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 چکیده

  قضایی   مقام  سوی  از  مقدماتی  تحقیقات  مرحله  در  که  هستند  اعدادی  قرارهای  جمله  از  کیفری  تأمین  قرارهای

  که   است  قراری  و  بوده  برخوردار  خاصی   اهمیت  از  موقت  بازداشت  ،مزبور  قرارهای  میان  از  و  شودمی  صادر

  از   پیش آزادی  سالب  علیه  اقدام  شدیدترین  و  فردی  هایآزادی   و  حقوق  با ارتباط  در  و  متهم  آزادی محدودکننده

  حقوقی   نهاد  و  شده  استفاده  اصالحی  و  تأمینی  اقدام  یک  عنوان  به  تأمین  قرار   از  فرانسه  حقوق  در  .است  محاکمه

  مثبت   تحوالت  کشور  این  حقوق  در  نهاد  این  و  است  مطرح  کیفری  تأمین  قرار  یک  عنوان  به  موقت  بازداشت

 و  مسلم  اصول  عایتر  و  متهمین  فردی  حقوق  حفظ  ضروریات  با  را  خود  رفته  رفته  و  دیده  خود  به  را  فراوانی

  تحقیق   قاضی  کنار  در  بازداشت  و  هاآزادی   قاضی  انتصاب  است.  داده  وفق  برائت   اصل  مانند  حقوقی  شده  شناخته

  اسناد   همچنین  است.  نموده  لحاظ  را   هاآن  فرانسوی  مقنن  که  است  خاصی  تشریفات  زمره  در  قرار  این  صدور  برای

  و   بشر  حقوق  مدافعان  توسط  موقت  بازداشت  مقابل  در  راداف  آزادی  از  حمایت   زمینه  در  متعددی  المللیبین

  و   قواعد  وضع  با  که  اند  داشته  آن  بر  را  هادولت   ها  اعالمیه  و  اسناد  این  است.  شده  صادر  المللیبین   هایسازمان 

  ضرورت   موارد  در  تنها  آن  از  که  دارند  وا  را  قضایی  مقامات  و  برداشته  گام  متهم  بازداشت  تحدید  جهت  در  مقررات،

  یک  هم  بازداشت و شده  نهاده افراد آزادی  بر اصل موقت بازداشت بینی پیش رغم به  اسناد این در .کنند استفاده

 شود. می   محسوب  استثناء

 .المللیبین   اسناد  متهم،  احتیاطی،   توقیف  کیفری،  تأمین  قرار  موقت،   بازداشت  قرار  :يدیکل واژگان 
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 مقدمه 

  و   المللی بین  و   ملی   سطح   در  اشخاص  دیاآز  اصل  و   بشر  حقوق   افزون  روز  اهمیت  به  توجه  با   امروزه

 آن تضاد  و  اشخاص گناهی بی و  برائت اصل با  فرد بازداشت سنخیت عدم  و  تعارض علت  به طرفی از

  شدید   انتقاد   و   توجه  مورد  که  هاستمدت  موقت   بازداشت  قرار  ، آل  ایده   کیفری  سیاست   یک  با 

  متهم  آزادی اصل ،برائت اصل آثار مهمترین از است. گرفته قرار شناسان جرم باالخص و حقوقدانان

  و  مقدماتی   تحقیقات  ضرورت  دلیل  به  مواردی  در  اصول  این  وجود  با  ولی  .است  اتهام  دوران  در

  هایوثیقه   از  یكی  عنوان  به  را  موقت   بازداشت  امكان  کیفری  دادرسی  آیین  قوانین  تأمینی،   اقدامات

  فرایند   وارد  که  متهمی  (41  ،1395  یوسفی،   و  بجنوردی  )موسوی  است.  گرفته  نظر   در  قضایی 

  فرض  گناه  بی  ،نشده  اثبات  عادالنه  دادرسی  یک  طی  او  مجرمیت  که  زمانی  تا  شودمی  کیفری

  اسناد   و  ما   کشور  قانون  در  اصل  این  .شود  ثابت  خالفش  اینكه  مگر  اوست  برائت  بر  اصل  و  گرددمی

 ضرورت   موارد  در  اما  .اوست  برائت  و  متهم  آزادی  بر  اصل  هرچند  ، شده  بیان  صراحت  با   المللی  بین

 قوانین   در  موقت  بازداشت  قرار  بینی  پیش  از  ناگزیر  قانونگذار  جامعه  و   فرد  منافع  رعایت  جهت  و

  کشف   و  عمومی  نظم  حفظ  هدف  با  موارد،  برخی  در  دیگر  بیان  به  .باشد ی م  کیفری  رسیددا  آیین

  اصل   با  مغایر  اقدام  این  .است  ناپذیر   اجتناب  موقت  بازداشت  همانند  آزادی  سالب  اقدامات   جرم،

  )کوشكی،   .بگیرد  قرار  استفاده  مورد   حربه  آخرین  عنوان  به  و  ممكن  میزان  کمترین  به  ید با  برائت

  از  یكی  با  قرار  این  مستقیم  ارتباط  دلیل  به  موقت،  بازداشت  قرار  صدور  عدم   یا  صدور  (63  ،1395

  موجب   اگر  دیگر  عبارت  به  و  باشد  اختیاری   تواندنمی   آزادی  حق  یعنی  شهروندی  بنیادین  حقوق 

  نباشد   قانونی   موجب  اگر  و   شود  بازداشت  باید  حتماً  متهم   باشد   داشته  وجود  بازداشت  برای  قانونی 

  ترتیبات  رعایت  با  کرده  تعیین قانون که  مواردی در فقط  باید  بازداشت شود.  بازداشت نباید  هرگز  او

  غیرقانونی  توقیف  وگرنه  شود،  ی تلق  قانونی  توقیف  تا  باشد  تدارصالحی  مقام  دستور  به  و  قانونی 

  قاضی   به  دعوا  ارجاع  با   فرانسه،  حقوق   ر د  ( 14  ،1400  همكاران،  و   زادگان   )مؤذن  . بود  خواهد

 داشته   بازداشت  به  نظر  اتهام،   نوع   و   متهم  به  وارده  اتهام  به  توجه  با  وی  که  صورتی  در  تحقیق،

 به   توجه  با  الذکرفوق   قاضی   و   کند می  ارسال  بازداشت  و   ها آزادی   قاضی   برای  را  خود   تقاضای  باشد، 

  بازداشت   به  تصمیم  ،دهد   تشخیص  الزم  متهم  برای  را  مزبور  قرار  که  صورتی  در  پرونده   محتویات

  و   مدنی  حقوق   میثاق   .رساند می  نظر  تحت  شخص  یا  متهم  اطالع  به  را   مسأله  این  و  گرفته  موقت

  آید،   در  کلی  قاعده  یک  صورت  به  نباید  موقت  بازداشت  که  کرده  توصیه  بشر  حقوق   اعالمیه  سیاسی

  همچنین، . یابد  کاهش  ممكن  حداقل به و  شده  احصاء قانون در  صریح صورت به  آن موارد باید  بلكه

 موقت   بازداشت  قرار  مقاله  این  در  بنابراین  یابد.  اختصاص  اعدام  مانند   کیفرها  اشد  به  باید  قرار  این

 گیرد. می قرار بررسی مورد را المللیبین اسناد به  نگاهی  با فرانسه و ایران حقوق  در

 

 ایران حقوق در موقت  بازداشت تعریف
  های آزادی   به  را  آن  توانمی  کلی  تعریف  یک  در  و  است  آزادی  سلب   کننده  تداعی  بازداشت  واژه

  هاست، آزادی   و   حقوق   شالوده  و   پایه  شخصی  آزادی  که  گونه  بدین  ، کرد  تقسیم  شخصی  و  فكری
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  او  برای  نیز  هاآزادی  و  حقوق   سایر   از  استفاده  باشد  نداشته  تأمین  یا   و  آزاد  تن  انسان  وقتی  زیرا

  که   قراری  نتیجه  از  عبارتست  موقت  بازداشت  (17  ،1384  بنی،  بابایی   )آقا  .داشت  نخواهد  مفهومی

  یا   دسترسی  سهولت  برای  و   متهمین  خصوص  در  اتهام  تفهیم  از  پس   دادگاه  یا  دادسرا  توسط

 قرار   صدور  نتیجه  در   بدواً  برخی  که  گردد می  صادر  جرم  آثار  امحاء  یا   و  تبانی   یا  فرار  از  جلوگیری

  تحقق  کفالت(   و  وثیقه  )قرار  دیگری  قرارهای  نكردن  فراهم   اثر  در   دیگر   برخی   و   موقت   بازداشت

 به  آن  موجب  به  که  است  کیفری  تأمین  قرارهای  شدیدترین  و  مهمترین  ، موقت  بازداشت  .پذیردمی

  سلب  موقت   طور  به  وی  آمد   و   رفت  آزادی  لزوم  مواقع  در  متهم  به  دسترسی  تضمین  منظور

  از  قبل  متهم  آزادی  سلب  جمله  از  دالیلی  به  و   گویندمی  هم   احتیاطی  توقیف  قرار  این  به  شود.می

  بوده  زندانی   یا   و  بازداشت  شخصی  وقتی  است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد   نیز  او  محكومیت  حكم  صدور

  سایر شخصی، آزادی و  اجتماعات  آزادی کار،  آزادی از تمتع باشد  نداشته شخصی امنیت اً اساس  یا و

  :است  زیر  شرح  به   امتیاز  و  حق  چند   شامل   شخصی  آزادی  رفت،  خواهد  دست   از  نیز  او   هایآزادی 

  یا  و  مصونیت  ـ4  مسكن  و  خانه  مصونیت  ـ3  مسكن  اختیار  و  آمد  و  رفت  آزادی  ـ2  زندگی  حق  ـ1

 . دفاع  آزادی  و  دادخواهی  حق  ـ6  خصوصی  و  داخلی  زندگی  در  آزادی  ـ5  شخصی  امنیت

  آمد   و  رفت  آزادی  و  برائت  اصل  با  موقت  بازداشت  قرار  که  آنجا  از  ( 21  ،1370  مؤتمنی،  )طباطبایی

  به  مشروعیت  درباره  قانونگذاران  باشد،می  جبران  قابل   غیر  آن  زیانبار   نتایج   و   است  مغایر  افراد

  قانون   و  قاعده تحت  و  کنند خارج قاضی اختیار از را آن اندهکرد عیس و تهداش د ردیت آن کنارگیری

  حبس   با  موقت  بازداشت  .کنند  بازداشت   را  افراد  خود  دلخواه  و  اراده  به  نتوانند  دادرسان  تا   آورند  در

  .است  حبس   زمان  از  ترکوتاه  بازداشت  زمان   و   بوده   حبس   بر  مقدم  بازداشت  که   چرا  ، دارد  تفاوت

 مشخص  وی   تكلیف  حبس  در  ولی   برد، می  سر  به  بالتكلیفی   حالت  در  متهم   بازداشت  در  همچنین

  کلیه  بردارنده  در  که  تعریفی  رسد  می  نظر  به  .دارد  هاییتفاوت  هم  با  شخص  نگهداری  محل  و  شده

  محدود   مدتی  برای  متهم  آزادی  سلب   :شود  ارائه  شكل   این  به  تواندمی  باشد   اصطالح  این   مضامین

  و   شودمی  صادر  صالح  قضایی   مقام   توسط  که  جزئی  یا  کلی  طور  به  مقدماتی  تحقیقات  زمان  در

  حداقل  از  نباید  حال  هر  به  اما  . یابد  ادامه  حكم  صدور  و  دادرسی  خاتمه  تا   تمد  این  است  ممكن

 محسوب  متهم  برای  حبس  تمد   جزء  تمد  این  باشد،   بیشتر  گرفته  انجام  جرم  قانونی   مجازات

  جلب  برگ   ابالغ  از  پس   جلب  مأمور  1392  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  182  ماده   طبق  .شودمی

  جلب  را  او  مأمور  متهم  امتناع  صورت  در  و  شود  حاضر  بازپرس  نزد  او  با  که  نماید می  دعوت  را  متهم

  ( بودن  الحفظ  تحت)  بودن  نظر  تحت  از  منظور  پس  .نماید   می  حاضر  بازپرس  نزد  الحفظ  تحت  و

  او  از  قضایی   مرجع  به  متهم  دادن  تحویل  زمان  تا   دستگیری  زمان  از  پس  مأمور  که  است  این  متهم

  متفاوت   هم   با   معنی  نظر  از  بودن  نظر  تحت  و  بازداشت  پس  .نكند  فرار  تا  کند  مواظبت  و  مراقبت

  کننده   محدود  موقت،  بازداشت  قرار  بنابراین  . روند  نمی  کار  به  یكدیگر  جای  به  هرگز  و  هستند

  به  دسترسی  منظور  به  قانون  با  مطابق  و   است  فردی  هایآزادی  و  حقوق  با  ارتباط  در  و  متهم  آزادی

  طول   در  است  ممكن  که  شودمی  سلب  موقت  طور  به  او  آمد  و  رفت  آزادی  لزوم،  مواقع  در  متهم

 قرار   آنكه  خالصه  (216  ،1392  )خالقی،  یابد.  ادامه  قطعی  حكم  صدور  تا  و  دادگاه  رسیدگی  جلسات
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  هاستآن  شهروندی   و   فردی  هایآزادی  حقوق   ینمب  ،دارد  که   اهمیتی  به  عنایت  با   موقت  بازداشت

  و   قضایی  مورینمأ   احتمالی  سوءاستفاده  برای  را  راه  تا  گرددمی  صادر  استثنایی  و  خاص  موارد  در  و

 بازداشت  قرار  صدور  نیز  ایران  قضایی  نظام  در  . برساند  حداقل  به  بنیادین   هایآزادی  و  حقوق   نقض

  . است  نموده  احصاء  مقنن  که  شرایطی  وفق  و  خاصی  جرایم  در  مگر  نیست  جایز  القاعده  علی  موقت

 ( 108 ،1396 زاده، )تقی

 

 کیفري  دادرسی  درآیین موقت بازداشت قرار صدور جهت الزم شرایط
 کیفری  مینتأ   قرارهای  از  یكی  موقت  بازداشت  ،1392  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  217  ماده  در

 بازداشت  باب  در  مقنن  یافته  تغییر  نگاه   بند  این  به  توجه  است.  شده   ذکر  »د«  بند  در  که  باشدمی

 موازین   به  که  آمده   قانونی«  مقرر  شرایط  رعایت   با »  قید  بند   این   در   . دهد  می   نشان   را  موقت

  بازداشت  قرار  صدور»  نموده:  مقرر  مذکور  قانون  237  ماده   همچنین  است.   شده  نزدیک  المللیبین

  متهم   به  اتهام  توجه  بر  کافی  امارات  و  قرائن  دالیل،   که  زیر،  جرائم  مورد  در  مگر  نیست،  جایز  موقت

  جنایات   و   عضو  ع قط  یا   ابد   حبس  حیات،  سلب   آنها  قانونی  مجازات  که  جرائمی  -الف  :کند   داللت

  جرائم  -ب  .است  آن  از  بیش   یا   کامل   دیه  ثلث   آنها   دیه   میزان  که   جسمانی   تمامیت  علیه  عمدی

  مجازات  که  کشور  خارجی  و   داخلی  امنیت  علیه  جرائم  -پ  .است  باالتر  و  چهار  درجه  که  تعزیری

  تظاهر،   و  اطفال  و  بانوان  اذیت  و  آزار  و  مزاحمت  ایجاد  -ت  .است  باالتر  و  پنج  درجه  آنها  قانونی 

 -ث  .شود  انجام  اسلحه   نوع  هر  یا  چاقو  وسیله  به  که  اشخاص  برای  مزاحمت  ایجاد  و  نمایی  قدرت

 صورتی  در  مجعول  سند  از  استفاده  یا  جعل  امانت،  در  خیانت  اختالس،  ارتشاء،  کالهبرداری،  سرقت،

  علت   به  قطعی  محكومیت  سابقه  فقره  یک  دارای  متهم  و  باشدن  ماده  این  )ب(   بند  مشمول  که

   .باشد مذکور جرائم از یک هر ارتكاب

  نیروهای   جرائم  بر  ناظر  قوانین  جز  به  خاص،  قوانین  موضوع  الزامی،   موقت   بازداشت  موارد  ـ  تبصره

  فرعی   و  برائت  اصل  به  توجه  ماده  این  «.است  ملغی   قانون  این  شدن  االجراء  الزم  تاریخ   از  مسلح

  موقت  بازداشت  قرار  صدور  بر  اصل  معنایی   به  و   کندمی  اعالم  را  موقت  بازداشت  قرار  صدور  بودن

  موقت   بازداشت  قرار  صدور  لغو  توجه   قابل   و  مهم   نكته  .قانون  در  مقرر  شرایط  صورت  در  مگر  ،نیست

  ، کیفری  دادرسی  آیین  قانون  238  ماده   ماده   با   مطابق   همچنین  باشد.می  ماده   این  تبصره  در  الزامی

  :است  زیر  شرایط  از  یكی   وجود  به  منوط  قبل،   ماده   در  مذکور  موارد  در   موقت  بازداشت  قرار  صدور

  و   شهود  یا   دیگر   متهمان  با   تبانی   باعث   یا   جرم  ادله  و   آثار   رفتن  بین  از  موجب  متهم   بودن  زادآ  (الف

  شدن   مخفی   یا   فرار  بیم   ( ب  .کنند  امتناع  شهادت   اداء  از  شهود  شود  سبب  یا   و   د گرد  واقعه  مطلعان

  عمومی،   نظم  مخل  متهم  بودن  آزاد  (پ  .کرد  جلوگیری  آن  از  نتوان  دیگر  طریق  به  و  باشد   متهم

 قرار   تواند  می   بازپرس  . باشد  متهم  خود  و   آنان  خانواده   یا  شهود  شاکی،  جان  افتادن  خطر  به  موجب

  قرار  دارد،   متهم   آزادی  در  که  ثیریتأ   و   قرار  این  اهمیت  دلیل   به   نماید،   صادر  را   موقت  بازداشت

  در  نماید،  نظر  اظهار  آن  به  نسبت  مقام  این  تا  برسد  هم  دادستان  نظر  به  صدور  از  پس   باید   بازداشت

  کننده   صادر  مقام  توسط  متهم،  خواست  در  به  یا   رأسا  معین،  فواصل  در  قرار  این  که  است  الزم  ادامه
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 تحقیقات  پیشبرد  برای  او  به  دسترسی  ضرورت  آنچه  از  بیش  متهم  تا  گیرد  قرار  بازبینی  مورد  آن

  یاد   مقامات  تصمیم  به  نسبت  تواندمی  متهم   فوق،   موارد  تمام  در  . نماند   بازداشت  در   کند   می   ایجاب

  علت   هرگاه  (255  ،1395  )خالقی،  شود.  دادگاه  توسط  آن  بازبینی  خواستار  نموده،  اعتراض  شده

 از  فوری  دادستان  موافقت   با   بازپرس  نباشد،   آن  ادامه  برای  دیگری  موجب  و   شود   مرتفع  بازداشت

  دادگاه   با  اختالف  حل  بازپرس،  تصمیم  با  دادستان  مخالفت  صورت  در   .کندمی  بازداشت  رفع  متهم

  تأمین   قرار  قانون،  این  مقررات  رعایت   با   تحقیقات  مراحل  تمام  در  تواندمی  بازپرس  .است  صالح

 تغییر   یا  قرار  نوع  تبدیل  از  اعم  تأمین،  قرار  تخفیف  یا  تشدید  دهد،  تخفیف  یا  کند  تشدید  را  صادره

  قبلی   قانون  به  نسبت  1392  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  هاینوآوری  کلی  طور  به  است.  آن  مبلغ

  معنای  به  که  موقت  بازداشت  قرار  رد  شرایط  وجود  (1  از:  عبارتند  موقت  بازداشت  قرار  با  رابطه  در

  در   که  الزامی  موقت  بازداشت  موارد  نبود  (2  .باشد می  موقت  بازداشت  قرار  صدور  عدم  بر  اصل

  مدت   ( 4  . موقت  بازداشت  قرار  صدور  مشمول  جرایم  کردن  حصری  ( 3  .داشت  وجود  قبلی   قوانین

 مدت   المللی  بین  اسناد  راستای  در  که  شده  توجه  امر  این  به  جدید  قانون  در  که  متهم  بازداشت

  متهم   موقت  بازداشت  از  ناشی  خسارت  جبران  بینی  پیش  (5  .است  شده  محدود  متهم  بازداشت

 . بیگناه

 

 کیفري  قرارهاي میان در  موقت  بازداشت وجود نتایج
  مستثنی   موضوع  این  از  کیفری  قرارهای  که  هست  محاسنی  و  معایب  دارای  حقوقی  نهاد  هر  الًمعمو

  است،   برائت  اصل  برخالف   قرار  این  که  آن  نخست  موقت،  بازداشت  قرار  معایب   با  رابطه  در  .نیستند

  دارد،  قرار  برائت  اصل  پناه  در  و  نرسیده  اثبات  به  او  مجرمیت  هنوز  که  متهمی  گرددمی  سبب  زیرا

 مجرمیت   احراز  صورت  در  که  (آزادی   سلب)  بگیرد  قرار  شرایطی  در  محكومیت،  حكم  صدور  از  قبل

 متهم  آزادی  سلب  ترتیب،  بدین  .(زندان)  گرفت  خواهد  قرار  شرایط  آن  در  مجازات،  حكم  صدور  و

  اصل  خالف   بر   او،   مجرمیت  ثبوت  از  قبل  ایمرحله  در   باشد،   وی  محكومیت  نتیجه  است   ممكن  که

  و   کوتاه  مدت  به  حتی  متهم  بازداشت  دوم  (249-248  ،1ج  ،1395  )خالقی،  رود.می   شمار  به  برائت

  داروی   را  آن  توانمی  که  جایی  تا  گذاردمی  جای  بر  باری  زیان  آثار  زندانیان  با  وی  ساختن  همنشین

  ختگی یگس  هم   از  و   اجتماعی  موقعیت  و  آبرو  مقام،   دادن  دست  از  سوم  .گذاشت  نام  درد  از  بدتر

  (45  ،1377  )خزایی،  .است  یقین  به  مقرون  گاه  و  محتمل  او،  موقت  بازداشت  علت  به  متهم  خانواده

  ریاست   مانند  داراست،  را  سازمانی   اقتصادی  چرخش  در  حیاتی  نقش   متهم  که  مواردی  در  چهارم

  شدن  متضرر  و   دیگر   مادی  خسارات  آمدن   وجود   به  و   دیگران  بیكاری  موجب  وی   بازداشت  کارخانه، 

  مدیر   هاسازمان اداره برای عرفا    که چرا ، نیست وارد  کامل صورت به  عیب  این البته شود. می دیگران

 به  منجر  کوتاه   زمانی   مقطع  در  دار  کارخانه  نبود  لذا   . شودمی  گرفته  نظر  در  ...  و   معاون   عامل،

  برند،   می   سر  به   موقت  بازداشت  در   که  متهمینی  اضطراب  و   دلهره  ، پنجم  .شودنمی  دیگران  بیكاری

  هم   موقت  بازداشت  مدت  و  شود  محكوم  متهم  اگر  نتیجه،  در  است،  محكومان  از  بیش  مراتب  به

  به   نسبت  بیشتری   مجازات  تحمیل  موجب  وی،  موقت  بازداشت  هم  باز  آید،  حساب  به   مجازات  جزو
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  معنا   این  به  کیفری،  سودمند  نهادهای  ایپاره  با  تعارض  :ششم  (8-6  ،1385  )مدنی،  . است  شده  او

  دفاع  مكتب  مواضع  از  الهام  با   مترقی   کشورهای  بیشتر  سوی  از  برگزیده   جنائی  سیاست  امروزه  که

  نقدی،   جزای  مانند  زندان  مجازات  های  گزینیجا  از  بیشتر  هرچه  استفاده  به  ناظر  نوین،  اجتماع

  این  به  توسل است، مراقبتی تعلیق  و ساده  تعلیق نهادهای   از استفاده ویژه به و  المنفعه عام کارهای 

 )آنسل،  .شودمی  توصیه  اًمستمر   آن  زایی  جرم  و  زندان  نامطلوب  شرایط   از  اجتناب  منظور   به  ابزارها

  مشكالتی   آورد،   بار  به  محكوم  برای  محسوسی  اً بعض  های رنج  آزادی  سالب  مجازات  اگر  (92  ،1375

  در  عمیقی  اختالل  حبس،  مدت  کوتاه  کیفرهای  آورد  بر  در  او  کردن   اجتماعی  برای  نیز  جدیدی

  او  وجود   از  اش  خانواده  دهد،می  دست  از  را  خود  کار  معموالً  محكوم  آورد،  وجود  به  محكوم  زندگی 

  زندان   از  خروج  هنگام  به  جمله،  از   .گرددمی  ورغوطه   نیز  شماریبی  مشكالتی  در  و  شوندمی  محروم

  به   که  زندان  داخل  در  حاکم  نظمی  بی   و  آشفتگی  از  شود،می  مواجه  متعددی  هایدشواری  با

  . شودمی  مواجه  عمومی   مقاومت  و  دشمنی  با   و   گردد می  یوسمأ   و   ثرمتأ   است،   اجتناب  قابل  سختی

  ، 1385  )بولک،   . آمد  خواهد  پدید  توبه  و   ندامت  از  بیشتر  کینه،  و  خاطر  آزردگی  وی   در  بنابراین

  که  معنا  این  به  هاسالح  تساوی  عدم  رهگذر  از  متهم  دفاعی  حقوق   احتمالی  تضییع  ،هفتم  (62-63

  در بازداشت تحت فرد  زیرا اوست، برای مطلوب دفاع  امكان عدم ، متهم  روی بر مخرب اثر مهمترین

  برابری   اصل  لذا،   .دارد  دادستان  و  خصوصی  شاکی  به   نسبت  کمتری   عمل  آزادی  شرایط  این

  به   را  خویش  دفاعی  مراتب  شایسته  نحو  به  تواندنمی  درمانده   متهم  شده،  واقع   خدشه  مورد  هاسالح

  دید   از  حكم   صدور  صورت  در  حبس   کیفر  انگیزی  ارعاب  و   بازدارندگی   تخدیش   ، هشتم  . آورد  جا

  ارعاب   این  موقت  بازداشت  دانند،می  جرم  مرتكب  ارعاب  را  مجازات  اهداف  از  یكی   که  شناسان  کیفر

  چنانكه  تواند نمی  مجازات  محكومیت،  صورت  در  بنابراین  . برد  می  بین   از  متهم  وجود  در  را  ترس  و

  کارگر  متهم  که  صورتی  در  ،نهم  (70  ،1386  )صفاری،  .باشد  داشته  بازدارنگی  جنبه  است  شایسته

  نام  بد  تصور  بدبینی،  مانند  مواردی  .دارد  وجود  بخواهد  را  او  عذر  کارفرما   که  این  احتمال  باشد، 

  و   جامعه  برای  که  است  این  آزادی  سالب   اقدام  نوع  این   دیگر  معایب  از  ، دهم  ...   و   کار  محل  شدن

  موقت   بازداشت  محاسن  همچنین  ( 32  ،1384  )آشوری،  دارد.   پی  در   گزافی  هایهزینه  قضایی  نظام

  تضمین  و   متهم   به   دستیابی   برای  وسیله  ثرترینؤم  موقت  بازداشت  که،  آن  نخست  از:   عبارتند

  بازداشتگاه  نظر  تحت  در  متهم  قرار  این  صدور  با  .است  قضایی  مرجع  نزد  لزوم  مواقع  در  او  حضور

 صورت  در  که  آن  دوم  .شد  خواهد  احضار  باشد  نیاز  او  حضور  به  زمان  هر  در  و  شودمی  نگهداری

  وی   آزادی  صورت  در  اما  است،  امكانپذیر  شده  بازداشت  متهم  بر  مجازات   اجرای  حكم،  شدن  قطعی

  برای  عمومی  خشم  که  علنی   و  فجیع  جرایم  در  سوم  .دارد  وجود  حكم  اجرای  در  اختالل  امكان

  و   عمومی   خشم  نشستن  فرو  موجب  متهم  بازداشت  است،  شده  برانگیخته  مجازات  اجرای  و  محاکمه

  ،چهارم  (142  ،1377  )خزایی،  .گرددمی  عدالت  اجرای  در  سهولت  و  حكم  اجرای  مقدمات  تحقق

 غیر   و  کیفری  مقوله  دو  و  است  وسیع  بسیار  دامنه  با  مفهومی  دارای  امروزه  جرم  وقوع  از  پیشگیری

  و   تجربی  و  محض  جنائی  علوم  از  شاخه  این  شناخت  گیرد،می  بر  در  را  واکنشی  و  کنشی  یا  کیفری

  مطالعه  مورد  های  موضوع  ترین  مهم  از  یكی   بزه،  ارتكاب  از  پیشگیری  زیرا  دارد،  یسزای  به  اهمیت
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  توقیف  بازداشت،  قرار  اثر  در  متهم  شخص  که  زمانی  (235  ،1387  )ساعد،  .باشد می  امروز  جهان

  فرایند   در  وی  سوی  از  دیگر  بزه  وقوع  برای  روانی   و  فیزیكی  احوال  و  اوضاع  و  شرایط  گردد، می

 و   نبوده  گذار  ثیرتأ   بروی  چندان  روانی  نظر  از  تحبیسی  ابزار  گرچه  رسد،می  صفر  حد  به  اجتماعی

  به   فیزیكی،  و  مادی  نظر  از  اما  .نیست  کارساز  چندان  یجنای  آستانه  و  وی  خطرناک  حالت  میزان  در

  این   حال،  این  با  است،  گذار  ثیرتأ   بسیاری  بزه  وقوع  برای  الزم  شرایط  تمهید  در  مجال  عدم  لحاظ

 اجتماعی  فرایند  در  جرم  به  وی  دستیابی  عدم  واقع  به  و   اجتماعی  روند  مورد  در  اًصرف  ممنوعیت

 جرم  ارتكاب   به  دست   بازداشتگاه  یا   توقیفگاه   در  متهم  همین  است  ممكن   که  چرا  .افتد می  کارگر

  محو   را  جرم  دالیل  و  آثار  تواندمی  متهم  بازداشت  از  پس  ،پنجم  (62  و  61  ،1389  منش،)الهی  .بزند

 احتمال  فجیع  های قتل  و  ناموسی  جرائم  در  ششم   .نماید  تبانی   معاونین   و  شرکا  و   شهود  با  یا  کند

  بازداشت  با  اندازدمی  خطر  به  را  متهم  جان  که  دارد  وجود  علیه  مجنی  خانواده  ناحیه  از  گیری  انتقام

 بیشتر  آن  محاسن  از  موقت  بازداشت  معایب  اینكه  به  توجه  با  .کرد  حفظ  را  وی  جان  توانمی  متهم

  قانون  البته  که  برساند   حداقل   به   را  قرار  این   صدور  شرایط  امكان  حد   در  باید  قانونگذارها   لذا   .است

 .است داشته توجه امر این به حدودی تا کشورمان جدید  کیفری  دادرسی آیین جدید

 

 فرانسه حقوق در موقت بازداشت
 منظور   به  اساسی  هاییگام  متهم  منافع  حفظ  برای  که  است  کشورهایی  جمله   از  فرانسه  کشور

  این   مناسب،   هایجانشین   ارائه  با  است  توانسته  و  برداشته  موقت  بازداشت  صدور  موارد  محدودسازی

  در   موقت  بازداشت  حقوقی  نظام  تحول  (64  ،1384  بنی،   بابائی   آقا)  .برساند  حداقل  به  را  موارد

  قبل  هامدت  باشد، می  شهروندان  و   دولت  بین  روابط  بر  حاکم   هاینگرش  تغییر  دهنده   نشان  فرانسه

  هایبازداشت  و   موقت»  آزادی  کیفری،   دادرسی  آیین  قانون  در  مندرج  های   مكانیزم  کشور،  این  در

  قاضی  یک  دخالت  مگر  ،نبود  تضمینی  هیچ  دارای  بازداشت  به  توسل  اینگونه  و  بود  اصل  «احتیاطی

  وی   تصمیم  از  )اعتراض(  استیناف  امكان  متهم  برای  و   بود  مطلق  شبه  اختیارات  دارای  که  تحقیق

  انتقاداتی   همواره  ،فرانسه  در  (33  ، 1389  منش،  )الهی  .داشت  وجود  آزادی  خواست  در   رد  بر  مبنی

 : است گردیده مطرح موقت بازداشت به نسبت  مالحظاتی یا

  که   هایی  دادگاه   نیست،  تأثیربی  بازداشت  دوره   قضاوت،   هنگام  ـ2  برائت  اصل  با   ناسازگاری  ـ1

 بازداشت   حفظ  و  توجیه  به  ملزم  را  خود  شودمی  احساس  گاهی  هستند،  محكومیت  به  متمایل

  برای   را   فرانسه  دولت  بشر  حقوق   اروپایی  دیوان  :است  انتقاد  و  ایراد  محل  نیز  آن  مدت  ـ3  .بینندمی

  6-1  ماده  است.  نموده  محكوم  باشد،  شده  محكومیت  به  منجر  که  چند   هر  بسیار  بازداشت

 مورد   «معقول  مدت »  یک  در  دارد  حق  فردی  هر  که  داردمی  مقرر  بشر  حقوق   اروپایی  کنوانسیون

  یابد،  خاتمه برائت یا  آزادی به  تصمیم  یا  تعقیب منع  با پرونده  اگر ـ 4 گیرد.  قرار رسیدگی  و  قضاوت

  در  توانندمی  تحقیق  قضات  برخی  ـ5  .بیندمی  لطمه  قطعاً  زندانی  شخصیت  روحی،  وضعیت  زندگی، 

 به  بازگشت  این  نمایند،  خبرچینی  یا  اقرار   به  وادار  را  او  باشند  شخص   بر  فشار  دنبال  به  بازداشت

  آمریكا   متحده   ایاالت   مانند   دیگر  کشورهای  در  تدبیر  این  ـ 6  .است  روانی   و   روحی  الاقل  شكنجه
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  استثنائی  وصف بر ژوئن 15 قانون (193-192 ،1389 سیمون، و  )بوریكان . گرددمی اجرا کم  بسیار

  برای  ـ 1  :است  اجتناب  غیرقابل   گاهی   تدبیر  این   وجود،  این  با   کند می  کید تأ  موقت   بازداشت

  را   ادله  رفتن  بین  از  شهود،  بر  فشار  از  جلوگیری  اجازه  بازداشت)  .حقیقت  کشف  به  دستیابی

 فرار  قصد  و  باشد  عدالت  چنگال  از  فرار  مظان  در  بررسی  تحت  شخص  که  صورتی  در   ـ2  .( دهدمی

  از   خطرناک  فرد  کردن  جدا  و  مجرمانه  فعالیت  یک  به  دادن  پایان  با  اجتماع  از  صیانت  برای  ـ3  .دارد

  و   عمومی  نظم  اعاده  برای  و  باشد  شده  مشوش  عمومی  افكار  که  صورتی  در  ندرت،  به  ـ4  .اجتماع

 15  قانون  فرانسه،  کیفری  دادرسی  نظام  در  .است  شده  فرض  مجرم  که  شخص  از  حمایت  حتی

 درخواست  رد  نیز  و   آن  مدت  تمدید  بازداشت،  خصوص  در  گیری  تصمیم  اختیار  ،2000  ژوئن

  .است  سپرده  بازداشت  و  آزادی  قاضی   به  و   گرفته  تحقیق  قاضی  از  را  بازداشت  از  خروج  و  آزادی

 فرانسوی   قانونگذار  دارد،   فردی   های آزادی  و   حقوق   که  اهمیتی  سبب  به  ( 117  ، 1389  منش،  )الهی

  قاضی   از  نیز  را  اختیار  این  بلكه  است،   نداده  موقت  بازداشت  قرار  صدور  اجازه  دادستان  به  تنها  نه

  گرفته  نظر  در  اقدام   این  جهت  دادگاه   رئیس   با  همردیف  و  مستقل  ایقاضی  و  نموده  سلب  تحقیق

  صاحب  یک  قاضی،  این  .است  موقت  بازداشت  قرار  از  کمتر  استفاده  مذکور  اقدامات   از  هدف   که

 یک   توسط  حضوری،  جلسه  در  .است  شهرستان  دادگاه   رئیس  منتخب  و  نشستهباز  قضایی   منصب

  فرستاده   او   برای  آزادی  هایدرخواست  دهد، می  بازداشت  دستور  او  . گردد می  مساعدت  دفتر  مدیر

  به   .دهند می  تشكیل  نفره  دو  کاری  گروه  یک  بازداشت  و  هاآزادی  قاضی  و  تحقیق  قاضی  .شودمی

  با  مخالفت  یا  بازداشت  تمدید)  بازداشت  استمرار  یا  متهم  بازداشت  تحقیق،  قاضی  اینكه  محض

  . نماید  ارجاع  بازداشت  و   هاآزادی  قاضی  به  را  پرونده   باید  دهد،  تشخیص   ضروری  را  (متهم  آزادی

 در  فرانسه  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  137-1  ماده   اجرای  راستای  در   بازداشت  و   ها آزادی  قاضی 

 صالحیت  دهد،  تشخیص  ضروری  را  موقت  بازداشت  قرار  صدور  تحقیق   قاضی  که  مواردی  خصوص

  دیگری   هاینقش  بازداشت  و  ها آزادی  قاضی  د. دار  را  ارجاعی  درخواست  خصوص  در  گیری  تصمیم

  بازدیدهای   بازرسی،  برای  دادن  اجازه   و  بود  خواهد  شهرستان  دادگاه  رئیس  جانشین  او جمله از  دارد

  پذیرد می  صورت  اقدامات  این  هاآن  نزد  که  اشخاصی  رضایت  بدون  آور  اقناع  اسناد  توقیف  و   خانگی

 اجازه  دادن  نظر،  تحت  مدت  تمدید  اجازه  همچنین  .شودمی  انجام  عادی  ساعات  از  خارج  تدابیر  یا

  درمان  و  نگهداری  بر  نظارت  خارجیان،  بازداشت  بر  نظارت  تصویر،  و   صدا  ضبط  تلفنی،  رهگیری

  به   بازداشت  قرار  صدور  فرانسه،  کیفری  دادرسی  نظام  در  بنابراین  .باشدمی  وی  وظایف  از  مجانین

 برای  تحقیق  قاضی  سوی  از  پرونده  ارجاع  میان  این  در  و   شده  واگذار  بازداشت  و  ها  آزادی  قاضی

  .شودمی  ظاهر  استثناء  مقام  در  دادستان   وسیله  به  مسأله  این  انجام  و  اصل  مثابه  به  مهم  این  تحقق

 شهرستان   دادستان  حبس،  سال  ده  مجازات  با   هایجنحه   برای  و  جنایی  موضوعات  در  بنابراین

  یا   بازداشت  مورد  در  قاضی   این  و  دهد   قرار  درخواست  مورد  را  بازداشت  و  ها   آزادی  قاضی   تواندمی

  قاضی   فرانسه،  حقوقی  نظام  در  (197  ،1389  سیمون،  و  )بوریكان  .دهدمی  دستور  بازداشت  عدم

  یا   ذینفع  اگر  ( 1  د:انداز  تعویق  به  را  بازداشت  پیرامون  مذاکره  دلیل  دو   به  تواند می  بازداشت  و  آزادی

  فراهم   تحقیق  قاضی  برای  را  امكان  این  بخواهد  قاضی   که  هنگامی   (2  . نماید  درخواست  او  وکیل
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 بازداشت   قرار  . دهد  انجام  وقایع  سایر  یا   متهم  شخصی  موقعیت  به  راجع  را  هاییبررسی  که  آورد

 آیین   قانون  اصالح  و  بشر  حقوق   اروپای  کنوانسیون  به  الحاق   با  فرانسه  کیفری  نظام   در  الزامی  موقت

 توجه   با»  ،فرانسه  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  143-1  ماده   با  مطابق  .شد  حذف  کشور  آن  دادرسی

  یا   صادر  تواندمی  زیر  شده  احصا  حاالت  از  یكی  در  تنها  موقت  بازداشت  ،137  ماده  مقررات  به

  در   متهم   شخص  (2  . باشد  داشته  قرار  جنایی   مجازات  معرض  در  متهم،  شخص  (1  . گردد  تمدید

  موقت   بازداشت  .باشد  حبس  سال  سه  از  بیش  یا  برابر  آن  مدت  که  باشد  ایجنحه   مجازات  معرض

  انجام  از  اًعمد  متهم  که  زمانی  ، 2-141  ماده  در  شده  بینی  پیش  شرایط  در  تواندمی  همچنین

 مجازات   معرض  در  باید  متهم  اینكه  بر  عالوه  .«گردد  صادر  کند،می  خودداری  قضایی  نظارت  الزامات

 را  آن  مدت   تمدید   یا  موقت  بازداشت  دستور  که  هنگامی  بازداشت  و   ها آزادی  قاضی  ، باشد  مذکور

  بر   مبنی   موضوعی  و  حكمی  مالحظات  باید   کند، می  مخالفت  متهم  آزادی  درخواست  به  یا   صادر

-1  و  144  مواد  استناد  به  تنها  بازداشت،  دالیل   نیز  و  قضایی  نظارت  قرارهای  انواع  سایر  کفایت  عدم

 آیین   قانون  144  ماده  مفاد  با  مطابق   .نماید  اعالم  را  فرانسه  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  143

  ( 1  :باشد  راه  تنها  باید   موقت  بازداشت  ،است  2007  مارس  5  قانون  از  برخواسته  که  کیفری  دادرسی

  بین  تبانی  از  جلوگیری  یا   دیده   بزه   یا  شهود  به  فشار  از  جلوگیری  یا  مادی  قرائن  یا  ادله  حفظ  برای

  در   او  حفظ  تضمین  بررسی،  تحت  شخص  از  حمایت  برای  (2  .جرم  معاونان  یا  بررسی  تحت  اشخاص

  اختالالت   به  دادن  پایان   برای  (3  .آن  تكرار  از  پیشگیری  یا  جرم  به  دادن  پایان  دادگستری،  دسترس

  زیان  و   ضرر  اهمیت  و   آن  ارتكاب  شرایط  یا   جرم  شدت   علت  به  عمومی  نظم   در   مداوم   و   استتثنائی

   . شده ایجاد

 

 المللی بین اسناد در موقت بازداشت
  از  یكی  شوند، می  موقت  بازداشت  قرار  مشمول  جرم  ارتكاب  اتهام  به  که  افرادی  از  آزادی  سلب

  که  دارد  اقتضا  اشخاص  آزادی  حق   سو  یک  از  .است  آزادی  و  امنیت  حق  دو  میان  مناقشه  هایهجلو

 ایجاد  است،  نشده  احراز  دادگاهی  هیچ  توسط  او  مجرمیت  که  کسی   برای  محدودیتی  گونه  هیچ

  است  آن  مستلزم  عادالنه،  کیفری  دادرسی   برقراری  و   متهم   به  دسترسی  لزوم   دیگر   سوی  از  و   نشود

  امروزه   که  شده  موجب  امر  همین  .گردد  روبرو  آزادی  هحوز  در  هاییمحدودیت  با  شخصی  چنین  که

 از  حمایت   دلیل   به  را  موقت   بازداشت  نهاد   گرچه  بشر،   حقوق   اروپایی  کنوانسیون  چون  اسنادی،

  وق حق  اروپایی  دادگاه   توسط  صادره  آرای  به  توجه  با  و  آن  اجرای  همرحل  در  بپذیرند،   جامعه  منافع

 نظر   در  قرار  این  مشمول  افراد  انسانی  حقوق   رعایت  راستای  در  را  کارهایی  و  ساز  و  ضوابط  بشر

  بوده   استثنایی  امری  بازداشت  قرار  صدور  بشر،  حقوق  اسناد  در   (109  ، 1397  برغی،   و   )مهرا  گیرند. 

 اصل  همواره  باید  نگردد،  ارائه  دادستان  توسط  قرار،  صدور  لزوم  برای  قانونی  دالیلی  که  زمانی  تا   و

  در  که  موقت  بازداشت  بر  حاکم  خاص  قواعد  از  یكی  .گیرد  قرار  قضایی  مقامات  توجه  مورد  برائت

  . است  موقت  بازداشت  مدت  بودن  محدود   است،   گرفته  قرار  تأکید  مورد  نیز  المللی   بین  اسناد

  صدور   از  قبل  متهم  گناهیبی  فرض  و  برائت  اصل  با   موقت  بازداشت  تعارض  ( 42  ،1394  )یزدانیان،
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  از  پس  که  شد   باعث   کیفری،  حقوق   اصول  از  برخی   با  تأمین  قرار  این   تضاد  همچنین  و   قطعی   حكم

 خصوص   در  متعددی،  المللی  بین  اسناد   نوین،  اجتماعی  دفاع   مكتب  تأثیر  تحت  دوم،  جهانی  جنگ

  و   مدنی  حقوق   المللی  بین  میثاق   در  .گردند  صادر  موقت  بازداشت  علیه  تمدیدی  هایسیاست  اعمال

  بردگی،   منع  مورد  در  1963  پروتكل   و  1936  کنوانسیون  ، 1966  دسامبر  16  در  سیاسی

  کار  المللی   بین  سازمان  1970  و  1957  کنوانسیون  جنگی،  اسیران  مورد  در  1949  ژنو  کنوانسیون

  بینی   پیش   است،   آن  بر  ناظر   المللی   بین  های  کنوانسیون  و  بشر  حقوق   اجباری  کار  منع  مورد  در

 حقوق   اسناد  محتوای  .نمود  تعریف  کلی  قاعده  یک  صورت  به  را  موقت  بازداشت  نباید  که  گردیده

  محرومیت   از  عمان  اقدامات   این  است.  حمایتی  اقدامات  سری  یک  داشتن  مقرر  المللی،بین  بشر

  سوء   اشكال  دیگر  با   همقابل  برای  تأمینی  حال  عین  در  و  آزادی  از  افراد  قانونی   غیر  و  هخودسران 

  حقوق  جهانی  اعالمیه  9  ماده   جمله  از  یالملل  ینب  سنادا  راستا  همین  در  .است  بازداشت  از  استفاده

 بنیادین  تضمین  این  شود.«  تبعید  و  حبس  توقیف،  خودسرانه  نباید  کس  »هیچ  دارد:می  مقرر  بشر

 این  ،مثال  عنوان  به  .دش  خواهند  رااج  باشند،  بازداشت  در  که  علتی  هر  به  اشخاص  همه  مورد  در

  و   ستنده  توقیف  در  مهاجرتی  کنترل   برای  یا  روانی  هایبیماری  دلیل   به  که  انیسک  به  بتنس  ماده 

 دیوان  و   ملل   سازمان  بشر  حقوق   کمیته  ( 225  ، 1384  )صانعی،  .اجراست  قابل   ولگرد   افراد  یا

  تأکید   نكته  این  به  المللی،بین  اسناد  اجرای  بر  ناظر  نهادهای  عنوان  به  بشر  حقوق   از  حمایت  اروپایی

  خالف  بر  رو این  از .است محاکمه از پیش  وی  موقت  آزادی متهم، اساسی  حقوق از یكی  که  نمودند

  ی اخفا  یا  فرار  به  قوی  احتمال  همچون  مقتضی  دالیل  نیازمند  موقت،  بازداشت  یعنی  اصل،  این

 بازداشت  آمده  همچنین  سیاسی  و  حقوق   المللی   بین  میثاق   9  ماده  از  3  بند  در  .است  متهم

  موقت   آزادی  اما  درآید،  کلی   قاعده   یک  صورت  به  نباید   هستند،  محاکمه  انتظار  در  که  اشخاصی

 مراحل   سایر   و  دادرسی  جلسه  در  را  متهم  حضور  که  شود  هایی تضمین  اخذ  به  موکول  است  ممكن

  که   بوده  مهم  المللی  بین  جوامع  نزد  قدری  به  موضوع  این  به  پرداختن  ضرورت  .نماید  تأمین  قضایی

  ملل   سازمان  هایاجالس  و  المللیبین  و  داخلی  هایکنفرانس   کار  دستور  در  مرتبه  چندین  حتی

  بیان  نیز  سیاسی  و   مدنی   حقوق   المللی   بین  میثاق  9  ماده  1  بند  .است  بوده  موضوع  این  متحد

 یا   دستگیر  خودسرانه  تواننمی  را  کس  هیچ  .دارد  شخصی  امنیت  و  آزادی  حق  کس  هر»  :داردمی

  دادرسی   آیین  اساس  بر  و  جهات  به  مگر  کرد،  آزادی  سلب  تواننمی  کس   هیچ  از  .نمود  بازداشت

  اعالمیه  7  ماده  اول  بند  از  )د(  قسمت  و  بشر  حقوق   اسالمی  اعالمیه  20  ماده  .«قانون  حكم  در  مقرر

  یا   دستگیری»  : داردمی  مقرر  ماده   این   اند.گذاشته  صحه  و   کیدتأ   مسأله  این  بر  نیز  بشر  حقوق 

 قسمت  .«شرع  مقتضای  به   مگر  نیست،   جایز  انسانی   هیچ  مجازات  یا  تبعید   یا   آزادی  ساختن  محدود 

  بالجهت   و  خودسرانه  نباید  اشخاص»  :المللیبین  کیفری  دادگاه  اساسنامه  55  ماده   اول  بند   از  (د)

  این  در  که   ترتیباتی   مطابق  مگر   گردد،  سلب  ها آن  آزادی  نباید  و   شوند  بازداشت  و  دستگیر

  یا   کرد   متهم  تواننمی  را  کس  هیچ»   بشر  حقوق   اعالمیه  7  ماده   .«است  شده   مقرر  اساسنامه

  مقرر  قانون  که   طریقی   به  و  کرده  معین  قانون  که  مواردی  در  مگر  ،ساخت  زندانی   یا   نمود  بازداشت

  و   انسان  به  دادن  کرامت  و  آزادی  با  رابطه  در  المللیبین  اسناد  مفاد  اجرای  برای  «.باشد  داشته
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 افراد   آزادی  حق  نقض  از  جلوگیری  برای  ناظری  مثابه  به  باید  هادولت  آزادی  حق  از  نكردن  محروم

  کردن  محروم  راستای  در   اقدامی  جهت  بدون  نیز  آنان  خود  اینكه  دیگر  و  باشند  دیگران  توسط

  حقوق  شدن  یكسان  بر  عالوه   المللیبین  اسناد   از  استفاده  ندهند.   انجام  شان  آزادی  از  شهروندان

  و   سیاسی   نگاه  از  که  چرا  ،کندمی  کمک  متهمین  حقوق   بیشتر  چه  هر  تضمین  به  کشورها

  و   مدنی  حقوق   المللیبین  میثاق   مواد  مفاد  از  دیگر  اینمونه   .شودمی  گرفته  فاصله  استبدادی

  به   باید  شدگان  بازداشت  با  (1  از:  عبارتست  یافته  رشد  و  مترقی  نگاهی  ،شودمی  گفته  که  سیاسی

  ( 9ماده  3)بند  .اصل  نه  استثناست  یک  بازداشت  ( 2  (10  ماده  1  )بند  .شود  برخورد  انسانی  صورت

 تأخیر   بدون  دادگاه   است  الزم  (4  ( 9  ماده   4  )بند  .باشد   داشته  اعتراض  حق  باید  شده  بازداشت  (3

 جزء   متهمین  (5  (9  ماده   4  )بند  دهد.   آزادی  به  حكم  بودن،  قانونی  غیر  صورت  در  و  گرفته  تصمیم

  در   ( 6  (. 10  ماده  2  بند  الف  )قسمت  شوند.  نگهداری  محكومین  از  جدا  استثنائی  ردموا  در

  در   (43  ،1384  بنی،  آقابابائی)  است.  برخوردار  خسارت  جبران  حق  از  متهم  غیرقانونی  هایبازداشت

  مغایرت  صراحتاً  سیاسی  و  مدنی  حقوق   المللیبین  میثاق   17  ماده  در  بشر  حقوق   المللی  بین  اسناد

  »در   دارد:می  مقرر  ماده  این  است.  شده  بینیپیش  متهم  هایآزادی  و   حقوق   با  موقت  بازداشت

  حق  وکیل،   داشتن  حق  قبیل  از  قانونی   موجود  امكانات  همه  از  باید   وی   متهم،  بازداشت  صورت

  اتهام   رفع  جهت  دهند،   شهادت  او  نفع  به  توانندمی  که  شهودی  به  مراجعه  زنی  و  مترجم  از  استفاده

 صورت   به   المللیبین  کیفری  دیوان  اساسنامه   در  هرچند   که  مواردی  کند.«   استفاده   خود  بر  وارد

 است.   نشده  اجرا  موقت  و  دائم  از  اعم  المللیبین  کیفری  هایدادگاه  رویه  در  لیكن  آمده،  محدود

  که   صورتی  در  کشورها  کردن  عمل  خودسرانه  با  رابطه  در  (96  ،1391  گلریز،   و   )طهماسبی

 خودسرانه   همچنان  باشد،  المللیبین  موازین  با  مغایر  اما  داخلی  موازین  با  منطبق  موقت  بازداشت

 مقرر   50/1997  شماره  قطنامه  در  بشر  حقوق   شورای  .است  نامشروع  مزبور  بازداشت  و  شده  تلقی

 مقام  سوی  از  اتخاذی  قطعی  تصمیم   یک  از  ناشی  آزادی  از  محرومیت  که  صورتی  »در  :داردمی

  خودسرانه   باشد،   مربوطه  شده  پذیرفته  المللیبین  موازین  و   داخلی  قانون  اساس   بر  ملی   قضایی 

  ، 7  مواد  در  مندرج  معیارهای  مغایر  بازداشتی  هرگونه  که  صورتی  در  بنابراین  .«شودنمی   محسوب

  و   26  ، 25  ،22  ،21  ، 19  ،18  ، 12  مواد  و  بشر  حقوق   جهانی  اعالمیه  21  و   20  ، 19  ،18  ،14  ،13

  که  مانطوره بنابراین . گرددمی  قلمداد خودسرانه باشد  سیاسی و مدنی  حقوق  المللی  بین میثاق 27

  که   زمانی  تا  و  بوده  استثنایی  امری   بازداشت  قرار  صدور  ،یبشر  حقوق   اسناد  در  گرددمی  مالحظه

  مورد   برائت  اصل  همواره  باید   نگردد،  ارائه  دادستان  توسط  قرار،  این  صدور  لزوم  برای  قانونی  دالیلی 

 ( 87 ،1391 گلریز،  و )طهماسبی گیرد. قرار  قضایی مقامات توجه

 

 گیري نتیجه

  توقیف  همان  یا   موقت  بازداشت  قرار  صدور  که  رسیممی  نتیجه  این  به  گذشت   آنچه  به  توجه  اب

  حقوق  رعایت  و  جامعه  منافع  تضمین  جهت  گاهاً  کیفری  فرایند  شروع  با  ایران،  در  مشهور  احتیاطی

  ها آن  شدیدترین  موقت،  بازداشت  کیفری،  تأمین  قرارهای  تمامی  بین  از  و  بوده  ضروری  دیدهبزه
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 حقوق   در  .آوردمی  وارد  لطمه  او  دفاعی  حقوق   به  و  شودمی  متهم  آزادی  سلب  موجب  زیرا  باشد؛یم

  نوع  و   متهم  به  وارده  اتهام  به  باتوجه  وی  که  صورتی  در  تحقیق،  قاضی   به  دعوا  ارجاع  با  فرانسه،

  .کندمی ارسال بازداشت و  ها  آزادی قاضی  برای را خود تقاضای باشد، داشته بازداشت به نظر  اتهام،

  الزم   متهم  برای  را  مزبور  قرار  که  صورتی  در  پرونده  محتویات  به  توجه   با  بازداشت  و  هاآزادی  قاضی

  نظر  تحت  شخص  یا  متهم  اطالع  به  را  مسأله  این  و  گرفته  موقت  بازداشت  به  تصمیم  ،دهد  تشخیص

  وکیل   یک  مساعدت  از  تا   کندمی  مطلع  را  وی   باشد،  نداشته  وکیل  متهم   که  صورتی  در  رساند،می

  و   مذاکره  از  بعد  بازداشت  و  هاآزادی   قاضی  .شود  مند  بهره  تسخیری  وکیل  یک  یا  خود  انتخاب  به

  مجازات  و   وارده  اتهام   نوع  وفق  متهم   موقت  بازداشت  به  تصمیم  جلسه  این  در  الزمه  تشریفات  طی

  اقتضا   صورت  در  نگیرد،  متهم  موقت   بازداشت  به  تصمیم  چنانچه  و  گیردمی  آن  شدت  یا  قانونی

  و   نظارتی  قرارهای  بیان  با  فرانسوی  مقنن  دهد.می  قضایی  نظارت  تحت  وی  استقرار  به  دستور

 در   است.  شناخته  رسمیت  به  موقت   بازداشت  جایگزین  قرارهای  عنوان  به  را  هاآن  همه  تأمینی، 

  و   استثناء  یک  باید   اشخاص  دادرسی  از  پیش   بازداشت  که  شده  ذکر  بشر  حقوق   جهانی   میثاق   اصول

  . باشد  داشته  اعتراض  حق  و  خسارت  جبران  حق  و  وکیل  انتخاب  حق  متهم   و  باشد  کوتاه  مدت  به

 مقام  و  برداشته  گام  متهم  بازداشت  تحدید  جهت  در  مقررات  و  قواعد  وضع  با  شدند  مجبور  ها  دولت

 برای  و  حل  راه  آخرین  عنوان  به  استثنایی  موارد  در  موقت  بازداشت  قرار  از  که  دارند  وا  را  قضایی 

  رسیدگی  در  مهم   و  فردی  وسایل  از  یكی  موقت  بازداشت  تردید  بدون   .کنند  استفاده  محدود  مدت

  .بداند   نیازبی آن از  کلی  طور به  را  خود تواند نمی فعلی  ها  سیستم  از یک  هیچ  و  است کیفری  امر به

  قرار   بینی پیش  مورد  هاییشیوه   موقت،  بازداشت  قرار  هایجایگزین  باب  در  باید   رسد می  نظر  به

 هزینه  تحمل  با   اینكه  نه   ،بوده  ایران  اجتماعی   و   اقتصادی  وضعیت  با  متناسب  حداقل  که  گیرد

   باشد. غیرممكن نیز آن اجرای سنگین
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 مراجع  و نابعم
 سمت. انتشارات تهران: ،4چ ،کیفری دادرسی آیین (،1384) محمد آشوری،

 وثوق. انتشارات تهران: ، 1چ ،حقوق  و فقه  نگاه از موقت بازداشت  (، 1384) اسماعیل بنی،   بابایی آقا

 تهران:  ،3چ  ،نجفی  حسین  علی  و  آشوری  محمد  ترجمه  ، اجتماعی  دفاع   (،1375)  مارک  آنسل،

 تهران. دانشگاه انتشارات
  ،1چ  تدین،   عباس  ترجمه:  کیفری،  دادرسی  آیین  (،1389)  ماری  آن  سیمون،  و  ژاک  بوریكان،

 خرسندی.  انتشارات تهران:

 مجد. انتشارات تهران: ،5چ  ،آبادی  ابرند حسین علی ترجمه ، کیفرشناسی (، 1385) برنار ،بولک

 . خیام کتابخانه  نشر ، ساسانیان انقراض تا  آغاز از ایران تاریخ (،1352) حسن پیرنیا،

 ، فرانسه«  و  ایران  حقوق   در  موقت   بازداشت  قرار  تطبیقی  »مطالعه  (،1396)  محرم  زاده،  تقی

 .39 شماره نهم،   سال کارآگاه،  فصلنامه

  شهر   حقوقی  مطالعات  و  پژوهش  مؤسسه  تهران:  کیفری،  دادرسی  آیین  (،1392)  علی  خالقی،

 دانش. 

  حقوقی  مطالعات  و  پژوهش  مؤسسه تهران: ، 30چ ، 1ج کیفری،  دادرسی آیین  (،1395) علی خالقی، 

 دانش. شهر

 دانش.  گنج انتشارات تهران: ،1چ ،مقاالت مجموعه کیفری فرایند (،1377) منوچهر ،خزائی

  دانشگاه   حقوقی  نشر  تهران:  ،1چ  ،انسانی  سازی  شبیه  :کیفری  حقوق   (،1387)  محمدجعفر  ،ساعد 

 بهشتی.   شهید پزشكی علوم

 نش. دا گنج انتشارات تهران: ، 3چ عمومی، جزای حقوق  (، 1384) رویزپ  ، صانعی

 جنگل. انتشارات تهران: ، 1چ ،کیفرشناسی (، 1386) علی  ،صفاری

  دانشگاه  انتشارات  تهران:  ،بشر  حقوق  و  عمومی  هایآزادی   (،1370)  منوچهر  ،موتمنی  طباطبائی

 تهران. 

 رویه   و  مقررات  در  موقت  بازداشت  تطبیقی  بررسی  »  (،1391)   امین  گلریز،  و  جواد  ،طهماسبی

  ، یتطبیق  حقوق   مطالعات  مجله  «، داخلی  حقوق   و  بشر  حقوق   اسناد  با  المللیبین  کیفری  هایدادگاه

 . 2 شماره  ،3 دوره

 با   ایران  در  موقت  بازداشت  قرار  به  اعتراض  و  صدور  فرایند  »مطالعه  (،1395)  غالمحسین  کوشكی،

 . 8 شماره شهردانش،  شناسی جرم و جزا حقوق  هایپژوهش مجله ،فرانسه« حقوقی نظام  بر تأکید 

 پایدار. نشر تهران: ، 3چ ،دوم و  اول جلد ،کیفری دادرسی آیین (،1385) الدین سیدجالل مدنی،

  حقوق   اروپایی   دادگاه   هروی  در  موقت  بازداشت  قرار»  (،1397)  مهدی  محمد  برغی،  و  نسرین  مهرا،

  تحقیقات   فصلنامه  «،92کیفری دادرسی  آیین  قانون  در  قرار  این  بر  ناظر  ضوابط  با  آن  همقایس  و  بشر

 . 84 شماره ،حقوقی
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 مرحلة در  موقّت بازداشت قرار بودن منصفانه »ارزیابی  (،1400) همكاران  و  حسنعلی زادگان، مؤذن

  شماره   نهم،   دوره  کیفری،  حقوق   پژوهش   فصلنامه  ،آمریكا«  و  ایران  حقوقی  نظام  در  کیفری  تعقیب

 . چهارم و سی

  فقه  در  موقت  بازداشت  اولیه  اصل  بررسی»  (،1395)  زهرا  یوسفی،  و  محمد  سید  ،بجنوردی  موسوی

 . 71 شماره  هجدهم،  سال ،متین هپژوهشنام «،خمینی امام نظر  بر رویكردی با  المللی  بین اسناد و

 فرانسه،   و  ایران  حقوق   در  آن  هایجایگزین   و  موقت  بازداشت  قرار  (،1389)  محمدرضا  منش،  الهی

 مجد. انتشارات تهران: ،1چ

  قرار   مورد  در  کیفری  دادرسی  آیین  جدید  قانون  هاینوآوری »  (،1394)  محمدرضا  یزدانیان،

 . 31شماره هشتم،  سال  دوم، دوره کارآگاه،  فصلنامه «، تطبیقی رویكرد :موقت بازداشت
 


