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 اری مع قواعد ۀسنج در یفر ی ک تأمین یقرارها یساز یفرد یارهای مع و یمبان
 (۱99۰ وی توک قواعد) یآزاد رسالبی غ یقرارها یبرا متحد ملل سازمان

 یگیبا یموسو یدعلیس ،زراعت عباس

 دهیچک

 تأمین یقرارها یاجرا  و اعمال یمعن به مجازات، یسازیفرد همچون ،ی فریک تأمین یرهاقرا  یسازیفرد
 اسناد در بینیپیش ضمن که است هیعلیمجن و مجرم  اتیخصوص یا  یارتکاب جرم تیماه با متناسب ی فریک

 موضوع. است شده منعکس زین رانیا یداخل مقررات در ،المللیبین ۀعرص در یبشر حقوق خاص و عام
 هیعلمحکوم    نه  و  متهم  عنوانهب  و داشته  قرار  برائت  اصل  تیحما  تحت  که  است  یانسان  ،ی فریک  تأمین  یقرارها

 یریشگیپ  ،جهینت  در  و  قرار نیا  صدور  در  او  خاص  تیوضع  و  کرامت  تیرعا  روایناز  و  دارد  حضور  پرونده  در
 . دارد دوچندان یتیاهم ،ییقضا میتصم سوء آثار از

 اسناد در مندرج  یحقوق اصول و یشناسجرم مختلفهای هینظر در ی فریک تأمین یقرارها یسازفردی یمبان
 در تناسب عدمیا  تناسب یعنی امر، نیا اعمالۀ نحو نیهمچن. شودمی افتی مختلف، مقررات و المللیبین
 و نیوازم یدارا  خاص، یمعنا به ،موقت بازداشت یقرارها نییتع و عام طورهب ،تأمین یقرارها نییتع
 ،1990 ویتوک  قواعد) یآزاد رسالبیغ یقرارها یبرا  متحد ملل  سازمان اریمع قواعد در حیصر ییارهایمع

 ییسوهم زانیم زین و ارهایمع نیا دارد ضرورت که است( متحد ملل  سازمان یعموم مجمع ۀقطعنام یدارا 
 یابیارز موجود ینیتقن یخألها و شده مطالعه آن با ،متحد ملل  سازمان از یعضو عنوانهب، رانیا گذارقانون
 .شود

 .ویتوک  قواعد ،ی فریک ییگرا تعامل  ،یفریک یدادرس نییآ ،تأمین قرار ،سازیفردی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 فراهم  را   افراد  بالندگی  و  تکامل   رشد،  بستر  که  است  اجتماعی  و  انسانی  بهایگران   گوهر  دو  آزادی  و  امنیت

 است قواعد و اصول  از ایپاره  رعایت  گرو در اساسیهای آزادی و بشر حقوق تربیش ۀتوسع و حفظ. آوردمی
کید آن بر المللیبین و داخلی مقررات و قوانین مختلف سطوح  در که ها حکومت تعرض  از تا است شده تأ
 رعص  پیدایش  و  متحد  ملل   سازمان  تشکیل  با  .شود  جلوگیری  مختلفهای  بهانه  و  توجیه  اب  مهم  موضوع   این  به

 کیفری  حقوق به ناظر هاآن  مفاد از توجهیشایان  نسبتا   بخش که بشر حقوق خاص و عام اسناد متحد، ملل 
کید ضمن است،  اصول  تعریف قالب در را  شکلی کیفری حقوق از زداییخشونت انسانی، کرامت بر تأ

 .اندکرده تکلیفها دولت به منصفانه دادرسی
 و متهم به یدسترس هدف با که است کیفری  تأمین قرار تعیین ی،کیفر فرایند در مهم تصمیمات از یکی

 یو انیز و ضرر جبران یبرا  دیدهبزه  حقوق نیتضم و او شدنیمخف ای فرار از یریجلوگ  ،یو موقعبه حضور
 تعیین  خصوصهب و  قضایی  تصمیمات  سایر  در  که  همان طور  لذا  .باشدمی  کیفری  فرایند  مراحل  از  یک  هر  در

 در شود،می گفته سخن قضایی و قانونی اختیارات از استفاده با تناسب اعمال و سازیفردی از ها،مجازات
 دارد،  نیز  مجازاتشبه  ماهیتی  آن  اشکال  برخی  در که  تأمین  قرارهای تعیین  خصوصهب  و  کیفری   دادرسی فرایند

یژه نگرشی باید  سو،یک از که بحث مبانی باید راستا این در. داشت سازیفردی اعمال و تناسب موضوع  به و
 تأمین قرار سازیفردی بر حق و قاعده ما بحث در) حقوقی قواعد بودنآورالزامهای ریشه یا آورالزام نیروی
 این زیرا  بررسی شود؛ شود،می تلقی الزام این مشروعیت و اعتبار چرایی به پاسخی دیگر، سوی از و( کیفری 
 موضوع  فرد که جاآن  از و باشندمی  متهمهای آزادی و حقوق ۀکنندسلب یا  مضیق آن، انواع تمامی در قرارها

 آن صدور به نسبت زیاد وسواس با باید دارد، وجود وی برائت امکان و داشته «متهم» عنوان هنوز قرارها، این
 ناباجت آن اقتصادی و اجتماعی خانوادگی، شخصی، ناپذیرجبران بعضا   لطمات و سوء آثار از تا کرد اقدام
 گرتوجیه شناختی،جرم اصلیهای اندیشه و حقوقی اصول مهم منظر دو از بحث مبانی ،روایناز . شود

 . گیرد قرار بررسی مورد باید و بوده کیفری تأمین قرارهای سازیفردی و تناسب اعمال ضرورت
 همانا که الزام این اعمال و تبعیت ۀنحوبه باید کیفری، تأمین قرارهای سازیفردی مبانی بررسی از پس

 ی،لالملبین  ۀصحن  در  شریب  حقوق  خاص و عام  اسناد.  شود پرداخته  است،  قرارها این  سازیفردی  معیارهای
 و کرده ارائهقضایی  نظارت و یتأمین قرارهای سازیفردی و تناسب رعایت برای معیارهایی و ضوابط صریحا  
 ۀکمیت»  1990  سال  در  جمله،  از  رهنمون کرده است؛  درسیدا   قوانین  در  الزم  سازوکارهای  اعمال  به  را   کشورها

 عدالت و جرم  از پیشگیری فعلی کمیسیون) «متحد ملل  سازمان بزهکاری با مبارزه  و جرم از پیشگیری 
 از پیشگیری  دور خاور و آسیا ایمنطقه ۀمؤسس» و «هازندان و کیفری  المللیبین بنیاد» همکاری با( کیفری 

 تهیه ۀ دربار متحد ملل  حداقل  قواعد» عنوان با متنی ،«متحد ملل  سازمان به وابسته نبزهکارا  اصالح  و جرم
 با که هشتم ۀ کنگر ایمنطقهبین تدارکاتی اجالس در که نمودند انشا را  «آزادی غیرسالب اقدامات تنظیم و

یب و بررسی مورد شد، برگزار ژاپن توکیو در مختلف کارشناسان حضور  به لحاظ مینه به و گرفت قرار تصو
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یب از پس مزبور قواعد. یافت شهرت «توکیو قواعد»  در کنگره، این پیشنهاد اساس بر و هشتم ۀ کنگر تصو
یب به 1990دسامبر1۴ مورخ  110/۴۵ ۀ شمار ۀقطعنام قالب  به آن اجرای و رسید نیز عمومی مجمع تصو
  .گردید توصیه عضو هایدولت

به، این یژه به و یتأمین قرارهای قبال در صیتخص المللیبین سند ترینمهم مصو  آزادی سالب قرارهای و
 اساس بر کیفری تأمین قرارهای در تناسب اعمال برای را  دقیقی معیارهای که است آنهای جایگزین و

 ۀخصیص فاقد سند این اگرچه. نمایدمی توصیه و معرفی دیدهبزه  و جرم و مجرم بر ناظر متعددهای شاخص
یب به اینکه به توجه با ،است خاص معنای به للیالمبین آورالزام  است، رسیده متحد ملل  سازمان تصو
 بینیپیش میزان سنجش راستای در شاخصی عنوانهب ما کشور جمله از و سازمان اعضای برای تواندمی

  توانمی روایناز  1.گیرد قرار استفاده مورد ایران کیفری  دادرسی مقررات در تأمین قرارهای سازیفردی  موازین
ین  تحقیقی  عنوانبه  را   حاضر  ۀمقال  در  کیفری  تأمین  قرارهای  سازیفردی  معیارهای  انطباق  میزان  بررسی  در  نو

 وجودمهای کاستی رهگذر این از تا دانست زمینه این در المللیبین اختصاصی سند تنها با ایران حقوق
 قرارهای سازیفردی شناختیجرم و حقوقی یمبان بررسی ضمن مقاله این در لذا. شود اصالح  و شناسایی

 مقررات  در  معیارها  این  تطبیق  در  و  توکیو  قواعد  در  قرارها  این  سازیفردی  معیارهای  اول،  بند  در  کیفری  تأمین
ییهم میزان تا شودمی تحلیل و بررسی دوم  بند در ایران کیفری دادرسی  سند این با ایران تقنینی موازین سو

 .شود شخصم المللیبین مهم

 کیفری تأمین قرارهای سازیفردی  . مبانی۱
 آن بودناالتباعالزم و مشروعیت و اعتبار چرایی به پاسخیدنبال به حقوقی، ۀقاعد یک مبانی بررسی در

 و حقوقی مبانی ۀدست دو در کیفری، تأمین قرارهای سازیفردی مبانی قسمت این در .هستیم قاعده
 .شودمی بررسی شناختیجرم

 کیفری تأمین قرارهای سازیفردی  حقوقی . مبانی۱-۱
 و آزادی محوریت با که شودمی ایاولیه اصول شامل کیفری  تأمین قرارهای سازیفردی حقوقی مبانی

 مجرمین و جرائم اساس بر یتأمین قرارهای تعیین در تناسب اعمال لزوم های ریشه به را ما انسانی، کرامت
 شامل قواعد و اصول این ترینمهم. کنندمی داللت نامتناسب یتأمین قرار سوء ارآث از اجتناب نیز و متفاوت

 . است ذیل  موارد

 
ین توجهی کشورها در انطباق مقررات داخلی با اسن. بی 1   ،و در نتیجه شکست نظام عدالت کیفری  المللیبین اد و دستاوردهای نو

ب های  خصوصا  ناشی از عدم رعایت جنبه  خود نظام سیاسی را با بحران کارایی و مشروعیت    ۀحقوق بشری آیین دادرسی کیفری، به نو
ب  المللی بین داخلی و ۀ دموکراتیک در عرص سیاسی مختلفی را برای کشور در روابط  های ه طور غیرمستقیم هزینه کند و ب می  رو ه رو

 آورد. می وجود  ه کشورها و مردم خود ب با سایر
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 کیفری  دادرسی بودنقانونی اصل. ۱-۱-۱

 تنها قانون، صحیح داللت و منطوق هب کیفری  عدالت دستگاه پایبندی لزوم  و «بودنقانونی اصل »
 ،یمدارقانون  ه امروز  و  شده  اجرا   نیز  کیفری   دادرسی  آیین  ردمو  در  بلکه  ؛نداردها  مجازات  و  جرائم  به  اختصاص

 .شودمی  شامل   را   اجرا   و  محاکمه  تحقیق،  تعقیب،  جمله  از  ،ی کیفر  حقوق  ۀدهندتشکیل   مراحل   و  اجزاء  تمامی
 این بر نیز ایران کیفری  دادرسی آیین قانون ۲ مادۀ و سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 9 مادۀ 1 بند

 باید فقط هاآن مجازات و محاکمه و ایشان از تحقیق متهمان، تعقیب ،اساس این بر. اندورزیده کیدتأ اصل 
 دارد؛ وجود هم اینجا در ،شودمی مترتب بودنقانونی اصل  بر که نتایجی و آثار و باشد قانون چهارچوب در

 ۀقاعد این رعایت .کرد عمل  نآ برخالف تواننمی که است آمره  کیفری، مقرراتی دادرسی آیین مقررات زیرا 
 قانون در مقرر چهارچوب در فقط قضایی نظارت قرار نیز و کیفری  تأمین قرار تعیین که کندمی ایجاب مهم

 مختلفی  مواد  در  و  است  کیفری  تأمین  قرار صدور در  تناسب  رعایت  ،هاچهارچوب  این  از  یکی.  گیرد  صورت
 «متناسب تأمین»یا  «مناسب تأمین قرار» قید با کیفری  درسیدا  آیین قانون نیز و اسالمی مجازات قانون از

 همانا که مقنن تصریح مورد شرایط با و قانونی چوبرچها در باید اوال   یعنی ؛است شده واقع تصریح مورد
 و منطبق قرار این ثانیا   و شود صادر تأمین قرار ،است متهم به اتهام توجه و کافی دالیل  وجود و اتهام تفهیم

 همچون،  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  از  مختلفی  موارد  در  همچنین.  باشد  شدهارائه  قانونی  معیارهای  با  سبمتنا
 در  قضایی مقام  تخلف  واست    شده  مقرر  متناسب  قرار  صدور  برای  عینی  و  ذهنی  دقیق  معیارهای،  ۲۵0  مادۀ

 رعایت  باید ،روایناز  ؛ستا کنندهصادر قضایی مقام انتظامی مجازات موجب نامتناسب تأمین قرار صدور
 است، سازیفردی و تناسب هاآن از یکی که را تأمین قرارهای صدور در آن به الزام و قانونیهای چهارچوب 

 .بدانیم بودنقانونی اعمال راستای در

 تأمیناصل تناسب قرار . ۱-۱-۲

 تمام مورد درآنچه  ،اساس همین بر و شودمی تلقی عمومی مقام اقدام یک اساسا   کیفری تأمین اخذ
 اصل دو چهارچوب در عمل  تحلیل  یعنی ؛است حاکم نیز خصوص این در ،است متصور عمومی مقامات

 در  تناسب  عام  اصل  از  بازتابی  کیفری،  تأمین  سازیفردی  و  تناسب  مفهوم  دیگر،  عبارتهب.  تناسب  و  ضرورت
 اگر واقع در. است قانون حاکمیت ۀمسئل به پایبندی نتایج از یکی عنوانبه عمومی مقامات اقدامات تمام

 پذیریممی  آن  تبعبه  است،  ضرورت  مداردایر  و  استثنایی  شهروندان،  زندگی  در اقتدارگرا   ۀمداخل  که  ایمپذیرفته
 تا مقبولیت این. رود فراتر ضرورت آن انتفاء برای الزم حدود و ضرورت موارد از نباید مداخله این که
ی  که ستجاآن   همچون ،فراملی قضایی مراجع حتی و مختلف کشورهای در ایگسترده قضایی و تقنینی ۀرو

  است  آورده  پدید آن درخصوص چشمگیری  و غنی ادبیات و گذارده  صحه آن بر المللیبین کیفری  دیوان
 میانم تصادی مته برای قطعی محکومیت از پیش کیفری تأمین قرار صدور واقع، در .(۶۵ :139۶ )رجب،

 رسیدگی  فرایند  تأمین  و  کیفری   عدالت  نظام  اهداف  پیشبرد  و  سو،  یک  از  شهروندان  آزادی  و  متهم  دفاعی  حقوق
 این به ؛است معضل این حل  برای میانه راهکاری ،تأمین تناسب اصل . است دیگر سوی از کارآمد و سریع
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 تحقیقات  رساندنمانجابه  برای متهم  به  دسترسی  جمله  از  ،کیفری   رسیدگی  در  مدنظر  اهداف  هرچند  که    معنا
 و حقوق نباید محدودیت این گردد، تحدید حدی تا متهم هایآزادی  از بخشی تا دارد اقتضا جامع و هنگامبه

 آن با متناسب و ضرورت حدود به محدود باید بلکه ؛سازد مواجه جدی تهدید با را  شهروندان قضایی امنیت
 .شود صادر

 برائت  . اصل۱-۱-3
 اصل  اعمال. است  متهم مجرمیت عدم فرض  و برائت اصل  بودن،قانونی اصل  همم نتایج و آثار از یکی

 و نشده اثبات قانونی محکم ۀادل اساس بر فرد مجرمیت هک زمانی تا کندمی اقتضا تعقیب ۀمرحل در برائت
 رفتار شریف شهروند یک همچون او با کیفری  دادرسی مراحل  تمام در ،نیافته است مختوم  امر اعتبار دعوا 
 درخصوص استثنائی و مضیق نحوبه ،وی آزادی به تعرض  و متهم حقوق ۀمحدودکنند قانونی الزامات و شده

 1 بند) بشر حقوق جهانی ۀاعالمی همچون ،المللیبین حقوقی اسناد از بسیاری در که امری . شود اعمال او
( 37 اصل) ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون و( 1۴ مادۀ) آن سیاسی و مدنی حقوق میثاق و( 11 مادۀ
کید مورد  . است گرفته قرار تأ

 ناروا  شکل  به را  وی آزادی فرد، اتهام اثبات از قبل و مقدماتی تحقیقاتۀ مرحل در که کیفری های تأمین
 برائت اصل  با مغایر و دارد مجازاتشبهۀ جنب ،موقت بازداشت قرار خصوصهب سازد،می محدود نامتناسب و

های تضمین سایر با همراه طرفانهبی و منصفانه دادرسی یک انجام از پیش مجازات ن،آ موجببه که است
 امر این به را ما ،مجازات شدت و نوع با تأمین قرار لزوم تناسب شرط همچنین. است ممنوع دفاع، قانونی

 در  غیرضروری  و شدید تأمین  قرار صدور هرگونه  متهم،  از  برائت  اصل  حمایت  به  توجه  با  که  سازدمی  رهنمون
 نامتناسب و بوده اصل این برخالف، استو شخص فقط متهم پرونده  نشده ثابت جرمی هنوز که فرضی

 . ( Bibas, 2003: 25) شودمی تلقی

 . اصل انصاف در دادرسی ۱-۱-۴
 تسهیالت  و  زمان  از  برخورداری  دادرسی کیفری، حق  مراحل   انصاف در  اصل   اعمال  یکی از ضوابط مهم

 فرایند در درگیرهای طرف فعال حضور بر حق بر ناظرهای تضمین و سویک از دفاعیات ۀتهی برای کافی
 کردنمقرر  با سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللیبین  میثاق  1۴  مادۀ  3  بند«  ب»  قسمت.  است  دیگر  سوی  از  کیفری 

پاییار کنوانسیون ۶ مادۀ 3 بند «ب» قسمت و «دفاعیه برای کافی زمان و تسهیالت از برخورداری»  بیان با و
 تضمینات  از  یکی  عنوانهب  را   مزبور  حق  ،«باشد  داشته  را  دفاعیاتش  تدارک  برای  کافی  امکانات  و  فرصت»  اینکه
کید دادرسی مورد مهم  .اندداده قرار تأ

 گرددمی  تکلیف  تعیین  و  شده پیگیری  طرفین  سوی  از  شدهارائه  مستندات  اساس  بر کیفری   ۀپروند  اغلب،
 امکانات، و وقت ضیق و در جریانهای پرونده عظیم حجم دلیل به قضایی مقامات و نضابطی تحقیقات و
 تأمین . قرار(Cairns, 1999: 36) باشد حقیقت بر منطبق و عادالنه ۀنتیج ۀکنندتضمین تواندنمی تنهاییبه
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 یعنی ،یمغیرمستقصورت بهیا  غیرضروری موقت بازداشت قرار صدور یعنی ،مستقیم شکلبه که نامتناسب
 مخربی  آثار  شود،می  وی  بازداشت  به  منجر  آن  کردنفراهم  از  متهم  ناتوانی  جهت  به  که  مالی  قرارهای  صدور  با
و  نبودندلیل آزادهب متهم شودمی باعث و کندمی ایجاد محاکمه زمان در خود از دفاع برای متهم توانایی بر

 و باشد نداشته خود از دفاع برای الزم ۀادل  آوریعجم و تدارک زندان، امکان در موجود غیرانسانی شرایط
 تمام  و شودمی  کامل   و تشکیل   ایشان  ابرازی  مستندات  و  شاکی  یا  دادستان  اقدامات  محوریت  با  کیفری   ۀپروند
 او از ،دادگاه و دادسرا به زندان از وی اعزام با که است دقایقی به معطوف خود رهایی برای متهم اقدام و دفاع

یی یی  اوراق در او اظهارات و شده اخذ بازجو  .(۶۵ :139۶ دیگران، و غالمی) شودمی منعکسبازجو

 . اصل ممنوعیت توقیف غیرقانونی۱-۱-۵
ای در حقوق قاعده صورتبهامروزه  ،موارد صدور قرار بازداشت موقت بودنا محدودی بودنیضرور

جهانی حقوق بشر و میثاقین آن مورد  ۀاعالمی همچون ،زیادی المللیبینکیفری شکلی درآمده که در اسناد 
کید مختلف و نیز لزوم انعکاس آن در مقررات  المللیبینقرار گرفته است. جایگاه مهم این امر در اسناد  تأ

بودن دادرسی کیفری از با توجه به قانونی أمینتداخلی کشورها از یک سو و نیز اصل تناسب در صدور قرار 
که  کردهام سالب آزادی نامتناسب و غیرضروری را داخل در عنوان توقیف غیرقانونی سوی دیگر، هرگونه اقد

به این  توجهیبی لذا ؛ منع و نکوهش شده است ،در مقررات مختلف داخلی که اهم آن قانون اساسی است
همچون  ،ی و اتخاذ قرارهای شدید نامتناسبتأمینقرارهای  سازیفردیاکید به  ۀتوصیاعتنایی به بیضوابط و 

و در نتیجه  است شده است، تخلف از این اصل مهم بینیپیشبازداشت موقت که برای آن مجازات انتظامی 
این دیدگاه، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در  تأییدشود. در می بازداشت غیرقانونی تلقی

حقوق  المللیبینمیثاق  9 ۀماداست که اصطالح »بازداشت خودسرانه« مندرج در  کردهای اعالم نظریه
ر شود تا یتر تفسعیوس یاگونهد بهیه باکبل ،است یرقانونیغهای شامل بازداشت تنهانه ،یاسیو س یمدن

قرار  نکردنلذا تعیین ؛(Mukong, 1994: 181) ز دربرگیردیناسب و برخالف عدالت را ننامتهای بازداشت 
1تخلف بازپرس باشد. موجبتواند نقض تناسب در قرار و می متناسب و بازداشت غیرضروری فرد، تأمین

 

 
»مدافعات بازپرس   :داشته است مقرر  ۲۶/10/73مورخ  10 ۀ ی شمارأ سوم دادگاه انتظامی قضات در ر ۀعنوان نمونه در این خصوص شعب ه ب. 1

ید تخلفات وی از مقررات مواد  لحاظ ضعف دالیل موجود قادر به اخذ تأمین  ه دادرسی کیفری بوده و دفاع او بر اینکه بین ی قانون آ 1۲۴و1۲3مؤ
ان رافع مسئولیت توآوری دالیل اتهام به ادارۀ اطالعات ارسال داشته، نمی مناسب از متهمین نبوده و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و جمع 

نظرش رسیده و با آنکه مکلف بوده از متهم استنطاق و تأمین مناسب اخذ هب 7۲آذر ماه30و  ۲9های بار در تاریخ  زیرا پرونده دو ؛قانونی او باشد
 ۵/10/7۲عت تا تاریخ سا ۲۴ذالک اقدامی نکرده و با ارسال پرونده و اعزام متهم به ادارۀ اطالعات موجب گردیده که وی زاید بر مع  ،کند

 بالتکلیف و بدون اخذ تأمین در توقیف بماند.« 
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 کیفری تأمینقرارهای  سازیفردی شناختی . مبانی جرم۱-۲
شناسی جرم و شناسی بالینیکیفری، از منظر جرم تأمینقرارهای  سازیفردیشناختی جرم مبانی

 تأمیننقش و آثار قرارهای تا از این رهگذر  باید به بحث گذاشته شودگرایی و مدیریت ریسک جرم تعامل 
   بزهکار  سازیمتناسب و نامتناسب کیفری در اصالح بزهکار، پیشگیری یا گرایش به تکرار جرم و نیز ناتوان

 بررسی شود.
یژه بالینیهمختلف آن، بهای در شاخه یشناسجرم گذار بوده است. در تأثیر ی فرکیهمواره بر حقوق  ،و

اجتماعی قی تلقی شود، یک واقعیت انسانییک رفتار حقو اینکهبل از مدار، بزهکاری قحقوق کیفری مجرم
 :craig, 2009) طلبدمی آن را  مرتکب   روانی و اجتماعی   و است که پاسخ مبتنی بر خصوصیات زیستی

ب بهمداری، . مجرم(165 گیری مقررات شکلی کیفری را نیز دگرگون کرده و باعث خود هدف و جهت ۀنو
دادرسی کیفری شده است. از این پس، نهادهای آیین دادرسی کیفری، نقش دادرس و آیین برداشتی جدید از 

برقراری توازن میان نفع و مصلحت  و اجرا ۀافزون بر رسالت سازماندهی حقوق کیفری ماهوی در مرحل
زهکار بازپذیرکردن اجتماعی بدنبال  بهعمومی و نفع و مصلحت بزهکار با رعایت تشریفات دادرسی عادالنه،  

اقدامات کنشگران محیط کیفری که  گذاریتأثیر طور کلیه گیری گفتار و کردار و ب، جهتروایناز  ؛نیز است
 محیط تحصیلی و محیط کار و مانند محیط خانواده، اجتماعی متعارفهای برای مدتی جایگزین محیط

این کنشگران  ، رفتار و اقدامزیسافردیبر رفتار متهم و مجرم انکارناپذیر است و بر اساس اصل ، شودمی
 . (19 :1388 ابرندآبادی، )نجفیشود می تنظیم و شکل داده

 ،19۶۶حقوق مدنی و سیاسی  المللیبینمیثاق  10 مادۀهمچون ، المللیبینبر همین اساس در اسناد 
کیدمدارانه با متهم بر رفتار انسانی و کرامت جمهوری اسالمی  شده است. در قوانین داخلی، قانون اساسی  تأ
، یعنی نهادهای قضائیه  ۀقانون اساسی »اصالح مجرمان« را از وظایف قو  1۵۶اصل    ۵ایران در قسمت دوم بند  

شناختی قانون اساسی، در بسیاری از مواد قانون عدالت کیفری برشمرده است. بر اساس این اصل جرم
کید تأمینر نون آیین دادرسی کیفری بر لزوم تناسب قرا مجازات اسالمی و قا  مادۀطور خاص در هشده و ب تأ

، سن، جنس، یو جسم یت روحی»سابقه، وضعبا  تأمینقانون آیین دادرسی کیفری بر تناسب قرار  ۲۵0
کید ت متهم«یثیت و حیشخص مفصل مطالعاتی از منظر   ۀشده است که تمامی این معیارها دارای سابق تأ

کیفری بر توجه به شخصیت متهم  تأمیندر صدور قرار  تنهانهقواعد توکیو،  همجموع باشند.می شناختیجرم
کید با مهم توجه داشته و  اصل اجرای قرار و تعیین ضوابط مدت قرار نیز بر این  فرایندورزد، بلکه در می تأ

یق متخلف به اصالح زودهنگام رفتار خود در  قبل از موعد  ، امکان تغییر یا حتی لغو  11-۲ مادۀهدف تشو
است. تشکیل  کرده بینیپیشرفتاری مثبت از سوی متخلف را های پاسخ ۀمشاهد در صورت ،ینتأمقرار 

کیدعنوان یکی از دستاوردهای مورد  هب  ،شخصیت برای متهم  ۀپروند الزامی نیز   بعضا  شناسی بالینی که  جرم  تأ
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بقه و وضعیت متهم سا و بالینی و توجه به شخصیتهای از ابزارهای مهم اعمال سیاست ،1دانسته شده است
 . است آنو استمرار تناسب  قرار در صدور
کید ارش تحقیق اجتماعی بر مبنای اطالع از بر تنظیم گز 7-1 مادۀدیگر مجموعه قواعد توکیو در  تأ

ریزی مناسب جهت اصالح و وضعیت شخصی و اجتماعی متخلف در طول اجرای قرار بر اساس برنامه
یژه به ؛استدرمان وی  موجب سلب آزادی متهم  عنوان یک قرار تأمین شدید کهبهبازداشت موقت، قرار در  و

فرد  برایاصالحی و درمانی )بالینی( های برنامه باید شود،می و محرومیت او از بسیاری از حقوق اجتماعی
یژهبهتحت این قرار اعمال شود.  و  مهم جرائماین قرار در قانون آیین دادرسی کیفری برای  بینیپیشکه  و

تربیتی و های برنامه بینیپیشخطرناک متهم موضوع قرار، بر اهمیت بسیار سنگین و داللت آن بر حالت 
 یتیو ترب یتأمینو اقدامات  هانا ان زندمساز ییاجرا  ۀنامآیینافزاید. »می بازسازگاری اجتماعی برای وی

توجه به شخصیت متهم  رخصوصد، در مواد متعددی به این امر پرداخته و مقرراتی 138۴شور« مصوب ک
کیدآموزی و غیره حرفههای و مجرم و اصالح وی و برنامه  2ورزیده است.  تأ

یعنی التزام به  ،قانون آیین دادرسی کیفری  ۲17 مادۀمندرج در بندهای »الف« و »پ«  تأمیندو قرار 
ید اعتماد با قول شرف که تعیین آن از سو ییقضا ۀ حضور و نیز التزام به عدم خروج از حوز ی مقام قضایی مؤ

به یفالتزام به معر رسو و قرا از یکاست، کافی آن مقام به شرف و اعتبار متهم  ا ی یصورت هفتگخود به یانو
( با هدف ممانعت فرد از ارتباط ۲17 مادۀن وجه التزام )بند »ث« ییبا تع یا انتظامی ییماهانه به مرجع قضا

 .کندرا بیش از پیش مشخص    تأمینتواند نقش اصالحی و بالینی قرارهای  می  زا،محرک و جرمهای  با موقعیت
باشد،  یه مخلوق علل شخصکش از آنیگرا، انحراف و جرم با تعامل شناسان انتقادی یجرم ۀبه عقید
های نشکعدم تسامح و ابراز وا  ۀجیه در نتک یتی گرفته در فرد است؛ هول کش ۀت مجرمانی محصول هو

 ۀنندکبیطرد و تخر یبرخوردهادنبال به یا حتیه یاول یو تصادف کبال انحرافات سبدر ق یمنف یاجتماع
 )کسن،سازد می رار جرم را فراهمکت ۀنیبه وجود آمده و زم ی فرکی یدگ یدر رس ییا فساد قضایاز اشتباه  یناش

138۵: 8۴) . 
 تنهانهی دادرس با متهم، بازتعمد و لجیا ی نامتناسب و غیرضروری در اثر اشتباه تأمینصدور قرارهای 

 یرامت انسانکت متهم،  یردن شخصکوبکبلکه ضمن منبرد،  می  ر سؤالیق و رسیدگی را زیت مقام تحقیانسان
گران نسبت ینش دکپروراند. وا می  در او  یفرکی  یرا نسبت به نهادها  ینیبدب   یو نوع ساختهز مخدوش  یوی را ن

دارد و در  یت و اعمال وی ر هوییو تغ یریگل کدر ش یمت فرد، نقش مهیبه ظاهر، رفتار، اهداف و شخص
 یاا خودانگاره یسته یشا ییمثبت و رفتارها یتی تواند هومی  ،یابین ارزیخود شخص از ا ینار برداشت ذهنک

 
 قانون آیین دادرسی کیفری.  ۲8۶و  ۲03مواد . 1

توانند با صالحدید  »متهمان واجد صالحیت می ی و تربیتی کشور: تأمینو اقدامات ها ناسازمان زند ۀنامآیین 1۵7 مادۀ. از 2
یت جـرم ارتکابی و  لحاظ عدم شایستگی اخالقی و نوع و اهمهای بازپرورانه استفاده نمایند مگر اینکه بهبرنامهمسئوالن زندان از 

 یا دستور قضایی، اجتماع آنان با سایر متهمان و محکومان به مصلحت نباشد.« 
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شخص از خود اثرگذار باشد. در واقع، اتخاذ قرار  یند و بر طرز تلقیافریست را در او بیناشا یو اعمال یمنف
 هایقرار رخی از باهش آثار کمنجر به  ب و پرهیز از آثار سوء قرارهای شدید و نامتناسبی متناستأمین

ت و شهرت ی سب هوکیا انه در مجرمان ی جویتالف ییهازه یانگ ی ریگل کال  به شحتماه اکشود مینامتناسب 
تارهای نظارتی ساخ بینیپیشبا  10 مادۀمجموعه قواعد توکیو در (. Nagel, 1972: 98انجامد )یار مکبزه

شناختی توجه داشته و کشورهای عضو را با به این مفهوم جرم تأمین،حتی پس از دوران تحت ، بر متخلف
ل بازگشت متخلف به ارتکاب مجدد جرم، احتمرساندن احداقل هدف کمک به ادغام متخلف در جامعه و به

 است.  کردهتوصیه  تدابیر نظارتی الزم  اتخاذ به
همچون قرار  یل قرار سنگینی مناسبت، تبدتوانند با توجه کافی به این امر و بهمی نیز ییقضا یهامقام

نده در رفتار مجرمان در بستر ی ه در آکمجازات    یامانهک  یامدهایاز پ  ،زان آنیاهش مکا  یگر  یبازداشت به نوع د
متنوع و تضمین  تأمین دست قاضی را در تعیین قرارهای باید گذارقانوناهند. کن است، بیآفرجامعه نقش

یکرد در قانون آیین  ۀپیشگیری شود. نمونها قی بازگذارد تا از این آسیب حضور متهم به هر شکل منط این رو
گانه در قانون سابق جپن تأمینقرارهای ۀ اوال  با توسع گذارقانونشود که می دادرسی کیفری در جایی مشاهده

ان عنوه و در برخی موارد ب تأمینرار نظارت قضایی در کنار قرارهای به ده مورد و همچنین ایجاد نهاد جدید ق
یگزین آن، گام بلندی برای جلوگیری از بازداشت پیش از محاکمه برداشته است و ابزارهای کنترلی بیشتر جا

وع غیرعمدی صدور قرار کفالت و وثیقه را با شرایطی ممن جرائمر در اختیار بازپرس قرار داده است و ثانیا  د
سبک( با تحقق شرایطی، صدور قرار نظارت قضایی را  جرائمهفت و هشت ) ۀدرج جرائمنیز در  و 1دانسته 

 2کیفری کافی دانسته است. تأمینبدون تعیین قرار 
مدار نیز جرم شناسی ریسکهای زه کیفری از نظر آمو تأمینقرارهای  سازیفردیشناختی مبنای جرم

ین های مدار« یا »مدیریت ریسک جرم« یکی از رهیافتی ریسک. »سیاست جنایاستتوجه  شایان نو
یکرد مدیریتی نظر بر این است که    ۀسیاست جنایی در کنترل جرم و مبارزه با پدید جای بهجنایی است. در رو

صرف مبارزه  ی مجرمان، بهتر است امکانات محدود دستگاه عدالت کیفر ۀنتیجه و پرهزینه با همبی ۀ مبارز
شوند می  مقاوم بزهکاران« محسوب ۀپرخطر« یا »هستهای »گروه  که شود نااز مرتکب یناچیزبا درصد 
ی از این دیدگاه عالوه بر حقوق کیفری ماهوی، در حقوق کیفری هایهجلو .(37 :139۴ سوته،)جعفریان

صدور قرار شده جهت در معیارهای ارائه ای کهگونه؛ بهشودمی دادرسی کیفری نیز دیدهشکلی و مقررات 
شدن متهم مدنظر است. در این شرایط، سنجش میزان اعتماد به کیفری، سنجش ریسک فرار یا مخفی تأمین

از یک طرف نظم و  نحوی کهبه ،عادالنه تأمینصدور قرار  یکه باید برا  متهم در اختیار مرجع قضایی است
کننده سلب تهم بدون وجود دلیل قانعم یدیگر آزاد یفرد مختل نشود و از سو یامنیت جامعه در اثر آزاد

 
 قانون آیین دادرسی کیفری.  ۲17 مادۀ 3 تبصرۀ. 1

 قانون آیین دادرسی کیفری.  ۲۴7 مادۀ 1 تبصرۀ. 2
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 :1390  )بابایی،متناسب را بر این اساس تعیین نماید    تأمینکند و قرار    بینیپیشرا    یمیزان خطرناکی و  ،نگردد
او  یسازبلکه هدف خنثی ؛م و شخصیت مجرم نیستکردن قرار متناسب با جرییعنی هدف، فرد ؛(۲۴0

بر این اساس   .(۲07  :139۴  نهاد،)پاک ی او تا پیش از محاکمه است  لحتماحفظ جامعه در برابر خطر ا  یبرا 
هدف از  ترینمهم قانون آیین دادرسی کیفری که شاید بتوان آن را  ۲17 مادۀدر  تأمینیکی از اهداف قرار 

همان قانون،  ۲۵0 مادۀدر  تأمینصدور این قرارها برشمرد و نیز یکی از معیارهای تناسب در صدور قرار 
 شدن متهم است. ری از فرار یا مخفیجلوگی

 کیفری تأمین قرارهای سازیفردی معیارهای. ۲
 امنیتی نیازهای و دیدگانبزه  حقوق و بزهکاران حقوق میان توازن نوعی برقراری منظوربه توکیو، قواعد

 توانمی و است کرده بیان را  هاآن اجرای چگونگی و آزادی غیرسالب اقدامات بر ناظر راهبر اصول  جامعه،
یژه به و یتأمین قرارهای قبال در تخصصی المللیبین سند ترینمهم  را  آن  و  آزادی سالب قرارهای و

کید معیارهای بند این در. دانست آنهای جایگزین  سازیفردی  راستای در و توکیو قواعد مجموعه در شدهتأ
 موازنه و مقابله کیفری دادرسی نییآ نونقا معیارهای و موازین با و شودارزیابی می کیفری تأمین قرارهای

 .شودمی

 یتأمین قرارهای سازیفردی ۀحیط. ۲-۱
 اجرای یا محاکمه تعقیب، مشمول اشخاص ۀکلی ۀ دربار آن مفاد قواعد، مجموعه این ۲ مادۀ موجببه

 از رنظصرف اشخاص این قواعد، این نظر از. دارد مصداق جزایی عدالت اجرای مراحل  ۀکلی در و حکم یک
 تبعیض  هرگونه  بدون  مزبور  قواعد  و  شوندمی  نامیده  «متخلف»  عنوانبه  ،باشند  محکوم  یا  متهم  یا  مظنون  اینکه

 اجتماعی،طبقۀ    یا  تابعیت  اصل   عقاید،  سایر  یا  سیاسی  ۀعقید  مذهب،  زبان،  ،سن  جنس،  رنگ،  نژاد،  دالیل   به
 تناسب لزوم که کرد دقت خصوص این در باید. دش خواهد اجرا  هاآن مورد در ،هاموقعیت سایر یا تولد فقر،

 متناسب هم باید تأمین قرار نتیجه، در و گردد رعایت باید نیز آن تداوم  در بلکه آن، صدور در تنهانه ،تأمین
 این  حفظ  و  آن  در  تجدیدنظر  اختیار  قرار،  ۀصادرکنند  مقام  به  مذکور  اصل  بنابراین،.  بماند  متناسب  هم  و  باشد

؛  (191 :1388 )خالقی، کند شدیدتر یا ترخفیف را   آن تواندمی وی ،لزوم  صورت در و دهدمی هم را  تناسب
 سازی فردی برای ضوابطی نیز ایران کیفری  دادرسی آیین قانون و اسالمی مجازات قانون در که همان طور

 و تأمین قرار تعیین. است شده بینیپیش حکم اجرای و رسیدگی و تعقیب ۀمرحل سه هر در تأمین قرارهای
 همچون مختلف مقررات در با وجود این،. است دادسرا  در دادیاران و بازپرس صالحیت در اصوال   آن تفرید

 در تناسب اعمالیا  اولیه تعیین امکان بر کیفری  دادرسی آیین قانون ۴78 و ۴۵۶ و ۲۴۶ و ۲۴۴ ،8۶ مواد
کید استان رتجدیدنظیا  بدوی دادگاه توسط ،دادسرا  از صادره  تأمین قرار   از  دیگری های جلوه. است شده تأ

  و  معلق گذشت) 101 مواد در و اسالمی مجازات قانون در دادگاه توسط کیفری  تأمین قرار در تناسب اعمال
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 ۴1 ،(قصاص انتظار در محکوم  درخصوص) ۴۲9 ،(قسامه اجرای و لوث موارد) 31۴ ،(شاکی مشروط
یق)  .است شده بینیپیش (آزادینیمه نظام) ۵7 و( حکم صدور تعو

 سازیفردی اعمال و تعیین از مواردی کیفری دادرسی آیین قانون در نیز حکم اجرای ۀمرحل درخصوص
 به توانمی میان آن از که است داده قرار کیفری احکام اجرای قضات صالحیت در را کیفری تأمین قرارهای

 بیمار زندانیان درمان) ۵۲۲ ،(زندانیان مرخصی) ۵۲0 ،(احکام اجرای در تأمین قرار ۀاولی تعیین) ۵07 مواد
 .کرد اشاره ( زندان از خارج  اشتغال و کارآموزی) ۵۵۴ و ۵۵3 ،(زندان از خارج  در

 تأمین قرار تناسبهای شاخص. ۲-۲
 یتأمین قرارهای سازیفردی  تناسب به توصیه قسمت، این شده در قواعد توکیو و دربیان ۀقاعد ترینمهم

 هدف با که است شده مقرر 3-۲ مادۀ در منظور بدین. است مختلف مجرمین و جرائم اساس بر
 از حمایت و تخلف شدت و ماهیت متخلف، ۀسابق و شخصیت با منطبق قرارها، این بیشتر پذیری انعطاف

 دستوراتی  و  الزامات  ۀارائ  جمله  از  ،آزادی  غیرسالب  قرارهای  از  وسیعی  طیف  باید  جزایی  عدالت  نظام  دیده،بزه 
 باید موجود آزادی غیرسالب قرارهای انواع و تعداد. کند فراهم را  محکومیت از پس و محاکمه از پیش برای

 از وسیعی طیف باید جزایی عدالت نظام یعنی ؛باشد محکومیت لحتماا با منطبق که گردد تعیین ینحوبه
 .کند بینیپیش ،شدبا داشته را  معیارها این بر تطبیق قابلیت که را  آزادی غیرسالب قرارهای

 متهم  شخصیت. ۲-۲-۱
 در ،تأمین قرارهای سازیفردی  معیارهای  درخصوص که است مهمی معیار اولین ،متهم شخصیت

کید مورد توکیو قواعد مجموعه  ،توکیو قواعد 3 مادۀ از متعددی بندهای در و راستا این در. است گرفته قرار تأ
 ۀخانواد  حتی  و  وی  خصوصی  حریمبه    احترام  نیز  و  یتأمین  رهایقرا   اعمال  موضوع  متهم  کرامت  و  شأن  حفظ  بر

کید شده است وی  حیثیت و شخصیت و متهم ۀسابق ،۲۵0 مادۀ در نیز ایران کیفری دادرسی آیین قانون. تأ
 .است برشمرده کیفری تأمین قرارهای سازیفردی مهم معیارهای از را  وی

 قرار مدنظر را  متهم انسانی کرامت خود تصمیمات تمامی در باید دادگاه و دادسرا  مقامات اساس، این بر
 غیرضروری  شکل   به  تأمین  قرار  که  است  نکته  این  بر  ناظر  حیثیت  معیار  لذا  کنند؛  اجتناب  آن  تخدیش  از  و  داده

 کامل طورهب آینده در حتی است ممکن و داشته متهم عنوان هنوز که نباشد فردی اعتبار و آبرو ۀتهدیدکنند
 به منجر عمال   که دهدمی قرار الشعاعتحت را متهم حیثیت صورتی در تأمین قرار خصوصا  . شود تبرئه

 از بیشتر ،باشد نثؤم متهم وقتی معموال   ،کندمی فرق او جنسیت با متهم حیثیت هرچند. شود او بازداشت
 .گرددمی مطرح  او حیثیت ،مذکر متهم

 جرم   وضعیت  ثبت لزوم   قرارها،  این  صدور در  متهم  خاص  وضعیت  لحاظ  به  توصیه  آثار  از  یکی  همچنین
 بر. است شده یاد «اجتماعی تحقیق گزارش»  عنوان با آن از قواعد مجموعه این در که بوده متهم شخصیت و

 ممکن قضایی مقام باشد، اجتماعی تحقیقهای گزارش امکان که صورتی در» 7 مادۀ موجببه اساس این
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 اطالعات حاوی باید گزارش. کند استفاده مؤسسه مجاز و صالح ئولمس توسط شدهتهیه گزارش از است
 باید همچنین. باشد رایج تخلفات یا کنندهتخلف شخص الگوی با مرتبط یعنی ،متخلف ۀ دربار اجتماعی

 طرفانهبی و  عینی  واقعیت بر  مبتنی  باید  گزارش.  باشد  محکومیت  ۀشیو  با  مرتبط  یهاتوصیه  و  اطالعات  حاوی
 .« باشد روشن کامالا  عقیده ظهارا با همراه

در کانون  تأمین قرار استمرار و صدور در باید نیز را  شغلی حیثیت مانند ،حیثیت از دیگری  ابعاد البته
 مادۀ «ج » بند در شدهبینیپیش تأمین قرار در گذارقانون که است ایاندازه  به معنا این اهمیت. داد قرار توجه
 موافقت با التزام،وجه نییتع با حضور به مسلح یروهاین ای یشورک یرسم مستخدمان التزام» یعنی ۲17
ی  برخالف «مربوط سازمان یسو از آنان حقوق محل از پرداخت تعهد أخذ از پس و متهم  در معمول  ۀرو

 است ممکن مربوط سازمان با مکاتباتچراکه  ؛دارد اشاره  «متهم موافقت» به تأمین قرارهای صدور
 . سازد مواجه آسیب با نیز را  او شغلی موقعیت و باشد فرد حیثیت و وآبر ۀکنندتهدید

 نیز متهم شخصیت و حیثیت بر مبتنی مناسب قرارهای تعیین درخصوص باید را  متهم حیثیت به توجه
 دادرسی آیین قانون ۲17 مادۀ «پ» و «الف» بندهای در شدهبینیپیش قرار دو در گذارقانون . کنیم مطرح 
 اعتبار به «شرف قول با ییقضا ۀ حوز از خروج  عدم به التزام» و «شرف قول با حضور به التزام» یعنی ،کیفری 

 دارد صراحت کیفری تأمین قرار صدور اهداف سایر تحصیل  و وی حضور تضمین عنوانبه متهم «شرافت»
. ماندون استفاده میبد  عمال    قرارها  این  متهمین،  نوع   به  نسبت  قضایی  مقامات  منفی  نگرش  دلیلهب  سفانهأمت  که
 قرار  صدور  آنان  نأش حفظ  برای ،است  جرمی به  متهم  که  دانشگاه  استاد  یا  وکیل  ،پزشک  درخصوص  روایناز 

 .رسدبه نظر می منطقی و متناسب شرف قول با حضور بر مبنی

 متهم ۀسابق. ۲-۲-۲
کید دیگر معیار  ممکن. است متهم ۀسابق کیفری، تأمین قرارهای سازیفردی برای توکیو قواعد در شدهتأ

 از که نیز فرد اجتماعی سوابق شامل  مجرمانه سوابق بر عالوه  را  سابقه از منظور باید که شود گفته است
 وصف بینیپیش به توجه با رسدمی نظرهب که حالی در. کنیم تلقی ،است افراد اعتبارسنجی معیارهای
 سوابق بر ناظر قسمت این در را  سابقه مفهوم  باید یو،توک  قواعد در سازیفردی معیار عنوانهب متهم شخصیت

 .کنیم تلقی شخص ۀمجرمان
 طورهب کیفری تأمین قرار صدور معیارهای از یکی نیز کیفری  دادرسی آیین قانون ۲۵0 مادۀ حال، هر در

 قرار  صدور  خاص، جرائم  برخی  در  تنها  که  قانون  همان  ۲37  مادۀ  همچنین.  کندمی  ذکر  «متهم  ۀسابق»  را   عام
یز را  موقت بازداشت  اختالس، ارتشاء، ،یالهبردارک سرقت،»: داردمی مقرر «ث» بند در است، کرده تجو

 متهم و نباشد ماده نیا( ب) بند مشمول هکیصورت در مجعول سند از استفاده ای جعل  امانت، در انتیخ
 قسمت این در لذا .«باشد ورکمذ جرائم از یک هر ابکارت علت به یقطع تیومکمح سابقه فقره  یک یدارا 
 وی خطرناک  بسیار حالت بر دال ،جرائم از خاص انواعی تکراریا  خاص یجرائم ارتکاب به متهمۀ سابق هم
 . است کیفری  تأمین قرارهای تشدید مبانی راستای در
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 که میمته از شدیدتر یتأمین ،دارد کیفری  محکومیتیا  جرم ارتکابۀ سابق که متهمی از باید مبنا این بر
 خطرناک  حالت دارای که بزهکارانی شرط این ۀپای بر. کرد اخذ است، شده جرم مرتکب بار نخستین برای
  دارای  بزهکاران جداسازی درصدد شرط این دارند، متهمین سایر به نسبت کمتری  ارفاق یسزاوار باشندمی

 بزهکاری  ارتکاب  به  همواره   و  دهنش  شدید  مرتکب  تاکنون  که  است  مجرمینی  از  دسته  آن  از  بزهکاری  به  گرایش
 بیشتری  ۀمجرمان ۀزمین و عادت سو،یک از مکرر بزهکار آنکه نتیجه .(171 :1390 )نیازپور، ندارند گرایش

ین تحت شدیدترهای مجازات تعیین لحتماا بدلیل  دیگر، سوی از و دارد  ۀوسوس  جرم، تکرار و تعدد عناو
 خواه سابقه نوع  هر رسدمی نظربه خصوص این در. نمایدمی ترهموج  و ترقوی دادرسی در حضور عدم و فرار

 .بگذارد  قرار  میزان  و  نوع  بر  بیشتری   تأثیر  باید  مؤثرۀ  سابق  اینکه  نهایت و گیرد  قرار مالک  باید  مؤثر  غیریا   مؤثر

 تخلف ماهیت. ۲-۲-3
 دارشدنجریحه و جامعه عمومی هنجار نقض میزان سو،یک از که است تخلف ماهیت معیار، دومین
 ۀدیدبزه  منافع تضمین و تأمین برای معیاری عنوانبه دیگر، سوی از و کرده مشخص را جامعه احساسات

 سازی فردی   معیارهای  بیان  در  کیفری   دادرسی  آیین  قانون  ۲۵0  مادۀ.  شودمی  تلقی  جامعه  نیز  و  جرم  از  متضرر
 در  «جرم نوع » رسدمی نظر به. است کرده ره اشا مجازات شدت و آن اهمیت و جرم نوع  به ،تأمین قرارهای

 تأمین قرار تناسب اصلی معیار عنوانهب باید را  توکیو قواعد در «تخلف ماهیت» و کیفری  دادرسی آیین قانون
 که قضایی نظارت قرار صدور در را قضایی مقام کیفری، دادرسی آیین قانون ۲۴7 مادۀ در زیرا  ؛کنیم قلمداد

 قرار  میزان  و  نوع   تطبیق  به  مکلف  شود،می  صادر(  جرائم برخی  در)  تأمین  قرار جایگزینیا    تأمین  قرار تتمیم  در
 نوع دو هر برای ۲۵0 مادۀ در مندرج  معیارهای اینکه با وجود دیگر، عبارتهب. است کرده ارتکابی جرم  با

 بار نیز قضایی ارتنظ قرار به مخصوص قانونی مادۀ در است، شده بینیپیش قضایی نظارت و تأمین قرارهای
 خطرناکی ۀدرج تواندمی معیار این و است شده گفته سخن ارتکابی جرم نوع  با قرار این تناسب لزوم  از دیگر
بی به را  او درخصوص الزم تضمین میزان و متهم  تأمین قرار از نظردم اهداف راستای در و کند مشخص خو

  باشد.

 تخلف  شدت. ۲-۲-۴
 شدت» معیار و سویک از «جرم اهمیت» معیار با موازنه در توکیو اعدقو در «تخلف شدت» معیارهای

 از خود مجازات، شدت زیرا  ؛است بررسی قابل  کیفری  دادرسی آیین قانون در دیگر، سوی از «مجازات
 . (Dripps, 2010: 23) است جامعه در جرم  اهمیت و شدت نشانگر که است معیارهایی

 تعزیر و دیه قصاص، حد، نوع چهار به 1۴ مادۀ درها اتمجاز 139۲ اسالمی مجازات قانون در
 یا شدیدتر دیگری  از تعزیر و دیه ،قصاص ،حدود هایمجازات  از احد گفت تواننمی ولی. شد بندیطبقه

 اعدام  مجازات  تا  ،باشد  اول  نوع   سه  از  ترخفیف  رسدمی  نظر  به  که  تعزیرات  درخصوص  چون.  است  ترخفیف
 مجازات رسدمی نظر به که حدود درخصوص واست  شده بینیپیش( مخدر مواد مجرائ مثل) ابد حبس و
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 از ترخفیف شالق نوع  از مجازات که گفت تواننمی همچنین. دارد وجود نیز شالق ضربه 7۵ ،دارد شدیدی
 افرادی برای است ممکنچراکه  ؛برعکسیا  است حبس از ترخفیف نقدی جزای مجازات و نقدی جزای

 طورهب   ،جرائم  احصاء  رسدمی نظر  به  لذا.  حبس یا  نقدی  جزای  دیگر  افراد  برای  ،باشد خفیف  قشال  مجازات
 و جرائم شدت با متناسب تأمین صدور برای معیاری و مالک عنوانبه ضعف و شدت حیث از ،جداگانه
 و است قانونی اثر فاقد عمل در «مجازات شدت» عنوان فعلی قوانین با چون ؛است ضروری ،هامجازات

های مجازات  ،19 مادۀ در گذارقانون حال، این با .رود کار هب تأمین قرار صدور برای مالک عنوانبه تواندنمی
 تواندمی ارتکابی جرم  شدتیا  شدید مجازات تعیین برای حدودی تا که کرد تقسیم درجه 8 به را  تعزیری 
 .باشد راهگشا

 ضوابط بر عالوه  باید مناسب، تأمین قرار شناسایی جهت جرم شدت تعیین موضوع  در رسدمی نظر به
یکرد به فوق،  توجه آن اساس بر تأمین قرار تعیین ضرورت و جرائم انواع به نسبت مختلف ایمنطقه عرف رو

 جرم   ارتکاب  ۀمنطق  سطح  در  آن  فراوانی  به  توجه  با  عمل قبح میزان  به  مجرمان  نگاه  در  باید  اوال    را   امر  این.  کرد
 در کیفری تأمین قرار صدور در مدنظر معیارهای سایر و شدنمخفی تبانی، فرار، متفاوت لحتماا تبعبه و

 واکنش و قبح میزان و مختلف جرائم به منطقه آن مردم عمومی نگاه به باید ثانیا  . دانست وی خصوص
 در مومیع امنیت و نظم حفظ همچون ،دیگری  معیارهای مبنای خود که کرد توجه آن به نسبت اجتماعی

 . (Bailey, 2015: 160) است کیفری  تأمین قرار صدور

 جرم  اهمیت. ۲-۲-۵

 ،جامعه در آن تأثیر به بستگی جرم اهمیت ۀدرج. است نکرده ارائه تعریفی مهم جرم از قانون
  مفهوم  بیان در. دارد  زمان و مکان در آن تأثیر و شده معین آن برای که مجازاتی شدت آن، بودنخطرناک 

 بزه  وقوع  که است اثری  و ارتکابی عمل  اجتماعی قبح ،جرم اهمیت از منظور» است شده گفته جرم اهمیت
 اهمیت  و  نوع »  میان  تفکیک  به  توجه  با  دیگر،  عبارت( به1۵7  :1390  )آخوندی،  .«آوردمی  وجودهب  جامعه  در

 در  مجرمانه رفتار که است  آثاری و اجتماعی قبح به ناظر اولی که فهمید توانمی «مجازات شدت» و «جرم
 گفت توانمی هرچند .(۲۲0 :1393 شود )خالقی،نمی سنجیده مجازات شدت با لزوما   که است داشته پی
 شدت از انعکاسی مجازات میزان که یطوربه ؛اندسکه یک روی دو «مجازات شدت» و «جرم اهمیت» که

 همان مجازات، شدت شاخص  از منظور. است کرده بیان تفکیکبه را  شاخص دو این مقنن ولی ؛است جرم
 تأمین قرار ،شودمی تعیین جرم اهمیت به توجه با مجازات میزان که طور همان و است قانونی مجازات میزان

 ؛دارد  جرم  عمومیۀ  جنب  به  بستگی  جرم  اهمیت  رسدمی  نظر  به  لذا  .است  مجازات  میزان  با  متناسب  نیز  صادره 
ۀ جنب  که  یجرائم و  است  بیشتر جرم  اهمیت  اندازه   همان  به  ،باشد  قوی رمج  عمومیۀ  جنب  هرچه  که  معنا  این  به

 اهمیت واجد ،باشند گذشتغیرقابل  اصطالحا   و است ضعیف هاآن خصوصیۀ جنب و داشته عمومی غالب
 . است گذشت قابل  جرائم از ترسنگین جرائم دسته این در تأمین قرار و بوده بیشتری
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 خاص، قومیت و منطقه هر اجتماعی و فرهنگی مذهبی، خاصهای گاهدید به توجه با و معنا این در
 و فرهنگی نقاط با آن به عمومی اجتماعی واکنش و عمومی اذهان شدندارجریحه میزان است ممکن

 از یکی ارتکاب کشور، از ایمنطقه در است ممکن مثال عنوانبه بنابراین. باشد متفاوت  دیگر جغرافیایی
یه و انتقام به منجر ندارد، زیادی اهمیت دیگر نقاط در که وجرحیضرب  جرمیا  جنسی جرائم  تسو

 تلقی شدید جرمی ، منطقه این دراین جرم  لذا و شود ایقبیله و قومی عصبیت از ناشی ۀگستردهای حساب
 و فرار متهم، برای جانی خطر دیگر، جرائم از پیشگیری مبنای بر شدیدتر تأمین قرار مستلزم و شودمی

 تطبیق برای شده،یاد توضیحات با آنکه نتیجه. باشد غیره  و او نزدیکان و علیهمجنی از ترس اب او شدنمخفی
 ذهنی معیارهای به باید یادشده عمومی و قانونی معیارهای بر عالوه  کیفری، تأمین قرار با جرم  شدت مناسب

 ,Jawjeong) کرد توجه نیز مختلف فرهنگی خصوصیات با کشور جغرافیایی خاص مناطق شخصی و

2011: 58 .) 

 قربانیان حقوق. ۲-۲-6

 خسارات از جامعه، عمومی هنجار نقض جبران بر عالوه  که باشد ینحوبه باید کیفری  دادرسی فرایند
 تأمین  قرار مهم  اهداف  از  یکی  مبنا  این  در  لذا.  جبران شود  دادرسی  پایان  در  تا  شود  حمایت  نیز  دیدهبزه   بر  وارد

 این ۀاعاد ۀکنندتضمین صادره، تأمین قرار باید که است دیدهبزه  معنوی و مادی خسارات رانجب کیفری،
 تأمین قرار صدور اهداف از یکی اساسا   نیز کیفری  دادرسی آیین قانون ۲17 مادۀ. باشد متهم توسط خسارات

 تناسب معیارهای ترینبه از یکی .استدانسته  یو انیز و ضرر جبران یبرا  دیدهبزه  حقوق نیتضم را کیفری 
 مادۀ در گذارقانون که ینحوبه ؛است شاکی به شدهواردی هان ازی و ضرر میزان به توجه ،خصوص این در

 هر در دینبا قهیوث و فالهکالوجه التزام، وجه مبلغ» :است داشته مقرر 139۲ کیفری  دادرسی آیین قانون ۲19
 جبران قابل  مهیب قیطر از دیدهزیان خسارت ای هید هک یموارد در. باشد مترک دیدهبزه  به وارد خسارت از حال

 دیگر عبارتهب .«ندکیم صادر متناسب تأمین قرار مهیب یسو از پرداخت قابل  مبلغ لحاظ با بازپرس است،
 وارد او بر جرم وقوع  از که است زیانی و ضرر به دیدهبزه  دستیابی الوصولسریعهای راه از یکی مناسب تأمین
 تعقیب فرایند ۀنتیج به اعتماد ضمن شاکی تا شودمی باعث خصوصی شاکی زیان و ضرر تأمین. است شده

 عدالت نظام عملکرد به نسبت اعتمادیبی با است، وی خسارت جبران و متهم مجازات همانا که محاکمه و
 ,Fletcher) نکند پیدا  گرایش بود، خواهد دیگری  جرائم منشأ خود که خصوصی انتقام سمت به کیفری،

 از دیدهبزه  ضررهای و خسارت جبران تضمین به توجه با تأمین قرار تناسب به توجه نقش لذا .(80 :2006
 . کرد تحلیل  و بررسی نیز جرم  از پیشگیرانه مبنایی چهارچوب در توانمی را  جرم

 مشورتی ۀنظری خصوصی، شاکی زیان و ضرر میزان تشخیص در قضایی مقامهای مالک درخصوص
 کنندهرسیدگی  بازپرس  با  مذکور  قرار  میزان  و  نوع   تعیین»...  :  داردمی  مقرر  ۲۲/۶/1393  ـ  1۴۵9/93/7  ۀ شمار

یات  به  باتوجه  مورد  حسب  تواندمی  که  است  پرونده به  جلب  عنداالقتضاء  و  معموله  تحقیقات  و  پرونده  محتو
  خصوص،  این در کارشناسیۀ نظری خذا و نماید اقدام متناسب تأمین قرار صدور به نسبت کارشناسی، نظر
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 مقام با آن تشخیص هرحال در و نمایدنمی کفایت نیز( شاکی) دیدهزیان  اظهار صرف و نداشته موضوعیت
 1.«است تأمین قرار صادرکننده

 متناسب  تأمین  قرار  طریق  از  نیز  جامعه به  عمومی  خسارت  از  بخشی  جبران  تضمین  به  باید  قسمت  این  در
 به آسیبی ،جرائم تمامی و است اجتماعی عمومی هنجار و نظم ضد اقدامی آن عام مفهوم  در  جرم. کرد اشاره 
 بینیپیش با گذارقانون .کرد تلقی جرم  قربانی نیز را  جامعه باید نظر این از و شوندمی تلقی اجتماعی نظم

 این  در و است  خاطیان با برخورد و جرائم از پیشگیری  دنبالهب قوانین، نقض یاجرا ضمانت عنوانبه مجازات
یژه به  و  مالیهای  مجازات  میان  جبران  در  مهمی  نقش  کشور  عمومی  درآمدهای  به  وصول   دلیلهب  نقدی  جزای  و

 چنانچه» :کیفری  دادرسی آیین قانون ۲33 مادۀ موجببه. دارد جرائم از ناشی عمومی خسارات از بخشی
 عدم صورت در باشد، ردهک قهیوث داعیا خود متهم ای باشد التزام وجه تأدیه متضمن صادرشده، تأمین قرار

 ،تأمین  محل   از  لهوم  کمح  انیز و  ضرر و  هید  خذا  بر عالوه   مه،یب  از  آن  وصول  انکام  عدم  و  هیعلوم  کمح  حضور
 از عجز و حضور صورت در قه،یوث قرار مورد در و شودیم وصول  تیومکمح صورت در زین ینقد یجزا 

 قضایی مقام لذا .«شودیم خذا تأمین محل  از نید اتیمستثن لحاظ با ق،فو یهاتیومکمح پرداخت،
 به نسبت امر این گرفتندرنظر با ،شودمی نیز نقدی جزای شامل جرم  قانونی مجازات که مواردی در تواندمی

یژه به. کند فراهم نیز را  علیهمحکوم  از جریمه این وصول تضمین ۀزمین تا اقدام تأمین قرار صدور  مواردی رد و
 متهم وضعیت و سوابقیا  مجازات پایین ۀدرج به توجه بایا  است نقدی جزای به منحصر قانونی مجازات که

 است ممکن هرچند. یابدمی دوچندان اهمیتی امر این رسد،می نظر به بعیدها مجازات سایر تعیین امکان
 نباید لذا و نیست قطعی او مجرمیت اثبات و اردد برائت امکان  مرحله این در متهم اوال   که شود وارد ایراد این

یز  اینکه  ثانیا    و  گیرد  قرار  فرضپیش  عنوانبه  دادرسی  و مقدماتی  تحقیقات  پایان در  او  محکومیت  دخالت  تجو
یژه هب، مجازات تعیین ماهوی امور در کیفری  تأمین قرار ۀکنندتعیین مقامات  مقامات از مقام این که آنگاه و

 امکان ۀواسطهب خود که است شدید تأمین قرارهای تعیین ساززمینه و متهم حقوق رخالفب ،است دادسرا 
 .دهدمی  قرار  الشعاعتحت  را   گفتهپیش  مصلحت  که  دارد  دنبالهب را   سوئی  آثار  ،تأمین  قرار  تدارک  از  متهم  عجز

 نتیجه
 دیگر، سوی از و وی قوقح حفظ و متهم آزادی ۀکنندتضمین باید سویک از که کیفری  تأمین قرار صدور

 دیدهبزه  خسارت جبرانیا  مجازات تحمل  ال  حتماا و رسیدگی برای قضایی مقام نزد وی حضور ۀکنندتضمین
 در «اجتماعی امنیت» و «شهروندی مشروعهای آزادی و حقوق» ۀ حوز دو مهم تالقیهای محل  از باشد،
 .است متفاوتی مراتب رایدا  مصادیق، ضعف و شدت حیث از خود که است قضایی فرایند

 
خیانت در امانت مقرر شده   جرم  درخصوص 30/۴/1393 –  1008/93/7 ۀمشورتی دیگری به شمار ۀنظری موجببه . همچنین 1

دراخذ تأمین باید ارزش مال مورد خیانت نیز   12/1392/ 4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   219 و 217»با توجه به مواد است: 
 لحاظ شود.«
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 قرارهای سازیفردی به توجه اهمیت گرتوجیه ،شناختیجرم مختلف نظریات نیز و حقوقی کلی اصول
 و عام طورهب مختلف المللیبین اسناد لذا. است نامتناسب قرارهای سوء آثار از پیشگیری  و کیفری  تأمین
 کیفری  دادرسی قوانین در که اندکرده ارائه زمینه این در خصوصیاتی و معیارها خاص، طورهب توکیو قواعد

کید معیارها این بر دیگر بار نیز قواعد مجموعه این از سوم مادۀ. گردد منعکس  اعمال و ورزیده تکرار و تأ
 و شخصیت تخلف، شدت و ماهیت به مربوط  مقرر ضوابط ارزیابی اساس بر را  آزادی غیرسالب قرارهای

یز قربانیان حقوق و یتمحکوم مقاصد متخلف، ۀسابق  و جرم  ۀگانسههای ضلع دیگر بار که است کرده تجو
ین فرایند در را  دیدهبزه  و مجرم  بخشیها شاخص این. دهدمی قرار اشاره  مورد یادشده قرارهای تعیین و تکو

 ایران کیفری  دادرسی آیین قانون ۲۵0 مادۀ در کیفری  تأمین قرار تناسب راستای در که است معیارهایی از
 قابل شدهتعریفپیش از هاییشاخص با و بوده نوعی و عینی ،خصوصیات این  از برخی. است شده منعکس
 از و دارند مستقیم ۀرابط معموال   یکدیگر با که مجازات شدت و جرم اهمیت مثل  ؛است تشخیص و ارزیابی

 این  در  139۲  اسالمی  مجازات قانون  درها  مجازات  بندیدرجه  خصوصهب و  است  بندیطبقه  قابل حیث  این
 واجد که شودمی آشکار خصوصیاتی مورد در بحث این بیشتر اهمیت اما. است راهگشا و مؤثر خصوص

 مساعدت و استعالم با بعضا   دادرسان،  به الزمهای آموزش  ۀارائ بر عالوه  باید و بوده نسبی و ذهنی ۀجنب
 مجرم  شخصیت و حیثیت چون مفاهیمی به توانمی دسته این از ؛شود داده تشخیص متخصص کارشناسان

 است(  موردی)  نسبی  و  موضوعی  تشخیصی  گذارقانون  اول  ۀ گزار  و درخور توجه اینکه  مهم  معضل .  کرد  اشاره 
 را ناپسندی آثار است ممکن آن از تخطی برای انتظامی مجازات بینیپیش و است شده محول قضات به که
 است؟ کدام تناسب عدم تشخیص مالک و مرجع که سازد متبادر ذهن به را سؤال  این و شود موجب اجرا  در
 با سوهم کیفری، دادرسی آیین قانون ۲۵0 مادۀ در گذارقانون مصرح  معیارهای اینکه رغمبه رسدمی نظر به

 آن از ترجامع بلکه و خصوص این در المللیبین اسناد سایر در مندرج  مقررات نیز و توکیو المللیبین سند
 آیین قانون همچون اجرایی و عملیاتی قانون یک در معیارها این که است مواجه جدی ایراد این با ،تاس

 مختلف مجرمین و جرائم بر معیارها این تطبیق برای ایسنجه هیچ و بوده مبهم و کلی بسیار کیفری  دادرسی
 امکان  نیز  نامتناسب  قرار تعیین  اتهام  به  قاضی  پیگرد  صورت  در  حتی  که  است  این  امر  این  ۀنتیج  1. ندارد  وجود

بیشتر تفصیل  را  یادشده معیارهای باید مقنن لذا. داشت نخواهد وجود وی تقصیر و تخلف بر عقیده قطعیت
 . کند مشخص قرار تعیین در را  یک هر نقش و دهد

 
لت جزایی  کودکان در نظام عدا  ۀ(، راهنمای عمل دربار1990توان به کنوانسیون حقوق کودک )المللی می بیناین اسناد    ۀ. از جمل1
(، مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت  198۵(، حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان )1197)

که   کرد ( اشاره  1988افراد در هرگونه بازداشت یا زندان ) ۀ(، مجموعه اصول برای حمایت هم1990از نوجوانان محروم از آزادی ) 
  بینی پیش   المللیبین هدف آن سند  های گروه   درخصوصکیفری صادره  تأمینو معیارهایی برای قرارهای  ضوابطها آن در هریک از 

 شده است. 
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 ینمجرم و جرائم با قانون در مقرر سازیفردی معیارهای انطباق دربارۀ  تقنینی صراحت این غیاب در
ی  مختلف،  مشورتی، نظریات وها بخشنامه صدور و قضاییهای نشست برگزاری با اوال   تواندمی قضایی ۀرو

ی  و کند ایفا تقنینی خأل پرکردن در را  خود نقش  رهگذر این از تا آورد پدید کشور سراسر در واحد قضایی ۀرو
 سیاست اجرای که جاآن  از انیا  ث. شود محقق نیز آزادی غیرسالب و جایگزین قرارهای تعیین افزایش

گاهی نیازمند در ابتدا  قضایی نظارت و تأمین قرارهای سازیفردی  و کرامت حفظ لزوم  از قضات کافی آ
های دوره  و هاکالس برگزاری ،است دیگر سوی از نامتناسب قرارهای سوء آثار و سویک از متهم حقوق

یژههب، خصوص این در تخصصی آموزشی  بخش و شده قضایی سیستم وارد تازگی به که رانیدادیا برای و
گاهی سطح بهبود و ارتقا نتیجه، در و شودمی صادر ایشان توسط تأمین قرارهای از زیادی  قضایی مقامات آ

 چنین ساختنعملی در مهمی نقشمرتبط،  المللیبین و داخلی استانداردهای و قوانین اهداف و مبانی از
 . دارد کشور در قوانینی
 قرارهای  سازیفردی اصل  اعمال  راستای  در  ضروری الزامات  و  مقدمات  از  یکی  رسدمی  نظر به  پایان  در

 به باید قضایی مقامات. است مردم و قضایی مقامات نزد تأمین قرار به نگرش فرهنگ اصالح  کیفری، تأمین
 هر به متهم به دسترسی تضمین همانا که آن اصلی هدف از و باشند نداشته مجازاتشبه نگاه ،تأمین قرار

 تعیین انتظار و ساخته دور خود از را نگاه این نیز شاکی خصوص هب و مردم. نشوند غافل است، ممکن شکل 
 چنین و نکنند وارد فشار وی به منظور این به وباشند  نداشته قضایی مقام از را  نامتناسب و سنگین تأمین

 بازداشت  خصوصهب  ،رتسنگین قرار نیازمند  لزوما    بیشتر  عمومی    احساسات  تهییج  با  جرمی که  نشود  پنداشته
 تناسب اصل  مخالف خود نیز نیاز مورد میزان از ترسبک تأمین قرار تعیین که است بدیهی البته. است موقت

 وی توسط پرونده ۀعادالن  روند انحرافیا  متهم فرار همچون ئی،سو آثار تواندمی و است تأمین قرار تعیین در
  از  اعم ،هارسانه نقش از نباید فوق موارد همۀ در. باشد داشته پی در را  خصوصی انتقام به افراد شگراییا 

 .شد غافل در این زمینه  شنیداری و دیداری و نوشتاری
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