
 

  

 بررسی قاعده منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

  ی حقوق بشرالملل بین در نظام حقوقی ایران و اسناد

  2جواد غالمزاده دهنوي 1حسین زارعیان چناري،
  

  چکیده
مختلف از هاي  راههستند که به  ها بنیادین بشر حکومتن حقوق ایکی از ناقض ازآنجاکه
شناسایی کنند،  میي اشخاص تجاوز ها به حقوق اساسی و آزادي ،يگذار قانونجمله 

 اخیر وي ها در سال .کند پیدا میضرورت معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشري 
 ،واد قانونی وجود داشتمباحث حقوق بشري و ایرادهایی که نسبت به برخی مطرح در پی 
پیش بگیرد و در اصالحات این زمینه در رویکرد مناسبی را در کوشیده است  گذار قانون

در تدوین منشور حقوق تا حد امکان قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفري و 
ی الملل بین با استانداردهاي کند تا هماهنگی بیشتريرا برطرف  هااین ایراد ،شهروندي

و مستند بودن  ضرورت مستدل ۀدر این رابطه قوانین ایران دربار .داشته باشدق بشر حقو
 میثاق 9ماده  ویژه بهی حقوق بشر الملل بین قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین

منطبق است و قوانین کشور در این زمینه کامالً ی حقوق مدنی و سیاسی الملل بین
  .ردگونه نقص و ابهامی ندا هیچ

  .جبران خسارت بازداشت ،يآزادسلب  ،منع بازداشت غیرقانونی ،امنیت قضایی :واژگان کلیدي

  (نویسنده مسئول) hosein0578@gmail.com/ دانشگاه مازندران شناسی، جزا و جرمارشد حقوق  کارشناسی .1

  zaqzare12345@gmail.comدانشگاه تهران / بشر،ارشد حقوق  . کارشناسی1
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  مقدمه
 ۀاین شش ارزش حیاتی از اهداف مهم و عمد ،توسعه و رفاه ،استق�ل ،آزادي ،عدالت ،یتامن

کم عدالت  بود ولی کم ها تشکیل دولت ۀامنیت تنها هدف و فلسف ،ي دورها در گذشته .ستها دولت
ر شما به ها از اهداف دولتنیز رفاه و استق�ل  ،توسعه ،شد و در قرون معاصر آزاديافزوده هم به آن 

و همچنین تفسیر  ها عدالت و سایر ارزش ،آزادي تأمیندر طول تاریخ همیشه مرزبندي دقیق  .آید می
 ها دولتاغلب  .مشکلی بود که همگان را رنج داده استها  آن و رفع تضادها و تداخلها  آن از هریک

یا اند  کردهتعطیل  ي اساسی راها سایر ارزش ،ها در طول تاریخ با ترجیح و اهتمام به یکی از آن ارزش
دانشمندان  .اند را در استخدام شخص خود درآوردهها  آن ،با تفسیر دلخواه از یک ارزش مانند امنیت

از حقوق اساسی  اند تا کردهي زیادي ها حقوق اساسی در دویست سال اخیر ت�ش پردازان نظریهو 
تفکیک قوا  ،کشورهااغلب اساسی  امروزه در قانون .زدایی شود و جامعه مدنی ابهام ها شهروندي ملت

باز هم تضاد و تداخل اهداف و  ، ولیمنظور شده است ها حفظ حقوق ملتبراي  ییها و تضمین
ین چالش حقوق اساسی کشورهاست و تر مهم غیرهاستق�ل و ،امنیت ،ي اساسی مانند عدالتها ارزش

  .چالش امنیت قضایی است ها، دشوارترینیکی از میان در این 
 ،البته اجراي قانون .شود یی قانون در کشور محسوب میاجرا ضمانتترین  قضایی اصلی امنیت
امنیت  .امنیت قضایی استها  آن ینتر مهماما  ،ي اجرایی داردها ي مختلفی از جمله تضمینها تضمین
ین تر مهم ؛ بنابرایناز هرگونه ترس و نگرانی استبودن  آرامش و عاري ،آسودگی خاطر يبه معنا
حقوق زیرا  امنیت قضایی است ،از امنیت و نیازهاي زیستیپس له در نیازهاي اساسی یک جامعه مسئ

 تأثیرنخستین  .امنیت قضایی قدرتی است در کشور که بتواند بازدارنده باشد .کند عامه را تضمین می
است و در تجاوز و ظلم در جامعه  ،یعنی بازدارنده از هرگونه تعدي ؛بازدارندگی است ،امنیت قضایی
 .کندمتجاوز را تنبیه و مجازات آن،  ترمیم و جبرانِبا تواند  می ،ظلمی واقع شد چه چنان ،مرحله بعد
امنیت قضایی و هاي  یکی از مؤلفه عنوان بهبه دنبال تبیین اصل بازداشت خودسرانه حاضر پژوهش 

  .است یالملل بین همچنین جایگاه این اصل در نظام حقوقی ایران و اسناد
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  خودسرانهبازداشت تعریف و مفهوم  .1
را آن تعریف لفظی توان  می ،ارائه نشده استاصط�ح بازداشت تعریفی از ی الملل بین در اسنادهرچند 

مجموعه « در سندبازداشت به تعریف  توان یم براي نمونه .کردد حقوق بشري م�حظه در برخی اسنا
مصوب مجمع عمومی ، 1»بازداشت یا حبس هرگونهاصول براي حمایت از تمامی اشخاص تحت 

 ،این سند ۀدر مقدم .کرد اشاره ،43/173طی قطعنامه شماره  ،1988دسامبر  9سازمان ملل متحد در 
به معنی وضعیت اشخاص « :تعریف شده استبازداشت چنین  »)د«(بند  »ها واژهکاربرد «ذیل عنوان 

» د«بند ( این تعریف ۀم�حظ با .»گرفته است بازداشتی به شرحی است که در با� مورد تعریف قرار
 گفت توان یم است آمده) تعریف اشخاص بازداشتی( »ب« بند درو آنچه  )تعریف بازداشت

محکومیت به ( شدن است که به دلیلی غیر از مجرم شناخته یبازداشت به معنی وضعیت اشخاص
  .محروم شده باشند یاز آزادي شخص ،)جرم

 بازداشت« :استشده تعریف چنین » بازداشت«نیز اصط�ح  یالملل بین شربحقوق  شناسی واژهدر 
آغاز که از هنگام دستگیري یا توقیف شود  گفته میاز محرومیت یا سلب آزادي شخصی  يا دورهبه 

زندانی یا آزاد  اش مجرمانهدر اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام که آن شخص  شده و تا زمانی
  ).Conde, 2002: 65» (یابد تداوم می ،شود یم

ناظر به وضعیت اشخاص محروم از آزادي بوده و بر همین تنها  ،نخستتعریف  که یدرحال
محرومیت اشخاص از  ۀتعریف دوم بیشتر ناظر به مدت و دور ،کرده استرا تعریف بازداشت اساس 

  .رده استاین اصط�ح را تعریف ک ،و پایان سلب آزاديآغاز آزادي بوده و با توجه به زمان 
با توجه به موضوع  2»دفتر کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد براي پناهندگان«مانند برخی نهادها 

معین  يا محدودهتوقیف و الزام افراد به حضور در « :اند کردهشرح تعریف بدین بازداشت را  ،محوله
 ها بازداشتگاه ،محصور يها نپادگایا  ها اردوگاه ،ها زندان مانندیا جایگاه و مکانی محصور و محدود 

 ۀتنها اجاز وشود اساسی سلب  طور به وآمد رفت که آزاديِ اي گونه به ،یا نواحی ترانزیت هواپیمایی
  .»داده شود )جو فرد پناه( ترك آن مکان براي بازگشت به سرزمین

در آن  ررفتهکا بهقیودي  ، ولیجو یا پناهندگان است گرچه این تعریف ناظر به بازداشت افراد پناه

                                                      
1. Body of principles for the protection of all persons under any from of detention or Imprisonment, 
Adopted by General Assembly resolution 43/173 of December 1988. 
2. Office of the United Nathons, High Commissioner for Refugees 
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منحصر به این مورد خاص  ـ ترك مکان براي بازگشت به سرزمین خود زۀبر اجا قید آخر مبنی جز ـ
 ،در واقع در تعریف بازداشت باید به این ویژگی مهم توجه داشت که فرد محروم از آزادي .شود ینم

 که چناناست؛ یا اداري  قضایی يها مقامدستور  منددلخواه نبوده و نیاز بهمجاز به ترك محل مربوطه 
قواعد سازمان ملل متحد در حمایت از نوجوانان محروم از «سند  11اصل  »ب«در بند  این ویژگی

  .است شدهتصریح  45/113طی قطعنامه شماره و  1990دسامبر  14مصوب ، 1»آزادي
و بدین شرح  نیز آمده استدر قوانین و مقررات جمهوري اس�می ایران اصط�ح بازداشت 

متهم در طول تمام یا قسمتی از  داشتنِ نگهدر توقیف  ،منظور از بازداشت موقت :تعریف شده است
به  آغازو یی دادرسی و صدور حکم نها ۀجریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتم

  ).154: 1385، آخوندي( اجراي آن ادامه یابد
او در کردن  است از سلب آزادي و زندانیبازداشت متهم عبارت « :است آمده يدر تعریف دیگر

 106همچنین ماده  ).133 :1388، آشوري( »صالحیی قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضا
 بهوضع پرسنلی است که  بازداشت« :دارد ابراز میقانون استخدامی سپاه پاسداران انق�ب اس�می 

ر حکم قطعی در توقیف به سر برده یا قضایی تا صدو ص�ح يذقرارهاي صادره از مراجع  موجب
  .»دنباش نظر تحتدر بازداشتگاه یا محل خدمت  ،برابر مقررات انضباطی

بازداشت عبارت است از  :گفت توان یمدر تبیین معنی و مفهوم بازداشت  ،با توجه به این موارد
گیري یا محدود و محصور که از هنگام دست يها مکانوضعیت خاص اشخاص محروم از آزادي در 

و طی این دارد و تا هنگام آزادي یا محکومیت قطعی به زندان ادامه است  شده آغازوي توقیف 
  .ندارند ص�ح يذمقامات رسمی  ۀو بدون اجازخود دلخواه  بهترك مکان معین را  ۀافراد اجاز ،مدت

است شده روشن تا حدودي  »بازداشت«و مفهوم اصط�ح معنی  ،با توجه به تعاریفی که بیان شد
  .مشخص شودنیز آن از که باید مفهوم و مراد است  »خودسرانه«ابهام اصلی در مفهوم ولی 

اصط�ح  ،است حقوق مدنی و سیاسی آمده یالملل بین میثاق 9در مذاکرات مربوط به تدوین ماده 
مغایر «یا  3»مغایر با اصول دادگستري« ،2»ناعاد�نه«سند به کار گرفته شود تا معناي  در اینخودسرانه 

                                                      
1. United Nations Rules for the protection of Jureniles Deprived Of their Liberty: resolution/ adopted 
by the General Assembly, 14 Deccember 1990, A/RES/113, available at: http: //www.Unhcr. Org/ 
refworld/ docid/ 3 boof 18628. html 
2. Unjust 
3. Incompatible with the Principles of Justice 
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حقوق بشر در خ�ل رسیدگی به  ۀکمیت که چنان 1به ذهن متبادر سازد.را » با کرامت شخص انسان
را  »مغایر با قانون«از  تر گستردهمفهومی  ،این اصط�ح داشت کهه اع�م شد طرح يها پروندهیکی از 
و  4»پذیري فاقد اسناد« یا 3»رمنصفانهیغو  ناعاد�نه« ،2»عدم تناسب«داشته و شامل عناصري از  در بر
  5شود. میدادرسی قانونی  فرایندنبود 

یی حقوق بشر را که مشتمل امریکاکنوانسیون  7ماده  3یی حقوق بشر نیز بند امریکاحتی دیوان 
بازداشت یا حتی حبس با د�یل و  ،دستگیريکرده است تا تفسیر  اي به گونه ،بر این اصط�ح است

 6،»نامعقول« واقع درولی  ،شوند یم يبند دستهعنوان قانونی با در ظاهر  هرچندکه را  ییها وهیش
معناي این  نیبنابرا)؛ Meron, 1986: 34شود (شامل  ،ا فاقد تناسب هستندی 7»ینیب شیپ رقابلیغ«

برخی آن را به  ،در تعریف این اصط�ح جهت نیازابوده و  »یرقانونیغ«فراتر از  يزیچاصط�ح 
به که قربانی  اند دانستهاز بازداشت  آزاديبدون رعایت تشریفات قانونی یا  »خاصتوقیف اش«معناي 
در  ،تعقیب جزائی فرایندبدون اتهام و رعایت تشریفات دادرسی و  و مشخصنانامحدود و طور 

  .)Conde, 2002: 17( »شود یم داشته نگه )توقیف یا حبس( چنین وضعیتی

  یالملل بین در اسناد داخلی و غیرقانونیو جایگاه اصل منع بازداشت خودسرانه  .2
پاسداري از حق آزادي و امنیت شخصی در اسناد جهانی حقوق بشر  ۀنیزم در ها دولتتعهدات 

مانند  يا منطقهحقوق مدنی و سیاسی و در اسناد  یالملل بین میثاق ،همچون اع�میه جهانی حقوق بشر
و به آثار سازي شده  روشنوغیره اساسی  يها يآزادکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و 

  .استاشاره شده چنین حقی 

  سازمان ملل متحد .2- 1
به تدوین و نسبت  ،1988دسامبر  9به تاریخ  173/43مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 

                                                      
1. See: UN DOC. A/2929, Chapter VI, Sections 29, 30, 31, A/4045, Section 49, Human Rights 
Committee 
2. Inappropriateness 
3. Injustice 
4. Lack of Predictability 
5. See: AV. Australia, Human Rights committee, Communication No. 560/1993, HRC, 1997 report, 
Annex VI. L. 
6. Unreasonable 
7. Unforeseeable 
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میه این اع� ۀگان هونُ یساصول  .اقدام کرد ،بازداشتدربارۀ موضوع عضو  يها دولتبه تذکر موازین 
مقررات و مبانی عمومی حقوقی  طبقبیان کرده و موازین انسانی آن را  مو موبهمسئله بازداشت را 

 :دارد یماع�میه بیان این اصل دوم  ).12 :1377، زادگان مؤذن( تبیین کرده است الملل بین جزاي
و با  دار تیحص�بازداشت یا زندان باید طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی  ،دستگیري«

  .»انجام گیرد ،یت قانونی دارندمسئولافرادي که براي این امر 

  اعالمیه جهانی حقوق بشر .2- 2
این  3 ۀماداست.  گرفته قرار توجه موردمنع بازداشت خودسرانه افراد  ،در اع�میه جهانی حقوق بشر

بر ممنوعیت  9ده و در ماکرده حق آزادي و امنیت شخصی را براي همگان شناسایی اع�میه، 
  .استداشته  تأکیدبازداشت خودسرانه 

  حقوق مدنی و سیاسی یالملل بین میثاق .2- 3
گرفته  نظردر  شده بازداشتبراي حفظ افراد حداقلی را  هایی تضمینمیثاق حقوق مدنی و سیاسی 

و از جهات آن مطلع  يدستگیرهنگام باید در  شود یمهرکس دستگیر این میثاق،  موجب بهاست. 
یا در مدت شود و قانونی حاضر یی در اسرع وقت نزد مراجع قضا )،9ماده  2بند ( شودتفهیم اتهام 

دستگیر یا بازداشت  یرقانونیغبه طور کس  همچنین هر .)9ماده  3بند ( معقولی دادرسی یا آزاد شود
اهی دارد و خو امکان تظلم شده بازداشتفرد  .)9ماده  5بند ( حق جبران خسارت خواهد داشت ،شود

  .)9ماده  4بند ( کند اظهارنظربازداشت بودن  قانونیدربارۀ  تأخیربدون باید دادگاه 

  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر .2- 4
حق امنیت و  :دارد یماساسی مقرر  يها يآزادکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و  5ماده 
 اش يآزادرا از  کس چیهنباید  .استهر شخص از حق آزادي و امنیت فردي برخوردار  :آزادي

  :که قانون مقرر کرده است يا هیرو بر اساسموارد زیر و  ياستثنا به ؛محروم کرد
  ؛محکومیت توسط یک دادگاه صالحتأیید حبس قانونی فرد پس از  .1
 منظور بهبازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا  .2

  ؛است شده مقرراست که توسط قانون  هاییجراي کامل تعهدتضمین ا
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داشتن وي در ارتکاب به جرمی  بازداشت یا توقیف شخصی که تردید منطقی در مورد دست .3
 منظور بهاحضار وي در مقابل مقام قانونی صالح یا زمانی که بازداشت مخفی  هدف با ؛وجود دارد

�زم به نظر  یمنطقاز نظر جنایت  از انجامپس  جلوگیري از وقوع جنایت توسط وي یا افرادي
  ؛رسد یم

نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی  منظور بهبازداشت شخص نابالغ یا صغیر با حکم قانونی  .4
  ؛ص�ح يذاحضار شخصی در مقابل مقام قانونی  هدف باوي 

افراد  ،سريعفونی و م يها يماریب شیوعاز با هدف جلوگیري بازداشت قانونی اشخاص  .5
  ؛معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد ،سلیم داراي ذهن غیر

به کشور یا شخصی که حکم  رمجازیغاز ورود با هدف جلوگیري بازداشت قانونی اشخاص  .6
  .باشد شده صادر اش متبوعهاخراج یا استرداد وي به دولت 

و اع�میه اس�می  )6ماده ( یی حقوق بشرقاافریمنشور  ،)7ماده ( یی حقوق بشرامریکاکنوانسیون 
که به لزوم انجام بازداشت مطابق قانون و هستند  يا منطقهاز دیگر اسناد نیز ) 20ماده (حقوق بشر 

  .برخی حقوق مربوط به افراد بازداشتی اشاره دارنددرنهایت بیان ممنوعیت بازداشت خودسرانه و 

  )یالملل بین دیوان کیفري اساسنامه( یالملل بین دادگاه کیفري .2- 5
ي ها دولتی در رسیدگی به تحقیقات بدین صورت است که همکاري الملل بین اساس کار دیوان کیفري

 همکاري ،با ایجاد نهاد معاضدت قضایینیز دیوان  ۀفصل نهم اساسنام .است شده ینیب شیپجهان در آن 
ستگیري و بازداشت موقت متهم تا زمان همچنین د .استدرخواست کرده با خود را  کشورهای الملل بین

 ۀنکت .نهاده شده است ها دولت ۀتکالیفی است که بر عهد از جمله ،یالملل بین تحویل به دیوان کیفري
دستگیري و تحویل متهم باید شده است ی نیب شیپاساسنامه  19ماده  1بند  بر اساسکه آن توجه قابل

یک استثنا  تواند یم ،رش آزادي موقت متهم در این دیوانپذیرو  ؛ ازاینمطابق قوانین ملی صورت گیرد
پس از درخواست دستگیري و  ،یالملل بین دیوان کیفرياساسنامه  بر اساسهمچنین  .شوددانسته 

اقدامات دستگیري و بازداشت متهم را  ،قوانین داخلی بر اساسدولت عضو باید ب�فاصله  ،تحویل متهم
بود و کشورها  بینی نشده پیشس�وي و روندا چنین حقی وي یوگها هدادگادر  که ؛ درحالیانجام دهد

قوانین مدون داخلی  بر اساسي یوگوس�وي و نه ها دادگاهتشکیل  ۀقواعد و اساسنام بر اساسباید 
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اساسنامه دیوان  59ماده  3و  1ي بندها بر اساس نیهمچن .کردند میاقدام به بازداشت موقت متهم  ،خود
 تواند یمملی  ۀبوده و محکمیی متهم براي آزادي موقت امري استثنا درخواستحق  ،یالملل بین کیفري

در مورد آزادي  ،ییاستثنا واحوال اوضاعبررسی شرایط و  و اهمیت جرم ارتکابیگرفتن  درنظر بر اساس
  ).160 :1384، ک�نتریان( کندي ریگ میتصممتهم موقت 

حقوق  ،قرار بازداشتدر زمینۀ  ،س�وي و روندای برخ�ف دادگاه یوگوالملل بین دیوان کیفري
متهم از حقوقی یابد اینکه شعبه مقدماتی باید اطمینان مانند  ؛در نظر گرفته استبیشتري را براي متهم 

؛ حق درخواست آزادي موقت آگاه است یا خیر از جمله ،است بینی شده پیشکه براي وي در اساسنامه 
ي ها دادگاهتلخ  ۀهمچنین با توجه به تجرب .اساسنامه آمده است 58ماده در  صراحت بهاین امر رو  ازاین

 ۀمعیار موازن بر اساسی الملل بین اینکه اگر متهم در دادگاه کیفريبر  مبنییوگوس�وي و روندا 
یا اینکه دادستان کند بازداشت موقت خود را توجیه یا اثبات  ۀعدم ضرورت ادام توانسته ینم ،احتما�ت

 این امر در دیوان کیفري .ماند یمباید کماکان در بازداشت  ،دانست یمازداشت را ضروري ب ۀادام
درخواست  ،از شعب مقدماتی بار کروز ی 12هر  تواند یماص�ح شد که متهم  صورت نیبدی الملل بین

  ).208 :1383 ،میرمحمدصادقی(داشته باشد بازداشت موقت  نسبت به تصمیمِبازنگري 
ی را در رمعقولیغمدت پیش از محاکمه، براي متهم این است که نباید  شده بینی پیشاز دیگر حقوق 
نیز این امر  ،استنکرده ی نیب شیپاساسنامه این مدت را  60ماده  4هرچند بند  .بازداشت سپري کند

 این احتمال وجود دارد که با توجه، زیرا ی حقوق مدنی و سیاسی استالملل بین میثاق 16ماده  برخ�ف
یا حتی  بداند،را نیز متعارف  مدت یطو�نتحقیقات  ،شعبه مقدماتی ،شده مطرحپیچیدگی موضوعات  به

  .کندبازداشت را معقول اع�م  زمان مدت ،ادعا مورد هاي با د�یلی همچون شدت و گستردگی جنایت
ي مغایر ا هیرو ،ی دائم و موقتالملل بین ي کیفريها دادگاهی و الملل بین در دیوان کیفري هرحال در

یکی از  عنوان به بازداشتبودن  حق درخواست قانونی ،براي مثال .با موازین حقوق بشري وجود دارد
در قواعد دادرسی  ،شده بود تأکیدآن  ری حقوق بشر بالملل بین حقوق متهم که در اسناد نیتر مهم
تحقیقات یا شدت  ماندنِ ناتمام ،یا اینکه از دیدگاه حقوق بشر ؛استنشده ی نیب شیپي کیفري ها دادگاه
این حق براي دادستان  ها دادگاه ۀیرواما در  ،انگاشته شودبازداشت فرد  ۀدلیلی بر ادام تواند ینم جرم

تلقی شود یی استثنا ياصل برائت آن است که بازداشت پیش از محاکمه امر يهرچند اقتضا .وجود دارد
اصل را  ،مقررات خودشدن  عرضی بر اساسی الملل بین ولی دیوان کیفري ،حد ممکن کوتاه باشد و تا
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  ).95 :1391، طهماسبی( استانگاشته بر بازداشت متهم قرار داده و آزادي موقت وي را استثنا 

  حقوق ایراندر  غیرقانونیجایگاه اصل منع بازداشت خودسرانه و  .3
اید بر مبناي قانون و مجوز بافراد  تعقیب و بازداشت ،در قوانین و مقررات جمهوري اس�می ایران

و ترتیبی که  حکم بهمگر  ،دستگیر کرد توان ینمرا  کس چیه« :دارد یمقانون مقرر  32اصل  .قانونی باشد
به متهم  یکتبو ب�فاصله  ،د�یلبیان موضوع اتهام باید با  ،در صورت بازداشت .کند یمقانون معین 

ارسال و یی قضا ۀمقدماتی به مراجع صالح ۀپروند ،ساعت 24اب�غ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 
 62ماده  .»شود یمطبق قانون مجازات  ،متخلف از این اصل .شوددر اسرع وقت فراهم  مقدمات محاکمه

  ).123 :1389، آقابابائی( بر این اصل و مکمل آن استدوباره  تأکیدنیز منشور حقوق شهروندي 
 ۀگان سهدولتی یا قواي  مأمورانهرکس از مقامات یا « :1362قانون تعزیرات مصوب  71طبق ماده 

در غیر مواردي که قانون جلب و توقیف اشخاص  ،دار تیص�حبدون حکمی از مقامات  ها، آن غیر
به شش ماه تا سه  ،کنددر محلی مخفی  اًکند یا عنفشخصی را توقیف یا حبس  ،کرده استرا تجویز 

هرگاه « :دارد یممقرر  همان قانون 53 هماد .»...شود یمسال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم 
در غیر مواردي که  ص�ح يذن امأموریا قضات محاکم یا دیگر  ها بازپرسیا  ارهایداد یا ها دادستان

امر  ،امر به توقیف کسی دهند یا در غیر مواردي که قانون مقرر داشته است ،قانون مقرر داشته است
یا قرار مجرمیت او را یی تحت تعقیب جزا ،در غیر موارد معینه قانونی به توقیف کسی را بدهند یا

 »مدت پنج سال محکوم خواهند شدبه انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به  ،بدهند
  ).148 :1386، مهرپور(

تکمیل تحقیقات باشد و در اختیار  هدف بادستگیري و بازداشت اشخاص باید ضروري و 
فاقد مجوز قانونی است و مرتکب را در معرض مجازات مندرج  ،ساعت 24بیش از  متهم داشتن نگه

که اقدامات سالب آزادي است �زم به یادآوري  .قانون مجازات اس�می قرار خواهد داد 570در ماده 
مقامات  ۀدر غیر از موارد کشف جرم مشهود و بدون اجاز ،حقوق متهم توسط پلیس ۀکنند و تحدید
دفاع مشروع در بنابراین  ،گردد می )در حالت اجراي وظیفه( از حالتها  آن موجب خروج ،قضایی

  ).113 :1373، زادگان مؤذن( برابر آن جایز است
زمان  اند موظفن دادگستري اضابط ،مقامات قضاییبیشتر کنترل و نظارت هرچه  منظور به
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از متهم را  شده ضبط روز و علت بازداشت و همچنین وسایل و وجوه ،ساعات ،بازداشت
  .متهم و خود برسانند يو به امضا جلسه صورت
 اند مکلفضابطان دادگستري  ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  53ماده  موجب به

مدت استراحت بین دو  ،مدت بازجویی ،تاریخ و ساعت آغاز آن ،نظر تحت اظهارات شخصِ
 .قید کنند مجلس صورتدر  ،است شده یمعرفبازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی 

 ،همین قانون 63نیز وفق ماده  الذکر فوق 53از مقررات موضوع ماده  ضابطاني تخلف اجرا ضمانت
  .انفصال از خدمات دولتی است ،سه ماه تا یک سال

 ،قضاییتوسط مقامات  تأمینکه پس از صدور قرار  شود یمهنگامی اط�ق  بازداشتاصو�ً 
 »نظر تحت« ،که متهم در اختیار پلیس است یزمان مدتبه  .بازداشت شود ،ازداشتگاهشخص در ب

قرار داده و از لفظ  مورد توجهقانون آیین دادرسی کیفري این امر را  24ماده  .شود یماط�ق 
به را به ائاین ش است که شده ءانشاطوري ماده  ،با این صدر و ذیل .استفاده کرده است نظر تحت

 نظر تحتباید گفت  هرحال در .نظر تحتنه  استمتهم در بازداشت  ،این مدتطی  که آورد یموجود 
- 1976/7ه در نظریه مشورتی شماره قضاییحقوقی قوه  ۀکه ادار طور همانغیر از بازداشت است و 

تحت دید  ،قضایییعنی تا اعزام به مرجع دادن   قرار نظر تحتمنظور از  ،آورده است 8/5/1367
و بازداشت قائل  نظر تحتتفاوتی بین  مراکز انتظامی ،در عمل حال ؛ باایناست ذاشتنگ ضابطان

  ).164 :1392، جزائري( دانند یمبازداشت  مثابه بهرا  نظر تحتنیستند و 
 هقضاییي انتظامی مصوب قوه ها بازداشتگاه ۀادار شیوۀجدید  نامه نییآ 1ماده  1بند  موجب به

مکانی است که متهمان حسب مورد به  :است تعریف شدهچنین  اهگنظر تحت ،)1391(اسفند ماه 
گزارش کتبی ضابطان و مقامات  بر اساس ،قانون به موجبمشهود  جرایمیا در یی دستور مقام قضا

 .شوند یمدر آن محل نگهداري  ،ساعت 24و حداکثر تا یی قانونی تا تسلیم به مقام قضا ص�ح يذ
ضوابط  ،1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  54الی  46مقررات مندرج در موارد  به موجب

بیان  ،قرار دارد نظر تحتو حقوق قانونی شخصی که  ،ضابطانافراد توسط  داشتنِ نگاه نظر تحت
 .استشده 
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  قواعد شکلی بازداشت .4
 به موجبباید  ضرورتاًسلب حق آزادي و امنیت شخصی افراد  ،ی حقوق بشرالملل بین اسناد بر اساس

رعایت  بر اساس ، بایدقانون انجام گیرد و افزون بر جواز قانونی براي سلب حق آزادي و امنیت افراد
و با رعایت محدودیت مدت یی از سوي مراجع قضا ادشدهقوانین و قواعد شکلی از جمله سلب حق ی

وارد صدور حق اعتراض افراد به سلب این حق و حق افراد بر آزادي خود در مشدن  و همچنین پذیرفته
  .استبه رسمیت شناخته شده که در قوانین داخلی نیز شود انجام  ،ی بازداشترقانونیغ

  سلب موقت آزاديبودن  ضرورت توجیه و مستدل .4- 1
آیین دادرسی کیفري بر آن نقد  ۀو قوانین پیشرفت دانان حقوقاست که  يا مسئلهسلب حق آزادي متهم 

 يق آزادي و امنیت شخصی و حقوق یکسان طرفین دعونکردن ح رعایت چراکه ،اند داشتهجدي 
این میان حقوق در و  زند یمدفاع متهم آسیب  حق به )،س�ح معروف است يتساو به آنچه( کیفري

احتمال  ،رندهیگ میتصماینکه با توجه به اط�عات ناقص مقام  ژهیو به ؛شود یمو آزادي ضایع 
  ).227 :1390، خالقی( ادرسی و صدور حکم استاز مرحله د در این زمان بیش اشتباهات قضایی

 ،یالملل بین چه در عرصه داخلی و چه در صحنه تا موجب شده استشده  مطرحمسائل مجموع 
 يها يآزادحقوق و  تأمین زمینۀ تنظیم قواعد و مقرراتی همسو با تعهدات خود در يسو به ها دولت

صدور قرار  ۀکنند هیتوجموارد  ،آن جببه موکه  بردارندفردي و اجراي دادرسی منصفانه گام 
و تضمین  تأمینو در آن صورت نیز حداکثر امکانات براي شود بازداشت موقت بسیار محدود 

میثاق حقوق مدنی و  9ماده  2براي مثال بند  .و تدارك و دفاع متهم در اختیار وي قرار گیرد ها يآزاد
د�یل دستگیري به اط�ع  ،در زمان بازداشت باید شود یمهرکس که دستگیر « :دارد یمسیاسی مقرر 

 ییجا در .»رسانندببه اط�عش  ،که علیه او وجود داردرا درنگ هر اتهامی  باید بیاو رسانده شود و 
مظنون نزد مقام قضایی و  تر عیسرهرچه کردن  لزوم حاضرزمینۀ در  ها دولتتکلیف  ،دیگر
تا جایی شود  میقات مقدماتی تصریح و پیشنهاد بازداشت وي در طول مدت انجام تحقیبودن  ممنوع

به همین دلیل است که مقام  .شودکه ممکن است از اقدامات جایگزین بازداشت موقت استفاده 
اینکه چرا قرارها جایگزین کافی بر  ینمببه تفصیل د�یل خود را  ،قضایی باید هنگام بازداشت متهم

در قرار صادره قید  ،رسد یمممکن به نظر راه بازداشت تنها متهم نیستند و  داشتنِ براي در اختیار نگه
  ).199 :1388، آشوري( کند
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بیشتر حقوق شهروندان و جلوگیري از  هرچهتضمین زمینۀ ایران بر همین اساس و در  گذار قانون
را به  کننده همواره مقامات بازداشت ،بازداشت خودسرانه و حمایت از حق آزادي و امنیت شخصی افراد

افزون بر  ،در قوانین داخلی .است مکلف ساختهبازداشت و توجیه سلب آزادي شهروندان  یان د�یلب
قانون  37ماده ، ی استرقانونیغقانون اساسی جمهوري اس�می ایران که ناظر بر منع بازداشت  32اصل 

بودن  م مستدللزو صراحت بهنیز  1378ي عمومی و انق�ب در امور کیفري مصوب ها دادگاهآیین دادرسی 
مقام قضایی « ،همین اساس بر .استقرار بازداشت موقت را مد نظر قرار داده  و مستند قانونی داشتنِ

قراین و امارات کافی بر وقوع جرم و  ،که د�یل کند صادر میکیفري  تأمیندر صورتی قرار  کننده تحقیق
  سر باز زند. تأمینصدور قرار  در غیر این صورت باید از ،انتساب آن به متهم وجود داشته باشد

و مستند بودن  مستدل بر مشروع و حقوق شهروندي نیز يها يآزادبند یکم قانون احترام به 
 تأمیندربارۀ سایر بندهاي قانون یادشده  .است کرده تأکیدسلب حق آزادي افراد  قانونی داشتنِ

جلوگیري و منع  از جملهر اهداف عدالت کیفري و دستیابی به استانداردها و موازین حقوق بش
بازداشت خودسرانه و پرهیز از بازداشت غیرضروري افراد و کاهش صدور قرار بازداشت و حمایت 

در سال قانون جدید آیین دادرسی کیفري  .دارد بسیار اهمیت ،از حق آزادي و امنیت شخصی افراد
 مدنظر 239ن سابق را در ماده همان مفاد مواد قوانی ،بازداشتبودن  ضرورت مستدل بارۀدرنیز  1392

  ).184 :1393، منش صادقی و ابراهیم( قرار داده است
قرار  و مستند قانونی داشتنِبودن  ضرورت مستدلدر قوانین ایران  ،شدهبا توجه به مفاد یاد

ی حقوق مدنی و الملل بین میثاق 9ماده ویژه  بهی حقوق بشر الملل بین با قوانین ،بازداشت موقت
  .گونه نقص و ابهامی ندارد و قوانین کشور در این زمینه هیچ طباق کامل داشتهانسیاسی 

  محدودیت مدت بازداشت و سلب موقت آزادي .4- 2
آن زمان مدت  ،است دانان را به خود جلب کرده از مسائل مربوط به بازداشت موقت که توجه حقوق

فرانسه  1970حسب قانون ژوئیه  ،تغییر عنوان آن از توقیف احتیاطی به بازداشت موقت که است
وقتی مدت بازداشت در قانون  باوجوداین، .است تأمیناین بودن  و محدودبودن  بر موقتی يتأیید
در عمل به علت تراکم زیاد  ،است شده یزندانمتهمی که با قرار بازداشت موقت  ،باشد بینی نشده پیش
بخش و  آثار زیان .ماند دان باقی میطو�نی در زن یمدت ،یا ضرورت تکمیل تحقیقات ها پرونده
منع توقیف یا  قرار بهسرانجام  ،د�یل کافیدلیل نبود شود که به  آشکار میناپذیر این امر زمانی  جبران
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دادگاه متهم را با مجازاتی کمتر از مدت حبس  ،به فرض صدور قرار مجرمیت یا شودبرائت منتهی 
  ).53 :1377، خزائی( محکوم کند ،در بازداشت موقت

به اتهام جرمی  که کسهر« :دارد مقرر می این بارهمیثاق حقوق مدنی و سیاسی در  9ماده  3بند 
جازي که به وسیله قانون درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام م باید بی ،شود میدستگیر یا بازداشت 
شودسی یا آزاد و شایسته است در مدت معقولی دادر ،آورده شود ،کند عمال میقدرت قضایی را ا. 

کنوانسیون  6ماده  .»تبدیل شود...عمومی و کلی  اي قاعدهبه نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد 
 »کندتوقیف متهم نباید از مدت معقول تجاوز « :استداشته اروپایی حقوق بشر مقرر 

  ).218 :1377، میرمحمدصادقی(
 ،دنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشريی حقوق مالملل بین میثاق ،شود میم�حظه  چه چنان

درنگ  شده بی اند که فرد بازداشت اما آورده ،اند در نظر نگرفتهبراي بازداشت متهم مدت مشخصی را 
مهلت زمانی براي در توقیف  تعیین .در حضور قاضی آورده و در مدت معقولی دادرسی شود

از سوي مقام تحقیق در مهلت زمانی  سبب تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی افراد داشتنِ نگه
بنابراین ایجاد محدودیت  ؛آوردتواند موجبات تسریع دادرسی را فراهم  شود که می شده می تعیین

براي بازداشت افراد و در  گذار قانوناز سوي  یگام مهمزمانی باید کوتاه باشد که این موضوع 
مقام سوي از  مدت طو�نیي ها داشتراستاي حمایت از حقوق فرد بازداشتی و جلوگیري از باز

  .شود میانگاشته  ،قضایی
در این  1378ي عمومی و انق�ب در امور کیفري مصوب ها قانون آیین دادرسی دادگاه 37ماده 

و با صدور قرار  شده روشن وضعیت متهم بازداشت ،ظرف مدت یک ماهدارد باید  میبیان زمینه 
 ،د�یل و مستنداتبیان قرار بازداشت موقت با  ،تمناسب آزاد شود و در صورت ضرور تأمین

نیز که تحقیقات  1381ي عمومی و انق�ب مصوب ها قانون اص�ح قانون تشکیل دادگاه .شودتجدید 
مقرر  3ماده » ط«در بند زمینه در این  ،عهده بازپرس قرار داده بود را برتمامی جرایم مقدماتی 

تا دو  جرایمیت دادگاه کیفري استان تا چهار ماه و در سایر موضوع ص�ح جرایمهرگاه در « دارد: می
اتهامی او منتهی به تصمیم  ۀمتهم در بازداشت به سر برده و پروند ،تأمینعلت صدور قرار  ماه به

است؛ متهم  تأمینمکلف به فک یا تخفیف قرار  ،قرار ۀمرجع صادرکنند ،نهایی در دادسرا نشده باشد
بازداشت متهم  چه چنان ...نونی یا علل موجهی براي بقاي قرار ابقا شودجهات تخفیف قاآنکه  مگر
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  .»شود ار ماه یا هر دو ماه اعمال میچه هرمقررات این بند حسب مورد  ،ادامه یابد
گفته در محدودیت زمان قرار بازداشت موقت و  رسد با توجه به اخت�ف مفاد پیش نظر می به

اتهامی  ۀمتهم در بازداشت به سر برده و پروند ...« :داشت ده که بیان میش قانون یاد 3ماده » ط«صراحت بند 
شد که قرار بازداشت موقت در  گونه مقرر می باید این ،»...او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد

قرار در و اگر این بوده براي دادگاه الزامی  گفته شیپ 37 ۀرعایت مفاد ماد ترتیب . بدیندادگاه صادر شود
  .بودخواهد یادشده براي بازپرس و دادیار الزامی  3ماده » ط«رعایت مفاد بند  ،دادسرا ثابت شود

رویه واحدي را در دادگاه و دادسرا پذیرفته است و  ،)1392(نون جدید آیین دادرسی کیفري قا
 ،آنبودن  مستدلبازداشت موقت و  داشتنِ قانونی افزون بر ضرورت مستند گذار قانون ،242در ماده 

مهم از چهار ماه به دو ماه و  جرایمدر  ،متهم را نسبت به قانون کنونیبودن  حداقل مدت در بازداشت
متهم  بودنِ در بازداشت حداکثر زمانِ . همچنیناز دو ماه به یک ماه کاهش داده است جرایمدر دیگر 

یت حقوق متهم و دادرسی است که در رعاکرده را تعیین  جرایمسلب حیات و دیگر  جرایمدر 
ی حقوق بشر در الملل بین و همچنین تطابق کامل با اسناد ويعاد�نه و محدودیت مدت سلب آزادي 

  ).186 :1393، منش ابراهیمصادقی و ( آیند یی اساسی به شمار میها گام ،این زمینه

  سلب آزادي و درخواست آزاديبودن  حق درخواست بررسی قانونی .4- 3
صل بر آزادي متهم در حین انجام تحقیقات مقدماتی به اعتبار حاکمیت اصل برائت است ا طورکلی به

. موضوع حکم قرار گیرد ییدر مواقع استثنا ممکن است تنهاو سلب آزادي خ�ف اصل بوده و 
گناه از آزادي  افراد بی کردن تلخی را از محرومهاي  تجربه ،گریزناپذیر قضایی هاي اشتباه دیگر ازسوي

قرار  ۀمقام قضایی صادرکنندکه تنها در گذشته حاکم بود  آنچهبرخ�ف  .یادگار گذاشته استبه 
تبدیل یا فک قرار بازداشت موقت  ،به تخفیف ند نسبتتوانست بازداشت موقت یا جانشین وي می

خواهی متهم از تصمیم قضایی  حق پژوهشآیین دادرسی کیفري  ۀقوانین پیشرفتاکنون  ،اقدام کنند
  .اي پذیرفته است درجه لزوم اعمال کنترل قضایی و دادرسی دو در صورتگیرنده را  تصمیم مقام

شناختن این حق مقرر داشته  رسمیت بهی حقوق مدنی و سیاسی در الملل بین میثاق 9از ماده  4بند 
 ات حق دارد به دادگاه تظلم نماید ،از آزادي محروم شود هرکس در اثر دستگیري یا بازداشت« :است

 ،بازداشتبودن  غیرقانونی در صورتو  کردهبازداشت اع�م نظر بودن  قانونیدربارۀ  تأخیردادگاه بدون 
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قضایی و  هاي کاستن از اشتباه ،مبناي پذیرش این حقرسد  . به نظر می»حکم آزادي او را صادر کند
  .ت متهم استبیشتر آثار اقدام خ�ف اصل برائت مقام قضایی در بازداش هرچهدرنتیجه تحدید 

قانون آیین دادرسی  38ماده  4از دیرباز در بند  ،فک قرار بازداشت یا تبدیل آن به تقاضاي متهم
ي عمومی و ها با تصویب قانون تشکیل دادگاهولی  ،پذیرفته شده بود 1290کیفري ایران مصوب 

قانون از میان  این 19ماده  )ب( بند به موجبحق شکایت از قرار بازداشت  ،1373انق�ب در سال 
 آمده و نقض تعهدات به شماري فردي متهم ها بر حقوق و آزادي ، زیرا این موضوع ستمرفت
اعتراض این امر  .نظرخواهی به متهم بود عطاي حق تجدیدی کشور در دادرسی منصفانه و االملل بین

ي عمومی و انق�ب ها دانان را در پی داشت تا سرانجام با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه حقوق
تجدیدنظرخواهی در  قابل دوباره قرار بازداشت موقت ،33و در ماده  1378در امور کیفري مصوب 

  ).187 :1393، منش ابراهیمصادقی و ( دادگاه تجدیدنظر استان اع�م شد
سازوکار  گذار قانون ،1381ي عمومی و انق�ب مصوب ها اص�ح قانون تشکیل دادگاه در قانونِ

براي کنترل قضایی و اعتراض به قرار بازداشت موقت پذیرفته و تکالیفی را نیز متوجه  را تري بمناس
بازپرس در صورت صدور قرار از سوي  ،این قانون 3ماده  )ح( در بند .بود دانستهقرار  ۀمقام صادرکنند

 در صورتین دادستان برسد و همچنتأیید باید به  ،که حق صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد
حق متهم براي  ،در این بند .رفع بازداشت باید با موافقت دادستان باشد ،دلیل بازداشتشدن  مرتفع

  .شناخته شده بود نیز به رسمیتدلیل بازداشت شدن  مرتفع در صورتدرخواست رفع بازداشت از خود 
به تصمیم نهایی منتهی  که پرونده در دادسرا یصورت در ،قانون یادشده 3از ماده » ط«بند  بر اساس
موضوع ص�حیت دادگاه کیفري  جرایمدر باید قرار بازداشت موقت  ۀمرجع صادرکنند ،نشده باشد

متهم تعیین تکلیف  تأمیننسبت به فک یا تخفیف قرار  ،تا دو ماه جرایماستان تا چهار ماه و در دیگر 
؛ شده وجود داشته باشدصادر مینتأد�یل قانونی یا علت موجهی براي بقاي قرار آنکه  مگر کند؛
 ،روز از تاریخ اب�غ 10شود و متهم حق دارد ظرف مدت  قرار ابقا میبیان آن د�یل، صورت با  این در

  .کندشکایت از این تصمیم حسب مورد به دادگاه عمومی یا انق�ب محل 
ض متهم به قرار براي تضمین حق اعترا گذار قانون ،آشکار است» ط«و » ح«که در بند  گونه همان

قرار بازداشت براي متهم » ۀادام«و » صدور«که براي اعتراض به » حقی« ع�وه بر« ،بازداشت موقت
تا وي نیز قرار خود را در  کردهبینی  قرار پیش ۀنیز براي مرجع صادرکنندرا » تکلیفی« ،شناخته بود
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  ).238 :1390، خالقی( »فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد
اعتراض قرار بازداشت همان مفاد قوانین  درباره 241در ماده  ،1392انون آیین دادرسی کیفري ق

حق اعتراض متهم را به تجدید و ابقاي قرار بازداشت موقت پس از  242سابق را پذیرفته و در ماده 
اه روز از تاریخ اب�غ در دادگ 10ظرف  ،دیگر جرایممهم و یک ماه در  جرایمگذشت دو ماه در 

  .شناخته است به رسمیتصالح 
حتی پس از صدور  را تأمینآن نیز حق درخواست تخفیف  1شده و تبصره  قانون یاد 244ماده 

خواهی از  فرجام در صورتحتی  و دادگاه را است شناخته به رسمیت بار کیبراي  تنها فرخواستیک
لف است اعتراض متهم را در دادگاه مک ،245مطابق ماده  .حکم نیز مکلف به رسیدگی دانسته است

  .العاده رسیدگی کند وقت فوق
و قانون  1378ي عمومی و انق�ب مصوب ها شده از قانون آیین دادرسی دادگاهمواد یاد بر اساس

و قانون آیین دادرسی کیفري  1381ي عمومی و انق�ب مصوب ها اص�ح قانون تشکیل دادگاه
اخت و اجراي حق اعتراض به سلب موقت آزادي شن ۀروشن است قوانین ایران در زمین ،1392
 9ماده  4با بند  ویژه بهی حقوق بشر و الملل بین ین جهت با اسنادبیان شده است و از ا صراحت به

منطبق است و قوانین کشور در این زمینه داراي ابهام و کام�ً ی حقوق مدنی و سیاسی الملل بین میثاق
  .نیستاشکال 

  غیرقانونیارت بازداشت خودسرانه و چگونگی پرداخت خس .4- 4
از  ؛قضایی مورد تصریح قرار گرفته است هاي لزوم جبران زیان از قربانیان اشتباه ،یالملل بین در اسناد

طور  هرکس به« :دارد ابراز میی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد الملل بین میثاق 9ماده  5جمله بند 
میثاق مقرر  14ماده  6بند  .»ق جبران خسارت خواهد داشتح ،غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شود

داده یا امري که دوباره  هرگاه حکم محکومیت کیفري کسی دیرتر فسخ شود یا یک امر رخ« :دارد می
شخصی که  ،نهایت مورد بخشش قرار گیرد دال بر وقوع اشتباه قضایی باشد و در ،است کشف شده
زیانش طبق قانون است که سزاوار آن  ،است ل کیفر شدهاین محکومیت مجبور به تحم ۀدر نتیج

منتسب به ی ئیا جز طورکلی به ،حقیقت پنهان موقعِ به نکردنِ افشاشود ثابت اینکه  مگر ؛جبران شود
 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر مقرر داشته 5ماده  5همچنین بند  .»خود او بوده است
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 ،مقررات این ماده قربانی بازداشت یا حبس غیرقانونی شود هر شخصی که برخ�ف ضوابط و« :است
  .»حق دارد از او جبران زیان شود

جبران خسارت ناشی از  ،از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفري ، پیشدر حقوق ایران
 58قانون اساسی و ماده  )171( در اصل و تنها بود بینی نشده پیشبازداشت در قوانین دادرسی کیفري 

حکم جبران خسارت مادي یا معنوي ناشی از تقصیر یا اشتباه  ،1370نون مجازات اس�می مصوب قا
و اصل » ضمان و حق جبران خسارت متهم ،�ضرر«قواعد  بر اساس ،هرحال در .قاضی مقرر شده بود

باید حق مراجعه  ،که بازداشت شده است یگناه متهم بی ،قانون اساسی 171و تکلیف اصل » انصاف«
  ).201 :1373، زاده ناصر( جبران خسارت خود داشته باشد ۀدربارقاضی یا دولت را  به

از محل  ،صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم در صورت ایجاد امکان جبران ایام بازداشت
گیرد که از  صورت می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  260صندوق اعتباري مقرر در ماده 

 :دارد قانون مقرر می 255ماده  ،بر این اساس .رود می به شمارساسی این قانون ي اها نوآوري
شوند و از سوي  اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می«

توانند با رعایت ماده  می ،شود میحکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر  ،مراجع قضایی
شمول  ۀدایر ،قانوناین  256در ماده . »خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند ،این قانون 14

شده مستحق جبران خسارت  در موارد زیر شخص بازداشت« :دارد و مقرر میاست اصل محدود شده 
 ؛باشد اش گناهی مدارك و ادله بی ،ناشی از خودداري در ارائه اسناد ،بازداشت شخص )الف :نیست
 به هر )پ ؛خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد ،مرتکب جرمدادن  فراري براي )ب

 يقانونی دیگر به علت زمان هم )ت ؛جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
که در » جبران خسارت ناشی از بازداشت« ۀنام همچنین در این زمینه باید به آیین .»بازداشت باشد

ماده و  27نامه حاوي  این آیین، مراجعه کرد. ه رسیدقضاییقوه  رییسبه تصویب  ،1/10/1395خ تاری
  :آن درخواست جبران خسارت باید حاوي موارد زیر باشد بر اساسکه  استتبصره  9

  غیره؛مذهب و ،تابعیت ،تأهلوضعیت  ،میزان تحصی�ت ،شغل ،سن ،نام پدر ،نام خانوادگی ،نام )الف
  ؛ي برائت قطعیأقرار منع تعقیب یا ر ۀصادرکنند ۀکننده و شعب زداشتبا ۀشعب )ب
 .میزان و نوع خسارت وارده ،مدت بازداشت )پ
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  گیري نتیجه
خاطر و اطمینانی است که هم در مرحله نظر و هم در مرحله   آن امنیت ،از امنیت قضاییمقصود 

تحت تعقیب  ،دلیل و خودسرانه سازد که بدون خاطر می هر شخص حقیقی و حقوقی را آسوده ،عمل

علیه یا  به هر دلیلی در مقام مدعی یا شاکی یا مدعی چه چنانقضایی و انتظامی قرار نخواهد گرفت و 

گیري  هاي تصمیمفراینددر روند اقسام دادرسی یا  ،نفع عنه یا شخص ثالث و شاهد و ذي مشتکی

طرفی و عدالت عمل کرده و  تضمین بی کارهایی وجود دارند که در راستايوساز ،ترافعی وارد شود

د نشو می غیرهشغل و مسکن و ،مال ،آزادي ،حیثیت ،حامی و سرپناه ابعاد مختلف اشخاص مانند جان

 ،شده ارائهف یترین تعار یکی از کامل برابرِ .به ناحق مورد تعرض و تجاوز قرار نگیردحقوق افراد تا 

در  شان براي حفاظت و صیانت از شهروندان ها ولتامنیت قضایی نوعی اطمینان و تضمین است که د

در بتوانند تا شهروندان  کنند میایجاد  شان مقابل هرگونه تجاوز و تعدي به حقوق فردي و اجتماعی

  .قانون به انجام رسانند چهارچوبي فردي و اجتماعی خود را در ها فعالیت این امنیت ۀسای

ر حقوق شهروندان و جلوگیري از بازداشت خودسرانه بیشت هرچهتضمین  ۀدربارایران  گذار قانون

 بیان د�یلرا به  کننده همواره مقامات بازداشت ،و حمایت از حق آزادي و امنیت شخصی افراد

افزون بر اصل  ،در قوانین داخلی ایران .است ساختهمکلف بازداشت و توجیه سلب آزادي شهروندان 

قانون  37ماده ، است یرقانونیغناظر بر منع بازداشت قانون اساسی جمهوري اس�می ایران که  32

لزوم  صراحت به ،1378عمومی و انق�ب در امور کیفري مصوب  يها دادگاهآیین دادرسی 

 ،همین اساس بر .قرار بازداشت موقت را مد نظر قرار داده بود و مستند قانونی داشتنِبودن  مستدل

قراین و  ،که د�یل کند اقدام میکیفري  تأمینقرار  در صورتی به صدور کننده مقام قضایی تحقیق«

در غیر این صورت باید از  ،امارات کافی بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد

مشروع و حقوق شهروندي  يها يآزاد هقانون احترام ب بند یکمِ .»خودداري ورزد تأمینصدور قرار 

این سایر بندهاي  .است کرده تأکیدسلب حق آزادي افراد  شتنِو مستند قانونی دابودن  مستدلبر نیز 

 از جملهاهداف عدالت کیفري و دستیابی به استانداردها و موازین حقوق بشر  تأمین بارۀدرقانون نیز 



  ۱۴۵  يدهنو غإلمزاده جواد ،يچنار انیزارع نیحس / خودسرانه و یرقانونیغ بازداشت منع قاعده یبررس

 

 بشر حقوق یالملل نیب اسناد و رانیا یحقوق نظام در خودسرانه و یرقانونیغ بازداشت منع قاعده یبررس

جلوگیري و منع بازداشت خودسرانه و پرهیز از بازداشت غیرضروري افراد و کاهش صدور قرار 

قانون جدید آیین  .اهمیت استبابسیار  ،ي و امنیت شخصی افرادبازداشت و حمایت از حق آزاد

همان مفاد مواد قوانین سابق را در  ،بازداشتبودن  ضرورت مستدل بارۀدرنیز  1392دادرسی کیفري 

  .قرار داده است مدنظر 239ماده 

قرار  و مستند قانونی داشتنِبودن  ضرورت مستدل ۀقوانین ایران دربار ،با توجه به مفاد یادشده

ی حقوق مدنی و الملل بین میثاق 9ماده  ویژه بهی حقوق بشر الملل بین با قوانینکام�ً  ،بازداشت موقت

  .گونه نقص و ابهامی ندارد سیاسی منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچ
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