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صۀۀۀ پژ،89-19ژتۀۀق وژشصۀۀ ژ،5931/10/59ژتۀۀق وژوۀۀ:

چکیده:
یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است.
ولی در برخی موارد ،با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم ،اقدامات سـالب آزادی
همانند بازداشت موقت اجتنابناپذیر است .این اقدام مغایر بـا اصـل برائـت بایـد بـه
کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیـرد .بـه منظـور
تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه ،در این نوشتار از یک سو بر الزامی
بودن شرایطی برای مقام صادرکنندة قرار از قبیل بیطرفی ،استقالل ،ترافعـی بـودن
فرایند تصمیمگیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میـان مقـام تحقیـق و مقـام
صدور قرار تأکید میگردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضـروری ،شـخص
در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مسـتقلی اعتـراض خـود را
اعالم نماید .برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید
در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذینفع و با سیسـتم تعـدد قاضـی در
مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضـی را اتخـاذ نمایـد .بـدیهی
است بهرهگیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه میتواند ما را در جسـتن مـدلی
عادالنه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت بـه عنـوان شـدیدترین
اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.
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مقدمه
یکی از اهداف مهم قوانین دادرسی کیفری برقراری امنیت در جامعه است .برای رسـیدن بـه
این اهداف باید ابزار و تدابیر الزم تدارک دیده شود به گونهای که ضمن تأمین حقوق جامعه،
حقوق و آزادیهای فردی حفظ شود .یکی از تـدابیر و اقـداماتی کـه در ایـن مسـیر اسـتفاده
میشود بازداشت موقت است.
بازداشت موقت به نگهداری متهم در بازداشتگاه در طول تمام و یا قسـمتی از تحقیقـات
مقدماتی و یا دادرسی گفته میشود 5.بدیهی است باید به این تعریف «اختیار تعیین بازداشـت
موقت به وسیلة مقامات صالح قضایی بر اساس تشریفات و ضوابط قانونی» افزود .به موجـب
این اقدام و بدون اینکه مجرمیت شخص به اثبات رسیده باشد ،آزادی او سـلب مـیشـود .در
واقع این اقدام به نوعی قصاص پیش از اثبات جنایت بـه شـمار مـیرود .بـر همـین اسـاس
بازداشت موقت برخالف «اصل برائت» 6قلمداد میشود ،9زیرا متهم پـیش از اثبـات جـرم در
دادگاه صالح روانه زندان میشود و حال آنکه زندان جایگاه اشخاصی است که مجرمیت آنهـا
به موجب فرایند دادرسی عادالنه و از طریق صدور حکم قطعی محرز شده باشـد 3.از ایـن رو
ضرورت پیشگیری از فرار ،جلوگیری از تداوم فعالیتهای مجرمانه ،عـدم فشـار بـر شـهود و
 .5آخوندی ،آیین دادرسی کیفری( ،تهـران :سـازمان چـاپ و انتشـارات .598 ،)5928 :هوشـنگ ناصـرزاده،
«حبس و توقیف قانونی» ،مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسالمی .48 ،)5945( 2
2. La présomption d` innocence

 .9به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،اصل برائت است و هیچکس از نظر
قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگـاه صـالح ثابـت گـردد» .همچنـین در مـاده 55
اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است:
«هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد ،بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای
عمومی که در آن کلیه تضمینهای الزم برای دفاع او تأمین شده باشد ،تقصیر او قانوناً محرز گردد».
با اینکه مهم ترین جایگاه اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری است ،ولی از دیدگاه تحوالت قانونی
از ابتدا تاکنون مادة اختصاصی برای درج مفاد اصل برائت در قوانین دادرسی کیفری اختصاص داده نشده
بود .خوشبختانه به تازگی در ماده  3قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که:
«ماده  -4اصل ،برائت اسـت .هرگونـه اقـدام محدودکننـده ،سـالب آزادی و ورود بـه حـریم خصوصـی
اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صـورت
این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند» .برای اطـالع
بیشتر ،نک :آشوری« ،بحثی پیرامون توقیف احتیاطی».9 ،
 .3منوچهر خزانی« ،بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثـار آن» ،مجلـه کـانون وکـال
 538و .524 ،)5928( 533
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مطلعان ،ممانعت از بین بردن ادله و مدارک مرتبط با جرم از جمله علل توجیه بـه کـارگیری
بازداشت موقت به شمار می رود .از سوی دیگر با توجه به شـدید بـودن اقـدام مـذکور و نیـز
اشکاالت حقوقی (از قبیل مغایرت با اصول آیین دادرسی کیفری مانند اصل برائـت) و اثـرات
سو روانشناختی و جامعهشناختی بر متهم از جمله علل مخالفت با بازداشـت موقـت قلمـداد
1
میگردد.
از این رو چاره ای نیست جز اینکه در مقام جمع میان دو حق فردی و عمومی راهکارهایی
را مورد توجه قرار داد .بر همین اساس به مانند سایر تدابیر پیشبینیشده در فراینـد دادرسـی
کیفری ،باید میان حق «تأمین» 2شخصی و «امنیت» 4عمومی رابطة معنـیدار و منطقـیای
برقرار باشد ،تا از یک سو ،جامعه برای مقابله با مجرمین خطرناک و نیـز جـرایم شـدید و در
راستای تأمین و تحصیل دلیل از ابزار و امکانات الزم بهرهمند باشد و از سوی دیگـر اعمـال
امنیت عمومی و نظم عمومی نباید بستری برای نادیده گرفتن حقوق فردی اشخاص گـردد،8
زیرا مقتضای «دادگری شایسته و عادالنه» جمع میان دو حق اجتماع و افراد است .بر اسـاس
همین مبنا باید گفت که استفاده از بازداشت موقت به عنوان اقـدامی احتیـاطی اسـتثنایی بـر
اصل قلمداد میشود .الزمة پذیرش چنین مبنایی این است که در مقررات قانونی موارد تجویز
بازداشت موقت به کمترین میزان خود برسد و منجر به «تخصیص اکثـر» نگـردد و از سـوی
دیگر موارد صدور قرار بازداشت موقت باید جنبة حصری داشته و به صورت روشن و شفاف در
قوانین دادرسی کیفری منعکس شود .به هر ترتیب توسل به بازداشت موقت بنا بر ضرورت در
بیشتر کشورها دیده میشود .مطابق آماری که در سال  6229در آلمان منتشر شد ،حـدود 92
درصد زندانیان به اشخاص تحت بازداشت موقت اختصاص داشت و بر همین اساس مقـررات
گستردهای در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان ضمن مواد  556تا  592بـه بحـث بازداشـت
موقت اختصاص داده شده است .در انگلستان بازداشت پیش از محاکمه خالف اصل برائـت و
آزادیهای شخص قلمداد میشود و از سال  5342به موجب قانون آزادی به قید ضمانت Bail
 Acte 1976آزادی پیش از محاکمه یکی از حقوق اشخاص قلمداد گردیـده اسـت ،بـا ایـن
5. Pradel(j). Procédure pénale. 673.
6. Le droit a` la sûreté
7. Le droit a` la sécurité

 .8برای نمونه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها بر تأمین و تضمین حقوق فردی اشـخاص تأکیـد شـده
است :در ماده  6قانون اساسی آلمان بیان شده است که آزادی حق انکارناپذیر اشخاص اسـت و هرگونـه
خدشه به حقوق افراد باید به موجب قانون باشد.
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وصف مطابق آماری که اعالم گردیـده اسـت در سـال  6222حـدود  54درصـد زنـدانیان را
بازداشت موقت تشکیل میداده است .در بلژیک بنا به اهمیت موضوع قانونی اختصاصی تحت
عنوان قانون راجع به بازداشت احتیاطی مصوب سال  35333به این امر اختصاص یافته اسـت
و در سال  6223مشخص شد که  93درصد زندانیان مربوط به بازداشت موقت است .حسـب
تحقیقاتی که در دانمارک و اسپانیا به عمل آمده اسـت مشـخص شـده اسـت کـه در حـدود
یک چهارم زندانیان به بازداشت موقت اختصاص یافته است .در سال  6229مشخص شد کـه
52
حدود  94درصد بازداشتیها مربوط به بازداشت موقت بوده است.
بر این اساس یکی از دغدغههای عمده سازمان ملل جستن راهحلهایی به منظور اتخـاذ
ساز و کاری مناسب در خصوص قرار بازداشت موقـت بـا هـدف کـاهش جمعیـت کیفـری و
55
آسیبهای ناشی از آن بوده است.
در چنین رویکردی فرایند صدور قرار بازداشت موقت به علت خالف اصل بودن و نیـز بـا
توجه به تبعات و آثاری که برای مـتهم بـه همـراه دارد ،بایـد از الزامـات و شـرایط ویـژهای
برخوردار باشد ،تا بتوان از این طریق به دو هدف گفتهشده رسید .افزون بـر ایـن ،در صـورت
صدور قرار بازداشت موقت با حصول شرایط قانونی به وسیلة قاضی ،مـتهم بایـد بتوانـد طـی
فرایندی عادالنه نسبت به صدور این قرار در مرجعی بیطرف و مسـتقل اعتـراض بـه عمـل
آورد.
بر این اساس در این نوشتار تالش میشود در قدم نخسـت آیـین صـدور قـرار بازداشـت
موقت از حیث شمارش ویژگیهای مطلوب فرایند و جلسة تحقیقیای که بـه منظـور صـدور
قرار بازداشت موقت برگزار میشود و نیز حقوق دفاعی مـرتبط بـا ایـن موضـوع و سـاختار و
سازمان تصمیم گیری در این خصوص تبیین شود .در گام دوم ،پس از صـدور قـرار بازداشـت
موقت به صورت امری استثنایی به منظور جلوگیری از بازداشتهای غیرعادالنـه و نیـز عـدم
استمرار آن بدون توجیه منطقی ،به ساز و کارهای الزم برای اعتراض نسبت به این قرار اشاره
می شود .برای توضیح این دو امر با کمک از مطالعات تطبیقی به ویژه تطبیق با نظام دادرسی
کیفری فرانسه ،و در برخی موارد با نظامهای دادرسی انگستان ،آلمان و ایتالیا تالش میشـود

9. La loi du 20 Juillet 1990 relative a` la détention préventive
10. documents de travail du Sénat. Série législation comparée. Les droits du justiciable et de la
détention proviso ire. 3
11. Nations Unies, Office contre la drogue et le crime ,mesures carcérales et mesures non
privatives de liberté, Détention avant jugement.15
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عمق موضوع تبیین گردد .بدیهی است سایر موضوعات راجع به قرار بازداشت موقت از قبیـل
انواع قرار بازداشت موقت و شرایط صدور و مدت ایـن قـرار مـیتوانـد موضـوع نوشـتارهایی
مستقل قرار گیرد.
 -8آیین صدو

از آنجا که قرار بازداشت موقت موجب سلب آزادی اشخاص میگردد ،در قوانین آیین دادرسی
کیفری تشریفات و ترتیبات اختصاصی ای برای آن تدارک دیدهاند .غایت هـدف قانونگـذاران
رسالتمدار ،تدوین و پی ریزی ساختار و سازمانی مناسب به منظور اتخاذ تصمیم در خصـوص
قرار بازداشت موقت است ،تا از یک سو ،به حقوق اشخاص و از جمله اصل «برائت» آسـیبی
وارد نگردد و ا ز سوی دیگر جامعه از گزند متهمانی که بیم ارتکاب جرم و یا اختالل در مسیر
تحقیقات در مورد آنها میرود ،ایمن باشد.
در همین راستا در قوانین آیین دادرسی کیفری بر پـذیرش «قـرار بازداشـت موقـت» بـه
عنوان اقدامی اجتنابناپذیر در تأمین «نظم عمومی» صحه گذاشتهاند ،ولی تالش کردهاند که
توسل به قرار بازداشت موقت در فرایندی «ترافعی» 56و به عنوان آخرین راهحل ،با کمتـرین
میزان ،در موارد خاص و به صورت شفاف ،توسط مقام قضایی بیطرف و صالح ،صورت گیرد.
 -8-8پیش بیای فرایادی ترافعی برای پیشگیری از صدو قرا ههدی بدز ااهت م قهت
ادعد الاه

حال که صدور قرار بازداشت موقت برخالف اصل برائت قلمداد میشود ،در کاربرد آن باید بـا
کمال دقت و احتیاط عمل کرد و برای صدور آن باید تشریفات و تضمینهای محکمی برقرار
کرد تا از صدور بازداشت های غیرقانونی و ناعادالنه دوری کرد و از حـدس و گمـان در ایـن
زمینه خودداری کرد ،چنانچه حاکمان ستم پیشه بـا صـرف ظـن و گمـان اشـخاص را روانـة
زندانها میکردند .نقل شده است که یزید به عبیداهلل بن زیاد نوشته است:
59
« به صرف اتهام و گمان ،اشخاص را روانه زندان کن و به قتل برسان»
برای این منظور قاضی باید از هر ابزاری برای ضرورت تجویز مـوارد اسـتثنایی بازداشـت
12. Cntradictoire

« .59إحبس علی الظن و اقتل علی التهمه» .ابن شهر آشوب .مناقب آل ابی طالب .جلد سوم .631 .به نقل از:
فخار طوسی ،حقوق متهمان ( بررسی فقهی و حقوقی) ( قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی وابسـته
به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم18 ،)5935 ،
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موقت استفاده کند و در این راه گوش فرا دادن به ادله و اظهارات مـتهم از جایگـاه ویـژهای
برخوردار است .شنیدن و آگاهی از اظهارات و دالیل طرفین دعـوا و نیـز تبـادل اطالعـات و
دالیل آنها گامی مهم در راستای صدور قرار بازداشت عادالنه است .رسیدن به حقیقت زمانی
شدنی است که تمام وقایع و موضوعات مرتبط با پرونده در فضـایی آزاد و همـراه بـا امنیـت
(صرف نظر از ضعف و قوت طرفین) به صورت دقیق گفته شـود و هریـک از طـرفین دالیـل
مناسب به حال خود را بازگو کند و در فرصتی مناسب و معقول نسبت به ادلهای که به زیـان
او ابراز شده اس ت ،پاسخ دهد .به طور کلی منظور از ترافعی بودن فرایند صدور قرار بازداشـت
موقت این است که شخص متهم از ادله ای که علیه اوست و قاضی را متقاعد به صدور قـرار
بازداشت موقت کرده است ،آگاه شود  53برآیند چنین رسیدگیای پی بردن بـه تمـام زوایـای
پرونده و غفلت نورزیدن از جزئیات آن است .شاید در بستر چنین جلسات و تحقیقاتی ،قاضـی
به حقیقت موضوع نزدیک شود و بر اساس نتـایجی کـه از ایـن فراینـد بـه دسـت مـیآورد،
تصمیمات عادالنه و سنجیده ای بگیرد .در این شرایط است کـه مـیتـوان سـخن از «اصـل
تساوی سال ها» و «آیین دادرسی ترافعی» به میان آورد .این ویژگی باید به عنـوان یکـی از
شاخصههای دادرسی عادالنه در تمام مسیر فرایند کیفری ،حکومت کند.
فرایند «تحقیقات مقدماتی» و نیز صدور قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از رخدادهای
سنگین و زیان بار برای متهم از شمول قاعده فوق مستثنا نیست .شاید بنابر همین علت باشـد
که در ماده  45قانون اساسی دانمارک تصریح شده است که پس از «تحت نظر» قرار گرفتن
اشخاص و پیش از هرگونه تصمیمی در مورد بازداشت موقت باید به اظهارات و دالیل گوش
فرا داد و فرصت کافی برای دفاع به متهم داد.
یکی از لوازم دادرسی ترافعی که زمینهساز دفاع واقعی است ،مشارکت و حضور یک وکیل
دادگستری در چنین فضایی است .بر همین اساس در برخی قوانین دادرسی کیفـری از جملـه
قانون آیین دادرسی کیفری بلژیک حضور وکیل دادگستری در چنین جلسهای الزامی اسـت و
این حق باید به متهم یادآوری شود و در هر صورت چنانچه وکیل حضور نداشته باشد ،قاضی
رأساً وکیلی برای او انتخاب میکند .بر اساس همین رویه قوانین دادرسی آلمان ،اسپانیا تدوین
51
و تنظیم شده است.
14. Commission de suivi de détention provisioire .rapport au Garde des Sceaux.15.
15. documents de travail du Sénat. Série législation comparée. Les droits du justiciable et de la
détention proviso ire.22
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علت این موضوع ،اهمیتی است که تحقیقات مقدماتی در فرجام پروندههای کیفری دارد؛
زیرا در بیشتر موارد حکم و جهتگیری قاضی دادگاه نتیجة این تحقیقات اسـت و تصـمیمات
مهمی چون بازداشت موقت از نتایج ملموس آن است .بنابراین در چنـین شـرایطی حضـور و
مشارکت وکیل دادگستری میتواند در حسن انجام تحقیقات مقدماتی و تصمیمات مؤثر واقـع
شود .علم و اشرافی که وکیل دادگستری بر موضوعهای حقوقی دارد مـیتوانـد ضـامن عـدم
انحراف عدالت کیفری و کارگزاران نظام قضایی گردد.
بر همین اساس در ماده  531قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر شده است که اگـر
تصمیم «قاضی آزادیها و بازداشت» 52بازداشت موقت باشد ،باید این تصمیم در پایان جلسه
یا «مذاکرهای ترافعی» 54گرفته شود ،نه اینکه قاضی به صورت تنهایی و بدون حضور متهم و
به اصطال در وقتی فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید .افزون بر این ،در همین ماده تصریح شده
است که متهم حق دارد به منظور تدارک دفاع ،مهلتی مناسـب را از قاضـی درخواسـت کنـد.
همانند سایر کشورها ،متهم حق دارد از معاضدت و کمک وکیل دادگستری بهرهمند باشد .این
وکیل می تواند انتخابی و یا انتصابی باشد .به طـور کلـی بـر اسـاس مـاده  531قـانون آیـین
دادرسی کیفری فرانسه سه مرحله متوالی برای رسیدن بـه چنـین جایگـاهی در نظـر گرفتـه
میشود:
نخست ،بر اساس ماده  594-3و بند نخست مـاده  531قـانون آیـین دادرسـی کیفـری
فرانسه در دو حالت کلی پروندة مستعد صدور قـرار بازداشـت موقـت بـه قاضـی آزادیهـا و
بازداشت ارجاع میشود.
در بیشتر موارد دادستان از طریق بیان دالیل و مالحظات الزم از بازپرس تقاضای صدور
قرار بازداشت موقت مینماید .بازپرس در چنین حالتی در اسرع وقت پرونده را به همراه عقیده
خود (در قالب صدور قرار مقتضی) که میتواند عدم مفید بودن بازداشت موقت باشد به اطالع
قاضی آزادیها و بازداشت موقت می رساند .بدیهی است در صورتی که نظر قاضی آزادیها و
بازداشت عدم به کارگیری قرار بازداشت موقت باشد ،باید نظر خـود را در قالـب صـدور قـرار
مقتضی صادر کند .دادستان میتواند نسبت به این قرار اعتراض کند و پس از اصالحات قانون
در سال  6223دادستان میتواند به صورت مستقیم به قاضی آزادیها و بازداشت جهت صدور
قرار بازداشت موقت مراجعه کند.
16. Le juge des libertés et de la détention.
17. Débat contradictoire.
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در حالت دوم ،در برخی اوقات بازپرس به این نتیجه می رسد کـه صـدور قـرار بازداشـت
موقت ضروری است .در این حالت با توجه بـه صـدور قـرار مقتضـی ،تقاضـای صـدور قـرار
بازداشت موقت از قاضی آزادیها و بازداشت بنماید.
دوم ،بر اساس بند دوم تا چهارم و بند ششـم مـاده  531قـانون آیـین دادرسـی کیفـری
فرانسه ،پس از آنکه قاضی آزادیها و بازداشت با توجه به دالیل و قرائن موجود به این نتیجه
می رسد که صدور قرار بازداشت موقت ضروری است ،باید مالحظات و نظـرات ذینفـع و یـا
وکیل او را جمع آوری کند .با توجه به رویه قضایی فرانسه در صورتی کـه تصـمیم مبنـی بـر
صدور قرار بازداشت موقت در غیاب وکیل گرفته شـود ،از آنجـا کـه مسـتلزم نقـض حقـوق
اشخاص است ،مطابق ماده  545قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم ابطال تصمیمگرفته شده
58
است.
سوم ،بر اساس بندهای  2تا  3ماده  531قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آنچنان کـه
بیان شد جلسه و مذاکره ترافعی برای صدور قرار بازداشت موقت ضروری اسـت .نکتـه مهـم
این است که جلسه ترافعی مذکور باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
چنانچه نظر قاضی بر استفاده بازداشت موقت باشد ،قاضی به متهم تفهـیم مـیکنـد کـه
تصمیم وی در خصوص قرار بازداشت موقت در پایان مذاکرهای ترافعـی اتخـاذ مـیشـود .در
همین راستا متهم حق دارد که مهلتی برای تدارک دفاع خود ،تقاضـا نمایـد .در صـورتی کـه
متهم وکیل انتخابی نداشته باشد ،برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماینـد .اصـل بـر ایـن
است که جلسه مذکور به صورت علنی برگزار میشود ،مگر اینکه علنی بودن این جلسـه بـه
روند تحقیقات و دادرسی خللی وارد کند و یا به کرامت اشخاص و یـا منـافع اشـخاص ثالـث
آسیبی وارد کند.
در قوانین کشور ما ،در صدر ماده  654قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده اسـت
که « :به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و
تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی ،بازپرس پس از تفهیم اتهـام و تحقیـق
الزم ،در صورت وجود دالیل کافی ،یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکنـد  »...چنانچـه
دیده میشود ،قاضی یک جانبه و بدون استماع اظهارات مـتهم و یـا وکیـل او در ایـن مـورد،
تصمیم میگردد و برگزاری جلسه ای ترافعی بـا حضـور مـتهم و بـه بحـث گذاشـتن دالیـل
18. Pradel(j). Procédure pénale.681.
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ضروری نیست .قاضی در این خصوص بدون برگزاری نشسـت تخصصـیای در ایـن زمینـه
تصمیم میگیرد.
ممکن است در پاسخ گفته شود که بر اساس ماده  532قانون جدید آیین دادرسی کیفری،
متهم میتواند ضمن دسترسی به وکیل دادگستری از خود دفاع کنـد .بـدیهی اسـت چنانچـه
متهم یا وکیل او با ادله روشن و مستند اتهامهای واردشده را انکار کنند ،دیگر مجـالی بـرای
صدور قرار بازداشت باقی نمیماند .ضمن اینکه بر اساس مـاده  535قـانون جدیـد اصـل بـر
دسترسی به اطالعات و محتویات پرونده است و بر این اساس متهم و یا وکیل وی میتوانند
ضمن دسترسی به اطالعات مذکور از متهم دفاع نموده و در نتیجه مانع صدور قرار بازداشـت
موقت در این زمینه گردد.
با این وصف از بررسی مطالعات تطبیقی چند نکته قابل برداشت است .نخست ،از دیـدگاه
مطالعات تطبیقی آنگونه که در بـاال بیـان شـد ،برگـزاری جلسـه و فراینـدی ترافعـی بـرای
تصمیم گیری در مورد بازداشت موقت ،الزامی است .در حالی که در نظام دادرسی ما قاضی در
این خصوص تکلیفی ندارد .به دیگر سخن ،از منظر مطالعات تطبیقی ،چنانچه دیدگاه قاضـی
بر به کارگیری سایر قرارها باشد ،نیازی به برگزاری چنین نشست ترافعی نیست .این موضوع
به علت سنگین بودن قرار بازداشت موقت است و قانونگذاران در این مسیر کمال احتیاط را از
خود بروز دادهاند.
از سوی دیگر حسب برخی از قوانین یادشده در باال ،حضـور وکیـلمـدافع مـتهم در ایـن
نشست ضروری است و حتی اگر متهم قدرت انتخاب وکیل نداشته باشد ،باید ترتیبی فـراهم
گردد تا از طریق وکیل تسخیری ،زمینـه دسترسـی مـتهم بـه معاضـدت و مشـاورت وکیـل
دادگستری مهیا گردد.
 -8-8اقدامدت سدزمدای مادسب برای صدو قرا بدز اات م قت عد الاه

یکی از مبانی دادرسی عادالنه و منصفانه وجود ساختاری منسـجم ،کارآمـد و تضـمینکننـده
حقوق اشخاص است .بر این اساس تصمیمگیری درباره بازداشت موقت در تشکیالت دادسـرا
نیز باید از همین شیوه پیروی کند.
به منظور تضمین و حفظ حقوق و آزادیهای فردی 53و جلـوگیری از اسـتبداد قضـایی و
19. Bergoignan –Esper Claudine.La Séparation des fonctions de justice répressive.9

ژان الرگیه .آیین دادرسی کیفری فرانسه .ترجمه حسن کاشفی اسماعیلزاده (تهران :کتابخانه گنج دانش،)5948 ،
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«بیطرفی قاضی»62و 65هر بخش از این مقاطع به مقامات مستقل قضایی سپرده شده اسـت.
به عبارت دیگر ،فرایند کیفری از زمان کشف جرم تا زمان اجـرای مجـازات بـه پـنج مرحلـه
تقسیم میشود و هریک از این مراحل به وسیله مقام خـاص و بـا تشـریفات ویـژهای انجـام
میشود 66و این در حالی است که فرایند دادرسی مدنی در جلسه دادرسی و محاکمه خالصـه
میشود 69.البته در مقابل ،برخی به ادغام مشاغل قضایی تمایـل دارنـد .زیـرا ادغـام مشـاغل
قضایی بر کارایی نظام عدالت کیفری ،به ویـژه ایجـاد سـرعت در فراینـد کیفـری و کـاهش
هزینه ها مؤثر است .گرایش مذکور به دلیل الزامات حقوق بشری مورد اقبال اکثر قانونگذاران
63
قرار نگرفته است.
یکی از ویژگی های اساسی در مورد مرجع صدور نسبت به قرار بازداشت موقت این اسـت
که این مرجع باید از شرایط و ویژگیهایی برخوردار باشد تا بتواند با توجه به مقررات قانونی و
شرایط مورد نظر در خصوص این قرار تصمیم عادالنهای اتخاذ کند .از جمله ایـن ویژگـیهـا
رعایت بیطرفی و استقالل قضایی به شمار می رود .بر این اساس قوانین مختلف دادرسی دو
الگو را در این زمینه انتخاب کرده اند .برخی از کشورها که دارای نظام دادسرایی هستند ،برای
رعایت عدالت و نیز با توجه به لزوم بیطرفی مقام قضایی در این زمینه ،بازپرس که نسبت به
سایر قضات دادسرا از استقالل و بیطرفی بیشتری برخوردار است ،گزینش و انتخاب کردهاند.
دستة دوم فراتر از دستة نخست ،اختیار صدور قرار بازداشت موقت را به قاضیای هـمردیـف
قاضی دادگاه سپرده اند و این موضوع به دلیل احتیاطی است که ایـن قـوانین بـرای تضـمین
«دادرسی منصفانه» و حقوق متهم در پیش گرفته اند .ایـن مقـام قضـایی شخصـی خـارج از
تشکیالت دادسرا به شمار میرود تا از بیم جانبداری احتمالی مقامات دادسرا مصون بماند.
براساس همین مبنا در حقوق فرانسه مقرر شده است که مرجع صـدور در خصـوص قـرار
بازداشت موقت باید قاضیای نشسته 61هم ردیف با رئیس و یا نایب رئیس دادگاه باشد ،تا بـا
← .91
20. L’impartialité du juge.
21. Rassat Michèle Laure. procédure pénale. 60. Josserand Sylvie. L’impartialité du magistrat
en procédure pénale. 222.

 .66آخوندی ،آیین دادرسی کیفری (تهران :انتشارات اشراق (دانشگاه قم) ،)5943 ،جلد چهارم (اندیشهها).98 ،
 .69گاستون استفانی ،ژرژلواسور و برناربولوک ،آیین دادرسی کیفری ،ترجمه حسن دادبان (تهـران :انتشـارات
دانشگاه عالمه طباطبائی ،)5944 ،جلد اول.39 ،
24. Pradel Jean. Droit pénal comparé. 414.
25. Magistrat du siège.
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توجه به دانش ،تخصص و تجربه خود بتواند در این زمینه تصمیم عادالنهای بگیـرد .عنـوان
این قاضی ،قاضی آزادیها و بازداشت است 62.به طور کلـی مطـابق نظـام دادرسـی کیفـری
فرانسه این قاضی چهار وظیفه اصلی برعهده دارد:
نخستین و مهم ترین تکلیف این قاضی ،صدور قـرار بازداشـت موقـت بـه تبـع برگـزاری
جلسه ای ترافعی است ،دومین وظیفه تمدید قرار بازداشت موقت بر اساس شرایط و تشـریفات
پیشبینی شده در قانون اسـت ،سـومین تکلیـف ،رسـیدگی و تصـمیم مقتضـی در خصـوص
اعتراضهای به عمل آمده از سوی ذی نفع اسـت .چهـارمین و آخـرین وظیفـه ایـن قاضـی
رسیدگی و صدور تصمیم مقتضی در قبال نقض تکالیف مـرتبط بـا تـدبیر کنتـرل قضـایی و
احتماالً صدور قرار بازداشت موقت است 64.همانگونـه کـه دیـده مـیشـود بیشـتر تـدابیر و
تصمیمهای اتخاذی در مورد قرار بازداشت موقت توسط قاضـی آزادیهـا و بازداشـت گرفتـه
میشود.
در تمامی این موارد قاضی آزادی ها و بازداشت از طریق قرار موجهی از سوی بـازپرس و
همراه با مالحظات دادسرا در جریان امر قرار میگیـرد (موضـوع مـواد  594-5قـانون آیـین
دادرسی کیفری فرانسه).
با این وصف موضوع ایجاد قاضی آزادیها و بازداشت همـواره محـل بحـث و گفتگـوی
حقوقدانان فرانسوی قرار میگیرد .مهم ترین دلیل موافقان این نهاد حقوقی این بوده است که
ایجاد آن با احتیاط قضایی و رعایت حقوق متهمان و تضمین اصـل برائـت همسـو اسـت .از
سوی دیگر تجویز صدور قرار بازداشت موقت به بازپرس این خطر را در پی دارد که بـازپرس
در راستای انجام تحقیقات و رسیدن به حصول نتیجه بخواهد متهم را در موضع ضـعف قـرار
داده و فشارهای ناشی از سختی دوران بازداشت موقت باعث تسریع و یا حتی تحریک مـتهم
به اقرار و یا همکاری مؤثر با نظام عدالت کیفری مینماید .از سوی دیگر این نهاد مورد انتقاد
حقوقدانان فرانسوی نیز قرار گرفته است .مهمترین انتقاد این است کـه ایـن وضـعیت باعـث
کندی کار دادگستری و عدم پیشرفت کار میشود ،ضمن اینکه نمیتوان گفت بازداشت موقت
 .62قاضی آزادی ها و بازداشت تأسیسی است که در سال  6222در قانون آیین دادرسـی کیفـری فرانسـه ،در
قانونی تحت عنوان حمایت از فرض بیگناهی و حمایت از بزهدیده ( Loi n 2000-516 du 15 juin 2000
 )renfoncant la protection de la présomption d´ innocence et les droits des victimsایجاد شد.
مهم ترین علتی که باعث ترغیب قانونگذار به تأسیس این نهاد شد ،این بود که سابق بـر آن بـازپرس در
خصوص تصمیمات ناظر به صدور قرار بازداشت موقت رعایت بیطرفی نمیکرد.
27. Pradel(j). Procédure pénale.675.
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تنها عامل اقرار متهمان است .از سوی دیگر به علت بیگانه بودن قاضی آزادیها و بازداشـت
68
با موضوع پرونده و وقایع جزئی آن ،بیم آن میرود که تصمیم عادالنهای گرفته نشود.
در آلمان نیز اگرچه فرایند تحقیقـات مقـدماتی بـه وسـیله دادسـرا انجـام مـیگیـرد ،امـا
63
تصمیمگیری در مورد این قرار از اختیارات قاصیای مستقل است.
در حقوق بلژیک تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت ،بازپرس اسـت کـه یـا
92
خود و یا با تقاضای دادسرا حسب مورد در این زمینه اقدام میکند.
در دانمارک نیز چنین وضعیتی برقرار است ،مسؤولیت انجام تحقیقـات مقـدماتی برعهـده
دادسرا است ،با این وصف ،در خصوص اقدامات و تدابیر «الزامآور» 95که بازداشـت موقـت از
96
جمله این اقدامات است در اختیار قاضی مستقلی قرار میگیرد.
در اسپانیا با توجه به مراحل مختلف آیـین دادرسـی و بـر اسـاس اینکـه پرونـده در چـه
مرحلهای باشد ،تصمیم مقتضی گرفته میشود .اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشـد،
99
بازپرس در خصوص بازداشت موقت تصمیم میگیرد.
93
این قرار در ایتالیا با تقاضای دادسرا و توسط «قاضی تحقیقات ابتدایی» انجام میشود.
با اینکه در این کشور تحقیقات مقدماتی توسط دادسـرا و بـا کمـک پلـیس قضـایی صـورت
میگیرد ،اما نظارت بر حسن انجام تحقیقات صورت گرفته با موازین و شرایط قانونی با قاضی
91
تحقیقات ابتدایی است.
در هلند تصمیم در خصوص قرار بازداشت موقت بـا تقاضـای دادسـرا و توسـط بـازپرس
92
صورت میگیرد.
در نظام دادرسی کیفری ایران بنا به دالیل مختلف این نظم سازمانی فراز و نشـیبهـای
گوناگونی داشته است .به نظر میرسد به دو علت برقراری تأمین امنیت عمومی و عدم نیروی
قضایی به اندازه کافی و عدم وجود بستر مناسب ،تفکیک مقام تعقیـب از تحقیـق در قـوانین
آیین دادرسی کیفری مراعات نگردیده است و در همین راستا نظـم سـازمانیای کـه بایـد در
28. Ibid. 675.
29. documents de travail du Sénat. Série législation comparée. Les droits du justiciable et de la
détention proviso ire.30.
30. Ibid.26.
31. Contrainte.
32. Ibid.36.
33. Ibid.36.
34. Juge de l` enquête préliminaire.
35. Ibid.40.
36. Ibid.36.
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خصوص صدور قرار بازداشت موقت رعایت گردد ،مخدوش شده است .با عنایت به مـاده 36
قانون آیین دادرسی کیفری  945936تفکیک مقام تعقیب از تحقیق رعایت نشده اسـت و بـه
دیگر سـخن در خصـوص قـرار بازداشـت موقـت هـم دادسـتان و هـم بـازپرس مجـاز بـه
تصمیمگیری هستند.
با این حال فراتر از شرایط سـازمانی مناسـب ،برقـراری و گسـترش فرهنـگ سـازمانی و
آموزشهای بدو و ضمن خدمت قضایی و منش و شخصیت قضات رسیدگیکننده ،مـیتوانـد
در کاربرد بازداشت موقت در عمل مؤثر واقع شود .قضات باید بر این باور باشند که استفاده از
بازداشت موقت به عنوان خطیرترین تدبیر تحقیقات مقدماتی متضمن و مستلزم سلب آبـروی
شخصی میشود که هنوز بهرهمند از اصل برائت است و چهبسـا بـه دنبـال برگـزاری فراینـد
دادرسی حکم برائت وی مسجل و قطعی اعالم و احراز گردد .در همین راستا در نظام حقوقی
فرانسه که زمانی «بازپرس» قویترین قاضی 98به شمار میرفت و آن هم به خاطر تصمیمات
مهمی از قبیل بازداشت موقت ،این انتقاد مطر شد که بازپرس نوعـاً جـوان و فاقـد تجربـة
کافی در این زمینه هستند و بنابراین نباید اختیارات مهمی از قبیل بازداشت موقـت بـه آنهـا
سپرده شود 93.به دیگر سخن مقامات صادرکنندة احکام به زیان حقـوق و آزادیهـای فـردی
باید از منش و شخصیت محکم و کارآزموده ای برخـوردار باشـند .از سـوی دیگـر در اذهـان
عمومی مردم و عرف حکم به بازداشت موقت همسان با محکومیت قطعی اشخاص به شـمار
میرود و به نوعی شخص بازداشتشده از دیدگاه عامة مردم محکـوم بـه بزهکـاری قلمـداد
می شود و بدین ترتیب حیثیت و آبروی شخص بازداشتشده به گونهای چشمگیر مخدوش و
آسیب میبیند .بر این اساس قضات باید در آموزشهای حرفـهای خـود مـوارد بـه کـارگیری
بازداشت موقت را فرا گیرند .از سوی دیگر شخصـیت و مـنش قاضـی در مواجهـه بـا چنـین
 .94ماده  36قانون آیین دادرسی کیفری  5936مقرر میکند که:
« تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است .در غیر جرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده
( ) 926این قانون ،در صورت کمبود بازپرس ،دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است کـه بـرای
بازپرس تعیین شده است .در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد،
قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم ،باید در همان روز صـدور بـه نظـر
دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهـارنظر کنـد
»...
38. Puissant magistrate.
39. Melle Elise MARTIN. La rôle Le juge des libertés et de la detention en procédure
pénale.20
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تدابیری از اهمیت برجسته ای برخوردار است .قضاتی که از تعالی اخالقی و پایبندی به اصول
حرفه ای برخوردار باشند ،همانند سایر تکالیف قانونی در اعمال این اختیار بـا دقـت و احتیـاط
برخورد کرده و حتیالمقدور سعی میکنند از صدور بازداشتهای غیرقانونی خـودداری کننـد.
این موضوع باید در استخدام و به کارگیری قضات دادگستری مورد توجه شایان قرار گیرد.
 -8فرایاد اعنراض

با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت ،همواره در نظام های دادرسی کیفری فراینـدی را بـه
منظور بازبینی و اصال اشکاالت احتمالی در مورد صدور و یا استمرار قرار بازداشت موقت در
نظر می گیرند .بنابراین یکی از حقوق اساسی متهمان در بند قرار بازداشت موقت ،پـیشبینـی
حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است .ولی با این وصـف کشـورهای گونـاگون از
شیوة یکسانی در این زمینه پیروی نکرده اند و هر کشوری متناسب با شـرایط خـود ،شـیوه و
روشی را گزینش نموده است.
از دیدگاه مطالعات تطبیقی برای رفع و نقض قرارهای بازداشت موقت ناعادالنه شیوههای
گوناگون وضع میشود ،تا از صدور و یا استمرار بازداشتهای موقت غیرقانونی جلوگیری شود.
برای نمونه در فرانسه حق اعتراض به قرار بازداشت موقت نزد «شـعبه تحقیـق» 32و یـا
قاضی آزادیها و بازداشت وجود دارد .مطابق ماده  538قـانون آیـین دادرسـی کیفـری ایـن
کشور ،شخص بازداشتشده و یا وکیل وی میتوانند در هر زمانی از فرایند دادرسی تقاضـای
آزادی داشته باشند .با این وصف تقاضای آزادی بایـد پـس از اظهـارنظر قاضـی آزادیهـا و
بازداشت صورت گیرد .درخواست آزادی از بازپرس پرونـده صـورت مـیگیـرد و بـازپرس در
اینگونه موارد نظر دادستان را نیز اخذ میکند .بازپرس در این موارد دالیـل تـوجیهی خـود را
خطاب به قاضی آزادیها و بازداشت صادر میکند .در همین راستا قاضی آزادیها و بازداشت
باید در ظرف سه روز کاری نظر خود را در قالب قراری موجه مشتمل بر ابعاد ماهوی و شکلی
موضوع صادر نماید .در صورتی که در مهلت یادشـده اتخـاذ تصـمیم صـورت نگیـرد ،مـتهم
میتواند به صورت مستقیم درخواست خود را در شعبه تحقیق مطر نماید.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری آلمان دو شیوه برای اعتراض و یا بازبینی قرار بازداشت
موقت دیده میشود .بر اساس ماده  554قانون آیین دادرسی کیفری این کشور ،متهم میتواند
از دادگاهی که پرونده در حوزة آن جریان دارد ،بخواهد که در خصوص آن «بررسی حقوقی و
40 .La chamber de l’ instruction.
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قضایی» 35به عمل آید .در این شیوه که موضوع یک «آیین دادرسـی شـفاهی و ترافعـی»
قرار میگیرد ،دادگاه ذیربط باید در طول دو هفته تصمیم مقتضی خود را مبنـی بـر اسـتمرار
قرار بازداشت موقت و یا خاتمه بخشیدن به قرار مذکور اتخاذ نماید .این شیوه اعتراض توسط
ذی نفع در هر زمانی توسط متهم مقدور است .شیوة دوم این است کـه مـتهم در نـزد قاضـی
صادرکننده قرار بازداشت ،اعتراض به عمل آورد .قاضی یادشده مکلف اسـت ظـرف سـه روز
پرونده را به «دادگاه عالی منطقهای» 39بفرستد.
شکل دوم ارزیابی قرار بازداشت موقت در آلمان بازبینیای است که رأساً 33به وسیله نظام
عدالت کیفری صورت میگیرد .به موجب بند پنجم ماده  554قانون آیین دادرسی کیفری در
پایان سه ماه از آغاز بازداشت موقت و عـدم اعتـراض ذینفـع و نبـود وکیـل ،دادگـاه عـالی
منطقه ای باید به لحاظ شکلی و ماهوی ،در خصوص استمرار قرار بازداشت موقت ارزیابی خود
را اعالم کند .این ارزیابی به دنبال برگزاری جلسهای شفاهی و ترافعی انجام میشود.
در انگلستان نیز امکان اعتراض به بازداشتهای غیرقانونی وجود دارد ،اگر متقاضی مدعی
فقدان شرایط قانونی بازداشت باشد ،میتواند متقاضی صدور «قراری به منظور بررسی قانونی
بودن بازداشت» 31خود گردد.32
در دانمارک هم با گذشتن چهارده روز از استمرار بازداشت موقت ،متهم میتواند نسبت به
صدور قرار بازداشت موقت اعتراض نماید .این اعتراض هم به صورت کتبـی و هـم شـفاهی
34
مقدور است.
در ایتالیا نیز از امکان اعتراض به قرار بازداشت موقت وجود دارد .پس از گذشتن ده روز از
صدور قرار بازداشت موقت متهم می تواند تقاضای بازنگری و اعتـراض خـود را بـه «دادگـاه
33
آزادی» 38اعالم نماید .دادگاه آزادی با تعدد قاضی اداره میشود.
در حقوق ایران نیز با توجه به تصویب قانون آیـین دادرسـی کیفـری  5936تحـوالتی در
خصوص شیوه اعتراض به این قرار ایجاد شده است .در سه مقطع امکان اعتراض و یا بازبینی

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Demande de verification
procédure orale et contradictoire
Le tribunal regional supérieur
D´ office
Habeas corpus
Les documents de travail du Sénat. Série législation comparée. Les droits du justiciable et
de la détention provis ire.22
47. Ibid .24
48. Tribunal de la liberté
49. Ibid. 41
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نسبت به قرار بازداشت موقت وجود دارد:
نخست ،پس از صدور قرار بازداشت موقت و پس از ابالا این قرار مطـابق بنـد ب مـاده
 642قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است؛
دوم ،در زمان استمرار قرار بازداشت موقت نیز امکان اعتراض بـه قـرار بازداشـت موقـت
وجود دارد .به دیگر سخن هرجا متهم موجبات و یا علل موجهی در خصوص عدم مشروعیت
قرار بازداشت موقت داشته باشد میتواند نسبت به این موضوع درخواست مقتضی نمایـد و در
صورتی که این درخواست از سوی بازپرس رد شود ،میتواند نسبت به این تصـمیم اعتـراض
12
نماید؛
سوم در نهایت در پایان مقاطع یک و دو ماه بازپرس مکلف اسـت نسـبت بـه وجاهـت و
15
قانونی بودن شرایط بازداشت موقت تصمیم مقتضی بگیرد.
بنابراین چنانچه دیده میشود قانونگذار ایران متناسب با تحوالت جهـانی در زمینـه قـرار
بازداشت موقت عمل کرده است و از طریق شیوههای گوناگون حق اعتراض متهم به رسمیت
شناخته است.
در پایان این بند باید یادآوری نمود که در بیشتر نظامهای حقوقی دو شیوه برای اعتراض
و یا بازبینی قرار بازداشت موقت ،اختصاص داده انـد .شـیوة مرسـوم و متـداول ،بـه رسـمیت
شناخت حق اعتراض متهم است که پس از ابالا قرار بازداشت موقت ،وی حق اعتراض پیدا
میکند و میتواند در مراجع قضایی صالح حق خود را اعمال کند .نکتة دیگر در این زمینه این
است که مرجع رسیدگی به اعتراض متهم باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ بر اساس اصـول
 .12ماده  635قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که:
«هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ،بـازپرس بـا موافقـت دادسـتان
فوری از متهم رفع بازداشت میکند .در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس ،حل اختالف با دادگاه
صالح است .اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ،میتواند فک قرار بازداشت یـا تبـدیل آن را از
بازپرس تقاضا کند .بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مسـتدل راجـع بـه درخواسـت
متهم اظهارنظر میکند .در صورت رد درخواست ،مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابالا میشود و
متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند .متهم در هر ماه فقط یکبار مـیتوانـد ایـن درخواسـت را
مطر کند».
 .15ماده  636قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر میدارد که:
«هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) ،و (ت) ماده  926ایـن قـانون تـا دو مـاه و در سـایر
جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین ،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم
نهایی در دادسرا نشود ،بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است »...
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دادرسی منصفانه باید مرجع مذکور با بیطرفـی و اسـتقالل کامـل بتوانـد در خصـوص ایـن
موضوع مهم اتخاذ تصمیم نماید .با این وصف با عنایت بـه مطالعـات تطبیقـی در خصـوص
مراجع یادشده می توان چند موضوع را یادآوری نمود .نخست ،به جهت تأمین استقالل مراجع
تصمیمگیر در این زمینه ،شـعب اختصاصـیای در حـد مراجـع تجدیـدنظر بـه ایـن موضـوع
اختصاص داده شده است .دوم ،در برخی از کشورهای مورد مطالعه بـرای حسـن رسـیدگی و
تصمیم عادالنه و شایسته مقرر شده است که جلسات رسیدگی ترافعـی و بـا حضـور ذینفـع
برگزار گردد تا این مراجع با اطالعات بیشتری از موضوع بتوانند نسبت بـه موضـوع تصـمیم
بگیرند.

انیجه
بازداشت موقت شدیدترین اقدام علیه سالب آزادی پیش از محاکمه اسـت .از ایـن رو برآینـد
مطالعات تطبیقی در این حوزه این است که کمتـرین مـورد اسـتفاده را در جریـان تحقیقـات
مقدماتی داشته باشد .برای همین استفاده حداقلی نیز ضوابط و قواعد گوناگونی پیشبینی شده
است که میتواند ضامن حقوق و آزادی های فردی باشد و نیز به مثابه مانعی بـرای انحـراف
مقامات قضایی قلمداد میشود.
بر اساس همین نگرش است که قانونگذاران مختلف تالش کرده اند که به صورت شفاف
و ضابطهمند این قواعد را در قوانین آیین دادرسی کیفری پیشبینی نمایند.
یکی از موضوعات مهم فرایند صدور قرار بازداشت موقت است .در این راستا در مطالعات
تطبیقی دو نتیجه روشن و ملموس دست یـافتنی اسـت .نخسـت اینکـه رسـیدن بـه تصـمیم
بازداشت موقت باید مبتنی به دالیل و مدارک روشن و بدون شبهه باشد .برای رسیدن به این
منظور و برای دستیابی به ماهیت و عمق موضوع و پرونده ،در برخـی از کشـورها «فراینـدی
اختصاصی و افتراقی» پیشبینی نمودهاند .این فرایند دارای دو ویژگی اثرگذار و مهـم اسـت؛
نخست اینکه برای صدور قرار بازداشت موقت بـه عنـوان شـدیدترین اقـدام علیـه حقـوق و
آزادیهای اشخاص ،باید «جلسهای اختصاصی» بدین منظور تشکیل گردد .ماهیت این جلسه
باید به صورت «ترافعی» باشد .بدین معنی که مقام قضایی دالیل و مدارک علیه مـتهم را در
آن جلسه به بحث بگذارد و متهم نیز فرصت کافی برای دفاع از خویش در اختیار داشته باشد.
از این طریق است که ضعف و قوت ادله و مدارک برای قاضی روشن مـیگـردد و از ایـن رو
قاضی مستند به نتایج و مدارک به دست آمده از این جلسه تصمیم مقتضی در خصوص صدور
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قرار و یا عدم صدور قرار بازداشت موقت میگیرد .این تماس رو در رو علم قاضی را به وقایع
عینی پرونده دوچندان کرده و با لمس این وقایع امید مـیرود کـه تصـمیمی عادالنـه اتخـاذ
گردد.
از سوی دیگر ،برای تقویت وصف ترافعی بودن این فرایند در قـوانین برخـی از کشـورها
حضور و مشارکت یک وکیل دادگستری در جلسة تصمیمگیری در خصـوص قـرار بازداشـت
موقت ،الزامی قلمداد شده است .با حضور وکیل آشنا به قوانین و ضوابط آیین دادرسی کیفری
و حقوق جزاست که ادله و مدارک ابرازی از سوی قاضی پرونده در معرض بررسی عمیـقتـر
قرار میگیرد و در ارزیابی و تصمیمگیری قاضی مؤثر واقع خواهد شد.
هرچند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  5936از حیث توجه به حقـوق دفـاعی مـتهم
گامهای اساسیای برداشته است و به حضور کمرنگ و تشریفاتی گذشته وکیل ،جان و قدرتی
بخشیده است ،اما با این وصف ،در خصوص اختصاص فرایندی مجـزا و جداگانـه بـه منظـور
اتخاذ تصمیم در خصوص قرار بازداشت موقت ،ساکت است و صدور قرار بازداشت موقت بـه
عنوان یکی از قرارهای اعدادی جریان تحقیقـات مقـدماتی بـه ماننـد سـایر قرارهـا صـورت
می گیرد .از سوی دیگر ،حضور وکیل دادگستری در جریـان اتخـاذ تصـمیم بازداشـت موقـت
ضروری به نظر نمی رسد .شاید دیدگاه قانونگذار این بوده است بنا بر اختیار گرفتن وکیـل در
جریان تحقیقات مقدماتی مستند به ماده  532قانون آیـین دادرسـی کیفـری ،دیگـر نیـاز بـه
تصریح چنین حقی در جریان صدور قرار بازداشت موقت نیست .ولی به نظر میرسد کـه بـه
استثنای جرایمی که مجازات آن سلب حیات و یا حبس ابد است (به موجـب تبصـره  6مـاده
 532قانون آیین دادرسی کیفری) در سایر جرایم وجود وکیل در جریـان تحقیقـات مقـدماتی
ضروری نیست ،بر این اساس در بسیاری از پروندهها متهم فاقد وکیـل در مرحلـه تحقیقـات
مقدماتی است .از سوی دیگر اختصاص جلسهای مستقل و جداگانـه بـرای تصـمیمگیـری در
خصوص قرار بازداشت موقت ،نشان از اهتمام قانونگذار به حقـوق و آزادیهـای فـردی دارد.
تصمیمگیری در خصوص قرار بازداشت موقت نباید به مانند سایر قرارها و یا تصمیمات جریان
تحقیقات مقدماتی تلقی گردد ،قرار بازداشت موقت آثاری همردیف مجازاتها را در پـی دارد،
از این رو ضروری است که نگاه قانونگذار به این مقولـه متفـاوت و متمـایز باشـد .از ایـن رو
پیشنهاد وضع مقرراتی در قانون آیین دادرسی کیفری به منظور برگزاری جلسه و یا نشسـتی
اختصاصی همراه با تشریفات متمایز از قبیل الزام به حضور وکیل دادگستری در جلسـهای بـا
وصف ترافعی میتواند در تقویت دادرسی عادالنه در کشور ما مؤثر واقع گردد.
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از سوی دیگر ،برای اینکه تصمیمات راجع به قرار بازداشت موقت عادالنـه اتخـاذ گـردد،
باید به لحاظ سازمانی نیز ویژگی هایی رعایت گردد تا اصول حاکم بر عدالت کیفری از قبیـل
استقالل قضایی و بیطرفی رعایت و تضمین گردد .یکی از این اصول سازمانی تفکیک میان
مقاطع پنجگانه 16است .بر این اساس در خصوص بازداشت موقت بایـد تفکیـک میـان مقـام
تعقیب از تحقیق رعایت گردد و حال آنکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایـن تفکیـک
رعایت نشده است ،به گونهای که میتوان گفت که در نظام قضایی ایـران دو مقـام تحقیـق
وجود دارد ،دادستان و بازپرس .در نتیجه عالوه بر مقامات قضایی دادگاه ،بازپرس و دادسـتان
اختیار صدور قرار بازداشت موقت را دارند .اعطـای اختیـار صـدور قـرار بازداشـت موقـت بـه
دادستان برخالف اصول آیین دادرسی کیفری است .زیرا بنابر جایگاه سازمانی دادستان که در
واقع مدعی است و خود یکی از طرفین دعوا به شمار میرود ،نباید اختیار صدور قرار بازداشت
موقت به وی اعطا گردد و بیم عدم بیطرفی در خصوص این مقام میرود.
یکی دیگر از دغدغه های برخی از کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق اتخـاذ رویکـرد
«بازبینی دوگانه» 19است .توضیح این مفهوم این است که با توجه به اهمیـت و شـدت قـرار
بازداشت موقت ضروری است که در خصوص این قرار دو مقام قضایی اظهارنظر کننـد ،ایـن
موضوع باعث افزایش دقت گردیده و در نتیجه امید می رود که با اتخاذ ایـن روش از صـدور
قرارهای بازداشت موقت ناعادالنه اجتناب گردد .لذا در برخی از نظامهای قضایی مورد مطالعه
عالوه بر رعایت تفکیک میان مقام تعقیب از تحقیق ،مقام تحقیق نیز استقالالً مجاز به صدور
قرار بازداشت موقت نیست ،زیرا انجام فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدن به نتـایج مشـخص
ممکن است بازپرس را از بیطرفی خارج کند .بر این اساس در نظام دادرسی کیفری فرانسـه
اختیار صدور قرار بازداشت موقت به قاضی بیطـرف و مسـتقلی بـه نـام قاضـی آزادیهـا و
بازداشت واگذار شده است .در نظام قضایی ایران در برخی از مـوارد از ایـن سیسـتم بـازبینی
دوگانه استفاده میشود ،متنهی اشکالی که وجود دارد ایـن اسـت کـه یکـی از ایـن مقامـات
دادستان است که علیاالصول نباید در فرایند صدور قرار بازداشت موقت دخالت نماید.
موضوع بعدی در خصوص فرایند عادالنه قرار بازداشت موقـت ایـن اسـت کـه مـتهم در
خصوص قرار بازداشت موقت حق اعتراض داشته باشد .در تمـامی کشـورهای مـورد مطالعـه
 .16کشف جرم ،تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،رسیدگی (محاکمه) و اجرای احکام ،پـنج مرحلـه آیـین دادرسـی
کیفری به شمار میرود.
53. Systéme double regard
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متهم به درستی حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت دارد .در نظام قضایی ایـران نیـز
متهم حق اعتراض نسبت به این قرار را دارد .از سوی دیگر عالوه بر پیشبینی حق اعتـراض
متهم نسبت به این قرار ،سیستم بازبینی و نظارت دستگاه قضایی نیز نسبت به قرار بازداشـت
موقت وجود دارد ک ه خوشبختانه در نظام دادرسی کیفری ایران این نوع نظارت هم در قوانین
آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است.
نکتة بعدی در این خصوص ویژگی مراجع رسیدگی به اعتراض اسـت ،در برخـی از ایـن
کشورهای مورد مطالعه مراجع قضایی اختصاصی ای برای اعتراض به قـرار بازداشـت موقـت
پیشبینی شده است .اختصاصی بودن و یا تخصصی بودن این مراجع باعث میشود که میزان
تخصص و مهارت قضات رسیدگیکننده ارتقا پیدا نماید و همین موضوع ارتبـاط مسـتقیم و
تنگاتنگی با صدور تصمیمات عادالنه و موجه قرار بازداشـت موقـت دارد .از سـوی دیگـر در
برخی از این کشـورها سیسـتم قضـایی رسـیدگی بـه اعتراضـات ،از سیسـتم تعـدد اسـتفاده
مینمایند ،و همین تعدد قضات باعث تقویـت اتقـان و اسـتحکام قرارهـای بازداشـت موقـت
میگردد.
پیشنهاد می گردد با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته و در راستای تخصصی کردن
امور ،شعبی از دادگاه های تجدیدنظر به بحث رسـیدگی بـه اعتراضـات نسـبت بـه قرارهـای
بازداشت موقت اختصاص یابد .این موضوع در بلندمدت میتواند پیامدهای بسـیار مثبتـی بـر
اصال رویه قضایی بر جای بگذارد.
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One of the functions of criminal procedure is support of the rights and individual
freedom. In some situations, restrictive actions such as detention to keep public
order and detect a crime is inevitable. This action is against the principle of the
innocence and therefore must be used as a last resort. To achieve mentioned purpose
and also fair justice, on the one hand at this essay will be emphasized that detention
warrant must be issued only by a “neutral, detached and independent” judge and also
detention being adversarial proceeding and making distinguish between
investigatory authority and judicial judge will be emphasized. On the other hand,
detained person at necessary situations in the legal manners must object to the
detention before an independent authority. According to comparison studies, judicial
authority must be considered the objection as soon as possible in the adversarial
proceeding and in presence of detained person. It is noted that this process must be
hold in the multiple judges system and obtained a suitable decision. It is obvious that
the use of comparison studies in the both of fields could assist us in seeking fair
model for the proceeding of issuance and objection to detention warrant as the most
serious action against individual right before issuing certain verdict.
Keywords: Detention, Objection, Issuance a Warrant, Investigation Proceeding,
Criminal Procedure Law.

