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 چکيده

 ریکیف حقوق دست اندرکاران توجه مورد دیرباز از افراد، آزادی علیه کننده محدود اقدام یک عنوان به موقت بازداشت

 ستا ممکن است، که کیفری تامین قرارهای مصادیق از یکی عنوان به موقت است. قراربازداشت گرفته قرار کشورها

اد مو قانونگذار در. باشد می برائت اصل با گردد و در واقع مغایر سلب وی آزادی و اعمال متهم مورد در شرایطی تحت

نموده است. حال این مسئله که مبانی  محصور و محدود این قرار را 0932 کیفری دادرسی آیین قانون 291و  292

چنین این قرار در کالم فقهای امامیه و حقوقدانان چیست و شرایط صدور این قرار و مدت و قابلیت اعتراض و هم

جبران خسارت ناشی از آن از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است.  در این مقاله به بیان مبانی، اهمیت، اقسام 

 وشرایط صدور قرار بازداشت در قوانین کیفری می پردازیم.

 قرار، تامین کیفری، بازداشت موقت، حقوق متهم، حقوق الهی. :يديکل واژگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی قرار بازداشت در حقوق کيفري ایران

 2حسين رنجبر، 0مژگان نيکوکار
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 مقدمه
 از ودش صادر می تحقیق قاضی توسط کافی دالیل وجود صورت در الزم، تحقیق و اتهام تفهیم از پس که کیفری تأمین قرار

 حکم صدور و جرم از اثبات قبل که کند می ایجاب برائت اصل حاکمیت طرف یک از زیرا است؛ ای ویژه اهمیت دارای حیث این

 امعهج منافع از صیانت دیگر، سوی از. ایجاد نگردد وی آزادی یا اموال به نسبت ممنوعیتی و محدودیت گونه هیچ متهم، محکومیت

 تضاءاق او تبانی یا و شدن مخفی یا فرار از جلوگیری و به متهم دسترسی ضرورت بزه دیدگان، و جرم قربانیان حقوق از حمایت و

 یا و ایجاد متهم برای تعهداتی و محدودیتها مربوطه، مقررات رعایت با قطعی قضایی تصمیم اتخاذ از قبل مواردی در که نماید می

 آن اعمال که است کیفری تأمین یکی از مهمترین و شدیدترین قرار بازداشت، (. قرار1: 0931شود)یزدانیان،  سلب وی آزادی

 با غایرم است و کیفری امور به رسیدگی در ضروری ای وسیله تأمین، نوع این. است قاضی اختیار در خاصی و شرایط ضوابط تحت

 قدامیا آن، از قانونی ضوابط رعایت بدون و رویه استفاده بی آیدف اما می شمار به افراد آزادی علیه شدید اقدام یک و برائت اصل

 . است فردی های وآزادی عمومی منافع برای مضر

و  شرایط تحت را قرار این صدور آن، مدت و بازداشت قرار اعمال موارد کردن محدود ضمن که است این بر کوشش امروزه

 به او دفاعی حقوق دار، صالحیت مرجع در آن به رسیدگی و متهم اعتراض قبول با و کنند بینی پیش تری دقیق و معین ضوابط

در این نوشتار نیز با توجه به موضوع مطروحه، در ابتدا از مفهوم، اهمیت، مبانی قرار بازداشت موقت  .شود تضمین مطلوب نحو

 سخن گفته و در ادامه به بررسی موارد، انواع و شرایط این قرار می پردازیم.

 

 مبحث اول: مفهوم، اهميت و مبانی قرار بازداشت موقت
 در این مبحث با توجه موضوع نوشتار حاضر به بیان تعریف و مفهوم بازداشت موقت می پردازیم. 

 مفهوم قرار بازداشت موقت

 ی وگرفتار و چیز و حبس دو میان و حائل فاصله برزخ و در میان داشتن زبانشناسان واژه بازداشت را در لغت به معنای نگه

 (. 12: 0931بیان شده نموده اند)معین،  توقیف

 قرار دنباش خصومت قاطع بعضا یا کال که ترافعی امر در تصمیم دادگاه به قضات، و حقوق علمای بین حقوقی، در اصطالح در

 ادرسید آیین از بخشی معنی به که است قضایی مقامات تصمیم و نظر یا عقیده دستور معنی به شود و همچنین قرار می گفته

 (.012: 0931گردد)تقی زاده،  می اتخاذ یا ابراز صادر، دعوا به رسیدگی مراحل مختلف در

 ایران مدنی دادرسی آیین قانون 233 ماده در لیکن است، نیامده به عمل قرار از تعریفی ایران کیفری دادرسی آیین قانون در

 و دعوا ماهیت به راجع دادگاه رای چنانچه»که:  است داشته مقرر مدنی دادرسی قانون آیین 233 ماده. است شده تعریف قرار

 «.شود می نامیده قرار صورت این غیر در و حکم باشد یا کلی جزئی طور به آن قاطع

 این زا عبارت توقیف»حقوقدانان در تعاریف مختلفی از بازداشت موقت ارائه نموده اند. برخی در تعریف آن بیان داشته اند: 

 این است ممکن همچنین. نمایند حبس زندان در آن، از قسمت یک ویا مقدماتی استنطاق مراحل تمام در را مقصر که است

 (.232: 0911، 2)گارو، ج«یابد ادامه نهایی تصمیم زمان تا بازداشت

می  «سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح»برخی دیگر نیز آن را 

 متهم داشتن نگه توقیف در»همچنین دیگر حقوقدانان کیفری در تعریف آن اظهار داشته اند:  (.011: 0931، 2دانند)آشوری، ج

 یاجرا به شروع و نهایی حکم صدور و دادرسی خاتمه تا دارد امکان که مقدماتی است تحقیقات جریان از قسمتی یا تمام در طول

 (.19: 0939، 2)آخوندی، ج «یابد ادامه آن

 

 بازداشت موقتاهميت و ضرورت قرار 

 دقیق، و قواعد اصول که نماید می اقتضاء می دهد قرار تهدید و تعرض مورد را افراد آزادی که موقت بازداشت قرار اهمیت

 قح پذیرش مدت، واستثنایی، محدودیت خاص موارد در صدور مانند اصولی. نماید ترسیم و تعیین را آن صدور قلمرو و چارچوب
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 تضمین به مربوط مهم اصول از بخشی ضوابط قواعد و این. غیرضروری بازداشت از ناشی خسارت جبران لزوم و متهم اعتراض

 (.293: 0910است)یزدانیان،  منصفانه و عادالنه دادرسی در متهم حقوق

 موارد از در پاره ای را متهم آزادی فقط که جانشینی قرارهای برخالف و است تأمین قرار شدیدترین موقت بازداشت قرار

 می محسوب شدید قضایی یک اقدام که این بر عالوه مزبور قرار. می نماید سلب کامل طور به را متهم آزادی کنند، می محدود

 (.3: 0931باشد)همان،  می نیز برائت اصل با مغایر شود

 

 موقت در فقه و حقوق کيفري بازداشت مبانی قرار

 قرار بازداشت موقت می پردازیم. در این بند به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جواز

 مبانی فقهی جواز بازداشت موقت

 به قها،ف فتاوی و روایات در لیکن شده، رسمیت شناخته به اسالم در عقوبت تعزیر و انواع از یکی حبس که این به عنایت با

 هب است. اینجا شده استفاده محتمل مظالم استیفای جهت و احتیاطی و تأمینی امری به عنوان حبس از که خوریم می بر مواردی

 .پردازیم می جواز آن ی ادلّه و مبانی موارد، این تقسیم

 ادله موافقين جواز بازداشت موقت در جرم سرقت

( ع)علی امام های قضاوت در مثال نمود؛ برای بازداشت را متّهم توان نمی سرقت، به اتّهام در روایات مبنای بر شیعه نگاه از

 داشت توجه باید دیگر سوی (. از33: 0123، 91بروجردی طباطبایی، ج)ننمودند را حبس سرقت به متّهم ایشان که است شده نقل

 اهنگ از که این باالتر و است برائت افراد و آزادی بر دالّ عمومات مقتضای و اولیه قاعده از خروج افراد، آزادی و سلب بازداشت که

 قوق،ح اثبات در که بینیم می اسالم دادرسی نظام در لذا و گردد مجازات منصه ی وارد سپس و اثبات ابتدا باید ادعایی هر اسالم

 یم قسم با منکر که است این صورت غیر در گمارد و همت بینه ی اقامه به باید ابتدا مدعی و است مدعی عهده ابتداً بر اثبات

م حک اثبات و اموال حفظ در احتیاط به قائل حاضر مورد در بتوان عملیه جریان اصول حیث از شاید چه اگر برهاند و را خود تواند

 اصل برای موضوعی توان نمی اساساً ی اثبات، ادلّه به دعاوی اطالقات احتیاج و عمومات وجود با -اوالً اما شد متّهم برای بازداشت

 ستجاری ا نیز اعراض در االحتیاط اصاله اینجا در که داشت توجه باید اموال در اصاله االحتیاط جریان فرض بر -ثانیاً و شد قائل

 کتمس برای جایی لذا و باشد می است، جزایی همان برائت واقع در که اعراض در احتیاط اصل تقدم أولی، اصل، دو این تزاحم در و

 صلا مورد بحث، در اموال در االحتیاط اصاله قبل، مطلب دو پذیرش عدم فرض بر حتی -ثالثاً نخواهد ماند؛ باقی ادعا مورد اصل به

 البته .باشیم می فرد بازداشت لزوم یعنی آن عقلی اثبات اثر پی در اصل این جریان با که آن چه بود نخواهد حجت و است مثبت

(. 201،  بی تا: 01صنعانی، ج همام بن الرّزاق دزدی)عبد به مال مدعی متّهم حبس بر مبنی سنت، روایاتی اهل روایی مجامع در

(. همچنین نقل شده است 031شهود)همان:  تعدیل یا حضور و مسروقه کاالی شدن پیدا یا گرداندن باز زمان سرقت تا به متهم

 زا خالی امامیه نزد حال هر به و باشند می تأمل و اشکال محل نیز و داللتی متنی حیث از صدوری ضعف بر عالوه آنها ی همه که

 (.229: 0939هستند)ناصری مقدم و همکاران،  وجه

 عليه تماميت جسمانی جرم در موقت بازداشت جواز موافقين ادله

 امام زا روایت سکونی عمدی، قتل به متّهم در حبس به قائلین مستند قتل عمدی، مهمترین اتّهام در موقت در باب بازداشت

 اولیای اگر پس نمودند می حبس را متّهم روز قتل دم شش اتّهام در( ص)نبی اکرم همانا» فرمودند:  ایشان که است( ع)صادق

؛ طوسی،  912: 0112، 2نمودند)کلینى، ج می آزاد را او نه گر و( نمودند می حکم آن اساس بر) نمودند می بینه ی اقامه مقتول

،  10شود)نجفی، ج می جبران نیز آن ضعف این روایت، به فقها عمل بواسطه که معتقدند حبس جواز به (. قائلین221: 0112، 01ج

0111 :211.) 

 باب برای را مرجحاتی اصول علمای که داشت توجه تزاحم است که باید قواعد همچنین از دیگر ادله این گروه مقتضای

 اهم، ما بحث در باشد حال می مهم اهم بر ترجیح به بازگشتش موارد این همه که کرد ادعا بتوان شاید که نموده اند ذکر تزاحم

 مجرم او گردد اثبات که زمانی تا گردد می استیفا قتل به متّهم با حبس واقع در که باشد می دم اولیای مصلحت و مقتول دم حفظ
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 است، راجح باشد، می از وی شخصی زیان و ضرر دفع و فرد آزادی و حرّیت اصل شمردن محترم همان که و مهم گناه، بی یا است

 (.222: 0939 همکاران، و مقدم ناصری)باشد می مهم بسیار ازجمله مسائل اسالم در آنها حفظ و نفوس به احترام که آن چه

جرح  و ضرب به متّهم حبس جواز عدم به فقها از گروهی گذشت که جرح، چنان و ضرب اتّهام در موقت در باب بازداشت

 تلق و جرح در متّهم حبس که به این عنایت با است معتقد که است سبزواری محقق جواز، به قائلین جمله باشند. از می قائل

حبس  که چرا است؛ جایز نیز مورد این در حبس حاکم، صالحدید صورت در والیت دارد، آن بر حاکم و بوده حسبه امور از عمدی

 روایت در« دم»ی  واژه ایشان نشده است. لذا آن ترك به راضی شرایطی هیچ تحت مقدس شارع که است مواردی از اینجا در

 (.223: 0109، 21است)سبزواری، ج دانسته عمدی نیز جراحت شامل و مطلق را سکونی

 تّهمم حبس به روایات مرتبط دیگر و سکونی روایت گذشت که چه عمد، چنان غیر قتل به اتهام در موقّت در باب بازداشت

 نتسن اهل حتی و شیعه فقهای ی همه که چرا ندارد، منافاتی« دم»واژه  اطالق با این و شود می شامل را عمدی قتل تنها قتل، به

 (.112: 0112 ،2ج کرده)کلینى، بحث عمدی قتل در موقت بازداشت برای جواز روایات این از ،0

 فرض در و آن اثبات از قبل مطلق طور به الهی حقوق حیطه در فقهای امامیه در باب بازداشت موقت در حقوق الهی، اساساً

 و تاس مجرم فرد که اثبات گردد قطعی دلیل با که زمانی تا گذارند می افراد برائت بر را اصل و اند نشده آن متعرّض حکم اتّهام

 ملع دقیق و محتاطانه بسیار الهی حقوق در عقوبت اثبات در فقها. نمایند مجازات می به حکم مجرم فرد بر که است زمان این در

 حکم آنان، استناد شهادت به تواند نمی حاکم زنا، مانند اللّه حق در(. لذا 239: 0939نمایند)ناصری مقدم و همکاران،  می

 این بر عالوه اینرو از نمائیم، سلب را فرد اتّهام، آزادی صرف به توانیم نمی ما الهی حقوق در لذا (.203: 0111  ،10ج نجفی،)کند

 و اثبات قطعی از حاکی که عموماتی از استفاده با ندارد وجود متّهم موقت حبس و بر بازداشت خاصی دلیل الهی حقوق در که

 در هم با که شهودی یا و ناکافی شهود مجازات و بواسطه شبهات حدود درء به حکم و اهلل( است حد )حق داری جرایم ی بالشبهه

 لبمط این که است اهلل حقوق به مربوط جرایم اثبات در شرائط گیری سخت به شارع اهتمام از دارند، حاکی اختالف مدعا اثبات

 مورد در عملیه اصول جریان مقتضای عام، یا خاص دلیل عدم وجود فرض در سویی از. دارد وجود نیز اتّهام فرض در أولی طریق به

 (.292: 0939 همکاران، و مقدم باشد)ناصری می برائت اهلل، در حقوق اتّهام یعنی بحث

 مبانی حقوقی جواز بازداشت موقت

 ببس قرار، این وکاربردی استعمال که معتقدند و دانند می ضروری غیر قاعده یک را موقت بازداشت قرار حقوقدانان، برخی

 اما اشد،ب می متهم نفع به قانون تفسیر قاعده خالف موقت بازداشت قرار که دارند اعتقاد گروه این. شد خواهد متهم حقوق تضییع

 با رقانونگذا که دارند واعتقاد داده تشخیص قانونگذار جانب از متفکرانهو  مناسب اقدام یک را آن حقوق، علمای از دیگری دسته

 احتمالی جرم و خطا هرگونه بروز مانع طریق این واز برداشته فردی و اجتماعی منافع حفظ در بلندی گام قاعده، این تصویب

 . شود می متهم سوی از دیگری

 رایب کیفری قضات اختیار در که است ای وسیله ترین موقت، مطمئن بازداشت بازداشت موقت اظهار می دارند؛ قرار موافقان

این گروه . است مجازات اجرای و حکم قطعیت مرحله و در نهایی تحقیقات مقدماتی، تحقیقات طول در متهم قرار از جلوگیری

 نیوتبا جرم دالیل و آثار امحای از و است جرم از متضرر آالم وتسکین عمومی اذهان تشویش رفع باعث موقت، بازداشت معتقدند؛

 زیرا ؛است متهم نفع به بازداشت مواقع بعضی عالوه به. کند می جلوگیری جرم احتمالی شرکای و مطلعین و قضیه شهود متهم،

 از را او ترتیب بدین و بکاهد آنان جویی انتقام حس از زمان مرور تا داشته نگه دور وی وخانواده علیه مجنی دسترسی از را وی

 دارد. نگاه دور صدمه معرض

 این دورص مخالفان، ایراد دانستن تأمل قابل با نیز موقت، بازداشت موافقان برائت، اصل با موقت بازداشت مغایرت دلیل به»

 و شرایط وتحت الزم احتیاط با وتوأم وضروری استثنایی امری عنوان به صرفاً را آن از واستفاده دانسته آمیز مخاطره را قرار

 .(031: 0913، 2ج مدنی،«)اند پذیرفته سنگینی های محدودیت

 حقوق در موقت بازداشت قرار صدور موارد 0932قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  292ماده  شده، یاد موارد بر عالوه

 قرار شمول حیطه و کرده رعایت را احتیاط اصل و متهم حقوق وسیله این به ایران پیش بینی و احصاء شده است، قانونگذار
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شود. در مبحث بعدی به صورت مفصل به  حفظ متهمان حقوق تا است کرده محدود عقالیی و منطقی کامالً صورت به را بازداشت

 موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت در قوانین کیفری ما می پردازیم.

 

 مبحث دوم: انواع و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
 در این مبحث به بررسی اقسام و شرایط صدور قرار بازداشت در قوانین کیفری می پردازیم. 

 موقت بازداشت اقسام قرار

 تا گردد می صادر استثنایی و خاص در موارد است، شهروندی و فردی های آزادی حقوق چون برخالف موقت بازداشت قرار

 نیز نایرا قضایی نظام در. برساند حداقل به بنیادین آزادی های و حقوق نقض و قضایی مامورین احتمالی سوءاستفاده برای را راه

 با تنها. است نموده احصاء مقنن که شرایطی وفق و خاصی جرایم در نیست مگر جایز القاعده علی موقت بازداشت قرار صدور

 0 292 ماده در موقت بازداشت قرار صدور موارد. نماید قراری چنین صدور به اقدام تواند بازپرس می شرایط و موارد این اجتماع

 . است شده احصاء و بینی بند و یک تبصره پیش 2در  0932 کیفری دادرسی آیین قانون

 جرائم بر ناظر قوانین جز به خاص، قوانین موضوع الزامی، موقت بازداشت موارد ماده، این ذیل تبصره با استناد و مطابق

 صدور موارد» منظور از   داشت؛ بیان باید ماده این خصوص در. است ملغی قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از مسلح نیروهای

 این. است جایز او مورد در قرار بازداشت صدور باشد، آنها ارتکاب به متهم شخص اگر که هستند جرایمی« موقت بازداشت قرار

. باشد متهم بازداشت برای مجوزی اهمیت، کم حتی هر جرمی، به اتهام که است نخواسته قانونگذار و هستند مهمی جرایم جرایم

 این معنای. است جایز موقت بازداشت قرار صدور ماده، ان در شده یاد جرایم در مورد که است این 292 ماده صدر مخالف مفهوم

زم ال شرایط وجود صورت در و شده برداشته است، اصل یک که متهم موقت بازداشت ممنوعیت این جرایم، در که است این عبارت

 به اذن اما این است، قضایی مقام به موقت بازداشت اذن اعطای و ممنوعیت رفع درواقع این. است مجاز او بازداشت 291ماده 

 عدم رب اصل که قضایی، جمله مقامات از رسمی، مقامات صالحیت قلمروی در که است این نیز امر این دلیل. نیست انتخاب منزله

 دخالت شرایط شدن فراهم صورت در است، مصرح قانونی موارد به محدود آنها اختیارات و بوده دیگران بر والیت عدم و صالحیت

 تبازداش قرار صدور از قانونی شرایط و موارد جمع با فرض، نمی تواند این در برای مثال و است اقدام به مکلف مزبور مقام اقدام، و

 (.211 :0931نماید)خالقی،  امتناع موقت

 تبصره شرایط خاص، تحت و معین جرایم در متهم موقت بازداشت خصوص در 292 ماده در مقرر تکلیف این مقابل در

 کرده اعالم ملغی را مسلح جرایم نیروهای بر ناظر قوانین جزء به خاص قوانین برخی در الزامی موقت بازداشت موارد ماده همین

 رهتبص مطابق. است شده تعریف ضوابط و شرط و بدون قید بازداشت از جلوگیری و متهم حقوق حفظ جهت در نوآوری این است

 موقت بازداشت قرار 0932 کیفری دادرسی آیین قانون تصویب از قبل ذیل که موارد در که داشت بیان صراحتا توان می 292 ماده

 .است گردیده بیان 291 و 292 مواد در جدید قانون در که است مواردی و تابع شرایط و بوده منتفی دیگر شد می صادر

 (1/1/0911مصوب  شالق مجازات لغو قانون به موسوم عمومی مجازات قانون 029 ماده به الحاقی واحده ماده« ج» بند -0

 دیگر( اسلحه نوع هر یا چاقو وسیله به قتل یا جرح ارتکاب اتهام

                                                           
 قرائن دالیل، که زیر، جرائم مورد در مگر نیست، جایز موقت بازداشت قرار صدور»مقرر می دارد:  0932قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  292ماده  - 0

 :کند داللت متهم به اتهام توجه بر کافی امارات و

 جنیٌم کامل دیه ثلث آنها دیه میزان که جنایاتی جسمانی، تمامیت علیه عمدی جنایات در و عضو قطع یا حیات سلب آنها قانونی مجازات که جرائمی -الف

 .است آن از بیش یا علیه

 .است باالتر و چهار درجه که تعزیری جرائم -ب

 .است باالتر و پنج درجه آنها قانونی مجازات که کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم - پ

 .شود انجام اسلحه نوع هر یا چاقو بهوسیله که اشخاص برای مزاحمت ایجاد و قدرتنمایی تظاهر، و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد – ت

 دارای متهم و نباشد ماده این( ب) بند مشمول صورتیکه در مجعول سند از استفاده یا جعل امانت، در خیانت اختالس، ارتشاء، کالهبرداری، سرقت، - ث

 .باشد مذکور جرائم از یک هر ارتکاب علت به قطعی محکومیت سابقه فقره یک

 «..تاس ملغی قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از مسلح نیروهای جرائم بر ناظر قوانین جز به خاص، قوانین موضوع الزامی، موقت بازداشت موارد - تبصره
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 )کشف 0991/ 9/  23 مصوب آشامیدنی و خوردنی مواد و دارویی و پزشکی مقررات به مربوط قانون 01 ماده 9 تبصره -2

 تقلبی(. داروی

 0923/ 9/  03 مصوب مخدر مواد جرایم مرتکبین مجازات تشدید قانونی الیحه 02 ماده -9

 ریال( هزار صد بر زاید میزان به )اختالس اخیر قانون 2 ماده 2 تبصره -1

 صورتی حق در از ممانعت و مزاحمت عدوانی، تصرف جرایم )در 0922/ 9/ 2 مصوب تعزیرات قانون 131 ماده 2 تبصره -2

 باشد(. موجود جرم ارتکاب بر قوی قراین و باشد بیشتر یا نفر سه متهمان تعداد که

 ت(.ق 101 و 109 ماده مفاد به ورشکسته تاجر نکردن )عمل 0900/ 2/  09 مصوب تجارت قانون 192 ماده -1

 عمل ورشکستگی( تسویه و اداره در خود اقدامات واسطه به ورشکسته تاجر )جلوگیری تجارت قانون 191 ماده -2

 22/01/0922مصوب آن به موادی الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون اجرایی نامه آیین 91 ماده -1

 ویژه های دادگاه و دادسراها نامه آیین 92 و ماده 0911/ 0/ 2 مصوب غیر مال انتقال به راجع مجازات قانون 1 ماده -3

 (.001: 0931)تقی زاده،  0911/ 3/ 9 اصالحی روحانیت

 

 بازداشت موقت قرار صدور شرایط

 جبران قابل آن غیر آور زیان نتایج و است مغایر افراد آمد و رفت آزادی و برائت اصل با موقت، بازداشت قرار اینکه، به توجه با

 . است داشته مقرر تری را بیش کیفری، شرایط تامین قرارها سایر با مقایسه در آن صدور برای گذار قانون می باشد؛

 یکی از باید باشد، 292 ماده در شده یاد جرایم از یکی به متهم شخص که مواردی در آیین دادرسی کیفری؛ قانون مطابق

 ماده برابر .نمود را صادر او بازداشت قرار بتوان تا باشد موجود هم 0932 کیفری دادرسی آیین قانون 291 ماده در مندرج شرایط

 موجب متهم بودن آزاد -الف: است شرایط زیر از یکی وجود به منوط قبل، درماده مذکور درموارد موقت بازداشت قرار صدور»اخیر؛ 

 تشهاد اداء از شهود شود سبب یا و گردد واقعه و مطلعان شهود یا دیگر متهمان با تبانی باعث یا جرم ادله و آثار رفتن بین از

 ظمن مخل متهم بودن آزاد -پ. کرد جلوگیری آن از نتوان دیگر طریق و به باشد متهم شدن مخفی یا فرار بیم -ب. کنند امتناع

 بندهای در مذکور شرایط از یک هر وجود«. باشد متهم خود و آنان خانواده یا شهود جان شاکی، افتادن خطر به موجب عمومی،

 بندهای در مندرج جرایم خصوص در موقت بازداشت قرار صدور برای تنهایی به ها، آن از جزء هر و حتی« پ» و« ب»، «الف»

 (.222: 0932است)صبری،  همین بیانگر ماده، صدر در«  زیر شرایط از یکی وجود به منوط» عبارت. است کافی 292 ماده

 

 از آنمبحث سوم: مدت و قابليت اعتراض قرار بازداشت موقت و جبران خسارت ناشی 

 مدت قرار بازداشت موقت

 تبازداش مدت طول پرداخت، آن به باید موقت بازداشت قرار مورد در که مطالبی مترین مه از در این مبحث به بررسی یکی

 رارق مناسب ترین قرار، تامین، قرار صدور هنگام در اگر که شود روشن موضوع این باید دیگر، عبارت به. است قرار این در اثر متهم

 و دتش. بماند در بازداشت باید متهم و ماند خواهد باقی هم قرار مناسب ترین قرار این زمانی چه تا برسد، نظر به موقت بازداشت

 و شود استفاده قضایی مرجع نزد حضور متهم تامین برای استثنایی وسیله یک به عنوان آن از که می کند ایجاب قرار این اهمیت

 (.221:  0931 گردد)خالقی فراهم متهم، آزادی یعنی اصل، به بازگشت زمینه

 است: ذیل شرح به موقت بازداشت خصوص در الرعایه الزم مدت های و زمانی بنابراین می توان بیان نمود فواصل

 شده یاد ظرف مدت در اگر. است شده تعیین ماه یک بازداشت مدت حداکثر ، 912 ماده بندهای موضوع جرایم غیر در -0

 به لفمک قرار صادرکننده مرجع موجود نباشد، قرار ابقاء برای نیز موجهی علل و نگردد نهایی تصمیم به منتهی دادسرا در پرونده

 است. قرار تخفیف یا فک

 موجهی ولی علل نگردد نهایی تصمیم به منتهی دادسرا در پرونده ماه یک مدت ظرف فوق، بند موضوع جرایم در اگر -2

 رفظ ابقاء شود )قرار می ابالغ به متهم مراتب و ابقاء قرار مزبور، علل ذکر با قرار صادرکننده مرجع باشد، موجود قرار ابقاء برای

 است(. صالح ردادگاه د اعتراض قابل روز 01
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 پرونده شده مدت یاد ظرف در اگر. است شده تعیین ماه دو بازداشت مدت حداکثر ، 912 ماده بندهای موضوع جرایم در -9

 یا کف به مکلف قرار صادرکننده نباشد، مرجع موجود قرار ابقاء برای نیز موجهی علل و نگردد نهایی تصمیم به منتهی دادسرا در

 است. قرار تخفیف

 موجهی ولی علل نگردد نهایی تصمیم به منتهی دادسرا در پرونده ماه، دو مدت ظرف فوق، بند موضوع جرایم در اگر -1

 01 رفظ ابقاء شود)قرار می ابالغ به متهم مراتب و ابقاء قرار مزبور، علل ذکر با قرار صادرکننده مرجع باشد، موجود قرار ابقاء برای

 است(. صالح دادگاه در اعتراض قابل روز

 در ولی شود تکرار می جرم ان برای قانون در مقرر حبس مجازات حداقل تا مقررات برابر ماه دو و ماه یک زمانی فواصل -2

 نماید. تجاوز شده تعیین حبس حداقل از نباید حال هر

 است. سال دو حداکثر موقت بازداشت مدت حیات سلب مجازات موجب جرایم در -1

 است. سال یک موقت بازداشت مدت حداکثر حیات سلب موجب جرایم غیر در -2

 است دادگاه دادسرا و در صادره قرارهای مجموع شامل بازداشت، مدت حداکثر نصاب ؛212 ماده0 تبصره برابر است بدیهی

 (.002: 0931شود)تقی زاده،  میشامل  نیز را وثیقه( و کفالت )قرار متهم بازداشت به منتهی قرارهای سایر و

 

 موقت بازداشت قرار اعتراض قابليت

 اشتبازد رفع رد اعتراض به به مربوط است پرداخته موقت بازداشت قرار راستای در متهم اعتراض به که موادی از دیگر یکی

 مرتفع بازداشت علت هرگاه: » دارد مقرر می خصوص این در 0932 کیفری دادرسی آیین قانون 210 ماده. است متهم تقاضای با

 مخالفت صورت در. کند می بازداشت رفع متهم از دادستان فوری موافقت با بازپرس نباشد، آن ادامه برای دیگری موجب و شود

 قرار کف تواند می بداند، مرتفع را بازداشت موجبات نیز متهم اگر. است دادگاه صالح با اختالف حل بازپرس، تصمیم با دادستان

 استدرخو به راجع مستدل طور به روز پنج ظرف حداکثر و فوری طور به بازپرس. کند تقاضا بازپرس را از آن تبدیل یا بازداشت

 ظرف تواند متهم می و شود می ابالغ متهم به رد قرار و ثبت پرونده در مراتب درخواست، رد صورت در. کند می متهم اظهارنظر

 هک مواردی از دیگر یکی اینرو، از .«مطرح کند را درخواست این تواند می بار یک فقط ماه هر در متهم. کند اعتراض آن به روز ده

 مرتفع متهم نظر به بازداشت موجبات که است به مواردی مربوط دارد بازداشت طول در را خود بازداشت به اعتراض حق متهم

 اعتراض ان به نسبت روز 01 ظرف تواند می بازپرس طرف از آن رد صورت و در تقاضا را بازداشت رفع صورت این در که. باشد شده

 (.2: 0931کند)موسوی فرد و همکاران،  تکرار را تقاضا می تواند این متهم نیز ماه هر و نماید

 این از منظور .دارد هم را آن«  تداوم» به اعتراض حق بازداشت، قرار«  صدور» به اعتراض حق بر عالوه متهم» بنابراین؛

 واندت می ندارد، وجود دیگر نموده، ایجاب می را او بازداشت قرار صدور که دالیلی که باشد معتقد متهم چنانچه که است ان عبارت

 (.229: 0931دهد)خالقی،  او خاتمه بازداشت به آن تبدیل یا فک با که بخواهد قرار صادرکننده مرجع از

مواردی  در» آیین دادرسی کیفری؛ قانون 211 ماده اساس بر است اعتراض قابل دادسرا مانند به نیز دادگاه در متهم بازداشت

 تقاضای به یا خوددادگاه،  باشد، شده منتفی قبلی تأمین یا نشده أخذ تأمین قبال متهم از و شده مطرح دادگاه در متهم پرونده که

 رارق صدور به منتهی دادگاه چنانچه تصمیم. کند می صادر قضائی نظارت یا تأمین قرار قانون، این مقررات رعایت با و دادستان

 .«است استان تجدیدنظر در دادگاه اعتراض قابل قانون، این مقررات طبق قرار، این شود، موقت بازداشت

 در می کند و وظیفه انجام آن معیت در دادسرا که است دادگاهی با دادسرا در موقت بازداشت دستور به اعتراض مرجع

 مهمترین. است نظرز استان تجدید دادگاه اعتراض مرجع جدید، قانون 211 ماده مطابق نیز دادگاه از صادره بازداشت قرار خصوص

 اخیر ماده«  ب» بند مطابق. شده است بیان 221 ماده در جدید قانون در موقت بازداشت بودن اعتراض قابل با ارتباط در مقرره

 صرهتب مطابق اعتراض این بری الزم زمان و مدت است اعتراض قابل متهم تقاضای به تأمین تشدید و ابقاء موقت، بازداشت قرار

 (. 000: 0931 زاده، تقی)است کشور از مقیم خارج افراد برای ماه 0 و ایران مقیم اشخاص برای روز 01 ماده همین

 مقرر مدتهای ظرف توسط متهم بازپرس سوی از صادره تامین تشدید هم و ابقاء هم موقت، بازداشت قرار هم اینرو؛ لذا از

 اخیر قسمت مطابق اعتراض رسیدگی به و می باشد     اعتراض ماه( قابل0خارج از ایران ) روز( و 01ایران ) مقیم اشخاص برای
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 رد یک کیفری دادگاه یا انقالب دادگاه چنانچه .دارد را اتهام آن به رسیدگی صالحیت که است دادگاهی با قانون، این 220 ماده

 این در دادگاه تصمیم ،229 ماده برابر و. است رسیدگی به محل، صالح دو کیفری دادگاه باشد، نشده تشکیل دادسرا قضائی حوزه

 موضوع جرائم در تعقیب موقوفی یا منع قرارهای مورد در مگر است، می گیرد قطعی صورت قالعاده فو جلسه در که خصوص

 .است تجدیدنظر قابل مقررات مطابق قرارها این تأیید، صورت در که قانون این 912ماده  )ت( و )پ( )ب(، )الف(، بندهای

 

 جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت

 دهش بینی کشورها پیش داخلی حقوق و المللی بین بعد در موقت بازداشت کنترل جهت که تدابیری و تمهیدات تمام با

 وقیفت قانونی ضوابط و شرایط بدون عایت و غیرحق ومِن نداشته را بازداشت استحقاق متهم که افتد می اتفاق زیادی موارد است،

 (.09: 0931دارد)یزدانیان،  گناه ضرورت بی شده بازداشت فردِ خسارت جبران مواردی چنین در. است شده

 متهمانی جبران خسارت حق است، گردیده مطرح اخیر های دهه در دادرسی آیین تحوالت زمره در که توجهی قابل موضوع

 صادر قاضی سوءنیت احراز فرض عدم با و برده سر به بازداشت در را خود عمر از مدتی قانونی، ظاهر به قرار موجب به که است

ی م دریافت قطعی برائت حکم یا پیگرد قرار منع و رسیده اثبات به آنان گناهی بی دادرسی، مراحل طی از پس قرار، کننده

 (.011: 0911نمایند)موذن زادگان، 

است. اما به هر  شده مقرر قاضی اشتباه یا تقصیر از ناشی معنوی یا مادی خسارت جبران اساسی حکم قانون 020 دراصل

 بازداشت که گناه بی متهم 020اصل  تکلیف و و« انصاف»و اصل « متهم خسارت جبران حق و ضمان الضرر،»قواعد  حال براساس

 (.210: 0929باشد)ناصرزاده،  خود داشته خسارت جبران خصوص در را دولت یا قاضی به مراجعه حق باید است، شده

 این که است کرده بینی پیش را ضروری غیر بازداشت از ناشی خسارت ،0932 کیفری دادرسی آیین قانون خوشبختانه

 می محسوب متهم های فردی آزادی و حقوق از حمایت جهت در جدید قانون مهم و مثبت دستاوردهای و ها نوآوری از موضوع

 هب و دادرسی مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی»قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:  222ماده  اساس بر. شود

 اب توانند می شود، می آنان صادر مورد در تعقیب منع قرار یا برائت حکم قضایی، مراجع سوی از و شوند می بازداشت علت هر

 «.کنند مطالبه دولت از را بازداشت ایام خسارت قانون، این 01 ماده رعایت

 ترك مانند قرارها سایر مورد در و شود می 222 ماده به طور صرف مشمول تعقیب منع قرار یا برائت قطعی بنابراین حکم

همچنین  .تنیس قابل مطالبه بازداشت ایام خسارت حکم، صدور تعویق و تعقیب موقوفی تعقیب، تعلیق پرونده، بایگانی تعقیب،

 زا ناشی صورت خسارت دو هر در و نیست وثیقه و کفالت جانشینی قرارهای از ناشی بازداشت و موقت بازداشت بین تفاوتی

 لالحصو ممکن منافع یا و معنوی مادی، خسارت از اعم مطالبه قابل است و خسارت مطالبه قابل قانون مقررات رعایت با بازداشت

 باشد. می

 :نیست خسارت جبران مستحق شده، بازداشت شخص زیر، موارد در ك،.د.آ.ق 221 ماده اما در مواردی مطابق

 باشد؛ خود گناهی بی ادله و مدارك اسناد، ارائه در خودداری از ناشی شخص، بازداشت -0

 باشد؛ داده قرار بازداشت و اتهام مظان در را خود جرم، مرتکب دادن فراری منظور به -2

 باشد؛ آورده فراهم را خود بازداشت موجبات ناحق، به جهتی هر به -9

 .باشد بازداشت دیگر قانونی علت به همزمان -1

 ماتها موجب توجه نوعی به که کسی و است اقدام قاعده بر مبتنی عمدتاً فوق، شرح به خسارت جبران استحقاق عدم موارد

 (.221: 0939شود)خالقی،  نمی شناخته خسارت جبران سزاوار شده، خود بازداشت یا و خویش به

 درخواست جبران خود، گناهی بی از حاکی قطعی رأی ابالغ تاریخ از ماه شش ظرف باید شده بازداشت همچنین شخص

 رئیس انتخاب هب نظر استان تجدید دادگاه قضات از نفر سه از متشکل مزبور کمیسیون. کند تقدیم استانی کمیسیون به را خسارت

 درخواست، متقاضی رد صورت در. کند صادر می خسارت پرداخت به حکم قانون، این در مقرر شرایط احراز صورت در قضاییه، قوه

 یا ورکش عالی دیوان رییس از متشکل خسارت جبران کمیسیون ملی به را خود اعتراض ابالغ، ازتاریخ روز بیست ظرف تواند می



 

 0 - 01صفحات  | 0931 پاییز|   01شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی
 

 

 

 
 

 تاس قطعی کمیسیون رأی. کند اعالم قضاییه قوه رئیس انتخاب به عالی کشور دیوان قضات از نفر دو و وی معاونان از یکی

 .(1: 0931)اصغری، 

 تواند می دادگستری وزارت قضایی باشد، مقامات تقصیر یا و کذب شهادت جرم، مغرضانه اعالم اثر بر بازداشت درصورتی که

. آیین نامه( 21 ماده و ك.د.آ.ق 233 نماید ماده مراجعه اصلی به مسئول ذینفع، خسارت پرداخت و کمیسیون رأی اجرای از پس

 عواید نیست و خاصی قواعد یا و تشریفات مشمول علیاالصول اصلی، مسئول علیه دولت رجوعی به دعوای رسیدگی موارد، این در

 همه،بااین. می شود اقامه صالح مرجع زیان در عامل علیه مدنی دادرسی آیین و مدنی مسئولیت عمومی مقررات مطابق پیشگفته

 رفتار بر نظارت قانون 20 )ماده می باشد قضات انتظامی دادگاه در تقصیر قاضی احراز به منوط قاضی علیه رجوعی دعوای اقامه

 لتباشد، دو دروغ شهادت بر مبتنی بازداشت یا بوده سوءنیت دارای جرم اعالمکننده که فرضی در فرانسه نیز حقوق در قضات(.

 (.22: 0932نماید)شایگان و آشوری،  رجوع اصلی مسئول به خسارت پرداخت از پس می تواند

 که صورتی در لیکن است، دولت عهده بر بازداشت از ناشی خسارت در پایان می بایست این نکته را بیان نمود که؛ جبران

 استناد به تواند می خسارت جبران از پس دولت باشد، قضایی مقامات تقصیر یا و کذب شهادت مغرضانه جرم، اعالم اثر بر بازداشت

 کند. مراجعه اصلی مقصر به ك،.د.آ.ق 223ماده 

 

 نتيجه گيري
 یزن برائت اصل با نماید و مغایر می سلب کامل طور به را متهم است که آزادی تأمین قرار شدیدترین موقت بازداشت قرار

بی  اثبات به موظف کس هیچ که است آن مستلزم اصل، این و بوده آزادی آنها و برائت بر اصل افراد، جرم اثبات زمان باشد. تا می

 توان می امامیه فقهای منظر از باشد، کار در توجه قابل و مهم امرى پاى که موارد برخی در وجود این با خود نباشد؛ گناهی

. دش قائل عمد، قتل به اتّهام فرض در بازداشت همانند احتیاطی، تأمینی و اقدامی عنوان به آزادی سلب برای مشروعی مصادیق

 این عتب به. نیست آنان جایز بر پایه بى و واهى اتهامات مجرّد به افراد آزادی به تعرّض نیز مواردی چنین که در است روشن البته

 به متهمین اعسار، مدعی مدین حبس همانند است شده موقت قرار بازداشت صدور به موظف قاضی که ای عدیده موارد در اصل،

 و خمر شرب همچون می شوند، محسوب محض الهی حقوق زمره در که جرایمی سایر و اختالس ارتشاء، غیر عمد، قتل سرقت،

 باشند. نمی فقهی توجیه و دفاع قابل زنا،

 ناساییش در مهم گامی شخص بی گناه، بازداشت از ناشی خسارات به نسبت دولت مسئولیت پذیرش با کشورمان قانونگذار

 دیریتم تحت نهادهای و کارمندان از بخشی تصمیمات نسبت به کلی به طور و دادگستری عملکرد به نسبت دولت مسئولیت

 . است برداشته دولت
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