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چکیده
در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد بده زند انهدا و بازداتدت
گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث ت که نظام های
کیفری به تبعیت از اسناد بینالمللی توسل به قرارهای بازداتت موقت را در مرحله پیش از محاکمه بده
ح اقل رسان ه و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نماین .
از همینرو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این مالحظات و بدا مبندای بدرون رفدت از
معایب بازداتت موقت و با ه ف جایگزینی بازداتت موقت پیش بینی ت که بده تد ریج بدا الهدام از
حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( 1392اجرایی  )1394کشدورمان تد  .ایدن
قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قدانون ا یرالدککر قدراری تکمیلدی و فرعدی.
تناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمودِ آن با ویژگی غالبیِ تکمیلی بدودن و ارزیدابی میدزان
منطقی بودن تحلیل تیوه ی ص ور این قرار و تشریفات آن و نیز تناسان نِ مدوارد و الزامداتی کده بده
کارکرد این قرار می افزاین از جمله محورهایی هستن که بررسی آنهدا بده علدت ندو بدودن ایدن قدرار
ضرورت دارن  .بی تردی باتوجه به ج ی بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران هنوز بسیاری از جنبده
های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می بات  .لکا تبیین ترایط و ضوابط حقوقی اجرای ایدن
قرار برای کنشکران ع الت کیفری ایران آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه می توان بسیار از نکات را
روتن تر نمای .
واژگان کلی ی :قرار نظارت قضایی قانون آیین دادرسی کیفری  1392ویژگی غالبیِ تکمیلی بودن
اجرای قرار نظارت کارکردهای قرار نظارت.
* دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق کیفری و جرم تناسی واح امارات متح ه عربی دانشگاه آزاد اسالمی دبی امارات متح ه
عربی.
** استادیار گروه حقوق کیفری و جرم تناسی هیات علمی دانشگاه تهی بهشتی تهران ایران( .نویسن ه مسئول) docnas@mail.com
*** استادیار گروه حقوق کیفری و جرم تناسی هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ایران.
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 -1مقدمه
قرار نظارت قضایی تاکنون به تکل فراگیر به قلمرو سیاست جندایی ایدران راه پید ا
نکرده است و در حال حاضر تنها یکی از مصادیق آن مدورد توجده مقدنن قدرار گرفتده
است که این مص اق قرار ع م روج متهم از کشور اسدت (نیدازپور  .)221 :1390بدر
اساس ماده  133قانون آیین دادرسی کیفری مصوب « 1378با توجه به اهمیت و دالیدل
جرم دادگاه می توان عالوه بر موارد مککور در ماده قبل قرار عد م دروج مدتهم را از
کشور صادر نمای  .م ت اعتبار این قرار تش ماه است و چنانچه دادگاه الزم ب ان مدی
توان هر تش ماه یک بار آن را تم ی نمای  .این قرار پس از ابالغ ظرف مد ت بیسدت
روز قابل اعتراض در دادگاه تج ی نظر استان می بات ».
ب ین ترتیب قرار نظارت قضایی در مقررات کنونی و جاریِ کشور جایگاهی ند ارد
و تنها مص اق آن همانا قرار ع م روج از کشور اسدت .حدال آنکده تد وین کنند گان
الیحۀ آیین دادرسی کیفری با توجه به آثار مفی این تیوه آن را در فصدل هفدتم بخدش
دوم کتاب اول ذیل عنوان «قرارهای تأمین و نظارت قضایی» پیش بیندی کدرده اند  .بده
گواهی مطالبی که از این پس واهن آم قرار نظارت قضایی با الهدام از قدانون آیدین
دادرسی کیفری فرانسه وارد متن قانون ج ی آیین دادرسی کیفری مصوب  1392تد ه
است.
در نظام دادرسی فرانسه نظارت قضایی که بوسیلۀ قانون تدمارۀ  70 -643مصدوب
 17ژوئیۀ  1970در تالش برای تحکیم تضمین حقوق فردی تهرون ان معرفدی گردید ؛
نهادی مح ود کنن ۀ آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقدات تحدت عندوان
ت ابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داتته و نسبت بده فدردی
صادر می تود که تحت تعقیب قرار گرفته است .در نظام این کشور از سدال  1808کده
قانون تحقیقات جنایی به تصویب رسی تا قانون  7فوریه  1933قانونگکار تحت تداثیر
تمایالت آزادی واهانه بوده است؛ اما از  1935تا تصویب قانون آیین دادرسی کیفدری
 1985بازگشتی به ان یشه های اقت ارگرایانه داتته و در این قانون بازداتت پیشدگیرانه
را که پیشتر به صورت استثنایی مشاه ه میت دوباره احیا نمود .اما از ایدن تداریخ بده
بع همۀ قانونگکارها و نماین گان عمومی تمایل به اصالح سا تار قضدایی داتدتهاند و
همانگونه که فرانسوا فورمن بیان داتت« :مح ودیت آزادی (در مورد بازداتت موقدت)
هر روز مح ودتر می تود» (.)232: 2007, Fourment
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در فاصلۀ زمانی بین سالهای  1970تا  1975در موضوع آزادی های فردی پیشدرفت
های وبی نمایان ت  .در این بین قانون  17ژوئیۀ  1970با تأسیس نهاد نظارت قضدایی
اق ام بینابینی میان آزادی و زن انی ت ن به وجود آورد .این قانون با ه ف تراکم زدایدی
از زن انها به دادگاه اجازه داد تا برای اجتناب و جلوگیری از تکدرار جدرم و توجده بده
پیشگیری ب ون ایرادات زن ان ت ابیر نظارت قضایی را صورت دهن  .در کشور فرانسده
قرار نظارت قضایی با قانون  17ژوئیۀ  1970که تحت عنوان قانون تحکدیم آزادی هدای
متهم به تصویب رسی موادی چن را به بازداتت موقت متهمان و لدزوم تح ید مدوارد
آن ا تصاص داد ( .)443: 2006,Leroyدر این قانون مقررات ناظر به کنترل یا نظدارت
قضایی ت وین گردی ه و بر این نکته تاکی ت ه است کده آزادی مدتهم باید از دید گاه
قاضی تحقیق به عنوان اصل تلقی گردد و در نتیجه بازداتت موقت بای به عندوان یدک
امر استثنائی م نظر قرار گیرد .از آن تاریخ تاکنون نیز مواد قانونی مربوط بده بازداتدت
موقت متهمان دگرگونی های فروانی را تاه بوده اسدت .در نهایدت قدانون  15ژوئدن
 2000نیز به نوبۀ ود در راستای هماهنگ کردن قدوانین فرانسده بدا توقعدات ناتدی از
پیوستن این کشور به کنوانسیون اروپایی حقدوق بشدر گدامهدای مدثثری برداتدته تد
(آتوری  .)96 :1382قانون ا یرالککر بر وصف استثناییِ استقرار تحت بازداتت تأکید
نموده است (بوریکان و دیگران .)189 :1389
قانونگکار ج ی فرانسه بازپرس (قاضی تحقیق) را مکلف کرده است که با احترام به
اصل آزادی متهمان به جای توقیف به ص ور یک یا چن قرار از  17قراری که در ماده
 138قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به قرار نظارت قضدایی ا تصداص داده و در آن
این قرارها را احصاء نموده بود مبادرت کن (آتوری  .)271 :1382بر اساس ایدن مداده
«اگر تخص تحت بررسی متهم محکوم به تحمل مجازات حبس جنحه ای یا مجدازات
بسیاری ت ی ی ت ه بات نظارت قضایی میتوان توسط هیأت تحقیقاتی بازپرسی یدا
قاضی آزادی ها و بازداتت دستور داده تود .ایدن نظدارت تدخص مربوطده را بندا بدر
تصمیم هیأت تحقیقاتی بازپرسی یا قاضی آزادیها و بازداتت به تبعیت از یدک یدا چند
مورد از الزامات زیر وا می دارد( »...ت ین .)135 :1391
بر همین اساس ت وین کنن گان قانون آیین دادرسی کیفری از سال  1385به این سو
تا آ رین نسخه الیحه قرار نظارت قضایی را م نظر قرار داده و آن را پیش بیندی کدرده
ان  .این قرار در متن قانون تمارۀ مواد مختلفی را بده دود دید ه بدود مدواد 126-32
 204 221-142و در آ ر ماده  247قانون ج ی آیدین دادرسدی کیفدری بده ایدن قدرار
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ا تصاص داده ت  .در ماده  247آم ه است کده «بدازپرس مدیتواند متناسدب بدا جدرم
ارتکابی عالوه بر ص ور قرار تأمین قرار نظارت قضایی را که تامل یک یا چن مدورد
از دستورهای زیر است برای م ت معین صادر کند  :الدف) معرفدی نوبده ای دود بده
مراکز یا نهادهای تعیین ت ه توسط بازپرس ب) منع رانن گی با وسایل نقلیه موتدوری
پ) منع اتتغال به فعالیت های مدرتبط بدا جدرم ارتکدابی ت) ممنوعیدت از نگهد اری
سالح دارای مجوز ث) ممنوعیت روج از کشور».
آنچه در مراحل مختلف ت وین الیحدۀ آیدین دادرسدی ثابدت بدوده اسدت تکمیلدی
وان ن قرار نظارت قضایی (به عنوان اصل) و پیش بینی قرار نظدارت قضدایی مسدتقل
(تنها در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) است حال آنکه متغیرترین جزء مربدوط
به قرار نظارت قضایی دستورات موضوع آن می باتن که ابت ائاً هشت مورد سدسس نده
مورد و در نهایت به پنج مورد حاضر تب یل ت ه است .پس از این مق مده تفصدیلی در
این مقاله ابت ائا به مفهوم تناسی تیوه اجرا تا اتمده آن و در نهایدت کارکردهدای آن
پردا ته می تود.
الف) ماهیت قرار نظارت قضایی
پیش بینی و ظهدور نظدارت قضدایی در نظدام حقدوقی فرانسده هماندا بدا رویکدرد
برونرفت از معایب بازداتت های موقت صدورت گرفتده اسدت (: 1964,Sliwowski
 )272و از همین رو آنچه در تنا ت ماهیت این قرار می توان مثثر واقع تدود هماندا
این نکته است که در این قرار جایگزینی بازداتت موقت جایگاهی ویژه دارد .از طرفی
دیگر نیز قانونگکار فرانسوی درص د ت ه است تا با نگرتی مبنی بر توسل استثنائی بده
بازداتت موقت و احترام به اصل آزادی عنوان کلی قرار نظارت قضایی را بر مجموعده
ای از دستورات و الزامات ا تیار کن  .رفتهرفته در اثر دطمشدی و رهنمودهدای اسدناد
بینالمللی و منطقهای در صوص تیوۀ بهرهگیریِ ح اقلی از بازداتت موقدت قدوانین
دادرسی کشورها نیز به طور گسترده نسبت به ح اقلتر کردن استفاده از بازداتتِ پدیش
از محاکمه مقررههایی را در قوانین ود پیش بیندی نمودند  .مضدافاً اینکده ا تصداصِ
بخشی از جمعیت زن ان به زن انیانِ منتظرِ محاکمه به لزوم بازبینی در قواع و مقدررات
بازداتت موقت و نیز طرح جدایگزین هدایی بدرای آن دامدن زد و در پاسدخ بده چندین
ضرورتهایی در کشوری چون فرانسه با ه ف پیشبینی قدراری جدایگزینِ بازداتدت
موقت و درواقع هم به همین صورت قرار نظارت قضایی پیش بینی گردی .
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در نظام حقوقی فرانسه قرار نظارت قضایی به عنوان قرارِ جایگزین بازداتت موقدت
به رسمیت تنا ته ت ه است که در آن فرد متهم را به یدک یدا چند تعهد مدککور در
قانون پایبن می نمای و چنانچه وی از آن تعهد ات و الزامدات تخطدی نمدود ضدمانت
اجرای بازداتت نسبت به وی اعمال می گردد .بنابراین از نظر ما در حقوق فرانسه قدرار
نظارت قضایی قراری مستقل و جایگزین قلمد اد مدی تدود .بدا دقدت در قدانون آیدین
دادرسی کیفری فرانسه که در آن همهی جایگزین های نوین و سنتی را ذیل عنوان نوین
قرار نظارت قضایی پیشبینی و برای همۀ آنها ضمانت اجرای بازداتت موقت قرار داده
است می توان گسدترۀ ماهیدت جدایگزینی قدرار نظدارت قضدایی را دریافدت .بندابراین
جایگزین وان ن ماهیت قرار نظارت قضدایی در قدانون آیدین دادرسدی کیفدری 1392
اقرب به صواب نیست.
قرار نظارت قضایی در نظام دادرسدی کیفدری فرانسده در سدطن نخسدتِ قرارهدای
تأمین کیفری جای داتته و به وقت تخلف از آن است که قرار بازداتدت موقدت ظداهر
می تود .بر همین اساس این قرار قراری اصلی است طیدف وسدیعی داتدته و تمدامی
قرارهای غیر از بازداتت موقت که برای دسترسی به مدتهم و نیدز اصدالح وی در نظدر
گرفته می تون را تامل می تود  .از این رو میتوان این قرار را در حقوق این کشدور
با توجه به مواد  137و  138قانون آیین دادرسی کیفری ب ین بیان تعریف نمود :قدراری
اصلی و جایگزین بازداتت موقت که به علت ضرورت های تحقیق یا به عندوان تد ابیر
تأمینی با تح ی حقوق و آزادیهای متهم و ِاعمال کنترل و نظارت قضایی نسبت به او
صادر می تود و در صدورت ناکدافی بدودن بدا حضدور در محدل سدکونت بدا نظدارت
الکترونیکی و یا با ضمانت اجرای بازداتت موقدت در صدورت تخلدف از الزامدات بدا
ترایطی جایگزین می تود.
این قرار در نظام دادرسی ایران به گونه ای دیگدر ظداهر تد ه اسدت و ایدن تجلدیِ
متفاوت باعث می تود تا به تعریفی متفاوت از آن نیز برسیم .در قانون آیدین دادرسدی
کیفری مصوب  1392با نظر به مواد  217و  247قانون مدی تدوان دریافدت کده تد وین
کنن گان این قانون آن را به صورت ابزاری تبعی و تکمیلی پیش بینی نموده ان که مدی
توان در کنار بر ی از قرارهای تأمین کیفری از سوی مقام قضایی صادر تدود اگرچده
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقل بدودن آن بیشدتر تدأمین گردید ه اسدت.
رویکرد اتخاذیِ ت وین کنن گان قانون رویکدردی داص مدی باتد در همدین راسدتا
ابت ائاً تعریفی که بر اساس مواد قانون موجود است ارائه می گردد و سسس تعریفدی کده
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بای بات و از نظر ما قابل قبول تر است تبیین می گردد .در حال حاضر بر اساس قانون
ج ی آیین دادرسی کیفری مصوب  1392قدرار نظدارت قضدایی بد ین صدورت قابدل
تعریف است« :قرار تأمینی است که در بر ی موارد به صورت فرعی و تکمیلدی عدالوه
بر ص ور قرار تأمین و در بر ی موارد به صورت اصلی و مستقل با تحمیل یک یا چن
مورد از دستورهای پنج گانه متناسب با جرم ارتکابی نسبت به متهم صدادر مدیگدردد».
رویکرد نامتناجس این قانون در مواردی چون دوگانه بدودن مسدتقل و تکمیلدی بدودن
آوردن قرارهایی با ماهیت نظارت قضایی ذیدل قرارهدای تدأمین و عد م تدأمین ویژگدی
جایگزینی بودن قرار نظارت قضایی باعث می تود تاآنکه تعریف دیگری در صدوص
این قرار پیشنهاد گردد« :قراری اصلی و جایگزین بازداتت موقت که با اِعمال کنتدرل و
نظارت بر متهمان از طریق تح ی حقوق و آزادی های آنان دستوراتی را بر آنها تحمیل
می نمای که ضمانت اجرای تخلف از آنها بازداتت موقت می بات ».
بنابراین آنچه در اینجا قابل توجه است یکی لدزوم دسدته بند ی دسدتورات محد ود
کنن ۀ حقوق و آزادی افرادِ ذیل قرار نظارت قضایی و دیگری مستقل پیش بیندی کدردن
آن در قانون ج ی آیین دادرسی کیفری مصوب  1392است .توضین آنکه با توجده بده
لزوم بومی سازی در نهادهای ع الت کیفری از جمله قرار نظارت قضایی تای اینگونه
مناسب تر به نظر میرس تاآنکه با حفد جایگداه قرارهدایی چدون وثیقده کفالدت و...
(همان ماده  132قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  )1378در جایگاه ود دسدتورات
نوینی را که مح ودیت آنها مح ودیت در حقدوق و آزادی هدای افرادند را ذیدل قدرار
نظارت قضایی دسته بن ی نماییم و از یک طرف بدا حفد قرارهدای سدنتی در جایگداه
ود جایگاه نوینی را با عنوان قرار نظارت قضایی برای الزامات نوینی (از جمله امتنداع
از ص ور چک امتناع از انجام بر ی فعالیت های تغلی ممنوعیت نگه اری بدا حمدل
سالح وددای از رانن گی حضور در مکان های معین و  )...پیشبینی نماییم .عالوه بر
این ضمانت اجرای تخطی از این دستورات را ص ور قرار بازداتت موقت قرار دهیم.
قرار نظارت قضایی به صورتی که در قانون آیین دادرسی کیفدری پدیش بیندی تد ه
است می توان مشتمل بر ویژگی هایی قلم اد تود .ابت ائاً بایستی متککر تد کده ایدن
قرار قراری ا تیاری بوده و هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه ا تیداری بدودن
آن مورد توجه قرار گرفته است .حال بای دانست که عالوه بر این ویژگی هدای تدکلی
و ظاهری چه ویژگی های ذاتی و ماهوی بر آنها رخ نمایان ه است که می توان با درک
آنها به نوعی هستی قرار نظارت قضایی را بیشتر بشناسیم .آنچه از ماحصل بررسدی هدا
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برآم ه است دو ویژگی عمد ه مدی باتدن ؛ یکدی تکمیلدی و مسدتقل بدودن و دیگدری
مح ودیت در حقوق و آزادیهای تخص متهم است که نکات فوق گویای مفهدوم آنهدا
می باتن .
ب) آثار ناشی از صدور قرار نظارت قضایی
پیام های ص ور قرار نظارت قضایی نسبت به تخص متهم که بده طدور قهدری بدر
وی بار میتون یا بده تعبیدری دیگدر آثدار بر اسدته از نهداد نظدارت قضدایی هماندا
ضمانتاجراهایی هستن که ت وینکنن گان و قانونگدکاران نسدبت بده تبعیدت یدا عد م
تبعیت از قرار مککور پیش بینی کرده ان  .قانونگکار فرانسه تنها با پیش بینی موارد عد م
رعایت الزامات قرار نظارت قضایی از ضمانتاجراها و آثار ص ور سخن ران ه اسدت و
این امر به طور اص ریشه در جایگزینی قرار نظارت در فرانسه به جای قرار بازداتت
موقت دارد .این در حالی است که در الیحدۀ آیدین دادرسدی کیفدری تد وین کنند گان
قانون با وجود غلبۀ ماهیت تکمیلی این قرار آثار تبعیت از دستورات را نیدز عدالوه بدر
آثار سرباز زدن از آن پیش بینی کرده ان  .بر همین اساس در دو قسمت ذیل از این آثار
با عنوان ا تیار ناتی از تبعیت و تکلیف بر استه از تخلف از قرار یاد واهیم کرد.
 -1اختیار ناشی از تبعیت از قرار
چنانچه تخص متهم از تعه ات و دستورات تعیین ت ه قرار نظارت قضایی تبعیدت
کن مقام قضایی این ا تیار را پی ا می کن که در صورت محکومیت یافتنِ وی نسدبت
به تخفیف در کیفر جرم ارتکابی وی اق ام نمای  .بد ین صدورت کده تد وین کنند گان
قانون در ماده  253چنین پیشبینی کردهان «در صورتی که متهم دستوراهای مند رج در
قرار نظارت قضایی را رعایت نمای بنا به در واست وی کده باید بده تأیید دادسدتان
برس و یا پیشنهاد دادستان دادگاه می توان با رعایت مقررات قدانونی در مجدازات وی
تخفیف ده » .بنابراین این امکان و ا تیار دادگاه مبنی بر تخفیدف در مجدازات وی بده
یکی از موارد و جهات تخفیف مجازات که در ماده  38ق .م .ا اتداره تد ه اند اضدافه
گشته است.
حال بای دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه چنین امکانی برای تبعیت
از دستورات و الزامات قرار نظارت قضایی پیش بینی نش ه است بر همین اساس اینکده
چرا این اثر در قانون آم ه ولی در قانون کشور فرانسه بد ان اتداره نشد ه اسدت دود
جای تأمل دارد .ولی در نگاه اول عامل و مسبب پیش بینی این اثر در فرعی و تکمیلدی
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بودن این قرار در ایران و فق ان چنین ویژگی ای در فرانسه رخ می نمای  .ب ین توضین
که قانون گکار فرانسه قرار نظارت را قراری مستقل دانسته و با تبیین ماهیت جدایگزینی
آن برای بازداتت موقت چنین بیان می دارد که چنانچه تدخص از تعهد ات ایدن قدرار
تبعیت نکن به بازداتت موقت منتهی میگردد .برداتت و مفهوم مخدالف ایدن مدتن آن
است که چنانچه متهم به تعه ات قرار نظدارت پایبند و وفدادار بماند از صد ور قدرار
بازداتت نسبت به ود رهایی مییاب و این امر دود اثدر و پیامد تبعیدت اوسدت .از
طرفی دیگر نیز میتوان با نگاهی به قرارهای تأمین کیفریِ جایگزینِ بازداتت موقت بده
این نکته پی برد که چنانچه تخص به قرار التزام کفالت و یا وثیقه دود پایبند باتد
پیام آن امکان تخفیف نیست و چنین امکانی هم وجود ن ارد بلکه در نهایدت تدخص
از امکان ص ور قرار بازداتت نسبت به ود می رهای .
اگرچه چنین جهت تخفیفی در قانون آیین دادرسی کیفری نوین قلم اد می تود امدا
فرآین اجرایی ت ن آن و تضمین حقوق تخص متهم در در واست چنین تخفیفی هدر
لحظه ممکن است با مانعی مواجه گردد .چراکه در صورت تقاضای تخص متهم تأیید
دادستان مورد نیاز است در حالی که نه موارد و جهات ع م تأیی مشخص تد ه اسدت
و نه آنکه در صورتی که دادستان تایی ننمای آیا امکان اعتدراض بدرای تدخص مدتهم
وجود دارد یا یر .همۀ این مالحظات اقتضا میکنن تا جزئیات ایدن تقاضدا مشدخص
گردد.
نکتۀ دیگری که میتوان در اینجا به آن اتاره نمود این است که در نسخههای اولیدۀ
مربوط به الیحۀ آیین دادرسی کیفری و در مادۀ  126-39آن آم ه بود که «هرگاه متهم از
دستورهای من رج در نظارت قضایی تخلدف نکند  »....ولدی در آ درین نسدخۀ آن از
ترکیب «رعایت نمای » استفاده ت ه است .اینکه آیا در نظر ت وین کنند گان قدانون ایدن
دو یکی هستن یا یر در اسناد موجود در ارتباط با قانون مشخص نش ه است .ولی بده
نظر می رس که این دو مورد دو روی یک سکه باتن و آثدار متفداوتی از ایدن تفداوت
اصطالحات به بار نخواه آم .
در آ ر نیز بای به این موضوع مهم اتاره نمدود کده بدا توجده بده رویکدرد دوگاندۀ
ت وین کنن گان قانون و پیش بینی قرار نظارت مسدتقل و قدرار نظدارت تدو م بدا دیگدر
قرارهای تأمین در اینجا چنانچه تخص متهم به هر دو نوع این قرار پایبن بود در هدر
صورت تخفیف نسبت به وی قابل اعمال است ولی با توجه به قانون ج ید مجدازات
اسالمی در صوص قرار نظارت قضایی مستقل که می توان نسبت به جدرایم تعزیدری
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درجه هفت و هشت صادر تود ان کی متفاوت است .ب ین توضین که مقنن در ماده 39
ق .م .ا و ذیدل فصددل تخفیدف مجددازات و معافیدت از آن آورده اسددت کدده «در جددرایم
تعزیری درجه هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگداه پدس از
احراز مجرمیت تشخیص ده که با ع م اجرای مجازات نیز مرتکب اصالح می تدود
در صورت فق ان سابقۀ کیفری مثثر و گکتت تاکی و جبران ضرر و زیان یا برقدراری
ترتیبات جبران آن می توان حکم به معافیت از کیفر صدادر کند » .بندابراین در صدورت
رعایت دستورات قرار نظارت قضایی مستقل و اثبات موارد مصرحه تخص می تواند
به طور کلی از کیفر صادر ت ه معاف گردد و ایدن امکدان نسدبت بده وی وجدود دارد.
امکان ص ور قرار نظارت قضایی نسبت به اتخاص حقوقی نیز قابلیت بحدث پید ا مدی
کن و قاع تا منع قانونی ن ارد.
-2تکلیف ناشی از تخلف از قرار
عالوه بر پیش بینی نتیجۀ موارد تبعیت از دستورات قرار نظدارت قضدایی ضدمانت
اجرایی نیز برای مواردِ تخلفِ تخصِ متهم از دستوراتِ این قرار پیش بینی تد ه اسدت
و این موضوع در هر دو نظام فرانسه و ایران آم ه است؛ اگرچه در ندوع ضدمانت اجدرا
میان این دو نظام تفاوت های قابل توجهی مشاه ه می تدود .در قدانون آیدین داردسدی
کیفری فرانسه قواع ی در رابطه با تخصی که از دستورات قرار نظارت قضدایی تبعیدت
نکن پیش بینی کرده است .توضین آنکه در ماده  141-1آم ه است «اگر تخص تحدت
بررسی با اراده از الزامات نظارت قضایی تبعیت نکن هیدأت تحقیقداتی بازپرسدی مدی
توان علیه او دستور بازداتت یا جلب صادر نمای  .همچنین این هیأت می توان قاضدی
آزادی هددا و بازداتددت را بدده منظددور قددرار دادن تددخص در بازداتددت موقددت مددورد
در واست قرار ده  .ب ون توجه به میزان مجازات قدانونی حدبس قاضدی آزادی هدا و
بازداتت می توان با توجه به مقررات  141-3علیه این تخص دستور به حدبس بدرای
بازداتت موقت وی صادر کن  .»....توضین آنکه هرگاه متهم از رعایت مقدررات کنتدرل
قضایی سرباز زن بازپرس میتوان ب ون توجه به میزان مجازات اتهام وارده فوراً اقد ام
به توقیف او نمای ( .)682-680: 2008,Pradelقرار توقیفی که ب ین ترتیب صادر مدی
تود الزم نیست که موجه بات بلکه کافی است کده بدازپرس تعهد ی را کده مدتهم از
انجام آن سرباز زده در قرار توقیف قی نمای ؛ کافی اسدت کده تدخص از زیربدار ایدن
تعه ات تانه الی کرده بات .
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بنابراین در حقوق فرانسه تمول ضمانت اجرا نسبت به متهمِ ناقضِ قرار نظدارت و
اعمال بازداتت موقت «امری ودکار نیست بلکه امری اسدت قابدل بررسدی .در طدول
م ت تحقیقات قاضی آزادی ها و بازداتت پس از ارجاع قانونی قاضی تحقیدق مسدألۀ
بازداتت متهم را بررسی میکن » (الهی منش  .)249 : 1389حال آنکه در قدانون آیدین
دادرسی کیفری سیاست مورد نظر جلوۀ دیگری یافته است .در ماده  254از ایدن قدانون
آم ه است که «هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که تو م بدا قدرار تدأمین صدادر
ت ه است تخلف کن قرار نظارت لغو و قرار تدأمین تشد ی مدیتدود و در صدورت
تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل قرار صادره به قدرار تدأمین متناسدب تبد یل
میگردد .مفاد این ماده در حین ص ور قرار نظارت قضایی به مدتهم تفهدیم مدیتدود».
تبصرۀ این ماده به گونه ای به تبیین مح وده می پردازد که «در اجدرای ایدن مداده نمدی
توان قرار صادره را به قرار بازداتت موقت تب یل کرد».
مشخص است که نگاه ت وینکنن گان قانون به مانند قانونگدکار فرانسدوی نگداهی
تش ی ی در قبال تخلف از قرار نظدارت قضدایی اسدت ولدی تجلدی متفداوت ایدن دو
رویکرد ود از مبنای متفاوت آن دو در صوص تالودۀ این قرار نشأت میگیدرد .بده
هر حال بای توجه به این دو تقسیمبن ی از قرار نظارت ضمانت اجرای هر ک ام از این
دو دسته نیز متفاوت آم ه است .در رابطه با قرار نظارت قضایی تکمیلدی قدرار نظدارت
لغو و قرار تأمین تش ی می گردد .تصمیم به لغدو قدرار نظدارت و تشد ی قدرار تدأمین
تصمیم مناسبی ارزیابی می تود ولی جزئیاتی وجود دارد که توجه به آنها ایدن تصدمیم
را در عین تناسب صحین تر و کامل تر واه نمدود .نکتدۀ اول اینکده میدزان تشد ی
مشخص نیست مجال این موجود بود که ا تیار مقام قضدایی در ایدن راسدتا چدارچوبی
مشخص پی ا کن  .در این راستا قانون آیین دادرسی کیفدری فرانسده مدی تواند الگدوی
مناسبی در جهت مشاه ۀ نحوۀ چارچوبمن کردن ا تیارات این مقام بات  .زیرا دراین
قانون مواع ی را در صوص حالتی که تخص دستورات قرار نظارت را نقض میکند
مشخص سا ته تا ا تیار مقام قضایی به بازداتت موقت بیش از موع منتهی نگردد که
این مواع به تناسب نوع پرون ه و سابقۀ متهم متفاوت است.
ابهام دیگری که در همین راستا و در واژۀ «تش ی » وجدود دارد ایدن اسدت کده آیدا
تبصرۀ این ماده نیز مشمول تش ی می گردد یا یدر .بد ین توضدین کده چنانچده مقدام
قضایی بخواه بالغو قرار نظارت اق ام به تش ی قرار تو م کن آیا مدیتواند در مقدام
تش ی قرار تأمین سابق را به قرار بازداتت موقت تب یل کن یا اینکه این تبصره فقدط
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ناظر به قسمت دوم ماده یعنی قرار نظارت مستقل است .بر اسداس ایدن قدانون و مدتن
مواد دو است الل قابل طرح است .است الل اول این است که تبصره ناظر به قسمت دوم
ماده است و چنانچه قرار نظارت قضایی مستقل باتد مقدام قضدایی نمدی تواند قدرار
بازداتت صادر کن  .ب ین دلیل که اوالً جرایم موضوع ص ور این قرار جرایمی فیدف
بوده و اینکه لف «قرار صادره» هم در تبصره و هم در قسمت دوم ماده مشدترک اسدت.
مضافاً اینکه فقط در قسمت دومِ ماده سخن از «تب یل» قدرار آمد ه؛ امدری کده موضدوع
تبصره می بات  .است الل دوم نیز آن است که تبصره ناظر به تمام مداده اسدت زیدرا در
ابت ای تبصره از واژۀ «در اجرای این ماده» استفاده ت ه و دلیل دیگر نیز اسدتثنایی بدودن
توسل به بازداتت موقت است که هم در ماده  237قانون و هم مبنای پدیش بیندی قدرار
نظارت قضایی برآن مبتنی است .از میان این دو است الل اگرچه تدای اسدت الل اول بدا
نص ماده تطابق بیشتری داتته بات ولی است الل دوم پدکیرفتنی تدر مدی نماید  .زیدرا
عالوه بر دالیل مککور در باال از یک طرف توسلِ ح اقل به بازداتت موقت مبنای پیش
بینی قرار نظارت است و از طرفی دیگر نیز تشد ی در قسدمت اول مداده دود ندوعی
تب یل است.
سیاست ت وینکنن گان قانون در جهت لغو تش ی و تب یل بده طدور کلدی مقبدول
است زیرا در مرحلۀ تحقیقات مق ماتی آنچه اقتضا دارد همانا بر ورد قاطع از طرفی و
سریع بودن فرآین از طرفی دیگر می بات  .اما این رویکدرد مدیبایسدت مدوارد تخلدف
نا واسته و موجه را با اتارهای مختصر پیشبینی میکرد ب ین اطر که موارد متع دی
ممکن است تخص نا واسته و با عکری موجه از آن دستورات تخلف کن و با وجدود
این تخلف کماکان آن قرار نظارت برای وی متناسب ترین قرار بات  .در همین راستا و
به اعتقاد بر ی از حقوق انان فرانسوی «به نظر می رس که ضمانت اجرا در مدورد قدوه
قاهره بی توجهی و غفلت قابل اجرا نبوده و فقط در صورت سوءاراده و یا قصد فدرار
(حتی ب ون نقشه گمراه کردن ع الت) از انجام تعه اتی بات که بده وی تحمیدل تد ه
است» (استفانی و دیگران .)837 :1372
مطابق با قسمت آ ر ماده  254تفهیم امکان لغو و تش ی یا لغدو و تبد یل در ایدن
ماده تکلیف مقام قضایی قرار داده ت ه اسدت .ایدن در حدالی اسدت کده تفهدیم امکدان
تخفیف در مجازات بواسطۀ تبعیت از دستورات قرار نظدارت در مداده  235پدیش بیندی
نش ه است .اگرچه تکلیفی و ت ی بودن نتیجۀ تخلف اقتضدای تفهدیم را دارد ولدی از
یک طرف رویکرد قابل دفاعی به نظر میرس چراکه با ارعابِ تخص مدتهم بده ندوعی
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تخص را به تبعیت سوق می ده و او را از عاقبت احتمالی با بدر مدی سدازد .بد ین
ترتیب برای کامل تر نمودن این رویکرد بایستی ت وین کنن گان در آ ر این ماده چنین
پیش بینی میکردن که تبعات تخلف و تبعیدت از دسدتورات قدرار نظدارت قضدایی در
حین ص ور آن به متهم تفهیم می تود.
ج) شیوۀ اجرای قرار
با ص ور قرار نظارت قضایی نکتهی مهم چگونگیِ اجرای این قرار است یا اینکده
اجرای آن بایستی با چه ضوابطی همراه بات تاآنکه در پدی آن بتدوان از حسسدن اجدرای
قرار نظارت قضایی سخن گفت .در حقوق فرانسه تصویب نامه مورخ  23دسامبر 1970
(ماده  )R16تصرین دارد بر اینکه قاضی تحقیق بای فدردی را بده عندوان نداظر قضدایی
معرفی نمای ؛ این فرد میتوان تخصی حقیقی یا حقوقی یدا یکدی از ادارات پلدیس یدا
ژان ارمری یا دستگاه قضایی یا دارای صالحیت و یا در موارد اسدتثنایی یدک رواتدناس
بات .
ب ین تعبیر در حقوق فرانسه مقامات یا اتخاص مسئول نظارت بر حسدن اجدرای
قرار نظارت قضایی اطمینان حاصل مینماین که فرد تحت تعقیدب بده تعهد ات دود
پایبن است؛ به این منظور این افراد میتوانن با مدتهم مالقدات نمدوده و از وضدعیت او
اطالع حاصل نماین  .این افراد در مقابل قاضی تحقیق با توجه به ترایطی که وی تعیدین
مینمای در قبال رفتار فرد تحت تعقیب پاسخگو مدیباتد  .چنانچده مدتهم از اجدرای
تعه ات ود تخلف کن این افراد مراتب را بالفاصله بده اطدالع قاضدی مدی رسدانن .
(الهی منش )328 :1389
در ماده  252قانون آیین دادرسی کیفری به تیوۀ اجرای قرار نظدارت قضدایی نظدر
دارد «تیوۀ اجرای قرارهدای نظدارت و بند های (ج) و (چ) مداده  217ایدن قدانون بده
موجب آیین نامهای است که ظرف تش ماه از تاریخ الزم االجرا ت ن این قانون توسط
وزراء دادگستری و کشور تهیه میتود و پس از تأیی رئیس قدوه قضدائیه بده تصدویب
هیأت وزیران میرس » .بر اساس این ماده تیوۀ اجدرای قرارهدای نظدارت قضدایی بده
معنای مشخص نمودن ضوابط و الزاماتی است که از یک طرف تخص متهم بایستی بده
آنها پایبن بات و از طرفی دیگر مقامات و متص یان مربوطده بایسدتی در طدول آن بدر
اعمال تخص متهم نظارت کنن  .بنابراین اجرای قرار نظارت فرآین ی دو سدویه اسدت
و ب ون التزام و اعتراف به این فرآین متهم ود را فارغ از نظارت مییاب  .در آیین نامه
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ای که قرار بر ت وین آن است بایستی به این نکات و رسالت ها توجه ویدژه تدود .بده
عنوان مثال در رابطه با بن الف ماده  247مشخص گردد که آیا متهم صرفاً بایستی ود
را به نهادهای تعیین ت ه توسط مقام قضایی معرفی نمای یدا عدالوه بدر آن بایسدتی در
معرفیهای نوبه ای پایبن ی ود را به یک سری دستورات مقام قضایی نیز نشان دهد
که به نظر میرس با توجه به متهم بودنِ وی جنبهی دوم قوی تر بات .
تبیین تیوۀ اجرا در صوص یکی دیگر از دستورات قدرار نظدارت قضدایی یعندی
منع اتتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی حائز اهمیت است .چراکه در این مدوارد
گاهی پرون های مطرح میتود که تخص متهم به عنوان مثال پ ر انواده بوده که کدار
و کسب درآم برای وی و انوادهی او اهمیت زیادی داتته و دارد .در این صدورت از
یک طرف نبای منع اتتغال به طور کلی پیشبینی تود که وی را از کارهدایی کده مدانع
کسب درآم وی هستن ممنوع کنن و از طرفی دیگر نیز الزم است تا فعالیتهای مدرتبط
با جرم ارتکابی تعریف و تبیین گردد .به عنوان مثال چنانچه یک رانن ه تاکسی مرتکدب
جرح و ص مه به یک عابر پیاده تود و مقام قضایی نسدبت بده وی ایدن دسدتور را نیدز
صادر کرده بات آیا به این معنا واه بدود کده از تمدام اندواع رانند گی هدا از جملده
رانن گی یک ترکت صوصی آن هم به عنوان سرویس کارکنان ممندوع واهد بدود.
گویا در این مورد وی ممنوع از این فعالیت باتد زیدرا بدا جدرم ارتکدابی هدر دو در
رانن گی مشترک ان ولی به هر حال آنچه مدالک اسدت تد قیق بیشدتر در اجدرای ایدن
دستورات با ه ف تضمین صحین اجرای آن است.
در آ ر نیز ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه اجرا و نظدارت بدر اجدرای قدرار
نظارت قضایی از سوی متهم نیازمن هیأت نداظرین قضدایی باتد اعضدای آن را چده
کسانی تشکیل میدهن  .عالوه بر ایدن تمدام ضدوابط فعالیدت آنهدا از جملده اینکده در
صورت تخلف متهم گزارش موارد تخلف با چه تشدریفاتی صدورت بگیدرد مشدخص
تود.
د) کارکردهای قرار نظارت قضایی در جمع با قرارهای تأمین و مجاازات هاای
جایگزین حبس
در پی تمام مباحث پیشین و قبل از پردا تن به نتیجهگیدری ضدرورت پدردا تن بده
تحلیل مختصری از کارکردهای قرار نظارت قضایی اقتضای اص ود را داتت .همانا
آنچه پس از ص ور قرار نظارت قضایی و به طور کلی پس از توسل بده نهادهدای نظدام
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ع الت کیفری بایستی م نظر قرار گیرد آن است که ص ور آن قرار یا نهادی اص چه
کارکردی را در فرآین دادرسی کیفری ایفا میکن  .در این صدوص بدا درنظدر گدرفتن
تمام فرآین دادرسی از تعقیب تا پس از اجرای حکم به عنوان مجموعه ای واح أل
بررسی همه جانبۀ آنها در یک جمع واح و اثربخشی هر ک ام بر یک یگر احساس مدی
گردد .بر همین مبنا در اینجا از یک طرف ارزیابی و تحلیل قرار نظارت قضایی با دیگر
قرارهای تأمین م نظر قرار می گیرد که آیا به ویژه با توجه بده ویژگدیِ غدالبی تکمیلدی
بودن این قرار ص ور و اجرای آن با چه کارکردی مواجه واه تد  .از طرفدی دیگدر
نیز قرار نظارت قضایی از سویی به لحاظ سیاست جایگزینی آن و از سدویی دیگدر بده
لحاظ تشابه دستورات آن با جایگزین های حبس و دستورات موضدوع آن پاسدخگویی
به این سثال اهمیت مییاب که آیا میتدوان ارتبداطی میدان التدزام بده ایدن دسدتورات و
موضوع جایگزینهای حبس قرار گرفتن پی ا نمود یا یر.
 -1در جمع با قرارهای تأمین کیفری
نظر به ویژگی قرار نظارت قضایی این قرار به جز در جرایم درجه هفت و هشدت
در تکمیل با دیگر قرارهای تأمین صادر می تود .نکتۀ مهمی که ابتد ائاً بایسدتی روتدن
تود این است که چنانچه مقام قضایی بخواه قرار نظارت قضایی را در تکمیدلِ دیگدر
قرارها صادر نمای زمان این ص ور چه زمانی بای بات  .ب یهی است که بدا توجده بده
قی موجود در ص ور ماده  247قانون یعنی «عالوه بر صد ور قدرار تدأمین» ایدن قدرار
هنگامی صادر می تود که فرآین ص ور قرار تدأمین بده پایدان رسدی ه باتد  .بده پایدان
رسی ن نیز مربوط به آن مرحله ای است که امکان اعتدراض بده آن قدرار تدأمین وجدود
ن اتته بات که به عنوان مثال در قرار کفالت یدا وثیقده بدا صد ور قدرار قبدولی محقدق
میتود .این نظر نیز باعث میتود که به نوعی از متزلزل بودن و ت ن سرنوتدت قدرار
نظارت قضایی جلوگیری به عمل آی .
در راستای تضمین کارکردهدای ایدن قدرار بده طدور اجمدالی مدی تدوان هریدک از
دستورات آن را در جمع با قرارهای تأمین ارزیابی تود .همانگونده کده گفتده تد بدر
اساس ص ر ماده  217الیحه مقام قضایی تنها می توان یکی از قرارهای تأمین ده گانده
را نسبت به متهم صادر کن  .برهمین مبنا تناساسی قرارهای تأمین موضوع مداده  217و
دستهبن ی آنها مق مهای در جمع آنها با قرار نظارت قضایی است .این قرارها را به غیدر
از بازداتت موقت میتوان در چهار دستهی کلی بیان نمود:قرارهای التزام بده حضدور و
معرفی نوبه ای (بن های الف ب ث و ج) قرارهای التزام به عد م دروج (بند ها پ
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ت و چ) قرار کفالتو قرار وثیقه .اگرچه میت براساس ضدمانتاجدرای ایدن قرارهدای
تأمین آنها را به تکل دیگری نیز تقسیم نمود ولی این دستهبن ی که بدر اسداس ماهیدت
قرار است بهتر میتوان در راستای جمع آنها با هریک دستورات قدرار نظدارت قضدایی
مفی ظاهر تود.
ب ین صورت و با توجه به دسته بن ی های قرار تأمین نکتهی کلی ایدن اسدت کده
اگرچه ممنوعیتی بدرای مقدام قضدایی پدیش بیندی نشد ه اسدت ولدی صد ور قرارهدا و
دستورات ماهیتا یکسان و غیرهمسان بایستی باتوجه به وضعیت متهم اتخاذ تون  .ب ین
صورت که آیا ص ور دستورات و تعه ات سلبیِ قرار نظارت قضایی با قرارهدای مبتندی
بر التزام مناسبترن یا جمع ت ن آنها با قرارهای مبتنی بر التزام به ع م روج .بنابراین
بایستی در هر پرون ه مشخص تود که تعه ات سلبی یا مثبت قرار نظارت بدا کد امیک
از قرارهای مثبت یا سلبی قابل جمع می باتن  .نکتهای که می تدوان در اینجدا دریافدت
این است که تای نحوهی پیش بینی الیحه مقام قضایی را به این سمت سوق ده کده
با توجه به امکان ص ورِ تنها یک قرار تأمین با نظر به دستورات قدرار نظدارت قضدایی
قرار تأمینی را صادر کن که دستورات مشابهی را در قرار نظارت قضایی در بدر ن اتدته
بات .
فراتر از این سخن که ک امیک از دستورات میتوانن با کد امیک از قرارهدای تدأمین
جمع تون کارکردی که از ص ور قرار نظارت قضایی م نظر است میتوان بدا صد ور
دستورات مشابه نسبت به تخص متهم نقض تود .ب ین بیدان کده چنانچده دو دسدتورِ
مبتنی بر ع م روج نسبت به متهم صادر تون ممکن است از کارآیی آن کاسدته و یدا
امکان تخلف آنها را بوجود آورد .چراکه تباهت آنها میزان نظارت را بر تدخص مدتهم
کاهش واه داد؛ نظارتی که با ص ور دستورات متفداوت بدر مدتهم بیشدتر مدی تواند
تقویت تود.
 -2در جمع با مجازات های جایگزین حبس
در یک تقسیم بن ی کلی که از جایگزین هدای حدبس ارائده مدیتدود هماندا ایدن
جایگزینها به جایگزین های مرحلۀ تحقیقات (و قبل از دادرسی) و نیز جایگزین هدای
پس از دادرسی و ص ور حکم دسته بن ی می گردن (حاجی تبدار فیروزجدائی : 1386
 .)83همانا جایگزینهای مرحلۀ تحقیقات با ه ف کاستن از میزان توسل بده بازداتدت
موقت ت ابیری سنتی و نوین پیشنهاد کرده ان که سردم ار آن را در حقوق فرانسده بدا
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عنوان قرار نظارت قضایی می یابیم .از طرفی دیگر نیدز جدایگزینهدای مرحلدۀ پدس از
دادرسی و ص ور حکم از طریق ت ابیر و راهکارهایی که پیش بینی نمدودهاند درصد د
کاهش استفاده از حبس و حبس گرایی بوده ان .
وجود این دسته بن ی طبیعتاً ما را به این بحث سوق میده که آیا مدیتدوان میدان
این دو دسته ت ابیر ارتباط برقرار نمود یا یر .بویژه آنکه مآلِ هر دوی این ت ابیر هماندا
کاهش حبس و توسل به آن است .جهت دیگری که تحلیل ارتباطسدنجیِ میدان ایدن دو
راتقویت میکن این است که دستورات موضوع این ت ابیر نیز مشابه یک یگر می باتدن
و چنانچه بر تخص متهمی ت ابیری مشابه اعمال گردد چه بسا از تبعیت از آنهدا سدرباز
زن یا معترض بات که قبالً موضوع چنین ت ابیری قرار گرفته است و به همین ترتیدب
یا آنها را نمی پکیرد و یا مستع نقض آنها می گردد.
در قانون مجازات اسدالمی جدایگزین هدای سدلب آزادی و بده تعبیدری دقیدق تدر
مجازات های جایگزین حبس نسبت به قانون قبل توسعۀ بیشتری پی ا کدرده اسدت .در
این قانون با اتاره به بر ی از جایگزینهای سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات نیمده
آزادی و آزادی مشروط در فصلی مجزا مجازات های جایگزین حبس را با نمونه هدایی
مات عمومی رایگان و غیره (در مواد  64تا  )87پیش بینی نموده
چون دوره مراقبت
است .بی تردی مراد ما از جایگزینهای حبس در اینجا آن دسته از ت ابیری است که از
ص ور آنها دستوراتی متوجه متهم میگردد و آن دستورات نیز با دستورات موضوع قرار
نظارت قضایی تباهت دارن  .باتوجه به قانون ج ی مجدازات اسدالمی از میدان مدوارد
متع د جایگزینها تعویق ص ور حکم تعلیق اجرای مجدازات آزادی مشدروط و دورۀ
مراقبت و دستوراتی که بر استه از آنهاست بده قدرار نظدارت قضدایی قرابدت بیشدتری
دارن .
در این چهار ت بیر همان دستورات موجود ذیدل تعویدق صد ور حکدم نسدبت بده
تخص محکوم صادر میتون  .به موجب مداده  42ق .م .ا «تعویدق مراقبتدی همدراه بدا
ت ابیر زیرا است :الف -حضور به موقع در زمان و مکان تعیینت ه توسط مقدام قضدایی
یا م دکار اجتماعی ناظر ب -ارائه اطالعات و اسناد و م ارک تسهیلکنن ه نظدارت بدر
اجرای تعه ات محکوم برای م دکار اجتماعی ح -اعالم هرگونه تغییر تغل اقامتگاه یا
جابجایی در م ت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارتی از آن به مد دکار اجتمداعی ت-
کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به ارج از کشور .»...این قدانون نیدز در
ماده  43دستورات تعویق مراقبتی را ب ین ترح احصدا نمدوده اسدت « ...دادگداه صدادر
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کنن ه قرار میتوان  ....مرتکب را به اجرای یک یدا چند مدورد از دسدتورهای زیدر در
م ت تعویق ملزم نمای  :الف -حرفهآموزی یا اتتغال به حرفهای اص ب -اقامت یدا
ع م اقامت در مکان معین پ -درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت -پردا دت نفقده افدراد
واجبالنفقه ث -ودداری از تص ی کلیده یدا بر دی از وسدایل نقلیده موتدوری ج-
ودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا اسدتفاده از وسدایل مدثثر در آن
ج -ودداری از ارتباط و معاترت با ترکا یا معاونان جرم یا دیگدر اتدخاص از قبیدل
بزه دی ه به تشخیص دادگاه ح -گکران ن دوره یا دوره های اص آموزش و یادگیری
مهارتهای اساسی زن گی یا ترکت در دوره های تربیتی ا القی مکهبی تحصدیلی یدا
ورزتی».
با توجه به دستورات موضوع تعویق مراقبتی کده در تعلیدق آزادی مشدروط و دوره
مراقبت نیز میتوانن جریان پی ا کنن وجود مصادیقی از سه مورد از دستورات موضوع
قرار نظارت قضایی مالحظه میتون که عبارتن از «معرفی نوبه ای دود بده مراکدز یدا
نهادهای تعیین ت ه توسط بازپرس» که این دستور همسدو بدا بند الدف مداده  42ق.م.ا
است «منع رانن گی با وسایل نقلیدۀ موتدوری» کده مانند بند ث مداده  43ق.م.ا «مندع
اتتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی که مشابه بن ج ماده ا یرالککر می بات .
در حالتی ممکن اسدت متهمدی از سدوی مقامدات دادسدرا یدا دادگداه و در مرحلده
تحقیقات بر حسب جرم ارتکابی از رانن گی یا اتدتغال بده فعالیتهدای مدرتبط بدا جدرم
ارتکابی ممنوع تود .با محکومیت این تخص در دادگداه چنانچده بده حدبس محکدوم
گردد بایستی امکانِ بهرهگیری وی را از نهادهدای جدایگزین حدبس آنهدم در صدورت
وجود ترایط ممکن انست .در این صورت اگرچه بر اساس ظاهر مدواد قدانونی مدرتبط
دادگاه در استفاده از این نهادها از جمله تعلیق آزادی مشدروط تعویدق و نیمده آزادی
مختار است ولی مقام قضایی به ص ور این دسدتورات در قالدب قدرار نظدارت و میدزان
اثربخشی آنها نسبت به متهم توجه داتته و سابقۀ تخص متهم را در میزان پایبند ی یدا
ع م پایبن ی به آنها م نظر قرار ده  .ب ون تک این توجه مقام قضایی میتوان وی را
نسبت به استفاده از هر ک ام از دستورهای موضوع جایگزینهای حبس یداری دهد تدا
تصمیمی که گرفته میتود مناسب ترین بات .
نکتۀ مهمی که میتوان از این بررسی دریافت آن است که چنانچه متهم و یا محکوم
احتمالی ب ان که پایبن ی وی به دستوراتی که نسبت به وی صادر ت ه ان میتواند او
را در بهرهمن ی از نهادهای جایگزین حبس کمک نمای ب ون تک رغبت بیشدتری بده
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پایبن ی وی ایجاد واه کرد .از همین رو مجال آن وجدود دارد کده تد وین کنند گان
الیحه تبعیت تخص متهم را نه فقط در تخفیف مجازات وی بلکه در امکان بهره مند
ت ن از جایگزینهای حبس پیشبینی کنن  .از آنجا که در الیحۀ آیین دادرسدی کیفدری
پایبن ی تخص متهم به نوعی یکی از جهات تخفیف دانسته ت ه است از طرف دیگر
نیز با دقت در قانون ج ی مجازات اسالمی در واهیم یافت که از جمله ترایط تعویق
ص ور حکم و مجازاتهای جایگزین حبس وجود جهات تخفیف می باتدن بدر همدین
اساس مقام قضایی به ندوعی مدیتواند تبعیدت مدتهم از دسدتورات نظدارت قضدایی را
مستمسکی قرار ده تا حکم به این موارد ده .
نتیجه گیری و پیشنهادات
در گکر زمان بازداتت متهمان در مرحلهی پیش از محاکمه بدا چالشدهای متعد دی
رو به رو گشت و به واسطهی اینکه تخص هنوز متهم بوده و محکومیت نیافتده سدلب
آزادی او فاق وجاهت تنا ته ت  .عالوه بدر ایدن سدلب آزادی نیدز در کندار تحمیدل
هزینههای سنگین مغایر اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل برائت است عالوه بر
این نیز مالحظات حقوق بشری و احتدرام بده آزادی اتدخاص و نقدض حد اقل آن از
جمله دیگر عواملی بوده است که بده تد ریج زمینده را بدرای تناسدایی حدق بدر آزادی
اتخاص آن هم در دادرسی های کیفری فراهم سا ت .از همین رو بود کده بده تد ریج
ان یشه های اتخاذ رویکرد مح ودیت در آزادی افراد آن هم بده جدای سدلب آزادی او
مطرح ت  .این ان یشه ها به واسطهی انتقادات فراوان به مجازات حبس و لدزوم توسدل
به جایگزین های آن نیز تقویت ت و مرحلهی پیش از محاکمه را نیز تحتالشعاع قدرار
داد .با توجه به این مالحظات و عالوه بر آن باتوجه بده وضدعیت ندامطلوب بازداتدت
ت گان در بازداتتگاه اسناد بینالمللی به طور عام و نه با اتاره اص بده عندوان قدرار
نظارت قضایی به نوعی ضرورت پیش بیندی جدایگزین هدای بازداتدت موقدت را بده
رسمیت تنا تن .کشورهای غربی با رویکردهای متفاوتی این جایگزینها را در قدوانین
ود پکیرفتن  .در میدان ایدن کشدورها فرانسده از یدک طدرف در پدیشبیندی قرارهدای
جایگزین بازداتت و از طرفی دیگدر در اسدتعمال عندوان قدرار نظدارت قضدایی بدرای
دستورات و ت ابیر جایگزین پیشگام بدوده اسدت .از چهدل سدال قبدل تداکنون بقیدهی
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کشورها نیز در به رسمیت تنا تن قرارهای جایگزینِ بازداتتِ پیش از محاکمده اقد ام
نمودن .
در قوانین آیین دادرسی کیفری ما نیز اگرچه مصادیق قرارهای نظارتی در قرار عد م
روج از کشور الصه مدیتد ولدی بده تد ریج عندوان قدرار نظدارت قضدایی بدرای
مجموعهای از دستورات نظارتی وارد قانون ج ی آیین دادرسی کیفری ت  .ایدن قدرار
از جمله قرارهای تأمین نوینی است که با این عندوان از حقدوق فرانسده اقتبداس و وارد
قانون ج ی آیین دادرسی کیفری ت ه است .از زمان تروع مج دِ فرآین ت وین قدانون
ج ی آیین دادرسی کیفری یعنی سالهای  1385و  1386تا آ درین اصدالحیهی آن در
سال  90قرار نظارت قضایی در قانو نسیشبینی ت ه بود و بر ی از قسمت هدای آن بدا
تغییراتی مواجه ت  .به طورکلی بر اساس ماده  247قانون ج ی آیین دادرسی کیفدری
قرار نظارت قضایی قرار تأمینی است که در بر ی موارد بده صدورت فرعدی و تکمیلدی
عالوه بر ص ور قرار تأمین و در بر ی موارد به صورت اصلی و مستقل با تحمیل یدک
یا چن مورد از دستورهای پنج گانه متناسب با جدرم ارتکدابی نسدبت بده مدتهم صدادر
میگردد .بنابراین در این قانون این قرار با ویژگی غالبیِ تکمیلدی بدودن پکیرفتده تد ه
است و حال آنکهاین قرار در حقوق فرانسه به صورت قراری اصلی پیش بیندی تد ه و
اصل بر این قرار گرفته که در وهله اول این قرار است که توسط مقام قضایی صادر مدی
تود.
رویکرد ت وینکنن گان قانون آیین دادرسی کیفری در پیشبیندیِ ایدن ماهیدت بدرای
قرار نظارت قضایی باعث می تود تا کارکردهای آن نیز جنبه ای تکمیلی به ود گرفته
و از مبانی برون رفت از معایب بازداتت پیش از محاکمه و حرکت در جهدت نیدل بده
اه اف جایگزین ها باز بمان .زیرا نهادی تکمیلدی اسدت و صد ور آن بده ا تیدار مقدام
قضایی واگکار ت ه و هر لحظه ممکن است به علت اعمال سلیقه از سدوی وی صد ور
آن با مانع مواجه گردد.از طرفی دیگر نیز هرچن ه ف نخسدتینِ صد ور قدرار نظدارت
قضایی بازپروری و اصالح متهم است زمانی که قرار نظارت قضایی به عندوان تد بیری
تکمیلی و فرعی قلم اد گردد نه تنهدا از هد ف اصدلی دود دور مدی افتد بلکده بدار
مضاعفی بر دوش متهم واه بود که مغایر با حقوق انسانی او جلوه می کن .
با وجود ع م تصرین قانون آیین دادرسی کیفری ولی مدی تدوان اینگونده برداتدت
نمود که دستورات قرار نظارت قضایی باتوجه به نوع ایدن دسدتورات بدر تخصدی کده
بازداتت موقت است بار نمی تون  .عالوه بر این نیز با توجه به تبصره ماده  254قانون
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ج ی آیین دادرسی کیفری در مواردی که قرار نظارت قضایی به تکمیلِ دیگر قرارهای
تأمین می پردازد تخطی از دستورات این قرار هیچگاه به بازداتدت موقدت دتم نمدی
تود .این امر اگرچه از ایرادات وارد بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی واه کاست
ولی از یک طرف با افزایش ایراد جایگزینِ بازداتتِ موقت نبودن این قرار باعدث مدی
تود که ابهامِ در ضمانت اجرای تخطی از دستورات قرار نظارت قضایی و تش ی تأمین
از کارآیی این قرار بکاه  .از همین رو اگرچه تحقق چنین اه افِ این قرار با پیشدگیری
از ورود متهم به زن ان امکان پکیر می بات ولی تقویدت جنبدهی جدایگزینی و امکدانِ
زن انی ت ن فرد می توان ضمانت اجرای مثثری بات .
عالوه بر این تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی ود باعث می تود تا فرآین تکلی
ص ور آن نیز فرعِ بر ص ور دیگر قرارهای تأمین کیفری قرار گیرد و این امر نیز نه تنهدا
ص ور آن را تحت الشعاع قرار می ده بلکه تدرایط صد ور آن را بدا قرارهدای دیگدر
تأمین مشترک سا ته و از این طریق نیز گاهی نیز ترایطی برای صد ور آن الزم دانسدته
می تود که نه الزم بوده و نه با ماهیت ایدن قدرار همخدوانی دارد .بده هدر رو اینگونده
تشریفات تبعی و اضافی برای ص ور این قرار از یک طدرف التدزام مضداعفی را بدرای
مقام قضایی بوجود می آورد و از طرفی دیگر نیز با لدزوم محقدق بدودن بر دی تدرایط
ص ور از سوی متهم ص ور این قرار را تحت الشعاع قرار می ده .
-1تناسایی مناسب از ماهیدت قدرار نظدارت قضدایی:رویکرد نامتنداجس قدانون در
دوگانه (مستقل و تکمیلی) بودن قرار نظارت قضایی آوردن قرارهایی با ماهیت نظدارت
قضایی ذیل قرارهای تأمین و ع م تأمین ویژگی جایگزینی بودن قدرار نظدارت قضدایی
باعث میتود تاآنکه تعریف دیگری در صوص این قرار پیشنهاد گردد« :قراری اصدلی
و جایگزین بازداتت موقت که با اِعمال کنترل و نظارت بدر متهمدان از طریدق تح ید
حقوق و آزادیهای آنان دستوراتی را بر آنها تحمیل می نمای که ضمانت اجرای تخلدف
از آنها بازداتت موقت می بات » .این تعریف پیشنهادی ریشه در ایدن نکتده دارد کده از
نظرگاه ما ایراد بیشتر بر تکمیلی قلم اد نمودن قرار نظارت قضایی برمیگردد و نه ندوع
تقسیمبن ی .موضع تقسیم بن ی به قرارهای تأمین و در عرض آنها قرار نظارت قضدایی
تقسیم بن یِ کم ایرادتری بوده و چه بسا با نظام حقدوقی مدا سدازگاری بیشدتری داتدته
بات آن هم با این پیشنهاد که دستورات ماهیتا نظارتی را ذیل قرار نظارت درج کنند و
نه ذیل قرار تأمین کیفری.
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-2بومی سازی ماهیت و جایگاه قرار نظارت قضایی :به نظر می رس کده قانونگدکار
در قانون آیین دادرسی کیفری  1392اگرچده مدی توانسدت در مقدامِ تبعیدت محدض از
قانونگکار فرانسه گام بردارد ولی می توانست بده گونده ای دیگدر نیدز اقد ام کند و آن
اینکه؛ چنانچه آنها واستار پایبن ی به قرارهای پنجگانه تأمین کیفری مداده  132قدانون
آیین دادرسی کیفری باتن اینگونه این قرار را در قانون تناسایی و پدیش بیندی نماید ؛
قرارهای پنجگانه به مانن سابق باقی می مان ن ولی درکنار آنها قراری مستقل به عندوان
قرار نظارت قضایی نیز پیش بینی گردد که با تجمیع دستورات نظارتی ذیل ایدن عندوان
تشریفات آن نیز متناسب با آن م نظر قرار گیرد .به هرحال ارزیابی کارتناسی تد ه بدر
تبعی از هرک ام از این رویکرها پیشنهاد می تود؛ امری که در اسناد مربدوط بده تد وین
این قانون موجود نبوده و مبنای اتخاذ رویکرد حاضر را مسکوت گکاتته است.
-3به رسمیت تنا تنِ افتراقی رضایت و موافقت متهم در صوص قرارهای نظارت
قضایی:پیشنهاد می تود که در بر ی از دستورات قرار نظدارت قضدایی ا دک رضدایت
متهم پیش بینی گردد و در بر ی از ایدن دسدتورات صدالح ی مقدام قضدایی کفایدت
کن .این پیشنهاد افتراقی ب ین معناست که در مواردی که جنبهی تح ی حقوق اتخاص
بیشتر مطرح است (مانن دستور معرفی نوبه ای ود) ا دک رضدایت مدتهم پدیش بیندی
گردد و در آن دسته از موارد و دستوراتی کده الزامدات تحقیقدی یدا حمایدت از حقدوق
جامعه بیشتر اهمیت می یابن (مثل ع م روج از کشور یا منع رانن گی) ا دک رضدایت
متهم الزم نبات و این امر به صالح ی مقام قضایی واگکار تود .زیدرا در ایدن دسدتهی
ا یر قرار نظارت برای محقق سا تن رسالت نظارتی و کنترلی ود بدیش از آنکده بده
نظر متهم وابسته بات منوط به صالح ی مقام قضایی اسدت دید گاهی کده در حقدوق
فرانسه نیز مورد پکیرش قرار گرفته است.
-4ت وین صحینِ تیوهی اجرا و توجه به بِع فرهنگ سازی در آن :اگرچه براسداس
ماده  252قانون آیین دادرسی کیفری تیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی را به تد وین
آیین نامه ای منوط نموده است ولی بایستی در تد وین ایدن تدیوه اجدرا بده دو مقولده
اهمیت داده تود؛ یکی مقوله ی تشریفات دقیق اجرا و دیگری فرهنگ سازی در اجرای
این قرارها .در صوص تشریفات اجرا مواردی که توجه به آنهدا پیشدنهاد مدی گردند ؛
م ت اجرای دستورات اتخاصی که بای موضوع هرک ام از این دستورات قدرار گیرند
و به ویژه آنکه پیشنهاد می گردد که اگر از نظر ت وین کنند گان قدانون وجدوبج وجدودِ
هیأتی نظارتی الزم می بات اعضای این هیأت مشخص تدون  .بد یهی اسدت کده ایدن
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هیأت می توان در افزایش کارآیی این قدرار بیفزاید  .عدالوه بدر ایدن پیشدنهاد تد وین
راهبردهایی جهت فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش آزادی افراد و نیز عدالوه بدر آن
پایبن ی متهمان به آن در این آیین نامه قابل طرح است .چه بسا با محدول نمدودن ایدن
وظیفه بر همین هیأت یا کارگروهی دیگر می توان به نحو بهتری تضمین گردد.
-5پیش بینی هیأتی نظارتی جهت نظارت بر حسن اجرای قرار نظدارت قضدایی :بدا
توجه به نوع دستوراتی که از ص ور قرار نظارت قضایی حاصل می تون هماندا الزمده
ی این قرار و اجرای آن وجود هیأتی نظارتی از ناظرینی متخصص می بات  .بدر همدین
اساس این هیأت بایستی از متخصصانِ علومی چون جرم تناسدی روانشناسدی جامعده
تناسی و متص یان قضایی بهره گیرد .وجود این هیأت از یک طرف باعث واهد تد
که متهمان ود را فارغ از نظارت ناظرین قضایی ن انن و دریابن کده اند کی تغییدر در
رفتارها مورد توجه مسئوالن قرار واه گرفت .از طرفی دیگر نیدز وجدود ایدن هیدأت
منجر به کاستن از بسیاری از مسئولیت های مقامات قضایی صادر کنن ه ی قرار نظدارت
قضایی گردد و بده ندوعی بدا تقویدت متناسدب بدودن تصدمیمات صدادره بده دقدت در
تصمیمات نیز بیفزاین  .عالوه بر این نیز وجود این هیأت و پدیش بیندی وظدایفی چدون
پرون ه ی رفتاری و تخصیت متهم در ص ور مجازات ها در مرحله ی ص ور حکدم و
بهره من ی از تخفیف مجازات و نیز توسل به مجازات های جایگزین حبس مثثر واقدع
تون .
-6برقراری ارتباط میان تبعیت از دستورات قدرار نظدارت قضدایی و بهدره مند ی از
نهادهای جایگزین حبس :از یک طرف به دلیل اینکه دستورات ذیل قرار نظارت قضایی
با دستورات نهادهای جایگزین حبس تباهت فراواندی بدا یکد یگر دارند و از طرفدی
دیگر با توجه به حجم قابل توجه متهمانی که محکدوم مدی تدون ؛ پیشدنهاد مدی تدود
تاآنکه در جهت افزایش کارآیی این قرار و نیز افزایش احتمال تبعیت متهمان از آن میان
این دو دسته ت ابیر ارتباط برقرار تود .ب یهی است که این امر باعدث مدی تدود تدا در
درون متهم نسبت به تبعیت از این قرار انگیزه ایجاد تود.

شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری51..................

منابع:
الف :منابع فارسی
آتوری محم ( )1382جایگزین های زندان یاا مجاازات هاای بیناابین نشدرگرایش چاپ اول.
آتوری محم ( )1386آیین دادرسی کیفری جل دوم انتشارات سمت چداپهشتم.
آتوری محمد ( )1391گزیده جایگزین های زندان یا مجازات هاای بیناابینانتشارت دادگستر چاپ اول.
استفانی گاستون ژرژ لواسدور و برندار بولدک ( )1377آیاین دادرسای کیفاری(جریان دادرسی کیفری) ترجمه حسن دادبان جلد دوم انتشدارات دانشدگاه عالمده
طباطبایی چاپ اول.
الهی منش محم رضدا ( )1389بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقاوایران و فرانسه انتشارات مج چاپ اول .
ایملی چانگ و همکاران ( )1384بازداشت پیش از محاکماه ،اصاالحات و راهحل ها (بهترین روش های اجرا شده در ساط باین المللای بارای کااهش زماان
بازداشت پیش از محاکمه و بهبود شرایط حبس) ،ترجمه مهران مهداجر نشدر وفداق
چاپ اول .
بوریکان ژاک و آن ماری سدیمون ( )1389آیین دادرسی کیفری ترجمده عبداست ین انتشارات رسن ی چاپ اول
ت ین عباس ( )1391ترجمه قانون آیاین دادرسای کیفاری فرانساه انتشداراترسن ی چاپ اول.
ت ین عبداس ( )1392قرار نظارت قضایی در فرآیند دادرسی کیفاری ایاران وفرانسه ،دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله های تازه هاای علاوم جناایی)،
کتاب دوم نشر میزان چاپ اول.
حاجی تبار فیروزجائی حسن ( )1386جایگزین های حبس در حقاو کیفاریایران انتشارات فردوسی چاپ اول.

1398  پاییز، شماره چهل و پنجم، سال دوازدهم،تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل.......52

) توافقی شدن آیین دادرسی کیفری نشر میزان چداپ1390( نیازپور امیرحسن.اول
 منابع التین:ب

-Sliwowski, S, G.( 1964) Les dispositions concernant le contrôle
judiciaire de l'exécution des peines en droit pénal français (art.
723-721du c.p.p.), dans Problèmes contemporains de procédure
pénale, Recueil d'études en hommage à Louis Hugueney, Paris , ,
-Fourment F. (2007) Procédure pénale, Paradigme, coll.
(Manuel),. N ,460
-Leroy, Jacques. (2006) Procédure pénal, L.G.D.J Lextenso
editions, 13éédition.

