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تعهدات باید در قانون و عمل تطبی داشته باشد .یکی از موضوعات مهم حقوق بنیادین،
ح آزادی و امنیت شخصوی(من بازداشوت خودسورانه) اسوت کوه بارهوا گوروه کواری
بازداشتهای خودسرانة شورای حقوق بشر سازمان ملل و موضو قطعناموههوای حقووق
بشری علیه ایران در مجام بینالمللی از آن انتقاد کردهانود .لوذا ضورورت ایون موضوو
میرساند که میزان مطابقت قوانین ایران با تعهدات بینالمللی در حووزة حقووق بشور در
مسئلة ح آزادی و امنیت شخصی با توجه به نوآوریهای قانون آیین دادرسوی کیفوری
مصو 1311ش ،بررسی گردد.
استانداردهایی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر در خصووص حو آزادی و امنیوت
شخصی آمده ،به صورت متمرکز و اصلی در میثاق حقوق مدنی سیاسی بیان شده اسوت
و ایران هم عضو این معاهده میباشد؛ بر همین اساس استانداردهای بینالمللوی در ایون
خصوص را با قواعد و مقررات ناظر براین ح در حقوق ایران بررسی تطبیقی خواهیم کرد.
در این مقاله پس از بیان مواد مرتبط با رعایت ح آزادی و امنیت شخصی در اسوناد
بینالمللی حقوق بشر ،بهخصوص میثاق بینالمللی حقوق مودنی و سیاسوی مصوو 13
دسامبر  1133که ایران نیز عضویت آن را پذیرفته و بر هموین اسواس رعایوت مفواد آن
جزء تکالیف بینالمللی کشور محسو میشود ،به بررسی مطابقت قوانین کیفری ایوران
با میثاق یادشده در زمینوههوای بوهرسومیت شوناختن حو آزادی و امنیوت شخصوی و
ضوورورت جووواز قووانونی از سوووی مقووام قضووایی ،موووارد سوولا آزادی افووراد و نیووز ح و
اعتراض متهم به دستگیری و بازداشت خود ،میپوردازیم و پوس از بیوان مووارد موبهم و
مسووکوت موورتبط بووا آن ،بووه نوووآوریهووای قووانون آیووین دادرسووی کیفووری 1311ش
خواهیم پرداخت تا روشن شود که قوانونگوذار ایوران در راسوتای مطابقوت بوا تعهودات
بینالمللی پذیرفتهشده در کشور ،در قوانون یادشودة گوامی بوه جلوو برداشوته اسوت یوا
خیر .به عنوان فرضیه ،گفتنی است که در حقووق ایوران حو آزادی و امنیوت شخصوی
پذیرفته شده ،ولی دارای ابهاموات و نواقصوی اسوت کوه قوانون آیوین دادرسوی کیفوری
1311ش همة نواق و ابهامات قوانونی سواب را در ایون بواره برطورف نمووده اسوت و
هماکنون با اسناد بینالمللی حقوق بشر و بهخصوص میثاق بوینالمللوی حقووق مودنی و
سیاسی تطبی کامل دارد.

 .1مفهوم حق آزادی و امنیت شخصی
آزادی عبارت از «حقی است که به موجا آن ،افوراد بتواننود اسوتعدادها و توانواییهوای
طبیعی و خدادادی خویش را بهکار اندازند ،مشروط بر آنکه آسویا و زیوانی بوه دیگوران
وارد نسازند» (هاشمی ،1378 ،ص .)13ازآنجا که «آزادی شخصی الزمة وجودی انسان و
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به عنوان یکی از حقوق فطری ،غایت مطلو جامعة بشری است ،همگان باید بوه آن بوه
دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند بواوجوداین اسوناد بوینالمللوی
حقوق بشر بدین ترتیا به حمایت از ح برخورداری از آزادی افراد پرداختوه اسوت کوه
هیچکس را نمویتووان خودسورانه بازداشوت نموود» (هاشومی ،1383 ،ص .)183آزادی
مدنظر ما همان آزادیهای شخصی است که به معنای دستگیری یوا بازداشوت و حوبس
نشدن افراد است.
امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بور اسواس آن ،افوراد در جامعوه ای کوه
زندگی می کنند در حفظ جان ،حیثیت و حقووق موادی و معنووی خوود بویم و هراسوی
نداشته باشند» (هاشمی ،1381 ،ص .)173ح امنیت دارای مصادی فراوانی اسوت کوه
شامل «امنیت تن و جان ،امنیت حیثیت و اعتبار ،امنیت موال ،امنیوت مسوکن ،امنیوت
شوو،ل ،امنیووت خلوووت و حووریم خصوصووی ،امنیووت رفووت و آموود و اقامووت و امنیووت از
بازداشتهای خودسرانه و تعقیبات غیرقانونی» (خسروی ،1388 ،ص )185میباشد و در
خصوص امنیت شخصی دو نظر وجود دارد؛ یکی معنوای عوام از امنیوت شخصوی اسوت
که به نوعی تمام حقووق بشور لیول آن قورار مویگیورد کوه بوه مفهووم امنیوت انسوانی
تعبیر میگردد و دیگری معنای خاص از امنیت شخصی است که از مادة  1میثاق حقوق
مدنی سیاسی با عنوان ح بر آزادی و امنیت شخصی ( Right to liberty and security of
 )personمسوتفاد مویگووردد .بوا دقوت در اسووناد بوینالمللوی و منطقووهای حقووق بشوور،
بووهنظوور موویآیوود کووه مقصووود از «آزادی و امنیووت شخصووی» ،مفهوووم عووام آن نباشوود
و در حقیقت مفهوم مشخ تری از منطوق ح آزادی و امنیت شخصوی مودنظر اسوت.
برای اینکه بتوانیم مفهوم اصلی و واقعی موردنظر این اسوناد را کشوف نمواییم ،بایود بوه
سراغ مفاد این مواد برویم .این مواد ،ح آزادی و امنیت فرد را در شورایط بازداشوت در
نظر داشتهانود؛ چنوانکوه در برخوی از متوون بوینالمللوی از اصوطال «منو بازداشوت
خودسرانه» استفاده نمودهاند و همین معنی از امنیت شخصی مودنظر موا در ایون مقالوه
است.

 .2حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بینالمللی حقوق بشر
تعهدات دولتها در زمینة پاسداری از حو آزادی و امنیوت شخصوی در اسوناد جهوانی
حقوق بشر همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسوی(مادة  )1و اعالمیوة جهوانی
حقوق بشر (مادة  )1و در اسناد منطقهای مانند اعالمیة اسالمی حقوق بشر (موادة  )11و
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کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی(مادة  1)5تصریح ،و به آثوار
چنین حقی نیز اشاره شده است.
بند  1مادة نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسوی مصوو  13دسوامبر 1133
مطاب با  15آلرماه  ،1315مقرر داشته است« :هرکسوی حو آزادی و امنیوت شخصوی
دارد .هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کورد .از
هیچکس نمیتوان سلا آزادی کرد مگر به جهات و طب آیین دادرسی مقورر بوه حکوم
قانون» .مادة  1اعالمیة جهانی حقوق بشر مصو  11دسوامبر  1118مطواب بوا  11آلر
 1317نیز مقرر داشته است« :هیچکس را نمیتوان خودسرانه بازداشت کورد یوا زنودانی
ساخت یا تبعید نمود» و براساس مادة بیستم اعالمیوة اسوالمی حقووق بشور(قواهره11-
محرم  15 /1111مرداد « :)1331دستگیری یا محدودساختن آزادی یا تبعید یا مجازات
هیچ انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شر .»...
از متن مفاد مادة  1میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مادة  1اعالمیة جهانی
حقوق بشر و مادة  11اعالمیة اسالمی حقوق بشر و مادة  5کنوانسیون اروپوایی حمایوت
از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،میتوان اینگونه نتیجوه گرفوت کوه آزادی و امنیوت
شخصی یکی از حقوقی است که برای همه انسانها بهرسمیت شناخته شده و دولوتهوا
موظف به پاسداری از آن شدهاند .برپایة این ح  ،همة افراد هموواره بایود از حو آزادی
 .1مادة  5کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشور و آزادیهوای اساسوی مصوو  1نووامبر  1151رم
میگوید « :ح آزادی و امنیت:
هر شخ از ح آزادی و امنیت فردی برخوردار است .هیچکس را نباید از آزادی اش محوروم کورد بوه
استثنای موارد زیر و بر اساس رویهای که قانون مقرر کرده است:
 .1حبس قانونی فرد پس از تأیید محکومیت توسط یک دادگاه صالح؛
 .1بازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا بهمنظور تضمین
اجرای کامل کلیة تعهداتی است که توسط قانون مقرر شده است؛
 .3بازداشت یا توقیف شخصی که تردیود منطقوی در موورد دسوتداشوتن وی در ارتکوا بوه جرموی
وجود دارد ،با هدف احضار وی در مقابل یک مقام قانونی صالح یوا زموانی کوه بازداشوت مخفوی
بهمنظور جلوگیری از وقو جنایت توسط وی یا فرار پس از انجام جنایوت از لحوا منطقوی الزم
بهنظر میرسد؛
 .1بازداشت یک شخ نابالغ (ص،یر) با حکم قانونی بهمنظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی
با هدف احضار شخ در مقابل مقام قانونی لیصال ؛
 .5بازداشت قانونی اشخاص بهمنظور ممانعت از شیو بیماریهای عفونی (مسری) ،افراد دارای لهن
غیرسلیم ،معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد؛
 .3بازداشت قانونی اشخاص به منظورممانعت ازورود غیرمجاز وی به داخل کشور یا شخصی که حکم
اخراج یا استرداد وی به دولت متبوعهاش صادر شده باشد».
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برخوردار باشند و سلا آزادی از اشخاص باید استثنایی باشد که تنهوا بور پایوة قوانون و
دستور مرج قضایی و به حکم ضرورتی گریزناپذیر انجام گیرد و هرچه زودتور دادرسوی
عادالنه دربارة کسانی که آزادیشان سلا شده است ،بهعمل آید و اشخاص دستگیرشده
ح اعتراض بوه دسوتگیری یوا بازداشوت خوود را داشوته باشوند .براسواس بوهرسومیت
شناختهشدن ح آزادی و امنیت شخصی در اسوناد بوینالمللوی حقووق بشور و تکلیوف
دولتها به پاسداری از آن ،در زیر به بررسی قوانین موجود در این زمینه در حقوق ایران
میپردازیم و پس از بیان ایرادها و ابهامهای قانون آیین دادرسی دادگواههوای عموومی و
انقال در امور کیفوری 1378ش ،بوه بررسوی قوانون آیوین دادرسوی کیفوری 1311ش
خواهیم پرداخت تا میزان مطابقت قوانین ایران با اسناد بینالمللوی حقووق بشور روشون
شود.

 .3حق آزادی و امنیت شخصی در حقوق ایران
بر اساس مواد و مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشور در راسوتای حمایوت از حو آزادی و
امنیت شخصی افراد،اصل بر من دستگیری و بازداشت افراد است و از هیچکس مگور بوه
جهات و طب آیین دادرسی مقرر بوه حکوم قوانون نمویتووان سولا آزادی کورد .اصول
سیودوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز اصل را بر من دسوتگیری افوراد قورار
داده است؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند .ح آزادی هر فرد و بهرهبردن
از امکانات بهموجا آزادی ،ح طبیعی هر انسانی بهشمار میآید؛ لذا نبایود آن را بودون
مجوز از هیچکس سلا کرد .بازداشت بدون مجوز حتی از سوی مقام قضوایی و ضوابطان
هم نمیتواند صورت گیرد .اگر چنین بازداشتهایی (خودسرانه و بدون مجووز) حتوی در
خصوص کسانی که در معرض اتهوام هسوتند ممنوو نباشود ،راه را بورای انووا جورایم
بازمیگذارد .افزونبرآن ،فرض کنیود عمول دسوتگیری ،بازداشوت و سولا حو آزادی و
امنیت شخصی افراد مطاب قانون باشد و مقامات رسمی ح داشته باشند با مجوزی کوه
صادر شده است شهروندی را دستگیر کنند .این دسوتگیری یوا بازداشوت مویبایسوت از
لحا شکلی مطاب با قانون باشد و وجود مجوز قوانونی بازداشوت و دسوتگیری افوراد را
نمیتوان مجوزی برای رعایت نکردن دیگر حقوق متهمی که حو آزادی او سولا شوده
است ،دانست .رعایت نکردن قوانین و قواعد شکلی سلا آزادی افراد ،سبا غیرقوانونی و
خودسرانه تلقیشدن سلا آزادی آنها خواهد شد.
بر اساس آنچه گفته شد ،استثنایی که میتوان از اسناد بوینالمللوی حقووق بشور در
خصوص محدودیت در اعمال ح آزادی و امنیت شخصوی افوراد اعموال کورد ،مووارد و
مجوزهایی است که قانونگذار داخلی برای سلا آزادی افراد بهرسمیت شناخته اسوت و
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افزونبرآن سلا ح آزادی و امنیت شخصی افراد ضرورتاً باید براساس رعایت قووانین و
قواعد شکلی باشد کوه در قووانین داخلوی شوناخته شوده اسوت .بورهمیناسواس ،در دو
قسمت ،قوانین جمهوری اسالمی ایران را در موارد و مصادی قانونی سلا حو آزادی و
امنیت شخصی و نیز قوانین شکلی سلا ح  ،بحا و بررسوی خوواهیم نموود توا میوزان
مطابقت قوانین یادشده با اسناد بینالمللی حقوق بشر در این زمینه روشن شود.

 .1.3جواز قانونی سلب موقت حق آزادی و امنیت شخصی
با توجه به اینکه بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشور ،اصول بور حو آزادی و امنیوت
شخصی افراد و من سلا آزادی از آنان است و سلا آزادی استثنایی است که بر اسواس
موارد و مجوزهایی که قانونگذار داخلی بهصراحت بوهرسومیت شوناخته اسوت ،در ایون
قسمت به بررسی قوانین ایران که ح یادشده را بهرسمیت شناخته است ،میپردازیم.

 .1.1.3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی برخی از مصداقهای ح آزادی و امنیت شخصی بوهرسومیت شوناخته
شده است .در اصل  31قانون اساسی بر ممنوعیت توقیف خودسرانه تأکید شوده و اصول
را بر من سلا آزادی افراد قرار داده و تأکید نموده است که سلا آزادی افوراد فقوط بوه
حکم و ترتیبی است که قانون معین میکند و مرجعی که به بازداشت دست میزند بایود
حداکثر در  11ساعت پروندة مقدماتی را به مرج صالح قضایی بفرسوتد .اصول  33نیوز
حکم مصداق دیگر سلا آزادی افراد را که تبعید است بیان کرده است؛ مگر در موواردی
که قانون مقرر میدارد .هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یوا از اقاموت
در محل موردعالقهاش ممنو یا به اقامت در محلی مجبور ساخت .افزون بورایون اصوول
 37 ،33و  31قانون اساسی نیز آثاری از ح آزادی و امنیت شخصی را بهرسمیت شناخته است.
بنابر اصول یادشده در قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران ،حو آزادی و امنیوت
شخصی افراد بهرسمیت شناخته شده است و اصل را بر من سلا آزادی گذاشته است و
استثنای سلا ح آزادی افراد را به تبعیت از اسناد بینالمللوی حقووق بشور بوا حکوم و
ترتیبی که قانون مشخ نمووده ،مجواز دانسوته اسوت .بوااینحوال کمبودهوای قوانونی
چشمگیر در زمینة پاسداری از ح آزادی و امنیت شخصی متهم وجود دارد و بهویژه در
قانون آیین دادرسی کیفری با دادن اختیارات گسترده بوه قاضوی بورای بازداشوت و نیوز
پیشبینی قرار بازداشت اجباری ،حقوق ناظر بر حو آزادی و امنیوت شخصوی موتهم سوخت
محدود گردیده است.
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 .2.1.3قانون آییین دادرسیی دادگیاههیای ممیومی و انقیالر در امیور کیفیری
مصور 1331ش
مادة  31قانون آیین دادرسوی دادگواههوای عموومی و انقوال در اموور کیفوری مصوو
1378ش ،موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت را تعیین کرده بود« .درواقو مویتووان
گفت لفظ جایز که در مادة  31بهکار رفته ،بدین معنی است که صدور قورار یادشوده در
صورت وجود شرایط مذکور در مواده «متناسوا» اسوت» (گلدوسوت جویبواری،1311 ،
ص .)13افزونبر جواز صدور بازداشت افراد بر اساس موادة  131قوانون یادشوده ،رعایوت
تناسا قرار صادره با اهمیت جرم و شدت مجازات و دالیل و اسبا اتهام و احتمال فورار
متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سوابقة موتهم و وضوعیت موزاج و سون و حیثیوت او نیوز
ضروری است.
موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت با این پیششرط کوه هرگواه قوراین و اموارات
موجود داللت بر توجه اتهام به متهم نماید ،شامل مواردی از جمله :جرایمی که مجوازات
قانونی آن اعدام ،رجم ،صلا و قط عضو باشد؛ جرایم عمدی که حداقل مجازات قوانونی
آن سه سال حبس باشد؛ جرایم موضو فصل اول کتا پونجم قوانون مجوازات اسوالمی
1375ش و در شرایطی که آزادبودن متهم موجا ازبین رفتن آثار و دالیل جرم شده ،یوا
باعا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردیده ،یا سبا شود کوه شوهود از
ادای شهادت امتنا نمایند؛ هنگامی که بیم فرار یا مخفیشدن متهم باشود و بوه طریو
دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود؛ و در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامة بینوه
حداکثر به مدت شش روز میباشد؛ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبة شخصی نداشوته
باشد ،در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجا افساد شود.
اگرچه اینگونه بهنظر میرسد که قانونگذار ایران با بیان شرایط یادشده در باال برای
صدور قرار بازداشت موقت و سلا حو آزادی و امنیوت شخصوی افوراد شورایط سوختی
بهوجود آورده بود تا در صورت امکان قاضی در سلا ح آزادی افراد احتیاط بیشتری از
خود نشان دهد و بوه راحتوی در هور اتهوامی آزادی موتهم را سولا نکنود و بوهنووعی از
بازداشتهای بیمورد جلوگیری شود ،اما با وجود موارد بازداشت اجباری پویشگفتوه در
مادة  35قانون یادشده ،بهنظر میرسید قانونگذار ایوران نوهتنهوا بورای حمایوت از حو
آزادی و امنیت شخصی متهم و عدم بازداشت وی گامی برنداشوت ،بلکوه بازداشوتهوای
موقت اجباری را نیز نسبت به قانون ساب افزایش داده بود.
در این ماده با بیان شرط رعایت قیود مادة ( )31این قانون و تبصورههوای آن ،مقورر
شده بود که هرگاه قراین و امارات موجود داللت بر توجه اتهام به متهم نماید ،صدور قرار
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بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت؛ مشروط بور اینکوه
مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید .موارد بازداشوت
اجباری افراد شامل این اتهام هاست :الف) قتل عمود ،آدمربوایی ،اسیدپاشوی و محاربوه و
افساد فیاالرض ) .در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یوا حوبس دائوم باشود .ج)
جرایم سرقت ،کالهبرداری ،اختالس ،ارتشا ،خیانت در امانوت ،جعول و اسوتفاده از سوند
مجعول؛ درصورتیکه متهم حداقل یک فقره سابقة محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر
سابقة محکومیت غیرقطعی بهعلت ارتکا هریک از جرایم یادشده را داشته باشود .د) در
شرایطی که آزادی متهم موجا فساد باشد .ه) در کلیة جرایمی کوه بوه موجوا قووانین
خاص مقرر شده باشد.
در خصوص افزایش بازداشتهای الزامی نسبت بوه قوانون سواب  ،گفتنوی اسوت کوه
چهار مصداق بند «ج» یعنی سرقت  ،کالهبرداری و جعول ،اسوتفاده از سوند مجعوول از
تبصره  131مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ساب اقتباس شده و بقیه مووارد در سوال
 1378بووه قووانون افووزوده شووده اسووت» (گلدوسووت جویبوواری ،1311 ،ص .)11در واقو
قانونگذار ایران «با افزایش موارد بازداشت موقت الزامی م،ایر جریانات و سیاست جنایی
موجود در سطح بینالمللی و حتی دیدگاههای شورای نگهبان قانون اساسی عمل نمووده
است» (آشوری ،1388 ،ص )113و بوه نووعی بوه رعایوت نکوردن حو آزادی و امنیوت
شخصی افراد و اصل من دستگیری آنها و انجام ندادن تکالیف پذیرفتهشودة کشوور در
سطح بینالمللی که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسوی از آن یواد شوده ،دامون
زده است.
افزونبر مطالا پیش گفته ،در قوانین خاص نیز صدور بازداشت اجبواری پویشبینوی
شده است؛ از جمله ،تبصرة  3مادة  18قانون مربوط به مقررات اموور پزشوکی و دارویوی
مصو  11خرداد  ،1331بند (ج) مادة واحدة قانون ل،و مجازات شوالق مصوو ،1311
تبصرة  1مادة  3و تبصرة  5مادة  1قانون تشودید مجوازات مرتکبوان ارتشوا ،اخوتالس و
کالهبرداری مصو  15آلرمواه  ،1337و قوانون مبوارزه بوا موواد مخودر مصوو 1373
اصالحی 1381ش است.
در تحلیل از موارد و مصادی قوانونی سولا حو آزادی و امنیوت شخصوی افوراد در
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال در امور کیفوری مصوو 1378ش کوه
پیشتر بیان گردید ،میتوان گفت ،اگرچه قانونگذار برای حمایت از حو آزادی افوراد و
ایجاد محدودیت در سلا آن ،الزام صدور قرار بازداشوت موقوت را بوه دو شورط ،رعایوت
قیود مادة  31قانون یادشده و تبصرههای آن و توجه اتهام به موتهم بور اسواس قوراین و
امارات موجود ،مقید نموده است ،ولی ظاهر امور ایونگونوه اسوت کوه ایون دو شورط بوا
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الزامی بودن قرار بازداشت موقت از سوی قاضی منافات دارد و بور اسواس هموین دو قیود
« بازداشت موقت اجباری در همه موارد و از جمله کلیة جرایمی که بوه موجوا قووانین
خاص بازداشت اجباری در آنها پیشبینی شده است به استثنای مواد موذکور در قوانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری مصو  1337مجمو تشوخی
مصلحت نظام ،از نظام تقنینی ما رخت بربسته اسوت» (آشووری  ،1388 ،ص .)111اموا
درواق بهنظر میرسد که با وجود شرایط یادشوده و مقیود بوودن صودور قورار بازداشوت
اجباری و همچنین با استناد به بند «د» مادة  31که در آن «نه اهمیوت جرموی خواص،
بلکه اوضا و احوال خاص یک جرم ،اقدام صدور قرار بازداشت موقت را توجیه میکنود»
(خالقی ،1311 ،ص )113و اینکه با استناد به این بند «دادرس همیشه میتواند متهم را
به بهانة بیم فرار یا تبانی و امحای آثار و عالئم جورم بازداشوت کنود ،یعنوی حتوی بورای
جرایم کماهمیت و غیرمهم نیز صدور قرار بازداشت موقت متهم ،مجوز قانون پیودا کورده
است» (آخوندی ،1387 ،ص .)133افزونبراین ،باوجود عبارت کلی «فساد» در بنود «د»
مادة  35قانون یادشده که مصداق آن را قانونگذار روشن نکرده است« ،در عمول امکوان
تفسیرهای متفاوت و خودسرانه توسط مراج قضایی از این عبارت بهوجود میآیود و راه
بر سلا یا محدودساختن آزادیهای فردی هموار میگوردد» (خوالقی ،1311 ،ص.)131
شاید بر اساس همین گستردگی محدودة بند «د» مادة  31و امکان توجیه الزامویبوودن
قرار بازداشت موقت در موارد یادشده در مادة  35و شفافنبوودن قیود «فسواد» در موادة
 35است که موارد صدور قرار بازداشت موقت در دادسراها و دادگاههای کشور به فراوانی
رخ میداد و این موضو باعا افزایش موارد سلا ح آزادی و امنیوت شخصوی افوراد و
بهدنبال آن ایرادهای کمیتة حقوق بشر به کشور در خصوص سلا این ح از افراد شوده
بود .همین مسئله لزوم بازنگری دقی قانونگذار را برای حذف مووارد اجبواری بازداشوت
موقت افراد ایجا مینمود.

 .3.1.3قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصور 11
اردیبهشت 1313
باوجود ایرادهای گفتهشوده در خصووص صودور قورار بازداشوت موقوت در قوانون آیوین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقال در امور کیفری مصو 1378ش ،با تصویا قوانون
احترام به آزادیهای مشرو و حفظ حقوق شهروندی مصو  15اردیبهشت  ،1383این
امید وجود داشت که افزونبر رف نواق و ابهامات قانون یادشده ،قانونگذار به کاهش و
حتی حذف کامل الزامی بازداشتهای موقت نظر دهد .در این قانون به حقووق نواظر بور
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ح آزادی و امنیت شخصی افراد توجه شده و در این باره گامهایی بهجلو برداشته شوده
و نیز در بندهایی به آثار ناشی از این ح پرداخته شده است .از جمله بند  1ایون قوانون
در خصوص لزوم قانونیبودن مرج تعقیا و همچنین الزام بر قانونیبودن هموة مراحول
تعقیا و نیز مشخ و شفافبودن دسوتور قضوایی اسوت .منودرجات ایون بنود درواقو
دربرگیرندة موضو اصل من تعقیا و توقیوف خودسورانه اسوت و ایون بنود بوا موادة 1
اعالمیة جهانی حقوق بشر ،بند  1مادة  1میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی و نیز با اصول
 13قانون اساسی هماهنگی دارد .اصل مهم دیگری که در قوانون احتورام بوه آزادیهوای
مشرو و حفظ حقوق شهروندی دربارة حقوق ناظر بور حو آزادی موتهم بوه آن توجوه
شده ،اصل من دستگیری و بازداشت افراد است و همین اصل ایجوا موینمایود کوه در
موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین شده است .این اصل یکی از
مهمترین قواعد حقوق بشری است و درج آن در این قانون ،نشاندهندة پیشرو بودن این
قانون در زمینة پاسداری از اصوول حقووق بشور اسوت .تأکیود بور اصول منو بازداشوت
بهصراحتی که در بند  5قانون احترام به آزادیهای مشورو و حفوظ حقووق شوهروندی
بیان شده است ،با بند  1مادة  1میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی تطاب دارد.
در تحلیل قانون احترام به آزادیهای مشرو و حفظ حقوق شهروندی ،گفتنی اسوت
که باوجود توجه خاص قانونگذار به آزادی افراد و حمایت قانونی از آن و در برخی موارد
مطابقت قانون یادشده با قوانین بینالمللی حقوق بشر و بهخصووص میثواق بوینالمللوی
حقوق مدنی و سیاسی ،هنگام تصویا قانون پیشگفته این امید وجود داشت که اجورای
آن به اجرای بسیاری از تعهدات و تکالیف بینالمللی پذیرفتهشده در ایران بیانجامد ،اموا
اینگونه نشد و صدور قرار بازداشت موقت در دادسوراها و دادگواههوای کشوور همچنوان
مبتنی بر وجود جواز و الزام صدور آن در قوانون آیوین دادرسوی دادگواههوای عموومی و
انقال در امور کیفری مصو 1378ش ادامه داشوت و ضورورت حوذف مووارد اجبواری
سلا آزادی از افراد و دیگر ایرادهای قوانین کنونی همچنان وجود داشت.

 .4.1.3قانون آیین دادرسی کیفری مصور 1332ش
پس از بیان نقاط مبهم و ایرادهای قانونی در خصوص موارد جوایز و الزاموی سولا حو
آزادی و امنیت شخصی افراد در قوانین یادشده و ارائه راهکارهای الزم در این زمینوههوا،
در زیر به بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری 1311ش میپردازیم تا مشخ شوود
که قانونگذار در قانون جدید تا چه حد ابهامات و نواق قانون ساب را برطرف کورده و
در راستای حمایت از ح آزادی و امنیت شخصی افراد ،موارد جایز و اجباری صدور قرار
بازداشت موقت و قوانین خاص را محدود نموده است.
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قانونگذار در مادة  1137از قانون آیین دادرسی کیفری ،اصل را بر عدم صودور جوواز
بازداشت موقت قرار داده است و جواز آن را در جرایمی که مجوازات آنهوا رجوم و صولا
باشد ،نسبت به قانون ساب حذف نموده اسوت و مووارد اجبواری صودور قورار بازداشوت
موقت ،موضو قوانین خاص را به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسولح ،مل،وا اعوالم
نموده است.
3
در مادة  138قانون یادشده نیز در تکمیل موضو موادة  137کوه بور حوذف مووارد
الزامی بازداشت موقت اجباری حکم داده ،برای صودور جوواز نیوز شورایطی را برشومرده
است که تا این شرایط وجود نداشته باشد ،مقام قضایی ح صدور قرار بازداشت موقت را
نخواهد داشت.
در تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ،گفتنی است که بر اساس موواد یادشوده
در این قانون در خصوص محدود کردن موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقوت ،گوامی
اساسی به جلو برداشته است و بهصراحت قرار بازداشت موقت اجباری را ل،و نموده است.
درواق قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1311ش ،بوا رفو ابهاموات ،ایورادات و
روشنساختن موارد مسکوت قانون ساب در خصووص مووارد صودور بازداشوت موقوت و
حذف کامل موارد اجباری آن بهویژه در قوانین خاص ،گامی اساسی در راسوتای رعایوت
 .1مادة  137قانون آیین دادرسی کیفری  1311ش در این خصوص مقرر می دارد« :صدور قرار بازداشت
موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر ،در صورتی که دالیل ،قراین و امارات کافی داللت بر توجوه
اتهام به متهم کند :الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلا حیات یا قط عضو و در جنایت عمدی
علیه تمامیت جسمانی ،جنایاتی که میزان دیه آنها ثلا دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن اسوت؛ )
جرایم تعزیری درجه چهار و باالتر؛ ج) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجوازات قوانونی
آنها درجة پنج و باالتر است؛ د) ایجاد مزاحمت آزار و الیت بانوان و اطفوال و تظواهر ،قودرت نموایی و
ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نو اسلحه انجام شود؛ هو) سرقت ،کالهبورداری،
ارتشا ،اختالس ،خیانت در امانت ،جعل یا استفاده از سند مجعول درصورتیکه مشمول بنود ( ) ایون
ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علوت ارتکوا هریوک از جورام موذکور
باشد .تبصره و موارد بازداشت موقت الزامی ،موضو قوانین خواص ،بوه جوز قووانین نواظر بور جورایم
نیروهای مسلح از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون مل،ا است».
 .3مادة  138مقرر میدارد« :در موارد مذکور در ماده قبل ،صدور قرار بازداشت موقوت منووط بوه وجوود
یکی از شرایط زیر است:
الف)آزاد بودن متهم موجا ازبین رفتن آثار و ادلة جرم یا باعا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و
مطلعان واقعه گردد و یا سبا شود شهود از ادای شهادت امتنا کنند؛
) بیم فرار یا مخفیشدن متهم باشد و به طری دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد؛
ج) آزادبودن متهم مخل نظم عمومی ،موجا بهخطر افتادن جان شاکی ،شهود یا خانوادة آنوان و خوود
متهم باشد».
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ح آزادی و امنیت شخصی افراد جامعه وتعهدات بینالمللی پذیرفتهشدة کشور منودرج
در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برداشته است.

 .2.3قوامد شکلی سلب موقت حق آزادی و امنیت شخصی
همانگونه که در قسمت پیشین بیان شد ،بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشور ،سولا
ح آزادی و امنیت شخصی افراد ضرورتاً باید به موجا قوانون انجوام گیورد و افوزونبور
جواز قانونی برای سلا ح آزادی و امنیت افراد ضوروری اسوت کوه ایون امور براسواس
رعایت قوانین و قواعد شکلی از جمله سلا حو یادشوده از سووی مراجو قضوایی و بوا
رعایت محدودیت مدت آن و همچنین پذیرفتهشدن ح اعتراض افراد به سلا این حو
و ح افراد بر آزادی خود در موارد صدور غیرقانونی بازداشت انجام گیرد کوه در قووانین
داخلی نیز شناخته شده است .لوذا موضووعات یادشوده را بوه بحوا و بررسوی خوواهیم
گذاشت تا میزان مطابقت این قوانین با اسناد بینالمللی حقوق بشر در این زمینه روشون
شود.

 .1.2.3ضرورت توجیه و مستدلبودن سلب موقت آزادی
در هنگام انجام تحقیقات مقدماتی ،مقام قضایی که در پی کشوف ادلوة ارتکوا جورم از
کسی که تحت تعقیا قرار گرفته برآمده است ،بنابر ضوروریات توأمین حقووق جامعوه و
برخالف فرضیة بیگناهی ،آزادی افراد را حسا مورد محودود یوا سولا موینمایود .ایون
تصمیم بازپرس بهموجا قرارهای تأمینی بهعمل میآیود کوه موضوو آن ممکون اسوت
تعهد مالی باشد ،مانند الزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ تعهد اخالقی ،همچون الزام به
حضور به قول شرف؛ قرار مال ،ماننود وثیقوه یوا کفالوت؛ قورار محودودیت رفوت و آمود،
همچون الزام به خارجنشدن از حوزة قضایی؛ و سرانجام شدیدترین نوو آن ،قورار سولا
آزادی رفت و آمد است که به آن قرار بازداشت یا توقیف احتیاطی میگویند.
سلا ح آزادی متهم مسوئلهای اسوت کوه حقووقدانوان و قووانین پیشورفتة آیوین
دادرسی کیفری بر آن نقد جدی داشتهاند؛ چراکه رعایوت نکوردن حو آزادی و امنیوت
شخصی و رعایت نکردن حقوق یکسان طرفین دعووای کیفوری– آنچوه کوه بوه تسواوی
سال ها معروف است -به ح دفا متهم آسیا میزنود و در ایون میوان تنهوا حقووق و
آزادی متهم ضای میشود؛ بهویژه اینکه احتمال اشتباهات قضایی با توجوه بوه اطالعوات
ناق مقام تصمیمگیرنده در این مقط زمانی بسیار بیشتر از مرحلوة دادرسوی و صودور
حکم است (خالقی ،1311 ،ص.)117
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این مسائل موجا شده است ،چوه در عرصوة داخلوی و چوه در صوحنة بوینالمللوی،
دولتها به سوی تنظیم قواعد و مقرراتی همسوو بوا تعهودات خوود در خصووص توأمین
حقوق و آزادیهای فردی و اجرای دادرسی منصفانه گام بردارند که به موجا آن ،موارد
توجیهکنندة صدور قرار بازداشت موقت بسیار محدود گردد و در آن صورت نیوز حوداکثر
امکانات برای تأمین و تضمین آزادیها و تدارک و دفا متهم در اختیار وی قورار گیورد.
برای مثال بند  1مادة  1میثاق حقوق مودنی و سیاسوی مقورر مویدارد«:هور کسوی کوه
دستگیر میشود باید در زمان بازداشت ،دالیل دسوتگیری بوه اطوال او رسوانده شوود و
(نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد ،به اطالعش رساند» و در جوایی
دیگر به تکلیف دولتها در خصوص لزوم حاضرکردن هرچه سری تور مظنوون نوزد مقوام
قضایی و ممنو بودن بازداشوت وی در طوول مودت انجوام تحقیقوات مقودماتی تصوریح
مینماید و پیشنهاد میگردد تا جایی کوه ممکون اسوت از اقودامات جوایگزین بازداشوت
موقت استفاده گردد .به همین دلیل است که «مقام قضایی باید هنگوام بازداشوت موتهم
به تفصیل دالیل خود را مبنی بر اینکه چرا قرارهوای جوایگزینی کوافی بورای در اختیوار
نگهداشتن متهم نیستند و بازداشت متهم تنها وسیله ممکن بهنظور مویرسود را در قورار
صادره قید کند» (آشوری ،1388 ،ص.)111
قانونگذار ایران بر همین اساس و در خصوص تضمین هرچه بیشتر حقوق شهروندان
و جلوگیری از بازداشوت خودسورانه و حمایوت از حو آزادی و امنیوت شخصوی افوراد،
همواره مقامات بازداشتکننده را مکلف بوه لکور علول بازداشوت و توجیوه سولا آزادی
شهروندان نموده است .در قوانین داخلی ایران ،افزونبر اصل  31قانون اساسی جمهووری
اسالمی ایران که ناظر بر من بازداشت غیرقانونی است .مادة  137قوانون آیوین دادرسوی
دادگوواههووای عمووومی و انقووال در امووور کیفووری مصووو 1378ش بووهصووراحت لووزوم
مستدلبودن و مسوتند قوانونیداشوتن قورار بازداشوت موقوت را مودنظر قورار داده بوود.
برهمیناساس «مقام قضایی تحقی کننوده در صوورتی مبوادرت بوه صودور قورار توأمین
کیفری مینماید که دالیل ،قراین و امارات کافی بر وقوو جورم و انتسوا آن بوه موتهم
وجود داشته باشد ،در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتنا نمایود» (آخونودی،
 ،1381ص.)111

 .1مادة  37مقرر میدارد« :کلیة قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بووده و مسوتند قوانونی و
دالیل آن و ح اعتراض متهم در متن لکر شود .همچنین قاضی مکلف است در کلیوة مووارد پوس از
مهلت یک ماه در صورت ضرورت با لکر دالیل و مستندات ،قرار بازداشت موقوت را تجدیود و در غیور
اینصورت با تأمین مناسا متهم را آزاد نماید».
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بند یکم قانون احترام به آزادیهای مشرو و حقوق شهروندی 5مصو 1383/1/15
نیز بر مستدلبودن و مستند قانونیداشتن سلا ح آزادی افوراد تأکیود نمووده اسوت و
سایر بندهای قانون یادشده نیز در خصوص تأمین اهداف عدالت کیفوری و دسوتیابی بوه
استانداردها و موازین حقوق بشر از جمله جلوگیری و من بازداشت خودسرانه و پرهیز از
بازداشت غیرضروری افراد و کاهش صدور قرار بازداشت و حمایت از ح آزادی و امنیوت
شخصی افراد بسیار دارای اهمیت است .قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1311ش نیز
در خصوص ضرورت مستدلبودن بازداشت هموان مفواد موواد قووانین سواب را در موادة
 3131مدنظر قرار داده است.
با توجه به مفاد مواد یادشده ،قوانین ایران دربوارة ضورورت مسوتدلبوودن و مسوتند
قانونیداشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بینالمللی حقوق بشور بوه خصووص موادة 1
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی کامال منطب است و قوانین کشور در این زمینه
هیچگونه نق و ابهامی ندارد.

 .2.2.3محدودیت مدت بازداشت و سلب موقت آزادی
از مسائل مربوط به بازداشت موقت که خصوصاً توجه حقوقدانان را به خود جلا کورده،
مدت آن است که «ت،ییر عنوان آن از توقیف احتیاطی به بازداشت موقت حسوا قوانون
ژوئیه  1171فرانسه نیز تأییدی بر موقتیبودن و محدودبودن این توأمین اسوت .علیهوذا
وقتی مدت بازداشت در قانون پیشبینی نشده باشد ،متهمی که با قرار بازداشوت موقوت
زندانی شده باشد ،درعمل بهعلت تراکم زیواد پرونودههوا یوا بوه علوت ضورورت تکمیول
تحقیقات ،مدت طوالنی در زندان باقی میماند و آثار زیوانبخوش و غیرقابول جبوران آن
خصوصاً وقتی آشکار میشود که بهعلت نبودن دالیل کافی ،سرانجام به قرار من توقیوف
یا برائت منتهی گردد و یا اینکه به فرض صدور قرار مجرمیت ،دادگاه متهم را با مجازاتی
کمتر از مدت حبس در بازداشت موقت محکوم کند» (خزانی ،1373 ،ص.)53
 . 5بند یک مادة واحده مقرر میدارد« :کشف و تعقیا جورایم و اجورای تحقیقوات و صودور قرارهوای
تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخ و شفاف
صورت گیرد و از اعمال هرگونه سالی شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا
بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتنا شود».
 . 3مادة  131قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد « :قرار بازداشت موقت بایود مسوتدل و موجوه
باشد ،مستند قانونی و ادلة آن و ح اعتراض متهم در متن قرار لکر شود ،با صدور قورار بازداشوت
موقت ،متهم به بازداشتگاه معرفی می شود ،چنانچه متهم برای جلوگیری از تبوانی بازداشوت شوود،
دلیل آن در برگة اعزام قید میشود».
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بند  3مادة  1میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این باره مقرر میدارد« :هرکسوی کوه
به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد ،باید بیدرنگ در مقابول قاضوی یوا دیگور
مقام مجازی که بهوسیله قانون قدرت قضایی را اعمال مویکنود ،آورده شوود و شایسوته
است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد .نباید بازداشت و انتظوار دادرسوی
افراد بهصورت قاعدة عمومی و کلی درآید .»... ،مادة  3کنوانسویون اروپوایی حقووق بشور
مقرر نموده است« :توقیف متهم نباید از مدت معقول تجاوز نماید» .
چنانچه مالحظه میگردد ،میثاق بینالمللی حقوق مودنی و سیاسوی و دیگور اسوناد
حقوق بشری ،برای بازداشت متهم مدت مشخصی را درنظر نگرفتهاند ،اموا آوردهانود کوه
فرد بازداشتشده بیدرنگ در حضور قاضوی آورده و در مودت معقوولی دادرسوی یوا آزاد
شود.
مقرر نمودن مهلت زمانی برای درتوقیوف نگوهداشوتن افوراد ،طبیعتواً سوبا تسوری
درانجام تحقیقات مقدماتی از سوی مقام تحقی در مهلت زمانی تعیین شده میشود کوه
میتواند موجبات تسری دادرسی را نیز فراهم نماید .بنوابراین ،ایجواد محودودیت زموانی
باید کوتاه باشد که این موضو از سوی قانونگوذار بورای بازداشوت افوراد و در راسوتای
حمایت از حقوق فرد بازداشتی و برای جلوگیری از بازداشتهای طووالنیمودت از طورف
مقام قضایی گامی مهم شمرده میشود.
مادة  37قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقوال در اموور کیفوری مصوو
1378ش در این خصوص بیان داشت که در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت
متهم بازداشتشده روشن ،و با صدور قرار تأمین مناسا آزاد شود و در صورت ضورورت،
قرار بازداشت موقت با لکر دالیل و مستندات ،تجدید گردد.
قانون اصال قانون تشکیل دادگاههای عموومی و انقوال مصوو 1381ش نیوز کوه
تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را برعهدة بازپرس قرار داده بود ،در این خصووص در بنود
«ط» مادة  3مقرر میداشت که «هرگواه در جورایم موضوو صوالحیت دادگواه کیفوری
استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دوماه به علت صدور قرار تأمین ،متهم در بازداشوت
بهسر برده و پروندة اتهامی او منتهی به تصومیم نهوایی در دادسورا نشوده باشود مرجو
صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین موتهم مویباشود مگور آنکوه جهوات
تخفیف قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در
این صورت با لکر علل و جهات مزبور قرار ابقا میشود و ...چنانچه بازداشت موتهم اداموه
یابد مقررات این بند حسا مورد هر چهارماه یوا هور دومواه اعموال مویشوود» .بوهنظور
میرسید با توجه به اختالف مفاد مواد پویشگفتوه در محودودیت زموان قورار بازداشوت
موقت و صراحت بند «ط» موادة  3قوانون یادشوده کوه بیوان مویداشوت... « :موتهم در
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بازداشت بهسر برده و پروندة اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد،»...
بایداینگونه مقرر میشد که اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه صادر شود ،رعایوت مفواد
مادة  37پیشگفته برای دادگاه الزامی بود و اگر این قرار در دادسرا صوادر شوود ،رعایوت
مفاد بند «ط» مادة  3یادشده برای بازپرس و دادیار الزامی بود.
قانون جدید آیین دادرسی کیفوری 1311ش ،رویوة واحودی را در دادگواه و دادسورا
پذیرفته است و در مادة  ،7111قانونگذار ایران افزونبر ضورورت مسوتند قوانونیداشوتن
بازداشت موقت و مستدلبودن آن ،حداقل مدت در بازداشوتبوودن موتهم را نسوبت بوه
قانون کنونی در جرایم مهم از چهار ماه به دو ماه و در دیگر جرایم از دو ماه به یوک مواه
کاهش داده است و حداکثر زمان در بازداشتبودن متهم در جرایم سلا حیوات و دیگور
جرای م را نیوز تعیوین نمووده اسوت کوه در رعایوت حقووق موتهم و دادرسوی عادالنوه و
محدودیت مدت سلا آزادی متهم و همچنین تطاب کامل با اسناد بوینالمللوی حقووق
بشر در این زمینه گامهایی اساسی بهشمار میآیند.

 .3.2.3حقّ درخواست بررسی قیانونیبیودن سیلب موقیت آزادی و درخواسیت
آزادی
ازآنجا که اصل بر آزادی متهم درحین انجام تحقیقات مقدماتی به اعتبار حاکمیوت اصول
برائت است و سلا آزادی خالف اصل بووده و صورفاً در مواقو اسوتثنایی ممکون اسوت
موضو حکم قورار گیورد و اینکوه اشوتباهات گریزناپوذیر قضوایی تجربیوات تلخوی را از
محرومنمودن افراد بیگناه از آزادی به یادگوار گذاشوته اسوت و قووانین پیشورفته آیوین
دادرسی کیفری برخالف آنچه که در گذشته حاکم بود ،بهنحوی که صورفاً مقوام قضوایی
 .7مادة  111قانون آیین دادرسی کیفری مصو 1311ش مقرر نموده است:
«هرگاه در جرایم موضو بندهای «الف»« ،» « ،پ» و «ت» مادة  311ایون قوانون توا دو مواه و در
سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین ،متهم در بازداشت بماند و پروندة اتهامی او منتهی به
تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ،بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قورار توأمین اسوت .اگور جهوات
قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ،با لکر علل و جهات مزبور ،قرار ،ابقا و مراتا
به متهم ابالغ میشود... .هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده ،حسا مورد ،هر دو مواه یوا
هر یک ماه اعمال می شود .بههرحال مدت بازداشت متهم نبایود از حوداقل مجوازات حوبس مقورر در
قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم مجازات موجا سلا حیوات مودت بازداشوت
موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.
تبصرة  .1نصا حداکثر مدت بازداشت ،شامل مجموعه قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سوایر
قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود».
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صادرکنندة قرار بازداشت موقت یا جانشین وی میتوانست اقدام بوه تخفیوف ،تبودیل یوا
فک قرار بازداشت موقت نمایند ، 8ح پوژوهشخوواهی موتهم از تصومیم قضوایی مقوام
1
تصمیمگیرنده را در صورت لزوم اعمال کنترل قضایی و دادرسی دو درجهای پذیرفته است.
بند  1از مادة  1میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در بهرسمیت شناختن ایون
ح مقرر داشته است« :هرکس در اثر دستگیری یا بازداشتشدن از آزادی محروم شوود
ح دارد به دادگاه تظلم نماید ،به این منظور که دادگاه بودون توأخیر راجو بوه قوانونی
بودن بازداشت اعالم نظر کند و در صورت غیرقوانونی بوودن بازداشوت حکوم آزادی او را
صادر کند».
ظاهراً مبنای پذیرش این ح کاستن از اشتباهات قضایی و در نتیجه تحدیود هرچوه
بیشتر آثار اقدام خالف اصل برائت مقام قضایی در بازداشت متهم است.
فک قرار بازداشت یا تبدیل آن به تقاضای متهم ،از دیرباز در بند  1موادة  38قوانون
آیین دادرسی کیفری ایران مصو 1111ش پذیرفته شوده بوود ،اموا بوا تصوویا قوانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقال در سال 1373ش ،ح شکایت از قرار بازداشوت بوه
موجا بند ( ) مادة  11قانون یادشده از میان رفت که تعودی بور حقووق و آزادیهوای
فردی متهم بهشمار آمده و نقض تعهدات بینالمللی کشور در زمینة دادرسی منصوفانه و
اعطای ح تجدیدنظرخواهی به متهم بود و اعتراضات حقووقدانوان را درپوی داشوت توا
سرانجام با تصویا قانون آیین دادرسی دادگاههوای عموومی و انقوال در اموور کیفوری
مصووو 1378ش و در مووادة  33ایوون قووانون دوبوواره قوورار بازداشووت موقووت قابوول
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اعالم شد .به موجا ایون مواده « ...مهلوت
تجدید نظرخواهی11روز بوده و دادگاه صالح خارج از نوبت به درخواست متهم رسویدگی
میکند  ..درصورتیکه دادگاه تجدیود نظور اعتوراض موتهم را وارد تشوخی دهود قورار
بازداشت موقت را فسخ و پرونده را به منظور اخذ تأمین مناسا بوه دادگواه صوادرکننده
قرار اعاده میکند».
تمهید دیگری که برای تضومین حقووق موتهم و جلووگیری از سولا آزادی از افوراد
برخالف قانون در قانون پیشگفته اندیشیدهشده بود ،لزوم اخذ تأیید رئیس حوزة قضایی
محل یا معاون وی در شرایطی بود که دادرس قرار مزبور را صادر نموده باشد.
 .8این روش قدیمی بیش از تصویا قانون  1ژوئیوه  1835متوداول بوود و بوا تصوویا قوانون تشوکیل
دادگاههای عمومی و انقال 1373ش درایران پذیرفته شد.
 .1این ح در قالا روش قدیمی در حقوق کامنال به نام  hebeas corpusکوه احضوار موتهم بوهمنظوور
بررسی قرار بازداشت موقت وی نزد قاضی است ،مدتهاست که در سیسوتمهوای تواب نظوام کوامنال
شناخته شده است.
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در قانون اصوال قوانون تشوکیل دادگواههوای عموومی و انقوال مصوو 1381ش،
قانونگذار سازوکار مناساتری برای کنترل قضایی و اعتراض بوه قورار بازداشوت موقوت
پذیرفته و تکالیفی را نیز متوجة مقام صادرکنندة قرار نمووده بوود .در بنود « » موادة 3
قانون یادشده ،بازپرس که ح صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد ،در صورت صدور
قرار از سوی وی باید به تأیید دادستان برسد و همچنین در صوورت مرتفو شودن دلیول
بازداشت ،رف بازداشت باید با موافقت دادستان باشد .همچنین در این بنود ،حو موتهم
برای درخواست رف بازداشوت از خوود در صوورت مرتفو شودن دلیول بازداشوت از وی
بهرسمیت شناخته شده بود.
همچنین بند «ط» از مادة  3قانون یادشوده نیوز مرجو صوادرکننده قورار بازداشوت
موقت را درصورتیکه پرونده در دادسرا به تصمیم نهایی منتهی نشوده باشود ،در جورایم
موضو صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در دیگر جرایم تا دومواه نسوبت بوه
فک یا تخفیف قرار تأمین متهم تعیین تکلیف نماید؛ مگر آنکوه دالیول قوانونی یوا علوت
موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در ایون صوورت بوا لکور
آنها قرار ابقا میشود و در این صورت متهم ح دارد از این تصمیم ظرف مودت 11روز
از تاریخ ابالغ به وی حسا مورد به دادگاه عمومی یا انقال محل شکایت نماید.
همانگونه که در متن بند « » و «ط» آشکار است ،قانونگذار ایوران بورای تضومین
ح اعتراض متهم به قرار بازداشت موقوت «عوالوه بور «حقوی» کوه بورای اعتوراض بوه
«صدور» و «ادامه» قرار بازداشت برای متهم شناخته بوود« ،تکلیفوی» نیوز بورای مرجو
صادرکنندة قرار پیشبینی نموده تا وی نیز قرار خوود را در فواصول زموانی معوین موورد
بازبینی قرار دهد» (خالقی ،1311 ،ص.)138
11
قانون آیین دادرسی کیفری 1311ش نیز در مادة  111در خصووص اعتوراض قورار
بازداشت تقریبا همان مفاد قوانین ساب را پذیرفته است و در مادة  111نیز ح اعتراض
متهم را به تجدید و ابقای قرار بازداشت موقت پس از گذشوت دو مواه در جورایم مهوم و
یک ماه در دیگر جرایم ،ظرف  11روز از تاریخ ابالغ در دادگاه صالح بهرسومیت شوناخته
است.
مادة  111قانون یادشده و تبصرة  1آن نیز ح درخواسوت تخفیوف توأمین را حتوی
پس از صدور کیفرخواست فقط برای یکبوار بوهرسومیت شوناخته و دادگواه را حتوی در
 .11مادة  111قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد« :هرگاه علت بازداشوت مرتفو شوود و موجوا
دیگری برای ادامة آن نباشد ،بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رف بازداشت میکند  ...اگور
متهم نیز موجبات بازداشت را مرتف بداند ،میتواند فک قورار بازداشوت یوا تبودیل آن را از بوازپرس
تقاضا کند ... .متهم در هر ماه فقط یک بار میتواند این درخواست را مطر کند».
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صورت درخواست فرجامخواهی از حکم نیز مکلف به رسویدگی دانسوته اسوت و مطواب
مادة  ،115دادگاه مکلف است اعتراض متهم را در وقت فوقالعاده رسیدگی کند.
بنابر مواد یادشده از قوانون آیوین دادرسوی دادگواههوای عموومی و انقوال مصوو
1378ش و قانون اصال قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقوال مصوو 1381ش و
قانون آیین دادرسی کیفری 1311ش ،روشن است که قوانین ایران در زمینة شوناخت و
اجرای ح اعتراض به سلا موقت آزادی بهصراحت بیان شده و از این جهوت کوامالً بوه
اسناد بینالمللی حقوق بشر و بهخصوص با بند  1مادة  1میثاق بینالمللی حقوق مودنی
و سیاسی منطب است و قوانین کشور در این زمینه دارای ابهام و اشکالی نمیباشد.

نتیجه
 .1آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوقی اسوت کوه بورای هموه انسوانهوا بوهرسومیت
شناخته شده است و در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز دولتها موظف بوه پاسوداری از
آن شدهاند.
 .1بر اساس ح آزادی و امنیوت شخصوی ،هموة افوراد هموواره بایود از حو آزادی
برخوردار باشند و سلا آزادی از اشخاص باید استثنایی باشد .این امر در قوانون اساسوی
جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از اسناد بینالمللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده
است.
 .3سلا آزادی و امنیت شخصی افراد باید تنها بر پایة قانون و دستور مرج قضوایی
و به حکم ضرورتی گریزناپذیر انجام گیورد .ایون امور در قووانین اساسوی و عوادی ایوران
بهرسمیت شناخته شده است و اگرچه دارای ایرادهوا و نقو هوایی اسوت ،قوانون آیوین
دادرسی کیفری مصو 1311ش ،همة ایرادهای موجود در قوانین کنونی را رف نمووده
است.
 .1سلا آزادی که از سوی مراج قضایی بهعمل میآید باید مستدل و موجه باشد و
مستند قانونی و دالیل صدور آن بیان شود .در قووانین ایوران بوهصوراحت قووانین آیوین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقال در امور کیفوری و مواده واحودة قوانون آزادیهوای
اساسی و حفظ حقوق شهروندی بهصراحت پذیرفته شده است.
 .5بر اساس ح آزادی و امنیت شخصی ،ضروری است سولا آزادی کوه بور اسواس
قانون بهعمل آمده است ،محدود به مدت معین باشد و هرچوه زودتور دادرسوی عادالنوه
دربارة اشخاص دستگیرشده بهعمل آید .در قوانین ایران ،قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقال در امور کیفری و قانون اصال قوانون تشوکیل دادگواههوای عموومی و
انقال این ح را بهرسمیت شناخته ،اما دارای ابهامهایی است که قانون آیین دادرسوی
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کیفری مصو 1311ش ،افزونبر رف آنها مدت سلا موقت آزادی را نیز کواهش داده
است.
 .3با توجه به اصل من سلا آزادی ،افراد ح اعتراض بوه دسوتگیری یوا بازداشوت
خود را دارند .قوانین ایران بهصراحت این اصل را بهرسمیت شناخته است.
 .7بر اساس ح آزادی و امنیت شخصی ،افوراد حو درخواسوت آزادی خوود را بور
اساس غیرقانونی بودن سلا آزادی خود دارنود .قووانین ایوران ایون اصول را بوهصوراحت
بهرسمیت شناخته است.
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 .1خالقی ،علی ( ،)1311آییین دادرسیی کیفیری  ،چواپ پوانزدهم ،تهوران ،موسسوة مطالعوات و
پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
 .5خزائی ،منوچهر (  ،) 1377مجموعه مقاالت فرایند کیفری ،چواپ اول ،تهوران ،انتشوارات گونج
دانش.
 .3خسروی ،حسن ( ،)1388حقوق اساسی  ،2چاپ سوم ،تهران ،انتشارات پیام نور.
 .7گلدوست جویباری ،رجا ( ،)1311کلیات آیین دادرسی کیفری ،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات
جنگل.
 .8هاشمی ،محمد ( ،)1381حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،چاپ اول ،تهران ،نشر میزان.
 .1همو ( ،)1387حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ج ،1چاپ بیستم ،تهران ،نشر میزان.
 .11همو و دیگران ( ،)1383حقوق بشر و مفاهیم مساوات ،چواپ اول ،تهوران ،انتشوارات دانشوکدة
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

