يكي از طرفين دعوي–طي دادرسي پيش آيد . ايراد به صالحيت
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به نمونه و ارسال پرونده ي ذيل از مواردي است كه صدور تأمين كيفري پس از ختم تحقيقات

.گردد دادگاه الزم مي

الصدور در اثناء رسيدگي در دادگاه بـه جهتـي منتفـي چنانچه قرار تأمين كيفري سابق

قرار تأمين گردد صدور قرارتأمين جديد الزم خواهدشد كه در اين خصوص در فصل انتفاء 

همچنين اگر در اثناء دادرسي متهم تقاضاي تخفيف تأمين كند يـا. كيفري بحث خواهد شد 

صورت قبـول تقاضـا از سـوي دادستان تقاضاي تخفيف يا تشديد تأمين متهم را بنمايد در 

)8(.دادگاه، صدور قرار تأمين جديد هم بر عهده دادگاه خواهد بود

و آزادي از قرارهاي تأمين كيفري به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با حقوق هاي فردي دارند

و اجتماعي از اهميت شايان توجهي برخوردار هستند از. نظر قضايي از يك طرف حمايت

د و حاكميت اصل برائتحقوق افراد و تحقيق و مقامات تعقيب )9(ر مقابل نيروهاي پليس

و صدورحكم به محكوميت شخص، محدوديتي درحقوقمي ايجاب نمايد كه قبل از ثبوت اتهام

وو آزادي و قربانيان جرم و از طرف ديگر حمايت از حقوق جامعه هاي افراد ايجاد نشود

و حضور به موقع وي و ممانعت از فرار يا پنهان شدن يا دسترسي به متهم  در مرجع قضايي

و معاونين جرم يا مواضعه و جلوگيري از امحاء تباني با شركاء و مطلعين وي با شهود آثار

. ها براي متهم قبل از صدورحكم قطعي است اي از محدوديت داليل بزه مستلزم تحميل پاره

كردن حقوق متهمان يا تفريط در حمايت دودمقنن براي پيشگيري از هرگونـه افـــراط در مح

و اجتماع، انواع قرارهاي تأمين كيفري را احصاء و از بزه ديدگان و ضوابطي را براي انتخاب

و دادرسان را ملزم به رعايت آنهاساخته و قضات تحقيق صدور هر يك از آنها وضع نموده

.است

 1290ك مصوب.د.آ.ق169 ماده-3
و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمياصل برا: قانون اساسي37 اصل-1 .شود مگر اينكه جرم او دردادگاه صالحه ثابت گردد ئت است



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

8

�

»الزام قانوني براي اخذ تأمين«: مبحث اول

ق  صراحتاً مقامات تحقيق را مكلف به اخذ تأمين از متهم 1290مصوب.ك.د.آ.هرچند

و حقوقدانان از مـاده آن قانون الزامي بودن صدور قرارتأمين را 129ي ننموده ليكن قضات

و وجود داليل كافي استنباط نموده و مراجع درصورت انتساب بزه و رويه مراجع قضايي اند

مينظارتي در دستگاه قضايي نيز .نمايد اين استنباط را تأييد

و پس از تفهيم اتهام از  بنابراين در صورت وجود داليل كافي بر توجه اتهام به متهم

ص سوي مقام تحقيق يكي از قرارهاي تأمين احصاء شده در قانون لزوماً بايد درباره ادري متهم

. گـردد

 در خصوص لزوم اخذ تأمين1/6/73-990/7ي شماره اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه

و تفهيم اتهام چنين اظهار عقيده نموده است :پس از تعقيب

ي مقررات قانون آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره است، پس با توجه به ماده«

و نيز تبصره ذيل.ك.د.آ.ق130 هاي كيفري قانون تشكيل دادگاه27ي مادهو تبصره ذيل آن

آ129يه اتهام، مرجع تعقيب يا دادگاه ملزمند طبق ماده در صورت توج2و1 .ك.د. از قانون

و غيرآن فرقي نيست بنابراين و در اين خصوص بين جرايم تعزيري تأمين متناسب اخذ نمايند

همچنان كه اخذ تأمين نامتناسب موجب مسؤوليت انتظامي است عدم اخذ تأمين درجايي كه 

».يت استالزم بوده است نيز موجب مسؤول

از.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132ي ماده با تصريح به مكلف بودن قاضي به صدور قرارتأمين پس

ماده قانوني مذكور. تفهيم اتهام، به ترديد حاصله در مورد لزوم صدور تأمين پايان داده است

از«:دارد مقرر مي و جلوگيري و حضور به موقع وي در موارد لزوم به منظور دسترسي به متهم

ازف رار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي

.»....قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد
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دادگاه عالي انتظامي قضات درخصوص لزوم اخذ تأمين از متهم آرايي به شرح ذيل صادر

:كرده است

ي حاضر نبودن ده به پاسگاه به بهانهي مكرر پرون بازپرس دادسراي عمومي در اعاده-1

و عدم تحقيق از متهم ظرفي ورثه مقتول مربوط به پرونده كليه  ساعت24ي قتل غيرعمد

وعدم اخذ تأمين از او مرتكب تخلف شده پس ازحضور وي در نزد بازپرس

)24/8/74-112ي شماره دادنامه.(است

دادگاه عمومي در عدم اخذ تأمين از تخلف رييس.ك.د.آ.ق129ي با عنايت به ماده-2

(مسلم است.... متهم پس از تفيهم اتهام  )1/11/77-368ي شماره دادنامه.

و نيز عدم صدور-3 تخلف رييس دادگاه انقالب از جهت عدم قيد تاريخ تشكيل جلسه

)6/6/78-129ي رأي شماره(.قرارتأمين درباره متهمين محرزاست

پس-4 و متعاقب اعالماز آقاي دادياركه و اخذ آخرين دفاع نقص تحقيقات تفهيم اتهام

رفع نقص به پاسگاه از سوي داديار اظهارنظر بدون اخذ تأمين از متهم پرونده را جهت

)26/8/84-148ي شماره دادنامه.(تخلف شده است ارسال نموده، مرتكب

و بدون اخذ بازپرس دادسراي عمومي كه پس از تفيهم اتهام صدور چك بالمحل-5

. انتظامي تحويل داده مرتكب تخلف شــــده است تأمين از متهم وي را به نيروي

)9/2/75-6ي شماره دادنامه(

چكي عدم مراجعه داديار دادسراي عمومي كه به بهانه-6 ي شاكي مربوط به متهم صدور

اس بالمحل از صدور قرار ي دادنامه(.تتأمين قانوني خودداري نموده مرتكب تخلف شده

).9/2/75-4ي شماره



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

10

��

و بازپرس بخواهد في المجلس، قرارمنع تعقيب البته اگر اساساً اتهام متوجه متهم نباشد

.متهم را صادر نمايد نيازي به صدور قرار تأمين كيفري نيست

كه سؤالي كه در اين مبحث به ذهن متبادر مي كه شود اين است  آيا در تمامي مواردي

ميتفهيم ات  پذيرد صدور قرارتأمين الزامي است يا خير؟ هام صورت

.نماييم پاسخ به اين پرسش را در دو بخش ارائه مي

:بخش اول

 129ي گونه كه در متن ماده همان: درصورتي كه اتهامي متوجه مخاطب نباشد

متهم آمده است فلسفه صدور قرار تأمين درباره.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132يو ماده.ك.د.آ.ق

و ساير  و پنهان شدن دسترسي به وي،حضور به موقع در مرجع قضايي، جلوگيري از فرار

موارد احصاء شده در قانون است، اما زماني كه فلسفه وضع قرار تأمين منتفي باشد بايد صدور 

و زيد هم در معرض  قرار تأمين هم كه فرع بر آنهاست منتفي گردد، مثالً قتلي ارتكاب يافته

زيد پس از حضور در بازپرسي متعاقب احضار يا دستگيري. قتل قرارگرفته استاتهام

ومي اعالم از. تعقيب نيست مقامات نمايد كه وي شخص مورد نظر شاكي بازپرس هم پس

در تحقيقات الزم در مي يابد كه شخصي كه در معرض اتهام قرار گرفته، شخص حاضر شده

ه اين است كه چون اتهامي متوجه مخاطب نيست، در اين خصوص يك عقيد. بازپرسي نيست

و آزادي چنين شخص يا متهمي منع قانوني ندارد ي در مقابل عقيده. بايد بالقيد آزاد گردد

ديگر اين است كه هيچ متهمي نبايد پس از تفهيم اتهام بالقيد آزاد گردد زيرا احراز توجه اتهام

ا و از طرف. حضار بدون دليل تخلف استبه شخص بايد قبل از احضار وي صورت گيرد

اطالق.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132ي ديگر تكليف صدور قرار تأمين كيفري پس از تفهيم اتهام در ماده

و اين منافاتي با فلسفه وضع قرار تأمين ندارد بديهي است چون نوع تأمين بايد با داليل. دارد

بيني شده در قانون ين تأمين پيشترو اسباب اتهام تناسب داشته باشد در اين خصوص خفيف
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عالوه بر آن آمره بودن. بايد در مورد وي صادرشود كه تضييقي هم براي آزادي وي نباشد

و اطالق آراء نقل شده از دادگاه هاي عالي انتظامي قضات هم مؤيد اين قواعد آيين دادرسي

.برداشت است

:بخش دوم

ي ا اساساً دليلي بر اثبات اتهام وجود نداشته درصورتي كه داليل اثبات اتهام كافي نباشد

:نباشد

و در خالل تحقيقات از و پس از حضور چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرمي شده

طرفداران نظريه نخست در بخش اول معتقدند كه چون داليل. خود رفع اتهام نموده است

و بازپرس در نظر دارد در خصوص  وي قرار منع تعقيب كافي بر توجه اتهام به متهم نيست

صادر نمايد لذا، ضرورتي به محدود نمودن آزادي متهم با قرار تأمين نيست اما طرفداران نظريه

و ثانياً ممكن  دوم معتقدند كه اوالً قرار منع تعقيب بازپرس بايد به موافقـــت دادستان برسد

آوري نشده بزه جمعاست در اثر عدم تحقيقات مكفي از سوي بازپرس داليل كافي بر اثبات 

و يا با اعتراض شاكي خصوصي به قرارمنع  و همين امر نيز مورد ايراد دادستان قرار گيرد باشد

و در نتيجه حضور او در مرجع قضايي الزمو نقض آن در دادگاه، ادامه تعقيب ي تحقيق از متهم

و در نتيجه حقوق و اجتماع آيد كه آزادي بالقيد وي مخل روند رسيدگي به پرونده بزه ديده

درمورد صدور قرارتأمين پس از تفهيم اتهام.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132ي اين گروه اطالق مـاده. است

و اطالق آراء دادگاه را مؤيد تفسير خود از قانون مي و عموميت هاي عالي انتظامي قضات دانند

مي را دليل ديگر بر صحت عقيده .دانندي خود
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: نتيجه

مي در مواردي رسد عقيده طرفداران عدم كه اتهامي متوجه شخص نباشد به نظر

و ضرورت صدور تأمين، اقرب به صواب باشد زيرا فلسفه وضع تأمين براي جلوگيري از فرار

و كسي كه اساساً اتهامي متوجه وي نيست ضرورتي ندارد كه مقام  پنهان شدن متهم است

 حضور در مرجع قضايي نمايد زيرا اين شخص قضايي وي را با قرار تأمين كيفري مقيد به

و احضار وي هم ناشي از اشتباه بوده است لذا ما نبايد به جاي رفع ظلم در اساساً متهم نيست

هدف قانون. هاي وي برآييم كه اين ظلم مضاعف خواهد بود صدد محدود نمودن آزادي

و منطق  و برداشتي غير از اين با روح قانون و قضا سازگار نيستاجراي عدالت است .حقوق

در مورد بخش دوم، اگر هيچ دليلي بر اثبات اتهام مخاطب وجود نداشته باشد در اين

و اسناد متهم به چنين شخصي ناشي و صورت اين شخص اساساً متهم نيست از مسامحه است

مي چنين احضار بر گيرد زيرا تا زماني كه داليل كافيي دراثراشتباه مقامات قضايي صورت

توجه اتهام به شخصي ارائه نشده يا تحصيل نگردد احضار يا جلب اشخاص ممنوع است به 

همان داليلي كه در بخش اول همين بحث بيان شد چنين شخصي هم نبايد با قرار تأمين 

و آزادي و اطالق آراي. هاي وي محدود شود كيفري مقيد در مورد استناد به عموميت

ميهاي عالي انتظامي دادگاه دانيم كه هرچند بسياري از آراي دادگاه عالي قضات الزم به ذكر

انتظامي قضات اطالق دارند ليكن آراي ديگري هم از همان مرجع صادر شده كه داللت بر 

لزوم صدور قرارتأمين درباره متهميني دارد كه داليل كافي بر اثبات اتهام ايشان وجود داشته 

هاي عالي بنابراين اطالق آراء دادگاه) شعبه سوم8/5/79-187-185ي آراء شمــــاره.(باشد

و داليل خارج مي . شود انتظامي از عداد مستندات

بر اما اگر داليل ارائه شده توسط مجني عليه يا تحصيل شده در ضمن تحقيقات، كافي

 رسد عقيده طرفداران نظريه دوم كه معتقد به لــزوم صدور مجرميت متهم نباشد به نظر مي
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و داليل ارائه شده براي پايبندي به لزوم صدور قرار قرار تأمين بودند اقرب به صواب باشد

.تأمين كيفري كافي است

 متناسب بودن تأمين: مبحث سوم

و شايان دقت در باب قرارهـاي  130ي مــاده. تـأمين، تناسـب تـأمين اسـت يكي از مسائل مهم

مي.ك.د.آ.ق ا«: دارد مقرر و احتمـال تأمين بايد با و اسباب اتهام و داليل و شدت مجازات هميت جرم

و حيثـت او متناسـب  و سـن و چگونگي مـزاج و همچنين سابقه متهـم و امحاء اثرات جرم فرارمتهم

».باشد

و چون مقررات آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره است عدم رعايت آن تخلـف انتظـامي اسـت

و مقرر مي 130ه ماده مقنن به لحاظ اهميت موضوع درتبصر  هرگـاه بـازپرس«: دارد بدان تصريح نموده

و محكوميت از درجه  ». به باال خواهدبود4تأمين نامتناسب اخذ نمايد موجب تعقيب انتظامي

است چند نمونـه از آراء عيناً تكرار شده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 134ي درماده.ك.د.آ.ق130ي مفاد ماده

ميهاي عالي انتظامي دادگاه )10(.گـردد قضات درخصوص لزوم رعايت تناسب تأمين ذيالً نقل

.......ي نامتناسب عليه متهمان صادر نمـودهـ آقاي بازپرس دادسراي عمومي كه قرارتأمين وثيقه1

)28/2/73ـ40ي شماره دادنامه.( مرتكب تخلف شده است

بي2 ي متهم به ايرادجرح باچـاقو دربارهصادره موقت مورد قرار بازداشتـ آقاي رييس دادگاه كه

)28/2/73ـ40ي شماره دادنامه.(است را فك نموده تخلف كرده

ـ داديار دادسراي نظامي كه رييس زندان را به اتهام لغو دستور با قرار وثيقه بازداشت نموده بـا3

شد.ك.د.آ.ق 130ي عنايت به ماده در نامه.(ه است چون تأمين نامتناسب اخذ نموده لذا مرتكب تخلف

)14/9/73شماره 

ـ چنانچه صدور قرار تأمين درباره متهم مبني بر جلوگيري از تباني بوده در عين حـال بـازپرس4

زيرا علت، اقتضاي توقيـف مـتهم را داشـته نـه گـرفتن. وجه الضمان نقدي تعيين نموده تخلف است
 

از6،4هاي رديفو دادنامه1376زاده چاپ اول سالاز كتاب نظارت انتظامي تأليف آقاي احمد كريم1،2،3،5هاي هاي رديف دادنامه-�
.اند انتخاب شده– 1330نظر تخلف اداري تأليف آقاي موسي شهيدي چاپ دوم سال كتاب موازين قضايي محكمه عالي انتظامي از
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و اخذ وجه وجه كه را متناسب اتهام فرض آن برفرض هم كه بتوان. الضمانه از متهم الضمان كرد با علتي

(درنظر بازپرس موجب گرفتن تأمين شده سازگار نيست ) 2/7/1313-1489ي شماره دادنامه.

و جز در موردي كه قانون صدور قرارتأمين معيني را درخصوص  البته رعايت تناسب نسبي است

در اتهام مشخصي معين كرده عـدم تناسـب نداشـته باشـد قاضـي است، اگر نوع قرار صادره ظهـور

دادگاه عـالي انتظـامي قـضات در ايـن رابطـه چنـين.است صادركننده قرارتأمين مرتكب تخلف نشده 

و قاضي مشتكي عنه را از تخلف انتظامي تبرئه نموده است .استدالل نموده

اـ درست است كه در تعيين ميزان وجه6 مـا از الضمانه باجرم انتسابي رعايت تناسب الزم اسـت

كه آنجايي و انضباطي در آن نيست، امر آن منوط به نظر بازپرس بوده كه به جهت تناسب تقديري نشده

و متهمين تعيين وجه  و در نظر گرفتن نوع اتهام و احوال قضيه بنـابراين. الضمانه كند با مالحظه اوضاع

و اختالف آن به اختال و احوال متهمين، ايراد با منوط بودن مباني قرارتأمين به نظــر بازپرس ف اوضاع

(بر او به عدم رعايت تناسب در اخذ تأمين وارد نيست ) 30/10/1325ـ 3987ي شماره دادنامه.

دادرسي درخصوص تناسب قرار تأمين در مبحـث آتـي بـه بررسـي براي آگاهي از مقررات آيين

.پردازيم ضوابط اخذ تأمين مي

بو: مبحث چهارم  دن تأمينمعيارهاي متناسب

مي.ك.د.آ.ق 129ي ماده مي«: دارد مقرر تواند براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس

»......يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد

و محـرز بـودن  صدور قرارتأمين درمورد متهم درصورت احراز وقوع بزه، انتساب آن بـه مـتهم

 اختياري نيست از طرفي در اين مرحله تطبيق نوع قرارتأمين)11(پرسمسئوليت كيفري وي، از سوي باز

و الوثاقه يا وجه الكفاله، وجه التزام، وجهو ميزان وجه الضمان موضوع هركدام از قرارهاي التزام، كفالت

و شخصيت متهم از تكاليف مهم بازپرس اسـت بـه طـوري كـه مقـنن در  وثيقه با بزه موضوع پرونده

 
از بـازپرس، داديـار-1 در متن جزوه به جهت كاربرد عبارت فوق در متن قانون است والّا هـر مقـام قـضايي اعـم  استعمال عبارت بازپرس

و مقـررات تحقيق، دادستان، دادرس يا رييس دادگاه كه مبادرت به صدور قرار تأمي ن يا تخفيف يا تشديد آن نمايد مكلف به رعايت ضـوابط
.باشد مربوط به صدور قرار تأمين مي
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ي مـاده پس از بيان معيارهاي عمومي براي صدور قرارتأمين بالفاصله در تبـصره.ك.د.آ.ق 130ي ماده

و ضمانت اجراي عـدم رعايـت مرقوم مسؤوليت بازپرس را در انتخاب قرار تأمين متناسب يادآورشده

اين نكته مبين آن است كه بازپرس در انتخاب. است به باال قرارداده4آن را محكوميت انتظامي درجه 

و معيارهاي قانوني است كه در  و مكلف به رعايت ضوابط نوع تأمين از آزادي مطلق برخوردار نيست

و در ادامه.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 134يو ماده.ك.د.آ.ق 130ي ماده ي اين مبحث به بررسي اهـم احصاء شده

.آنها خواهيم پرداخت

شـ البته قدرت مانور بازپرس درانتخاب يكي ازتأمين .ك.د.آ.ق129ي ده در مــــاده هاي احصاء

ــيش ــأمين خاصــي را پ ــنن ت ــابي، مق ــراي جــرم ارتك ــه ب ــن اســت ك ــه اي ــوط ب ــرده من ــي نك بين

 مثـال براي.نمايد درغيراينصورت بازپرس بايد همان تأميني را كه مقنن مقرر نمــوده صادر باشدچون

بـه جـرائم مربـوط بـه چـك كننـده مرجع رسيدگي«:داردمي مقرر صدورچك قانون18ي ماده اصالحي

مـصوب.ك.ا.ع.د.د.آ.ق134ي بالمحل، از متهمان درصورت توجه اتهام طبـق ضـوابط مقـرردر مـاده 

ي بـانكي اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه(كفالت يا وثيقه حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين28/6/78

و غيرمنقول مي) يا مال منقول ».نمايد اخذ

 قانون تشديــد مجازات مرتكبين ارتـشاء،5ي از ماده5يو تبصره3ي مادهاز4ي تبصره همچنين

و كالهبرداري مصوب و28/6/64اختالس  درمورد متهمان به ارتشاي بـيش از دويـست هـزار ريـال

نيـز.م.ن.ج.م.ق123ي ماده. است بيني نموده اختالس بيش از يكصدهزار ريال قرار بازداشت موقت پيش

.شت موقت در مورد متهم به اختالس زايد بر يك ميليون ريال را الزامي دانسته استصدور قرار بازدا

 اهميت جرم: گفتار اول

و آثار زيانبار آن براي امنيت جامعه اسـت . منظور از اهميت جرم قبح اجتماعي عمل ارتكابي

. داردي بـا مرتكـب آن هرچه قبح اجتماعي عملي بيشتر باشد افكار عمومي انتظار برخـــورد شديدتر

است يا قتل رهبـران سياسـي يـا بيني نموده كه مقنن براي آن قرار بازداشت موقت پيش مثل اسيدپاشي

و يا نخبگان علمي .مذهبي
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كه ازاهميت بيشتري برخوردارند معموالً از مجازات شديدتري نيز برخوردارنـد هرچند جرائمي

.اما همواره اين تناسب برقرار نيست

 شدت مجازات:ار دوم گفت

هرچـه. ميزان مجازات مقرر درقانون يكي از معيارهاي تشخيص تناسب تأمين با بزه ارتكابي است

. بيني شده باشد بايد تأمين شديدتري از مرتكب اخـذ شـود مجازات شديدتري براي بزه ارتكابي پيش 

ب) قصاص(قرار تأمين بزه قتل عمد كه مجازات مرتكب آن اعدام گـري يـا راننـدگي زه تكدي است با

.بدون پروانه كه حداكثر مجازات قانوني آنها يك ميليون ريال جزاي نقدي است يكسان نخواهد بود

و اسباب اتهام«: گفتار سوم »داليل

و ارزيـابي قـرار  يكي ديگر از ضوابطي كه در صدور قرارتأمين در مورد متهم بايد مورد توجـه

و اسباب اتها بدين معني كه هرچند ممكن است وقوع جرمي از نظر مقامات پليسي.م استگيرد، داليل

. عنه يا متهم وجود نداشته باشدو قضايي محرز باشد ولي داليل كافي بر توجه اتهام به شخص مشتكي 

بنابراين داليل توجه اتهام به متهم به هرميزان كه از قوت بيشتري برخوردار باشد تأمين كيفري متهم نيز

اگر داليل اثبات اتهـامي. شديدتر باشد ضمن اينكه نوع دليل نيز در انتخاب نوع تأمين مؤثر است بايد

و اقرارمتهم باشد كه جملگي داليل فوق حاكي از اثبات واقعيت واحدي بـه  مثالً بينه، نظريه كارشناس

و  و يقين در قاضي پرونده دائر بر و موجب حصول قطع و عنوان بزه موضوع پرونده است قـوع جـرم

ي باشد تأمين شديدتري از متهم اخذ خواهد شد كه دسترسي به متهم را در ادامه انتساب آن به متهم مي 

و اجراي حكم با اطمينان بيشتري تضمين نمايد در حالي كه اگر دليل اثبات جرم قـراين روند دادرسي

و شهادت فرد واحد .تر خواهد بودفي باشد در شرايط برابر، تأمين متهم اخير خفي ظني
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و زيان وارده برمجني عليه: فتار چهارمگ  ضرر

الضمان يكي ديگر از ضوابطي كه قانونگذار بدان تصريح نموده اين است كه مبلغ وثيقه يا وجه

ي اين ضابطه كـه در مـاده.ي مدعي خصوصي كمتر باشد الكفاله نبايد از خسارات مورد مطالبهو وجه 

التـزام بـه سـاير عيناً با افزودن عبـارت وجـه.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 136ي است در مادهدهآم.ك.د.آ.ق132

ق تضمين مي. تكرار شده است.ك.د.آ.هاي قيد شده در التـزام رسد افزودن عبارت وجـه هرچند به نظر

و وجه الكفاله، وجه در رديف وجه  درح بيني اين الوثاقه صحيح نباشد زيرا منظور از پيش الضمانـــه كم

و عـدم دسترسـي بـه وي خـسارات مـدعي خـصوصي از  قانون اين است كه درصورت فرار مـتهم

و متهم فـرار كنـد هاي مزبور پرداخت گردد ولي درصورتي كه قرارتأمين متهم وجه تضمين التزام باشد

ائـد بـه نظـرز.ك.ا.ع.د.د.آ.ق136ي درماده التزام قيدوجه بنابراين.التزام از وي ميسرنخواهدبود اخذ وجه 

و صدور دستور اخذ وجه. رسد مي التـزام از امـوال وي اسـتيفاء اگرادعا شود كه در صورت فرار متهم

توان گفت كه اگر بنا باشد ضررو زيان مدعي خصوصي از اموال متهم اسـتيفاء خواهد شد در پاسخ مي 

و زيان هم مي  و زيـان مـدعي خـصوصي شود با صدور حكم به جبران ضرر  را از امـوال توان ضـرر

.مرتكب استيفاء نمود

 احتمال فرار متهم:گفتار پنجم

و بـا يـك منظور از فرار متهم اين است كه با ترك اقامتگاه يا محل و سـكونت خـويش كار

و پليسي براي اجراي مجازات دشوار يا غير  زندگي مخفيانه دسترسي به خود را توسط مقامات قضايي

.ممكن سازد

اي گونـه تأمين كيفري بايـــد بـه.ك.ا.ع.د.د.آ.ق134يو ماده.ك.د.آ.ق130ي راحت مادهص به

و مخفي شدن متهم گردد در. باشد كه مانع از فرار اگر قاضي داليلي در اختيار داشته باشد كـه مـتهم

و مخفي شـدن بـراي صورت آزاد شدن با هرگونه تأميني ولو وثيقه  ي سنگين مترصد خروج از كشور

ميرها و اجراي آن صادر نمايد يي از چنگ عدالت است .تواند قرار توقيف وي را تا صدور حكم
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 جلوگيري از امحاي آثار جرم: گفتار ششم

و موقعيـت مـتهم بـيم يكي ديگر از ضوابط متناسب و شخـصيت سازي تأمين با بزه ارتكابي

و قضايي فرصت طالئي محسوب امحاي آثارجرم است اولين ساعات پس از وقوع جرم از نظر  پليسي

و انتساب آن بـه مرتكـب در محـل مي و داليل ارتكاب جرم و عالئم شود چه در اين زمان كليه آثار

و جمع آوري است به همين جهت مجرم پس از ارتكاب جرم درصدد امحاي  وقوع جنايت قابل كشف

و عالئم جرم بر مي  و آثار به داليل در. وي نباشدآيد كه بزه قابل انتساب از بين بـردن آثـار انگـشتان

و نيــــز پاك  و يـا پـاك كـردن كردن لكه محل وقوع جرم هاي خون كه در محل حادثه ريخته شده

و عالئمي كه به اثبات اتهام كمك مي  و ساير آثار كند از محـل وقـوع خون مقتول برالبسه يا بدن قاتل

مي جنايت توسط جاني به همين  را.دگير انگيزه صورت بنابراين بازپرس بايد با توقيف متهم اين امكـان

و دقت به جمع  و خود به كمك كارشناسان مربوط با سرعت و از وي سلب نموده و عالئـم آوري آثار

و اثبات جرم بهره .گيرد داليل جرم مبادرت ورزد تا از آنها در كشف واقع

 ساير ضوابط: گفتار هفتم

از(مزاجي متهم، چگونگي سابقه چهار عامل ديگر مشتمل بر و روحي متهم يعني وضعيت جسمي

و چه از حيث كبر بايد در صـدورتأمين لحـاظ شـود) حيث سالمت  . سن متهم چه از حيث صغر سن

 سـاله در خـصوص30 ساله با قرارتأمين صادره در مورد جوان90قرارتأمين صادره براي يك پيرمرد

.اتهام واحد برابر نخواهد بود

و صـدور قـرار و شغلي شخص هم در انتخـاب و شئون اجتماعي حيثيت متهم يعني شخصيت

نمايـد بايـد تأمين توسط بازپرس يا هر قاضي ديگري كه مبادرت به صدور قرار تأمين يا تبديل آن مي 

مثالً قرار تأميني كه براي يك دبير يا استاد دانشگاه كه حـسب اتفـاق در معـرض اتهـام. رعايت شود 

مي گرفتهقرار .شود با قرارتأمين يك شخص بيكار يكسان نخواهد بود اند صادر
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و انتخاب تأمين توسط بـازپرس بايـد مـورد مقام يادشده جملگي دراتخاذ تصميم ضوابط قضايي

و رعايت شود  مي بديهي. توجه قرارگرفته شود است درصورت رعايت ضوابط مذكور قراري كه صادر

. متناسب خواهد بود

در ادامهدر ي بحث قرارهاي تأمين به بررسي هريك از قرارهاي تأمين كيفري احصاء شده

.پردازيم قانون مي

 انواع قرارهاي تأمين كيفري: فصل دوم

براي جلوگيري از فرار يا پنهان شـدن مـتهم،«: دارد مقرر مي 1290مصوب.ك.د.آ.ق 129ي ماده

.را صادر نمايدتواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل بازپرس مي

 التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف-1

و اجراي حكم التزام عدم خروج با تعيين وجه-2 .التزام تا ختم محاكمه

در صورتي كه متهم تقاضا نمايد به جاي كفيل وجه نقـد يـا مـال. اخذ كفيل-3

.منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مكلف به قبول آن است

و مال منقول يا غير منقول(اخذ وثيقه-4 )وثيقه اعم است از وجه نقد

 مكرر130توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده-5

.ك.د.آ.ق129ي اي كـه در مـاده گانه فوق را با فلسفه نيز قرارهاي پنج.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 132ي ماده

و حضور به موقع وي و نيز جلوگيري از تباني با ديگري آمده است با افزودن عبارات دسترسي به متهم

و. بيني نموده است پيش مستنبط از مواد مذكور اين است كه قرارهاي تـأمين كيفـري حـصري اسـت

. گانه مذكور در قانون را درباره متهم صادر نمايد قاضي فقط مجاز است يكي از قرارهـــاي پنچ

ازت كساني كـه تحـت«بيني شده است پيش.ك.د.آ.ق128ي در ماده عقيـب جزايـي هـستند نبايـد

مي حوزه العمـوم بـدون كند بدون اجازه او خارج شوند در موردي نيز كـه مدعي اي كه مستنطق معين

العموم معين خواهـد كـرد اي كه مدعي كند خارج شدن از حوزه رجوع به مستنطق كسي را تعقيب مي 

».بدون اجازه او ممنوع است
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وقوع جرم يا هر حوزه ديگري) محل( خروج متهمين از حوزه توان گفت در تفسير ماده مزبور مي

آزاد است مگر اينكه بازپرس يا دادستان خروج او را منوط به كسب اجازه كرده باشـد ايـن امـر نيـز 

ي امـر مـنعكس مستلزم آن است كه بازپرس يا دادستان تصميم خود را به صورت مكتوب در پرونـده 

و به متهم ابالغ كرده باشد .نموده

در هيچ عنواني براي اين تصميم بازپرس تعيـين ننمـوده لـيكن همـان 128ي هر چند ماده گونـه كـه

ي بحث ازكليات قرارهاي تأميني بيان شد قـــرار يك اصطالح حقـوقي بـه معنـي تـصميم يـا طليعه

از بنابراين دستور بازپرس يا دادستان درخصوص كسب اجازه. دستور مقامات قضايي است ويي متهم

اي كه وي معين كرده يك قرار خواهد بود از طرفي چـون ايـن قـرار در مبحـث براي خروج از حوزه

و در واقع امر نيز تأميني براي تضمين حضور مـتهم در مراحـل مختلـف قرارهاي تأمين پيش  بيني شده

و اجراي حكم است لذا، مي  م مزبور تصمي. توان آن را نوعي قرار تأمين محسوب نمود تحقيق، دادرسي

و.ك.د.آ.ق 129 الحاقي به ماده1ي مطابق تبصره در صورتي كه متهم قصد خروج از حوزه را داشـته

ايـن تبـصره كـه امكـان. باشـدي خروج ندهند قابل شكايت در دادگاه مـي بازپرس يا دادستان اجازه 

.ه است آمد129بيني نموده ذيل ماده را پيش128اعتراض به تصميم يا قرار موضوع ماده 

براي ممنوع الخروج نمودن متهم از كشور حكم صريحي 1290قانون آيين دادرسي كيفري مصوب

و دادستان در مـاده   قـانون مزبـور 128وضع نكرده ليكن اين معني از اختيار تفويض شده به بازپرس

ا وقتي كـهي قضايي معين به وضوح قابل استنباط است زير الخروج نمودن متهم از حوزه بر ممنوع مبني

 قضايي يك شهر ممنوع الخروج نمايند به طريـق بازپرس يا دادستان مجاز هستند كه متهم را از حوزه

ي قضايي كشور خواهند بود زيرا امكان دسترسـي بـه الخروج نمودن وي از حوزه اولي مجاز به ممنوع

و دستگيري وي در داخل كشور سهل و درصورت لزوم جلب و در مدت زما متهم ن كمتـري ميـسر تر

است تا اينكه متهم از كشور خارج شده باشد زيرا عالوه بر اينكه استرداد متهم از كشور محل حـضور

و كشور ثـاني اسـت در صـورت وجـود مستلزم وجود قرارداد دو جانبه  ي استرداد مجرمين بين ايران
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و هم مست قرارداد استرداد مجرمين نيز استرداد تابع تشريفات خاص است كه آن لزم صرف وقت بيـشتر

.بالنتيجه اطاله دادرسي است

الخروج نمودن متهم وانقالب در امور كيفري به جواز ممنوع هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه

و در ماده  مي133ي از كشور تصريح نموده و داليـل جـرم دادگـاه«: دارد مقرر با توجـه بـه اهميـت

در مي . قرار عدم خروج متهم را از كشور صـادر نمايـد) 132(ي قبل مادهتواند عالوه بر موارد مذكور

مي مدت اعتبار اين قرار شش و چنانچه دادگاه الزم بداند يك تواند هرشش ماه است بار آن را تمديد ماه

پس. نمايد مي از ابالغ ظرف مدت بيست روز قابلاين قرار ». باشد اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان

الخروج نمودن متهم از كشور صراحتاً عنـوان بر ممنوع به تصميم مقام قضايي مبني.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

و چون به ماده  انـد لـذا قـرار ارجاع داده كه در آن ماده قرارهاي تأميني احصاء شده–132ي قرار داده

. الخروج نمودن متهم نيز يك قرار تأمين خواهد بود ممنوع

كه ممنوع.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 133ي هرچند ماده الخروج نمودن متهم را منوط به احراز دو شرط نموده

 از سوي شاكي خصوصي داليل ارايه شده-2. جرم منتسب به متهم از جرايم مهم باشد-1: عبارتند از 

و اثبـات آن كـافي باشـد امـا اعمـالو جمع آوري شده از سوي مقام تحقيق بر توجه اتهام به مـتهم

الخروج نمودن متهم از حوزه قضايي معين مقيـد يعني ممنوع.ك.د.آ.ق 128ي محدوديت موضوع ماده 

و تصميمات  و مستند بودن آراء، قرارها و صرفاً به دليل لزوم موجه، مستدل و شرطي نيست به هيچ قيد

و مستند باشد . مقامــات قضايي قرار مزبور نيز بايد موجه، مستدل

الخروج بودن متهم از كشور يا حوزه قـضايي يا قرار ممنوع گذار براي عدم تبعيت از دستور قانون

بيني ننموده اسـت هـر چنـد در غالـب اوقـات اسـامي افـراد يك شهريا استان ضمانت اجرايي پيش 

و مبادي خروجـي ممنوع الخروج از كشور در اختيار مأمورين انتظامي مستقر در دواير صدور گذرنامه

و به اين ترتيب كشور قرار مي  شود ليكن بر فرض خـروج از خروج افراد مورد نظر جلوگيري مي گيرد

و يا خروج از حوزه قضايي يك شهر كه بازپرس خـروج از آن  متهم از كشور به رغم محدويت مزبور

.بيني نشده است را منع كرده است ضمانت اجراي خاصي پيش
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 قرار التزام به حضور با قول شرف:مبحث اول

و شـايد بـه ترين نوع تأمين كيفري پيش خفيفقرار التزام با قول شرف بيني شده در قانون اسـت

در اين نوع تـأمين. گيرد همين علت است كه در عمل بسيار نادر مورد استفاده مقامات قضايي قرار مي 

و شروع متهم با دادن قول شرف ملتزم مي  و صدوررأي شود كه از تاريخ صدور قرار تا خاتمه دادرسي

و به موقع درمرجع قضايي ذيربط حاضر گردد به اجراي آن در  هرچند اين. مواقع احضار به نحو منظم

ليكن از آنجا كه قرارتأمين) يا صرفاً داراي ضمانت اخالقي است(باشد نوع تأمين فاقد ضمانت اجرا مي 

ر  و از بين و احتمال فرار متهم و اسباب اتهام و داليل و شدت مجازات فتن كيفري بايد با اهميت جرم

و سابقه  و حيثيت او متناسب باشد اين نـوع تـأمين در جـرايم آثار جرم و وضعيت مزاج، سن ي متهم

و و درخصوص افرادي كه داراي حسن شهرت اخالقي، علمي يا اجتماعي هستند غيرمهم، امورخالفي

و حيثيت خويش ارج مي  مي به شرف و از طرفي اين قبيل افـرا نهند د را كــه تواند تأمين مؤثري باشد

.اند از دستگاه قضايي منزجر نسازد حسب اتفاق در معرض اتهام قرار گرفته

باشد اگر پس ازاحضار بدون عذرموجـه بـه موقـع شخصي كه با قرارالتزام با قول شرف آزاد مي

و اين امر حاكي از عدم تناسب تأمين صادره در مورد متهم باشد مقام قـضايي مجـاز بـه  حاضر نشود

ن خواهد بود زيرا عدم تناسب تأمين در ناكارآمدي آن از حاضر نمودن به موقـع مـتهم در تشديد تأمي 

. مرجع قضايي مبرهن گرديده است

در.ك.د.آ.ق129يو ماده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132ي هاي التزام موضوع ماده در مورد قرار يك تفاوت

و آن اينكه مطابق بند اول ماده  التزام مـتهم بـه قيـد عـدم خـروج.ك.د.آ.ق129قيد آخر وجود دارد

و مطابق ماده   مكرر قانون مزبور متهم عالوه بر عدم خـروج از حـوزه 136ازحوزه قضايي معين است

شود بايد به موقع حاضر شود، اما قضايي معين، هر موقع كه حضور او در مرجع قضايي الزم دانسته مي

و دوم ماده  در خصوص قرارالتزام اين قيد را به حضور.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 132ي قانونگذار در بندهاي اول

. به موقع در مرجع قضايي تبديل نموده است
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توسعه ارتباطات اجتماعي عمالً رعايت قيد عدم خروج از حوزه قضايي معين را با مشكل مواجـه

ـ  و موقعيـت برت ر ساخته است، به ويژه اينكه قرارهاي التزام در مورد اشخاصي كه داراي حسن شهرت

و اقتصادي وسيع اجتماعي هستند صادر مي و اتفاقاً اين گروه از افراد داراي روابط اجتماعي تـري شود

و ناگزيرند در فواصل زماني معيني بين دو يا چند حوزه قضايي در تردد باشند ازطـرف ديگـر  هستند

و اطاله دادرسي كه در سير رسيدگي به پرونده  د تراكم كار مراجع قضايي ارد در برخي موارد ها وجود

و خاتمه  ي اجراي آن ممكن است چند سال طول از زمان شروع به رسيدگي يك پرونده تاصدور حكم

و عمالً معرفي بكشد كه در اين صورت متهم ظرف چند سال آزادي عمل خود را از دست خواهد داد

مو. كفيل يا وثيقه ممكن است مساعدتر به حال ايشان باشد  رد يك بازرگان شهير يك به عنوان مثال در

شهر يا يك استاد دانشگاه يا مدير عامل يك شركت بزرگ تجاري يا فني ممكن است قرار التزام عـدم 

خروج از حوزه قضايي صادر شود كـــه ناگزيرند چند روز از ايام هفته را براي رسـيدگي بـه امـور 

ق. شغلي خويش در سفر باشند  آ البته در عمل نيز حتي قبل از تصويب حضور به موقع.ك.ا.ع.د.د.انون

و با توجه به پيشرفت  هاي شايان توجه در امـر متهم درمرجع قضايي، مورد انتظار مقامات قضايي بوده

اگر وسائط ارتباطي زمان تصويب قانون. شود وسائط ارتباطي اين انتظار نيز به احسن وجه برآورده مي 

 چون حاضرشدن متهم مثالً از بندرعباس در تهـران مورد عنايت قرارگيرد تصديق خواهد شد كه 1290

. انـداخت ها را به تـأخيرمي ها به طول انجامد از اين جهت رسيدگي به پرونده ممكن بود روزها يا هفته

 منطقي بوده است امروزه نيز حـذف آن 1290بيني قيد مزبور در متن قانون مصوب گونه كه پيش همان

و اقرب به صواب مي .دباش قيد الزم

 التزام قرارالتزام به حضور با تعيين وجه:مبحث دوم

در اين نوع تأمين قاضي تحقيق آزادي متهم را مقيد به ملتزم شدن وي به حضور به موقع در مرجع

تعهد متهم به حضور نزد مرجع قضايي از زمان صدور قرار تـا خـتم. نمايد قضايي به وقت احضار مي 

ا  و شروع به اجراي حكم و در صورت تخلف، وجه دادرسي و به نفـع صـندوق ست التزام از وي اخذ

. دولت ضبط خواهد شد
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و دوم ماده در صورت ملتـزم يـا معتهـد.ك.د.آ.ق 129ي در مورد ضمانت اجراي بندهاي اول

و حقوقدانـــان اختالف  . وجـود دارد نظر نشدن متهم به حضور به موقع در مرجع قضايي، بين قضات

و متهمه براين است كه چون قرارالتزام با تعيين وجه برخي را عقيد التزام قراردادي است كه بين قاضي

مي منعقد مي  و براساس آن متهم متعهد التزام را به صـندوق گردد كه در صورت عدم حضور وجه شود

رت براساس اين عقيده در صورتي كه متهم از قبول التزام امتناع نمايـد در صـو. دولت پرداخت نمايد 

باشد زيرا قراردادي بين التزام موضوع قرارداد از وي قابل وصول نمي عدم حضور به وقت احضار، وجه

و متهم نبوده كه مطابق آن بتوان وجه  ي اين نظريه در باب ضـمانت نتيجه. التزام را وصول نمود قاضي

توان رها نمـود تأمين نمياجراي ملتزم نشدن متهم به قرار التزام اين خواهد شد كه چون متهم را بدون

و چون مطابق ماده  و يا بازداشت گردد تـأمين بايـد بـا.ك.د.آ.ق130ي لذا بايد تأمين وي تشديد شود

و حيثيـت او  و سابقه، سـن و احتمال فرار متهم و اسباب اتهام و داليل و شدت مجازات اهميت جرم

و در خصوص موضوع، قرار تأمين متناسب، همان قر  و متناسب باشد ارالتزام تشخيص داده شده اسـت

مانده حل باقي براي تشديد تأمين جواز قانوني الزم است كه در مانحن فيه مفقود است بنابراين تنها راه 

و متعهد گردد .بازداشت متهم است تا زماني كه به التزام ملتزم

و قرارهاي مقام قضايي آمر و الـزام در مقابل گروه ديگري عقيده دارند كه چون تصميمات آور انه

و قبول يا عدم قبول متهم در تحقق آن  است ضرورتي به متعهد شدن متهم براي تحقق آن وجود ندارد

در. تأثير است بي و تغييـري ابالغ قرارها به متهم صرفاً براي آگاهي وي از تـصميمات قـضايي اسـت

و نتيجه. دهد ماهيت آن نمي   ملتزم نـشدن مـتهم بـه قـراري اين عقيده در مورد ضمانت اجراي متعهد

التزام اين است كه حتي در صورت عدم پذيرش التزام از سوي مـتهم، در صـورت عـدم حـضور در

مي مرجع قضايي وجه )12(. باشد التزام از وي قابل وصول

كه به اين اختالف.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 132ي از ماده2شق دوم بند و تصريح نموده است نظر پايان داده

ا  و ملتزم نشدن بـه مفـــــــاد قرارالتـزام، قـرار مزبـور بـه در صورت ستنكاف متهم از قبول تعهد

 
ي قضاييهي حقوقي قوهه ادار1/6/73—990/7يي شـــماره رجوع شود به نظريه. هاي هركدام از طرفداران نظريات ابرازي براي آگاهي بيشتر در مورد استدالل-1
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و تشديد خواهد شد را چون قانون. قراركفالت تبديل گذار امكـان تـشديد قرارالتـزام بـه قراركفالـت

ق مي1290.ك.د.آ.پذيرفته بنابراين همين مبنا در مراجعي كه . شود نيز قابل اعمال است اجرا

بايد بدان تـصريح شـود.)ك.د.آ.ق129موضوع بند دوم ماده(ه ديگري كه در باب قرارالتزام نكت

اين است كه هر چند قرارالتزام موضوع اين بند،عدم خروج از حوزه قضايي محل وقـوع جـرم اسـت 

باشـد التزام مقرر از متهم قابل وصول نمـي ولي با اين حال به صرف خروج متهم از حوزه قضايي وجه 

ق 136ي را ماده زي التزام را عدم حضور متهم در مرجـع احـضاركننده شرط وصــول وجه.ك.د.آ.مكرر

مي به وقت احضار اعالم نموده است بنابراين به طوري  كه شـرايط الزم بـراي شود تا زماني كه مالحظه

.دبودالتزام محقق نشود اخذ آن از متهم ولو در صورت خروج از حوزه قضايي ممكن نخواه اخذ وجه

 ضمانت اجراي قرارهاي التزام:گفتار اول

بطوريكه در مبحث مربوط اشاره شد قرار التزام با قول شرف فاقد ضـمانت اجـراي مـادي اسـت

 136ي التزام صادر شده باشد طبـق مـاده كه در مورد متهمي قرار التزام با تعيين وجه ليكن در صورتي 

ق  در مواقعي كه حضور او الزم بوده بدون عذرموجه حاضر هرگاه متهمي كه التزام داده.ك.د.آ.مكرر

.التزام به دستور دادستان از متهم اخـــذ خواهدشد نشود وجه

در. بايد از نـشاني محـل اقامـت احـضار گـردد. هرگاه حضور متهم در مرجع قضايي الزم باشد

و عـدم ارسـ و عدم حـضور در وقـت مقـرر ال اليحـه يـا صورت ابالغ واقعي يا قانوني احضارنامه

و ابالغ وقت حضور)13(اي در خصوص حدوث يكي از عذرهاي موجهه عريضه و عدم تقاضاي تعيين

التـزام را از دادسـتان مجدد، قاضي احضار كننده چنانچه غير از دادستان باشد بايد تقاضاي اخذ وجـه

از اگر مقام احضار كننده دادستان باشد رأساً دستور اخذ وجه. بنمايد .متهم را صادر خواهد نمودالتزام

(ك.د.آ.مكــررق136ي مطــابق شــق دوم ازمــاده ق143يو مــاده. دســتور اخــذ.)ك.ا.ع.د.د.آ.از

مي وجه مرجـع شـكايت از دسـتور اخـذ. باشد التزام ظرف ده روز ازتاريخ ابالغ قابل اعتراض

 
.اند احصا شده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق116و ماده 1290.ك.د.آ.ق113 در ماده عذرهاي موجهه-�
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و انقـال2هاي نظـامي التزام در دادسراي نظامي، دادگاه وجه ب حـسبو در دادسـراي عمـومي

.باشد مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقالب محل مي

 قرار كفالت: مبحث سوم

كفالت عقدي است كه به موجب آن احد از طرفين در مقابل طـرف« قانون مدني 734ي وفق ماده

را. كند ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي  و طـرف ديگـر متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول

مي مكفول »يندگو له

او در قرار اخذ كفيل مقام قضايي آزادي متهم را به معرفي شخصي مقيد مـي نمايـد كـه حـضور

از الكفالـه ناميـده مـي را در مرجع قضايي به وقت احضار در قبال مبلغ معيني كه وجه) متهم( و شـود

ان«شود تعهــد نمايد سوي قاضي صادركننده قرار در متن آن معين مي  سان است نه البته كفالت به نفس

و تعهد وي به پرداخت وجه مال او يعني كفيل به تسليم مكفول تعهد مي  الكفاله در صورت عـدم نمايد

و اثر مستقيم عقد كفالت نيست   135به تكليف ماده)14(».تسليم مكفول، تعهد ناشي از نقض عهد است

(ك.د.آ.ق لت صـادر شـده در صـورت متهمي كه در مورد وي قرار كفا.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق 138و ماده.

عجز از معرفي كفيل بازداشت خواهد شد پس از معرفي كفيل از ناحيه مـتهم، مالئـت او بايـد بـراي 

الكفاله در صــورت ضرورت، محل ترديد قاضي صادركننده قرار احرازگردد به نحوي كه استيفاء وجه 

الكفاله خواهـد به پرداخت وجهنباشد زيرا در صورت عجز كفيل از تسليم متهم به مرجع قضايي، ملزم 

تواند براي اثبـات مالئـت خـويش بود احراز مالئت كفيل از تكاليف قاضي تحقيق است كفيل نيز مي 

بيني نشده اسـت لـذا، براي تشخيص مالئت كفيل ضابطه خاصي در قانون پيش. مداركي را ارائه نمايد 

و يا استعالم ميـزان مقام تحقيق به هر نحوي كه احراز اين امر ميسر باشد از جم  له تحقيق از اهل محل

و درآمد متقاضي كفالت از محل خدمت وي مي  در صـورت احـراز مالئـت. تواند اقدام نمايد حقوق

و دارا بودن ساير شرايط قانوني از جمله اهليت، قبولي كفالت كفيل براي قاضي مربوطه الزامـي  كفيل

.است

 1364 چاپ– دكتر ناصر كاتوزيان-) هاي دين وثيقه–عقود اذني( حقوق مدني-1
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 كه اگر متهم رضايت به كفالت متقاضي كفالت ندهد شود اين است سؤالي كه در اينجا مطرح مي

 شرط تحقق عقد كفالت است؟) متهم(عنه تكليف چيست؟ به عبارت ديگر آيا رضايت مكفول

و حقوق عده شرط نيـست) متهم(عنه رضايت مكفول دانان معتقدند كه براي تحقق كفالت اي از فقها

كند است مقام قضايي حق ديگري بر وي پيدا نمي زيرا كفيل جز احضار مكفول به دادگاه آن هم به خو 

و در صـورتو امر احضار به دستورمقام قضايي الزام  و متهم نيز حق تخطي از آن را نـدارد آور است

عنـه وي را در دادگـاه حاضـر فرار يا مخفي شدن، كفيل با استفاده از نفوذ معنوي خويش بـر مكفـول 

. كند مي

به اعتقاد اين. شرط است) متهم(نان هم معتقدند كه رضاي مكفولداي ديگري از فقهاو حقوق عده

 عالوه بر آن به)15(.گروه اگر مكفول راضي نباشد كفيل چه حقي دارد كه وي را به دادگاه احضار نمايد

رسد در قرار كفالت به عنوان تأمين كيفري نتوان تمام شرايط حـاكم بـر عقـد كفالـت حقـوق نظر مي

و او بايد فرديت زيرا در اين وجه قرار پس از صدور، به متهم ابالغ مي خصوصي را جاري دانس  شود

يعني تكليف متهم است كه براي آزادي خود فـردي را جهـت. را براي كفالت از خودش معرفي نمايد 

و تا زماني كه معرفي كفيل از سوي فرد مكلف صورت نگيرد دادگاه به لحاظ عدم  كفالت معرفي نمايد

) متقاضـي كفالـت(ء تكليف از سوي غيرمكلف با منطق قضايي مجاز به پذيرش كفالـت سازگاري ادا 

از طرف ديگر اگر معرفي كفيل را حقي براي متهم بدانيم نيز در اين صورت حق مـتهم خواهـد. نيست

بود كه با معرفي شخصي براي كفالت از خود، از بازداشت خالصي يابد در اين فرض چـون اسـتيفاء 

و امتيازات من حق از اختيار  منله ات و الزام و قـانونيله الحق است الحق به استيفاء حق جواز شـرعي

از طرفي در امور كيفري. ندارد لذا ملزم نمودن متهم به پذيرش كفيل تحميلي فاقد توجيه حقوقي است 

و بيم تباني مجني در معرض خطر بودن متهم از ناحيه مجني  و بستگان وي و دوستان با كفيـل عليه عليه

گيري از او دليل كافي براي الزم بودن رضاي مـتهم جهـت تحقـق جهت آزاد نمودن متهم براي انتقام 

 
عي-� و دكترآخوندي نيز در و جواهر از فقهاي طرفدار اعتقاد به رضايت مكفول جهت تحقق عقد كفالت هستند ن حـالي كـه معتقـد اسـت بـراي صاحب مفتاح الكرامه

آيـين(شـرط نيـست) مكفـول(نمايد مطابق مقررات فعلي براي صدور قرار قبولي كفالت رضايت مـتهم پذيرش كفالت اصلح است رضايت مكفول شرط باشد اضافه مي
)1368 چاپ اول– جلد دوم–دادرسي كيفري 
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هـاي گـروه دوم پذيرش اسـتدالل)16(مدني قانون 735عقدكفالت است ليكن با وجود نص صريح ماده

و مك 735با توجه به ماده« عاري از ترديد نيست بنابراين  لـه را بـراي فول قانون مدني كه رضاي كفيل

مي تحقق كفالت كافي مي  در شود كه مكفول هيچگونه مداخله داند معلوم و اي تحقق عقد كفالت ندارد

)17(».شرط نيست) مكفول(رضايت متهم كفالت صدور قرار قبولي براي

»تقرار قبولي كفال: گفتار اول

 قاضي بايـد بـا قبـول كفالـت پس از آنكه مالئت كفيل از نظر قاضي صادر كننده قرار محرز شد

مي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق136ي ماده.متهم اقدام نمايد به آزادي نسبت)كفيل( قاضي درخصوص قبول«: دارد مقرر

و پس از امضاي كفيل، خود نيز امضاء مي  نيز حكـم.ك.د.آ.ق133ي ماده. نمايد كفيل قرار صادر نموده

م  زبور صراحت در الزام صدور قرار قبولي دارند كـه مشابهي را مقرر نموده است، بنابراين منطوق مواد

و 136و133،136در مـواد گـذار زيرا قانون. در آن تعهدات كفيل بالصراحه مشخص شده باشد  مكـرر

ق 136يي ماده تبصره (ك.د.آ.مكرر از ي ذيـل الخـصوص درتبـصرهو علـي 142و140، 135و مـواد.

ق 132ي ماده ضم.)ك.ا.ع.د.د.آ.از ن تعيين تكاليف كفيل، قاضي را مكلـف نمـوده در با صراحت كامل

في قرار قبولي كفالت كه به اعتقاد قاطبه و كفيـل، بايـد حـدودي حقوقدانان عقدي است مابين قاضي

توان او را به انجام امري كه خـارج از حـدود صورت نمي تكاليف كفيل را مشخص نمايد، در غيراين 

. قرارداد است، ملزم نمود

و ولي كفالت نيز همچون صدور قرارتأمين از وظايف خاص صدور قرار قب مقامات قـضايي اسـت

و نيروهاي اداري نيست . قابل تفويض به مأمورين انتظامي

مي نكته باشد اين است كه اگرمتهم به جاي معرفي كفيل اي كه در بحث قبولي كفالت الزم به طرح

ي چيست؟تقاضاي توديع وجه نقد يا مال ديگري نمايد تكليف قاض

در صورتي كه متهم تقاضا نمايد بـه ....«: مقرر نموده است.ك.د.آ.ق129ي ازماده3شق دوم بند

بنابراين تكليف».جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مكلف به قبول آن است 

 
و مكفول«: قانون مدني735 ماده-2 وا كفالت به رضاي كفيل ميله ».شود قع
و ارشاد اسالمي 1384 دكتر محمود آخوندي چاپ-)جلد دوم( آيين دادرسي كيفري	� و انتشارات وزارت فرهنگ  سازمان چاپ
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پ رسش باقي است كه قاضي از حيث قبول يا رد تقاضاي متهم در قانون مشخص شده است، ليكن اين

ي ديگر به جاي كفالت چگونه خواهد بود؟ در اين صورت شيوه قبول وجه نقد يا وثيقه

اي براين اعتقادند كه چون قانون قاضي را مكلف به قبول وجه نقد يا مـال بـه جـاي كفالـت عده

در كند هرگاه متهم بـه واسـطه نموده لذا قاضي با ثبت مراتب در قرارقبولي كفالت، قيد مي  ي احـضار

و ضرورتي به تبديل مرجع قضايي حضور نيابد وجه نقد يا مال توديعي به نفع دولت ضبط خواهد شد

الضمان يـا حسب مورد قرار وجه(قرارتأمين به قراري متناسب با وجه نقد يا مال توديعي وجود ندارد 

).وثيقه

كه اين نظريه از قوت استدالل برخوردار نيست زيرا قانون آزادي متهم را مقيـد بـه صـدور گذار

اي هاي تعريف شده در قانون نموده است، دراين صورت در خصوص موضوع بـه شـيوه يكي از تأمين 

مي كامالً متفاوت از قرارهاي تعريف شده در. شودي قانوني اقــدام و عقد كفالت يعني درحاليكه قرار

و شرايط آن احصاء گرديده است  و اركان آن چگونه مـي قانون تعريف شده تـوان بـا ناديـده گـرفتن

و اركان در قرار قبولي قيد نمود به جاي كفيل، وجه نقد معرفي شده است  اگـر توديـع كننـده. شرايط

از. كفالت به لحاظ فقدان كفيل قابل توجيه نخواهـد بـود وجه يا مال خود متهم باشد صدور قرارقبولي 

د رحاليكه قرارتأمين،كفالت است قبولي آن در قالـب طرف ديگر الزمه پذيرش نظريه اول اين است كه

دو. الضمان يا وثيقه باشد قرار قبولي كفالت، قبولي وجه  از نظر ماهيت، آثار) قرار(در صورتي كه اين

مي. هاي اساسي بايكديگر دارندو شرايط، تفاوت  از رسد ايرادات فوق براي اتخاذ تفسير به نظر ي ديگر

.قانون كافي باشد

ابل گروه ديگري معتقدند، در صورتي كه متهم به جاي معرفي كفيل، تقاضاي توديع وجه نقد در مق

و اينكه توديع وجه نقد يا وثيقـه  يا مال ديگري نمايد در اين صورت، با توجه به محذورات پيش گفته

باشـــد حسب تقاضاي شخص متهم قرار كفالت حسب مـورد در اين مورد مساعدتر به حال متهم مي 

مي الضمان يا وثيقه به ميزان وجهه توديع وجهب بديهي است اين اقدام بـا ضـرورت. گردد الكفاله تبديل

و شخصيت متهم مباينتي ندارد زيرا قاعده فوق براي صيانت از حقوق متهم به  تناسب تأمين با نوع جرم
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ضـي در تبـديل منظور جلوگيري از بازداشت ايشان وضع شده است درحاليكه در فرض مـا، اقـدام قا

و  و اساساً اين اقدام براي جلوگيـــري ازبازداشـت مـتهم تأمين، منجر به بازداشت متهم نخواهد شد

و عبارات شق دوم از بند حفظ حقوق او صورت مي  نيـز ظهـور در عـدم.ك.د.آ.ق129 ازماده3گيرد

وث امكان تبديل تأمين از كفالت به نوع ديگر كه بتواند قبولي وجه  . يقه را ميسر سـازد نـدارد الضمان يا

يا گذار با بيان الزام قاضي به پذيرش تقاضاي متهم داير بر توديع وجه رسد قانون بلكه به نظر مي الضمان

وثيقه به جاي معرفي كفيل، شيوه نيل به اين مقصود را در چهارچوب قرارهاي قانوني تأمين كيفري، بر 

مييه به عالوه رو)18(.عهده قاضي واگذار نموده است  . نمايدي عملي مراجع قضايي اين نظريه را تأييد

بازداشت ملـك كفيـل«: دادگاه عالي انتظامي قضات مؤيد اين نظريه است17/6/80-257رأي شماره

.»...عنه تخلف است بدون تبديل قرار كفالت به وثيقه از سوي قاضي مشتكي

 به جاي كفيل وجه نقد يـا مـال در صورتي كه متهم تقاضا نمايد«شايان ذكر است حذف عبارت

آ» استآن قبول منقول يا غيرمنقول بدهد بازپرس مكلف به (ك.ا.ع.د.د.درقانون به) 132ي از ماده3بند.

و در اينجا اساساً بحث تشديد تأمين مطـرح نيـست بلكـه مقـنن قاضـي را علت بداهت موضوع بوده

م  و صرفاً تحت عنـوان وثيقـه مؤظف نموده اگر متهم به جاي كفيل وجه نقد يا مال عرفي نمايد بپذيرد

و نه به عناوين ديگر پذيرفته مي )19(.شود

در جلد دوم كتاب آيين دادرسي كيفري با تصريح به اينكه پذيرش نظريه اول	�  دكتر محمد آشوري استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران
از اشكال نيست نظريه دوم را با ارائه استداللگيبا توجه به ويژ و سرانجام صحيح تشخيص داده است هاي عقد كفالت خالي . هايي تقويت

در- مستنبط از گفتار سوم جلد پنجم كتاب آيين دادرسي كيفري	�  دكتر محمود آخوندي استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
از سوي متهمي كه در مورد وي قرار كفالت صادر شده استمبحث تبديل قرار كفالت به قرار در صورت معرفي وثيقه تبديل قرار( وثيقه

مي) كفالت به قرار وثيقه را براي پذيرش آن .داند ضروري
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 ضمانت اجراي قرار كفالت:گفتاردوم

را به طوري و قبولي كفالت بيان شد، در اين نوع تأمين قاضي آزادي متهم كه در مبحث اخذ كفيل

ميمنوط به تعهد شخص ثالث بر تسليم وي به مرجع قضايي در مو  و شرط مـي اقع احضار شـود نمايد

الكفاله را به صندوق دولـت پرداخـت كه اگر متعهد از تسليم متهم امتناع يا اظهار عجز نمايد بايد وجه 

عالوه بر شرط مزبور مقنن تحقق مسؤوليت كفيل را به تحقق شرايط ديگري منـوط نمـوده كـه. نمايد

م رعايت آن  از اخـذ وجـه.سؤوليت كفيل ضروري است ها از سوي مقامات قضايي براي احراز الكفالـه

كفيل تابع تشريفاتي است كه به لحاظ تصريح در قانون آيين دادرسي كيفري جزء تشريفات ضـروري 

مي براي اخذ وجه .گيرد الكفاله است كه در دو عنوان مورد بررسي قرار

 شرايط تحقق مسؤوليت كفيل:بخش اول

مي اولين شرطي كه رعايت آن براي-1 از خواستن متهم از كفيل ضروري باشد اين است كه قبـل

تقاضاي تسليم متهم توسط كفيل بايد متهم از طريق مرجع قضايي از نشاني محل اقامت خـود احـضار 

و اگر متهم در موعد مقرر به واسطه  ي احضار حاضر نشد مقام قضايي دستور اخطار به كفيل براي شود

البته احضار متهم بايد با رعايت مقررات ابـالغ اوراق قـضايي صـورت. نمايد تسليم متهم را صادر مي

 مثالً اگر به صورت تلفني به متهم ابالغ شود در موعد معيني در شعبه بازپرسـي يـا دادگـاه)20(گيرد،

را حاضر شود ليكن ايشان از حضور امتناع نمايد اين نحوه ي احضار جـواز خواسـتن مـتهم از كفيـل

.دنماي فراهم نمي

ق 136ي بخش دوم از ماده مي.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق140يو بخش دوم ماده.(ك.د.آ.مكرراز : دارند مقرر

شـود ظـرف متهمي كه كفيل داده در موقعي كه حضور او الزم بوده حاضرنشده، به كفيل اخطار مـي«

».بيست روز متهم را تسليم نمايد

و جامع مقررات تبليغ به مواد	� از شيوه احضار متهم مواد.ه شود مدني مراجع.د.آ.ق83تا67و مواد.ك.د.آ.ق112تا108 جهت آگاهي
مي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق116 تا 112  باشد نيز راجع به نحوه احضار
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ــاده-2 ــه در م ــل ك ــتهم از كفي ــتن م ــرط دوم خواس ــصره.ك.ا.ع.د.د.آ.قاز 142ي ش يو تب

براي تحقيقات يا محاكمه يـا كه حضور متهم درمرجع قضايي آمده است اين.ك.د.آ.مكررازق136ي ماده

بنابراين اگر متهم براي اقدام ديگري غير از موارد مصرح در قـانون. اجراي حكم ضرورت داشته باشد 

م  بـه. تهم از كفيل فراهم نخواهـد شـد احضار شود ليكن در مرجع قضايي حاضر نشود جواز خواستن

ي بازپرسي وسيله يا مدركي متعلـق بـه وي در شـعبه عنوان مثال اگردر زمان تحقيق از متهم در شعبه 

در باقي و متهم براي تحويل گرفتن مدارك فوق احضار گردد ليكن از حضور امتناع نمايـد مانده باشد

را براي تحويل گـرفتن مـدارك خـويش در مرجـع توانيم از كفيل بخواهيم كه متهم اين صورت نمي 

.قضايي حاضر نمايد

رسد اين است كه با فرض امكان صـدور رأي غيـابي در صـورت سؤالي كه در اينجا به ذهن مي

و در  عدم حضور متهم به واسطه احضار آيا اخطار به كفيل براي احضار متهم ضرورت دارد يا خيـر؟

الكفاله بايد از كفيل اخـذ شـود يـا در مهلت مقرر، آيا وجه صورت عدم تسليم مكفول از سوي كفيل 

 خير؟

و كفيـل مجـاز بـه اظهـارنظردراين خـصوص  احراز ضرورت احضار متهم به نظر قاضي اسـت

در. هرچند احضار متهم در مواقع غيرضروري ممكن است موجب مسؤوليت قاضـي باشـد نيست جـز

ق مكر 136ي موارد رافع مسؤوليت كفيل كه در ماده  و عبارت است از احـضار.ك.د.آ.راز آمده است

در مرجع قضايي يا اثبات حدوث يكي از معاذير موجهه قانوني براي كفيل يا مكفول در زمـان مطالبـه 

و امكـان صـدور رأي مكفول توسط مرجع قضايي، كفيل مكلف به پرداخت وجه  الكفاله خواهـد بـود

.شود غيابي از موارد رافع مسؤوليت كفيل محسوب نمي
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ي خواستن متهم از كفيل شيوه: بخش دوم
و دادگاه رويه مي ها اين است كه هنگاميي معمول دربسياري از شعب دادسرا خواهنـد كه ازكفيل

هاي مخصوص احضاريه به نام كفيل تنظيم اي در فرم متهم را به مرجع قضايي تسليم نمايد احضار نامه 

ا  ميو در رديف مربوط به عنوان يا علت شود به عنوان كفيل جهـت معرفـي مكفـول بـه حضار نوشته

و در رديف مربوط به نتيجه عدم حضور نيز اخذ وجه  الكفاله بـه نفـع دولـت نوشـته دادگاه يا دادسرا

مي. شود مي از چنانچه كفيل در مرجع ذيربط حاضر شد آنگاه به وي اخطار نمايند كه ظرف بيست روز

ر .ا به دادسرا يا دادگاه تسليم نمايدتاريخ اين ابالغ مكفول خود

آ مي.ك.د.به صراحت قانون شود زيـرا اين نحو اقدام براي قاضي پرونده تخلف انتظامي محسوب

مي اوالً نحوه  ي احضاريه آورد چون اگركفيل به واسطهي اقدام مذكور موجبات اطاله دادرسي را فراهم

و نه ميفوق حاضرنشود نه امكان جلب وي وجود دارد از توان دستور اخذ وجه با مقدمات فوق الكفاله

يي ابالغ شده به كفيل مفيد ابالغ پيام مرجع قضايي احضار كننـده چون احضاريه. وي را صادر نمود 

و اولين ترديدي كه به ذهن متبادر مي شود كفيل براي تسليم متهم به مرجع مزبور در موعد معين نيست

را  االجـرا بـودن اوراق اند؟ الزم خواهند چرا خود وي را احضار كرده مي اين است كه اگر مكفول وي

و احترام به تصميمات مقامات قضايي نزد عامه  ي مردم نيز ممكـن اسـت باعـث شـود كفيـل قضايي

كننـدگان احـضاريه را از زبـان شخصاً نيز ناگزير ازحضوردرمرجع قضايي گردد تا هم مقصود ارسـال

و هم عدم حض  و امثال آن را در پي نداشته باشد تـا خودشان بشنود ور وي آثار ديگري از جمله جلب

.اسباب كسر حيثيت وي را در جامعه فراهم نمايد

هـاي با وصف فوق در صورت عدم حضور كفيل پس از احضار، مرجع قضايي ناگزير از احـضار

مي مكررو بي  و حاصل است چون نه ميتوان در صورت عدم حضور كفيل او را جلب كرد توان بـه نه

الكفالـه را اخـذ نمـود زيـرا هنـوز بـه وي اخطارنـشده اسـت كـهي عدم حضور كفيل وجه واسطه

را تسليم مرجع قضايي نمايد از طرف ديگر اسباب اطاله دادرسي توسـط مقـام قـضايي) مكفول(متهم
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قـضات در هـاي عـالي انتظـامي چند نمونه از آراء دادگـاه. فراهم شده كه خود تخلف انتظامي است

:خصوص تخلف محسوب شدن اطاله دادرسي به شرح ذيل است

و«:30/1/74-10يي شماره دادنامه و تـأخير در رسـيدگي بازپرس دادسراي عمـومي در تعلـل

».معطل گذاشتن پرونده به مدت طوالني مرتكب تخلف شده است

مـورد جلـسات بـي رييس دادگاه حقوقي يـك در تجديـد«:24/10/75-242يي شماره دادنامه

و تأخير غيرموجه در رسيدگي به پرونده مرتكب تخلف شده است ».دادرسي

– 4734و25/5/12-1253هـــــايو شماره 23/7/1311، 3/5/1311-1091هاي شماره دادنامه

و مسامحه در جريان رسيدگي به شكايات از طرف بازپرس با اهميت مخصوصي«: 11/6/1325 تعويق

س ».تخلف است..... رعت جريان امور جزايي داده كه قانون به

بي عالوه بر اينكه اطاله مورد نيـزي دادرسي نسبت به مقامات قضايي تخلف انتظامي است احضار

ق124يو به تأسي از آن مـاده.ك.د.آ.ازق121ي ماده. شود تخلف انتظامي محسوب مي  .ك.ا.ع.د.د.آ.از

ا«: دارند مقرر مي حضار يا جلب كند، مگر اينكه داليل كافي براي احضار يا جلب قاضي نبايد كسي را

و انتظامي اسـت».موجود باشد  20ي مـاده. بديهي است كه عدم رعايت قوانين موضوعه تخلف اداري

و تعيين مجازات آنهـا مقـرر مـي نظامنامه و«:داردي انواع تقصيرات انتظامي قضات هريـك ازقـضات

و مستنطقين  كه در ضمن انجام وظيفه رعايت قوانين موضوعه را ننمايد به نسبت صاحب منصبان پاركه

 قانون استخدام كشوري38 ماده4 الي2تخلفاتي كه از مستخدم مزبور سرزده است به مجازات درجه

)21(.»محكوم خواهد شد

:هاي اداري به قرار ذيل است مجازات): 1301مصوب( قانون استخدام كشوري38 ماده	�
در ورقه خدمت-1  اخطار كتبي بدون درج
در ورقه-2  توبيخ كتبي با درج
 كسر مقرري-3
از سه ماه تا يكسال-4  انفصال موقت
ل مقام يك درجه يا زيادتر تنزي-5
از وزارتخانه ذيمدخل-6 از خدمات دولتي-7انفصال دائم  انفصال دائم
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دوي صحيح خواستن متهم از كفيل ايـن اسـت كـه در ورقـه با توجه به مقررات مذكور شيوه اي

و با رعايت مقررات ابالغ اوراق قضايي در نشاني محل اقامـت برگي  مشابه متن زير در آن تقرير شده

 140ي به مأمورين انتظامي يا ابالغ نيز بايد تذكر داده شود كه با توجه به مفاد مـاده. به وي ابالغ گردد 

.مخاطب ابالغ گرددداير بر ضرورت ابالغ واقعي به كفيل، اخطاريه ارسالي به شخص.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

درايـن مرجـع كفيـل ............يي كالسه نظر به اينكه جنابعالي در پرونده ............ خانم/ آقاي«

و متهم به واسطهمي........ خانم/آقاي وسيله بـه شـما اخطـاري احضار حاضر نشده است، بدين باشيد

ت به معرفي مكفول خود به اين مرجع اقـدام شود ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه نسب مي

شد نماييد، در غيراينصورت وجه و به نفع دولت ضبط خواهد ».الكفاله از شما اخذ

 ....... مدير دفتر شعبه

 : .............نشاني محل اقامت كفيل

وقت حضور متهم بيش از بيست روز مهلت قانوني تحويل يادآوري اين نكته نيز الزم است كه اگر

ظرف بيست روز از تـاريخ ابـالغ«تواند به جاي عبارت متهم توسط كفيل باشد مرجع احضار كننده مي 

به اين ........... را در مورخ ............. مكفول خـــــــود آقاي«اين عبارت را قيد نمايد» اين اخطاريه 

چنانچه قادر به تسليم مكفول در موعد مقرر نيستيد مجاز هستيد مكفـول را ظـرف. مرجع تسليم نماييد 

)22(». روز قبل از تاريخ مقرر به دادگاه تسليم نماييد20

اگركفيل با تسليم متهم ظرف بيست روز قبـل از وقـت رسـيدگي اعـالم نمايـد در موعـد مقـرر

صو) روزدادرسي( رت دادگاه با توجه به اينكه يـك مرحلـه قادربه تسليم متهم به دادگاه نيست در اين

و در مرحله وقت دادرسي به دليل عدم حضور متهم به واسطه  ي اخير نيـز كفيـلي احضار تجديدشده

از تبصره ماده	� ق136 مستنبط از.ك.د.آ. مكرر و20اين است كه براي تحويل متهم توسط كفيل بيش  روز به وي مهلت داده نشود
ن در روز معين خالف نظر قانونگذار ق136يست به شرط آن كه موعد مقرر با توجه به ماده خواستن وي از.ك.د.آ. مكرر روز نيز20كمتر

.نباشد



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

36

�


 قـانون21متهم اعالم نموده در وقت رسيدگي قادر به تسليم متهم نيست لذا، دادگاه در اجـراي مـاده

ميتشكيل محاكم جنايي براي عملي شدن محاكمه قرار . نمايد توقيف متهم را تا ختم محاكمه صادر

پس از ابالغ اخطاريه چنانچه كفيل ظرف مهلت مقرر، متهم را به مرجع قضايي تـسليم ننمايـد يـا

ق 113ي حدوث يكي از معاذير موضوع ماده  (ك.د.آ.از ق 116ي يا مـاده. را تامـضي.)ك.ا.ع.د.د.آ.از

د در اين صورت مقام قضايي مجاز خواهد بـود كـه اخـذ مهلت قانوني به مرجع ذيصالح اعالم ننماي 

و پس از آن نسبت به احضار يا جلب متهم جهت امكان ادامه وجه ي الفكاله را از دادستان تقاضا نمايد

.رسيدگي به پرونده يا اجراي حكم اقدام الزم معمول دارد

 خواستن متهم دادستان يا معاون وي نيز با كنترل اقدامات صورت گرفته در رابطه با

و انطباق آن با مقررات آيين دادرسي گفته شرايط پيش جمع بودن كيفري درصورت ازكفيل

. الكفاله از كفيل را صادر خواهد نمود دستور اخذ وجه

و.ق166اين دستور كه در واقع يك تصميم قضايي است به تكليف عام اصل اساسي

و ماده2و1هاي كيفري قانون تشكيل دادگاه29ي ماده  214يو شعب ديوان عالي كشور

آن.ك.ا.ع.د.د.آ.ق و اصولي باشد كه بر اساس و مستند به مواد قانون و موجه بوده بايد مستدل

. صادر شده است

 مكرر 136ي هاي زيادي مالحظه شده است كه پس از تقاضاي اجراي مفاد ماده در پرونده

داديار«يا» اقدام فرماييد«يا»شودمي موافقت«بارتدادستان يا معاون وي به تقريرع.ك.د.آ.ق

به» اقدام فرماييد...... محترم شعبه  و ايشان هم براي دادياران يا جانشينان خود بسنده نموده

الكفاله است مبادرت به آغاز اقدامات اخذ تصور اينكه عبارات فوق دستور اخذ وجه

و الكفاله نموده وجه و قرارهاي قضايي، اين شيوهاند كه با وصف لزوم مستدل  مستند بودن آراء

براي نمونه يكي از آراء دادگاه عالي. الكفاله احتماالً تخلف انتظامي محسوب شود اخذ وجه

و مستند بودن آراء ذيالً نقل مي :گردد انتظامي قضات درخصوص لزوم مستدل
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27/9/75 مورخ 205-206-207هاي شماره دادنامه

دا« و غيرمستدل برائت به لحاظ عدمرييس احراز سوءنيت دگاه در صدور حكم غيرموجه

.»اندو قضات دادگاه تجديدنظر استان در تأييد حكم مخدوش مزبور مرتكب تخلف شده

:الكفاله است اي از دستور اخذ وجه متن زير نمونه

 حاكي است به علت محتويات پرونده. نظر قرار دارد تحت.... پرونده كالسه ..... به تاريخ

اخطار شده است .......پس از احضار، به كفيل وي بـه نام ....... خانم/عدم حضور متهم آقاي

با(روز از تاريخ ابالغ ظرف بيست  نسبت به تسليم مكفول خود به اين مرجع اقدام نمايد،

بهو سپري شدن مهلت قانوني،) پرونده... مطابق برگ(وجود ابالغ واقعي اخطاريه  متهم

و اليحه و كفيل مرجع اخطاركننده تسليم نگرديده اي در اعتذار به معاذير قانوني از سوي متهم

ق136ي واصل نشده است عليهذا، به استناد ماده (ك.د.آ. مكرر از از 130ي يا ماده.

مي.... ريال از كفيل...... الكفاله به مبلغ دستور اخذ وجه.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق و اعالم . گردد صادر

.باشدمي..... دستور صادره ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل شكايت در دادگاه

 ........ معاون دادستان/ دادستان

. دفتر،دستور صادره به كفيل ابالغ گردد

 حدودمسؤوليت كفيل: گفتار سوم

ق136گونه كه در مبحث ضمانت اجراي قرار كفالت با استناد به مواد همان .ك.د.آ.مكرراز

ق140و در.ك.ا.ع.د.د.آ.از بيان شد، متهمي كه به قيد كفالت آزاد است موقعي كه حضور او

شود متهم را به مرجع مربوط دادسرا يا دادگاه الزم است حاضر نگردد به كفيل اخطار مي

ص الكفاله توسط ورت امتناع يا عجز از تسليم متهم، دستور اخـــذ وجهتسليم نمايد،در

االجرا است اما مسؤوليت كفيل مطلق دستور قضايي مزبور الزم. دادستان صادر خواهد شد
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و درصورت حدوث يكي از امور شش  مكرراز 136يي ماده گانه مذكور درتبصره نيست

(ك.د.آ.ق مي.)ك.ا.ع.د.د.آ. ازق143ي يا ماده. تواند با اثبات آن در دادگاه از مسؤوليت كفيل

:از اين امور عبارتند. مبري گردد

. در صورتي كه كفيل ثابت نمايد متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است-1

. درصورتي كه كفيل ثابت نمايد متهم در موعد مقرر شخصاً حاضر شده است-2

م-3 تهم را در موعد مقرر حاضر كرده در صورتي كه كفيل ثابت نمايد شخص ثالثي

.است

به درصورتي-4 ق113ي يكي از جهات يادشده درماده كه كفيل ثابت نمايد .ك.د.آ. از

)23(.اوراحاضــــــرنمايد نتوانسته ياكفيل حاضرشود نتوانسته مكفول.)ك.ا.ع.د.د.آ.ازق116ي ياماده(

.ر فوت كرده است در صورتي كه كفيل ثابت نمايد متهم قبل از موعد احضا-5

.كفالت معسر شده است در صورتي كه كفيل ثابت كند پس از صدور قبولي-6

و اثبات يكي از موارد مذكور، دستور بنابراين با اعالم شكايت كفيل به دادگاه صالحه

و كفيل از مسؤوليت مبري خواهد گرديد دادستان داير بر اخذ وجه .الكفاله نقض شده

:ك.د.آ.ق113 ماده	� :جهات ذيل غذر موجه محسوب است.
از حضور در وقت مقرر شود)1 .نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن به قسمي كه مانع
.مرضي كه مانع از حركت است)2
ي)3 از اشخاص مذكورهفوت يكي از والدين و يا مرض سخت يكي ا زوج يا زوجه يا اوالد
آن)4 و امثال ي بزرگي از قبيل حريق .ابتال
از قبيل امراض مسري)5 و غيره(عدم امكان مراوده به واسطه بليات سماوي آن) وبا، طاعون و امثال .يا طغان رودخانه
در توقيف يا حبس بودن)6

:ك.ا.ع.د.د.آ.ق116ماده كه.  113موجه محسوب گرديده است همان جهات مذكور در ماده عذر.ك.ا.ع.د.د.آ.ق116در ماده جهاتي
تا بيماري سخت116است با اين تفاوت كه در ماده.ك.د.آ.ق در عوض فوت بستگان و از معاذير موجهه حذف و اوالد و زوجه والدين، زوج

از طبقه دوم به معاذير موجهه افزوده شده است .درجه سوم
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ر ابطه با رفع مسؤوليت كفيل بايد بدان پرداخته شود مقررات موضوع نكته ديگري كه در

هر.ك.ا.ع.د.د.آ.ق139ي از ماده1ي تبصره است كه كفيل با معرفي متهم به مرجع ذيربط در

. نمايد مرحله از دادرسي كه باشد درخواست رفع مسؤوليت خود را مي

ق و  عقد كفالت ذكري به ميان نيامده در مورد الزم يا جايز بودن.ك.د.آ.در قانون مدني

هرچند عقد كفالت به لحاظ ماهيت خاص خود كه صرفاً از ناحيه كفيل الزم«است با اين حال

و مكفول له حق دارد آن و از حق خويش صرف است نظر نمايد، ليكن همين را بر هم بزند

كن تعهد كفيل به تنهايي سبب مي )24(».ــدشود كه كفالت اوصاف عقد الزم را پيدا

به همين جهت بود كه به رغم اينكه قرار تأمين كفالت كه براي امكان احضار متهم به وقت

و براي جلوگيري از بازداشت متهم كفالت او را  و كفيل نيز به همين انگيزه لزوم صادر شده

تعهد نموده است در مواقعي كه كفيل از ادامه كفالت متهم انصراف حاصل نموده يا تشخيص 

و با تسليم مي دهد كه به داليلي در آينده قادر به تسليم مكفول به مرجع قضايي نخواهد شد

ق متهم تقاضاي رفع مسؤوليت خود را مي قضات به منظور.ك.ا.ع.د.د.آ.نمود، قبل از تصويب

و فقدان الزام قانوني به  و استناد به الزم بودن عقد از سوي كفيل پرهيز از بازداشت متهم

مي استهاجابت خو باي كفيل، از فك قرار قبولي صادره خودداري نمودند ليكن قانونگذار

.به اين وضعيت خاتمه داده است.ك.ا.ع.د.د.آ.ق139 ماده1ي تصريح در تبصره

:ك.ا.ع.د.د.آ.ق139 ماده1ي تبصره گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي كفيل يا وثيقه«.

و يا آزادي وثيقه خــود را بنمايندتوانند درخوو تحويل متهم مي ».است رفع مسؤوليت

ي مباحث مربوط به كفالت به طرح سؤاالتي كه در اين رابطه به ذهن متبادر در ادامه

و پاسخ مي مي شود پرداخته و تحليل قرار و مورد تجزيه .دهيم هاي الزم را ارائه

 1346 چاپ تيرماه–445 عقود اذني صفحه،3 عقود معين– حقوق مدني–كتر ناصر كاتوزياند-1
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: سؤال

مرجعي احضار حاضر نشود تكليف متهمي كه با معرفي كفيل آزاد است اگر به واسطه

 قضايي چيست؟ 

.در پاسخ به سؤال مزبورچهار نظريه مطرح شده است

ي احضار،حاضرنشود قاضي مخير است به كفيل وي اخطار كند هرگاه متهم به واسطه-1

و.ك.ا.ع.د.د.آ.ق117اين گروه به استناد مــواد. كه متهم را تسليم نمايد يا وي را جلب كند

مي.ك.د.آ.ق114 و گواهي عدم امكان حضور«: دارد كه مقرر اشخاصي كه حضور پيدا نكرده

معتقدند كه قاضي در انتخاب جلب متهم».شوند هم نفرستاده باشند به دستور قاضي جلب مي

ق136يا احضار وي از طريق كفيل با توجه به مواد  مخير.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140و.ك.د.آ. مكرر

. است

م نظريه حقوقي قوه قضاييه كه مقرري اداره15/10/65 مورخ6041/7ي شورتي شمارهي

در صورتي كه متهم با ابالغ احضاريه در دادسرا حاضر نگردد دادسرا هم حق جلب«: دارد مي

و هم مي ق136ي تواند به استناد ماده متهم را دارد حضور متهم را از كفيل ظرف.ك.د.آ. مكرر

.مؤيد برداشت نخست است».ت نمايدمهلت قانوني درخواس

 گروه دوم عقيده دارند كه متهم در صورت عدم حضور پس از احضار، بايد جلب-2

مي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق117و ماده.ك.د.آ.ق114مستند اين گروه ماده. شود دارد است كه مقرر

به« و تصديقي هم در عدم امكان حضور نفرستاده باشند حكم اشخاصي كه حاضر نشده

». شوند مستنطق جلب مي

قضاييه مؤيد برداشت دومي حقوقي قوهي اداره25/7/72 مورخ4969/7ي شماره نظريه

ق136ي هرچند در قسمت دوم ماده«است بدين شرح كه  مقـــرر گرديده اگر.ك.د.آ. مكرر
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و تصديقي هم و در موقعي كه حضور او الزم دانسته شده حاضر نشده  در متهمي كفيل داده

مي. شوند عدم امكان حضور نفرستاده باشند به حكم مستنطق جلب مي كه بنابراين به نظر رسد

اقدام به جلب) مرجع تحقيق(موجه تكليف بازپــرس در مورد عدم حضور متهم بدون عذر

و چنانچه حسب گزارش مأمور جلب، متهم فرار يا خود را پنهان نموده باشد آنگاه  متهم است

ص مي136ي دور اخطار به كفيل مطابق قسمت اخير مادهاقدام به . نمايد مكرر همان قانون

به.ك.د.آ.ق129ي مضافاً به اينكه صدور قرار تأمين كيفري به استناد ماده صرفاً

و از طرفي مطابق تبصره يي ذيل ماده منظورجلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم است

ا136 ز كفيل جز در موردي كه حضور متهم براي بازپرسي يا مكرر همان قانون خواستن متهم

و با عنايت به اينكه بازپرس با توجه به محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است

تواند متهم را جلب نمايد لذا قبل از اقدام به جلب متهم، اخطار به كفيل اقتدار قانوني خود مي

و عدم حضور وي از موجبات اخطاربه كفيل نتيجه اينكه صرف احضار متهم. موردي ندارد

».باشد نمي

ي احضار حاضر نگردد بايد كه متهم به واسطه گروه سوم نيز معتقدند كه در صورتي-3

. به كفيل وي اخطار شود نسبت به تسليم متهم به مرجع قضايي يا احضار وي اقدام نمايد

ق136ي مستند قانوني اين نظريه ماده كه.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140ي مادهو.ك.د.آ. مكرر است

و در موقعي كه حضور او الزم بوده حاضر نشده به كفيل«: دارد مقرر مي اگر متهمي كفيل داده

در صورت عدم تسليم به دستور. شود در ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد اخطار مي

شد دادستان وجه .»الكفاله اخذ خواهد

ح  در صورتي قابل اجراست كه متهم فاقد 117و 114كم مواد اين گروه عقيده دارند كه

از.ي متهم است راجع به احضار اوليه117و 114قرار تأمين باشد زيرا مواد دراين مرحله

و قرار تأمين نيز  و لذا، تفهيم اتهام صورت نگرفته تعقيب، متهم در مرجع قضايي حاضر نشده
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م. صادر نشده است آ132و129واد چون قرارهاي تأمين در آ1290.ك.د. قوانين .ك.ا.ع.د.د.و

.اند بيني شده قوانين مزبور پيش117و114 بعد از مـــواد 1378مصوب

ق136يو ماده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140ي از طرف ديگر شق دوم ماده كه نقل.ك.د.آ. مكرر

ح. شد مؤيد اين نظريه است و تعيين تكليف بنابراين در اين قسمت كه مقنن در مقام بيان كم

و نيز قاضي در مواقع عدم حضور متهم به واسطه  احضار در صورت آزاد بودن با معرفي كفيل

و تعيين مسؤوليت كفيل است بايد حكم تخيير قاضي به جلب متهم يا احضار از طريق كفيل

.نمود مطابق نظريه دوم الزام به جلب پس از عدم حضور به واسطه احضار را بيان مي

و مشغلهت هاي فراوان اجتماعي آحاد مردم بيانگر اين واقعيت وجه به زندگي افراد جامعه

اعتنايي است كه عدم حضور به موقع شخص احضارشده در مرجع قضايي همواره به معني بي

و عدم امكان حضور به موقع،. به دستور قضايي يا سرپيچي از آن نيست اشتغاالت شغلي

و عدم  آگاهي به مقررات جهت اعالم رسمي عدم امكان حضور در فراموشي وقت حضور

تواند از علل عدم حضور به موقع شخص باشد در اين موارد مواجهه با معاذير قانوني مي

هم. نمايد اي نمي صورت جلب شخصي كه با معرفي كفيل آزاد شده عمل پسنديده گاهي

و معنوي شده  و در نتيجه به ضرر جلب اشخاص ممكن است سبب ورود صدمات حيثيتي

. متهم باشد

:باشدي ذيل قابل پذيرش نميي گروه دوم نيز به داليل مشروحه نظريه

از-1  همان طور كه در شرح نظريه آمده است قرار تأمين كيفري براي جلوگيري

و اين ممانعت از فرار يا پنهان شدن در موردي كه و مخفي شدن متهم است فرار

ر تأمين تشخيص داده شده است با استفاده از نفوذ معنوي ترين قرا كفالت متناسب

به كفيل محقق مي شود نه ترس از اقتدار بازپرس، اگر غير از اين بود اساساً ضرورتي

و قبول كفالت نبود . صدور قرار كفالت
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كه.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140ي وماده.ك.د.آ.ق مكرر136ي مادهدر مقنن-2 تكليف موردي را

ك و به واسطه احضار حاضر نميمتهم با معرفي . شود بيان نموده است فيل آزاد است

و آنگاه استناد به ماده عدم توجه به اين مواد كه دقيقاً راجع به موضوع سؤال است

و ارائه تفسيري از آن كه بتواند مشمول  قانوني ديگري كه راجع به موضوع نيست

و مورد پذيرش نيست دو.سؤال گردد مصادره به مطلوب است  هرچند تشابه عنوان

 كه راجع به تكليف قاضي در مورد عدم 140و 117مكرر يا 136و114ي قانوني ماده

سبب اتخاذ) هايي كه فوقاً بيان گرديد البته با تفاوت(حضور متهم بعد از احضار است

. تفسير ناصواب از مواد قانوني شده است

ي وضع اند در بيان فلسفه نمودهي دوم بدان استناد موادي كه طرفداران نظريه-3

و اين مواد منافاتي با خواستن متهم از كفيل در صورت عدم قرار تأمين كيفري است

.ي احضار ندارد حضور به واسطه

به خواستن متهم ازكفيل هيچ لطمه-4 زيــــرا زند اقتدار بازپرس نمي اي

و هم او كفالت كفي .ل را قبول نموده استقراركفالت توسط همان بازپرس صادر شده

و با دستور بازپرس آزاد آنگاه اخطار به كفيل براي تحويل متهمي كه به اعتبار وي

مي شده است چه لطمه يا. رساند اي به اقتدار بازپرس ضمن اينكه در صورت عجز

امتناع كفيل از تحويل متهم در مهلت قانوني امكان جلب وي به دستور بازپرس به 

.تقوت خود باقي اس

و قدرت مطرح نيست-5 به. در اينجا اساساً بحث ضعف همان قانوني كه

و توقيف را داده است او را مكلف نموده در شرايط معيني متهم  بازپرس اقتدار جلب

و در صورت عدم حضور متهم به واسطه احضار هم  را با معرفي كفيل آزاد نمايد
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د و ر صورت امتناع يا عجز كفيل از تسليم وي را از تكاليف كفيل قرار داده است

. تسليم متهم، جلب متهم، ميسر خواهد بود

و شق آخر ماده20ي البته ماده ممكن است.ك.د.آ.ق315ي قانون تشكيل محاكم جنايي

هرگاه متهم:ي ايشان باشد كه مفاداً حاكي هستندي دوم مؤيد عقيده به زعم طرفداران نظريه

ج بدون عذر شدموجه حاضر نشود . لب خواهد

به خصوص فلسفهاما به لحاظ داليل پيش گفته در رسد اين برداشت نظرميي تأمين كيفري

هم چندان قابل دفاع نباشد زيرا احضار كه معني لغوي آن با مفاد اصطالحي آن در حقوق 

و فراخواندن، كه به دو صورت ممكن است ميسر)25(يكسان است عبارت است از حاضر كردن

دريي ورقه آنكه متهم مستقيماً به واسطهاول: گردد احضاريه از طريق مأمورين براي حضور

و يا به كفيل وي اخطار گردد كه به به لحاظ تعهدش در مرجع  مرجع قضايي فراخوانده شود

بنابراين جلب متهم بعد از عدم حضور به يكي از طرق مذكور. قضايي، متهم را حاضر نمايد

و در صورت عدم حضور، درثاني از يعني ابتد. خواهد بود ا بايد متهم مستقيماً احضار شود

جلب)در آن صورت(ي اخير نيز حاضر نشد طريق كفيل احضار گردد چنانچه در مرحله

.ك.د.آ.ق315ي اي از عبارت احضار شخص متهم كه در ماده ممكن است عده. خواهد شد

ار به كفيل است ليكن در پاسخ بايد آمده است استنباط نمايند اين عبارت منصرف از اخط

و وكيل بفرستد ولي دادگاه حضور  بگوييم كه اگر متهم پس از احضار شخصاً حاضر نشود

او شخص متهم را الزم بداند مجدداً او را احضارو اگرحاضر نشد به كفيل اخطار مي نمايد كه

و در صورت عدم حضور به واسطه ش را تسليم نمايد .دي احضار جلب خواهد

را) درپي احضار(از عدم حضور گذارپس گروه چهارم احضار متهم ازطريق كفيل يا وثيقه

و ضرورت جلب و در عين حال عقيده دارند چنانچه مقتضيات قانوني يك اصل تلقي كــرده

 
 ماده احضار–و فرهنگ عميد جلد اول929 ماده احضار صفحه–لغت نامه دهخدا جلد اول	�
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مي متهم پيش از اخطار به كفيل يا وثيقه و يا حتي قبل از احضار متهم موجود باشد توان گذار

مي عدهاز اطالق قا و قائل بود كه قاضي بدواً تواند حكم جلب متهم را صادري فوق كاسته

. نمايد

 سؤال

 توان به كفيل اخطار نمود متهم را تسليم مرجع قضايي نمايد؟ چه موقع مي

 برخي معتقدند كه خواستن متهم از كفيل فقط زماني مجاز است كه متهم به

بهي واسطه و جلب او هم و عدم دسترسي به وي ميسر نگرديده احضارحاضرنشده علت فرار

.است 

(ك.د.آ.ق131ي طرفداران اين نظريه به قسمت دوم ماده يو قسمت دوم ماده.

مي.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق135 درصورت فرار متهم يا عـــدم«: دارند جويند كه مقررمي استناد

ل ملزم به پرداخت دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفي

مي».الكفاله خواهد بود وجه نمايند كه اگر متهم در اقامتگاه خودو از اين مواد چنين استنتاج

باشد ليكن به احضاريه دادگاه يا دادسرا يا كفيل توجهي ننمايد در اين صورت كفيل تكليفي به 

و بايد متهم از طريق مقام قضايي جلب شود پرداخت وجه  اما اين عقيده به داليل.الكفاله ندارد

.ذيل قابل رد است

و مرجع قضايي را براي موردي كه متهم درمواد مذكور قانون گذارتكليف كفيل

و فراري و امثال آن به وي دسترسي وجود ندارد معين كرده است است يا در اثر مخفي شدن

) قسمت دوم(مكرر136مفهوم مخالف مواد مزبور قابليت اجرا نداردچون در واقع مواد 

و از اين جهت را معين نموده135و 131حكم راجع به وضعيت مفهوم مخالف مواد 140و

گذار مقرر نموده در صورت عدم دسترسي يعني قانون.مفهوم مخالف مزبور قابليت اجرا ندارد
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و نمي به متهم يا فرار او،كفيل ملزم به پرداخت وجه به الكفاله به نفع صندوق دولت است تواند

و از پرداخت وجهع عالوه. الكفاله امتناع نمايد ذر عدم دسترسي به متهم يا فرار او متعذر شده

و ناتواني خود از تسليم وي به  بر آن چنانچه كفيل علم به فرار متهم يا عدم دسترسي به او

تواند بدون اينكه از مهلت بيست روز مقرر در قانون براي تسليم مرجع قضايي داشته باشد مي

و برائت خويش از مسؤوليت تحويل متهم اقدام تهم استفاده نمايد نسبت به تأديه وجهم الكفاله

. نمايد

و عدمي ديگر اينكه با توجه به مجموع مواد مربوط به تأمين كيفري حالت نكته هاي فرار

آ135و 131دسترسي به متهم كه در مواد  آ.ك.د.از دو قانون  آمده است مربوط.ك.ا.ع.د.د.و

ي احضار در مرجع قضايي به موردي است كه متهم به دليل فرار يا عدم دسترسي، به واسطه

شود يا كفيل به داليل فوق قادر به تسليم متهم نيست يعني متهم از نظر كفيل حاضر نمي

.فراري است يا كفيل به وي دسترسي ندارد كه او را حاضر نمايد

و اجراي در غيراينصورت اين مواد قانوني دليل ضع ف حاكميت دولت در تأمين امنيت

گذار چنين مقصودي در وضع مواد مزبور نداشته است عدالت خواهد بود كه به يقين قانون

الكفاله توسط كفيل، متهم بايد به هرنحو ممكن، از سوي چون حتي پس از پرداخت وجه

و تحمل كيفر اق و نسبت به اجراي عدالت و پليس جلب شده اما. دام شوددستگاه قضايي

.ق134ي گروه مخالف، موادي اول بگويند با توجه به نظريه ممكن است طرفداران نظريه

)26(چه تفسيري خواهند داشت؟.ك.ا.ع.د.د.آ.ق145و.ك.د.آ

از وجه«.:ك.د.آ.ق134 ماده	� در صورت فرار متهم ضمانت كرده بدواً الضمانه يا وجهي كه كفيلدر صورتي كه متهم فرار نمايد
و غرامات مدعي خصوصي تأديه مي .شود خسارات

:ك.ا.ع.د.د.آ.ق145ماده و محكوم شده محكوم«. و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفتهدر مواردي كه متهم حضور نيافته به يا ضرر
و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي ».شود شده، پرداخت خواهد شد
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و حقوق مكاتب كلي گوييم مطابق اصول در پاسخ مي حقوقي حاكم بر حقوق كالسيك

و هم عبرت سايرين الهي يا ديني، عدالت بايد سريع اجر ا شود تا هم موجب تنبه مجرم گردد

و هم سبب تشفي ديده از جرم را فراهم نمايد بنابراين مواد خاطرزيان را در پي داشته باشد

و از مواد مربوط به  و اجراي حكم است مزبور صرفاً براي تأمين تسريع در دادرسي، محاكمه

ا ميفلسفه تأمين كيفري كه آن را موجب جلوگيري وز فرار يا مخفي شدن متهم معرفي كند

و مهلت  مواعيد مقرر براي حضور متهم به وقت احضار كه آن را سه روز تعيين كرده است

اعطايي براي كفيل جهت احضار متهم كه بيست روز مقرر شده است به وضوح قابل استنباط 

. است

د  مكــرر 136ي وم مادهبا توجه به داليل فوق گروه دوم معتقدند كه به استناد شق

و: تكرار شده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140ي كه عيناً در قسمت دوم ماده.ك.د.آ.ق اگرمتهمي كفيل داده

روز متهم20شود در ظرف در موقعي كه حضور او الزم بوده حاضر نشده، به كفيل اخطار مي

شدالكفاله اخذ خواه را تسليم نمايد، درصورت عدم تسليم به دستور دادستان وجه .د

:سؤال

ي تحويل متهم توسط كفيل، اگر كفيل متهم را تسليم روزه20 پس از منقضي شدن مهلت

 الكفاله مبري خواهد شد يا خير؟ نموده يا متهم شخصاً حاضر شود آيا كفيل از پرداخت وجه

(ي قضاييه در اين زمينه چنين پاسخ داده است حقوقي قوهي اداره نظريـــه شماره:

ق136ي طبق ماده«21/9/64ورخم3673/7 هرگاه متهمي كه كفيل معرفي كرده.ك.د.آ.مكرر

و در مواقعي كه حضور او الزم بوده حاضر نشود به كفيل او اخطار مي 20گردد تا ظرف است

به روز مكفول را تسليم نمايد، درصورت عدم معرفي مكفول در مهلت مقرر وجه الكفاله

».گرددميدستور دادستان از كفيل اخذ
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و اجراي حكم نظريه مزبور مستظهر به اصل لزوم تسريع در رسيدگي، محاكمه، صدور

و با توجه به آمره بودن مقررات آيين دادرسي به نظر مي رسد معرفي متهم به مرجع است

 قانون آيين 452ماده. قضايي پس ازانقضاي مهلت قانوني رافع مسؤوليت كفيل نخواهد بود

ن يز تجديد مهلت پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده است را در غير دادرسي مدني

يا موارد عذرموجه قانوني منع كرده است مگر اينكه در محاسبه ي مهلت يا اعالم موعد، سهو

به. رسد مورد اخير از موارد تجديد مهلت نباشد خطايي صورت گرفته باشد كه به نظر مي

ق136ي مقرر در مادهي روزه20عالوه اينكه مهلت  براي تسليم 1311الحاقي.ك.د.آ. مكرر

بهآن1336پنج روز بوده كه اصالحات سال) توسط كفيل(متهم  روز تغيير داده است20 را

بنابراين مواعيد مقرر در قانون از جمله مهلت كفيل جهت تسليم متهم جز در موارد عذرموجه،

5ين صورت نيازي به افزايش مهلت توسط مقنن از از سوي قاضي قابل تجديد نيست در غيرا

. روز وجود نداشت20روز به

ي قضاييه در پاسخ به استعالم ديگري صريحاً به غيرقابل تمديد بودني حقوقي قوه اداره

و مي ق136ي با توجه به ماده«: گويد مهلت كفيل اشاره نموده به دادستان اجازه.ك.د.آ. مكرر

و دادستان نميتمديد مهلت داده  ولي چون شرط تكليف،. تواند آن را تمديد نمايد نشده است

يا به است در موارد فورس مقدور بودن مكلف ماژور يا عذرموجه بايد پس از رفع عذر

بي فورس و اخطار قبلي 3841/7نظريه شماره(».اثر خواهد بود ماژورمجدداً اخطار به عمل آيد

–19/6/1367 (
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:سؤال

مي التزام يا وجه با تحقق شرايط اخذ وجه از الكفاله يا ضبط وثيقه آيا دادستان تواند

و ضبط وثيقه خودداري نمايد يا خير؟ اخذ وجه التزام يا وجه  الكفاله

: پاسخ

و التزام، اخذ وجه مستنبط از مواد قانوني مربوط به اجراي تأمين اعم از اخذ وجه الكفاله

و التزام، اخذ وجه بودن شرايط، اخذ وجهضبط وثيقه با جمع  و ضبط وثيقه الزامي است الكفاله

ق136ي از مواد قانوني مربوط، اعم ازماده از هيچكدام .ك.ا.ع.د.د.آ.ق140يو ماده.ك.د.آ.مكرر

و ضبط وثيقه استنباط التزام، وجهي قضايي به اخذ وجه تخيير دادستان يا رييس حوزه الكفاله

مو نمي و و به لحاظ آمره بودن مقررات شود اد قانوني مزبور مبين لزوم اجراي امر قانوني است

آيين دادرسي كيفري، معطل گذاشتن يا عدم اجراي قانون مستوجب مسؤوليت انتظامي خواهد 

عليه بعد از تحقق شرايط اخذ بود كما اينكه حتي اجراي حكم صادره در مورد محكوم

هيئت عمومي 14/12/1380-657شمارهي بق رأي وحدت رويهالكفاله يا ضبط وثيقه مطا وجه

الكفاله يا ضبط وثيقه شده يا رافع مسؤوليت تواند مانع اجراي اخذ وجه ديوان عالي كشور نمي

)27(.گذار باشد كفيل يا وثيقه

ق136به موجب ماده«: هيئت عمومي ديوان عالي كشور14/12/1380-657 رأي شماره	� در.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140و ماده.ك.د.آ. مكرر
او بدون عذرموجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه و عدم حضور و صورت احضار متهم گذار نامبردگان مكلف به اجراي تعهد بوده

، وجه نسبت به وصول وجه مي التزام و يا ضبط وثيقه اقدام از افراد مذكور نسبت به اجراي اين امر معترض الكفاله هر يك و چنانچه شود
تواند دستور قانوني بنابراين اجراي حكم نمي. قانون مزبور به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد116توانند به جهات مندرج در ماده باشند مي

د .باشد الكفاله ابطال نموده يا رافع مسؤوليت كفيلر مورد وصول وجهرييس حوزه قضايي را
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 الكفاله شيوه اجراي دستور اخذ وجه: گفتارچهارم

م دستور اخذ وجه شود بـه منزلـه رأيـي عاونين وي صادر مي الكفاله كه از سوي دادستان يا

شود ليكن اجـراي آن منـوط بـه قطعيـت پـس از ابـرام در مرجـع است كه از دادگاه صادر مي 

االجـرا الكفاله پـس از ابـالغ بـه كفيـل الزم دستور دادستان دائر بر اخذ وجه. تجديدنظر نيست 

الكفالـه در دادگـاه وجـه است هرچند كفيل حق دارد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ دستور اخـذ 

و  )28(. تجديدنظر خواهي نمايدتقاضاي ذيربط اعالم شكايت نموده

دو خواهي از دستور دادستان حسب مورد در سازمان قضايي دادگاه نظامي مرجع تجديدنظر

و انقالب محلي است كه دادستــانو دردادگستري دادگاه در كننده صادر هاي عمومي ي دستور

ميمعيت آن انج كه نمايد، مگر در دادگاه ام وظيفه و انقالب قبل از احياء دادسراها هاي عمومي

مي دستور اخذ وجه از الكفاله را رييس حوزه قضايي صادر و مرجع رسيدگي به شكايت نمود

.اين دستور دادگاه تجديدنظر استان بود

و اثبات يكي ازامورششگانه مي موضوع تبصره درصورت اعتراض كفيل ي ـــادهي

(ك.د.آ.مكررق136 الكفاله نقض واالّ ابرام خواهد دستور اخذ وجه.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق143و ماده.

مي اجراي دستور اخذ وجه.گرديد در الكفاله مطابق مقررات اجراي احكام مدني صورت گيرد،

و دستور دادستان در حكم اجرا اين مورد استثنائاً نيازي به صدور اجراييه نمي . ييه استباشد

الكفاله، اجراي حكم به وسيله مأمورين اجرا به عمل در صورت امتناع كفيل از پرداخت وجه

و چنانچه مأمور اجرا در اختيار دادسرا نباشد مي توان اجراي حكم را به مأمورين خواهد آمد

.انتظامي محول نمود

ق136ماده- ٢٨  1378.ك.ا.ع.د.د.آ.ق143و ماده 1290.ك.د.آ. مكرر
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اي باشد تأمين آن برعهده كفيلي خواهد بود كه دستور اخذ حكم مستلزم هزينه اگر اجراي

)29(.الكفاله از وي صادر شده است وجه

 قانون2ي شود اين است كه با توجه به مادهمي سؤالي كه در اين بحث به ذهن متبادر

مي1377هاي مالي مصوب آبان ماهي اجراي محكوميت نحوه هركس محكوم«: دارد كه مقرر

و  و يا ضرر به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن

و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه مي چنانچه».نمايد زيان ناشي از جرم يا ديه

آي كفيل پس از صدور دستور اخذ وجه ا امكان بازداشت وي الكفاله از پرداخت آن امتناع نمايد

 قانون مذكور وجود دارد يا خير؟2در اجراي ماده

مالي مصوب هاي محكوميت دكترآشوري معتقد است كه با تصويب قانون نحوه اجراي

اما)30(. بازداشت كفيل در ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز تجويز شده است1377

: به سؤال مذكور چنين پاسخ داده است16/10/77يي قضاييه در مورخه حقوقي قوه اداره

ق136ي ماده به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران، مقررات ذيل چون« نسخ.ك.د.آ.مكرر

و مقررات ماده به قانون اخيرالتصويب محكوميت2ي شده است هاي مالي هم ناظر

مي محكوميت شود، در حال هاي مالي است كه با اصدارحكم از دادگاه به مرحله اجرا گذاشته

».توان كفيل را به استناد ماده مذكور توقيف نمود حاضر نمي

آ تكليف اين موضوع را در 1378مصوب.ك.ا.ع.د.د.هرچند اصلح بود مقنن در قانون

مي بخش مربوط به آن معين مي شد نمود تا از اتخاذ تفاسير مختلف از مواد قانوني جلوگيري

و در كليه مراجع قضايي چرا كه بدون نص قانوني امكان اتخ اذ رويه واحد در سراسر كشور

و اختصاصي مشكل مي مي عمومي، تخصصي ي قوه حقوقيي اداره رسد نظريه نمايدو به نظر

مي پرداخت حق اجرا به عهده محكوم..........«: قانون اجراي احكام مدني6 ماده	� »........باشد عليه
185 صفحه 1379دكتر محمد آشوري چاپ اول سال– آيين دادرسي كيفري جلد دوم	�



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

52

��

. زدايي از قوانين سازگارتراست حبس براي گذارو دستگاه قضايي قضاييه با سياست كنوني قانون

در2ي رد منـــدرج در مادهالكفاله با هيچكدام از موا از طرف ديگر وجه  قانون مورد بحث

و زيان ناشي از و يا ضرر خصوص منشاء محكوميت مالي كه استرداد عين يا قيمت يا مثل آن

و اين امر نيز توجيه كننده جرم يا ديه مي . حقوقي استي ادارهي نظريه باشد، انطباق ندارد

باي كنوني دادسرا رويه زداشت كفيل در قبال امتناع از پرداخت هاي نظامي كشور نيز بر عدم

.الكفاله است وجه

به متن زير دستور استيفاء وجه الكفاله از اموال كفيل توسط مأمورين كالنتري است كه

:عنوان نمونه تنظيم شده است

 ..........فرماندهي محترم كالنتري

از ور اخذ وجهبه موجب دست............ فرزند ........... خانم/نظربه اينكه آقاي الكفاله صادره

و از اجراي ..........سوي اين مرجع ملزم به پرداخت مبلغ  ريال به صندوق دولت گرديده

ورزد مقتضي است دستور فرماييد مأمورين تحت امر با مراجعه به آدرس دستور امتناع مي

ب........ محل سكونت نامبرده واقع در  و اموال منقول نامبرده وه ميزان وجهازوجوه نقد الكفاله

مجلس توقيف نموده وجوه نقد با تنظيم صورت)31(هاي اجرايي به جز مستثنيات دين هزينه

و سايراموال توقيف شده براي اجراي حراج جهت واريز به حساب اماني به اين مرجع ارسال

و فروش امـــوال تمليكي استان منتقل گـردد به انبار نمايندگي سازمان جمع  چنانچه.آوري

از 524 مطابق ماده	� : قانون آيين دادرسي مدني مستثنيات دين عبارت است
و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي)1  مسكن مورد نياز محكوم عليه
و متناسب با شأن محكوم)2  عليه وسيله نقليه مورد نياز
كه)3 و افراد تحت تكفل وي الزم است براي رفع حوائج ضروري محكوماثاثيه مورد نياز زندگي .عليه، خانواده
مي آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم)4 و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره .شود عليه
و تحقيق متناسب با شأن آنان)5 و تحقيقاتي براي اهل علم و ابزار علمي  كتب
كس)6 و ابزار كار و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم به، پيشهوسايل وي وران، كشاورزان و افراد تحت تكفل  عليه

. باشد مي
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و ضمن اموال منقول توقيفي كفايت بدهي مذكور را ننمايد اموال غيرمنقول وي شناسايي

مدير دفتر اجراي .......... ضمناً آقاي. تنظيم صورتجلسه مراتب جهت توقيف ثبتي گزارش شود

.گردد احكام جهت نظارت در اجراي حكم اعزام مي

 ..... داديار دادسراي نظامي/معاون دادستان/ دادستان

ميبا عنايت نمايد با اينكه هر صاحب منصب قضا فقط در حوزة مأموريت خود ايفاء وظيفـــه

الكفاله را صادر نموده مقيم چنانچه كفيل در خارج از حوزه مأموريت دادستاني كه دستور اخذ وجه

ع مليات اجرايي بايد در حوزه قضايي ديگري كه خارج از حوزه مأموريت باشد يا تمام يا بخشي از

 بدين شرح)32(.شود اوست بايد به عمل آيد لزوماً به دادسراي همان محل، نيابت اجراي دستور داده مي

: كه

 ..........رياست محترم دادسراي: به

 نيابت قضايي: موضوع

كه در ............... فرزند ............. الكفاله از آقايه به پيوست تصوير مصدق دستور اخذ وج

ق136اجراي ماده  به).ك.ا.ع.د..د.آ.ق140يا(.ك.د.آ. مكرر  بدليل امتناع مشاراليه از تسليم مكفول

و اعتراض مشاراليه به موجب دادنامه شماره ................... فرزند.................... نام .............. ......صادر

مي...................... شعبه .................مورخ  از گردد مستدعي مردود اعالم گرديده، ايفاد است به نيابت

و در صورت امتناع وي از  اين مرجع با دارا بودن كليه اختيارات قانوني نسبت به اجراي آن اقدام

و وجوه حاصل از اجراي نيابت الكفاله، وفق مقررات قانوني، از امو پرداخت وجه ال وي استيفاء نموده

 
در حوزه دادگاه ديگري به عمـل آيـد مـدير«: قانون نحوه اجراي احكام مدني20 ماده- ٣٢ از عمليات اجرايي بايد هرگاه تمام يا قسمتي

ميت مزبور را به قسمتااجرا انجام عملي ».نمايد اجراي دادگاه آن حوزه محول
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و اوراق محصله را امر به اعـــاده به حساب خزانه افتتاح شده از سوي سازمان در استان واريز

. فرماييد

 ............داديار دادسراي/ معاون دادستان/ دادستان

 قرار وثيقه:مبحث چهارم

و مانع از توقيف متهم شود قرار وثيقــه است دترين قراري كه مي شدي  آنجا كه)٣٣(.تواند جايگزين

و در عين حال اتهـام انتـسابي بـه مـتهم از اهميـت بيـشتري ضرورتي به بازداشت متهم وجود ندارد

و داليل اتهام قوي  و حيثيت برخوردار بوده و وضعيت خاص متهم اعم از سوابق اجتماعي  او، تر باشد

و كفالت داشته باشد قانونگذار با پيش بيني قراروثيقه اين امكان اقتضاي صدور تأمين شديدتر از التزام

.تري برخوردار گردد است تا حضور به موقع متهم در مرجع قضايي از تضمين مطمئن را داده 

و گرو يا آنچ و استوار است به معناي رهينه ــه در وثيقه كه تأنيث وثيق به معني محكم

و نيز به معني محكم و اعتماد نمايند آني كار كاري بدان استواري و جمع كردن هم آمده است

)34(.باشد وثائق مي

مي در امور مدني وثيقه موارد استعمال عديده ي توان به وثيقه اي دارد كه از آن جمله

و وثيقهاي،ي ذمه حسن انجام تعهد، وثيقهيي ثانوي، وثيقه استقراضي، وثيقه ي شخصي

كه.ي عيني اشاره نمود وثيقه در امور كيفري منظور از قرار اخذ وثيقه اصطالحاً اين است

و يا ضمانت نقد يا مال كند به توديع وجه قاضي آزادي متهم را مقيد مي منقول يا غيرمنقول

و ابالغ آن به متهم تا زمان توديع وثي)35(.ي بانكي نامه قـه متهم پس از صدور قراروثيقه

 
 1380 دكتر محمد آشوري چاپ– آيين دادرسي كيفري جلد دوم	�
 1942 صفحه2و فرهنگ عميد جلد14 جلد 20444 لغت نامه دهخدا صفحه	�
مي نامه بانكي اين است كه به موجب ضمانت نامه منظور از ضمانت	� مت اي كه توسط بانك صادر ميشود بانك گردد در صورت عهد

در قبال وجه بانك. درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وي پرداخت نمايد نقد، طال، اسناد خزانه، ها ضمانت نامه را معموالً
، سپرده قرض هاي سرمايه اوراق قرضه دولتي ، سفته، اموال غير منقول، برگ وثيقه انبار عمومي كاال، گذاري يا هاي سهام شركتالحسنه

از وثاق فوق صادر مي و يا تركيبي در بورس . نمايند پذيرفته شده
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اگر وثيقه.ي متهم يا شخص ثالثي توديع گردد وثيقه ممكن است از ناحيه. بازداشت خواهدشد

.گويند وجه نقد باشد آن را وجه الضمان مي

بيني شده در قانون است بعد از قرار بازداشت موقت، قرار وثيقه شديدترين تأمين پيش

است چنانچه امر مقرر نموده.ك.د.آ.ق40ي شايد به همين جهت است كه قسمت دوم ماده

ي دار باشند، قراروثيقه عهـــده) معاون دادستان يا دادياران(تحقيق را دادستان يا معاونين وي

صادره درصورتي كه منجر به بازداشت متهم گردد ظرف ده روز از تاريخ بازداشت قابل

و آن اينكه اگر باشد البته حكم قانوني مزبور يك قيد ديگ اعتراض در دادگاه مي ر هم دارد

اعتراض بودن قرار تأمين ذكر قابل. قابل اعتراض نيست)36(صدور قراروثيقه قانوناً الزامي باشد،

مي درمتن قراري  است ضروري اعتراضحقازوي شود براي آگاهي كه به متهم ابالغ

.)ك.د.آ.ق38ي ومـاده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 147ي مادهي تبصره(

نظر قرارتأمين پس از جلبي وثيقه معرفي شده غيرمنقول باشد مرجع صادركنندهاگر

و حصول اطمينان از اينكه ارزش آن كمتــــــراز  كارشناس درخصوص ارزش آن

ي مقرر نيست، دستور توقيف ثبتي ملك را به اداره ثبت محل وقوع ملك صادر الوثاقه وجه

و پس از مالحظه  داير به توقيف در سوابق ثبتي ملك به استناد آن گواهي ثبت محلي نموده

و متهم آزاد خواهد شد ي معرفي شده وجه نقد يا وجه ولي اگر وثيقه. قرار قبولي وثيقه صادر

و قبض بانكي آن به الضمان باشد به حساب اماني دادگستري يا سازمان قضايي سپرده شده

 
از آن جمله تبصره- 	٣ 1 ماده1 در مواردي مقنن با تصريح در قانون، صدور قرار وثيقه درخصوص جرايم معيني را اجباري نموده است كه

و اصالحي ماده چك18قانون مجازات مرتكبين قاچاق . توان اشاره نمودمي قانون صدور
و ممنوعدر مورد اموال ممنوع«):9/11/73اصالحي( قانون مجازات مرتكبين قاچاق1 ماده1 تبصره-1/3 و كاال الورود هاي الصدور

در صورتي از متهم تأمين وثيقه گرفته انحصاري بر توجه اتهام كند به وسيله مرجع قضايي ذيربط و قرائن موجود داللت شودميكه داليل
هر يك  و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از از بين رفته كمتر نخواهد بود و بهاي مال از مبلغ جزاي نقدي كه ميزان آن

و بهاي مال از بين رفته نخواهد بوداز متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي ».شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي
چك18 ماده-2/3 كننده به جرايم مربوط به چك بالمحل از متهمان در صورت توجه مرجع رسيدگي«):2/6/1380اصالحي(قانون صدور

از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132اتهام طبق شرايط مقرر در ماده  از وجه(حسب مورد يكي نامه بانكي نقد يا ضمانت اعم
و غيرمنقول مي) يا مال منقول ».نمايد اخذ
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مي مقام قضايي صادركننده بهي قرار ارائه الضمان يا وثيقه استناد آن قرار قبولـــي وجهشود تا

و نسبت به آزادي متهم از بازداشت اقدام نمايد .را صادر

آ ي شخصي غيراز متهم ندارد صراحت در توديع وثيقه از ناحيه1290.ك.د.هرچند قانون

.ي توديعي از ناحيه اشخاص ثالث نيز مورد قبول مراجع قضايي بوده است ولي عمالً وثيقه

 به موردي كه ممكن است توديع وثيقه براي آزادي متهم از ناحيه 140ي در ماده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

و تكاليف وثيقه و احصاء نموده گذار را پيش شخص ثالث صورت پذيرد تصريح نموده بيني

ق. است ديدگاههاي مختلف درخصوص ظهور موجب1290.ك.د.آ.اما نبود نص قانوني در

ح و گذار ثالث شده است كه برخي از آن ديدگاهها با مقررات قوق وثيقهمسئوليت، تكاليف

.مباينت اساسي دارند.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

است كه چنانچه شخصي براي آزادي متهمي وثيقه توديع نمايـد درصورت ديدگاه اين يك

ميي احضار، وثيقه عدم حضور متهم به واسطه و دستوري توديع شده به نفع دولت ضبط شود

ره در باب ضبط وثيقه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به متهم از ناحيه وي قابل اعتراض در صاد

ق136ي باشد زيرا در ماده دادگاه مي گذار ثالث حق اعتراض براي وثيقه.ك.د.آ. مكرر

ي حقوقي قوه قضاييه مؤيد اداره1/10/64ـ4590/7يي شماره نظريه. بيني نشده است پيش

مياين برداشت است و منطوق قسمت اول ماده«: دارد كه اشعار ي مستفاد از طرز نگارش

ق136 اين است كه هرگاه متهمي كه وثيقه داده در مواقعي كه حضور او الزم.ك.د.آ.مكرر

ايداع وثيقه. دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد

ب .اشد يا ديگري اعم است از اينكه وسيله خود متهم

به مقررات قسمت دوم ماده مزبور را در آنچه كه مربوط به ابالغ به كفيل است نمي توان

و قرينه اي وجود ندارد اساساً صدر ماده تسرّي داد زيرا صرف نظر از اينكه در اين مورد دليل
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و براي هريك دستور مالحظه مي شود كه مقنن صريحاً حكم دو مورد را از هم تفكيك

».اي داده است جداگانه

باشدي وثيقه شخص ثالثي كننده چنانچه توديع.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140ي اما مطابق ماده

كهي احضار بايد به وثيقه حضور متهم به واسطه درصورت عدم گذار همچون كفيل اخطار شود

متهم، درصورت عدم تسليم. روز از تاريخ ابالغ متهم را تسليم مرجع قضايي نمايد20ظرف 

از دستور ضبط وثيقه به نفع دولت صادر خواهد شد اين دستور ظرف ده روزازتاريخ ابالغ 

ميي وثيقه ناحيه  .).ك.ا.ع.د.د.آ.ق143ي ماده(باشد گذار قابل اعتراض در دادگاه

ديدگاه دوم اين است كه در مواردي كه شخص ثالثي براي آزادي متهم وثيقه توديع نموده

گذاري احضار بايد همچون قراركفالت به وثيقهم حضور متهم به واسطهباشد درصورت عد

درصورت عدم تسليم،. اخطار شود كه متهم را ظرف بيست روز تسليم مرجع قضايي نمايد

وي دستور ضبط وثيقه به نفع دولت صادر خواهد شد اين دستور بايد به وثيقه گذار ابالغ گردد

رومي) گذار وثيقه( ز از تاريخ ابالغ، به دستـــور ضبط وثيقه در دادگاه اعتراض تواند ظرف ده

.نمايد

ي اين گروه اين است كه چنانچه شخص ثالثي براي آزادي متهم وثيقه توديع دليل عمده

است چون در تحليل حقوقي كفالت به دو صورت ميسر نمايد در واقع از وي كفالت نموده

مياست يكي آنكه كفالت شخص با تعيين وجه ال گيرد در اين فرض درصورت كفاله صورت

مي الكفاله به مكفول ملزم به پرداخت وجه) كفيل(عجز يا امتناع كفيل از تسليم مكفول،  . باشد له

در اين فرض چنانچه كفيل. پذيرد فرض دوم اينكه كفالت شخص با توديع وثيقه صورت مي

لههدر موعد مقرر مكفول را در مرجع قضايي حاضر ننمايد وثيق ي توديعي به نفع مكفول

) 15/12/1316هاي بانـــك كشاورزي مورخي قانون راجع به وثيقه ماده واحده.(شود ضبط مي

و درصورت عجز از و اين امر مستلزم اخطار به كفيل براي تسليم متهم در مهلت قانوني است
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 موجهه، نسبت به تسليم، دستور ضبط وثيقه بايد به وي ابالغ شود تا درصورت وجود معاذير

.اعتراض به دستور صادره در دادگاه صالحه اقدام نمايد

ق ق.ك.ا.ع.د.د.آ.اين تفسير با نظر مقنن در ناسخ.ك.ا.ع.د.د.آ.هماهنگي كامل دارد هرچند

 اين قانون 140و139ي مراجع قضايي نيست ولي آنچه كه در مواد در كليه1290.ك.د.آ.ق

و اجمال در قانون سابــق بهتر است بر تواند كاشف از اين آمده مي باشد كه موارد سكوت

و جديد مقنن تفسير شودي مبناي نظريه در اين صورت ضمن صيانت از حقوق.الحق

مي وثيقه از گذار، قانون نسبت به آحاد مردم در كليه مراجع به نحو يكسان اجرا و شود

مي تشتت .گردد آراء نيز جلوگيري

وي نظريه و به نظرميسوم كه در رسد سازگاري اقع جمع ميان دو نظريه مذكور است

و منطوق مواد قانوني دارد ديدگاه دكتر محمود آخوندي است كه در  بيشتري با مقصود مقنن

در«مطابق اين ديدگــاه. اعالم شده است) 1384چاپ(جلد پنجم آئين دادرسي كيفري 

گذار،ط وثيقه نيازي براي ابالغ به وثيقهقلمرو اجراي قانون اصول محاكمات جزايي براي ضب

و به محض تخلف متهم از حضور در مراجع قضايي وثيقه به  جهت معرفي متهم وجود ندارد

به. شود نفع دولت ضبط مي مي وثيقه بعد از ضبط وثيقه به نفع دولت، مراتــب گردد گذار ابالغ

».ي قانوني آن را اعالم كند تا اگر اعتراضي دارد در فرجه

ق136يي ماده در اين صورت با ثبوت يكي از موارد احصاء شده در تبصره ك.د.آ. مكرر

ي صادره نقض خواهد گرديد ساير تكاليفك دستور ضبط وثيقه.ا.ع.د.د.آ.ق143يو يا ماده

بهو حدود مسؤوليت وثيقه گذار همان است كه براي كفيل مقرراست يعني درصورتي كه متهم

و اجراي حكم حاضر شده يا شخص ديگري او وقت احضار در  كليه مراحل رسيدگي، صدور

و يا متهم يا وثيقه در را حاضر نموده گذار به لحاظ حدوث يكي از موارد احصاء شده
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قضايي نشده باشند از مسؤوليت مبري موفق به حضور در مرجع)ك.ا.ع.د.د.آ.ق(116ي ماده

.خواهند بود

و يا مختومه تعقيب يا برائت يا موقوفيپيگرد در صورت صدور قرار منع شدن پرونده متهم

و قاضي مكلف است از وثيقه به هر كيفيت ديگر قرارهاي تأمين صادره ملغي االثر خواهند شد

( توقيف شده رفع اثر نمايد .)ك.ا.ع.د.د.آ.ق144ي ماده.

و زي و محكوميت متهم، جبران ضرر ــان وارده به چون يكي از داليل تعقيب، محاكمه

آ(136و132عليه است لذا مقنن در مواد مجني آ.ك.د.قوانين كه)ك.ا.ع.د.د.و تصريــح نموده

هايي باشد كه مدعي مبلغ وثيقه،وجه الكفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت

و به همين دليل است خصوصي درخواست مي و.ك.ا.ع.د.د.آ.ق145ي درمـــادهكه كند

و محكوم شده، پيش.ك.د.آ.ق136ي ماده بيني شده است كه در مواردي كه متهم حضور نيافته

و زايد  و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده پرداخت خواهد شد محكوم به يا ضرر

و.ك.د.آ.ق132(رعايت مقررات مواد مذكور. شود برآن به نفع دولت ضبط مي

كه در بحث تناسب تأمين اشاره شد يكي از ضوابط قانوني ونهگ همان.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق134

و به دليل آمره بودن مقررات آيين دادرسي رعايت آن از سوي  تناسب تأمين با جرم است

.قاضي صادر كننده قرار تأمين ضروري است

ي خواستن متهم از وثيقه گذار به همان نحوي است كه در مورد كفيل تشريح گرديد شيوه

ب و مكفول از عبارات وثيقهو فقط بهه جاي عناوين كفيل و متهم استفاده خواهد شد كه گذار

مي منظور پرهيز از اطاله .شودي كالم از ذكر مجدد آن پرهيز
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:ي قراروثيقه نمونه

...... دارنده شناسنامه شماره ........ متولد ........ فرزند ......... قرار آزادي.......... به تاريخ

و ........ به قيد توديع وثيقه به مبلغ ......... متهم به ارتكاب ....... رستان شه ريال تا ختم دادرسي

و اعالم مي و اجراي حكم صادر و االّ. گردد صدور و قبولي آن آزاد در صورت توديع وثيقه

.ندارم/قرار به متهم ابالغ گرديد اظهار داشت وثيقه دارم. بازداشت خواهد شد

و امضاي متهم مشخصات و امضاي مقام صادر كننده قرار مشخصات

:ي قرار قبولي وثيقه نمونه

............ دارنده شناسنامه شماره ........متولد ......... فرزند .......خانم/ آقاي .......... به تاريخ

ا.......... مقيم .......... شهرستان  و يا ........(رائه سند مالكيت يك واحد با حضور در اين مرجع

تقاضاي توديع وثيقه در قبال ......)نامه بانكي به شماره الضمان يا ضمانت قبض سپرده وجه

مي......... آزادي  و متعهد گردد چنانچه از زمان صدور قرار قبولي وثيقه تا ختم دادرسي را دارد

م و شروع به اجراي حكم، درصورت عدم حضور بهو صدور ي واسطه تهم در مواقع الزم

.احضار، وثيقه توديعي به نفع صندوق دولت ضبط گردد

و امضاي وثيقه  گذار مشخصات

و به استناد قبض سپرده با احراز هويت وثيقه يا ضمانت نامه .......(ي بانكي به شماره گذار

.......) بـه شماره ........ توقيف ملك، صادره از اداره ثبت اسناديا گواهي......بانكي به شماره 

و اعالم مي .گردد قرار قبولي وثيقه صادر

و امضاي مقام صادر  كننده قرار مشخصات

 قبولي وثيقه چنانچه متهم در بازداشت باشد بايد دستور آزادي وي ذيل قرار: توجه

.ي ترخيص متهم اقدام نمايد صادرگردد تا دفترشعبه نسبت به تنظيم نامه
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و در خاتمه ي قرار وثيقه چند مورد از استعالمات به عمل آمده از اداره حقوقي قوه قضاييه

.نماييم نظريات كارشناسان محترم آن اداره را طرح مي

: سؤال

د آيا وثيقه ميهائي كه مأمورين انتظامي نمايند واجد آثارر قبال آزادي متهمان تحصيل

 قانوني است يا خير؟

: پاسخ

ق و نيز در اجراي.ك.ا.ع.د.د.آ.قرار تأمين كه وفق مقررات مبحث دوم از فصل چهارم

ق به.ك.د.آ.مقررات مبحث پنجم از فصل پنجم توسط مقامات قضايي متعاقب تفهيم اتهام

و به متهم ابالغ مي از متهم صادر و نيز قرار قبولي تأمين كه متعاقب تقاضاي توديع وثيقه شود

در سوي شخص ثالث در قبال آزادي متهم صادر مي و تشريفات مقرر شود با رعايت ضوابط

اي كه متهم يا شخص ثالث در مراكز انتظامي براي قانون واجد آثار قانوني است، لذا وثيقه

اگر اين امر به دستور مقام. قانوني تأمين كيفري استنمايد فاقد آثار آزادي متهم توديع مي

قضايي صورت پذيرفته باشد ممكن است نسبت به مقام صادر كننده دستور تخلف انتظامي 

».محسوب گردد

) اداره حقوقي6/5/66ـ2176/7ي شماره نظريه(

و فقدان آثا به لحاظ غيرقانوني بودن اخذ تأمين از ناحيه وي مأمورين انتظامي ر قانوني

ي قضات اي كليهي قضاييه به موجب بخشنامه هايي، رياست محترم قوه حقوقي چنين تأمين

هاو ساير واحدهاي واحدهاي قضايي سراسر كشور را از صدور دستور قضايي به كالنتري

)37(.بر اخذ تأمين از متهمان منع نموده است انتظامي كشور مبني

بنابر اعالم نيروي: رياست محترم قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسر كشور9/9/79–14170/79/1 بخشنامه شماره	�
و كالنتري ، مالحظه شده است، مقامات قضايي ضمن صدور دستورات قضايي خود به پاسگاه ها، برخالف انتظامي جمهوري اسالمي ايران
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: سؤال

مي يا وجه)وجه الوثاقه(قه دادن مبلغ وثي آيا افزايش يا الكفاله تشديدتأمين محسوب شود

 خير؟ 

:پاسخ

قرار.ك.د.آ.ق171ي ماده5پاسخ اين سوال از اين حيث حائز اهميت است كه مطابق بند

تشديد تأمين در صورتي كه با موافقت دادستان صادر شده باشد به تقاضاي متهم قابل اعتراض 

ان قرار بدون اينكه منجر به تبديل نوع قرار گردد تضييقي است كه باشد چون افزايش ميز مي

و آزادي مي برحقوق چه بسا متهمي كه موفق به توديع وثيقه يا معرفي. گردد هاي متهم تحميل

و اين امر موجب الوثاقه يا وجهي وجه كفيل با مالئت بيش از مبلغ معين شده الكفاله نگردد

ت و مقامات و براي اينكه وي قادر به بازداشت وي گردد عقيب يا تحقيق با علم به اين امر

يا اعالم شكايت از تشديد تأمين نباشد بدون تغيير نوع تأمين بخواهند ميزان وجه الكفاله

اعتقاد به قابل اعتراض بودن تشديد مبلغ قرار با اصل تفسير. الوثاقه را افزايش دهند وجه

ي قضاييه نيز درنظريه قوه حقوقيي ارتر است ادارهقوانين جزائي به نفع متهم نيز سازگ

و يا وجه«: است اعالم نموده3/8/72ـ3506/7شمــــاره الكفاله تشديد افزايش ميزان وثيقه

و از سوي متهم قابل اعتراض است ».تأمين محسوب

م و آنان را فعالً آزاد نمايند«اند راجع مذكور، خواستهمقررات از بر».نسبت به اخذ تأمين از متهمين اقدام صدور اين قبيل دستورات عالوه
و مشكالتي براي واحدهاي انتظامي، به وجود آورده است نظر از آن كه، تأميناتي كه از طرف ضابطان قطع.اشكال قانوني، ابهام، سردرگمي

مياخذ شود، فاقد  يا. باشد ضمانت اجراء و حضور به موقع وي بر توجه اتهام، براي دسترسي به متهم در صورت وجود داليل كافي و اصوالً
در ماده  از قرارهاي تأمين مقرر در امور كيفري مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه132جلوگيري از تباني، صدور يكي و انقالب هاي عمومي

در پي 1378 از تكاليف قانوني قاضي پرونده استو ابالغ آن . تفيهم اتهام به متهم،
در موارد جرايم مشهود كه برابر ماده(ضابطان دادگستري، در جريان تحقيقات مقدماتي  قانون مرقوم، براي تكميل تحقيقات ضروري24جز

از19ماده به صراحت بخش آخر) نظر نگهداشتن متهم تجويز شده است ساعت تحت24و حداكثر تا مدت  قانون مزبور، حق اخذ تأمين
و بنابراين صدور دستور به مراجع انتظامي سپردن اختيار اخذ تأمين كيفري به مقامات» متهم با قيد ضامن معتبر، آزاد شود« متهم را ندارند

و فاقد اختيار در اين زمينه مي و موجب مسؤوليت خواهد بود غير قضايي از قانون . باشد كه تخلف
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:سؤال

 آيا موافقت دادستان با تشديد يا تخفيف تأمين الزم است يا خير؟

: پاسخ

و حتي.ك.د.آ.ق169ي ماده) 1337مرداد ماه( ابق اصالحي مط دادستان در جريان تحقيقات

و قبل از تنظيم كيفر خواست مي توانـــد از بازپرس درخواست بعد از صدور قرارنهايي

از. تشديد يا تخقيف تأمين نمايد در صورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف به قبول آن است

به.ك.د.آ.ق171يه ماد5طرفي مطابق بند  اعمال حق اعتراض متهم به تشديد تأمين منوط

موافقت دادستان با قرار تشديد تأمين است زيرا در صورت عدم موافقت دادستان با قرار 

و لزومي به ارسال پرونده براي  تشديد تأمين بازپرس مكلف به تخفيف تأمين خواهد بود

دري حقوقي قوههادار. رسيدگي به اعتراض متهم نخواهد بود ي قضاييه در اين خصوص

:است چنين اظهار عقيده نموده11/10/72 مـورخ5571/7يي شماره نظريه

موافقت دادستان با قرار تشديد تأمين الزم نيست ولي بايد اين قرار به اطالع دادستان«

و درخواست تخفيف نمايد بازپرس مك لف به قبول برسد زيرا اگر دادستان با آن موافق نباشد

و اگر با آن موافق باشد به متهم ابالغ گردد تا اگر اعتراضي دارد وفق ماده  171ي آن است

».اقدام نمايد.ك.د.آ.ق

به بازپرس اختيار داده است كه دركليه مراحل.ك.د.آ.ق38اما راجع به تخفيف تأمين ماده

دي كه قانون تصريح نموده است جز در موار. تحقيق قرار تبديل تأمين متهم را صادر نمايد

از) موافقت(نظر جلب : دادستان الزم نيست اين موارد عبارتند

 قرار بازداشت متهم-1

 قرار تشديد تأمين-2
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بنابراين قرار تخفيف تأمين نيازي به موافقت دادستان ندارد مگر اينكه دادستان به تشديد

انچه بازپرس با عقيده دادستان موافقت تأمين متهم عقيده داشته باشد كه در اين صورت چن

. نداشته باشد دادگاه حل اختالف خواهد نمود

در سيستم دادسرا، دادگاه درچه مواردي مجاز به اخذ تأمين از متهم يا تبديل تأمين: سؤال

 است؟) الصدور سابق(

و پاسخ–جواب  براي پاسخ به اين سؤال بايد حاالت مختلف مورد تفكيك قرار گرفته

.سؤال حسب مورد در حاالت مختلف داده شود

و يا مواد.د.آ.ق306وب59 چنانچه پرونده با اختيار حاصله از مواد-1 .ق27و22ك

وشعب ديوان عالي كشور بدايتاً در دادگاه مطرح رسيدگي2و1هاي كيفري تشكيل دادگاه

ق59الذكرو ماده قانون اخير27قرارگيرد به تصريح تبصره ماده  در موارد مختلف.ك.د.آ.ب

ي دادگاه خواهد بود، بديهي است در اين فرض تبديل تأمين اخذ تأمين الزم از متهم به عهده

.اعم ازتخفيف يا تشديد رأساً توسط دادگاه صورت خواهد گرفت

از-2  در صورتي كه پرونده با كيفرخواست دادسرا به دادگاه ارسال شده باشد اخــذ تأمين

و ارسال پرونده به متهم از تكاليف مقامات تحقيق است ليكن پس از صدور كيفرخواست

يامي.ك.د.آ.ق169ي دادگاه، دادستان به تجويز ماده تواند از دادگاه موجهاً درخواست تشديد

مي. تخفيف تأمين متهم را بنمايد كه عالوه بر آن متهم نيز او پرونده تواند از دادگاهي اش نزد

دراين صورت دادگاه مكلف. است درخواست تخفيف تأمين خود را بنمايدمطرح رسيدگي

و قرار مقتضي اعم از قبول تقاضاي ايشان  است به درخواست دادستان يا متهم رسيدگي نموده

.و تبديل تأمين يا رد آن را صادر نمايد قرار صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي است
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و آن در صورتي دادستان در مواردي مكلف به تقاضاي صدور قرار تأمين از دادگاه است

و يا اساساً از متهم تأمين اخذ نشده باشد است كه تأمين سابق با. الصدور به جهتي منتفي شده

: اين توضيح كه

تشكيل.ق39ي اگر متهم با حكم دادگاه بدوي تبرئه شود به تصريح شق اخير ماده-الف

و ماده . بايد بالفاصله آزاد شود.ك.ا.ع.د.د.آ.ق213يو ماده.ك.د.آ.ق344ي محاكم جنائي

و دادنامه تجديدنظر خواسته چنانچه حكم صادره مورد اعتراض شاكي يا دادستان قرار گيرد

ي رسيدگي به پرونده فاقد در مرجع تجديدنظر نقض گردد در اين صورت متهم براي ادامه

اي. تأمين خواهد بود ن اعتقادند كه در اين فرض جز در مورد قرار بازداشت البته اقليتي بر

شود بلكه ها اصل قرار تأمين منتفي نمي موقت كه فاقد وجه قبولي است در مورد ساير تأمين

و درصورت شروع به رسيدگي به پرونده در مرجع صالح بايد متهم  بعد از نقض رأي برائت

و ضرورتي به  و با تأمين سابق بازداشت شود صدور قرار تأمين مجدد نيست كه اين احضار

. است.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق(144ي نظريه مخالف صريح ماده

 يك فرض ديگر اين است كه امكان دارد پرونده از طريق دادسرا به دادگاه ارسال-ب

و. باشد گرديده ليكن از متهم تأمين اخذ نشده گاهي دراثرحدوث اختالف بيــن بازپرس

بيدادستان در مورد مقصر تقصيري متهم، پرونده بايد براي حل اختالف به دادگاه بودن يا

به. ارسال گردد چنانچه بازپرس عمل متهم را جرم نداند يا برفرض جرم بودن عمل انتسابي،

داليل ديگري بزه موضوع پرونده منتسب به متهم نباشد طبعاً در مورد وي قرار تأمين نيز صادر 

و اگر دادستان با اختالف به دادگاهحل عقيده بازپرس موافق نباشد پرونده براينخواهد شد

و متهم را مقصر. گرديد خواهد ارسال چنانچه به نظر دادگاه عمل انتسابي به متهم جرم بوده

به.ي وي را صادر خواهد نمود تشخيص دهد قرار جلب به محاكمه پس از صدور قرار جلب
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يي الحاقي به ماده تبصره.( تأمين كيفري نمايدمحاكمه، دادستان بايد تقاضاي صدور قرار

).همان قانون178يك وماده.د.آ.ق169

ي دادنامه. جز در موارد مذكور دادگاه حق اخذ تأمين از متهم يا حق تبديل متهم را ندارد

مي25/8/73ـ 150: شماره : باشد دادگاه انتظامي قضات در همين خصوص

بـــدون درخواست.ك.د.آ.ق169يي ماده مفاد تبصرهرييس دادگاه كيفري يك برخالف«

».مرتكب تخلف شده است.... دادستان مبادرت به اخذ تأمين از متهم نموده 

به«: اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در اين رابطه چنين اظهارنظر نموده است نصي كه

ق هود نيست، اما اگر پروندهمش.ك.د.آ.دادگاه اجازه دهد تا تأمين قبلي را تشديد نمايد در

و تشديد يا  و قاضي دادگاه متصدي تحقيق باشد اخذ تأمين مستقيماً در دادگاه مطرح گردد

)4/5/72ـ1911/7ي شماره نظريه(».تخفيف آن با دادگاه خواهد بود

دادگاه عالي انتظامي قضات در رابطه با تشديد تأمين متهم توسط دادگاه بدون درخواست

: چنين رأي داده استدادستان

يو تبصره330و 162و40با توجه به مواد«):12/10/72ـ 183يي شماره دادنامه(

و ماده.د.آ.ق312 ق.ق289يك و ماده6/6/61مصوب.ك.د.آ.اصالح موادي از

هاي درصدور برگ2،رييس دادگاه كيفري1368مصوب2و1تشكيل دادگاههاي كيفري.ق29

و تشديد قراركفالت سابقجلب مكرر بر با اي متهم الصدور توسط دادسرا بــه بازداشت موقت

».وجود حضور متهم در دادگاه مرتكب تخلف شده است

و بازپـــرس در توقيف احتياطي گاهي ممكن است با حدوث اختالف عقيده بين دادستان

ا و نيز درصورت اعتراض متهم به قرار توقيف حتياطي يا وثيقه منجر متهم يا تشديد تأمين وي

گردد پرونده براي حل اختالف يا رسيدگي به اعتراض به بازداشت كه توسط داديار صادر مي

به دادگاه ارسال گردد در اين صورت دادگاه صرفاً در چهارچوب اعتراض يا اختالف مجاز به 
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و فراتر از آن حق اظهارنظر ندارد است در غيراينصورت اقدام وي ممكن. رسيدگي است

در. تخلف انتظامي محسوب گردد به يك نمونه از آراء دادگاه عالي انتظامي قضات

(خصوص توجه فرماييد اين ) 18/2/1311ـ 1059ي دادنامه شماره:

و رأي بر فسخ قرار توقيف متهم، قرار تبديل« اقدام حاكم دادگاه كه در ضمن اظهار عقيده

و وجه الكفاله از وظايف توقيف را به اخذ كفيل داده تخلف است زي را صدور قرار اخذ كفيل

و خارج از وظيفه ».ي دادگاه است بازپرس

تقرار بازداشت موق: مبحث پنجم

ق به توقيف احتياطي تعبير شده است شديدترين 1290.ك.د.آ.قرار بازداشت موقت كه در

 عبارت است از منظور از بازداشت موقت. بيني شده در قانون است قرار تأمين كيفري پيش

سلب آزادي از متهم از طريق زنداني نمودن وي در اثناء تمام يا بخشي از تحقيقات مقدماتي

گونه كه در برخي از مواد قانوني تصريح شده است ممكن همان. توسط مقام قضايي ذيصالح

و اجراي حكم نيز بطول انجامد و صدور .است بازداشت متهم تا ختم دادرسي

 وكفالت نيز ممكن است منجر به بازداشت متهم براي مدت هاي وثيقه از تأمينهرچند هركدام

مديدي گردند ليكن اهميت بازداشت موقت از آن جهت است كه آزادي متهم حتي با امكان

وـنو از اين حيث يك تأمي. معرفي كفيل يا توديع وثيقه نيز وجود ندارد شديد محسوب

و به همين هاي فردي است تهديد كننده آزادي و به شدت با اصل برائت در تعارض است

و اعمال آن بايد با كمال احتياط عمل شود .دليل در صدور

ح ازماده.ك.د.آ.ق38ي به لحاظ اهميتي كه توقيف متهم دارد مقنن در ماده 3و بنـــد

و انقالب ضمن دادن اختيار صدور قراربازداشت اصالحي قانون تشكيل دادگاه  هاي عمومي

است درصورتي كه مستنطق رأساً قرار توقيف بدهد مكلف است متهم به بازپرس، مقرر نموده

عدم رعايت اين امر تخلف. العموم بفرستد ساعت مفاد قرار خود را كتباً براي مدعي24تا 
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: آمده است قضات انتظامي عالي دادگاه7/3/1309 مورخ 610ي شماره دردادنامه. انتظامي است

مت« ».هم از طرف بازپرس بدون اينكه دادستان را از آن مطلع سازد تخلف استتوقيف

چنانچه دادستان با قراربازداشت موقت صادره موافق نبوده يا درصورتي كه دادستان در

مورد متهمي عقيده به صدور قرار بازداشت موقت داشته باشد ليكن بازپرس با آن موافق نباشد 

اختالف، متهم به دستور بازپرس يا دادستانحل تا زمان.دادگاه حل اختالف خواهد نمود

مي. بازداشت خواهدشد تواند به قرار بازداشت موقت صادره از سوي مقامات تحقيق متهم نيز

(و تعقيب اعتراض نمايد قيد حق اعتراض متهم در متن قرار صادره الزامي است 38ي ماده.

ح از ماده.)ك.ا.ع.د.د.آ.ق147يو تبصره ماده.ك.د.آ.ق  قانون3البته مطابق اصالحي بند

و انقالب مصوب و بازپرس15/4/73تشكيل دادگاههاي عمومي  درصورتي كه بين دادستان

در مورد صدور قرار بازداشت موقت اختالف عقيده باشد به شرط اينكه نظر دادستان بر

و در غيراينصورت دادگاه صدور قرار بازداشت موقت باشد نظر دادستان متبع خواهد بود عدم

حل اختالف خواهد نمود ضرورت ابالغ قرار توقيف موقت به متهم نيز در

و عدم رعايت اين امرتخلف پيش.ك.ا.ع.د.د.آ.ق147يو ماده.ك.د.آ.ق137ي ماده بيني شده

 دادگاه عالي انتظامي قضات در همين 21/7/1315ـ 1969ي شماره دادنامه. شود محسوب مي

ا آن«:سترابطه و متهم بدون ابالغ در موردي كه قرار توقيف متهم از طرف بازپرس صادر

».توقيف شده تخلف است

و درصورت حدوث و دادستان ميسر است فك قرارتوقيف متهم نيز با موافقت بازپرس

چنانچه با اعتراض متهم به قرار توقيف. اختالف بين آن دو دادگاه حل اختالف خواهد نمود

و دالئل اعتراض متهم به موقت داد گاه وارد رسيدگي شود صرفاً با بررسي محتويات پرونده

و يا درصورت وارد تشخيص دادن اعتراض متهم به  و رد اعتراض متهم ابرام قرار توقيف

را نقض قرار توقيف موقت اكتفا مي و حق تعيين نوع تأمين ضمن نقض قرار بازداشت نمايد
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عدم رعايت اين 18/13112ـ 1059يي شماره قضات در دادنامهدادگاه عالي انتظامي. ندارد

بر«: است امررا تخلف انتظامي محسوب نموده و رأي حاكم دادگاه كه در ضمن اظهار عقيده

فسخ قرار توقيف متهم، قرارتبديل توقيف را به اخذ كفيل داده تخلف كرده است زيرا 

و خار گونه كه تأخير همان».ج از وظيفه دادگاه استصدور قرار اخذ كفيل از وظايف بازپرس

و عدم اعالم جرم انتسابي به متهم تخلف است تأخير در ابالغ  در تحقيق از متهم جايز نيست

. باشد قرار بازداشت متهم نيزجايز نمي

 انواع قرار بازداشت موقت: گفتار اول

ب با بررسي قوانين مي بنـديه شرح زيـــــــر دسـته توان قرارهاي بازداشت موقت را دردو نوع

: نمود

 بازداشت موقت الزامي-1

)38( بازداشت موقت اختياري-2

 بازداشت موقت الزامي: بخش اول

در منظور از بازداشت موقت الزامي يا اجباري اين است كه مقنن با لحاظ ضرورت هايي

م ورد متهمان به برخي از جرايم مقام قضايي را مكلف به صدور قرار بازداشت موقت در

 
از جلد پنجم كتاب آيين دادرسي كيفري دكتر محمودي آخوندي تقسيم-1 از)1384چاپ(بندي مزبور اقتباس شده است هرچند برخي

و صاحب بر تقسيم قضات مي نظران در صورت احراز شرايط صدور قرار بازداشت موقت بندي مزبور انتقاداتي وارد از جمله اينكه دانند
و متهم اقتضاي صدور. از به صدور قرار تأمين ديگري نيستدرخصوص مورد، بازپرس مج و احوال پرونده و اوضاع يعني آنجا كه شرايط

و مستوجب  قرار بازداشت موقت دارد در صورت صدور قرار تأمين ديگري به جاي قرار بازداشت موقت قرار صادره نامتناسب خواهد بود
بندي ديگري قبيل قرارها نيز بازداشت اختياري نام نهاد به همين جهت اين گروه تقسيمتوان به اين تخلف انتظامي است با اين وصف نمي

و بازداشت موقت مطلق ارائه مي از بازداشت موقت نوع اول اين است كه مقنن براي. نماينداز انواع قرارها به بازداشت موقت مقيد منظور
از بازداشت يا اين نوع و تا زماني كه اقتضاي بازداشت متهم موجود باشد قرار قابل حداكثر پيشها زمان معيني را اعم از حداقل بيني ننموده

از دادرسي كه باشد قرار قابل فك مي در هر مرحله و به محض رفع اقتضاي بازداشت در قرار نوع دوم چون مقنن تمديد است باشد ليكن
از سپري شدن مدت از نوع ديگر نيست مثل قرار بازداشت را مقيدبه زمان معيني نموده قبل و تبديل به تأمين  مزبور، قرار صادره قابل فك
و ارتشاء . اجباري بودن بازداشت موقت يك ماهه در جرايم اختالس
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و توجه اتهام به متهم مكلف. ارتكاب آنها نموده است در اين موارد بازپرس با احراز شرايط

و نيازي به احصاء داليل ضرورت صدور قراربازداشت به صدور قراربازداشت  موقت است

و مستند نمودن قرار صادره به ماده ي قانوني كه صدور قرار مزبور درخصوص موقت ندارد

ميمو از. نمايد رد را الزامي نموده كفايت : موارد بازداشت موقت اجباري در قوانين ما عبارتند

ق130برابرتبصره الحاقي به ماده-١ يا«.ك.د.آ. مكرر درباره كساني كه به اتهام سرقت

و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي و يا جعل گيرند هرگاه كالهبرداري

و قرائ و يك فقره سابقهدالئل ي محكوميتن موجود داللت بر توجه اتهام به آنان نمايد

و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك ازجرائم  قطعي

.ك.ا.ع.د.د.آ.ق35ي مقنن درماده». صادرخواهد شـد باشند قراربازداشت مذكور داشته

و خيانت درامانت را به جرائم كه تكرار تبصره مذكور است جرائــم  اختالس، ارتشاء

ق130ي احصاء شده در تبصره ماده .ك افزوده است.د.آ. مكـــرر

و داوريي مصوب.ق18ي ماده3ي مطابق تبصره-٢ مربوط به مقررات امورپزشكي

درصورت كشف داروي تقلبي، بازپرس مكلف به صدور قرار بازداشت«2/3/1334

ياميموقت در مورد متهم  و چنانچه استفاده از داروهاي مذكور منجر به فوت باشد

و مرض دائم يا فقدان يا نقص يكي از اعضاء يا حواس مجني عليه گردد وفق بند الف

شد18يب ماده ». متهم تا خاتمه دادرسي در توقيف نگهداشته خواهد

درباره«6/4/1344ي قانون لغو مجازات شالق مصوب براساس بندج ماده واحده-٣

ي ديگرمورد كه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحــه كساني

و قرائن موجود داللت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار تعقيب قرار گيرند چنانچه دالئل

و تا صدور حكم ادامه خواهد يافت ».بازداشت صادر خواهد شد
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لغ بندج ماده واحده و دادگاه6/4/44و مجازات شالق مصوبي قانون هاي در دادسرا

آ و الزم1290.ك.د.نظامي كه قانون االجرا است، زيرا حكم مقرر حاكميت دارد نسخ نشده

و قانون ماهوي كيفري محسوب) يك حكم(درتبصره مذكور  راجع به آيين دادرسي است

. باشد.ا.م.ق729ي شود كه مشمول نسخ موضوع ماده نمي

19/3/59تشديد مجازات مرتكبان جرايم موادمخدرمصوب اليحه قانوني17ي ادهم-٤

 كه به اتهام ارتكاب جرايم مذكور در مواد براي كليه كساني«: دارد مقررمي

مي قانون تحت اين15و13،11،9،8،7،6،2 و قرائن گيرند چنانچه داليل تعقيب قرار

و در موجود داللت كافي بر توجه اتهام به آنان نماي د قرار بازداشت صادر خواهد شد

ي بازداشت متهم تا تاريخ شروع دادرسي با صدور حكم برائت از دادگاه صورت ادامه

و رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون خارج از نوبت به جزايي آزاد خواهند شد

».آيد عمل مي

و كالهبرداري مرتكبين اختالس،ارتشاء تشديد مجازات.ق3ي ماده4ي تبصره مطابق-٥

هرگاه ميزان رشوه بيش از دويست هزار ريال باشد در صورت وجود«15/9/67مصوب

و اين قرار در  داليل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است

)39(».يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهند بود هيچ

و قانون تشديد مجازات5ي ماده5ي بر اساس تبصره-٦ و ارتشاء  مرتكبين اختالس

هرگاه ميزان اختالس زائد بر صد هزار ريال باشد در صورت وجود داليل«كالهبرداري

و اين قرار در هيچيك  كافي، صدور قراربازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است

».از مراحل دادرسي قابل تبديل نخواهند بود

و ارتشاء درخصوص نظامياني كه به استناد ماده.ق3 ماده4 تبصره-1 مي.م.ن.ج.م.ق118تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ماده شوند قابل اعم تعقيب ال نيست
و انقالب حاكميت دارد . قانوني مزبور در مراجع قضايي عمومي
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مي.م.ن.ج.م.ق123ي ماده-٧ ر نظامي كــه زائد بر يك ميليون ريال اختالسه«: دارد مقرر

كند در صورت وجود داليل كافي،صدور قراربازداشت موقت به مدت يكماه الزامي

و اين قرار در هيچيك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود ».است

و تصرف عدواني يا ايجاد.ا.م.ق690 ماده2ي مطابق تبصره-٨ در جرايم مربوط به تجاوز

و ممانعت از حق و قرائن«مزاحمت درصورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشترباشد

».قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد

 بازداشت موقت اختياري: بخش دوم
و و معيارهاي صدور قرار بازداشت موقت را مشخص  دراين نوع بازداشت مقنن ضوابط

و مياحصاء نموده از تطبيق ضوابط بر مصاديق را بر عهده قاضي محول نمايد اين نوع قرار

و آزادي و قضايي قابل توجيه است زيرا اگرچه بازداشت موقت، رعايت حقوق هاي نظر علمي

و به شدت با اصل برائت در تعارض است با اين حال متهم را به مخاطره مي اي در پاره« اندازد

و و آزادياز موارد تأمين عدالت مي تضمين حقوق كند كه قاضي هاي ساير شهروندان ايجاب

 بازداشت در بسياري از كشورها پذيرفته شده)40(».از اين داروي تلخ ولي مؤثر استفاده كند

 مكرر 130است مستند قانوني صدور قرار بازداشت موقـت اختياري در حقوق ما ماده

مي130ت مادهاس.ك.ا.ع.د.د.آ.ق32و ماده 1290.ك.د.آ.ق در موارد ذيل«: دارد مكرر مقرر

: توقيف متهم جايز است

 در جنايات مطلقاً-1

و يا وثيقه ندهد-2 . در امور جنحه وقتي كه متهم ولگرد بوده كفيل

يا-3 و و داليل جرم شده  در هر مورد كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاء آثار

و تباني با شهود و مطلعين گرديده يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع باعث مواضعه

 سمت انتشارات– 1380 آيين دادرسي كيفري دكتر محمد آشوري جلد دوم چاپ-�
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و همچنين در موقعي كه بيم فرار يا پنهان آن كنند شدن متهم باشدو به طريق ديگري نتوان از

.جلوگيري نمود

 ضوابط صدور قرار بازداشت موقت: گفتار دوم

ب عالوه بر قاعده و متهم، قرار ازداشت موقت بايدي لزوم تناسب تأمين كيفري با جرم

و موجه باشد و. مستدل قاضي بايد ضمن اعالم داليل صدور قرار بازداشت، مستند قانوني

و داليل  داليل انطباق موضوع با قانون مورد استناد را نيز در متن قرار صادره بيان نمايد

ص دو نمونــــه از دادنامه. آوري شده باشد كافي بر توجه اتهام به متهم جمع ادره از هاي

: دادگاه عالي انتظامي قضات در اين رابطه به شرح ذيل است

كه.ك.د.آ.ق162و60،63، 130باتوجه به مواد«- بازپرس دادسراي عمومي

و جمع آوري داليل قرار بازداشت صادر نموده كه تناسبي قبل از انجام تحقيقات كافي

و اقدام معاون دادستان نيز در مرتكب تخلف شده است....... با اتهام متهم نداشته 

آوري داليل تخلف از مقررات محسوب صدور قرار بازداشت موقت متهم قبل از جمع

)24/5/75–88و89ي شماره دادنامه(».است

مرتكب ....... داديار دادسراي عمومي در صدور قرار بازداشت غيرموجه«-

)21/8/75-174ي شماره دادنامه».تخلف شده است

و ديگرازمالكيكي هاي كلي كه در صدور قرار توقيف احتياطي بايد مدنظر قرار گرفته

و يا داليل تحصيل شده  و امارات موجود قبل از صدور قرار احراز گردد اين است كه قرائن

و. در پرونده داللت بر توجه اتهام به متهم نمايد بايد توجه داشته باشيم تأكيد به تناسب تأمين

به ذكر دادنامه هاي انتظامي ما را به اين وادي رهنمون نسازد كه از صدور قرار بازداشت موقت

و وضعيت  منظور مصون ماندن از تعقيبات انتظامي برحذر نمايد زيرا وقتي كه اهميت جرم
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. گردد متهم اقتضاي صدور قرار بازداشت موقت دارد عدم صدور آن هم تخلف محسوب مي

د هاي ذيل دادنامه : ادگاه انتظامي قضات مؤيد اين معني هستندالذكر از

چنانچه صدور قرار تأمين«:2/7/1312–1489و 2/8/1312-1286يي شماره دادنامه

و در عين حال بازپرس وجه درباره متهم مبني ي نقدي تعيين الضمانه بر جلوگيري از تباني بوده

الضمانه واخذ نه گرفتـــن وجهزيرا علت اقتضاء توقيف متهم را داشته. نموده، تخلف است

برفرض هم كه بتوان آن را متناسب اتهام فرض كرد با علتي كه در نظر. الضمانه از متهم وجه

».بازپرس موجب گرفتن تأمين شده سازگار نيست

ق130و130با عنايت به مواد«:75ك/21/8–170و 169يي شماره دادنامه .ك.د.آ. مكرر

د راظهارنظر به فك قرار بازداشت موقت صادره ازسوي جانشين دادياردادسراي عمومي

و دادرس دادگاه در تأييد نظريه داديار بر فـك قراربازداشت  بازپرس با توجه به اهميت قضيه

و داديار در ابقاء يا فك قرار مرقوم، با توجه به اهميت  در رابطه با اختالف جانشين بازپرس

»اند مرتكب تخلف شدهقضيه كه اقتضاي بازداشت را داشته،

بي2آقاي رييس دادگاه كيفري«:8/9/72-155يي شماره دادنامه مورد قـــرار بازداشت كه

».موقت صادره درباره متهم به ايراد جرح با چاقو را فك نموده تخلف كرده است

توان مطابق مقررات موجود، ضوابط صدور بازداشت موقت را درچهار بند به شرح ذيل مي

:ه نمودخالص

 شدت مجازات-1

او احتمال فرار متهم يا مخفي-2  شدن

و داليل جرم-3  بيم امحاي آثار

و رفع ممانعت از اداي-4 و مطلعين و تباني شهود  جلوگيري از مواضعه

.توسط گواهان شهادت



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

75

��

:پردازيممي هاي قانوني فوق ذيالً به تشريح هريك از مالك

: شدت مجازات-1

تصريح نموده است كه تأمين.ك.ا.ع.د.د.آ.ق134يو ماده.ك.د.آ.ق130يهمقنن در ماد

و شدت مجازات تناسب داشته باشد قانونگذار در ارائه ضوابط صدور. بايد با اهميت جرم

و با مجازات انواع تأمين را هاي كيفري، صدور قرار بازداشت موقت در جرايم مهم هاي شديد

ق130ي كه در بند اول ماده به طوري. جايز شمرده است آورده است درجنايات.ك.د.آ. مكرر

ك نيزصدور قراربازداشت موقت.ا.ع.د.د.آ.ق32ي ماده. االطالق جايـــز است توقيف متهم علي

ي ماده. باشد را جايز دانسته است در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سه سال حبس مي

و صدور قرار بازداشت موقت را در مورد جرايم همين قانون نيز پا فراتر نهاد35 ه

و افساد عمد،آدم قتل و نير جرايمي كه مجازات قانوني آنهافي ربايي، اسيدپاشي، محاربه االرض

بنابراين يكي از ضوابطي كه در صدور. است را الزامي دانسته است) دائم(اعدام يا حبس ابد

ق اضي تحقيق قرار گيرد شدت مجازات قانوني جرم قرار توقيف احتياطي بايد حتماً مد نظر

10/8/74–21/1/28،103-4431يي شماره دادگاه عالي انتظامي قضات در دادنامه. است

: رفع توقيف از فردي كه متهم به ارتكاب جنايت بوده را تخلف دانسته است

ش« و و محل اقامت غل او معلوم نباشد در صورتيكه جرم منتسب به متهم به درجه جنايت بوده

و رفع توقيف از او به اخذ كفيل بدون رعايت تناسب جرم با ميزان وجه و اوضاع الكفاله

».احوال امر تخلف است

و رييس دادگاه كيفري يك در تبديل نامناسب قرار بازداشت موقت به وثيقه به ....«و

».مبلغ يك ميليون تومان در موضوع قتل عمدي مرتكب تخلف شده است

او-2 : احتمال فرار متهم يا مخفي شدن
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مي فلسفه پيش  129ي ماده. باشد بيني قرارهاي تأمين، جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم

مي.ك.د.آ.ق مي«: دارد مقرر از براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، بازپرس تواند يكي

نيز ضمن مكلف نمودن قاضي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق 132ي ماده»....تأمين ذيل را صادرنمايد قرارهاي

به صدور قرار تأمين كيفري، يكي از دو دليل وضع اين حكم را جلوگيري از فرار يا پنهان 

و حضور به موقع وي در مراجع قضايي اعالم كرده) متهم(شدن متهم براي دسترسي به او 

م».است و احراز آن به عوامل و احتمال فرار متهم امري نسبي است ختلفي از جمله نوع اتهام

و سابقه و كيفيت زندگي متهم اعم شدت مجازات قانوني جرم، شخصيت متهم ي او، نوع كار

و اقدامات او پس از وقوع جرم بستگي دارد و مزاج متهم هر. از مجرد يا متأهل بودن، سن به

سا تقدير تأمين كيفري بايد به گونه زد به عنوان مثال اگر از اي باشد كه بيم فرار متهم را منتفي

و احوال قضيه استنباط مي و شود كه قرار كفالت يا وثيقه نمي اوضاع تواند مانع فرار متهم

هاي مناسبي براي متهم موردنظر مخفي شدن او گردد در اين صورت قرارهاي مزبور، تأمين 

.باشند نمي

و داليل جرم-3 : بيم امحاي آثار

از: آثار جرم)1/3 يا آثار جرم هر نشانهمنظور اي است كه وقوع جرمي از سوي شخص

مي اشخاصي غير به عنوان مثال وجود جسدي كه با اصابت گلوله جان. نمايد معين را اثبات

و يا با ضربات سهمگين سالح سرد از پاي درآمده است ممكن است دليل وقوع جرم  باخته

م باشد، اطالعات راجع به صحنه و مكان وقوع جرم جنيي وقوع جرم، وضعيت عليه، زمان

و لوازم بدست آمده از صحنه مي اشياء شود ولي هميني جرم نيز بدواً آثار جرم گفته

و لوازم ممكن است در ادامه رسيدگي به پرونده جزو داليل انتساب جرم به  و اشياء اطالعات

تهي به عنوان مثال وقتي از صحنه. شخص معيني محسوب گردند گاري بدستسي جرم يك
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مي مي و يا تار مويي كشف داوري صرفاً به عنوان آثار جرم شود بايد در بدو امر بدون پيش آيد

هاي مربوطه اقدام نمود جوابو نگهداري آنها براي انتقال به آزمايشگاه به ضبط محتاطانه

ح آزمايش ممكن است حاكي از تعلـق ته ل سيگار يا تار مو به شخص معيني باشد كه كليد

. معماي قضايي مورد نظر باشد

و انتساب آن به شخص يا اشخاص معيني آثار جرم كه يكي از اسباب مهم اثبات اتهام

و به همين علت باشد در رسيدگي به دعواي كيفري از اهميت ويژه مي اي برخوردار است

آ.ك.ا.ع.د.د.آ.ق134يو ماده.ك.د.آ.ق130ي است كه در ماده و داليل جلوگيري از امحاء ثار

و يكي از ضوابط متناسب سازي تأمين تشخيص داده شده جرم يكي از جهات بازداشت متهم

و به عبارت ديگر در صورتي. است كه با آزاد بودن متهم احتمال عقاليي از بين بردن آثار

و آثارجرم اقدام نمود شود بايد با توقيف وي نسبت بــه جمع داليل جرم داده مي آوري داليل

زيرا بسياري از مرتكبين جرم، پس از ارتكاب جرم براي فرار از مجازات قانوني درصدد محو 

و داليل آن برمي سوزاندن جسد پس از ارتكاب قتل، انداختن جسد به درون چاه،. آيند آثار

عليه پس از ارتكاب جرايم ناموسي به انگيزه امحاي آثار جرم دفن اجساد مقتولين، قتل مجني

گذار عالوه بر اينكه بازداشت متهم را براي به همين جهت است كه قانون. گيرد صورت مي

و داليل جرم تجويز نموده، قاضي تحقيق را نيز مكلف نموده است  جلوگيري از امحاء آثار

و داليل جرم وانجام تحقيقات مقدماتي تسريع نمايد درجمع ي تفاصيل فوق با همه. آوري آثار

و شخصيت متهم بيم امحاء آثارجرم از و با توجه به نوع جرم  ناحيه متهم يك امر نسبي است

و و داليل اثبات آن، برخورد قاضي نسبت به آن متفاوت خواهد بود و اثرات حاصله از جرم

كه تنها نكته. توان بدست دادي نوعي كه قابل تسري به موارد مشابه باشد را نمي يك ضابطه اي

ا ذكر آن ضروري مي و داليل جرم در كوتاه ست كه جمعباشد اين ترين زمان ممكن آوري آثار

تواند موضوعيت داشته از موعد وقوع جرم كه بالفاصله پس از وقوع هم كشف شده باشد مي
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و پس از هفته مي ها يا ماه باشد مثالً اگر قتلي اتفاق افتاده و شخصي در مظان ها كشف شود

 جلوگيري از امحاء آثارو داليل جرم موجه به نظر گيرد بازداشت وي به جهت اتهام قرار مي

يا رسد زيرا مرتكب جرم اگر قصد امحاي آثار آن را داشته براي انجام اين امر هفته نمي ها

. ها فرصت داشته است ماه

ق: داليل جرم)2/3 تعريف نشده است با توجه به تعاريفي كه حقوقدانان.ك.د.آ.دليل در

ا اي است كه حاكي از وقوع بر اينكه دليل هر نشانه اند مبني رائه دادهاز تعريف دليل كيفري

كه جرمي باشد، دليل دراموركيفري بسيار وسيع ترازتعريف دليل درامورمدني است

از.ارائه داده است.)م.د.آ.ق(194ي گذاردرماده قانون دكترلنگرودي در ترمينولوژي حقوق پس

مخي تعريف دليل از ديدگاه ارائه ميهاي كه براي اثبات امري دليل يعني، چيزي«: گويد تلف

مي» بكار رود هر دليل اثبات«نمايد در دائرةالمعارف علوم اسالمي در خصوصيت دليل اضافه

: دعوي بايد عناصرذيل را در خود داشته باشد

 قابليت اثبات مجهول قضايي-الف

)42(و)41(» ايجاد علم عادي-ب

ل مطالب مربوط به دليل خارج از حدود مباحث قرارهاي تأميني با توجه به اينكه تفصي

مي. شودميي تعريف آن اكتفاء است لذا، به ارائه را عالقمندان توانند مباحث مربوط به دليل

به. در كتب جامع آيين دادرسي كيفري پيگيري فرمايند اما از نظر ما تعريف ذيل با توجه

و  ميرسالت قاضي كيفري در احقاق حق .باشد كشف واقع، وافي به مقصود

و يك واقعيتي را اثبات نمايد« اين تعريف» دليل يعني هرچيزي كه مجهولي را از بين برده

.ي اعتقاد به حصري نبودن داليل به ويژه در اموركيفري است بينانه برگرفته از ديدگاه واقع

1363 چاپ خرداد- تأليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي– ترمينولوژي حقوق	�
1363 چاپ خرداد- تأليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي– اول دائرة المعارف علوم اسالمي قضايي جلد	�
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مم-4 و رفع و مطلعين و تباني با شهود انعت از اداي شهادت جلوگيري از مواضعه

:توسط گواهان

يكي ديگر از جهات جواز بازداشت متهم اين است كه در صورت آزاد بودن متهم احتمال

و مطلعين حادثه عقاليي داده شود كه متهم با شركاء و معاونين جرم مواضعه نموده يا با شهود

و يا خطر تهديد جاني شهود در جرايم مهمه كه با اثبات  آن جان مرتكب به خطر تباني نمايد

مي افتد يا با حبس طويل مي خطرات جاني متوجه. گردد وجود داشته باشد المدت مواجه

و  و تعقيب و باندي كه با اثبات جرم احتمال كشف باند گواهان حادثه در جرايم سازمان يافته

و لذا، در اين قبيل موارد نيز بازداش مجازات اعضاي آن داده مي ت متهم جايز شود بيشتر است

از. باشد مي و مطلعين در جرايم با اهميت كمتر، مرتكب ممكن است با اعمال فشار بر شهود

و يا تطميع ايشان مانع از ادي شهادت براي اثبات  طريق تهديد به ضررهاي نفسي يا عرضي

جرم گردد فلذا، بازداشت متهم در اين صورت نيز به شرط وجود احتمال عقاليي مستظهر به 

و استماع شهادت شهود جايز خواهد بوددال و تا تحقيق از مطلعين اين امر در بند.يل يا قرائن،

ق130ي ماده3 بيني پيش.ك.ا.ع.د.د.آ.ق32يو به تأسي از آن در بند دال ماده.ك.د.آ.مكرر

 دادگاه 2/7/1312 مورخ 1489و 2/8/1312 مورخ 12860ي هاي شماره دادنامه. شده است

ميعالي انتظا )43(.باشد مي قضات در همين رابطه

و كسب اطالع از مطلعين واقعه بايد در اولين فرصت صورت استماع شهادت گواهان

و به تأخير انداختن آن به لحاظ اينكه موجب تطويل بازداشت متهم مي در پذيرد و گردد

م و عدم توجه به اين امر مكن است سرنوشت پرونده نيز اثر منفي خواهد داشت جايز نيست

ضمن اينكه جواز قانونگذار براي بازداشت. اسباب مسؤوليت مقام قضايي را نيز فراهم نمايد

و رفع ممانعت از اداي شهادت  و مطلعين و تباني با شهود متهم جهت جلوگيري از مواضعه
 

از نظر تخلف اداري	� دوم-موازين قضايي محكمه عالي انتظامي  1330 تأليف موسي شهيدي چاپ
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و حسب مورد بايد در مدت معقول كه جمع و توسط گواهان نامحدود نيست آوري اطالعات

ي به همين جهت است كه قانونگذار درماده. دت شهود ميسر است صورت پذيرداستماع شها

مي پيش.ك.د.آ.ق38 از بيني نموده است كه هرگاه متهم موجبات توقيف را مرتفع ديد تواند

و چنانچه تا پنج روز از تاريخ تسليم تقاضانامه به  مستنطق رفع توقيف خود را بخواهد

بهم حق دارد تا ده روز پس از انقضاي پنج روز فوقمستنطق تقاضا انجام نشود مته الذكر

مي. محكمه شكايت كند توان استنباط نمود كه بازداشت متهم به هر جهتي از اين عبارت قانون

از جهات قانوني هم صورت گرفته باشد بازپرس پس از رفع آن جهات بايد در مورد بازداشت 

داشت بيم تباني با شهود بوده پس از استماع شهادت مثالً اگر علت باز. متهم تجديدنظر نمايد

و قاضي تحقيق شهود بايد از متهم رفع توقيف گردد در غيراين صورت متهم حق اعتراض دارد

. نيز مسؤول خواهد بـود

 محدوديت زماني بازداشت موقت: گفتار سوم

مي.ك.د.آ.ق 129ي ماده2ي تبصره ام«: دارد مقرر و در امـر هرگاه در ر جنايي تا چهارمـاه

و پرونده اتهامي او منتهـي بـه جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده

ي قرارمكلف به فـك يـا تخفيـف قرارتـأمين صدور كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده 

ميم تأ تهم مين صادره وجود داشته باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار

و جهات مزبور قرار ابقاء مي ».شود باشد كه در اين صورت با ذكر علل

آن قاضي تحقيق بر اساس قاعده ي لزوم تسريع در رسيدگي به امر كيفري كه عدم رعايت

و تعويق در رسيدگي موجب مسؤوليت قاضي است تحقيقات الزم را بايد در اسرع وقت به

در فرض قانون. انجام رساند و گذار اين بوده كه در جرايم جنحه اين تحقيقات بيش از دو ماه

امور جنايي بيش از چهارماه طول نخواهد كشيد با اين حال مقنن با دادن امكان تمديد 



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

81

��

هاي مذكور تحقيقات به نتيجه نرسيده باشد امكان قراربازداشت متهم در صورتي كه در مهلت

 را 129ي هاي مقرر در مادهو مدلل براي مدتي بيش از مهلتبازداشت نمودن متهم به نح

.فراهم نموده است

ق پيش مقنن قرارهاي بازداشت موقت ط از ماده.ك.ا.ع.د.د.آ.بيني شده در 3ي را در بند

و انقالب بدين قانون تشكيل دادگاه : شرح محدود نموده است هاي عمومي

دو4يت دادگاه كيفري استان تا هرگاه در جرايم موضوع صالح« و در ساير جرايم تا  ماه

و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد

نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم 

عل مي ل موجهي براي بقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد مگر آن كه جهات قانوني يا

و جهات مزبور قرار ابقاء مي ».شود باشد كه در اين صورت با ذكر علل

 مجمــع تشخيص17/8/67 مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر37ي ماده

 تعيين نموده كه مصلحت نظام نيز مدت بازداشت موقت متهمان موضوع آن ماده را چهار ماه

و علل موجه قابل تمديد مي . باشد در صورت وجود جهات جديد

هاي مقرر در قانون به فك قرار بازداشتي قاضي تحقيق پس از پايان مهلت اظهارعقيده

و در صورت ادامه و يا تمديد آن الزامي است ي بازداشت متهم پس از انقضاء مهلت موقت

ا ميمذكور در قانون بدون و صدور قرارمقتضي تخلف محسوب . گردد تخاذ تصميم

 دادگاه عالي انتظامي قضات در همين زمينه 26/4/1373 مورخ54يي شماره دادنامه

كه مي ي از ماده2ي بازپرس دادسراي عمومي كه به تكليف مقرر در تبصره«باشد بدين شرح

و بدون فك يا اظهار نظر.ك.د.آ.ق129 2 بر بقاي قرار بازداشت موقت در مهلت عمل ننموده

».داشته مرتكب تخلف شده است ماهه، متهم را بيش از ده ماه در حبس نگه
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 انتفاي قرارهاي تأمين كيفري:فصل سوم

.شود در موارد زير قرار تأمين صادره منتفي مي

گاه با توجه به اينكه هدف اصلي از صدور قرار تأمين كيفري تضمين اجراي حكم داد-١

باشد بنابراين به محض شروع به اجراي حكم، قرار تأمين منتفي خواهد شد هرچند مي

ق.ك.د.آ.ق از2ي در تبصره.ك.ا.ع.د.د.آ.حكم صريحي در اين خصوص ندارد ليكن

و حقوقدانان را منتفي با تصريح به اين موضوع، اختالف آراء قضــات139ي ماده

مي139ي از ماده2ي تبصره. نموده است در هرگاه متهم يا محكوم«:دارد مقرر عليه

و  قرار تأمين ...... مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي

مي ملغي ».شود االثر

در دومين مورد از موارد منتفي-٢ شدن تأمين كيفري، تعليق اجراي تمام مجازات مقرر

 139 از ماده2يرهعليه است كه در شق دوم تبص حكم محكوميت محكوم

.بيني شده است پيش.ك.د.آ.ق344و ماده.ك.ا.ع.د.د.آ.ق

االثر شدن قرار تأمين كيفري رفع اتهام از متهم است بدين مورد سوم از موارد ملغي-٣

توضيح كه چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي در مورد متهم قرار منع تعقيب صادر 

و يا در مرحله دادرسي در دادگاه ، متهم از اتهام منتسبه تبرئه گردد قرار تأمين شده

مي.ك.د.آ.ق344ي ماده. صادره منتفي خواهد شد هرگاه نسبت به متهمي«: دارد مقرر

شود كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد متهم فوري آزاد مي

جنايي قانون تشكيل محاكم39ي ماده».هرچند كه حكم مورد شكايت قرار گيرد

و نيز مـــاده درخصوص برائت يا تعليق.ك.ا.ع.د.د.آ.ق213ي درخصوص برائت متهم

. دارند.ك.د.آ.ق344ي اجراي مجازات متهم حكم مشابه ماده
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تعقيب درخصوص متهم به جهت موردچهارم از موارد لغو تأمين،صدور قرارموقوفي-٤

و يا گذشت شاكي خصوصي است .شمول عفو، مروز زمان

مي.ك.ا.ع.د.د.آ.ق144ي ماده به نمايد ضمن بيان موارد مذكور اضافه چنانچه پرونده

.ع.د.د.آ.ق 144ي ماده.الثرخواهدشــدا ملغي قرارهاي تأمين صادره شود مختومه هركيفيتي 

يا چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي«:دارد مقرر مي.ك.ا تعقيب يا برائت متهم صادر شود

».....خواهد بوداالثر تأمين صادره ملغي هر كيفيتي مختومه شود قرارهايپرونده به 

مي-٥ گردد قرار تعليق تعقيب صادره از جمله موارد ديگري كه منجر به منتفي شدن تأمين

ق40ي از دادسراست كه شق اخير ماده . بدان تصريح نموده است.ك.د.آ. مكرر

و.ك.ا.ع.د.د.آ.ق177ي ازماده1ي صرهتب در اجراي تعقيب صدور قرار ترك همچنين-٦

دائر بر امتناع شخص ذينفع.ك.د.آ.ق17ي بايگاني نمودن پرونده در اجراي مقررات ماده

. تواند از موارد منتفي شدن تأمين كيفري باشد از تقديم دادخواست در مرجع صالحه مي

و ملغي  مربوط مكلف به رفع االثر شدن قرار تأمين اين است كه قاضي نتيجه منطقي منتفي

و اعاده ي اثر از قرار تأمين از جمله رفع توقيف ازمتهم يا رفع بازداشت از وثيقه

گاهي ممكن است بدون اينكه پرونده مختومه شود قرار تأمين.الضمان خواهد بود وجه

و نتيجه كه كيفري منتفي گردد ي آن لزوم صدور قرارتأمين جديد براي متهم خواهد بود

هاي مختلف حقوقي در قالب چند سؤال امون اين موضوع را ضمن بيان ديدگاهبحث پير

.گيريممي پي

كه-1 با امتناع يا عجز كفيل از احضار: سؤالي كه در اين بخش الزم به طرح است اين

و صدور دستور اخذ وجه الكفاله آيا قرار تأمين مكفول در صورت تقاضاي مرجع قضايي

 شود يا خير؟ منتفي مي
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امتناع يا عجز كفيل از تحويل متهم از موارد. موارد منتفي شدن تأمين به تفصيل بيان شد

شود چه عدم تسليم مكفول توسط كفيل خللي به قرار منتفي شدن تأمين محسوب نمي

و در صورت صدور دستور اخذ وجه كفالت وارد نمي الكفاله نيز قرار قبولي كفالت كند

الكفاله متهم بنابراين در صورت صدور دستور اخـــذ وجه. فالتمنتفي خواهد شد نه قرارك

و يا كفيل  بايد بعد از حضور يا جلب، در اجراي قرار كفالت صادره يا بازداشت شود

اگر وضعيت حادث شده. ديگري كه مالئت وي براي قاضي محرز باشد معرفي نمايد

ـه پرونده در دادسرا مطرح حاكي از عدم تناسب قرار تأمين كفالت باشد در صورتي كــ

و اگر رسيدگي باشد مقامات دادسرا مي توانند رأساً نسبت به تشديد قرار اقدام نمايند

را پرونده در دادگاه مطرح رسيدگي باشد دادگاه مي تواند به تقاضاي دادستان قرار تأمين

. تشديد نمايد

است كه با تخلف متهم دكتر آخوندي در جلد پنجم مجموعه آيين دادرسي كيفري معتقد

و نيز عجزي احضار در قرارالتزام يا وثيقه از حضور به واسطه ي توديع شده از سوي متهم

التزام، كفالت يا وثيقه با صدور دستور گذار از معرفي متهم، قرارهاي يا امتناع كفيل يا وثيقه

مي التزام يا وجه اخذ وجه و ضبط وثيقه از سوي دادستان منتفي و صدور قرار الكفاله شوند

)44(.باشد تأمين جديد الزم مي

ق136آيا با تقاضاي اعمال ماده: سؤال-2 و اخذ.ك.د.آ. مكرر دائر بر ضبط وثيقه

مي التزام يا وجه وجه شود يا منتفي شدن آن منوط الكفاله قرار تأمين يا قبولي آن منتفي

و ضبط وثيق التزام يا وجه به صدور دستور اخذوجه و قطعيت الكفاله ه ازسوي دادستان

 اي بايد صورت بگيرد؟ آن است؟ به عبارت ديگر اقدام قضايي بعدي در چه مرحله

ص– آيين دادرسي كيفري جلد پنجم-1 )252-254( دكتر محمود آخوندي
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ق136 آنچه مسلم است مطابق ماده دستور اخذ.ك.ا.ع.د.د.آ.ق140و ماده.ك.د.آ. مكرر

و وجه وجه ا التزام و جراي الكفاله يا ضبط وثيقه بعد از صدور از سوي دادستان قابل اجرا است

 آنچه محل ترديد است فاصله زماني بين تقاضاي صدور)45(.آن منوط به قطعيت دستور نيست

از) الكفاله يا ضبط وثيقه اخذ وجه(دستور اجراي قرار از سوي بازپرس يا دادرس دادگاه

شد. دادستان تا زمان صدور دستور است و وثيقه بيان بطوري كه در مبحث قبولي كفالت

و و و كفيل يا وثيقهقبولي كفالت گذار، قاضي نماينده دستگاه ثيقه عقدي است فيمابين قاضي

هر. باشد قضايي يا حكومت به معني اعم كلمه در خصوص انعقاد عقد مزبور مي و پرونده در

مرحله از دادرسي كه باشد نماينده دستگاه قضايي قاضي همان مرحله از رسيدگي اعم از

ي مي.ا قاضي اجراي احكام استبازپرس دادسرا،دادرس دادگاه توانند هركدام از قضات مزبور

و اين امر مستلزم  در صورت تحقق شرايط قانوني نسبت به فسخ قرار قبولي تأمين اقدام نمايند

و صدور دستور اجراي تأمين شامل ضبط وثيقه يا اخذ(جلب موافقت دادستان نيست

و وجه وجه و مجزاي) التزام الكفاله بنابراين با تخلف. از فسخ قرار مزبور استامري مستقل

و تقاضاي صدور  كفيل از تعهدات خود دائر برتسليم متهم به مرجع قضايي به وقت لزوم

مي دستور اخذ وجه . شود الكفاله از سوي قاضي مربوطه از دادستان، قرار قبولي كفالت منتفي

مي-3 اگ سؤال ديگري كه در اين مبحث مطرح ر حكم دادگاه مشتمل شود اين است كه،

و شروع به اجراي بخشي از آن مستلزم گذشت زمان معيني است، برچند بخش باشد

و براي پرداخت ديه بعد از خاتمه حبس يك  و ديه محكوم شده مثالً فرد به زندان

مي سال مهلت دارد در اين صورت آيا با شروع به اجراي زندان شود قرار تأمين منتفي

 ين مستلزم پرداخت ديه است؟ يا منتفي شدن تأم

مي درپاسخ به سؤال فوق چندنظريه مطرح شده است كه در ذيل به بررسي : پردازيم آنها

 همان منبع-2
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يك عده-1 اي معتقدند كه تمامي احكامي كه تحت يك شماره در يك دادنامه در مورد

مي شخص صادر مي و تا زماني كه بخش آخــر دادنامه شود در واقع يك حكم محسوب شود

.شروع به اجرا نشده قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است

 از ماده2 به استناد تبصره)46(ي آنها دكتر محمود آخوندي است، گروه دوم كه از جمله-2

به.ك.ا.ع.د.د.آ.ق139 االثر كيفري ملغي حكم جزايي قرارتأمين اجراي معتقدندكه با شروع

صح مي و عقلي هم يح نيست كه يك فرد را هم بازداشت كنيم كه شود چون از نظرحقوقي

و هم تأمين ديگري از قبيل وثيقه يا كفيل از وي اخذ خود شديدترين نوع تأمين كيفري است

عليه در اين مرحله به عنواني اول معتقدند كه چون بازداشت محكوم طرفداران نظريه. نماييم

اما اين استدالل مورد. نداردتأمين صورت نگرفته موجبي براي منتفي شدن تأمين وجود

پذيرش نيست زيرا هدف از تأمين، دسترسي به متهم است كه با بازداشت وي تحت هر 

. نمايد عنواني كه باشد هدف دستگاه قضايي را تأمين مي

و تدوين قوانين قوهي اداره ي قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه در صورت كل حقوقي

و اجرا شدن حكم شالق، چنانچه محكوميت به ديه به علت داشتن محكوميت متهم به شالق

مهلت قانوني اجرا نشده باشد آيا تأمين قبلي تا اجراي كامل دادنامه به قوت خود باقي است يا

 درمورد سؤال، تأمين قبلي كه از سوي مقام مربوطه قضايي«: خير؟ چنين پاسخ داده است

به) بازپرس يا داديار( االثر محض شروع به اجراي حكم جزايي، ملغيصادر گرديده

)47(»......گردد مي

ي اخير به ذهن متبــادر سؤال ديگري كه دراين مبحث متعاقب مسائل مطروحه-4

و در صورت تعدد مي شود اين است كه با اعتقاد به منتفي شدن تأمين با شروع به اجراي حكم

 
49 صفحه 1384 چاپ- دكتر محمود آخوندي- جلد پنجم محموعه آيين دادرسي كيفري-1
و حقـوقي– جلد دوم مجموعه استعالمات قضايي از اداره حقوقي قوه قضاييه27/7/79–7309/7 نظريه شماره-2 و گردآوري معاونت قضايي  تدوين
 اداره كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح–
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نچه بين خاتمه اجراي بخش نخست هاي كيفري يك فرد در يك دادنامه، چنا محكوميت

ي زماني حادث شود آيا قضات مجري دادنامه تا شروع به اجراي بخش دوم دادنامه فاصله

حكم مجاز به صدور قرار تأمين در مورد محكوم عليه براي فراهم نمودن امكان حضور وي

 جهت اجراي بخش دوم دادنامه هستند يا خير؟ 

االثر شدن تأمين صادره قضاييه اعالم نموده است با ملغيي كل حقوقي قوهي هرچند اداره

ي شروع به اجراي بخش نخست دادنامه، مجوزي به اخذ تأمين ديگري براي عدم در نتيجه

رسد اين نظريه چندان ليكن به نظر مي)48(پرداخت ديه با لغو قرار تأمين صادره قبلي نيست

ي كه در مراحل آغازين تعقيب كيفري توسط قابل دفاع نباشد زيرا هدف اصلي از قرار تأمين

شود فراهم نمودن موجبات اجراي حكمي است كه در جريان محاكمه مقام تحقيق صادر مي

و قطعيت ممكن است عليه متهم صادر گردد با اين وصف چگونه مي توان با وجود صدور

و صرفاً به لحاظ وجود مهلت قانوني جهت اجراي آن مقام  مجري حكم حكم محكوميت متهم

اجرا(باشد از صدور قرار تأمين متناسب با حكم محكوميت را كه دادستان يا معاون وي مي

و عدم امكان اجراي به اعتقاد ما با خاتمه. منع نمود) نشده ي اجراي بخش نخست دادنامه

بخش دوم آن به لحاظ وجود مهلت قانوني براي محكوم عليه، قاضي مجري حكم نه تنها

و اين مجاز بلكه  مكلف به صدور قرار تأمين كيفري متناسب با محكوميت اجرا نشده است

. نيز قابل استنباط است.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132يو ماده.ك.د.آ.ق129ي معني از ماده

گروه سوم معتقدند كه اتخاذ تصميم در مورد زمان منتفي شدن قرار تأمين بستگي به نوع

م. احكام صادره دارد و پرداخت ديه مؤجل به عنوان ثال اگر فردي در يك دادنامه به شالق

شود ولي اگر به زندان محكوم شده باشد با شروع به اجراي حكم شالق قرار تأمين منتفي نمي

درو ديه مؤجل محكوم شده باشد با شروع به اجراي زندان قرار تأمين منتفي مي شود زيرا

 
 همان نظريه در منبع مذكور-1



 قرارهاي تأمين كيفري
============================================================= 

و دفتر .م.ن.ق.س پژوهشآموزش

88

��

ي ضربات شالق شايد بيش از چند دقيقه طول مثال نخست از زمان شروع به اجرا تا خاتمه

و پس از آن محكوم عليه در اختياردستگاه قضايي نيست كه نيازي به تأمين نداشته نكشد

و عرفي با يك ساعت در دسترس بودن محكوم عليه، نمي و از نظر عقلي توان ضرورت باشيم

سوب نمود كما اينكه وجود تأمين را منتفي دانست يا اين امر را سبب تجديد تأمين مح

ها در اختيار مرجع قضايي باشد ولي درمراحل متعددي از دادرسي ممكن است متهم ساعت

دانيم بلكه به لحاظ بداهت موضوع كسي متعرض آن هم نشده اين را سبب انتفاء تأمين نمي

و ضرورتي ندا رد است اما در مثال دوم متهم چندماه يا چند سال در اختيار مرجع قضايي است

باشدمگراينكه قضايي الضمان يا وثيقه توديعي وي هم بدون ضرورت در توقيف دستگاه كه وجه

و يا وثيقه محكوم و توقيف مجدد عليه يا كفيل گذار براي اجتناب از سيرمراحل رفع توقيف

ي احكام موضوع كليه تأمين شخصاً تقاضا نمايند كه از رفع توقيف تأمين ايشان تا پايان اجراي

ميدا و ايشان به مفاد قرارداد كفالت يا وثيقه پايبند باشند، همچنين دنامه صادره اجتناب نمايند

و ديه .ي موجل باشد است در صورتي كه حكم موضوع دادنامه جزاي نقدي

مي آيا با فوت كفيل يا وثيقه: سؤال-5 ؟ گذار قرار تأمين منتفي  شود يا قرار قبولي تأمين

و وثيقه داراي دو جزء مستقل از به طوري كه در مب احث پيشين بيان شد قرارهاي كفالت

و ديگري قرارداد كفالت يا وثيقه ، يكي قرار اخذ كفيل يا وثيقه .يكديگر هستند

ي كفيل يا وثيقه يك تصميم قضايي است كه مقام قضايي در اجراي ماده) اخذ( قرار

ميحسب مورد صاد.ك.ا.ع.د.د.آ.ق132يا.ك.د.آ.ق129 رضايت يا عدم رضايت متهم. نمايدر

و با تراضي كفيل يا وثيقه. در آن تأثير ندارد و اما قبولي كفالت يا وثيقه از عقود بوده گذار

مي مكفول تواند در قرار كفالت يا وثيقه گذار نمي بنابراين فوت كفيل يا وثيقه)49(.شود له واقع

مزبور مؤثر است به اين دليل كه قبولي كفالت يا مؤثر باشد اما فوت ايشان در قرارهاي قبولي 

 
م.ق735 ماده-1
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يك وثيقه، قراردادي است بين كفيل يا وثيقه و دستگاه قضايي به نمايندگي مقام گذار از طرف

و به همين جهت فوت كفيل يا وثيقه گذار كه متعهد اين قضايي صادركننده قرار از طرف ديگر

مي عقد محسوب مي ك شوند در اين عقد مؤثر ه در دو بخش به شرح ذيل به ارائه پاسخ باشد

.پردازيم مي

گذار قبل از اخطار به ايشان براي احضار متهم در مرجع فوت كفيل يا وثيقه-الف

. افتد قضايي اتفاق مي

 فوت كفيل–)الف/1

در اين صورت با توجه به اينكه كفالت عقدي قائم به شخص است با فوت كفيل عقد

و كفالت منتفي مي هرچند احضار مكفول. شود تعهد كفيل با فوت وي به ورثه منتقل نميشود

و كفيل مي تواند براي تسليم يا احضار وي در مرجع از تعهدات قائم به شخص كفيل نيست

و يا اگر شخص ثالثي هم در موعد مقرر او را احضار نموده باشد كفيل  قضايي وكيل بگيرد

د)50(.مبري خواهد شد ق عدم تصريح به آن و قانون مدني خللي به آن وارد.ك.د.آ.ر

گوياي برداشت مزبور است بلكه.م.ق748ي نمايد چون نه تنها مفهوم مخالف ماده نمي

)51(».تاريخ حقوق ما هم صريحاً داللت بر آن دارد«

و منتفي شدن قرارقبولي كفالت متهم بايد كفيل ديگري معرفي نمايد . بنابراين با فوت كفيل

و عجز وي از معرفي كفيل بازداشت صورت در اجراي قرار كفالت سابق درغيراين الصدور

. خواهدشد

 129 صفحه– عقد كفالت– حقوق مدني–لنگرودي دكتر محمدجعفر جعفري-2
 129 همان منبع صفحه-3
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 گذار فوت وثيقه–)الف/2

ق در مورد فوت وثيقه و قانــــون.ك.د.آ.گذارو تأثير آن بر قرار قبولي وثيقه بين

بيش از شخصيت هرچند در قرار وثيقه مال مورد وثيقه. تفاوت وجود دارد.ك.ا.ع.د.د.آ

مي وثيقه ق گذار مورد توجه  از لحاظ معرفي 140ي در ماده.ك.ا.ع.د.د.آ.باشد ليكن مقنن در

و وثيقه  يعني براي ضبط وثيقه الزم است بعد)52(.گذار تفاوتي قائل نشده است متهم بين كفيل

بي احضار،به وثيقه از عدم حضور متهم به واسطه يست روز گذار اخطار شود كه متهم را ظرف

در صورت عجز يا امتناع وي از تحويل متهم بدون عذر موجه،. تسليم مرجع قضايي نمايد

گذار قبل از اخطار احضار بنابراين در صورت فوت وثيقه. دستور ضبط وثيقه صادر خواهد شد

 اما)53(.متهم يا فوت قبل از انقضاي مهلت قانوني احضار، قرار قبولي وثيقه منتفي خواهد شد

قمطا گذار براي تحويل متهم نيست چون براي ضبط وثيقه لزومي به اخطار به وثيقه.ك.د.آ.بق

.شود گذار قبولي وثيقه منتفي نمي گيرد نه بر مالك لذا، با فوت وثيقهو تعهد نيز بر مال تعلق مي

ج– دكتر محمود آخوندي-1  253-4 صفحه 1384 چاپ5 آيين دادرسي كيفري
. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريات مشورتي ذيل نظر مخالف ابراز نموده است-2

م-1/2 و چنانچه اخطاريه قسمت اخير ماده فوت وثيقه«:5/10/79 مورخ3613/7شماره شورتي نظريه .د.آ.ق140گذار موجب فك وثيقه نيست
و انقالب در امور كيفري، مصوب دادگاه از به وثيقه1378هاي عمومي و متهم ظرف بيست روز و سپس فوت شود و مهلت قانوني منقضي گذار ابالغ

شدتاريخ ابالغ اخطاريه مزب . ور به مرجع قضايي معرفي نشده باشد، وثيقه ضبط خواهد
و لذا به ورثه وي منتقل نمي گذار مبني تعهد وثيقه-2/2 و بنابراين ورثه را نمي بر معرفي متهم به مرجع قضايي يك تعهد قائم به شخص است توان شود

و عدم حضور وي پس از ابالغ اخطاريه ذلك به لحاظ رعايت حقوق ورثه، اولي اين به معرفي متهم مكلف كرد مع  است كه در صورت لزوم حضور متهم
و قبل از ضبط وثيقه، مرجع قضايي به ورثه اخطار كند كه چنانچه متهم ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ اخطاريه به ورثه در مرجع قضايي مربوط به او

». حاضر نشود، وثيقه ضبط خواهد شد
هاي قانون آيين دادرسي دادگاه140چنانچه قبل از ابالغ اخطاريه موضوع ماده«: آمده است10/11/1376 مورخ3700/7ارهو نيز در نظريه مشورتي شم

و انقالب در امور كيفري، مصوب  بر معرفي متهم به مرجع قضايي كه يك تعهد گذار مبني گذار وفات يابد، اوالً تعهد وثيقه، وثيقه28/6/1378عمومي
ا و بنابراين ورثه نمي شود، ثانياً مرگ وثيقه ست به ورثه او منتقل نميقائم به شخص تواند به لحاظ گذار، موجب فك وثيقه يا انحالل قرارداد وثيقه نيست

. گذار، رفع توقيف از مال مورد وثيقه را بخواهند فوت وثيقه
و رعايت حقوق ورثه اولي اين است كه در صورت لزوم و قبل از ضبط با عنايت به مراتب مزبور و عدم حضور وي پس از ابالغ احضاريه  حضور متهم

اي به ورثه اطالع دهد كه چنانچه متهم ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ اخطاريه به ورثه، در مرجع قضايي مربوط وثيقه، مرجع قضايي طي اخطاريه
شد. حاضر نشود ».وثيقه ضبط خواهد
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و عجز يا امتناع وي از احضار فوت كفيل يا وثيقه)ب گذار بعد از اخطار احضار متهم

. تسليم متهم بدون عذر موجه اتفاق مي افتديا 

ي تسليم متهم كفيل يا وثيقه گذار بيست روز براي پس از اخطار به كفيل يا وثيقه گذار برا

و تخلف كفيل يا  حاضر نمودن وي در مرجع قضايي مهلت دارند پس از گذشت بيست روز

مي نمودن گذار از تعهد به حاضر وثيقه و متهم تعهد ساقط كفيل به پرداختي ذمهشود

مي وجه و مرجع قضايي مكلف به ضبط وثيقه خواهد بود الكفاله مشغول تعهدي«چون. گردد

و فوت باعث براي و در نتيجه ورثه مكلف مالي بر دوش كفيل قرار گرفته الذمه شدن او نيست

ب)54(».الكفاله هستند به پرداخت وجه ه نفع دولت ضبطو وثيقه نيز با توجه به الزام قانوني،

.شود مي

ج آيين دادرسي– دكتر محمود آخوندي-1  254 صفحه 1384 چاپ–5 كيفري
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