
 21-71، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره حقوق و علوم قضایی 

ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir 

     

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                       پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir      پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

51 
 

 
1394-0037 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

  اخذ تامین کیفری مفهوم وپیشینه  سیربر
 

 

 

 
 علی پورجواهری ،روح اهلل ایزدی

 

 

 

 دانشجوی دکتری حقوق جزا،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج،ایران

 دکتری فقه ومبانی حقوق،استادیار گروه فقه حقوق،دانشگاه یاسوج،ایران

 

 

 

 
هستند که در مرحله تحقیقات قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی  :چکیده

شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می

از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف 

او در طول احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن 

تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن 

ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع 

و معاونین  ءقضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکا

باشد. علیه هذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و رم میاحتمالی ج

المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و بین

-آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین

را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت  ای و دولتهاالمللی و منطقه

تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد 

-ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی

داشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا های غیربازالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدام

اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق 

های متهم الزامی است.در این مقال تالش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعالمیه

-ل آیین دادرسی کیفری منای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصوجهانی و منطقه

-المقدور نواقص و کاستیجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی

های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد 

 آیین دادرسی کیفری با اصول فوق، مقایسه و مطابقت داده شود.
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 مقدمه

رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود  مقام واالی انسان و

تالش نموده است. الزمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان 

جاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج باشد. ایمختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می

قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی 

ه اند چنانچه باهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته

کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است 

 (.1،ص1831باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.)آشوری،

جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف »آیین دادرسی کیفری عبارتست از 

مراجع صالحیت دار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئوالن قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری 

(. قانون آیین دادرسی 7، ص1831آشوری،«.)و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است

کند. در ارائه می 1با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده  1873دگاههای عمومی و انقالب )در امور کیفری( مصوب دا

مجموع باید گفت هر دو روش )حمایت از متهم و حمایت از جامعه( به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب این 

 (.83،ص1837ع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.)آخوندی،است که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وض

شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادالنه و منصفانه متهمی که وارد فرآیند کیفری می

ین داخلی گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خالف آن ثابت شود. این اصل در قوانگناه فرض میاثبات نشود، بی

با صراحت بیان شده  2ای مهم المللی و منطقهو نیز در اسناد بین 1کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 است.

باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، میعلی

بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی رورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیشفرد و جامعه و در موارد ض

سلب آزادی متهم و زندانی »کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از

 (.8، ص1831)آشوری،«. کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی

                                                           
 اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. شود، مگراصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی»قانون اساسی :  73اصل 1 

گناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی»دارد: اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می 11 ماده 2بند  -2 

المللی حقوق میثاق بین 11ماده  2و بند « قانونا محرز گردد.یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای الزم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او 

 2و بند « هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.»مدنی و سیاسی: 

 یگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر ب»کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 6ماده 
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 بیان مساله :

 آیین قوانین چنانچه. است جامعه در افراد های آزادی و حقوق کننده تضمین کشوری هر در کیفری دادرسی آیین

 ترقی ولی بود خواهیم ملت، افراد حقوق نقض شاهد جامعه آن در باشد نشده تنظیم خوبی به کشوری در کیفری دادرسی

 .نگردد پایمال جامعه افراد حقوق گردد می باعث جامعه در افراد ابتدایی و مسلم حقوق به توجه و کیفری دادرسی آیین قوانین

 مورد اقدام این که شد ایجاد کیفری های رسیدگی در فراوانی مشکالت مان،کشور دادرسی نظام در دادسرا انحالل از پس

 کشورمان در دیگر بار دادسرا نهاد 1831 سال در شد سبب انجام سر که گردید، واقع حقوق دانان و قضات از بسیاری انتقاد

 مصوب کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون است طبیعی شرایط این با. گردد احیاء

 آن ی نامه آیین و کیفری امور در و ع. د. ت قانون اصالح قانون و است نبوده ایران در دادرسی مختلف مسایل پاسخگوی1873

. د. د. آ قانون آزمایشی اجرای و مسائل این به توجه با باشد مسائل این پاسخگوی تواند نمی آن مواد بودن محدود دلیل نیزبه

 مدون، قانون یک بعنوان مجلس سوی از آن نهایی تصویب لزوم و قانون این اهمیت به توجه با و کیفری امور در انقالب و ع

قانون  این در. است برآمده کیفری دادرسی آیین ی 1832دادرسی کیفری مصوب قانون آیین  تدوین صدد در قضایی دستگاه

 المللی بین اسناد و شرعی و حقوقی مبانی با کشورمان دادرسی آیین است شده سعی 1832آیین دادرسی کیفری مصوب 

 دادرسی مسیر در حرکت و متهمان حقوق حفظ 1832قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  این اساسی رویکرد. نماید مطابقت

 مسایلی از این و گردد می محسوب ناپذیر اجتناب امری جدید های بینی پیش و مواد تنظیم اساس این بر. باشد می منصفانه

 فرهنگ و تاریخ در گرانمایه گوهری آزادی؛ .است شده گرفته نظر در 1832قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  در که است

 کندکه می ارائه هایی حل راه شود، می مطرح افراد برای اجتماعی زندگی در که گوناگونی مسائل برای که است ها ملت همه

 و حیثیت و مقام حفظ پایان؛ در و تعصب و جهل استبداد، و ظلم عدالتی، بی گونه هر از اشخاص ساختن رها ها آن همه هدف

گردد  می محسوب اساسی امری دیده بزه حقوق حفظ و متهم حضور و مقدماتی تحقیقات انجام ضرورت .اوست انسانی کرامت

 مجرمیت و بزهکاری که شود می محسوب افرادی برای محدودیت ایجاد مانع برائت اصل و منصفانه دادرسی دیگر سوی از و

قانون آیین  در کیفری تامین های قرار به مربوط مقررات تدوین در موجود سعی اکثر حد این بنابر. است نشده ثابت آنها

 دیدگان، بزه حقوق حفظ و مقدماتی تحقیقات انجام ضرورت حفظ با که است بوده مسئله این 1832دادرسی کیفری مصوب 

 تحقیقات جریان در ضروری موارد از یکی کیفری تامین های قرار که آنجا از .باشد نداشته مغایرت برائت اصل با دادرسی

 و کارکرد تا است بوده این بر سعی نیز 1832قانون جدید مصوب  در ضرورت، این به توجه با و گردد می محسوب مقدماتی

 .گردد نمایان تری مطلوب شکل به مقدماتی تحقیقات جریان در ها قرار این نقش
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 تعریف لغوی اخذ تامین 

 قرار

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رأی یا حکمی که صادر 

(. همچنین عالوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین 371ص1831شود. )عمید،

 که مقر بنا است را گویند. 

 اخذ تامین 

« بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»، چنین معنی شده است: مینولوژی، حقوق اخذ تامیندر تر

 (.131، ص1837)جعفری لنگرودی،

(. 737، ص1837جعفری لنگرودی،در لغت به معنی مضایقه نیز هست. )را امساک گویند.اخذ تامین  در فقه، اخذ تامین

(. همچنانکه 434، ص1837)معین،  معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده استعالوه بر آناخذ تامین  به 

حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جملهاخذ تامین ن،  معروض گردید از معانیاخذ تامین

 ین  و معانی مشابه خواهیم پرداخت. تر اخذ تامزندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیق

 در اصطالح حقوقی اخذ تامین 

بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف »ی توقیف احتیاطی به جای از کلمه 1231در قانون اصول محاکمات جزایی 

 به آنکه از قبل رسی،بازپ مرحله از قسمتی یا تمام متهم در  توقیف احتیاطی یعنی اخذ تامین»توان گفت توقیف احتیاطی می

بجای « توقیف احتیاطی» و« بازداشت موقت»(. اما به هر حال دو اصطالح 8ص 1831)آشوری،گردد. محکوم دادگاه حکم موجب

رسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای  رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می همدیگر به کار

بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطالح، حوزه شمول « انقالب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیفعمومی و 

اینکه اخذ تامین  معموال شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان  داشته باشد، مضافاً بیشتری نسبت به اخذ تامین

شود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و منزل هم میواخذ تامین گاه، مانند محل کار، مسافرخانه 

 آید. و رهایی او جلوگیری به عمل می

را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. « آزادی»توان می« بازداشت»البته برای آشنایی بیشتر با معنای 

ی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حد

 (. 13،ص 1833)پاد، « عمومی اجتماعی است. حفرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصال

و  ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صالح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقداماتآزادی

-عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و اال آزادی منجر به هرج و مرج می

ها افراد را به صورت گردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقالل طبیعی، اجتماع قهری انسان

(. لذا در مواردی به انحاء 211، ص1838گردد. )هاشمی،و آزادی محدود به منافع اجتماعی میجزء تابعی از جامعه در میاورد 
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هایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد و مامورین قضایی و اجرایی محدودیت گوناگون از سوی مقامات

 گردد. می

ز این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و ا 1873علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 

 کنیم:اند که ذیالً به مواردی اشاره میحقوقدانان تعاریفی ازاخذ تامین  موقت نموده

نماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق را چنین تعریف می پرفسور گارواخذ تامین-

تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد  . همچنین ممکن است این اخذ تامیندر زندان حبس نمایندمقدماتی و یا یک قسمت از آن 

 (. 233، ص1832گارو،«)

توقیف احتیاطی یااخذ تامین  موقت عبارتست از سلب »دارند: جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می-

متی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قس

 (.184، ص 1831)آشوری، « متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.

مام یا قسمتی داشتن متهم در طول ت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاه جناب دکتر آخوندی نیزاخذ تامین -

)آخوندی، « اند.از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده

 (.134،ص1837

ی قراری که توسط دادسرا بازداشت موقت عبارتست از نتیجه»توان گفت اخذ تامین  موقت می فرسد، در تعریبه نظر می

یم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم یا دادگاه پس از تفه

موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری )قرار وثیقه  در نتیجه صدور اخذ تامین گردد که برخی بدواًصادر می

 پذیرد.و کفالت( تحقق می

 مشابهتمیزاخذ تامین   از مفاهیم 

 شود که ممکن است همان معنای اخذ تامین  و یا غیر آن را داشته باشد: های دیگری گاه مشتبه میبازداشت با واژه

 اخذ تامین  و توقیف  

است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت  باشد و به معنای اخذ تامینتوقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف می

در زبان  ی معادل اخذ تامینتوان گفت توقیف کلمهموقت فعلی به کار رفته بود و میجای اخذ تامین توقیف احتیاطی به 

-از واژه توقیف است چون توقیف، هم میباشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه اخذ تامین فارسی می

صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است  تواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی اخذ تامین

 آورند.به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمی

 اخذ تامین  و حبس

رود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. ای عربی است که برای اشخاص به کار میحبس کلمه

پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است « حبس العین و تسبیل المنفعه»بارت است از: وقف ع
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« حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی»دانیم. ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می

س است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل مقدم بر حب (.  معموال اخذ تامین872، ص 1873)گلدوزیان، 

شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل اخذ تامین  متفاوت باشد. معموال محل می

ممکن است  حبس محل تربیت اطفال باشد، ولی تواند زندان،اخذ تامین گاه نیروی انتظامی و یا کانون اصالح ومیاخذ تامین 

ی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، ی شخصی، کلبهخانه زیر زمین

، ص 1838... باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصالح و تربیت اطفال  .)پاد،اتومبیل، ترن و

272.) 

 هایی میان اخذ تامین  و حبس وجود دارد: تفاوت

 بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن استاخذ تامین  به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.  -1

 مد تاخذ تامین  غالبا از حبس کمتر است.  -2

ظار محاکمه یا در فرداخذ تامین  شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انت -8

 حال اجرای کیفر است. 

 محل حبس واخذ تامین  معموال متفاوت است. -4

-در مرحلهیا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چوناخذ تامین یاخذ تامین دهنده ربا این وصف مرجع دستو

ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه گیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ی تعقیب با تحقیق صورت می

 ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد. گیرد. البته اخذ تامین صورت می

 اخذ تامین  و جلب

جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از »شود. فقط برای اشخاص استعمال میجلب نیز مانند اخذ تامین 

 (. 284، 1837مدنی،«)ابالغ دستور کتبی 

تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می»

 «لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد.

ر خود و داشتن عذر موجه در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضو

آید، ورقه جلب باید به امضای گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مینفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب می

ی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید قاضی صادر کننده

 الغ گردد.شود و باید به متهم ابمی

جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف »اند: جلب را این چنین نیز تعریف کرده 

ی مقام گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازهبرای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می
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نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دالیل کافی برای احضار یا جلب امر در  قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز

 (.117،ص 1831آشوری،«.)دست داشته باشد 

متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی  آید.اخذ تامین، در روز بعمل میجلب اشخاص جز در مواردی فوری

 کند:ت قضایی مشابه متمایز میهایی است که آن را از اقدامادارای ویژگی

آید که در مواردی ممکن تر به عمل میبرای مدتی طوالنیشود ولی اخذ تامین جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می-1

 است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.

 گیرد.بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می-2

ی قبل از صدور اخذ تامین  باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر این صورت برای قاضی، تخلف محسوب مقام قضای-8

 خواهد شد. 

 اخذ تامین  باید به متهم ابالغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست. -4

 اخذ تامین  و تحت نظر 

شود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت جلب به متهم ابالغ میاز زمانیکه ورقه 

منظور از عبارت تحت نظر، این است که متهم از لحظه 1832مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری 133خواهد بود. برابر ماده 

ساعتی  24نیز در 1832مصوب  33و ماده  47ق مفاد ماده دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طب

توان به معنای (. تحت نظر را نمی137،ص 1832که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند. )آخوندی، 

گردد، ولی مدت قبلی در مجازات حبس احتساب می. مثال ایام اخذ تامین دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست اخذ تامین

نیز  3/3/77مورخ  1377/7گردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمی

بینی نشده تا بحث از زندانی واخذ تامین ی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش»موید این امر است. طبق این نظریه: 

 ...«نها در مورد آن مطرح شود شمول مقررات مرتبط به زندا

 سابقه تاریخی اخذ تامین   

مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام 

جازات کننده یا شد، بلکه مکرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمیخصوصی تجلی پیدا می

ای و بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیله

دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی ای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار مییا عشیره

باشد و باشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمیا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب مالک نمیتوان ادعدیگر می

شد به طریق اولی توقیف واخذ تامین  به فرض بودن از ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمیهمچنین غالبا فاصله

ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین ضابطه ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن
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مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری  ناما زندانی کرد معنا بوده است ودیگر در آن دوران بی

 (.24، ص1873محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است. )عزیزی،

ها کاسته شد و مداخله ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیلهظهور دولتدر دوره دادگستری خصوصی با 

جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته  آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته

« دادگستری»خانمانسوز جای خود را به نوعی کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای جویانه افراد کم های انتقامشده واکنش

هنوز جنبه خصوصی داشت « دادگستری»بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان 

-اما نمیچون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود 

ای خو گرفت که در های فلسفی با مبانی تازههتوانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگا

آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی 

 (.38، ص 1873تعبیر امروزی ایجاد گردید. )نوربها،  دادگستری عمومی البته نه به

مند شدن حقوق کیفری و علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعده

 1774الخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی

متهم  گردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجملهاخذ تامینبرمی

 (.41، ص1831، نجفی ابرند آبادیشود.        )محسوب می

ن تا قبل از ظهور علم عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستا -1را به دو دوره زمانی علی ایحال سیر تاریخی اخذ تامین 

دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر  -2آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و 

ای بعد از جنگ جهانی المللی و منطقهها و اسناد بینفیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعالمیه

 کنیم:و آنها را بررسی میدوم بوده، تقسیم 

 عصر باستان

برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام »

توانسته است از طرفین بازجویی بعمل آورد.اخذ تامین  احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده می

گناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر توانسته برای اثبات بیاند که متهم حق دفاع داشته و میاست و حتی ادعا کرده

 (.33، ص 1872)آخوندی، « دلیلی هم که الزم باشد استناد جوید.

شده یا نه؟ ولی فاده میاطالعی موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس بعنوان مجازات اصلی است»

ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آنکه تأمین حقوقی مؤثر و مناسبی برای تسریع محاکم وجود داشته 

ای از نمودند و بر حسب مورد عدههایی از کتاب اوستا( مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس میباشد. بموجب نکاذوم )قسمت

کند که عیسویان را گاهی کردند. تئو دوره اسقف صور، در تائید این مطلب روایت میها رها میی را در آن مکانجانوران موذ

بستند، به قسمی که جانوران کردند و دست و پای محبوسین را میای موش با آنها همراه میانداختند و عدهچال میدر سیاه
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ی کردند بعالوه حبس وسیلهه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره میحریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسن

ی مستحکمی واقع در سر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و شاه خطر داشت. قلعهاز میان بردن بی

-نیز می« نوشرد یا قلعه فراموشیا»شد و آن را ی باستیل محسوب مینام داشت، یک قلعه« گیل گردیا اندهش»خوزستان که 

 (.37، ص 1831)صانعی،« خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند.

ها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ در ایران عهد هخامنشی تمام قدرت»

ی کردند. محکمهگرده است و آنها قضات را انتخاب میدانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار میاختیار، انتخاب قضات را به 

اند و در پذیرفتهشده است آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالبا ضمانت را میمحلی از هفت قاضی تشکیل می

  رسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت،میبنظر « اند.کردهمحاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی می

همان قرارهای تأمین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختالفاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در 

شته است . در اصل اخذ تأمین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلمااخذ تامین  متهم را به دنبال دا

اند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت نمودهی هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی میدوره

کردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شالق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا توفیق او را رها می

ی هزاردستان در خصوص امر توقیف، مدت زمان توقیف و زمان ی مقدمهدر ترجمه« بمانند مدت غیر محدودی در توقیف

آوردن متهم به دادگاه مطالبی آمده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا 

-ا به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببینید آیا میاوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم ر

 (.41، ص1831)صانعی،...« توان او را به قید کفیل آزاد کرد

شده باشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد اخذ تامین  میاین سند حاکی از وجود قرارهای تأمین کیفری در آن زمان می

 است. 

گردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاههای مهمتر از دادگاههای میهای دوران هخامنشی معلوم از طرز دادرسی

کردند. در این دوران جهت عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبالً بدهکار را توقیف می

 (.13، ص1873شد. )رواندی،یجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا اخذ تامین  م

در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم واخذ تامین های موقت وجود داشته و 

آمد قاضی دقیقا . و هنگامی که پرونده نزد قاضی میمتصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند

کرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میبه کیفیت 

، 1833داد. )ناصرزاده، آمد فورا به آزادی وی دستور میگناه میمتهم به نظر قاضی بی اگر و پرسیدافسر شهربانی علت را می

 (.111ص

شد و زندان محلی همین منوال بوده و در این دوره حبس جزء مجازات محسوب نمی در دوران ساسانیان نیز وضع توقیف به»

 «شده تا بتواند در محاکمات حاضر شود.بوده که متهم در آن نگهداری می
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ها و انتظار آنها برای صدور حکم و متهمین در زندان واخذ تامین گاهعالوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهداخذ تامین 

داشت که متهمین به بعد از میالد مقرر می 821دسامبر سال  81در رم قدیم، قانون اساسی »مجازات هستیم. اجرای 

زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای 

عمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین ا

 (.  73،ص 1878)ناصر زاده، « سپردند.و یا به صومعه می دصورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودن

د، سعی بر اجتناب ازاخذ تامین  شودر حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروز از آن به جنایت تعبیر می»

متهمان بوده است یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر قضات شهر مجاور یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد 

کرد. این متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند در صورت لزوم دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت می

، به ی اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعالوهمان به آسانی قادر به ادارهگونه مته

موجب تأسیس حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی 

-«)، در آزادی به سر برد.ن کنند در غیر جرائم مشهود تا روز محاکمهیک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمی

 (.83، ص 1831آشوری، 

ای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در صدر اسالم نیز بنا به روایات محل ویژه

یام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند. در آن ا

ای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل گونه

اند. در اسالم نامیدهل را ترسیم میکردند که در خانه یا مسجد مالزم زندانی باشد و نگذارند که بگریزد این عماو را مأمور می

نقل شده نخستین زندان امیرالمؤمنین علی )ع( در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید، دزدان دریایی دیوار آن را 

یس نمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخسوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد می

 (.43، ص1831)خوار کردن و نرم کردن( گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصالح و توبه استوار بوده است. )فیض، 

شده است با این توصیف در بدو اسالم زندان به معنای امروزی وجود نداشته است و آنچه به عنوان زندان از آن استفاده می

 ت. بسیار ساده و بدون تشریفات امروزی بوده اس

-باشد و صرف زندان را بررسی نمودهالزم به ذکر است در قرآن و سایر منابع شرع اسالم آنچه بحث گردیده، مبنای حبس می

اند. ولی مبنای آن یکی و قابل اند به عنوان متهم یا محکوم زندانی گریدهاند، صرفنظر از آن که کسانی که در آن زندانی شده

 تعمیم است.  

اثنان ذوالعدل منکم « یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا خضر احدکم الموت حین؟؟»مبارکه مائده است:  117در قرآن، آیه  

او آخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی االرض فاصابتکم مصیبه؟ تحسبونهما من بعد الصلوه فیقسمان باهلل ان ارتبتم النشتری 

اید، هنگامی که ای کسانیکه ایمان آورده»به این معنی است که: «. هاده اهلل انا اذا لمن االثمینبه ثمنا و لو کان ذالقربی بش

باید دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما  تمرگ یکی از آنها فرا رسد ، در موقع وصیّ
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ر شما و اگر به هنگام تحمل شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد را فرا رسید ]و در راه مسلمانی نیافتید[ دو نفر از غی

دارید تا سوگند یاد کنند که ما نیستیم، حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و از نماز نگاه می

متوجه قضاوت بوده و در « بونهماتحس»در این آیه شریفه خطاب «.کنیم که از گناهکاران خواهیم بودشهادت را کتمان نمی

واقع  این امری است که با فعل مضارع آمده است و معنی آن نیز مؤید این مطلب است که منظور از حبس در اینجا اخذ تامین  

شود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از احتیاطی است. از طرفی از شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه می

اند، بلکه از این جهت است که ورثه ورثه ؟ بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنها فقط شاهد بوده ناحیه

آن  کند که مراد او از حبس که لفظاند و این موضوع تأکید میعلیه آنها ادعایی کرده و آنها را به اختالس متهم نموده

گردد و برخالف ده ، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می)تحسبونها( در آیه کریمه وارد ش

شود، لذا صرفا بدین جهت است که آیه آن گواهان؟را بعد از نماز برای ؟ اصل جرم و گناه با آن کیفر داده میحبسی است که

، ص 1877گونه موارد تشریح شده است. )الوائی،دارند؛ لذا از این طریقاخذ تامین  احتیاطی در این قسم خوردن نگه می

 (.33و71

اند کردهدر خصوص مورد نیز، روایاتی وجود دارد که امامان معصوم )ع( در موارد ؟ زندان را بطور موقت برای متهمین اعمال می

 :شودکه ذیالً به برخی از آنها اشاره می

ضرت در مورد چهار نفر که در حال مستی به جان هم افتاده و شکم اند که آن حاز حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( نقل کرده»

در این خصوص نیز «. ی آنها باید زندانی شوند تا مستی از سرشان بپردقضاوت فرمود که همه همدیگر را پاره کرده بودند،

 باشد.می موقت بعنوان یک اقدام تأمینی برای حفظ آنها از دست یکدیگر و نیز به هوش آمدن ایناخذ تامین

و توقیف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسیان نیز مرسوم بوده است و چنانچه برمکیان که مورد قهر و  در ایراناخذ تامین 

ها از جهات مختلف بسیار شدند و چنانچه در این دوره وضع زندانالرشید قرار گرفتند به دستور ویاخذ تامین  می غضب هارون

شد ممکن بود سالها بدون تحقیق و تقصیر )مظنون به ارتکاب جرم( زندانی میاگر کسی با تقصیر یا بیدرهم و آشفته بود و 

 بازجوئی در زندان بسر ببرد. 

ی سلجوقیان، در عهد صفویه وضعیت قضات و احکام عرفی با محاکمه عادی حاصل شد، پیش از این سلسله حتی در دوره

حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفویه بوده است که محاکمه را شرعی و محاکم شرعی را در چهار چوب، دستگاه 

المجلس در محضر شاه قضات را تابع مقامات مذهبی کردند. در دوران شاه عباس نیز جرایم یا به صورت رسیدگی فوری و فی

این دوران نیزاخذ تامین  قبل از  گرفت و یا توسط قضات به صورت تفصیل و با شرایط خاص خود. با این توصیف درصورت می

 محاکمه وجود داشته است. 

گردد این است که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در آنچه با مطالعه تاریخ حقوق غیراسالمی غیر مالحظه می

زندان به معنای امروزی تنها  انتظار محاکمه بوده و به معنی امروزی آن بتدریج از اوایل قرن شانزدهم آغاز شده است و نهایتا از

 در قرن نوزدهم معمول گردیده است.
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ای در دست حکام، علیه متهمین بود. در فرانسه، قبل از ، در قرون متمادی وجود داشته، و وسیله، توقیف احتیاطیدر انگلستان

هم، اصل و آزادی او استثناء بر ی بازپرسی، توقیف متدر مرحله 1771و 1383های ، به موجب فرامین سال1733تحقق انقالب 

تأسیس « هیئت منصفه اتهامی»، ضمن اعمال سیستم اتهامی به جای سیستم تفتیشی، شد، لکن بعد از انقالبآن تلقی می

کرد. اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجددا سیستم گردید که تا حدود بسیار زیادی از حقوق و آزادی متهم دفاع می

ار گردید بلکه اختیار توقیف، فقط به بازپرس تفویض و مکلف شد در جرایم از درجه جنحه و جنایت قرار توقیف تفتیشی برقر

توانست به قید دار یا ولگرد نبود میمتهم را صادر کند. و فقط پس از صدور قرار توقیف در امر جنحه، چنانچه متهم سابقه

 (.111، ص 1878)ناصرزاده،...« وثیقه آزاد گردد 

 دوران معاصر

از قرن هیجدهم به بعد تحت تاثیر نهاد فیلسوفان عصر روشنگری و نیز حقوقدانان و به ویژه جرم شناسان پس از جنگ  

ایم، لذا سیر تاریخی تحوالت حقوق کیفری و پیش از محاکمه بودهجهانی شاهد تحوالت تدریجی حقوق کیفری واخذ تامین 

  در ذیل شرح خواهیم داد. در خصوص مورد اخذ تامین  را اجماال

گردد به کار یا انتشار رساله جرایم و مجازاتها همچنانکه معروض گردید تحول حقوق کیفری قرن هیجدهم میالدی برمی

ای ای ارائه داد. در واقع او نخستین نویسندهوضعیت دادگستری موجود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهای ارزنده

گردد را پرورانده است. به اعتقاد وی جرایم باید در قانون برشمرده اندیشه را که حقوق کیفری بر قانون بنا می است که این

توانند کیفرهای گیرد و تنها قوانین میشده باشند، نه آنکه قاضی آنها را کشف کند، اصل قانونمندی، کیفرها را نیز در برمی

ای که براساس یک و این قدرت تنها در اختیار قانونگذار که نماینده تمام جامعه منطبق و متناسب با جرایم را تعیین کنند

 باشد. قرارداد اجتماعی تشکیل شده است می

پیش از محاکمه باید در قانون مشخص  این دیدگاه در مورد آیین دادرسی نیز صادق است، به نظر بکاریا موارداخذ تامین

های ر مواردی که خطر فرار، اقرار خارج از دادگاه، افشای معاونت در جرم، تهدید یا نشانهموقت دشده باشد. او با اخذ تامین 

بینی شده باشند. نه اینکه قضات آنها را تعیین کنند، جرم وجود دارد موافق است اما به نظر او این دالیل باید در قانون پیش

 (.41-41، ص1831زیرا تصمیمات آنان همیشه مخالف آزادی سیاسی است. )اردبیلی،

های وی در عقاید بکاریا در واقع نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و ظهور مکاتب مختلف کیفری بود، اندیشه

قانونگذاران و متفکران بعدی نیز تاثیر شگرفی گذاشته و بعضی از آنها امروزه بعنوان اصول مسلم حقوق کیفری )اصل قانونی 

 کردند.( تلقی می...، ضرورت محاکمه فوری، عادالنه وقواعد حقوق بشری: منعاخذ تامین  خودسرانهبودن جرایم و مجازاتها( و 

های او شدند. بارزترین آن قانون جزای توسکان )در بعد از انتشار رساله معروف بکاریا چندین قانونگذار مجذوب اندیشه

 به اجرا گذاشته شد.  1737ایتالیا( است که در نوامبر 

نجفی ابرند فرانسه نیز انعکاسی از دیدگاه وی بود. ) 1731کمتری از او الهام گرفتند. قانون جزایی  نش و آلمان به میزااتری

 (.32، ص 1837آبادی،
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نیز تاثیر بسزایی داشت این اعالمیه در  1733همانطور که در باال آمد افکار وی در صدور اعالمیه حقوق بشر و شهروندان 

خودسرانه را آورده است. )ناصر زاده،  خود نیز منع اخذ تامین 7اصل قانونی جرایم و مجازاتها و نیز در ماده  خود، 3و  3مواد 

-مقررات ناظر بهاخذ تامین  صای حقوق بشر یکی پس از دیگری در خصوالمللی و منطقهاسناد بین (. متعاقبا31ً، ص1872

 اند. موقتی تصویب گردیده

ای است مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم و نقض المللی حقوق بشر پدیدهوییم نظام جدید بینالزم به ذکر است که بگ

بایست یک نظام وحشتناک حقوق انسانها در دوران حاکمان نازی و کشف زیر بنای فکری هیتلر این باور را تقویت کرد که می

-های بکاریا بر نظام جدید حقوق بینگذاری اندیشه موثر حمایت در حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشته باشد لیکن تاثیر

 توان نادیده گرفت. المللی بشر نمی

های گوناگون در حفظ و صیانت از متهمان به ارتکاب جرم در این میان سازمان ملل متحد اندکی پس از تشکیل، به شکل

ل، تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در دهم از جمله آزادی آنان بسیار کوشیده است. دو اقدام مهم مجمع عمومی سازمان مل

( بود که در 1843آذر  23) 1377دسامبر  17المللی حقوق مدنی و سیاسی در ( و میثاق بین1827آذر  13) 1343دسامبر 

 اند.خودسرانه و فرض برائت های اساسی بشر از جمله آزادی اشخاص، منع شکنجه واخذ تامینی حفظ حقوق و آزادیبردارنده

سند مهم در خصوص پیشگیری از جرم، کنترل مجرمیت، رفتار با  81جمع عمومی سازمان ملل متحد تا کنون بیش از م

-یاخذ تامین ای دربارهمجرمان، فراهم کردن و حفظ حقوق بشر منتشر کرده است. هرچند در حدود نیمی از این اسناد به گونه

تر اعمال و بوده و مقررات دو سند مهم پیش گفته را به شکل اجرایی موقت و حقوق متهمانی که آزادی از آنها سلب شده،

اند. برخی از این اسناد مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر آنچنان قدرت اجرایی دارد و کشورهای عضو را متعهد تکمیل کرده

سایر رفتارهای غیر انسانی و  المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه وکند و برخی دیگر مانند میثاق بیننمی

بینی اخذ تامین  موقت در اسناد (. علی ایحال علیرغم پیش71،ص 1831است.)آشوری،  خشن برای کشورهای عضو تعهدآور

ای برای شود، اهمیت ویژهای که در غالب موارد بعنوان ضرورت تحقیق و آخرین راه چاره از آن یاد میالمللی و منطقهبین

 اند.تهمانی که از آنها سلب آزادی شده، قائل گردیدهرعایت حقوق م

ها زندانی و در دادگاهها در سیاهچاله شدند برای حضوردر کشور ما، دوران قارجاریه اشخاصی که مرتکب جرائم سنگین می

دوره ناصرالدین (.  کتابچه قانون، اولین قانون مدون در ایران در 114، ص 1831کشیدند. )صانعی،انتظار محاکمه خود را می

بینی شده است. نخستین مقررات اداره زندان و پس از آن ماده مجازات حبس پیش 18باشد، در این کتابچه در شاه قاجار می

 های زندان محکومان به  حبس به حقوق بیشتری دستی یافتند.نامهبا اصالحات مکرر آیین

ای برای معاصر محسوب نمود. قبل از مشروطیت تالشهای پراکندهعلی ایحال در ایران، نهضت مشروطیت را باید آغاز دوره 

هجری قمری وزارت عدلیه ایجاد شد، همچنین به جهت  1273ایجاد دادگستری جدید در ایران صورت گرفته بود، در سال 

ی برای تظلم و ، ناراضی و خواستار تاسیس سازمانهای حاکمان وقتعدالتیو مردم که از ظلم و بیاعتراض آزادی خواهان 

هجری قمری ناصرالدین شاه عالوه بر دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید  1277رسیدگی به شکایت بودند، در سال 
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توانستند شخصا شکایت خود را به شاه که دادرس مطلق این دوران بود تقدیم از شاهان گذشته به وجود آورد که مردم می

های عدالت به وجود عالوه بر تأسیسات ذکر شده نهاد حقوقی دیگری به نام اداره صندوق هجری قمری 1231کنند. در سال 

-شد. ریخته می تهای عدالآمد که هدف آن منحصرا رسیدگی به شکایاتی بود که مستقیما از طرف مردم در صندوق

ین قوانین جزایی پرداخته و مقررات مربوط های ایرانی، اسالمی و غربی به تدوقانونگذاران ایرانی پس از مشروطیت برابر فرهنگ

های انسانی پس از مبانی حقوق متهمان و آزادی»به تأمین در آئین دادرسی کیفری نیز از این سه فرهنگ منبعث شده است. 

ق مشروطیت به ترتیب معیارهای فرهنگی ایرانی و اسالمی و نیز اصول و مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر و مبانی اتهامی حقو

ای )دادستان و بازپرس( حق دارند هنگام اتهام اشخاص برای اطمینان خاطر از ای است در این سیستم مقامات قضایی ویژهقاره

« تأمین»دسترسی به ایشان، اقداماتی قانونی را اتخاذ نمایند که کمایش محدود کننده آزادیهای متهمان است و به عنوان 

شمسی  1231ماه  شهریور 11مهمترین این قوانین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  (.31، ص 1833)رازانی،« معروف است.

هجری قمری( که با نام اصول محاکمات جزایی تصویب شده بود و در مبحث پنجم از فصل پنجم به مقررات  1881رمضان  3)

 پرداخت.مربوط به اخذ تأمین می

دی فرهنگستان ایران با نام آئین دادرسی کیفری، در عمل چهارچوب بنا بر واژه پیشنها 1813عنوان قانون اخیرالذکر از 

 1887، 1883، 1811تشکیل داده است. قانون مزبور و اصالحات بعدی آن در سالهای  1878های کیفری را الاقل تا رسیدگی

مکرر و تبصره  181مکرر(،  181)بند پنج با رعایت ماده  123، 124، 33، 83، 24در مواد   1837و  1831، 1841، 1883،

موقت متهمین را تجویز و  ، توقیف واخذ تامین433و ماده  827کفیل(، ماده  مکرر )در مورداخذ تامین 187، 183ذیل آن، 

 بعضا اجباری نموده است.

ـ ( بند ه8بینی نموده است.من جمله تبصره )شایان ذکر است قانونگذار در موارد خاص توقیف واخذ تامین  متهم را پیش

 دارد:که مقرر می 23/8/1884قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردن و آشامیدنی مصوب  13ماده 

آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی ها خارج از نوبت به عمل میتحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن»

 فمتهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقی مکلف است. قرار توقیف متهم را صادر نماید در مورد

 «باشد.باقی خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقیف طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محفوظ می

صول در بعضی از اصول و مقررات قانون ا« قانون اصالح محاکمات جزایی»قانونی تحت عنوان  1811در دهم خرداد ماه 

محاکمات جزایی تغییراتی بوجود آورد. برخی از این تغییرات و اصالحات از جمله رابطه دادستان و بازپرس درباره اخذ تامین  

تواند از متهم بگیرد، هستند. موقت متهم، افزایش اختیار دادستان در رسیدگی به جرائم مشهود و تأمین هائیکه بازپرس می

گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که دادستان یا مستنطق بخواهد انجام دهند. شدند هر بعالوه مأمورین شهربانی مکلف

ضمن این اصالحات، جرم مشهود تعریف شد و ضابطین دادگستری مکلف گردیدند تا مداخله دادستان یا بازپرس کلیه اقدامات 

و مقرر گردید تفتیش منازل و جلب اشخاص فقط با اجازه  الزم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم به عمل آورند؛

 دادستان صورت گیرد. 
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 متهم، عینا قبل از ورود در ماهیت تحقیق بیان گردد.بینم مواردی از مواد قانونی در خصوص اخذ تامین در اینجا الزم می

 123شمسی در ماده 1231هریور ش 11قمری مطابق با  1881رمضان  3قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 قانون مذکور بشرح ذیل است: 123برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم تعیین تکلیف نموده است که عینا ماده 

 «تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید.برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می»

 ه قضایی با قول شرف.. التزام به عدم خروج از حوز1

 . التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.2

. اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید بجای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول 8

 آن است. 

 ول و یا غیر منقول(، مال منق. اخذ وثیقه )وثیقه اعم است از وجه نقد4

 مکرر 181. توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 3

 مکرر این قانون در مورد توقیف متهم به شرح ذیل آورده است. 181در ماده  11/8/1811قانونگذار در الحاقی مصوب  

 مکرر: در موارد ذیل توقیف متهم جایز است: 181ماده 

 . در جنایات مطلقا 1

 جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل یا وثیقه ندهد. . در امور2

ء آثار و دالیل جرم شده و یا باعث مواضعه با شهود و مطلعین . در هر مواردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحا8

شدن متهم باشد و واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند، همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان 

 به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.

گیرند، تبصره: درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کالهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می

یا دو فقره یا بیشتر سابقه هرگاه دالیل و قرائن موجود داللت بر توجه اتهام به آنان نماید یک فقره سابقه محکومیت قطعی و 

 صادر خواهد شد. محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را دارا باشند اخذ تامین

 نمایم:متهم، این موارد را نیز یادآوری میبا توجه به وضع قوانین خاص در خصوص اخذ تامین 

 . 1813تیرماه 24قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  21ماده  -1

از این تکلیف معاف شده باشد  متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد. مگر اینکه صریحاً: »21ماده 

 «خواهد.تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او الزم شود قرار توقیف را از دادگاه میدر صورت اقتضاء اداره تصفیه می

 : 1844حده قانون لغو مجازات شالق مصوب  ماده وا -2

بند ج: درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه 

 «هد داشت.دالئل و قرائن موجود داللت بر توجه اتهام به آنان نماید، اخذ تامین  صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خوا

 :1847اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  1832قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  487و  483مواد  -8
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عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف  414و  418اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده : »483ماده  -الف

 «تاجر را خواهد داد.

ه در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه قرار توقیف ورشکست: »487ماده  -ب

 «     خواهد جلوگیری کند.شدن عمل ورشکستگی می

قانونگذار پس از انقالب اسالمی با تصویب قوانین جدید اوال مراجع رسیدگی به جرائم را توسعه داد. ثانیا مورداخذ تامین  و 

 باشد:نمود که موارد ذیل گویای این مطلب می توقیف توسعه پیدا

 .1833آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب مصوب سال  27و3تبصره ذیل  ماده  -1

العاده و رسیدگی به قانونی تشکیل دادگاههای فوق 1832قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  12ذیل ماده  2تبصره  -2

 .1833جرایم ضد انقالب مصوب 

قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و  1832قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  17 ماده-8

 .1833درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین سال 

مع مج 1877قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب سال  3و تبصره  8ماده  4تبصره  -4

 تشخیص مصلحت نظام. 

هیئت  1873تعزیرات حکومتی بخش دولتی، مصوب سال  نآیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیو 23ماده  3و بند  3و 4مواد  -3

 مجمع تشخیص مصلحت نظام .  1877مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی مصوب سال  28موضوع تبصره ذیل ماده 

 همین مصوبه  27و بند ب ماده 28و ماده  1873اههای ویژه روحانیت مصوب آیین نامه دادسراها و دادگ 83ماده  -7

، با حذف دادسرا و به موجب قانون 1878دانیم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقالب در سال همانطور که می

د ب ماده قانون مزبور، از زمره موقت اصوال از وظایف قاضی دادگاه تلقی شد و متأسفانه در بن، صدوراخذ تامین فوق الذکر

 قرارهای قابل شکایت محسوب نگردید.

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  در امور کیفری، از تاریخ  1873سرانجام قانونگذار در سال 

نین کلیه قوانین و قمری و اصالحات بعدی آن و همچ 1231االجرا شدن آن، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال الزم

الذکر و نیز مواردی دیگر قانون فوق 87و  82مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقالب را لغو نمود. مواد 

 نیز اشاره به اخذ تامین  متهم دارند.  127، ماده 128، تبصره ماده 24از قبیل ماده 

مجددا دادسرا احیا گردید و مقررات در  1831ههای عمومی و انقالب مصوب علی هذا با قانون اصالح قانون تشکیل دادگا

المللی حقوق مدنی و سیاسی و این خصوص تغییراتی نمود و چارچوب قانون دادگاههای عمومی و انقالب که با مفاد میثاق بین

 . ردیدتفکیک و استقالل نهاد تعقیب از تحقیق و رسیدگی کننده مغایرت داشت تا حدودی اصالح گ
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 نتیجه گیری

مرحله تحقیقات مقدماتی را می توان مهم ترین محله فرایند کیفری دانست؛ زیرا پایه واساس یک پرونده کیفری دراین مرحله 

شکل می گیرد ومراجع بعدی رسیدگی همواره به نتایج این مرحله توجه خواهند داشت. توجه به دو نکته اساسی دراین 

آن که به منظور حفظ واعاده نظم عمومی مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم، مقامات تعقیب و مرحله ضرورری است: اول 

ضابطان باید تمام تالش خود را صرف کشف حقیقت وایجاد زمینه مناسب برای اجرای عدالت کنند. طبیعی است به منظور 

ید با حساسیت خاص وگاه به صورت محرمانه و جلوگیری از فرار مجرمان واقعی ویا امحای ادله وموارد مشابه، این مرحله با

 غیرعلنی انجام شود.

نکته دوم ومهم تر آن است که دراین مرحله هنوز مجرمیت شخص تحت تعقیب محرز نشده ولذا باید در پرتو حاکمیت فرض 

. به همین علت، برائت گام برداشت و به بهانه حفظ نظم عمومی، بی جهت امکان سلب حقوق و آزادی های فردی فراهم نگردد

مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت وحساسیت خاصی برخوردار است وهنر، آن است که مقنن ودستگاه عدالت کیفری بتوانند 

دو مصلحت فوق الذکر را توأمان مدنظرقرار دهند. این نکته باعث شده تا قسمت عمده معیارها وضوابط دادرسی منصفانه 

 رحله تحقیقات مقدماتی اختصاص یابد.وتضمین های ناظر برآن ها، به م

درمقاله حاضر سعی شد ضمن تبیین اهمیت این مرحله، معیارها وضوابطی که اسناد بین المللی ویا رویه قضایی کشورها ایجاد 

کرده اند بیان شوند و با دیدگاهی تطبیقی به وضعیت نظام حقوقی ایران دراین زمینه نگریسته شود. دراین خصوص الزم به 

ر است که نظام حقوقی کشورمان، فرازو فرودهای بسیاری را طی کرده است. در وضعیت کنونی نیز علیرغم پذیرش برخی ذک

پایه ها واصول دادرسی عادالنه درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وقوانین عادی، نظیر پذیرش فرض برائت وحق 

 اصل تساوی سالح ها درمرحله تحقیقات مقدماتی فاصله داریم.به وکیل، هنوزتا دسترسی به نقطه مطلوب وپذیرش  دسترسی

طرح قانونی حمایت »برخی تالش های تقنینی نافرجام درسال های اخیر صورت گرفته است. ازجمله طرحی تحت عنوان 

قانون آیین دادرسی  123درمجلس شورای اسالمی مطرح شد ویا تالشی برای اصالح ماده « ازحقوق متهمان ومحکومان

احترام به آزادی های مشروع وحفظ »یفری صورت گرفت که هیچ کدام رهاوردی برای نظام حقوقی ما درپی نداشت. قانون ک

 نیز که برخی از معیارهای دادرسی عادالنه را ذکر کرده، فاقد ضمانت اجراهای مناسب است.« حقوق شهروندی

حوزه آیین دادرسی کیفری، نواقص و خألهای مربوط به بنا به مراتب فوق، ضروری است که مقنن درگام بعدی تقنین در 

 .مرحله تحقیقات مقدماتی را رفع کرده، این مرحله را هرچه بیش تر باضوابط ومعیارهای دادرسی منصفانه هماهنگ کند

 : شنهاداتیپ

 آن هایتضمین و تدابیر بزرگداشت و اساسی هایآزادی و بشر حقوق معیارهای و مفاهیم توسعه باید تردید هیچ بی .1

 به  کشور یدادرس و یفریک نظام توسط بشری جوامع از جامعه هر مدنیت هاینشانه ترین آشکار از جزایی دعاوی در بویژه را

 .شود آورده شمار
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 از برگرفته الزامات و بشر حقوق اصول میان تعارض توهم شودمی مربوط جزایی محاکمات اصول به که جا آن تا .2

 .زدود ذهن از باید را مذهبی باورهای و ملی هایسنت

 انسان هایتاویل و منطقی تفسیرهای معرض در و شوند بازنگری بدرستی اگر هم مذهبی و ملی منابع و متون .8

 .گیرند قرار دوستانه

 داخلی منابع و متون به افراد هایآزادی و حقوق تشخیص در توانمی بسختی دیگر امروزه که این مالحظه قابل نکته .4

 هایدولت نظر از. شوندمی مطرح ای منطقه یا المللی بین اسناد در هاآزادی و حقوق این از ای عمده بخش. کرد اکتفا

 تقسیم فراملی و ملی بخش دو به افراد اساسی هایآزادی و حقوق منابع که این آنان، یافته تربیت اندیشمندان و مترقی

 .گیرند قرار استناد و ارزیابی و مطالعه مورد یکسان دو هر و شوند

 یمعنا به یآزاد ،یاجامعه در است ممکن. است شده گفته یادیز یهاسخن ،«یآزاد احساس» و «یآزاد» مقوله در .3

 در آن یاجرا بر نظارت و ،یمل منشور عنوان به قانون حیصح یاجرا و نیتدو حال، هر در باشد، نداشته وجود آن یواقع

 حقوق از یکی به شهروندان آن، هیسا در و باشد داشته یاساس نقش «ییقضا تیامن» تحقق در تواندیم ،ییقضا دستگاه

  .ندیآیم لینا یاساس قانون در خود مشروع و یاساس
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 .تهران کبیر، امیر انتشارات ،(آزادی کننده محدود قرارهای) کیفری دادرسی آیین(. 1874) غالمحسین، مسعود،( 23

 .تهران ششم، چاپ ،2 جلد ر،یرکبیام انتشارات ،یفارس فرهنگ(. 1878) محمد، ن،یمع( 27

 .تهران نهم، چاپ اول، جلد زان،یم نشر ایران، اسالمی جمهوری اساسی حقوق(. 1833) محمد، دیس هاشمی،( 27

 

 ها نامه انیپا و مقاالت

 .تهران تهران، دانشگاه دکتری دوره تطبیقی کیفری دادرسی آیین درس تقریرات(. 1831) محمد، آشوری،( 1

 .83 شماره ،11 سال پژوهش، و مجلس هینشر بشر، وحقوق یفریک یدادرس(. 1832) ل،یجل ،یدیام( 2

 عدالت اصول پرتو در یادار عدالت وانید ییقضا هیرو و یدادرس نییآ قانون لیتحل و یبررس(. 1833) ر،یجهانگ ،یزدپناهیا( 8

 .تهران دانشگاه ،یعموم حقوق ارشد یکارشناس نامه انیپا ،یعیطب

 .73شمار  ازدهم،ی سال ،یدادرس ماهنامه عادالنه، رسیدگی اصول یا بشری حقوق هایتضمین(. 1837) بهروز، جوانمرد،( 4

ـ  17. ش مرکز، یدادگستر یوکال کانون مجله ها،آن یریتفس نقش و یدادرس اصول مفهوم(. 1833) ،یمهد دیس ،یحجت( 3

13. 

 شماره ،32 سال کانون، ماهنامه ران،یا ییقضا نظام و یالمللنیب اسناد در یدادرس یاستانداردها(. 1833) انوش،یک ،یرزاق( 7

113. 

 .87-83 شماره ،یحقوق قاتیتحق مجله تناظر، اصل(. 1832) عبداهلل، شمس،( 7

 ارشد یکازشناس نامه انیپا ران،یا یاتیمال حقوق در اختالف حل و اتیمال صیتشخ یچگونگ(. 1878) ابوالقاسم، ان،یشهباز( 3

 .تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده ،یعموم حقوق

 -یانسان علوم مدرس هینشر ،یمقدمات قاتیتحق مرحله در عادالنه یدادرس یهانیتضم و ارهایمع(. 1833) محمود، صابر،( 3

 .4 شماره ،18 دوره ،یقیتطب حقوق یهاپژوهش

 شهر یحقوق یهاپژوهش و مطالعات مؤسسه ،یالمللنیب یفریک محاکمات عادالنه یدادرس(. 1837) ،یمصطف ،یفضائل( 11

 .تهران دانش،

 .تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده ،2 مقاالت مجموعه عدالت، یسو به یگام(. 1873) ناصر، ان،یکاتوز( 11

 اساسی، حقوق نشریه اداری، عدالت دیوان در دادخواهی حق هایمحدودیت و قانون حاکمیت(. 1837) اکبر، علی گرجی،( 12

 .نهم شماره هفتم، سال

 .سوم شماره ،یادار خدمات و ییقضا علوم دانشکده مجله ،ییقضا مراجع در دفاع حق(. 1871) رج،یا ان،یگلدوز( 18

 ،یخصوص حقوق ارشد یکارشناس نامه انیپا ،یمدن یدعاو در عادالنه یدادرس بر حاکم اصول(. 1834) حسن، ،یمحسن( 14

 .تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده

 ،یشناس جرم و جزا حقوق ارشد یکارشناس نامه انیپا سازوکار، و مفهوم عادالنه، یدادرس(. 1838) غزاله، مجدزاده،( 13
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 .یبهشت دیشه دانشگاه حقوق دانشکده

 .84 شماره مصباح، فصلنامه ،(ع) علی امام دیدگاه از کیفری دادرسی اصول(. 1873) علی، حسن زادگان، مؤذن( 17

 ارشد یکارشناس نامه انیپا بشر، حقوق ییاروپا وانید ییقضا هیرو در عادالنه یدادرس(. 1833) سا،یپر ،یرمحمدیم( 17

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده الملل،نیب حقوق

 .دوم شماره دوم، سال ،یاساس حقوق هینشر منصفانه، یدادرس از یبرخوردار حق(. 1838) اسداهلل، ،یاوری( 13

 دوم، سال ،یاساس حقوق هینشر ن،ینو یدادرس نییآ و منصفانه یدادرس از یبرخوردار حق(. 1837) اهلل، اسد ،یاوری( 13

 .دوم شماره
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