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  قرار نظارت قضائي در حقوق ايران و فرانسه بررسي تطبيقي

  *فريبرز حيدري

  18/11/96تاريخ پذيرش:     30/9/96تاريخ دريافت: 

  :چكيده
نسبت به قـوانين كيفـري    1392كيفري مصوب  هاي قانون آيين دادرسي يكي از نوآوري

قرارهاي نظارت كيفري است. دسـتورهاي   شكلي سابق، در مبحث قرارهاي تأمين، بحث
اگرچه شباهت بسـياري بـا مجـازات     آ.د.ك، 247مقررشده ذيل قرارهاي نظارتي در ماده 

از صـدور حكـم، توسـط بـازپرس و      دارند، اما از حيث اينكه پيش ق.م.ا 23تكميلي ماده 
كه قواعـد شـكلي آيـين دادرسـي      آنجا  تأمل است. از شوند، قابل تنهايي صادر مي حتي به

يك گام جلوتر و همواره تأثيرگذار بر تحوالت قانون آيين دادرسي كيفري  كيفري فرانسه،
 و"قرار نظارت قضائي" و فرانسه در مبحثمطالعه تطبيقي بين حقوق ايران  ما بوده است،

 از لحاظ مفهوم نظارت، حفـظ و رعايـت كرامـت    "قرار نظارت با تجهيزات الكترونيكي"

شـود،  ي مطالعاتي شايان توجه شناخته مـي انساني، مرجع صدور و... به عنوان يك زمينه
 نيز تاكيد حفظ آزادي و كرامت اشخاص، بر رعايت نظم و حقوق جامعه  بتوان در عين تا

  .داشت

  كليدواژگان:
  قرار تأمين، نظارت قضايي، متهم، آزادي، آيين دادرسي كيفري 

                                                            
  شناسي دانشگاه گيالن كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم* 

fariborzhay@gmail.com 
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  :مقدمه
ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي هسـت. شـايد بتـوان     دانيم يكي از ابتدايي طوركه مي همان

هاي حقوق بشر، بلكه الزمه آن است،  ترين جنبه حيات، حيات آزادي ازجمله مهماز حق  گفت بعد
اسـت.   اعطاشـده  او بـه  خلقـت  آغاز همان در كه است بشر اوليه حق آزادي خميني امام عقيده به

 امتيـاز  كنـد  مي الهي ياد امانت و آسماني هديه الهي، بزرگ نعمت به آن از امام همواره كه آزادي

 حيـات  حـق  همانند حقي است آزادي .بگيرد پس احياناً يا و اعطا را آن دولتي تا يدآ نمي حساب به

 از پاسـداري  بـه  موظـف  دولت نيز و است برخوردار آن از دولت و جامعه تشكيل از قبل آدمي كه

قـوانين اساسـي كشـورها     تنهـا در  ). ايـن مهـم نـه   49: 1390است (فدوي، تقـي زاده،   آن حريم
مـاهوي سـايه افكنـده اسـت.      بلكه بر تمامي قوانين كيفري چه شكلي و چه شده، مورداشاره واقع

امـا گـاهي اوقـات در جوامـع      هاي مشروع افـراد در جامعـه آزادي تـن اسـت،     يكي از اين آزادي
گـذار بـا تصـويب     كننـد، قـانون   تفويض مـي  يافته با اختياراتي كه شهروندان به قوه مقننه سازمان

لذا اصل بـر آزادي تـن بـوده و مـوارد      كند، ها مي كردن اين آزاديقوانين خاص اقدام به محدود 
بايست صراحتاً بـه ذكـر ايـن مـوارد      مي گذار محدودكننده آزادي از موارد استثنايي است كه قانون

اي  مالحظـه  تغييرات قابـل  1392دادرسي كيفري  ). با تصويب آيين109: 1385بپردازد (جوانمرد، 
كه در قانون آيـين دادرسـي    طوري ايجاد شده است، به ارت قضائيدر بخش قرارهاي تأمين و نظ

كـه در فصـل    قرارهاي تأمين اختصاص داده شده بود، درحـالي  ماده به 16، 1378كيفري مصوب 
، تحت عنوان قرارهاي تأمين و نظارت قضائي، 1392كيفري مصوب  هفتم از قانون آيين دادرسي

هرچند كه افزايش كمي در ايـن زمينـه هميشـه بـه     اختصاص داده شده،  ماده به اين مبحث 45
قوانين در رعايت حفظ حقوق متهم و جامعه نيست بلكه در برخي مواقع باعث  معناي كامل شدن

هايي در اين فصل مالحظه  شود دارد، ولي نوآوري شده و اثري عكس آنچه تصور مي تورم قوانين
 بامالحظه اين موارد، شـاهد تغييـرات مثبتـي   اي در قوانين ايران نداشته و  كه هيچ سابقه شود مي

چند دهه  ويژه قانون آيين دادرسي كيفري اين كشور، در هستيم. فرآيند دادرسي كيفري فرانسه به
ژوئـن   15قـانون   طور مثال در پرتـو تصـويب   هايي بوده است به اخير دستخوش تغيير و دگرگوني

 4اصالح تكميـل آن در قـانون    و ديدگاندرباره تقويت حمايت از اصل برائت و حقوق بزه  2000
از قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      دنبال گرديد و در اين مرحله، حدود سيصد مـاده  2002مارس 
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هـا و   قاضـي آزادي «بـزه ديـدگان،    ويژه مقررات مربوط به تحقيقات مقـدماتي، حقـوق   فرانسه به
تطبيقي بين حقوق ايران و فرانسـه  مطالعه  رو ). ازاين18: 1391و ...تغيير يافت (تدين، » بازداشت

امـت  نظـارت، چـه ازلحـاظ حفـظ و رعايـت كر      در مبحث قرار نظارت قضائي، چه ازلحاظ مفهوم
توجـه اسـت چراكـه قواعـد شـكلي آيـين        اي درخـور  و... مطالعه انساني، چه ازلحاظ مرجع صدور

فري ما بـوده اسـت.   قانون آيين دادرسي كي دادرسي كيفري فرانسه، همواره تأثيرگذار بر تحوالت
هاي خاص ناظر بر  قانوني هر دو كشور، جلوه در اين نوشتار تالش شده است كه با تكيه بر متون

هـاي   تـدريج زمينـه   توانـد بـه   اي كـه مـي   ويـژه  هـاي  قرارهاي نظارت قضائي ترسيم شود. جلـوه 
م و امنيت حقوق متهم را در حين اينكه بر مقرراتي كه بر حفظ نظ بهتر گيري رعايت هرچه شكل

  .آورد نمايد به وجود تأكيد مي

  :قضائي و مفهوم تحت نظر قرار دادن تبيين مفهوم قرار نظارت. 1
و به معناي نگاه توأم با تأمل و اعتبـار  » نظر«در اصل يك واژه عربي است كه از مادة  »نظارت«

 رمي رود (عميداست و بيشتر به معناي حاصل مصدر يعني به رأي صادره از سوي ناظر به كا آمده

 را عمل ناظر، و ناظر را در اصطالح به معنـاي » نظارت«). همچنين 14: 1389زنجاني و همكار، 

). انـد  صورت صحيح صورت گيرد معنا كـرده  كند تا عمل او به كسي كه بر كار ديگري نظارت مي
مفهومي كه ازاين، مراد از نظارت قضايي، با  مدتي پيش تا .(3650: 5، ج 1381جعفري لنگرودي، 

نظـارت  «تفاوت داشت، به قول يكي از نويسـندگان:   شده در آيين دادرسي كيفري امروزه شناخته
شدة حقوقي  گردد و يكي از اصول پذيرفته اعمال مي قضائي، نظارتي است كه از سوي قوة قضائيه

ت طور خـاص در خصـوص نظـار    رود. اين اصطالح به مي هاي حقوقي دنيا به شمار در غالب نظام
 »رود هـاي حكـومتي بـه كـار مـي      اجرايـي و قـدرت   نهاد قضايي بر اقدامات و تصميمات مقامات

قـرار نظـارت   "قضايي، خصوصاً زماني كـه تحـت عنـوان    ). اما امروزه نظارت32: 1389(بهادري، 
مفهوم گذشته خود تفاوت بسياري دارد. باوجود شباهت اين دو اصطالح،  گيرد، با قرار مي "قضائي
تر از مفهوم قرار نظارت قضائي اسـت. تحـت نظـر،     گرفتن، مفهومي بسيار كلي حت نظرمفهوم ت

دهد تا در شرايطي خاص، افراد مظنون  است كه به ضابطان دادگستري اجازه مي اختيار و نه حقّي
را براي مدتي كه امروزه در بسياري از كشورها با لحاظ شدت مجازات جرم يا نوع  به ارتكاب جرم
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گذار در اماكن پليس نگهـداري   منظور حصول نتايج موردنظر قانون شود، به تعيين مي بيجرم ارتكا
بين  آوري داليل ضروري بپردازد و مانع از تواند به جمع غالباً در جريانِ تحت نظر پليس مي. كنند

بـدين   ).1392رفتن آثار و داليل جرم و گسترش دامنة پيامدهاي آن گـردد (آشـوري، سـپهري،    
حـبس و....   كه براي كشف جرم، پيشـگيري از جـرم، جـايگزيني    نظارت بسته به كاركرد آنگونه 
مرحله تعقيب، هنگـام   تواند بار معنايي خاصي داشته باشد و با توجه به هدفي كه براي آن (در مي

و تحـت نظـر گـرفتن     شود متفاوت است؛ زماني نظـارت  صدور حكم و اجراي مجازات) لحاظ مي
مناسب جهـت كاسـتن از شـمار     ال متهم و احترام به آزادي او است، بلكه اقداميتنها رعايت ح نه

قـانون   62تـوان بـه مـاده     معنـي مـي   هاي با ايـن  زندانيان و جامعه كيفري است. ازجمله نظارت
 132-26-1قانون آيين دادرسي كيفري و مـاده   723-7و ماده . 13921 مجازات اسالمي مصوب

هنگـام اجـراي    نظارت به اين معني بيشتر پس از صدور حكم و .2كرد قانون جزاي فرانسه، اشاره
آزادي مشـروط،   كند كه نهادهـاي  گيرد و همان هدفي را دنبال مي مجازات، مورداستفاده قرار مي

محكوميـت فـرد در نظـر     كنند. اما زماني نظارت بدون رضايت و قبـل از  تعليق مجازات دنبال مي
گـذار واقـع    قانون صورت الكترونيكي موردتوجه يزيكي و هم بهصورت ف شود، كه هم به گرفته مي

تحت نظر بگيرند مگـر در   توانند متهم را ، ضابطان نمي1392ق.م.ا مصوب  46شده. مطابق ماده 
كه در اين صورت نيز ضـابطان   جرائم مشهود، كه نگهداري وي براي تكميل تحقيقات الزم باشد

بيني شده در  نظارت پيش .باشند وچهار ساعت متهم نمي مجاز به تحت نظر گرفتن بيشتر از بيست
شده است. البته اين نـوع   بيني صورت فيزيكي پيش ترين نوع نظارت است كه به اين ماده، قديمي

قـرار بازداشـت   " ماهيت آن را بـا  شود ولي نبايد تحت نظر گرفتن هرچند موجب بازداشت فرد مي
قانون آيين  46كه در ماده » براي تكميل تحقيقات نگهداري متهم«يكي دانست؛ عبارت  "موقت

ماهيت اين مفهوم با مفهوم بازداشت موقت است و شرايط  دادرسي كيفري ذكرشده بيانگر تفاوت

                                                            
 تواند در صورت وجود شرايط مقـرر  دادگاه ميتا درجه هشت،  در جرائم تعزيري از درجه پنج«: 1392ق.م.ا مصوب  62ماده . 1

(سيسـتم) هـاي    در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محـدودة مكـاني مشـخص تحـت نظـارت سـامانه      
  .»الكترونيكي قرار دهد

 سـال در صورت محكوميت به يك يا چند مجازات سالب آزادي كه مـدت كلـي آن از دو   «فرانسه:  ق.آ.د.ك 723-7ماده . 2

كنـد،   آن از دو سال تجـاوز نمـي   نمايد يا هنگامي كه براي محكوم، يك يا چند مجازات سالب آزادي كه مدت كلي تجاوز نمي
بگيرد كه مجـازات تحـت نظـام اسـتقرار تحـت نظـارت الكترونيكـي         تواند در نظر مانده است، قاضي اجراي مجازات مي باقي

  »جرا خواهد شد.قانون جزا ا 132-26-1شده توسط ماده  تعريف
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بيـان   1392ق.آ.دك مصـوب   53الي  47گرفتن و .... در مواد  تحت نظر گرفتن، نحوه تحت نظر
 63درسي كيفري فرانسه، در بند اول مـاده  گرفتن در قانون آيين دا شده است. اين نوع تحت نظر

تواند به خاطر ضرورت تحقيقات، هـر شخصـي    افسر پليس قضايي مي«است:  گونه بيان شده اين
قبول مبني بر ارتكاب جرم يا شروع به جرم توسط او وجود داشته باشـد   دليل قابل كه يك يا چند

 ظر، دادستانِ شهرستان را در جريانِنظر قرار دهد. وي موظف است كه از ابتداي تحت ن را تحت

». داد وچهار ساعت در بازداشـت قـرار   توان بيشتر از بيست امر قرار دهد. شخص تحت نظر را نمي
دادن  شود، تحـت نظـر قـرار    ازجمله اقداماتي كه براي پيشرفت بازجويي، اساسي و مهم تلقي مي

كيفـري   متون قـانوني آيـين دادرسـي   فردي است كه احتمال وقوع بزه توسط وي وجود دارد. اگر در 
 » (grade à vue) تحت نظر«قواعد مرتبط با  ،1استفاده نشده است» تحت نظر«ايران، چندان از واژه 

 در آيين دادرسي كيفري فرانسه تحوالت متعددي را به خود ديده است. اما نوع غيـر فيزيكـي  

حـريم خصوصـي    ناخواه با خواهو  شود كه بيشتر براي كشف جرم و تعقيب مجرم استفاده مي آن
 خورد تحت نظر گرفتن با وسايل الكترونيكي است كـه بـا وسـايل مختلفـي     اشخاص گره مي

 معناي«گيرد، از اين قبيل است كنترل ارتباطات مخابراتي، يا همان شنود مكالمات،  صورت مي

ادادن شنود مكالمات عالوه بر مفهوم سنتي خود كه معادل استراق سمع يـا همـان گـوش فـر    
هاي ارتباطي حيطـة فراتـري    آوري به سخنان ديگري است، در حال حاضر با توسعة فن پنهاني
 ها اي از قبيل پيامك شده رايانه شامل بسياري از محتواهاي در حال انتقال و حتي ذخيره يافته و

ماده  ثالم عنوان ). به184: 1391(عظيمي، عبداهللا زاده، » شود هاي الكترونيكي نيز مي و يا نامه
مگر  كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است،«دارد:  بيان مي 1392ق.آ.د.ك مصوب  150

 در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا بـراي كشـف جـرائم موضـوع    

اين قانون الزم تشخيص داده شود. در اين صورت  2)302بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(
  شـود.  تعيـين مـدت و دفعـات كنتـرل، اقـدام مـي       كل دادگستري استان و بـا  فقت رئيسبا موا

                                                            
)، 1392اهللا، ( براي اطالع بيشتر پيرامون نگهداري تحت نظر در حقوق ايران و فرانسـه رك: آشـوري، محمـد، سـپري، روح    . 1
  .6حقوق كيفري، شماره  هاي ، آموزه»بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه«
سـلب   شود: الف) جرائم موجب مجازات ائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميبه جر: «1392ق.آ.د.ك مصوب 302ماده . 2

تماميت جسماني با ميزان ثلـث   حيات ب) جرائم موجب حبس ابد پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه
  »مطبوعاتي.درجه چهار و باالتر ث) جرائم سياسي و  ديه كامل يا بيش از آنت) جرائم موجب مجازات تعزيري
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اين قانون منوط به تأييـد رئـيس    1)307ماده ( و مقامات موضوع كنترل مكالمات تلفني اشخاص
نظر قرار دادنـي  شبيه چنين تحت». است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نيست قضائيه قوة

در موضـوعات جنـايي و   «دارد:  بيني شده است كـه بيـان مـي    فرانسه پيش ق.آ.د.ك 100در ماده
توانـد زمـاني كـه     مجازات قانوني، برابر يا بيشتر از دو سال حبس باشد، بازپرس مي اي، اگرجنحه

گرفته از تحقيق، اين موضوع را ايجاب كند، رهگيري، ضبط و ثبت ارتباطات صورت هاي ضرورت
باطي) را تجويز نمايد. اين اقدامات تحـت اقتـدار و نظـارت او انجـام     مخابراتي (ارت طريق وسايل

تجديد نظرخـواهي   م به رهگيري، به صورت كتبي و فاقد وصف قضايي و غيرقابل. تصميشود مي
نظـر  با اين تفاوت كه در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه جزئيـات و مـدت تحـت    البته» است

بيـان   100-7الي  100-1طور مفصل در مواد  ر گرفتن بهخطوط قرمز اين نوع تحت نظ داشتن و
است. بنابراين مفهوم تحت نظر مفهومي كلي است كـه شـامل مراقبـت، كنتـرل فيزيكـي،       شده

شود و فارغ از چهارچوب قـرار در حـاالت مختلـف، قبـل و بعـد از       مخابراتي و ...مي الكترونيكي،
 ها اسـتفاده كـرد؛ امـا    ها متوسل و از آن آنتوان به  حكم و حتي هنگام اجراي مجازات مي صدور

داليـل   شود و زماني كـه  قرارهاي نظارت هميشه پيش از صدور حكم و اكثراً در دادسرا صادر مي
 كافي بر ارتكاب جرم توسط شخص وجود داشته باشد، بـا هـدف دسترسـي بـه مـتهم و حضـور      

ر ادامه با توضيح بيشتر اين قرار د. 2شود موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او صادر مي به
  .خواهيم بردپي هاي قرار نظارت و مفهوم تحت نظر گرفتن به تفاوت

  

                                                            
گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس  رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه: «1392 ق.آ.د.ك مصوب 307ماده . 1
خبرگان  اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و و

ديوان محاسبات، سفيران، استانداران،  و دادستان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پاية قضائي، رئيس
نظامي و انتظامي از درجة سرتيپ و باالتر و يا داراي درجة سرتيپ  فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران

هاي كيفري  سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صالحيت دادگاه هاي دومي شاغل در محل
  .»باشد موجب قوانين خاص در صالحيت مراجع ديگري آنكه رسيدگي به اين جرائم به است، مگر تهران

گونه اظهارنظر  اين 67/ 5/ 7-8/ 1976مشورتي شمارة  ادارة كل حقوقي و تدوين قوانين قوة قضاييه در نظرية. 2
از شمول مقررات  بيني نشده تا بحث بودن در قانون پيش عنوان تحت نظر زنداني و بازداشتي به« :نموده است

شود... چون در فاصلة تكميل پرونده و اخذ تأمين قضايي، مظنون به ارتكاب  ها در مورد آن مطرح مربوط به زندان
تحت  منظور جلوگيري از فرار احتمالي بايد در دسترس مأمورين باشد. اصطالح حال به و درعين جرم زنداني نيست

  ».ضايي زير ديد مأمورين قرار گيردكاررفته يعني تا اعزام به مرجع ق نظر به
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  :در دو كشور دهي به قرار نظارت قضائي اهميت. 3
اي را در تـدوين   حـال هنـوز ناشـناخته    جاي بسـيار بااهميـت و درعـين    كيفريدادرسيقواعد آيين

دهد. قواعدي كه ممكن است براي تـأمين و   اختصاص ميبه خود  سياست جنايي سنجيده تقنيني
هاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شـكلي   آزادي حفظ و حمايت بهتر از حقوق و

سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امـر   در راستاي تأمين هدف
دهـي و تنظـيم مقـررات آن، نيازمنـد      رو، سازمان ؛ ازاينمجرمانه بر عهده گيرد مبارزه با رفتارهاي

). امروزه در تعداد كثيـري  144: 1384هاي اساسي و مهم است (مجيدي،  انتخاب دقت و گزينش
بازداشت  فقط در جهت محو و حذف گذار نه كشورهايي كه حقوق پيشرفته دارند، سياست قانون از

و پـيش از   شـود كـه بـيش    وافر و جهد بليغ مـي  اجباري متن تنظيم و تنسيق گرديده، بلكه سعي
استفاده شـود (شـريفي،    "قضايي قرارهاي كنترل" استفاده از قرار بازداشت موقت اختياري، بدواً از

جـاي   امكانات و تأمينات متنـوع ديگـر بـه    ). منظور از كنترل قضايي، جايگزين ساختن93: 1380
ثل بلژيك، فرانسـه، آلمـان، ايتاليـا متـداول     م بازداشت است. اعمال آيت مكانيسم در كشورهايي

پيش از تعيين تكليف نهايي موضوع اتهام و  كند ). اصل برائت ايجاب مي93: 1380است (همان، 
هاي شخصي و يا امـوال تحـت پيگـرد،     آزادي گونه محدوديتي نسبت به صدور حكم قطعي، هيچ

ويـژه جلـوگيري از    ر، تبـاني و بـه  ممانعت از فرا صورت نگيرد، اما از سوي ديگر ضرورت تحقيق،
اي از موارد قبل از اعالم نظر  نيازمند اين است كه در پاره ديدگان و قربانيان جرمتضييع حقوق بزه

ها و تعهداتي براي او و ساير افراد ايجاد شود (پـور رجـب    يا محدوديت قضايي، آزادي متهم سلب
ازاين بيان شـد، آزادي و جلـوگيري از    پيشطور كه  از سوي ديگر همان) 69: 1392 قاضي محله،

-غيرقانوني اشخاص يكي از اصول مهم در قوانين اساسي كشورهاست، اما در قانون آيين توقيف

آيد، رويكردها متفاوت است، چـه ازلحـاظ    زماني كه صحبت از توقيف قانوني مي كيفري دادرسي
 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسـه  137كه ماده  طوري توقيف و چه نحوه توقيف و... به قلمروي

مانـد.   شـود و آزاد بـاقي مـي    گناه فـرض مـي   هر شخص تحت بررسي (متهم) بي«دارد:  بيان مي
 توان او را به تبعيت از يك عنوان تدابير تأميني، مي هاي تحقيق يا به به علت ضرورت وجود، بااين

در محـل   ، ناكـافي باشـد، بـه حضـور    يا چند مورد از الزامات نظارت قضايي، يا اگر ايـن الزامـات  
قضايي يا حضـور   صورت استثنايي، اگر الزامات نظارت سكونت با نظارت الكترونيكي ملزم كرد. به
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ندهـد، شـخص تحـت     در محل سكونت با نظارت الكترونيكي، اجازه دستيابي به ايـن اهـداف را  
مرحلـه، از   بـه  قـرار مرحلـه   بنابراين ترتيب و روال صـدور ». تواند بازداشت موقت گردد بررسي مي

مشخص شده  كامالًبازداشت موقت  سوي ترين به شديدترين يعني از قرار نظارت قضائي به خفيف
چهارچوب حركت نمايد. اگر بخواهيم كـه   تواند خارج از اين روال و است و مرجع صدور قرار نمي

 237تـوان از مـاده    مـي كشـورمان بيـابيم،    اي در راستاي اين ماده در قانون آيـين دادرسـي   ماده
نام برد، طبق اين ماده اصل بر عدم صـدور   در مورد قرار بازداشت موقت، 1392ق.آ.د.ك مصوب 

مـاده مـذكور، قـرار بازداشـت موقـت الزامـي        تصريح تبصره قرار تأمين بازداشت موقت بوده و به
ف شده اسـت. بـا   بر جرائم نيروهاي مسلح حذ جز قوانين ناظر (اجباري)، موضوع قوانين خاص، به

تنها متوجه استثنا شدن شديدترين قرار هستيم، كه  مشاهده قانون آيين دادرسي كيفري كشورمان
آن را محدود كرد. ولي هيچ ترتيبي توسط خـود قـانون از    توان با ساير قرارهاي تأمين كيفري مي

شـت موقـت)   تبـع شـديدترين آن (بازدا   قرارهاي تأمين كيفـري و بـه   سوي قرار نظارت قضايي به
توان به اسـتثناء شـدن    ق.آ.د.ك فرانسه مي 137با مشاهده ماده  كه بيني نشده است. درحالي پيش

شدن آن با قرارهاي نظارت قضايي پي برد كه عـالوه بـر آن، بـا قـرار      بازداشت موقت و محدود
مـوارد  كيفـري مـا نيـز در     دادرسي نيز دامنة آن محدود شده است. البته آيين نظارت الكترونيكي
حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي اهتمام دارد كه توسعه قرارهاي تـأمين   متعددي به حفظ

هاست. در جرائم و اتهامـات معمـولي صـدور     تأسيس قرار نظارت قضايي ازجمله آن كيفري و نيز
منطقي نيست، مخصوصاً زمـاني كـه اقامتگـاه مـتهم مشـخص و شـخص، فـردي         قرار بازداشت

قرار بازداشت بايد خيلي با دقت اعمال شود به دليل اينكه آبرو و حيثيـت افـراد    باشد،شده  شناخته
گـذار   و نبايد مورد خدشه قرار گيرد. مراجع قضايي بايد قانون را رعايت كننـد. قـانون   محترم بوده

سرعت قـرار بازداشـت صـادر شـود مگـر در       قرار بازداشت را محدود كرده، پس نبايد به چارچوب
تأمـل در ايـن زمينـه آن     قابـل  نكته». 1كه قانون مشخص كرده بايد اين قرار صادر شود مواردي

                                                            
 :ر.ك آشنايي كامل با قرار بازداشت موقت (معايب و مزايا) براي مطالعه بيشتر در اين زمينه و. 1

حقـوقي شـهر دانـش،     هـاي  )، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش1387الف) خالقي، علي (
  .210-212صص:

پژوهش حقوق عمومي بهار ». 78نقد و بررسي قرار بازداشت موقت در قانون دادرسي مصوب «لي، زادگان، حسنع مؤذن ب)
  .115-152، صص 4، شماره 1380و تابستان 
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همواره در حال تغيير و دگرگـوني بـوده    است كه شيوه برخورد با متهم در تاريخ تحوالت كيفري
هاي متهم در كنار  تأمين و تضمين حقوق و آزادي اي كه تحوالت مربوط در راستاي گونه است، به

). بنـابراين شـاهد   91: 1380شـريفي،  »(گرديـده اسـت   و شاكي خصوصي متحـول  حقوق جامعه
راستاي احترام بيشتر به حقوق و آزادي متهمين زمينه  گذاران در تحوالت محسوسي توسط قانون
انـد. بنـابراين ايـن     به سمت قرارهاي نظارت گرايش پيدا كرده قرارهاي تأمين كيفري هستيم كه

رو  تر از مـا موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت و ازايـن      فرانسه مدتي پيش اهم در آيين دادرسي كيفري
گذار ما در ايجاد اين نهـاد در قـانون    برطرف شده، البته اقدام قانون شبهات و نواقص آن تا حدي

گـذار از هـر    كيفري نيز اقدامي مثبت و سازنده است، كه نشـان از اسـتقبال قـانون    آيين دادرسي
 هاي تطبيقي در اين بيشتر حقوق متهم است، هرچند نياز به بررسي براي رعايت هرچه اي وسيله

  .زمينه براي استفاده از تجربيات ساير كشورها، جهت برطرف كردن نواقص الزم است

  :قرار تأمين قضايي با نظارت قضايي بازشناسي. 4

  :شباهت دو قرار .1.4
آيـين   217ر شده است طبق مـاده  ذك» تأمين«يا حتي  قرار تأمين قرار تأمين كيفري كه از آن به

فرايند دادرسي و با هـدف دسترسـي بـه مـتهم و حضـور       در طول 1392دادرسي كيفري مصوب 
ديده براي جبران ضرر و زيـان  مخفي شدن او، تضمين حقوق بزه موقع وي، جلوگيري از فرار يا به

  .گردد ر ميتحقيق در دادسرا يا مقام رسيدگي در دادگاه صاد وي، حسب مورد توسط مقام
كنـد. اوالً ممكـن اسـت     اي را توجيه نمـي  هر وسيله ضرورت نيل به اهداف قرار تأمين، توسل به

شود، نهايتاً تبرئه گردد؛ ثانيـاً بنـا    قهراً يا عمالً بازداشت مي متهمي كه درنتيجه صدور قرار تأمين،
ابزار براي تـأمين هـدف   ترين  حال مطمئن ترين و درعين فاالسهل بايد از خفيف به قاعدة االسهل

 ). قرار تأمين كيفري نقطه تالقي چند حق است، يكي228: 1389استفاده كرد (ناجي زواره،  مزبور

مالي  وآمد و حتي حق حق متهم در برخورداري از حقوق انساني و عدم تضييع در حق آزادي رفت
از ) از فرار مـتهم  او، ديگر حق جامعه و تا حدي حق شاكي خصوصي، كه ازجمله مستلزم ممانعت

  ).228: 1389(همان،  تعقيب يا مجازات است)
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مجرم بنا به اقتضاي اصـل قـانوني بـودن مجـازات،      طور كه قاضي در تعيين مجازات براي همان
مجازات نامتناسب از حدود قانون فراتر رود، مقـام قضـايي    تواند با تعيين آزادي عمل ندارد و نمي

تواند به ميل و سليقه خود عمل نمـوده   دادرسي كيفري مطلقاً نمي قانون آيين 250نيز طبق ماده 
بيني كرده را مدنظر قرار داده و بر طبق  هايي كه مقنن پيش معيارها و شاخص بايست و همواره مي

  .كند ها حركت آن

  ضوابط عام:  .1.1.4

مجـازات، ادلـه و   و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شـدت   قرار تأمين
 اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سـابقه مـتهم، وضـعيت    اسباب

 :ضوابط خاص -2). 250روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد (ماده 

و وثيقه  لهالكفا اين ضوابط مختص سه نوع قرار التزام، كفايت و وثيقه است. مبلغ وجه التزام، وجه
كه ديه يا خسارت  )، در موردي219نبايد درهرحال از خسارت وارده به بزه ديده كمتر باشد (ماده 

  از طريق بيمه
قابل پرداخت از سوي بيمـه قـرار تـأمين مناسـب صـادر       قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ

آن  مقتضـاي  اسـت كـه بـه   اين همان تناسب ثانويه  1)1393: 136، (مهابادي )232كند (ماده  مي
است  توجه اي كه قابل بايست بين اين سه قرار و خسارت وارده تناسب وجود داشته باشد. نكته مي

موجـب   قضايي) بـه  تنها در زمان صدور هر دو نوع قرار (قرار تأمين و قرار نظارت اينكه، تناسب نه
آن در طول فرايند دادرسي،  راربايست صورت پذيرد، بلكه در ادامه قرار و زمان استم مي 250ماده 

اين اختيار را به بـازپرس داده اسـت    كيفري دادرسي قانون آيين 243بايد وجود داشته باشد. ماده 
قانون، قرار تـأمين صـادره را تشـديد كنـد يـا       در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين كه

رار يا تغيير مبلغ آن (تبصـره مـاده   از تبديل نوع ق تخفيف دهد. و اين تشديد يا تخفيف اعم است
آيين دادرسي كيفري عدم تناسـب قـرار، تنهـا بـه      250 گويي ماده آ.د.ك) با توجه به مطلق 243

شامل زماني كه اين عدم تناسب در زمـان اسـتمرار قـرار بـه      مرحله اخذ محدود نشده است بلكه
صره ايـن مـاده، كـه محكوميـت     نتوان مقام صادركننده را مشمول تب شود و اگر وجود آيد نيز مي

                                                            
 و آيين دادرسي كيفري (قرارهاي 232-254)، از مرتضي ناجي زواره، صص 1389»(قرارهاي تأمين تناسب در«ر.ك: مقاله . 1

  .1374مسعود، چاپ اول، انتشارات اميركبير، تهران محدودكننده آزادي)، غالمحسين، 
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 .به باال را تنها براي اخذ تأمين نامتناسب در نظـر گرفتـه اسـت، قـرار داد     انتظامي از درجه چهار

بايست آن را  در مواردي كه مي سازي ليكن در صورت آگاهي وي و عدم اقدام در راستاي متناسب
جازات اسالمي (تعزيرات) كـه  قانون م 570تخفيف دهد يا لغو نمايد، مجازات وي بر اساس ماده 

هـاي حكـومتي كـه     وابسـته بـه نهادهـا و دسـتگاه     هر يك از مقامات و مأمورين«دارد:  بيان مي
سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قـانون اساسـي    برخالف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را

يك تا پـنج سـال از    ازخدمت و محروميت عالوه بر انفصال جمهوري اسالمي ايران محروم نمايد
بالاشكال اسـت و همچنـين   » تا سه سال محكوم خواهد شد مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه

تشديد نمايد و عامداً اين كار را انجام ندهـد، در جـرائم مقيـد بـه      بايست آن را در موردي كه مي
قـانوني،  وي حسب مورد بالمانع است (مثال: مساعدت در فـرار محبوسـين    نتيجه مجازات كردن

قانون  243در ماده  "تواند مي" تعزيرات) بنابراين كلمه-قانون مجازات اسالمي 549موضوع ماده 
اعمـال يـا    به معناي اختيار مطلق دادن به مقام قضايي براي 1392كيفري مصوب  دادرسي آيين

كه قضايي است  عدم اعمال تخفيف نيست، بلكه به معناي قائل شدن اين عمل و وظيفه به مقام
  !اي را از دوش بازپرس برداشته بوديم در صورت قائل نشدن آن، وظيفه

جرم ارتكابي) و با توجه به ذكر قرارهـاي نظـارت در    (متناسب با 247بنابراين با توجه صدر ماده 
، جـاي خـالي قـرار    1392قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب   250كنار قرارهاي تأمين در ماده 

خواهد شد و هم در ابتداي صدور قرار و هم در زمان استمرار قرار  پر 243نظارت قضايي در ماده 
بايست توسط مقـام قضـايي صـالح برطـرف      داشته باشد و اين عدم تناسب مي بايد تناسب وجود
اقـدام مناسـب بـراي    «قـانون اساسـي    156اصـل   5توجه به اينكه طبق بند  شود. و از سويي با

تفاوت نيست كـه   از وظايف قوه قضائيه است، پس بي» ينو اصالح مجرم پيشگيري از وقوع جرم
تأمين و نظارت قضايي بايد اقدام خود را در راستاي اين قضايي صادركننده قرار يادآور شويم مقام

قانون اساسي نيز ارزيابي كند و در مواردي كه قراري موجـب وقـوع جـرائم جديـد شـود از       بند از
زني بازداشت، يـك   شناسي طبق نظريه برچسب ازنظر جرم جايگزين ديگري استفاده كند قرارهاي
 ار معرفـي هكـ انحراف و بزهكاري است و فرد را در جامعه (نه در نزد مراجع قضـايي) بز  برچسب

 تواند تصوير شخص از خودش را تغيير دهد و موجب شود تا كه اين برچسب مي طوري كند به مي

: 150نشان دهند (فرانك پس و ديگـران،  مردم نسبت به آن برچسب و نه به آن شخص واكنش 
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قانون  250قرار تأمين و قرا نظارت قضايي در ماده نهايتاً اينكه تمامي وجوه اشتراك بين ). 1383
  آيين دادرسي كيفري ذكر شده است

  :تفاوت دو قرار .2.4
ه كه مربوط قرارهاي تأمين پرداخته متوجه اين مطلب خواهيم شـد، كـ   217در صدر ماده  با دقت

 توان صادر كرد (يكـي از مـوارد   صورت وجود داليل كافي، تنها يكي از قرارهاي تأمين را مي در

ايـن   گانه). ولي اين محدوديت در قرارهاي نظارت قضايي وجود نـدارد و مقـام قضـايي صـالح     ده
كيفـري را بـراي    قانون آيين دادرسي 247اختيار را دارد كه يك يا چند دستورهاي مقرر در ماده 

تأمين و نظارت قضايي)  توان گفت بين اين دو قرار (قرار تهم صادر نمايد. تفاوت ديگري كه ميم
قرار نظارت قضايي بايد مدت آن  وجود دارد، مدت قرار است؛ با اين توضيح كه بازپرس در صدور

هيچ محدوديتي براي تعيين كـردن   217ه ) اين در حالي است كه در ماد247را معين نمايد (ماده 
هاي صدور قرار تأمين  زماني كه داليل و ضرورت ديگر تا عبارتي زمان قرار تأمين وجود ندارد و به

نيز پابرجاست. مورد ديگري كه در اينجا بايد به آن اشـاره   وجود دارد و متناسب با قرار است، قرار
مـاده   2تبصره موجب  از قرارهاي نظارت است؛ با اين توضيح كه به نمود اينكه، تجديدنظرخواهي

اين در ». اعتراض در دادگاه صالح است و... اين ماده ظرف ده روز از قابل قرارهاي موضوع« 247
چنين حقي به متهم در خصوص قرارهاي تأمين جز در مـوارد خـاص ماننـد مـاده      حالي است كه

ري كيفـ  دادرسـي  اي بـه قـوانين آيـين    است اشاره الزم .1بيني نشده است پيش 239 و ماده 235
 دادرسـي  قانون آيين 140نظارت قضايي كنيم، ماده  فرانسه نيز در خصوص اعتراض به قرارهاي
قضايي را هم براي دادسـتان شهرسـتان و هـم بـراي      كيفري فرانسه حق درخواست رفع نظارت
ويژگـي   هـا بـه ايـن سـه     البته تفـاوت  .2قائل شده است شخص بعد از اطالع دادستان شهرستان

                                                            
مبني بر اخذ  روزه را نه به اصل قرار، بلكه به دستور دادستان مهلتي ده 1392دادرسي كيفري مصوب  قانون آيين 235ماده . 1

توان به اصل قرار  مي قائل شده است. و تنها موردي كه وجه التزام، وجه الكفاله يا ضبط وثيقه براي متهم و كفيل و وثيقه گذار
 بايست در متن قرار ذكـر  شده است و طبق اين ماده حق اعتراض به قرار بازداشت موقت مي ذكر 239اعتراض نمود در ماده 

اين حق را به مـتهم در صـورتي    كه 226اي وجود ندارد جز ماده  شود. در خصوص اعتراض به قرار كفالت يا وثيقه هيچ مقرره
تواند نسـبت بـه    متهم بازداشت شود، در اين صورت است كه متهم مي عدم معرفي كفيل يا وثيقه گذار داده است كه به لحاظ
  .به بازداشت (كفالت يا وثيقه) اعتراض نمايد اصل قرار منتهي شده

، ظرف مدت پنج روز، بـا قـرار   هيئت تحقيقاتي بازپرسي درباره درخواست شخص«دارد:  در اين خصوص بيان مي 140ماده . 2
 مستقيم طور تواند به گيري هيئت تحقيقاتي بازپرسي در اين مدت، شخص مي در صورت عدم تصميم دهد. اي رأي مي موجه
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وجود دارد، كه  هايي لكه در آثار و قواعد اجراي قرارهاي نظارت قضايي ويژگيشود، ب مختص نمي
كيفـري   دادرسـي  آيـين  ها، براي مقايسه با قواعـد  ضرورت روشن شدن اين ويژگي در ادامه بنا به

  .ها نيز روشن خواهد شد فرانسه در اين خصوص، برخي از آن

  :نظارت قضائي در انواع قرارهاي. 5
اي اشاره كرد و آن ايـن اسـت كـه مبحـث      ارهاي نظارت قضايي، بايد به نكتهبررسي قر پيش از
اسـت؛   كيفري فرانسه قرارها را به سه دسته تقسيم و بـه آن پرداختـه  دادرسياز قانون آيين هفتم
محـل بـا    بـه قـرار حضـور در    142-13الـي   142-5به قرار نظارت، ماده  142-4الي  138ماده 

اسـت. ليـك در    به قرار بازداشت موقـت پرداختـه   148-8الي  143-1نظارت الكترونيكي و ماده 
و قرارهـاي نظـارت    217مقررات ما همين مباحث به دو دسته قرارهاي تأمين، ذكر شده در ماده 

 دادرسي مواردي كه در آيين اند. يعني بسياري از بندي شده تقسيم 247قضايي، ذكر شده در ماده 
پرداخته و قواعد خاص خـود را دارد در   ي نظارت قضايي به آنكيفري فرانسه تحت عنوان قرارها

ناخواه جـز   اند و خواه ذكر شده "قرارتأمين"عنوان مقررات ما در كنار قرار بازداشت موقت و در ذيل
انـد، مشـمول مقـررات عـام      طور ويژه بيـان شـده   ضوابط خاص هر يك به در موارد استثنايي كه
كيفري را شامل يك يا چند مورد  نظارت ق.آ.د.ك ايران قرار 247 دارند. ماده قرارهاي تأمين قرار

 شـده توسـط   اي خود به مراكز يـا نهادهـاي تعيـين    معرفي نوبه -1دستورها دانسته است:  از اين

بـا جـرم    هاي مـرتبط  منع اشتغال به فعاليت -3منع رانندگي با وسايل نقلية موتوري  -2بازپرس 
الزم به ذكـر   .ممنوعيت خروج از كشور -5سالح داراي مجوز  ممنوعيت از نگهداري -4ارتكابي 

لذا بـازپرس   است كه اين قرارها حصري است و شامل هر دستوري كه بازپرس الزم بداند نيست،
نمايد، هرچند  از دادن هرگونه دستوري كه الزم بداند ولي در اين پنج مورد نگنجد، بايد خودداري

 247دقـت در مـاده    مورد از دسـتورها را صـادر نمايـد. بـا     دست بازپرس باز است كه يك يا چند
نظارت قضـايي حـاوي    توان قرارهاي نظارت را به دو دسته قرارهاي ، مي1392ق.آ.د.ك مصوب 

                                                                                                                                            
اسـتان، ظـرف بيسـت روز از تـاريخ      هاي كتبي و موجه دادستان درخواست خود را به شعبه تحقيق كه بر اساس درخواست

پـذيرد مگـر    طـور خودكـار صـورت مـي     صورت، رفع نظارت قضايي بـه  نمايد، ارجاع دهد. در غير اين گيري مي ارجاع، تصميم
  »شده باشد. مورد درخواست شخص، دستور داده هايي در كه بررسي درصورتي
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فلـذا ذيـل ايـن نـوع      .بنـدي كـرد   تكاليف ايجابي و قرارهاي نظارت حاوي تكاليف سلبي تقسـيم 
  .پردازيم ها مي بندي به بررسي تطبيقي آن تقسيم

  دستور ايجابي قرار نظارت حاوي .1.5
قراري است كه انجام دادن فعلي را بـر دوش مـتهم    طور كه از نامش پيداست اين نوع قرار همان

از نوع قرار نظارتي دانست كه دستور آن ايجـابي اسـت.    توان را مي 247گذارد. بند (الف) ماده  مي
قام قضائي بر عهده او گذاشته است را وظيفه و دستوري كه م طبق اين بند متهم موظف است كه

شـده توسـط بـازپرس     شده، به مراكز يا نهادهاي معرفـي  تعيين هاي اجرا كند، يعني متهم در زمان
را معرفي نمايد. بنابراين از پنج مورد قرار نظارت قضائي يـك مـورد    بايست خود اند مي معين شده

باشند. در حقوق فرانسـه، قرارهـاي    لبي ميمورد ديگر دربردارنده دستورهاي س آن ايجابي و چهار
اند؛ بـرخالف قرارهـاي نظـارت     كيفري ذكر شده دادرسي قانون آيين 138قضائي در ماده  نظارت
كيفـري بسـيار    ق.آ.د.ك ايران، در فرانسـه دايـره قرارهـاي نظـارت     247شده در ماده  بيني پيش

ـ   ي ذكرشده در اين ماده ميقضايي از نوع ايجاب است. ازجمله قرارهاي نظارت تر گسترده ه: تـوان ب
 اي نزد واحدها، نهادهاي صالح يا مقامات منتخب هيئت تحقيقاتي بازپرسي صورت دوره حضور به

شخص  ها و بازداشت كه ملزم به رعايت دقيق رازداري در مورد اعمال انتسابي به يا قاضي آزادي
 ، نهاد يا شخص صالحِ منتخـب ))؛ پاسخگويي به دعوت هر مقام138(-)5تحت بررسي هستند ((

نظارتي  ها و بازداشت و در صورت اقتضا، تبعيت از تدابير هيئت تحقيقاتي بازپرسي يا قاضي آزادي
آموزشـي   -اي يا در مورد پشتكار در آموزش و تـدابير اجتمـاعي   هاي حرفه مطرح در مورد فعاليت

كليـه   ))؛ تحويـل 138(-)6((مختص به تسهيل بازپروري اجتماعي او و پيشگيري از تكـرار جـرم   
هويت  كنندگي ويژه رواديد، در مقابل دريافت رسيدي كه ارزش توجيه مدارك شناسايي هويت و به

تبعيت از تدابير مربوط به  ))؛138(-)7را دارد، به دفتر دادگاه يا واحد پليس يا بريگارد ژاندارمري ((
منظـور تـرك اعتيـاد     ويژه بـه  بيمارستان بهدرمان يا مراقبت، حتي هنگام بستري شدن در  معاينه،

  .توان نام برد مي)) 138(-)10((
در كنـار اسـتفاده از    .اي داشته باشيم نيز اشاره قرار نظارت الكترونيكي در اين قسمت الزم است به

گـذرد، در همـين    جايگزين حبس كه چند دهه بيشتر از ابـداع آن نمـي   عنوان ابزار الكترونيكي به
ها از اين ابزار در اهداف ديگري همچون پيشگيري از وقوع جرم و  دولت قبل از آن دوران و بلكه
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: 1391اند (عظيمي، عبداهللا زاده،  كاري بهره گرفتهپاسخ پيشيني به پديده بزه عنوان كشف جرم به
در مواردي استفاده از شيوه مراقبت و نظارت الكترونيكي باهدف جايگزيني براي مجـازات  ). 182
منظـور يـافتن    كـارگيري از ايـن شـيوه بـه     گيرد. چارچوب نظري اسـتفاده و بـه   رت ميصو حبس

سو زدودن و  عنوان پاسخ پسيني به پديده مجرمانه را بايد از يك براي مجازات حبس به جايگزيني
 بار اجتماعي، اقتصادي، اخالقي و رواني استفاده گسترده از مجازات حبس دانست آثار زيان كاهش

 كـاران يعنـي اصـالح و   يگر فراهم ساختن زمينه تحقق اهداف و فلسفه مجازات بـزه و از سوي د

 قـانون  62كاري تحليل و تفسـير كـرد؛ مـاده    بازپروري مجرمان و درنتيجه كاهش و كنترل بزه

 در جرائم تعزيري از درجة پنج تا درجة هشـت، «دارد:  مجازات اسالمي در اين خصوص بيان مي

 ت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را بـا رضـايت  تواند در صور دادگاه مي

  ».وي در محدودة مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد
 شـدند،  هاي نظارت الكترونيكي منتفع مي ترين اشخاصي كه در بدو امر از برنامه بيش هرحال، به 

امـوال و   ، مرتكبان جرائم عليـه 1989رانندگي بودند؛ ولي از سال محكومان به جرائم راهنمايي و 
آنچه ) 1387: 59 دهند (تدين ها را تشكيل مي وران اين برنامه ترين بهره مجرمان مواد مخدر عمده

 محكومان بود ولي در محدوده قرارها، هرچند كه از اين نوع قرار تاكنون در قوانين گفتيم در مورد

دادرسي كيفري  قانون آيين 217گذار در ماده  يان نيامده بود، اما نهايتاً قانونكيفري ما ذكري به م
شود اين اسـت   مطرح مي تأمين از آن ياد كرده است. سؤالي كه اينجاذيل قرارهاي 1392مصوب 

اي دارد؟ ايـن   اينكه ماهيت جداگانه شود و يا كه اين قرار ماهيتاً جزو قرارهاي تأمين محسوب مي
طور كه گفتيم يكي  شود؛ همان ذهن متبادر مي هاي اين قرار به ه دنبال بررسي ويژگيپرسش در ب
توان بيش از يكي صادر نمود، در  دارد اين است كه مي هايي كه در قرارهاي تأمين وجود از ويژگي

را به خود  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  217ماده  "چ"بند كه نظارت الكترونيكي اين
 اي كـه وجـود   اي وجود ندارد، ليكن مسـئله  گانه است هيچ شبه كي از موارد دهداده و ي اختصاص

با تعيين وجه  تنهايي در اين بند گنجانده نشده، بلكه التزام دارد اين است كه نظارت الكترونيكي به
را صـادر نمـود. پـس     تنهايي قـرار نظـارت الكترونيكـي    توان به التزام نيز ضميمه آن است و نمي

ايـن قـرار ماهيتـاً جـزو      تـوان گفـت   طور كه از نامش پيداست) مـي  لحاظ نظري و لغوي (هماناز
 "چ" قرار با شرايطي كه در بند شود ولي ازلحاظ قانوني اين قرارهاي نظارت قضايي محسوب مي
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گذار فرانسه در  اين در حالي است كه قانون .آيد آمده است، يك قرار تأميني به شمار مي 217ماده 
اي را براي نظارت الكترونيكي در  فرانسه ماهيت جداگانه كيفري دادرسي قانون آيين 142-5ماده 

يك سو مثل تمام قرارهاي نظارت قضايي بايد مدت آن مشخص  نظر گرفته است، ماهيتي كه از
طـور كـه    دادرسي كشور ما، همـان است، برخالف قانون آيين ماهه ) و حداكثر شش142-7باشد (

گذار نبوده است و از سـوي ديگـر طبـق     قرارهاي تأمين مدنظر قانون يم، تعيين مدت دربيان كرد
(دسـتورهاي نظـارت قضـايي) را بـراي      138الزامات مقرر در ماده  توان مي 142-5بند آخر ماده 

  .نظارت الكترونيكي است، در نظر گرفت فردي كه تحت نظر با قرار

  :دستور سلبي قرار نظارت حاوي .2.5
 خواهـد، يـا بـه    قرارهاي نظارت ايجابي، اين نوع قرار، انجام ندادن كاري را از متهم مي فبرخال

ق.آ.د.ك  247كنـد. بنـد ب، پ، ت، ث مـاده     عبارت بهتر متهم را از انجام دادن فعلي بر حذر مي
هـاي   بـه فعاليـت   با ذكر دو منع (منع رانندگي با وسايل نقلية موتوري، منع اشتغال 1392مصوب 

مجـوز، ممنوعيـت از    بط با جرم ارتكابي) و دو ممنوعيت (ممنوعيت از نگهداري سـالح داراي مرت
بـه آن اشـاره كـرديم و     ازايـن  باشند. با در نظر گرفتن آنچه پـيش  خروج كشور)، از نوع سلبي مي

 ها به قرار دارد در فرانسه از آن گفتيم كه بسياري ازآنچه در ذيل قرارهاي تأمين در كشور ما وجود
قرار نظارت حاوي دستور سلبي ذكر شده در  توان گفت شبيه چهار شود، مي نظارت قضايي ياد مي

 138مـاده  ) 1)، (14)، (12)، (8(هـاي   ، بـه ترتيـب در شـماره   1392ق.آ.د.ك مصـوب   247ماده 
براي مثال زماني كه صحبت از قرار نظارت با  اند، البته با تفصل بيشتر، ق.آ.د.ك فرانسه ذكر شده

ق.آ.د.ك فرانسـه ايـن    138مـاده   8آيد، بند  به ميان مي دستور خودداري از رانندگي وسايل نقليه
ديـد، اسـتفاده از    دهد كه اگر صالح مقام صادركننده قرار نظارت مي گيري را به اختيار اين تصميم
را نيز شـامل  اما اين ماده موارد ديگري . 1اي را، به متهم بدهد انجام فعاليت حرفه گواهينامه براي

نشـده اسـت. عـدم غيبـت از      بينـي  قضائي پـيش  و در بحث قرار نظارت 247شود كه در ماده  مي

                                                            
 1392مصوب  ق.آ.د.ك 247ق.آ.د.ك فرانسه را نام برد كه شبيه آن در بند پ ماده  138ماده  12بند  توان از ديگر موارد مي. 1

طور  گذار ما دستور را به است، با اين تفاوت كه قانون " هاي مرتبط با جرم منع اشتغال به فعاليت"مادهذكر شده، موضوع هر دو 
بـه برخـي    نپـرداختن «كنـد   گذار فرانسه قيود و استثناهايي براي اين دستور آورده و بيان مـي  قانون كه عام ذكر كرده، درحالي

زمـاني كـه جـرم در انجـام يـا بـه        -صنفي هاي دگي انتخاباتي يا مسؤوليتاستثناي نماين به -اي يا اجتماعي هاي حرفه فعاليت
  »و... ها ارتكاب شده است مناسبت انجام اين فعاليت
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هـا و   تحقيقاتي بازپرسـي يـا قاضـي آزادي    شده توسط هيئت اقامتگاه خود يا محل سكونت معين
 وآمد به ))؛ عدم رفت138(-)2اين قاضي (( شده توسط بازداشت مگر در شرايط و براي علل تعيين

توسط هيئت تحقيقاتي بازپرسي يا قاضي  شده هاي معين وآمد به مكان ها يا فقط رفت برخي مكان
شـده   اشـخاصِ تعيـين   خودداري از پذيرفتن يا مالقات با برخي ))؛138(-)3ها و بازداشت (( آزادي

از هر ها  برقرار كردن با آن ها و بازداشت و ارتباط توسط هيئت تحقيقاتي بازپرسي يا قاضي آزادي
استثنائاً اجـازه اسـترداد وجـوه     هايي كه ))؛ عدم صدور چك مگر چك138(-)9طريقي كه باشد ((

و در صـورت مقتضـي،    شـده،  هـاي تضـمين   دهند يا چك توسط صادركننده را به دارنده چك مي
از ايـن  )) 138( –) 13(( ها ممنوع است، به دفتـر دادگـاه   هايي كه استفاده از آن چك تحويل دسته

  .ل استقبي
، در ماهيت قـرار  1378عمومي و انقالب مصوب  هاي دادرسي دادگاهدر زمان تصويب قانون آئين

دانان قرار عدم خروج متهم از كشـور را   از حقوق اي عدم خروج متهم از كشور اختالفاتي بود، عده
تواند تا حدي  قرار مزبور هرچند مي«دانان  نظر برخي از حقوق دانستند. ولي به تأمين جديد ميقرار

هـا باشـد، ولـي چـون بـا       كننـده آن  قرارهاي تأمين و درواقع تكميـل  ازلحاظ اثر و نتيجه، همانند
كنـد، بـا    بوده و ازلحاظ صدور و قابليت اعتراض و اهدافي كه دنبال مي جمع قرارهاي تأمين قابل
بـراي  ». مـه دانسـت  توان آن را قرار تأمين به معناي واقعـي كل  دارد لذا نمي قرارهاي تأمين فرق

). امـا قـانون آئـين    265: 1388) و (آشـوري،  138: 5: ج 1382ر.ك (آخونـدي،   اطالعات بيشـتر 
به اين اختالفات پايان داده و اين نـوع قـرار را در ذيـل قرارهـاي      1392 دادرسي كيفري مصوب

 ا قرارهايتنهايي و توأم ب ذكر كرده و همانند ساير دستورهاي نظارت قضائي هم به نظارت قضائي

كشـور و   تأمين قابليت صدور را دارد. اما فارغ از تعيين تكليف شدن در مورد قرار عـدم خـروج از  
به ايـن قـرار    كيفري محسوب شد، اما همچنان نقد و اشكال نظارت اينكه اين قرار جزو قرارهاي

ه قـرار نهفتـ   رفع نشده است و آن ضرورت يا عدم ضرورتي است كه در پس اهميت صـدور ايـن  
نمـودن   الخروج است؛ با اين توضيح كه زماني كه از متهم تأمين مناسب اخذ شده است، آيا ممنوع

ايجـاب   دانـم چـه ضـرورتي    من نمي«وي نيز الزم و ضروري است؟ به قول يكي از نويسندگان: 
اين نيز باشند، چرا تا  الخروج از كشور كند تا متهمي كه با وثيقه يا كفالت آزاد شده است ممنوع مي

كيفري  دادرسي قانون آيين) هرچند قبل از اين قانون -اند گيري روا داشته حد درباره متهم سخت
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وجـود داشـت، امـا ايـن مقـررات       الخروج شدن مـتهم  ) نيز مقرراتي در مورد ممنوع1378مصوب 
ممنوعيت خروج از كشور بايـد منتفـي    مربوط به زمان قبل از اخذ تأمين بوده، پس از اخذ تأمين،

كيفري فرانسـه هـيچ    دادرسي آيين ). اين در حالي است كه در قانون24: 1379(آخوندي،  »شود
مناسب وجـود نـدارد و صـدور     الخروج نمودن متهم همراه با صدور قرار تأمين ضرورتي به ممنوع

ناكافي بودن اسـت كـه طبـق قاعـده      تواند صادر و در صورت مي 137اين قرار تابع بند اول ماده 
  .انجامد براي متهم مي فاالسهل به صدور قرار نظارت يا بازداشت موقتاالسهل 

ها در  قرار نگرفته، بلكه جاي آن گذار مورد اغفال طور كامل از ديد قانون البته چنين دستورهايي به
كيفـري مصـوب    دادرسي قانون آيين مبحث قرارهاي نظارت خالي است، وگرنه در فصل سوم از

بـه بيـان تعليـق تعقيـب پرداختـه و       كـه  81اختيارات دادستان، در مـاده  در ذيل وظايف و  1392
در ذيل مبحـث تعويـق صـدور     1392 همچنين در فصل پنجم از قانون مجازات اسالمي مصوب

به بيان تدابير تعويق مراقبتي پرداخته و با نگاه بـه   42ماده  در صورت وجود شرايط الزمه، حكم،
ق.م ا متوجه تنـوع و گسـترده بـودن     23.د.ك) و همچنين ماده ق.آ 81و  ق.م ا 42اين دو ماده (

  .شويم و تدابير از اين نوع مي دايره اين دستورها

  قضائي مرجع صالح در صدور قرار نظارت. 6
هماننـد قرارهـاي تـأمين، زمـاني كـه پرونـده در        در ايران مرجع صالح صدور قرار نظارت قضائي

يا تخفيف برخي از قرارهاي تأمين  ه صدور، تشديد، ابقا وهرچند ك ؛1باشد بازپرس است دادسرا مي
ها دخالت كند، امـا   فك، تخفيف و يا تشديد آن تواند در نظر دادستان نيز الزم است و دادستان مي

تنها براي صدور و اجـرا نيـازي بـه     شود نه صادر مي در قرارهاي نظارت قضائي كه توسط بازپرس
بازپرس پس از صدور قرار نظارت بنابر علل موجهي، متوجـه عـدم    تأييد دادستان ندارد، بلكه اگر
تصميم به الغاء، تخفيف و يا تشديد قرار نظارت بگيـرد، بـدون    تواند تناسب قرار نظارت گردد، مي

فك يا تخفيـف  " ق.آ.دك 242دادستان داشته باشد؛ چون طبق تصريح ماده  اينكه نيازي به تأييد
در  شود و ابقاي تأمين بايد به تأمين دادستان برسد و ستان انجام مينياز به موافقت داد قرار بدون

 صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است. فـك، تخفيـف يـا ابقـاي بازداشـت     

                                                            
متناسب با جرم ارتكابي، عالوه بر صدور قرارتأمين، قرار نظارت قضـائي را كـه شـامل     تواند بازپرس مي«آ.د.ك:  247ماده . 1

  »ت، براي مدت معين صادر كند...يا چند مورد از دستورهاي زير اس يك
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دادسـتان در   و در ايـن مـاده هـيچ ذكـري از نيـاز بـه تأييـد        "موقت، بايد به تأييد دادستان برسد
دادگـاه مطـرح    بازپرس نشده است. اما زمـاني كـه پرونـده در   قرارهاي نظارت صادرشده از سوي 

متهم قبالً تـأمين اخـذ    تواند قرار نظارت قضائي را صادر نمايد، كه از است، دادگاه در صورتي مي
قرار نظارت براي متهم در زماني كه  نشده باشد و يا تأمين قبلي منتفي شده باشد. بنابراين صدور

تـأمين در زمـاني اسـت كـه      يا منتفي شدن قـرار  ، منوط به عدم صدورپرونده در دادگاه قرار دارد
 كيفـري دادرسيدر فرانسه يكي از تحوالتي كه در قانون آيين1.پرونده در دادسرا قرار داشته است

قرار  ايجاد شده است و تالش براي ارتقاء حقوق بشر و حقوق دفاعي متهم را هدف و مقصود خود
 ديـدگان  درباره تقويت حمايت از اصل برائت و حقـوق بـزه   2000 ژوئن 15داده، تصويب قانون 

شود مربوط به همـين مرجـع صـدور قرارهـاي      قانون ديده مي ازجمله تغييراتي كه در اين 1.است
بازپرس در صدور قرار بازداشت  اين قانون همراه با تحديد اختيارات. تأمين و نظارت قضائي است

 le juge des libertés et de)"و بازداشت ها قاضي آزادي" موقت با ايجاد قاضي جديدي به نام

la détention)  مـاده   هاي اين قانون است، همراه بوده است. بنـد دوم  ترين نوآوري كه از بزرگ
يـك   هـا و بازداشـت،   قاضـي آزادي «دارد:  ها و بازداشت مقرر مي در تعريف قاضي آزادي 1-137

 يس، معاون اول يا معاون رئيس است. او توسط رئيسرديف رئ منصب قضايي نشسته و هم صاحب
 135-2 و 137 -2با اين ترتيب، در حال حاضـر در دو مـاده   ». شود دادگاه شهرستان انتخاب مي

عنـوان مرجـع صـالح     و بازداشت بـه  ها قاضي آزادي 2كيفري فرانسه،دادرسيسوم) قانون آيين بند
متهم با قرار هيئت تحقيقاتي «دارد:  مي كه بيان 139براي صدور قرار نظارت قضائي در كنار ماده 

» گرفته شود، تحت نظارت قضائي قرار داده شـود  تواند در هر مرحله از تحقيقات بازپرسي كه مي
عنوان مراجع صالح بـراي   دو مرجع در كنار يكديگر به به رسميت شناخته شده است. بنابراين اين

دادگـاه مطـرح    اما زمـاني كـه پرونـده در     اند. شدهارت قضايي به رسميت شناخته صدور قرار نظ
رفع اثر از مورد صدور يا  اختيارات اعطاشده به هيئت تحقيقاتي بازپرسي در 141-1شود، ماده  مي

  .دهند، داده است مي قرارهاي نظارت را به مراجع صالح قضايي كه دادرسي را انجام
                                                            

1 .La loi n 2000-515 du 15 Juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence 
et les droits des victimes. 

گيرد،  ميها و بازداشت، مورد درخواست قرار  قاضي آزادي كه تواند هنگامي نظارت قضايي همچنين مي: «137-2ماده  2بند . 2
 هـاي دادسـتان   تواند بر اساس درخواست ها و بازداشت مي قاضي آزادي: «135-2ماده  3بند «شود.  توسط وي دستور داده مي

 ».شهرستان، شخص را تحت نظارت قضايي قرار دهد...
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  اجرا يا عدم اجراي قرارهاي نظارت در. 7
تأمين و نظارت قضايي، بدون ترديد يكي از وسايل ضروري و مهم در رسيدگي بـه امـر    قرارهاي
 وجود نياز بداند، بااين كلي از آن بي تواند خود را به هاي فعلي نمي يك از سيستم است و هيچ كيفري

و  هـا  كـه ضـرورت   اي كه وجود دارد زير پا گذاشتن اين قرارها توسط متهم اسـت، درحـالي   مسئله
رعايت  مقتضيات صدور همچنان باقي است و از متهم چيزي جز رعايت مفاد در قرارهاي تأمين و

اجراي دستور يـا عـدم    طلبد تا بر رود. و اين خود مي دستور در قرارهاي نظارت قضايي انتظار نمي
  .جلوگيري نمايد اجراي قرار مقرراتي وضع شود تا از گريز متهم از اجراي آن

  دستور در اجراي .1.7
در خصوص اجراي دستورهاي مقرر  1392مصوب  كيفريدادرسياي كه در قانون آيين تنها مقرره

كـه مـتهم    درصـورتي «دارد:  است كه بيان مي 253 در قرار نظارت قضايي به آن اشاره شده، ماده
يـد  رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايـد بـه تأي   دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را

تواند با رعايـت مقـررات قـانوني در مجـازات وي      دادستان، دادگاه مي دادستان برسد و يا پيشنهاد
تواند صورت گيرد كه قاضي حكم به محكوميت  تخفيف در مجازات زماني مي اين». تخفيف دهد

و در صورت صدور حكم به برائت و يا صدور قرار منع تعقيب هـيچ آثـاري بـر     .متهم صادر نمايد
 اي كه در ايـن  شود كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. ولي نكته دستور مترتب نمي يت ازرعا

اي در قرارهـاي نظـارت قضـايي     توان به آن اشاره كرد اين است كه، چـه خصيصـه   خصوص مي
قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد كه در قرارهاي تـأمين ذكرشـده در    247در ماده  ذكرشده

 نيست!، كه باعث شده تخفيف در مجازات به اين سبب (رعايت مفاد قرار) مختص بـه  217 ماده

نگهـداري   اي در اجراي قرار نظارتيِ ممنوعيت از طور مثال چه خصيصه قرارهاي نظارت باشد؟ به
شرف توسط مـتهم   سالح داراي مجوز وجود دارد كه در رعايت قرار تأمينِ التزام به حضور با قول

نظارت در پس اين مـاده   اي جز تشويق متهم به اجراي مفاد قرار ه نظر هيچ فلسفهوجود ندارد؟ ب
گذار بـه   و غفلت قانون توجهي قرار ندارد، كه عدم شموليت آن در مورد قرارهاي تأمين نيز جز بي

  .گردد چيز ديگري برنمي
يفـري  نظارت قضـايي، در قـانون آيـين دادرسـي ك     در خصوص رعايت الزامات ناشي از قرارهاي

كه نظارت  اي وجود ندارد، جز زماني اين است، هيچ مقرره كه چه آثاري مترتب بر آن فرانسه و اين
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متهم در كليه مراحل دادرسـي حضـور داشـته و بـه الزامـات نظـارت        قضايي از نوع وثيقه باشد و
يقه توان از آن قسمت وث اجراي رأي گردد، در اين صورت است كه مي قضايي رضايت دهد و تابع

حضور شخص متهم در هر مرحله از دادرسي است رفع اثر نمود (مستنبط از مواد  كننده كه تضمين
توان در مجازات فرد متهم، مثـل مـاده    كه آيا مي ق.آ.د.ك فرانسه) و در مورد اين 142-2و  142
آيين دادرسي كيفري كشورمان، نيز اين موارد را لحـاظ نمـود، و در محكوميـت فـرد      قانون 253

  .اي وجود ندارد قائل شد، ماده تخفيف

  سرپيچي از دستور در .2.7
ضمانت اجراي عدم اجراي سرپيچي از قـرار نظـارت    1392كيفري مصوب دادرسيدر قانون آيين

و مستقالً صادر شده و زمـاني كـه تـوأم بـا قـرار       تنهايي قضايي بسته به زماني كه قرار نظارت به
دارد:  بيني شده، كـه بيـان مـي    ق.آ.د.ك پيش 245 رد در مادهتأمين است متفاوت است و اين موا

قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده اسـت، تخلـف كنـد،     هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت«
شود و در صورت تخلـف مـتهم از اجـراي قـرار نظـارت       تأمين، تشديد مي قرار نظارت لغو و قرار
گردد. مفاد اين مـاده در حـين صـدور قـرار      سب تبديل ميبه قرار تأمين متنا مستقل، قرار صادره

البته در تبصره همين ماده ذكر شده است كه درهرحـال  ». شود به متهم، تفهيم مي نظارت قضائي
 قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد. پس در فرضي كه از متهم قرار وثيقه توان نمي

راننـدگي   نقليه موتوري اخذ شده اسـت و مـتهم را در حـين   و قرار نظارتي منع رانندگي با وسيله 
قرار بازداشت موقـت   صورت لغو قرار نظارتي و تبديل قرار وثيقه به دستگير نمايند، تشديد قرار به

-) صورت پذيرد. قانون آيـين 243 تواند با افزايش مبلغ وثيقه (تبصره ماده نيست، بلكه تشديد مي

اگر متهم با اراده خـود از  » :دارد در اين خصوص بيان مي 141-2كيفري فرانسه در ماده دادرسي 
تواند عليه او، دستور بازداشت يا  مي الزامات نظارت قضايي تبعيت نكند، هيئت تحقيقاتي بازپرسي

منصـب قضـايي بـراي     آمده است كه اين صاحب و همچنين در ادامه اين ماده» جلب صادر نمايد
موقت صالح است. همچنين اين اختيار را به دادگـاه   ت بازداشتدستور دادن به استقرار ذينفع تح
شـاني خـالي كـرده     دادسرا فردي كه از الزامات نظارت قضـايي  جنايي داده است كه به درخواست

رسـد بـا توجـه بـه گسـتردگي       بازداشت وي را صادر نمايد. بـه نظـر مـي    است را حبس يا دستور
كند بازتر از دست  مقام قضايي ما براي زماني كه فرد از دستور سرپيچي مي قرارهاي تأمين دست
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فرانسه است، چراكه تخلف از قرار نظارت قضـايي در فرانسـه بـه يكـي از دو مـورد       مقام قضايي
كـه در كشـور مـا گسـتره تشـديد بـه        موقت و دستور جلب منتهي خواهد شـد؛ درحـالي   بازداشت
 قانون 217كه تشديد با توسل به ساير موارد ذكرشده در ماده شود بل موقت محدود نمي بازداشت

را مقـام   253مـاده   ذكرشـده در  "متناسب بودن" آيين دادرسي كيفري بالاشكال است و تنها قيد
حداقل دو بند الـف و پ شـود!    بسا همين قيد موجب خروج قضايي بايد موردتوجه قرار دهد. و چه
دارد كه متهم زير قول خود نزنـد.   شود، چه تضميني وجود چراكه زماني كه از دستور سرپيچي مي

فرانسـه در ايـن خصـوص بحـث ارادي      نقطه مشترك بين مقررات آيين دادرسي كيفري ايران و
علل خارج از اراده متهم، كـه باعـث    موجب شود تشديد قرار به بودن سرپيچي است كه موجب مي

  .شود فرد قرار صادره را رعايت ننمايد، نشود مي
هـر دو فـرض اجـرا يـا عـدم اجـراي دسـتور،         سؤالي كه ممكن است پيش آيد اين است كـه در 

هرحال، مدتي چـه كـم يـا زيـاد      چيست؟ به كه حكم بر برائت متهم صادر شود، تكليف درصورتي
آزاد، حق راننـدگي و اشـتغال) و يـا     وآمد فردي از حقوق خود محروم شده است، (مانند: حق رفت

خود)، حال حكم برائت يا قرار منع تعقيب  اي ميل شده است (مانند: معرفي نوبهاي بر او تح وظيفه
شده است. قانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب      گناه بودن فرد محرز وي صادر شده است و بي

دانـد كـه    ناشي از متهم را فقط مختص افرادي مي جبران خسارت 255صراحت در ماده  به 1392
اند و اين دسته از افـراد هسـتند    هر علت بازداشت شده و دادرسي بهدر جريان تحقيقات مقدماتي 

هـاي مـادي، معنـوي كـه از      توانند ضرر و زيان دادرسي كيفري مي قانون آيين 14كه طبق ماده 
انـد   الحصولي را كه در ايام بازداشت از آن محروم شده شده يا منافع ممكن ها وارد بازداشت به آن

بـراي جبـران    1392ين و با توجه به قانون آيين دادرسي كيفـري مصـوب   نمايد. بنابرا را دريافت
 موجب قراهاي نظارت بر فرد متهم وارد شده و نهايتاً فرد متهم برائت يافته يا كه به هايي خسارت

 اي در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. در مقـررات آيـين       قرار منع تعقيب وي صادر شده است، مقرره

اي قرارهـاي نظـارت كيفـري مثـل قـوانين مـا، جبـران خسـارتي         دادرسي كيفري فرانسه نيز بر
نشده، وليكن اين در حالي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، به شـخص   بيني پيش

 ِ استقرار تحت تدبير حضور در محل سكونت با نظارت الكترونيكي، حق درخواست جبران موضوع

 توان گفت جبـران خسـارت ناشـي از    داشتي مي) در بر142-10خسارت را قائل شده است (ماده 
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 تحت نظارت الكترونيكي در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به اين خاطر اسـت كـه بـه هـر    

 (در معرض ِحـبس جنحـه ايِ حـداقل دو سـال يـا      142-5هاي ماده  جهت مقتضيات و ضرورت

آزادي  تبـع آن،  بـه مجازات بسيار شديدتر) باعث شده فرد تحت ايـن نـوع نظـارت قـرار گيـرد و      
و...  وآمد وي محدود به محل سكونت وي شود و از اكثر حقـوق خـود هماننـد حـق اشـتغال      رفت

نگـرفتن جبـران    محروم شود و از اين نظر تفاوتي با قرار بازداشت موقت نـدارد. هرچنـد در نظـر   
تـأمين بـا   كفالت و قرار  خسارت (چه مادي و چه حداقل معنوي!) براي قرارهايي مثل اخذ وثيقه،

گـذار   مخالفي را دارد، ولي بهتر بود قانون هاي موافق و تعيين وجه التزام، جاي تأمل دارد و ديدگاه
گونـه قرارهـا    سرپيچي كه منجر به تشديد تأمين به اين گونه اي را براي زماني كه فرد هيچ مقرره

وارد آمـده در نظـر    كـه در پـي ايـن قرارهـا بـه فـرد مـتهم،        شود، انجام نداده باشد، از خساراتي
طور كه گفتيم در نظر نگرفتن جبران خسارت از قرار تحـت   همان تر از آن گرفت. و قابل دفاع مي

دهد، چراكه به گفته يكـي از   دادن، ضعف قانون را در اين زمينه نشان مي نظارت الكترونيكي قرار
حـدودوثغور حمايـت از    به كشوري ناشناخته گام نهاديد و مشتاق اطـالع از  چنانچه«نويسندگان: 

). و الزم 173(آشـوري،   »باشيد، به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه نماييـد  هاي مدني آزادي
به پيروي از شيوه خردمندان و با توجه به قواعدي چون الضرر و الحرج و تسـبيب،   گذار است قانون

  .عد جبران خسارت بنمايداصلي اين موارد را رها نكرده و اين موارد را هم مشمول قوا مسبب

  در اشخاص تحت قرار نظارت. 8
براي اشـخاص حقـوقي هـيچ اختالفـي وجـود نـدارد،        در صدور قرار تأمين و قرار نظارت قضايي

تأمين عليه اشخاص حقوقي نيز امكـان دارد يـا خيـر     كه آيا صدور قرارهاي آنكه در مورد اين حال
هاي متمادي، تنها اشخاص طبيعي كه به نماينـدگي   سالو  .بين حقوقدانان اختالفاتي وجود دارد

كردند، در صورت وقوع جرم، شخص طبيعـي (رئـيس،    فعاليت مي ها اشخاص حقوقي و به نام آن
: 1393شـدند (گلـدوزيان،    مأمور و مستخدم) مرتكب جرم شـناخته مـي   مدير، مديرعامل، نماينده،

اي بـه مسـئوليت    هيچ اشـاره  1370مي مصوب قانون در قانون مجازات اسال گذار در ) و قانون74
تبع اين اظهارنظر نكردن يا مسئوليت كيفري قائل  اشخاص حقوقي نكرده بود، و به كيفري داشتن

اي بـه   نيـز هـيچ اشـاره    1378كيفري مصوب  دادرسي براي اشخاص حقوقي، قانون آيين نشدن
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 خاص حقوقي نكرده بود. ولي بـا تأمين عليه اين دسته از اشخاص يا اخذ تأمين از اش صدور قرار

 مسـئوليت  143صـراحت در مـاده    گذار بـه  ، قانون1392تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب 

 در مسـئوليت كيفـري اصـل بـر    «كنـد:   كيفري را براي شخص حقوقي در نظر گرفته و بيان مي

مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسـئوليت كيفـري اسـت كـه     
قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منـافع آن مرتكـب جرمـي شـود و مسـئوليت       ندةنماي

بنـابراين زمـاني   » شود اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نمي كيفري
 شـده كـه   هاي شمرده تبع، ضرورت مسئوليت كيفري براي اين اشخاص در نظر گرفته شد، به كه

و  توان براي اين اشـخاص هـم لحـاظ    نظارت و تأمين كيفري، را ميبراي صدور و اخذ قرارهاي 
صـدور قـرار    اي بـه  گذار مـا هـيچ اشـاره    قرار متناسب را صادر نمود. اين در حالي است كه قانون

فرانسـه   گـذار  نظارت قضايي و تأمين عليه اشخاص حقوقي ننموده، اين در حالي است كه قـانون 
آيـين دادرسـي    قانون 706-45پرسي قائل شده و طبق ماده اين حق را براي هيئت تحقيقاتي باز

قضـايي و تـابع    تواند شخص حقوقي را تحت نظارت كيفري فرانسه هيئت تحقيقاتي بازپرسي مي
  :يك يا چند مورد از الزامات زير قرار دهد

هاي پرداخت بـراي يـك يـا چنـد مرتبـه، توسـط هيئـت         كه مبلغ و مهلت اي توديع وثيقه .1
  شود؛ تعيين مي بازپرسيتحقيقاتي 

اقدامات احتياطي شخصي يا واقعي براي تضمين حقوق بـزه ديـده در يـك     ايجاد تدابير و .2
 شده توسط هيئت تحقيقاتي بازپرسي؛ و با يك مبلغ معين مدت و براي يك دوره

هـايي كـه اجـازه اسـترداد وجـوه نـزد دارنـده را توسـط          استثناي چـك  به ممنوعيت صدور چك .3
 هاي پرداخت؛ شود يا ممنوعيت استفاده از كارت هايي كه تضمين مي چك دهد يا صادركننده مي

نظارت نماينده دادگستري كه توسـط هيئـت تحقيقـاتي بازپرسـي انتخـاب       استقرار تحت .4
ماهه قابل تمديد، براي فعاليتي كه در اجرا يا به مناسبت آن،  شش شود براي يك دوره مي

 .است جرم ارتكاب يافته

 گـذار فرانسـه در نظـر    اي را هماننـد قـانون   گذار در اين مورد نيـز مقـرره   زم بود قانونال بنابراين

براي اين  كه مسئوليت كيفري را كرد، درحالي تفاوت از كنار اين موضوع عبور نمي گرفت، و بي مي
   .دسته از اشخاص در نظر گرفته است
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  گيري نتيجه
گـذار مـا در مباحـث مربـوط بـه       سيد كه قـانون به اين نتيجه ر توان با توجه به آنچه گفته شد مي
بيشتري نسبت به گذشته نموده و هدف خود را بـر ايـن قـرار داده     قرارهاي تأمين و نظارت توجه

تر نمايد و ازجملـة ايـن اقـدامات، در نظـر گـرفتن       قرار بازداشت را تنگ كه تا امكان دارد عرصه
نين گسـترده نمـودن قلمـروي قرارهـاي     قضايي در كنار قرارهاي تأمين و همچ قرارهاي نظارت
تـوان   ، مـي 1392ق.آ.د.ك مصـوب   247قوانين قبلـي اسـت. بـا دقـت در مـاده       تأمين نسبت به

به دودسته قرارهاي نظارت قضايي حاوي تكاليف ايجابي و قرارهـاي نظـارت    قرارهاي نظارت را
نـدها حـاوي دسـتورهاي    بندي كرد. بند الف اين ماده ايجابي و ساير ب تقسيم حاوي تكاليف سلبي

هـايي وجـود دارد    هـايي و شـباهت   البته بين قرارهاي تأمين و نظارت قضايي تفـاوت . سلبي است
هايي چون عدم وجـود محـدوديت در    از قبيل: متناسب بودن، مستند بودن، و تفاوت هايي شباهت

يي و زمـان قـرار نظـارت قضـا     يا چند دستور نظارت قضايي و لزوم معين بودن مـدت  صدور يك
بودن تمامي دستورهاي ذكرشده در ذيل قرار تأمين كه از سوي مقام قضايي صـادر   اعتراض قابل
در حالي است كه چنين حقي به متهم در خصـوص قرارهـاي تـأمين جـز در مـوارد       شود، اين مي

بيني نشده است. نكته ديگر اينكه در ايران مرجـع صـالح    پيش 239و ماده  235 خاص مانند ماده
قضائي همانند قرارهاي تأمين، زماني كه پرونده در دادسرا است بازپرس اسـت   رار نظارتصدور ق
براي صدور و اجرا نيازي به تأييد دادستان ندارد، بلكه اگر بازپرس پس از صـدور قـرار    تنها و او نه
 تخفيفتواند تصميم به الغاء،  بنابر علل موجهي، متوجه عدم تناسب قرار نظارت گردد، مي نظارت

كـه   و يا تشديد قرار نظارت بگيرد، بدون اينكه نيازي به تأييد دادسـتان داشـته باشـد و درزمـاني    
در اين خصـوص   تواند چنين قراري را صادر نمايد، در فرانسه پرونده در دادگاه قرار دارد قاضي مي

 "بازداشـت  هـا و  قاضي آزادي" اقدام بسيار مهمي صورت گرفته و به ايجاد نهادي مستقل به نام

توانـد در   براي صدور قرار بازداشت موقـت، مـي   زده و عالوه بر وظيفة اختصاصي اين مرجع دست
كـه فرانسـه در    قرار نظارت قضـايي بپـردازد. و ازآنجـايي    كنار هيئت تحقيقاتي بازپرسي به صدور

و بـا   اكثر موارد يك گام جلوتر از قوانين كشور ما حركـت كـرده   مباحث آيين دادرسي كيفري در
احترام به آزادي و حقوق متهمين بايـد در آينـده منتظـر سـلب اختيـار       توجه به اهميت روزافزون

از تمامي مراجع تحقيق و تعقيب و دادن اين وظيفه به مرجعي مستقل كـه   صدور قراهاي نظارت
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 از حب و بغض به صدور چنين قراري دست بزنند باشيم. قرارهاي نظارت قضائي در به دور كامالً
بينـي   اند؛ برخالف قرارهاي نظـارت پـيش   قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ذكر شده 138ماده 
 .تر است ق.آ.د.ك ايران، در فرانسه دايره قرارهاي نظارت كيفري بسيار گسترده 247در ماده  شده

تـه  پرداخ مبحث هفتم از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه قرارها را به سه دسته تقسيم و به آن
الكترونيكـي و گفتـار    است؛ گفتار اول به قرار نظارت، گفتار دوم به قرار حضور در محل با نظارت

مباحث به دو دسته قرارهاي  سوم به قرار بازداشت موقت پرداخته است. ليك در مقررات ما همين
 بنـدي  تقسـيم  247شـده در مـاده    و قرارهاي نظارت قضايي، ذكـر  217تأمين، ذكر شده در ماده 

كيفري فرانسه تحت عنوان قرارهاي نظارت  اند. يعني بسياري از مواردي كه در آيين دادرسي شده
دارد در مقررات ما در كنار قرار بازداشت موقـت و در   قضايي به آن پرداخته و قواعد خاص خود را

هر يك  ناخواه جز در موارد استثنايي كه ضوابط خاص اند و خواه ذكر شده "قرار تأمين"ذيل عنوان
 هـاي  بنـدي  اند، مشمول مقررات عام قرارهاي تأمين قرار دارند. اين تقسـيم  بيان شده طور ويژه به

قانون آيـين   كه با مشاهده جمله اين گانه در ايران و فرانسه معايب و مزايايي دارد من دوگانه و سه
سـاير قرارهـاي    دادرسي كيفري كشورمان تنها متوجه استثنا شدن شديدترين قرار هستيم، كه بـا 

از قرارنظارت قضايي  توان آن را محدود كرد. ولي هيچ ترتيبي توسط خود قانون تأمين كيفري مي
بينـي نشـده اسـت.     پيش (تبع شديدترين آن (بازداشت موقت سوي قرارهاي تأمين كيفري و به به

موقت و محدود شدن بازداشت  توان به استثنا ق.آ.د.ك فرانسه مي 137كه با مشاهده ماده  درحالي
قرار نظارت الكترونيكي نيز دامنـة   شدن آن با قرارهاي نظارت قضايي پي برد كه عالوه بر آن، با

تـرين بـه شـديدترين     از خفيـف  مرحله، به آن محدود شده است و ترتيب و روال صدور قرار مرحله
صدور قرار شده است و مرجع  مشخص كامالًسوي بازداشت موقت  يعني از قرار نظارت قضائي به

مزاياي گسـترده بـودن دايـره قرارهـاي      تواند خارج از اين روال و چهارچوب حركت نمايد. از نمي
در هنگـام سـرپيچي از دسـتور در جهـت      تأمين در قانون آيين دادرسي كشورمان اين اسـت كـه  
فرانسه بازتر است و محدود بـه تبـديل آن    تشديد قرار، دست مقام قضايي نسبت به مقام قضايي

كنـد كـه بـه     است كه حكم عقـل ايجـاب مـي    به قرار بازداشت موقت نيست و اين به آن جهت
كـه ازنظـر مقـام قضـايي ضـرورت وجـود دارد        ها را تـا زمـاني   دستورهاي صادرشده احترام و آن

آن آثاري مترتـب اسـت و در قـانون آيـين دادرسـي       بايست اجرا نمود و بر اجرا يا عدم اجراي مي
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توانـد   رعايت دستورات قـرار نظـارت قضـايي مـي     انون آيين دادرسي فرانسهكشورمان برخالف ق
همانند قـانون آيـين دادرسـي كيفـري فرانسـه       موجب تخفيف در مجازات شود و سرپيچي از آن

هـايي دارد كـه    قضايي تشديد در دو كشور باهم تفاوت شود، البته چگونگي موجب تشديد قرار مي
توان با  به اهميت مباحث تطبيقي در تكميل نواقص حقوقي، مي جهبه آن اشاره شد. بنابراين با تو

مربوط به قرارهاي نظارت قضايي با ساير كشورها و استفاده از مقررات و  تطبيق جوانب و مقررات
تر به حقوق مـتهم احتـرام قائـل شـد،      در اين مورد وجود دارد، بتوان هرچه بيش نكات مثبتي كه

  .شود عمومي نيز رعايت ميبه نظم و حقوق  كه درحالي
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