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 مقدمه

به رغم تغيير قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری در سال 

، جای خالی قانون جامع و همه جانبه ای که دربردارنده ی حقوق مردم و دولت باشد، 1378

بعد از فراز و نشيب قانون آیين دادرسی کيفری  1392احساس گردید که در این راستا در سال 

در  1378های فراوانی به تصویب رسيد و اجرایی گردید .قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 

باب قرارهای تأمين، نه تنها تحول جدی ایجاد نکرد، بلکه ابهام و اجمال مواد موجب بروز 

ا صدور اختالف نظرهای زیادی در مراجع قضایی و مراکز علمی شد که همين اختالفات غالباً ب

رأی وحدت رویه ی هيأت عمومی دیوان عالی کشور برطرف گردید.از زمان آغاز فرایند 

رسيدگی تا زمانی که  تحقيقات مقدماتی در دادسرا پایان می یابد، قرارهای مختلفی صادر می 

شود که پاره ای از آن ها به منظور دسترسی به متهم است، برخی دیگر برای تکميل تحقيقات 

و تعدادی نيز در پایان تحقيقات صادر می شود. به دیگر سخن، قرارها به دو نوع می باشد 

قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسيم می گردند.قرارهای تأمين کيفری که انواع آن در 

قانون سابق به پنج مورد محدود می گردید، در قانون جدید به ده مورد افزایش یافته است.ماده 

قانون ایين دادرسی دادگاه  132( جایگزین ماده 1392ن دادرسی کيفری )قانون آیي 217ی 

های عمومی و انقالب در امور کيفری شده است.از مواردی که در قانون جدی احصاء گردیده 

تأمين کيفری اشخاص حقوقی است که در هيچ یک از قوانين قبل و بعد از انقالب اسالمی 

محسوب می  1392مختص به قانون آیين دادرسی کيفری  سابقه تقنينی ندارد و از نوآوری های

الی  688گردد. قانونگذار جدید در بخش یازدهم از قانون آیين دادرسی کيفری و طی مواد 

آیين دادرسی کيفری حاکم بر اشخاص حقوقی را تقنين نموده است و اهم این مواد ماده  696

 حقوقی می باشد.در خصوص قرارهای تأمين کيفری متناسب با اشخاص  690

 تحقيقات تکميل جهت که ميگردد محسوب اعدادی قرارهای جزو کيفری تامين های قرار

 در ، متهم داشتن اختيار در نيز و دالیل آوری جمع و  کيفری پرونده نمودن آماده ، مقدماتی

 آیين جدید قانون. ميگردد صادر  ، باشد الزم وی به دسترسی و متهم بعدی حضور که فرضی
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 مورد ده به  را کيفری تامين قرارهای تعداد  هفتم فصل در ،  93 سال مصوب کيفری دادرسی

 فوق پنجگانه موارد بر عالوه  قانونگذار ، جدید قانون 217 ماده بموجب.   است داده افزایش

 حوزه از خروج عدم به التزام»  ،«  شرف قول با قضایی حوزه از خروج عدم به التزام »موارد

 مرجع به ماهانه یا هفتگی بصورت خود ای نوبه معرفی به التزام» ،«  التزام وجه تعيين با قضایی

 به مسلح نيروهای یا کشوری رسمی مستخدمان التزام«»  التزام وجه تعيين با  انتظامی یا قضایی

 با شده تعيين اقامت محل یا منزل از خروج عدم به التزام»  و«  التزام وجه تعيين با حضور

 در نيز را  ، «الکترونيکی تجهيزات با نظارت طریق از ، التزام وجه تعيين با متهم موافقت

 از هریک تغييرات و ها ویژگی بررسی.  است نموده احصا کيفری تامين قرارهای  فهرست

 مثال بعنوان.  ميطلبد دیگری یادداشت و عنوان خود ، جدید قانون در کيفری تامين قرارهای

 : چون هایی ویژگی

 مورد چهار پذیرش عدم اجرای ضمانت  ، کفالت قرار صدور  217 ماده یک تبصره مطابق -

 . است شده واقع ، متهم سوی از دهگانه تامين قرارهای از

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

(  اجباری)  الزامی موقت بازداشت قرار ، مذکور ماده تبصره تصریح به و بوده موقت بازداشت

 . است گردیده حذف مسلح نيروهای جرایم بر ناظر قوانين جز به ،  خاص قوانين موضوع ،

 بر نظارت و ادله تحصيل نظام  در جدیدی انداز چشم  الکترونيکی تجهيزات از استفاده -

 روزمره های محدودیت و متهم فيزیکی حضور که است نموده ایجاد ، تحقيقات پایان تا متهم

 .ميرساند حداقل به وی بر را

 و یافته افزایش متهم بر قرار اعمال تناسب اصل ، کيفری تامين قرارهای افزایش رهگذر از -

 بيشتری عمل اختيار  – قانونی مقررات رعایت با – متهم با متناسب  قرار صدور در صالح مرجع

 در و ، قبلی قانون از تر مطلوب مراتب به رویکردی ضمن قانونگذار ، جدید قانون در اما . دارد

 تاسيس ، مقدماتی تحقيقات مراحل در وی حداکثری آزادی  و متهم حقوق حفظ جهت

.  است نموده عنوان هفتم فصل ذیل 247  ماده در« قضایی نظارت قرار »عنوان با را جدیدی
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.  است نشده دیده کشورمان قوانين در – آن مصادیق برخی در جز – قضایی نظارت های قرار

 هم «نظارت های قرار»است بوده قانونگذار مرجع زمينه این در فرانسه کيفری قوانين نظر به و

 از ناشی محدودیت ولی نماید می محدود را متهم های آزادی کيفری تامين قرارهای مانند

 محروميت ، شغلی های محدودیت برخی شامل و تر خفيف قضایی نظارت های قرار صدور

 از پس صالح مرجع واقع در و. باشد می غيره و تردد محدودیت ، اجتماعی تسهيالت از استفاده

 .ميکند نظارت ، متهم سوی از قرار موضوع تکاليف رعایت بر ، نظارت قرار صدور
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است آیين دادرسی کيفری یا اصول محاکمات جزایی، مجموعه قواعد و مقرراتی شکلی 

که سعی در تسهيل کشف جرم، تعقيب جرم، دادرسی صحيح و عادالنه و اجرای حکم به نحو 

مطلوب دارد و در جهت تضمين حقوق و آزادی های متهم، مظنون یا مشتکی عنه و همچنين 

حقوق شاکی خصوصی و جامعه به عنوان شاکی عمومی است. توازن بين حقوق شاکی اعم از 

مدعی العموم، هدف اصلی آیين دادرسی کيفری است و به  شاکی خصوصی با نمایندگی

همين جهت قرار تأمين کيفری یکی از مباحث مهم در آیين دادرسی کيفری می باشد؛ زیرا از 

یک سو از بازداشت فرد متهم که جرم وی ثابت نشده و چه بسا تبرئه شود، جلوگيری می 

ده و بدین صورت به شاکی این فرصت را نماید و از سوی دیگر امکان فرار متهم را از بين بر

می دهد تا در یک دادرسی عادالنه موفق به ارائه ی دالیل مثبت شکایت خویش شود. قرار 

تأمين کيفری، ارتباط تنگاتنگ با حقوق و آزادی های متهم دارد و پس از تعقيب مشتکی عنه 

هم و پس از تفهيم اتهام یا مظنون و انجام تحقيقات مقدماتی، در صورت وجود دالیل عليه مت

توسط مقام صالحيتدار )دادیار یا بازپرس( صادر می شود. بدین لحاظ مطالب این فصل را در 

سه گفتار پی گيری می کنيم؛ تعریف و مفهوم قرار تأمين کيفری؛ مبانی و ضرورت وجودی 

 قرار تأمين کيفری، انواع قرار تأمين.

و از نظر حقوقی  1«آرام گرفتن، جا گرفتن و عهد و پيمان»ر از نظر لغوی عبارت است از قرا

 2«تصميم دادگاه در امر ترافعی است که کالً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد.»به معنای 

 تصميات دادگاه ها به دو نوع می باشد:

 ( تصميمات اداری1

 ( تصمميات قضایی2

                                                           
 895، تهران، ، ص 1372عميد، حسن؛ فرهنگ فارسی، انتشارات امير کبير،  -1
 .531، ص 1370جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمينولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم،  -2
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که ریيس دادگاه یا دادرس بر روی اوراق پرونده و  تصميمات اداری، دستوراتی هستند

بنابراین تصميمات اداری، مواردی را در برمی گيرد 3حسب مورد و اقتضاء، مکتوب می دارد.

که مقدمه ی صدور دستور قضایی بوده و فاقد جنبه ی قضایی است. مانند دستور تعيين وقت و 

 درخواست پرونده ی استنادی.

ی آن است که، صدور آن قابل تفویض به غير )مدیر دفتر( است مشخصه ی تصميمات ادار

و انصراف از آن بالمانع است. همچنين این تصميمات از بعد ماهيتی تأثيری در پرونده ندارد. 

 تصميمات اداری به جهت عدم ماهيت قضایی خصوصياتی به شرح زیر دارد:

  ( قاطع دعوی نيست؛1

 4قضيه محکوم بها ندارد؛( اعتبار امر مختومه یا اعتبار 2

 ( قابل عدول ا ست.3

 تصميم قضایی یا رأی دادگاه خود به دو نوع است:

 ( حکم1

 ( قرار2

در تفاوت بين حکم و قرار چين مقرر داشته  1329قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 

به  رأی محکمه یا راجع به ماهيت دعواست کليتاً یا به بعضی مسائل که در حين رسيدگی»بود: 

دعوی حادث و مطرح می شود. رأی محکمه در صورت اول حکم و در صورت ثانوی قرار 

 «ناميده می شود.

 299در ماده  1379قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

رأی دادگاه چنان چه راجع به ماهيت دعوا و »در تفاوت قرار و حکم چنين مقرر داشته است: 

 «.ع آن به طور جزئی و کلی باشد، حکم و در غير این صورت قرار ناميده می شودقاط

                                                           
 151، ص 1379، ، نشر ميزان، تهران، 2جلد واحدی، قدرت اللّه؛ آیين دادرسی مدنی،  -3
 .2، ص 1354کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار قضيه محکوم بها در امور مدنی، انتشاارت دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران،  -4


