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Abstract 

Judicial supervision arrangements by the challenges of human rights and 

support of the rights of the accused, now has a special place in criminal legal 

systems. The criminal law of England and Iran is not far this transformation. 

And judicial oversight entered into the country's criminal law. However, this 

study seeks to answer the question there is what similarities and differences 

between Iran and the United Kingdom legal system in the field of judicial 

supervision arrangements. The article of this study indicates that despite having 

numerous commonalities particularly the principles governing judicial 

supervision arrangements and its effects, in these two legal systems, there are 

three basic differences in this regard. First, in the criminal law of England, the 

aim of the accused reform is considered more and more. But Iran's criminal 

law, aimed at further guarantee criminals escape and concealment. Second, in 

British criminal law, judicial appointments including Selby assignments, which 

is revealed with more time and more comprehensive plan. But Iran's rights in 

this regard still have a lot of ambiguities and gaps. Third in the UK criminal 

law is based on the principle of independent judicial oversight arrangements. 

But in Iranian criminal law monitoring arrangements is rather complementary.  
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 حقوق کیفری ایران و انگلستان  در ضاییقرارهای نظارت ق  مطالعه تطبیقی

 1حسن پیشنماز اهری

 2مسعود بسامی

 3توران توسلی زاده 

 چکیده

کیفههر امههری  به مثابههه و نهادهای اجرای کیفر  محدوهشناسی و کیفرشناسی در های جرمستفاده از یافتها

 ارهههای نرههارا ق ههایی قردراین بین  .شناسان و حقوقدانان است جرم  توافق  مورد    در قرن حاضره  است ک 

حقههوق کیفههری ایههران و  بههیندر ایههن اسههت   حقوق بشری و دفههاا از حقههوق مههته  متاثر از جدالهای بین

 شههده  های نرارا ق ایی وارد حقههوق کیفههری ایههن کشههورها  و قرارنمانده    بازانگلستان نیز از این تحول  

ی بین نرام حقوقی ایههران و انگلسههتان این است که چه وجوه افتراق و اشتراک   ،مقاله  اینالی  ؤ ساست  لیکن  

تالش   توصیفی-، با استفاده از روش تحلیلیحاضر  مقالهدر واقع    ؟نرارا ق ایی وجود دارد  زمینه قراردر  

نتههای    داشته باشد حقوق کیفری ایران و انگلستان در قرارهای نرارا ق اییبین  مطالعه تطبیقیتا  کندمی

در اصول حاک  برقرارهههای نرههارا  ه ویژهداشتن اشتراکاا متعدد ب رغ حاضر بیانگر این است که به  مقاله

اینکه در  ؛وجود دارد  اوالاین خصوص ر  سه تفاوا اساسی ددو نرام حقوقی مزبور،    در  ،ق ایی و آثار آن

قرار گرفته است ولی در حقوق کیفری ایران   اقبالمته  بیشتر مورد    سازشی  حقوق کیفری انگلستان هدف  

که در حقههوق کیفههری انگلسههتان قرارهههای این  ؛امته  است، دوم  پنهان شدنفرار و    نبود  تثبیت تر  هدف بیش

قت و جامعیت بیشتری طرح شده است ولههی در حقههوق ایههران در دنرارا ق ایی حاوی تکالیف سلبی با  

بههر  مبنهها که در حقوق کیفههری انگلسههتان این ؛سومااست  فراوان نواقصو   پیچیدگی هااین خصوص هنوز  

حقوق کیفری ایران قرارهای نرارا بیشههتر   درنتیجه در  است    مجزا ومنفکصدور قرارهای نرارا ق ایی  

 جنبه تکمیلی دارند 

قرارهای نرارا   ،حقوق کیفری انگلستان، حقوق کیفری ایران  ،ی حقوق کیفریهانرام  واژگان کلیدی:

 ق ایی
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 مقدمه -1

حمایت از حقوق، آزادی   جهت دنیا، در  موجود در    ی حقوقی و ق ائی  هانرام  همه  ،حداقل در تئوری

حقههوق  حفهه بشوند که در  تدوینو   تهیهچنان  قوانین بایستی آن  ،پس   ایجاد شده اندو امنیت افراد جامعه  

نرام   ماهیت در      در این خصوص1دنواقع شو   مثمر ثمر  ،طبیعی و شهروندی و ت مین نر  و امنیت جامعه

چههه بههه انههد چنانتهها آنجهها کههه گفته دارا می باشدحقوقی هر جامعه، بیشترین نقش را آیین دادرسی کیفری 

کههه جامعههه   اعتمههادیو    بههها حقوق و آزادیهای فردی و    عالقمند به دانستنو    پا بگاریدکشوری ناشناخته  

  2نمایید  رجوابه قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور   پس باید   دبرای آن قائل است، باشی

، آیین دادرسی کیفههری چنههین تعریههف شههده اسههت  ایران  1392در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  

که بههرای کشههف جههرم، تعقیههت مههته ، تحقیقههاا   بوده»آیین دادرسی کیفری مجموعه مقرراا و قواعدی  

اعتراض بههه آرا ، اجههرای   راهکارطرفین، نحوۀ رسیدگی، صدور رأی،  میان    سازش،  واسطه شدنمقدماتی،  

بزدیههده و وظایف و اختیاراا ق ایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقههوق مههته ،    مشخص نمودنآرا ،  

  «  شودمیجامعه وضع  

رعایههت و آیین دادرسی کیفری،    اصلییکی از اهداف    استنباط میشودهمان طوری که از تعریف مزبور  

که تا زمانی که جرم وی ثابت نشههده و   کندمیو حقوق انسانی وی ایجاب    باشدمیحقوق مته   اشت  پاسد

نهایی و قطعی در این خصوص صادر و دستور اجرای آن از سوی مقامههاا ق ههایی حیصههالح اعههالن رأی  

خههالف   گناهی و برائت مته  است مگر اینکه  چرا که اصل بر بینباشدگونه مجازاتی  نشده، مستوجت هیچ

   3 آن ثابت شود

حقوق کامن ال نیز برای قانون آیین دادرسی کیفری همین رسالت را ترسی  نموده اسههت فقهه  بهها ایههن 

تحقیقههاا مقههدماتی مسههتقال    میسر شههدنکشف جرم، تعقیت مته  و    روندتفاوا که در این نرام حقوقی  

گیههرد و پرس و دادسههتان انجههام میتوس  اداره پلیس و بدون دستور و نرارا مقاماا ق ایی از جمله باز

گردد و اگر قاضی، تحقیقاا انجام گرفته را ناقص و ناکافی یافت به دادگاه اعالن می  ینتای  آن طی گزارش

آن را به اداره پلیس عودا داده و خواهههان تکمیههل تحقیقههاا   ،با حکر دقیق موارد نقص تحقیقاا  تواندمی

ایههن اختیههار قههانونی را دارد کههه در   دهههدمیقههدماتی را انجههام  گردد  و در طی مدتی که پلیس تحقیقاا م

  4خصوص مته  قرار نرارتی صادر بنماید 

انجههام تحقیقههاا مقههدماتی  زمانکید و تصریح دارد که نباید در أحقوق عرفی انگلیس بر این موضوا ت

  5ا ایجاب نماید ناپذیر آن رکه ضرورتی معقول و اجتنابگردد مگر این محصورحقوق و آزادیهای مته   

دانان، اعمال شیوۀ بازداشت موقت در خصوص مته  که در اغلت کشههورهای دنیهها از نگاه قاطبۀ حقوق

های روحی و حیثیتی نیز متوجههه ها و یا حتی ماهها طول بکشد و آسیت و ممکن است هفته  شودمیاعمال  

وی را از حههق   معقههولدون دلیههل  ندارد  چرا که بهه   هماهنگیحقوق بشری    ضواب و    شرای مته  بشود، با  

 

  117  پرادل، حقوق کیفری شورای اروپا،  1

   1  آیین دادرسی کیفری، آشوری،   2

 12آیین دادرسی کیفری، ، 1395گلدوست جویباری،    3
4. Baumol, Criminal law in British oxford,131 

 96-98 نرام حقوقی انگلستان،مهرا،    5
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ی ق ایی دنیا دنبال ابداا جایگزینهای مناست هستند که از جملههه آن هانرام  بنابراین  کندمیآزادی محروم  

  6 باشدمیها، قرار نرارا ق ایی جایگزین

طههرح لههزوم  ارائهههبهها  1970بار در قانون آیین دادرسی کیفری سههال   نخستینقرار نرارا ق ایی برای  

  بههه مههرور اشاره شدقانون آیین دادرسی کیفری فرانسه  دربا آن    ویژهزینی بازداشت موقت و برخورد  جایگ

سعی بههر ایههن  پژوهشی حقوقی سایر کشورها از جمله انگلستان و ایران شد  در این  هانراماین قرار وارد  

بیقههی قههرار بگیههرد تهها است که قرارهای نرارا ق ایی در حقوق کیفری انگلستان و ایران مورد مطالعه تط

های ، جنبهههحکههر شههدهضمن شناسایی نقاط اشتراک و افتراق قرارهای نرارا ق ایی در دو نرههام حقههوقی 

 7قرار گیرد  بررسیضعف و قوا آن نیز در دو نرام حقوقی فوق االشاره مورد شناسایی و  

 از جرم در حقوق کیفری انگلستان و ایران ممانعت -2

در   غیرواقعههییهها    واهههیند، اغلت دارای تصوراا  کنمیی  زریجرم برنامه  دانانجام    درجهت فرادی که  ا

هسههتند  از نرههر هوسههاک، مجههازاا  در پیشروشدا مجازاا  زیری و مجازاا خود و نیگدست  امکانمورد  

 فقهه یههرد و درنررگرفههت ان و متناست مورد استفاده قههرار زمی  با توجه بهتوجه باشد باید    موردکه  برای آن

در  و تنههها نسههبت بههه کسههی بایههد نمههود مشههخصنیسههت  کمتههریجرمی که دارای ضرر و زیان نسبت به 

 عاز جرم در مفهوم موسهه  ممانعت   8سرزنش است به کار برد که مرتکت رفتار خطاکارانه یا قابل   نررگرفت 

لی اصهه  الزامههاایکههی از  عنوانبهههاز جههرم  ممانعههت دارد  اما از دهه هفتاد میالدی   خیلی قدیمیآن قدمتی  

  دالت کیفری در دنیا مطرح شدعاه  گدست

 مههورد زیرانه نیگیشپنمود، توجه به تدابیر  بیانققی مفهوم حالت خطرناک را حالبته از زمانی که مکتت ت

 امهها ،روبههرو شههدشکسههت  ون مجرم مادرزاد بههاچهای مختلف که تئوریآن  حتی با وجودنرر قرار گرفت   

نرریه اصههالح و   قرنهاگردید  لذا تا    عو اق  توجهمورد    (مرتکت )  لامل جرم به جای معلو عاصل برخورد با  

در   جامع تر و منر  تههرهای    رفته رفته با بررسیمحسوب میشدشناسی  درمان نرریه غالت در گفتمان جرم

نرریه   قالت تکرار جرم افرادی که در    جهت با بررسی    به خصوصنرریه مذکور و    توانمندیان  زمی  رابطه با

 توانمنههدیدم  عهه آن    ویژگههیکه مهمتههرین    خوبی حاصل شدشده بود نتای     مواجهها  مان با آناصالح و در

از  تعداد کمیاز این نرریه بود  لذا در  پیش بینی شده دم برآورده شدن انترارااعنرریه اصالح و درمان و 

 مروربه  امانمود  ی میطافرا آغازگردید که از همان   بیاناگرایی  زبه جنبش س  رجواث  حی کیفری، بهانرام

تحقیقههاا منسههج  تههر در بهها    زشدند و نیبرخورد افتراقی با اقشار مختلف که مرتکت جرای  می  اتمامو با  

گذشههته   خیههال بههافیاز    به دورو    منسج  ترور  طبار بهاین  زافراد مختلف، نرریه اصالح و درمان نیرابطه با  

یری وضههعی و گیشهه پیری، تقسههی  آن بههه گیشهه پ ه بهها رابطبندی در یک نوا تقسی   گردید عمورد توجه واق

در پههی آن شده و  بیانهای ارتکاب جرم فرصت  درنررگرفتنیری وضعی با گیشپی است   عیری اجتماگیشپ

رشههد  رونههدجههرم در  هههایانگیزهی به عیری اجتماگیشپ، طرف دیگر  از کمترکندها را این فرصت  است که

 

 1 کلیاا آیین دادرسی کیفری،گلدوست جویباری،   - 6
7 - Stanley, The International Bill of Rights, 231 

8. Husak, 2001, 92-93. 
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کههه  بههودههایی ، آنانهیرگیشپی هابرنامهو  راهبردهاکه موفقترین  دهدمینشان  تحقیقاا  میشودفرد مربوط 

  9دهندمورد توجه قرار می  گوناگونوامل خطر را در سطوح ع

  هههده وزارا کشههور اسههت عیری از جرم، بههه گیشپ در ارتباط باهای یگهماهن مسؤولیت  انگلستاندر 

لیس انجههام پ تحقیقااتوس  گروه    انگلستانهای وزارا کشور  یزریاز توقیقاا و برنامه  بی شماریتعداد  

ونههد پهار و نی  میلیون چ  غمبل  اختصاص دادن  ،2010  لدر سا  هابرنامهیکی از این    لنوان مثاعهاست  ب  شده

یری از گیشپالزم برای    راهکارهایی آموزشی و  هابرنامهارها،  زاب  مجهز نمودنکه هدف آن،    بودهرحی  طبه  

  وقوا سرقت بوده است 

بههه سههرویس  مسههاعداو جهههت  بههودهبههه روز  پلههیس اطالعههاا از آنجا که انگلستانم ق ایی  در نرا

 پلههیسسههوابق در   شههودمیاستفاده  درست و حبه ن اطالعااکننده حک  از این  مشخصدادستانی و دادگاه 

 مرتکت اشههاره دارد و بایسههتی  خانوادگیزندگی    لبه سن، تعلی ، استخدام و شرای  و اوضاا و احوا  اغلت 

 برنامهصادر شد و با    1997  لملی بیشتر در ساع  برنامهباشد  یک    زکومیت قبلی نیحییاا مزج  در برگیرنده

ه در رایانههه چارائه شده توس  دادستانی باید با آن  سوابقکه    مشخص میکندشد و    ترکیت   2002  الملی سع

کههه  نههام بههردتههوان  را نمی  کشوری  چاست که هی  یادآوریبه    الزمهماهنگ باشد  البته    ثبت شده  پلیسملی  

حههدود اختیههاراا   متمایز بوده در بحث ه در این کشورها  چیا مشابه آن نداشته باشد  آن  پلیسنهادی به نام  

ییاا شخصی، سههوابق کیفههری، و زییاا شامل جزسه مورد از ج  در برگیرندهسوابق باید همیشه     10باشدمی

کومیههت حسههه م  لبر شرای  و اوضاا و احههوا  باتوجه  تیاطالعاا باید  زسوابق اخطارها باشد و در دادگاه ج

ی باشههد، شههرای  و اوضههاا و عقههرار اجتمهها  نواقصرونده شامل  پ  چهچنانمشابه قبلی وجود داشته باشد و  

کههه   مشخص میکندور  ط  ملی همینع  برنامه   پیدا نمودی آن صادر شده باید  أجرمی که آن قرار به ر  لاحوا

تغییر مینان از اینکه هر طا جهت کند  لحاظروز قبل از جلسه دادگاه را   کومیت هفت حییاا مزباید ج  پلیس

  11به نرر دادگاه برسد و تحولی

 مفهوم قرار نظارت قضایی -3

ههه  چنههین آرام    12دادن، تعیههین و تأکیههد اسههت   مثباا و استوار کردن، اسههتحکا  یقرار در لغت به معن

  حک  محک  13ه دربارۀ مسئله یا امری صادر شودگرفتن، یا برجا شدن، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی ک 

در عل  حقوق قرار عبارا است از تصمی  ق ایی، که   14باشدمیناپذیر نیز از معانی دیگر کلمه قرار  تخلف

از سوی مقام ق ایی در طول تحقیقاا مقدماتی و در مقههام انجههام دادن تحقیههق و در مههوارد اسههتثنایی در 

، این تصمی  ممکن است ناظر به مته ، سایر اشههخاص، یهها شودمیه صادر  جریان محاکمه و رسیدگی دادگا

 به طههورکلیدادگاه در امر ترافعی که   قصددر مورد اشیا  و اموال آنان باشد  ه  چنین قرار عبارا است از  

 

 193، 1398  همدانی و همکاران، 9

 152  1385 ی،گیکرن  10

 193، 1398  همدانی و همکاران، 11

 194 لغت نامه دهخدا، دهخدا، - 12

 341 فارسی عمید،فرهنگ عمید،  - 13

 695 فرهنگ فارسی معین،معین،  - 14
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کامههل ق ههایی بههرای  مقههامتوان گفت، قههرار تصههمی  ه  چنین می   15نباشد  دشمنیقاطع دعوی و    اغلت یا  

   16 است   محاکمه مته  در دادگاه  توانایییا عدم   توانایییقاا یا اظهارنرر در مورد تحق نمودن

گر نیههز اطههالق چنین کلمۀ نرارا و ناظر در لغت به معنای نگاه کردن آمده اسههت کههه بههدان نرههارهه 

گویند که عمل یا اعمال شخص یا اشههخاص   نرارا ق ایی در اصطالح، به شخص یا نهادی می17شودمی

سههنجد و رد توجه قرار داده و صحت و سق  آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است میرا مو 

اختیار قانونی نیز داشته باشد  حال اگر این نرارا و توجه، توس  دستگاه ق ایی و باید  برای این کار  البته  

آیین دادرسههی  نویندر قانون ها یا شخص قاضی اتفاق افتد، نشانگر نهاد تازه تأسیس نرارا ق ایی دادگاه

  18کیفری خواهد بود

ی هههانرام  یعنههی  باشههدمیدر واقع تالی پذیرش اصل آزادی شخص تحت بررسی یا مته     این نرارا

کمترین محدودیت و ممنوعیت را برای مته  ایجاد   ،بررسی  وق ایی دنیا ملزم هستند که در مرحله تحقیق  

که ضرورتهای تحقیق و اصل حفاظههت از نرهه  و امنیههت جامعههه   ودشمینمایند یعنی مته  تا آنجا محدود  

، بلکه فق  در شودمییا بازداشت ن  حبسدر چنین شرایطی شخص تحت نرارا ق ایی     19کندمیایجاب  

ها نیههز تهها جههایی قابههل قبههول و این محههدودیت   شودمیها و الزاماتی وضع  وی محدودیت   ۀزندگی روزمر

بازجویی برای کشف حقیقت توس  دادگاه صالحه و ضههابطین وی ایجههاب یند تحقیق و  آخواهد بود که فر

  20نمایدمی

شده است  »قراری   بیانآیین دادرسی کیفری فرانسه این گونه    138و    137قرار نرارا ق ایی در مواد  

محدود تأمینی، با    چاره اندیشی های  عنوانبهتحقیق یا    الزاماا  باتوجهبازداشت موقت که    جانشینو    عمده

شود و در صههورا می  اجراو نرارا ق ایی نسبت به او    مراقبت های مته  و اعمال  حقوق و آزادی  نمودن

الکترونیکی یا با ضمانت اجرای بازداشت موقت در صورا   کنترلدر محل سکونت با    حاضرشدنبا    فقدان

  21دشو میاز الزاماا با شرایطی جایگزین   قصور

، قرارهههای نرههارا تصههویت شههد  انگلسههتان  2003  کههه درفری  قانون عدالت کی  121همچنین در ماده  

ق ایی چنین تعریف شده است  »ایجاد محدودیت در انجام بع ی امور یا الههزام بههه انجههام برخههی اعمههال 

توس  مته  از سوی مقام امنیتی یا ق ایی صالح در مرحله تحقیق و بازجویی در حد ضرورا برای تههأمین 

امور تحقیقاتی در خصوص اتهام ارتکابی از طرف مته  کههه   انجامدیده و    نر  و امنیت جامعه و حقوق بزه

  22ضمانت اجرای بازداشت موقت جایگزین آن خواهد شد «  ،در صورا تخلف مته 

 

 67قانون آیین دادرسی کیفری، پور، همتی - 15

 186آیین دادرسی کیفری، خالقی،  - 16

 423 پیشین،عمید،  - 17

 61 قرارهای تامین کیفری، مصدق،  - 18

 177های جایگزین مجازاا حبس، حلویون، راه - 19

 385 ی،قانون آیین دادرسی کیفر تدین،  - 20

 838 آیین دادرسی کیفری،، ، لواسور و بولوک یناستفا - 21

22 - Kenneth, European judicial orders, 186 
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آن شامل قرارهایی هسههتند کههه بهها عنایههت بههه ضههواب  حههاک  بههر قرار نرارا ق ایی در مفهوم موسع 

و در صههوا عههدم رعایههت شههرای    شودمیتحقیقاا صادر    قرارهای تأمین از سوی بازپرس از همان آغاز

و در مفهههوم    23اوسههت مقرر و تعیین شده برای مته  تحت این قرارها، نهایتا  بازداشههت موقههت در انترههار  

  24یعنی عدم خروج مته  از کشور است  م یق نیز قرار نرارا ق ایی فق  شامل یکی از مصادیق آن

کنند که عبارتند از  مسههتند و ق ایی از چند اصول مه  پیروی می دانان، قرارهای نرارااز منرر حقوق

  25عطف به ماسبق شدن و مستدل بودن، متناست بودن، کتبی بودن، تفسیر محدود و عدم قیاس کردن

و برای سایر افراد درگیر در   شودمیبدیهی است که قرار نرارا ق ایی صرفا  در خصوص مته  صادر  

قرار نرارا ق ایی در دو وضههعیت   26شودمیونان و شهود چنین قراری صادر نجریان دادرسی اع  از مرن

  باشدمیقابل صدور 

 صورا تکمیلی همراه با قرار تأمین کیفری؛به -1

 صورا مستقل در جرای  تعزیری درجه هفت و هشت به -2

بههه تکمیلههی داشههته بر این بوده است که قرار نرارا ق ایی بیشتر جن  ایران  بنابراین رویکرد، نرر مقنن

  27شودمیباشد و در موارد استثنایی به صورا مستقل صادر 

و   مههی باشههند  مجههزا و منفههکولی در نرام حقوقی انگلستان قرارهای نرارا ق ایی بیشتر به صورا  

 28نبه تکمیلی بودن آن استثنایی است   ج

امهها  کنههدمیا محههدود هههای مههته  رمین کیفههری، آزادیأقرارهای ت همچونقرارهای نرارا ق ایی نیز 

های شههغلی، تر و شههامل برخههی محههدودیت محدودیت ناشی از صدور قرارهههای نرههارا ق ههایی خفیههف

محرومیت استفاده از تسهیالا اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت مرجع صالح پس از صههدور 

  29کندمینرارا   ،قرار نرارا ق ایی، بر رعایت تکالیف موضوا قرار از سوی مته 

براساس مقرراا حاک ، برای هر اتهامی فق  یک قههرار در نرام حقوقی هر دو کشور ایران و انگلستان  

  30تا پایههان دادرسههی ادامههه داشههته باشههد  تواندمیو مدا آن نیز باید معین باشد و ن  شودمیمتناست صادر  

را ع ق ههایی دسههتوراا مرجهه همچنین اگر شخصی که قرار نرارا ق ایی در مورد وی صادر شده اسههت، 

این اختیار را دارد که قرار نرارا ق ایی را لغو و قههرار تههأمین   ،قرار  ۀنقض نماید، مقام ق ایی صادر کنند

  31شودمیولی به قرار بازداشت تبدیل ن شودمیمناست صادر نماید  البته قرار تأمین تشدید 

 جایگاه قرار نظارت قضایی در حقوق ایران -4

 

 224 قرار بازداشت موقت و جایگزین آن در حقوق ایران و فرانسه، الهی منش،  - 23

   221 توافقی شدن آیین دادرسی کیفری،نیازپور،  - 24

 144 آیین دادرسی کیفری، آخوندی،  - 25

 92مدنی کرمانی، اجرای احکام کیفری،  - 26

 94همان، ص  - 27

28 - Andrew, Sentencing and Criminal Justics,181 
 125 پیشین،مصدق،  - 29

30 - Carlquis, The European convention on Human Rights, 318 

 172 پیشین،خالقی،  - 31
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های اسالمی ژرمنی و احکام و آموزه-از دو منبع مه  یعنی حقوق نوشته رومینرام حقوقی ایران مله   

خههوانی   »در امههور جزایههی که مربوط به عصر ساسانیان است چنین می  «کتاب »هزار حک   ۀاست  در مقدم

آمههدن مههته  بههه دادرس مجبور بود در ابتدای اوراق تحقیق که به او تسلی  شده بود، زمان توقههف و زمههان 

توان او را به قید کفیل آزاد کرد   « از منابع موجود چنین ه را مورد مطالعه قرار بدهد و ببیند که آیا میدادگا

ویژه در جرای  مههه  تهها زمههان رسههیدگی و صههدور آید که در ایران باستان بازداشت احتیاطی مته  بهبر می

ه قرارهههای نرههارا ق ههایی در کهه   دهههدمی  در هر حال مطالعاا نشان  32قرارهای تأمین مرسوم بوده است 

مطههرح   1392حقوق موضوعه ما سابقه چندانی ندارد و برای اولین بار در قههانون آیههین دادرسههی مصههوب  

بینی شده است  البتههه مقههنن در ایههن قانون مزبور استفاده از قرار نرارا ق ایی پیش  247گردید و در ماده  

و در دو مههاده جداگانههه نسههبت بههه   هر نرارا تلقههی نمههودقانون، قرار تأمین را ماهیتا  قراری متفاوا از قرا

  33پذیرش و راهکارهای اعمال آنها در فرآیند دادرسی اعالم موضع نموده است 

 247ماهیت قرارهای نرارا ق ایی در ایران مشخص نیست  امهها ویژگیهههای قرارهههای موضههوا مههاده 

گذار ایههران مههورد پههذیرش است که قانونقانون آیین دادرسی کیفری در واقع ویژگی تکمیلی قرار نرارتی  

یعنی بازپرس ابتدا یک قرار تأمین سنتی نریههر کفالههت یهها وثیقههه را صههادر کههرده و سهه س   ؛قرار داده است 

نماید  لذا قرار نرارا و امثال آن را می  نوبه ایاقدام به صدور دستوراتی نریر معرفی به    247براساس ماده  

  34رسد از نرام قانونگذاری فرانسه اقتباس شده است د که به نرر میق ایی در ایران جنبه تکمیلی دار

 قرار نظارت قضایی در حقوق انگلستان منزلت -5

هشتصد ساله دارد که عمههدتا  متههأثر از عههرف، رویههه و آرا   ۀنرام حقوقی انگلستان یک تاریخ پیشروند

قههانون »هههی  1679کشور به سال   حقوق کیفری این  به لحاظ قدمت تاریخی،   باشدمیق ایی این سرزمین  

« در پارلمان تصویت شد که بعدا  این قانون اصلی از اصول غیرقابل تغییر قههوانین اساسههی 35اس کورپوسیب

بازداشههت   تههوانمیملل دیگر و ضابطۀ کار قوای ق ایی کشورها قرار گرفت طبق قانون مذکور، احدی را ن

مطالههت از سههوی   اظهاردر برابر او و »تفهی  اتهام« و    کرد، مگر به حک  قاضی، آن ه  پس از ح ور مته 

به طوری که حک  قاضی مبنههی بههر بازداشههت  یافت بیشتر  توسعه مته  وقهای بعدی حقدر اصالحیه   مته 

د تهها جا که در دادگاه باالتر مرکت از سه قاضی یا بیشتر باید نرر بدهننیز قابل تجدیدنرر خواهی شد، تا آن

  36نی باشدبازداشت مته  قانو 

توس  دادگاه بخش و در صورا تعطیلی آن، توس  قاضی دادگههاه عههالی   بازداشت   در حال حاضر قرار

به این صورا که چنانچه متعاقت ارائه درخواست »اعتراض« برای صدور این قرار، دادگههاه   ؛دشو میصادر  

قههرار   ۀنونی است، از صادر کنندالراهر، غیرقااالصول و علیالذکر قانع شود که بازداشت، علییا قاضی فوق

د که حاضر شود و ق یه را توجیههه نمایههد و توضههیح دهههد، در صههورتی کههه ایههن شو میبازداشت خواسته  

 

 46 حقوق جزای عمومی،صانعی،  - 32

 161، 3ای عمومی  زراعت، حقوق جز - 33

 19 پیشین،آشوری،  - 34
35 - Habeas corpus act  

 127 نگرش تطبیقی به قرارهای تامین کیفری،سلیمانی الموتی،  - 36
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 اثههرااایههن روش را یکههی از    37گههرددمی  اجرارب   توضیحاا قانع کننده نباشد، دستور آزادی شخص حی

گلستان اگههر بازداشههت فههرد غیرقههانونی باشههد، قانون مدنی ان  پس باتوجه به   میدانندناشی از حقوق بشری  

 38عنوان مت رر در مقابل شخص مسئول ادعای خسارا نماید به تواندمیشخص مذکور 

ق ایی کشور انگلستان ک  ک  قرارهههای   قس شد که در    باعث فوق و مالحراا حقوق بشری    نواقص

نیز در ایههن خصههوص   2003صوب  قانون عدالت کیفری م   نرارا ق ایی بیشتر نمود و ظهور داشته باشند

ر و انواا و ارهای نرارا ق ایی در صررژی  جدیدی را بنا نهاد طوری که براساس تصریحاا این قانون، ق

 د که از جمله مهمترین آنها عبارتند از  شو میمتعددی از سوی محاک  ق ایی و پلیس این کشور صادر 

مههته  را بههه   توانههدمیکیفری مقرر شده که قاضههی  قانون عدالت    202برنامه؛ براساس ماده    هالف( مقرر

ههها و ند تهها کنششههو میها طراحههی شرکت و ح ور در یک برنامه فردی یا گروهی ملزم بکند  این برنامههه

 در مته  که احتمال ارتکاب جرم در خصوص وی وجود دارد را هدف قرار دهند   39الگوهای رفتاری

یی کههه وی بههه سههوی هافعالیت لوگیری از شرکت مته  در  ی ممنوعه، به منرور جهافعالیت   هب( مقرر

قههانون عههدالت کیفههری   203پلیس یا بازپرس بنا بههه اختیههار مصههرح در مههاده    ،دهدمیارتکاب جرم سوق  

ی خاص که مقام امنیتی یا ق ایی مربوطههه آن را تعیههین هافعالیت مته  را از شرکت در یک سری    تواندمی

  40های زمانی خاص منع کندی دورهدر روزهای معین یا برا کندمی

کههه مههته    داردمههیمقام مربوطه مقههرر    ،محدودیت رفت و آمد در ساعت معین؛ در این قرار  هج( مقرر

بماند و تردد آزادانههه از وی سههلت   ،متغیر باشد  تواندمیهایی که  برای دوره زمانی خاص، در مکان یا مکان

 41اکثر برای یک دورۀ شش ماهه باشد اعت در هر روز و حدس 12تا   2بین   بایست می  دوره زمانی  شودمی

ممنوعین ورود به برخی اماکن؛ در این قرار مقام ق ایی چنین مقرر که مته  بههرای یههک بههازۀ   هد( مقرر

 باشههدمی، از ورود و تردد در برخی اماکن یا مناطق معین محروم  باشدمیزمانی کامال  متغیر و قابل انتخاب  

مگر ایههن کههه در منههاطقی ایههن زیههر سههاخت   باشدمیشه با قرار نرارا الکترونیک همراه  و این مقرر، همی

 42یا قاضی این امر را ضروری نداند الکترونیکی مهیا نباشد و 

 یکه مته  برای یک دوره زمانی در مکههان معینهه   داردمیجواز اقامت؛ در این قرار قاضی مقرر    هه( مقرر

 ناظر تغییر بکند  البته قاضی موظف است پیشدر صورا موافقت مأمور    تواندمیاقامت بکند که این مکان  

 43ر گرفته نشده برای مته  ب ردازد صدور این قرار، به بررسی همسایگان و مجاوران محل اقامت در نر از

کههه خههود را بههه  کنههدمیو( مقرره درمانی سالمت روانی، قاضی با صدور این قرار مقرره، مته  را ملزم 

یهها   44ان، تسلی  و در اختیار یک دستورالعمل درمانی از یک پزشک متخصص رسههمی )قههانونی(منرور درم

روانشناس خبره یا هر دوی آنها در بازه زمانی متفاوا قههرار بدهههد  ایههن امههر جهههت بهبههود بخشههیدن بههه 

  باشدمیوضعیت روانی مته   

 

 57آشوری، جایگزین های زندان یا مجازاا های بینابین،  - 37

 18 قانون به زبان ساده،صغیری،  - 38
39 - Pattenrns of behaviour  
40- Hungerford welech, Criminal litigation and sentencing, 841 
41 - Ibid, 842 
42 - Andrew, op.cit, 172 

43 - Ibid, 181 

44 - Registered medical practitioner  
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فههری در ایههن خصههوص مقههرر قههانون عههدالت کی  209ز( مقرره بازسازی بزهکار از مواد افیونی؛ مههاده  

و  کنههدمیکه در صورا صدور این قرار برای مدا زمانی )حداکثر شش ماهه( کههه قاضههی تعیههین   داردمی

به منرور کاهش یا رفع کامههل وابسههتگی  بایست می، مته  شودمیعنوان »دوره درمان و آزمایش« مصطلح  به

این مواد تسلی  برنامه درمههانی شههود و بههرای به سو  استفاده از    شخود به موادمخدر یا کاهش و رفع گرای

 ایهمواد افیونی در خون وی موجود هست یا نههه، نمونههه  ،که آیا در طول این دوره درمانیمعلوم شدن این

 45 دهدمیخون و ادرار خود را در اختیار آزمایشگاه قرار 

دا تعیههین شههده در کههه در تمههام مهه   کنههدمیج( مقرره سرپرستی؛ طبق این قرار، قاضی مته  را ملههزم  

کمههک   ته بههازه سههازگاری مهه   جلساا منر  مراقبتی شرکت فعال داشته باشد  این امر به هدف تسهههیل در

 جلساا وی در خالل این  کندمی

  شودمید هبه تالش کردن در راستای ارتقا بخشی به تغییراا رفتاری و شخص خود متع -1

  کندمیارا کرده و تجدیدنرر ی شخصی و الگوهای رفتاری خود نرهافعالیت بر   -2

پذیرد و به موضوا مزبههور عنوان بخشی از ملزوماا برنامه یا فعالیت خود میپذیری را بهمسؤولیت   -3

  کندمیالتزام عملی پیدا 

 46 کندمیها را تحمل ها و نصیحت همشاور -4

از تنههوا بیشههتری در نرام حقوقی انگلسههتان، قرارهههای نرههارا ق ههایی  شودمیطور که مالحره همان

آورد  البتههه یههک وجود مههیرا به  مؤثربرخوردار است و این موضوا به قاضی امکان انتخاب قرار مناست و  

 یانگلیس وجود دارد و از طرفهه  ۀعامل مه  آن وجود امکاناا متعدد درمانی و بازپروری است که در جامع

کههه ند  ولههی در ایههران عههالوه بههر اینشو میقرارهای نرارا ق ایی در این کشور به صورا مستقل صادر  

قرارهای نرارا ق ایی از تنوا کمتری برخوردار هستند بلکه اغلت این قرارههها تکمیلههی بههوده و در کنههار 

 ند شو میمین صادر  أقرار ت

 در نظام حقوقی ایران و انگلستاناهداف قرارهای نظارت قضایی  -6

مههته  در   ایهدف این نهاد تههأمین حههداکثر آزادی بههرجمله فرانسه،    مندنیا    نوینی حقوقی  هانرامدر  

  در حقوق ایران نیههز بهها توجههه 47نر  و امنیت عمومی است  پاسداشت و  ماهیت کشف   الزامااچهارچوب  

اهههداف و ه  چنین قانون عدالت کیفری انگلیس و رویه ق ایی ایههن کشههور   ک   د  آ  ق 250و  247مواد  

 48صور است رهای نرارا ق ایی قابل تزیر برای قرا

 اصالح متهم -6-1

  49باشههدمیگنههاهی وی  دانی  که فرد تحت نرارا قرارهای ق ایی یک مته  است که فرض بههر بیمی

جهت اصالح وی بر حست مورد از طریق قرارهای نرارا ق ایی، اموری چون آزمایش   تواندمیبازپرس  

 
45 - Halliday, Making punishments work, P437 

 154 پیشین،مهرا،  - 46

 831 پیشین، ،، لواسور و بولوک استفانی - 47

 182ای احکام کیفری، احمدی موحد، اجر - 48

 98 پیشین،آشوری،  - 49
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از منرههر   50 ل آن را به او تکلیههف نمایههدهایی چون ترک اعتیاد و امثاها در عارضهطبی، معالجاا، مواظبت 

اصل برائت و عدم اثباا مجرمیههت مههته  در تعههارض باشههد  ولههی از  امزبور بتکالیف ممکن است ای  عده

نمودن وی قابههل   گیرد، محدود و ملزمجا که اقداماا مزبور در راستای اصالح و بهبود مته  صورا میآن

 51توجیه خواهد بود 

رام حقوقی انگلستان هدف اصالحی مته  در قرارهای نرههارا ق ههایی بیشههتر رسد که در نبه نرر می

وجود موسساا و نهادهای متعدد اصالحی با امکاناا   تواندمیمورد توجه قرار گرفته است و علت آن نیز  

عبارا دیگههر در کشههور انگلسههتان موسسههاا متعههدد بههه   52و استانداردهای قابل قبول در این کشور باشههد

  از ورزشی، هنری، پزشکی و روانکاوی، مراکز کاری و امثال آنها وجههود دارد کههه در ارتبههاط بازپروری اع

تنگاتنگ با نرام ق ایی این کشور هستند  لذا مقاماا ق ایی و پلیسی ایههن کشههور بهها توجههه بههه امکانههاا 

ران بههه لحههاظ نمایند  ولی در ایموجود اغلت قرارهای نرارتی را با هدف اصالح و بازپروی مته  صادر می

صههورا کمبود امکاناا مزبور و ضعف در نگرش اصالحگرایانه مقاماا ق ایی، اغلت قرارهای نرارتی به

مکههان فههرار یهها د و قصد عمدتا  در دسترس بودن مته  و عههدم اشو میمکمل در کنار قرارهای تأمین صادر  

  53باشدمیاختفای وی 

 دیدهتأمین حقوق بزه -6-2

دادگههاه،   پیشگاهای برای ت مین ح ور او در  آزادی مته  و وسیله  ۀنوان محدود کنندعقرارها اصوال  به

این موضوا در بندهای الف و ث مههاده   54 شودمی  درنرر گرفتهدیده  حقوق جامعه و بزه  پاسداری  خاطربه  

اسههت  در ایههن دو بنههد مهمتههرین مورد تصریح قرار گرفتههه   1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    247

بهها شههرکا  و  همکاریآثار جرم و یا  از بین بردنو یا    نهان نمودناز فرار، مخف  ممانعت دیده که  واسته بزهخ

ضههرر و زیانهههای   تالفیاین قانون برای    247ه  چنین در ماده    55 شودمیمین  تأمعاونین مته  است، کامال   

ورا وجههود ظههن قههوی، عههالوه بههر نماید که در صهه میگذار، مقام ق ایی را مکلف  دیده، قانونبزه  محتمل

طههور منافع بزه دیده صههادر نمایههد  همین پاسداریقرارهای نرارا ق ایی، قرارهای تأمین نیز برای   اجرای

بینی شده است که در صورا عدم رعایههت تکههالیف و دسههتوراا مقههام قانون مزبور نیز پیش  254در ماده  

 56د شو می ختترسمین أقرار نرارا لغو و قرار تق ایی از طرف مته ، 

 

 832 پیشین، ،، لواسور و بولوک استفانی - 50

 167قربانی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر،  - 51

 317ویون، پیشین،  - 52

 341پراول، پیشین،  - 53

 191 پیشین،خالقی،  - 54

 19 پیشین،آشوری،  - 55

 157ها، رام کیفری و زندانگودرزی، حقوق بشر در ن - 56
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عنوان یکههی از اهههداف قرارهههای دیههده بهههتأمین حقههوق بزه باتوجه به اینکهدر حقوق کیفری انگلستان 

ایههن کشههور مههورد تصههریح قههرار گرفتههه   2003قانون عدالت کیفری مصههوب    167نرارا ق ایی در ماده  

 57است 

و   باشههدمیان و انگلسههتان  دیده از اهداف مشترک هر دو نرههام ق ههایی ایههرتأمین و ت مین حقوق بزه

 تفاوتی در این خصوص وجود ندارد 

 معاضدت قرارهای تأمین -6-3

گههذار در اهههداف قانون  در واقههع ازقانون جدید آیین دادرسی کیفری ایههن مههورد    246ماده    تاکیدبر    بنا

دادگههاه و در این ماده چنین آمده است که اگر پرونههده مههته  در    شودمیتدوین قرارهای نرارتی محسوب  

قرار تأمین منتفی شده باشد، دادگاه خود رأسا  یا   به طورکلینشده یا    گرفتهمطرح شده و از مته  قبال  تأمین  

 58 کندمیبه تقاضای دادستان و با رعایت مقرراا، قرار تأمین یا نرارا ق ایی صادر 

نرههارا ق ههایی عمههدتا  که در نرام حقوقی انگلستان قرارهههای  دهدمینشان  تحقیقاا انجام شدهالبته  

 59 شودمیمعاضدا قرارهای تأمین استفاده   عنوانبهند و به ندرا از آن شو میصورا مستقل صادر  به

ولی در ایران موضوا درست برعکس است در نرام حقههوقی ایههران قرارهههای نرههارا ق ههایی اغلههت 

مته  را ملزم به عههدم خههروج  قرارهای تأمین است  یعنی قاضی ضمن صدور قرار تأمین، مثال   تکمیل کننده

  60از شهر نیز می نماید

 پرهیز از آثار مخرب بازداشت متهم -6-4

 به موارد زیر اشاره نمود  توانمیبازداشت موقت مته ، آثار مخرب متعددی دارد که از جمله آنها  

بههه اطالعههاا بازداشت موقت مته ، بر حق دفاا مته  آثار سوئی دارد زیرا مته  را از دسترس آزادانههه  

و فرصت تههدارک دفههاعی معقههول و منطقههی را از او   کندمیگناهی خود محروم  حقوقی در جهت اثباا بی

لذا از جمله مهمترین اثر مخرب بازداشت موقت بر روی مته ، عدم امکههان دفههاا مطلههوب   ؛نمایدسلت می

بت به شاکی خصوصههی و برای مته  است  زیرا مته  تحت بازداشت در این شرای  آزادی عمل کمتری نس

به نحو  تواندمید و مته  درمانده نشو میدادستان دارد  بدین ترتیت اصل برابری سالحها مورد خدشه واقع 

 61شایسته مراتت دفاعی خویش را به جا آورد 

های گزافههی از معایت دیگر این نوا اقدام سالت آزادی، این است که برای جامعه و نرام ق ایی هزینه

های بسیار باالی زندان نریر ضرورا ساخت زندان و نگهداری زندانیان و بازداشههتیها دارد  هزینه  را در پی

د  دولت از یک سو ناگزیر از تحمل این هزینه هاست کههه در نهایههت بههر شو میکه همگی بر دولت تحمیل  

ی اقتصههادی و هههافعالیت و از سوی دیگر شخص زنههدانی و بازداشههتی از    کندمیمالیاا دهندگان سنگینی  

 
57- Andrew, op. cit, p 341 

 65 قانون آیین دادرسی کیفری،رحی  زاده،  - 58
59 - Halliday, op.cit, P271 

 28امیری، قرارهای نرارا ق ایی و حقوق کیفری نوین ایران،  - 60

 27 پیشین،رحی  زاده،  - 61
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ماند که این امر نیز خود اثراا نامطلوبی را بر امور اقتصههادی کشههور دارد و در هههر حههال، اجتماعی باز می

 62سازد دیده را غیرممکن و یا با مشکالا فراوانی مواجه میجبران خسارا زیان

 در نظام حقوقی ایران و انگلستانانواع قرارهای نظارت قضایی  -7

تههوان بهها معیارهههای ی دنیا و از نگاه حقوق دانههان، قرارهههای نرههارا ق ههایی را میی حقوقهانرامدر  

ی حقوقی دنیا از جملههه هانرامو از این نرر چندان تفاوتی میان    بندی نمودمتعددی به انواا مختلفی تقسی 

  شودمیبندی اشاره های تقسی در زیر به مواردی از گونه در هر حال  63ایران و انگلستان وجود ندارد

 قرارهای نظارت قضایی از حیث ایجابی -7-1

، شههودمیخصوص کههه از طههرف بههازپرس تعیههین  هبراساس این قرار مته  ملزم به انجام فعل یا افعال ب

در حقههوق ایههران   این الزام کندمیگردد  مانند معرفی نوبتی خود به مراکز و نهادهایی که بازپرس تعیین می

قههانون آیههین   247در بنههد الههف مههاده    اودسترسههی بههه    نبودمتواری شدن مته  و    بیشتر به خاطر نگرانی از

قههانون آیههین دادرسههی  138ماده  5از بند  منقبسکه این بند   پس باید گفت شده است     بیاندادرسی کیفری  

بینی شده است با این تفههاوا کههه همان قانون نیز پیش 217  این الزام در بند ب ماده 64است کیفری فرانسه  

است خود را به مراجع انترامی یا ق ایی به صورا نوبتی معرفی نمایههد و   مر قرار تأمین کیفری مته  ملزد

البتههه در مههواردی    65گردددر کنار آن برای اطمینان از انجام این تعهد توس  مته ، وجه التزام نیز تعیین می

گیههرد بلکههه خفی شدن وی انجههام نمیالزام مته  به معرفی نوبتی به خاطر حصول اطمینان از عدم فرار و م

قابههل توجههه    مانند معرفی نوبتی به نهادهای بازپروری بهزیستی و مددکاری اجتماعی  باشدمیقصد اصالح  

قانون آیین دادرسی کیفههری در قالههت دسههتور دادسههتان در جههرای    81ماده    ثکه شبیه این قرار در بند  این

بندهای ب، ج و چ همان   دربینی شده  نرور تعلیق تعقیت پیشبا شرایطی به م  8و    7،  6تعزیری با درجاا  

ماده دستوراتی را برای مته  در زمان تعلیق تعقیت با محتوای نزدیک به محتوای قرار معرفی نوبتی خود به 

 66 ، تجویز نموده است کندمیمراکز و نهادهایی که بازپرس تعیین 

گلستان در خصوص صدور قرارهای نرارا ق ایی هر دو نرام حقوقی ایران و انالزم به حکر است که  

از حیث ایجابی مشترک هستند  ولی هدف از صدور این نوا قرارها در دو نرام حقوقی مزبور تا حههدودی 

متفاوا است  در ایران هدف بیشتر ت مین عدم فرار مته  و در دسترس بودن وی هست  برای همین وی 

گردد ولی در نرام حقوقی انگلیس هههدف بیشههتر می یا ق ایی میملزم به معرفی نوبتی خود به مراجع انترا

اصالح و بازپروری مته  است لذا در نرام ق ایی این کشور مته  بیشتر ملزم بههه معرفههی نههوبتی خههود بههه 

 67گردد اوی، هنری و امثال آنها میمراکز درمانی، ورزشی، روانک

 

 76ص  پیشین،همتی پور،  - 62

 142زراعت، پیشین،  - 63

 135ص  پیشین،تدین،  - 64

 211آشوری، پیشین،  - 65

 26-27 پیشین،رحی  زاده،  - 66

 117 پیشین،سلیمانی الموتی،  - 67
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 قرارهای نظارت قضایی حاوی تکالیف سلبی -7-2

بههه مههوارد زیههر  تههوانمیهای متعددی دارد که از جمله آنها وا قرارهای نرارا ق ایی گونهخود این ن

 اشاره نمود 

 منع رانندگی با وسیله نقلیه موتوری -7-2-1

شههده   بینههیپیش  1392قانون آیین دادرسی کیفری    247منع رانندگی که در بند ب ماده  در حقوق ایران  

رتکاب عمل مجرمانه از طریق رانندگی با وسیله نقلیه موتههوری دارد و است در حقیقت جنبه پیشگیرانه از ا

د  این قرار اساسا  در خصوص جرایمی صادر می گردد که ارتکههاب شو میشامل وسایل نقلیه غیرموتوری ن

صدماا جههانی و حتههی قتههل غیههر   گیرد مانند ایرادآن ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه موتوری صورا می

مجههدد مههته ، وی را از عمدی ناشی از رانندگی با وسایل مذکور؛ لذا قاضههی بههرای پیشههگیری از ارتکههاب 

 اجههراجههرم مرجههع ق ههایی  از طههرف  القاعده پس از ثبوا تخلف یا    قرار مذکور علیکندمیرانندگی منع  

دسههتور دادسههتان در جههرای    کالبههدکیفههری در  قانون آئین دادرسههی    81ماده    ج  ه  چنین در بند  68شودمی

الزم بههه حکههر اسههت کههه قههرار   69 شده است   آوردهتعلیق    در جهت   اوضاعیبا    8و    7،  6تعزیری با درجاا  

تا پایان تحقیقاا مقدماتی و اجرای مجازاا ادامه خواهههد   عمدتارانندگی با وسایل نقلیه موتوری    ممانعت 

 یافت 

 بینههیپیشیک قههرار نرههارا ق ههایی    عنوانبهرانندگی با وسایل نقلیه  در نرام حقوقی انگلیس نیز منع  

شده است اما همانند اغلت کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان در قانون این کشور به منع رانندگی 

های بادی و غیرموتوری نیههز سواری و قایقبا هر نوا وسیله نقلیه اع  از موتوری و غیرموتوری حتی است 

ال به ضمانت اجرای این قرار با شههفافیت و دقههت بیشههتری احت اشاره شده است  نرام حقوقی کامنبه صر

مستقال  چنین قراری را صادر نمایههد  از  تواندمیاشاره نموده است و در کنار دستور ق ایی، اداره پلیس نیز 

آن و توقیههف تبههار جمله ضمانت اجرایی این قرار در حقوق انگلیس، وصول گواهینامههه و فسههخ موقههت اع

 70 باشدمی  عبور ومروروسیله  

 منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی -7-2-2

 12از بنههد    سمقتههبو  شده است    بیان  ایران  قانون آیین دادرسی کیفری  247این قرار نیز در بند پ ماده  

ی شغلی و اجتمههاعی هافعالیت خی   بر این اساس، امتناا از برباشدمیقانون آیین دادرسی فرانسه    138ماده  

کههه  شههودمیکه این قرار در مواقعی صههادر یک قرار نرارا ق ایی لحاظ شده است  بدیهی است    عنوانبه

در ایههن بههاره وجههود سههوابق    71زمینه ساز ارتکاب جرم از طرف مته  بشههود  صاشتغال در کارهای بخصو 

  شههبیه کنههد بینیپیشجرم توس  مته  را  دوبارها وقو  امکانبه قاضی کمک بکند تا   تواندمیاحتمالی مته   

 

 136 پیشین،تدین،  - 68

 27 پیشین، ،رحی  زاده - 69

70 - Hungerford, op.cit, P418 

 86زراعت، پیشین،  - 71
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قانون آیین دادرسی کیفری در قالههت دسههتور دادسههتان در جههرای  تعزیههری بهها   81این قرار در بند پ ماده  

 72شده است   بینیپیشتعقیت  با شرایطی به منرور تعلیق  8و  7، 6درجاا  

یههک قههرار نرههارا   عنوانبهههو اجتمههاعی    ی شغلیهافعالیت ال نیز منع اشتغال به برخی  در حقوق کامن

واقع شده است  ولی در این نرام حقوقی موضوا با دقت و جامعیت بیشتری طههرح   بینیپیشق ایی مورد  

شده است کههه در مههوارد   بیانآیین دادرسی کیفری انگلیس چنین  قانون    198ماده    طوری که در  شده است 

 73بر منع اشتغال مته  نیست  ی مبنیزیر قاضی مجاز به صدور قرار نرارا ق ای

 اگر منع اشتغال موجت ورود ضررهای جبران ناپذیر به مته  گردد  -1

 اگر شغل موردنرر از نیازهای حیاتی جامعه باشد  -2

 اگر شغل موردنرر در ارتباط با امور امنیتی، سیاسی و صنفی باشد  -3

ارتباط منطقههی موجههود میههان فعالیههت  در هر حال اگر قاضی چنین قراری را صادر نماید ملزم است که

جهت جبران ضههررهای   تواندمیای ممنوا و جرم ارتکابی را توجیه نماید  در غیر آن، مته  منع شده  حرفه

 74در کننده قرار اقامه دعوا نماید ناروا علیه پلیس یا قاضی صا

 ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز -6-2-3

 جهههت در    75 اسههت   پههیش بینههی شههده  ایههران  نون آیین دادرسی کیفریقا  247این مورد در بند ا ماده  

  »در صورا صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح داردمیق  آ  د  ک اشعار    249اجرای این قرار، ماده  

و  شههودمیهای مجاز نگهداری سههالح تحویههل دارای مجوز، سالح و پروانه مربوطه اخذ و به یکی از محل

ق  آ  د  ک   247 « با توجه به مفاد بند ا مههاده  کندمیپروانه اعالم    ۀمرجع صادر کنند  بازپرس مراتت را به

رسد که جرم خاصی مدنرر تدوین کنندگان این بند نبوده است، بلکههه همههین انههدازه کههه سههالح به نرر می

قههرار  که این سالح در دست مته ، ممکن است ایجههاد جرمههی بکنههد، ایههنوسیله ارتکاب بزه بوده و یا این

قانون آیین دادرسی کیفههری  81صادر شود  شبیه این قرار نیز همانند قرارهای قبلی، در بند خ مادۀ   تواندمی

 بینیپیشر تعلیق تعقیت با شرایطی به منرو   8و    7،  6در قالت دستور دادستان در جرای  تعزیری با درجاا  

 76شده است 

تواننههد بهها م نسبتا  آسان است و تقریبا  همه میدر کشور انگلیس اخذ مجوز نگهداری و حمل سالح گر

گیرند که نقض رجوا به اداره پلیس متقاضی مجوز مزبور باشند البته در قبال آن تعهداتی را نیز بر عهده می

آن تعهداا خود مجازاتهایی را به دنبال دارد  در این کشور نیز اگر جرم منتست به مته  با سالح مجوزدار 

برای مدا مشخصی قههرار ممنوعیههت نگهههداری و حمههل سههالح   تواندمیلیس یا قاضی  وی مرتب  باشد پ

 

 26همان،  - 72

 117احمدی موحد، پیشین،  - 73

 231 پیشین،مهرا،  - 74

 137 پیشین،تدین،  - 75

 27 پیشین،رحی  زاده،  - 76
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ر کننههده قههرار تحویههل داده مزبور را صادر نماید  در این صورا سالح مزبور به دفتر پلیس یا دادگاه صههاد

 77د شو می

 ممنوعیت خروج از کشور -7-2-4

مههته  را   تواندمییعنی مرجع ق ایی    ؛ت شده اس  آوردهایران  ق  آ  د  ک    247این مورد در بند ث ماده  

قانون مزبور مدا اعتبار این قههرار شههش مههاه بههوده و   247اساس ماده    ممنوا از خروج از کشور بنماید  بر

تا هر وقت کههه الزم بدانههد آن را   تواندمییعنی مقام ق ایی     باشدمیقابل تمدید تا حصول نتیجه موردنرر  

قرار را  قس  نیز این  1392قانون مجازاا اسالمی مصوب    24بند ح ماده  برای شش ماه دیگر تمدید نماید   

کرده است  ضمانت اجرایی این بند، اعههالم ممنوعیههت خههروج از کشههور مههته  از طریههق قاضههی   بینیپیش

خروج به مته  تحت نرارا   زمجّوتحقیق، به اداره گذرنامه است تا مقاماا قانونی از اعطای گذرنامه و یا  

ق  آ  د  ک نیههز دقیقهها  همههین دسههتور را از طههرف دادسههتان بههرای  81بند ح ماده   78 داری کنندق ایی، خود

 79 کرده است  بینیپیشبا حصول شرایطی به منرور تعلیق تعقیت  8و  7، 6متهمین جرای  تعزیری درجاا  

یههن شده اسههت  البتههه در حقههوق انگلههیس ا  آوردهال نیز  قرار ممنوعیت خروج از کشور در حقوق کامن

طوری که با توجه به ماهیت جههرم انتسههابی و دامنههه   ؛شده است   بیان  زیادتریو جزئیاا    ظرافت موضوا با  

یعنی ممکن   ؛شده است   بینیپیشانگلیس ممنوعیت خروج از محله، شهر و ایالت، نیز  شمول آن در حقوق  

عموال  هر چه جههرم است پلیس یا قاضی در خصوص مته  قرار ممنوعیت خروج از محله را صادر نماید  م

و اگر مته  از انجههام   شودمیجغرافیائی ممنوعیت خروج تنگتر و کوچکتر    ۀتر باشد محدودانتسابی سنگین

 نمایههد   اجرادر مورد وی قرار بازداشت موقت را    تواندمیقرار استنگاف ورزد یا آن را نقض نماید، قاضی  

 80 باشدمیحیت قاضی  وقت فق  در صالدر حقوق این کشور صدور قرار بازداشت م

 

 

 قرارهای نظارت قضایی از حیث استقالل و مکمل بودن -7-2-5

 نظارت قضایی مستقل هایقرار  الف(

 توانههدمیقرار مستقل، قراریست که مقام ق ایی صرفا  مکلف به صدور آن به صورا مستقل بههوده و ن

 صادر نماید  بیشتر از آن را بر مته  تحمیل نموده و یا در تکمیل آن قرار دیگری

به شرح حیل بیههان شههده اسههت  »در ق  آ  د  ک  ایران    247حیل بندهای ماده    1این نوا قرار در تبصره  

خسههارا وارده،  تالفههی نمههودنالزم بههرای  ضمانت ارائه  در رابطه با جرای  تعزیری درجه هفت و هشت، 

چنین قرارهایی در صورا استنکاف  «  بسنده نمایدفق  به صدور قرار نرارا ق ایی    تواندمیمقام ق ایی  

ق  آ  د  ک چنههین   254د  در این خصوص در مههاده  شو میمته  از اجرای آن، به قرار تامین متناست تبدیل  

در صههورا تخلههف از قههرار نرههارا ق ههایی - آمده است  این تبدیل قرار نرارا ق ایی بههه قههرار تههأمین

 
77 - Andrew, op.cit, P357 

 125 پیشین،آخوندی،  - 78

 27 پیشین،رحی  زاده،  - 79

80 - Humgerford, 2004, p282. 
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و پههس از ایههن   81شههودق ایی به مههته  تفهههی     لمسئو صدور قرار نرارا ق ایی توس     اثنایدر    -مستقل

گونه اعتراضی از طرف مته  مسموا نخواهد بود  از جمله موارد صههدور قههرار نرههارا ق ههایی تفهی  هیچ

نرههام  در مخالفههت بهها  »هههر کههس  نمههودقانون مجازاا اسالمی اشاره    500به مادۀ    توانمیمستقل    عنوانبه

به حههبس  کندفعالیت تبلیغی  صورانرام به هر   معاندسازمانهای  گروهها و    منفعت جمهوری اسالمی یا به  

ق  م  ا نیز از مصادیق صههدور   547و    566،  506از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد « ه  چنین مواد  

 82 باشدمی منفک و مجزاقرار نرارا ق ایی به صورا 

بههه مستقل خیلی محدود و مههوردی رسد که در نرام ق ایی ایران از قرارهای نرارا ق ایی به نرر می

چههه از طههرف پلههیس و چههه از طههرف   وسیعیقرار در سطح    قس ولی در حقوق انگلیس از این    میرود  کار

  ه  چنین برخالف ایران که چنههین قههراری شودمیقاضی و حتی در مواردی از طرف رئیس زندان استفاده 

ار مزبور بیشتر جنبه اصالحی دارد  لذا قصد این بیشتر جنبه تأمینی دارد در حالی که در حقوق انگلستان قر

 83وری، ورزشی و آموزشی اصالح بشود است که فرد با مراجعه نوبتی به مراکز بازپر

 قرارهای نظارت قضایی مکمل ب(

ا معاضدا قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس یا دادیار تحقیههق یاین نوا قرارها در راستای تکمیل  

بعدا  به دلیل عدم تناست قرار تأمین بهها بههزه انتسههابی، توسهه  صههادر کننههده یهها بنهها بههه   در دادسرا، صادر یا

 84 شودمیصادر و ضمیمه قرار تأمین   درخواست دادستان یا قاضی رسیدگی کننده در دادگاه

که در نرام ق ایی انگلستان صدور قرارهههای نرههارتی ق ههایی مکمههل حالههت   دهدمیها نشان  بررسی

آید کههه در انگلسههتان، اولویههت بهها چنین بر میبه عبارا دیگر از رویه ق ایی و آرا  صادره  استثنایی دارد   

و در صورا تخلف مته  و استنکاف از عمل به قرار نرارتی، قرار تههأمین   باشدمی  مستقل  قرارهای نرارتی

قرارهههای تههأمین بههرای  عمههدتادر ایران قرارهای نرارتی  از آنجا که 85 شودمی اجرایا قرار بازداشت موقت 

 جنبه تکمیلی دارند 

 در نظام حقوقی ایران و انگلستانمقامات مجاز در صدور قرارهای نظارت قضایی  -8

 در نرام حقوق ایران مقاماا مجاز برای صدور قرار نرارا ق ایی عبارتند از 

یکههی از  نوانعبهههبه این موضوا اشعار داشته و بههازپرس را    ق  آ  د  ک   217و    247واد  بازپرس؛ م  -1

 نماید قرار نرارا ق ایی صادر بکند، معرفی می تواندمیمقاماا ق ایی که 

قاضی دادگاه؛ در مواقعی که پرونده کیفری مته  در دادگاه مطرح باشد، خواه از مههته  قههبال  تههأمین   -2

رراا قههانونی در این حالت قاضی دادگاه با رعایههت مقهه  ،منتفی شده باشد  پیشینمین  أشده باشد یا ت  اقتباس

 246قرار نرارا ق ایی نیز صادر نماید  به این موضوا در مههتن مههاده  تواندمیعالوه بر صدور قرار تأمین 

 تصریح شده است   ق  آ  د  ک 

 

 67 پیشین،الهی منش،  - 81

 118 پیشین،منصور،  - 82

 309 پیشین،، ، لواسور و بولوک استفانی - 83

 172 پیشین،الهی منش،  - 84

85 - Andrew, op.cit, P397 
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تواننههد مقام ق ایی مزبور، رئیس پلیس و رئههیس زنههدان نیههز می  دودر نرام حقوقی انگلستان عالوه بر  

طرف دیگر در انگلسههتان قرارهههای نرههارا ق ههایی قابههل اعتههراض و   قرار نرارا ق ایی صادر بکنند  از

یعنی اگر مته  به قرار صادره معترض باشد، مقام صادره کننده ملزم به توجیه آن در نزد   ؛تجدیدنرر هستند

ه نقههض و در مههواردی اگر توضیحاا وی کافی و منطقی نباشد، قههرار صههادر  باشدمیمقامی باالتر از خود  

 86 شودمیتعدیل 

 در نظام حقوقی ایران و انگلستاناصول حاکم برقرارهای نظارت قضایی   -9

ی ق ایی دنیا از جمله ایران و انگلسههتان برقرارهههای نرههارا ق ههایی هانراماه  اصولی که در تمامی  

 حاک  هستند عبارتند از 

 مستند و مستدل بودن -9-1

ههها ه قههانونی بههودن جههرم و مجازااصدور قرارهای نرارا ق ایی توس  مراجع حیصالح با توجههه بهه 

ا مکمل بودن قرارهای ق ایی نیههز بایسههتی ی  ه  چنین مستقل  87بایستی مستند و مقوم به مواد قانونی باشد

 اساس تجویز قانون باشد  بر

 متناسب بودن -9-2

بدیهی است که قرارهای نرارا ق ایی بایستی با نوا اتهام انتسههابی بههه مههته ، تناسههت داشههته باشههد  

 88ند باشهه میازپرس و هر مقام ق ایی صالح صادر کننده قرار نرارا ق ایی ملزم بههه رعایههت ایههن اصههل ب

بنابراین اگر مرجع ق ایی در ابتدا قراری را صادر بکند و به این باور باشد که در صدور قرار مذکور اصههل 

نتسههابی اصههل تناسههت تناست رعایت شده است ولی بعدا  مشخص گردد که میان قرار صادر شده و اتهههام ا

ند در صورا عههدم توانمیوی موظف به اصالح قرار مذکور است  مته  و دادستان نیز   ،رعایت نشده است 

رعایت اصل تناست در این خصوص نسبت به قرار صادره اعتراض نموده و اصالح آن را خواستار بشوند  

دانی  که صدور برای عاقله است  میاز جمله مصادیق مورد بحث در این راستا، صدور قرار نرارا ق ایی  

کیفری موجههه و متناسههت نیسههت  در هههر حههال اصههالح قههرار   مسؤولیت قرار برای عاقله به لحاظ نداشتن  

و   بینههیپیشق  آ  د  ک مههورد    250در راستای تخفیف یا تشدید قرار باشد  این موضوا در مههاده    تواندمی

دور قرار نرارا ق ایی نامتناست در حقوق ایران فاقههد رسد که صولی به نرر میتصریح قرار گرفته است  

  باشدمیو این از نواقص قانون ایران  باشدمیضمانت اجرا  

 کتبی بودن -9-3

اصل در صدور و ابالغ قرارها از جمله قرارهای نرارا ق ایی کتبی بودن و ابالغ آن به مته  یا وکیههل 

یهها طههرق صههورا شههفاهی  زی برای صدور قرار نرارا به؛ لذا با توجه به این اصل مجو باشدمیقانونی او  

 است دیگری وجود ندارد و صدور قرار به غیر از روش کتبی، غیرقانونی بوده و فاقد اعتبار  

 

 127 پیشین،مهرا،  - 86

 831 پیشین،، ، لواسور و بولوک استفانی - 87

 144 پیشین،آخوندی،  - 88
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 تفسیر محدود و عدم قیاس -9-4

رغ  تفسیر موسههع در قههوانین مربههوط بههه ی ق ایی دنیا، قرارهای نرارا ق ایی علیهانرامدر تمامی  

کیفری، تفسیری محدود و م یق دارند و منحصرا  در موارد حصری در قانون قابلیت اصههدار آیین دادرسی  

و نرر مقت ههی   گذار یا هیئت عمومی دیوان رفع ابهام نمودهدارند و در صورا نیاز به تفسیر، مراجع قانون

 89نماید را اعالم می

قی ایران و انگلستان وجههود در خصوص اصول حاک  بر قرارای نرارا ق ایی، تفاوتی میان نرام حقو 

ی حقوقی دنیا مدعی هانرامتمامی    ،ندارد به عبارا دیگر این اصول جهان شمول بوده و حداقل در تئوری

 رعایت اصول مزبور در صدور قرارهای نرارا ق ایی هستند 

 در نظام حقوقی ایران و انگلستانآثار قرارهای نظارت قضایی  -10

  باشدمیه به شرح زیر  این آثار بر مته  و بزه دید

 برمتهم -10-1

 مقههامههها بههر مههته  در  ها و ممنوعیت صدور قرارهای نرارا ق ایی موجت تحمیل حداقل محدودیت 

قههوانین   بطههنتأسیس این قههرار و ورود آن در    90 باشدمیتحقیقاا مقدماتی و رعایت حقوق و آزادی وی  

اشی از تعههارض و عههدم تناسههت میههان صههدور آیین دادرسی کیفری کشورها موجت گردید که نگرانیهای ن

حقوق انسانی مته  از طرف دیگر کههاهش یابههد و  مراقبت ازقرارهای ق ایی از یک طرف و اصل برائت و 

در اسههناد و کنوانسههیونهای حقههوق بشههری و  در حال حاضرهدف دادرسی عادالنه تا حدودی محقق شود   

ح قرار گرفته است  مگر اینکه طی یک فرایند دادرسی قوانین اساسی کشورها، اصل برائت افراد مورد تصری

مرحله تحقیقاا مقههدماتی، در خصههوص   رعادالنه در مرجع ق ایی صالح جرم وی محرز گردد  بنابراین د

حاک  است در این مرحله صدور قرارهایی که منافی با آزادی و حقوق شهههروندی مههته    ،اصل برائت   مته 

یل شود، منطقی نخواهد بود  از طرف دیگر حقههوق جامعههه و دفههاا از باشد و مجازاتی سنگین بر وی تحم

که مههته  در دسههترس مراجههع ق ههایی و ضههابطان آن   اقت ا میکندنر  و امنیت عمومی و حقوق بزه دیده  

جهت انجام تحقیقاا الزم باشد  پس در چنین وضعیتی استفاده از حداقل محدودیت ها در خصوص مته  

 مههؤثری ق ایی دنیا، قرارهای نرارا ق ایی را ابزاری معقههول و  هانرامد  امروزه  اجتناب ناپذیر خواهد بو 

و در نتیجههه از یههک طههرف آزادیهههای  شههودمیدانند در این قرارها، مته  دیگر بازداشههت ندر این راستا می

از طرف دیکر گامی خواهد بود در جهت سیاست کیفری زندان زدایی  همچنههین   شودمیانسانی او نقض ن

 أسیس مناسبی برای اصالح مته  و جلوگیری از برچست خوردن وی خواهد بود ت

 دیدهبر بزه -10-2

گذار ضمن توجه به حقوق ق  آ  د  ک  قانون  247با عنایت به بندهای قرارهای نرارا ق ایی در ماده  

دیده نیههز ای بزهها و نگرانیههای موجود در قرارهای تأمین، به دغدغهمته  و سعی در کاستن از محدودیت 

 

 128 پیشین،نیازپور،  - 89

 831 پیشین،، ، لواسور و بولوک استفانی - 90
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رغ  عدم اثباا جرم منتست به مته ، توجه نموده و سعی در لحههاظ کههردن عههدالت ترمیمههی در ایههن علی

دیده از طرف مقنن لحههاظ شههده، معرفههی نههوبتی بههه مواردی که در آن حقوق بزه  iخصوص است  از جمل

نعی بههرای فههرار، اختفهها  و تبههانی   این قرار به شکلی عامل و ماکندمیمراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین  

دیده است یا صدور قرار نرههارتی ممنوعیههت خههروج مههته  از مته  و فلسفۀ آن اساسا  برای تأمین منافع بزه

دیده خواهد بود و این گونه قرارها ضمانتی برای جبران خسارتهای جههانی و کشور، موجت تأمین منافع بزه

احعان نمود کههه یکههی از آثههار مههه  قرارهههای نرههارا   توانمیه  و در یک جمل  91باشدمیمالی قربانیان بزه  

در خصوص آثههار قرارهههای ق ایی توجه به مقوله عدالت ترمیمی و در نهایت تحقق عدالت کیفری است   

که بههه نرههر دو نرام حقوقی ایران و انگلستان چندان تفاوتی وجود ندارد جز این  در بیننرارا ق ایی نیز  

 تر است رایانه و بازپرورانه مته  در نرام حقوقی انگلستان برجستهگ رسد جنبه اصالحمی

 انگلستان و ایران نظارت قضایی درافتراق قرارهای تشابه و وجوه  -11

 مورد بررسی  ندارد، موارد    خارجی  نوان دادسرا وجودع  به  ارگانیجا که  از آن  انگلستاندر نرام کیفری  

 هماننههد زو وظیفههه تعقیههت نیهه  دادهانجام  پلیسانجام آن است،    لمسئو رس  پکه باز  ایرانرا برخالف کشور  

و قرارهههای نرههارا   انگلسههتاندر حقههوق  ی فرعی  قرارها  مورددر    امادادستان است     بر دوش  ایرانکشور  

 پلههیساسههت    صحیحکه    مفهوموجود دارد؛ به این    تمایزاتیحیصالح  ق ایی در حقوق ایران از جهت مقام  

صههدور   انتخاب    به درستی  اماهده دارد  ع  دادستان بر  سرپرستیقیق را با  حوظیفه ت  انگلستاندر نرام حقوق  

  البتههه در میکنههدا و صههلح زی کیفری را از دادگاه جعصدور قرار فر تقاضای منحصرای را ندارد و  عقرار فر

را بههه   اضههاتقایههن    پلیس  با این وجود،  میکندی  عبه صدور قرار فر  اقدام  سا أر  زبرخی موارد دادگاه صلح نی

نمایههد؛ لههیکن ی میعهه فر  به صههدور قههرار  مبادراموضوا  مطالعه و تفحص  با    زو دادگاه نی  دادها  زدادگاه ج

ست  در مواردی که جههرم ارتکههابی ا آنها پیشگیرانهجنبه  مورد توجه بودهنین قرارهایی  چ  رابطه باچه در  آن

آسههیت قههرار دهههد و حتههی در   موضههعران را در  گهه دی  اوضااحالت خطرناک مرتکت باشد و این    نمایانگر

بههه درخواسههت از   مبههادرا  پلههیسباشههد    ثابت شدهحالت خطرناک فردی    اما  رخ ندادهمواردی که جرمی  

قههانون جههرای  جنسههی   104تههوان بههه مههاده  می  رابطهههنماید  در این  ی میعصدور قرار فر  به  باتوجهدادگاه  

حمایههت از   سههبت کههه    شود  مجابچه دادگاه  اننچ  یادشدهماده    باتوجه به  اشاره نمود     2003  سالمصوب  

بههه   اقدام  تواندمیجنسی ضرورا دارد    پیشگیرانههای شدید جنسی، صدور قرار  یک نفر یا بیشتر از آسیت 

باشههد؛  لن  سههاپهه تهها  تواندمیمدا این قرار  حکرشدهقانون  107صدور قرار مذکور نماید و بر اساس ماده 

های موجههود در قههرار را دودیت حهه و م  اوضاا  مستلزم است   حکرشده  سالن   پ  طولبدین معنا که مجرم در  

نههین قههراری را خههارج از رسههیدگی و بهها چ  احتمههال داردکههه دادگههاه  ایت نماید  نکته جالههت توجههه آنعر

است و ممکههن اسههت   پیشگیرانهو    (سلبی)کلی منفی    طوراین قرار به  م مونصادر کند     پلیسدرخواست  

دم سههکونت در یههک عهه و    لده سههازیا ارتباط با شخص کمتر از شان  تعاملوا  در ایجاد هر ن  ممانعت شامل  

قرارهای رفتار ضد   رابطه بااقامت دارد باشد  در    لده سازگاه شخصی در جایی که فرد کمتر از شانسکونت 

اختیههاراا دادگههاه  گسترده تههرینوجود دارد   انگلستاندر نرام تقنینی و ق ایی  نگرشیین  چن  زی نیعاجتما

شههده اسههت  دادگههاه   بینههیپیشی  عرفتارهای ضداجتما  رابطه بادر    پیشگیرانههای  دودیت حم  واداشتن  برای
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 پههس ازقههراری    عنوانبهههران و یهها  گهه لی یهها دیح، شورای مپلیسدرخواست    باتوجه بهاین قرار را    تواندمی

 قههانعدادگههاه بایههد    بایههد  اماگردند  کومیت صادر میحاز م  پسکومیت صادر کند  البته بیشتر این قرارها  حم

های کههه در رسههیدگی  شودمیی است  مالحره  عو رفتار ضد اجتما  درگیریو    احیت شود که مرتکت سبت  

 توانههاییصههدور حکهه  اصههلی  به ویژه در پیی که ع، اختیار درخواست صدور قرارهای فرانگلستانکیفری  

ی قبههل از صههدور حکهه  بههه عهه فر قرارهههای تمههایزاا رابطه باداده شده است  اما در  پلیسصدور دارند به  

غور ثبودن حدود و   معینتوان به  و قرارهای نرارا ق ایی در کشور ایران، می  انگلستانمجازاا اصلی در  

قههانون آئههین  247موجههود در مههاده  راهکارهههایبودن  جامعو  انگلستانی در عدقیق قرارهای فر م امینو  

هایی که در به درجاا مجازاا باتوجهدادرسی کیفری  قانون آیین  247دادرسی کیفری اشاره نمود  در ماده  

 رابطههه بههاکههه در شده اسههت  در حالی  اکتفاها امکان صدور قرارهای نرارا ق ایی وجود دارد  آن  رابطه با

صدور دارند همان مالحراتی که   توانایی  انگلستانی که قبل از صدور مجازاا اصلی در نرام  عقرارهای فر

با این تفاوا که در  دیده میشود کهصدور مجازاا اصلی وجود دارد    پی در پیی  عرقرارهای ف  رابطه بادر  

ی عقرارهای فر خود پلیسکه  برخی موارداند  البته در قیق بودهحدرخواست کننده، مقاماا ت  مقاماین مورد  

 روشههنیه ارتکههابی بهه  جههرای  نههواامکان صدور آنها با توجه به  قلمروو  طبیعت کیفیت و  زرا اجرا نماید نی

  92مشخص شده است 
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 گیرینتیجه -12

ی حقوقی و ق ایی دنیا در تدوین و تصویت قوانین و اجرای آنها، تأمین هانرامهای مه   از جملۀ آمال

رسد که در این   به نرر میباشدمیهای اصحاب دعوا، بخصوص مته   و ت مین حداکثری حقوق و آزادی

حقوقی دنیا از جملههه ایههران  ارگانهای  بوده است ن دادرسی کیفری ، بیشترین رسالت بر دوش قانون آییبین

های حقوق بشری، در مرحله تحقیق و بازجوئی، به تههدری  از بههه کههارگیری و انگلستان تحت تاثیر چالش

حقههوق  ۀکنند محصور عاملهایآزادی مته  چون قرار بازداشت موقت به سمت   ۀهای محروم کنندمکانیس 

 نی قرار نرارا ق ایی سوق یافتند و آزادیهای مته  یع

که نرام حقوقی انگلستان و ایران نیز در مسیر این تحول تدریجی   شودمیدر یک مطالعه تطبیقی معلوم  

  قههرار نرههارا ق ههایی در واقههع تههالی باشدمیاند البته انگلستان در این خصوص جلوتر از ایران واقع شده

رغ  قههدمت که علههی  کندمی  مطالعاا مشخص  باشدیمه   تاصل آزادی شخص تحت بررسی و م  شپذیر

آیین دادرسی کیفری در ایران، هنوز ماهیت قرارهای نرارا ق ایی در ایههران چنههدان شههفاف و مشههخص 

که در حقوق انگلستان موضوا با دقت و جامعیههت بیشههتری مطههرح شههده اسههت  بنههابراین نیست  در حالی

دو نرههام حقههوقی ایههران انگلههیس   در بههیننرارا ق ههایی    رغ  اشتراکاا متعددی که در موضوا قرارعلی

رههام بخصوص در اصول حاک  برقرارهای نرارا ق ایی و آثار آن وجود دارد، افتراقاتی نیز میان ایههن دو ن

 حقوقی به شرح زیر وجود دارد 

در نرام حقوقی انگلستان هدف اصالحی مته  در قرارهای نرارا ق ایی بیشتر مههورد توجههه قههرار   -

سساا و ارگانهای متعدد درمانی، ورزشههی، هنههری و روانشههناختی بهها نهههاد ؤ ته است و در این راستا مگرف

ق ایی همکاری دارند ولی در ایران هنوز جنبه اصالحی این گونه قرارها کمتر مورد توجه اسههت  بههه نرههر 

 هست  رسد که در ایران هدف عمدتا  ت مین عدم فرار و اختفای مته  و در دسترس بودن ویمی

راننههدگی  ممانعت از در نرام حقوقی انگلیس قرارهای نرارا ق ایی حاوی تکالیف سلبی از جمله   -

سالح   حفاظت   ممانعت ازبا جرائ  ارتکابی و    در ارتباط  ی  هافعالیت اشتغال به    ممانعت از  با وسایل نقلیه،  

در این خصههوص ابهامههاا و دارای مجوز با دقت و جامعیت بیشتری طرح شده است ولی در حقوق ایران 

 خال های زیادی وجود دارد 

در حقوق انگلیس، اصل بر صدور قرارهای نرارا ق ایی مسههتقل اسههت ولههی در ایههران قرارهههای   -

نرارا جنبه تکمیلی دارند  یعنی قاضی در کنار صدور قرار تأمین، برای ت مین دسترسههی بههه مههته  قههرار 

  کندمینرارا ق ایی نیز صادر 

بههودن حقههوق   قههانونیو ایران ه  از جهت    انگلستاندالت کیفری  عنرام    شکلدر    تمایزاابه  ا توجه  ب

رس در نرههام ق ههایی پبههازبهها نههام نهههادی  فقدانیعنی قانون در ایران و   منسج از متون    تبعیت و    انگلستان

یههران ق ههایی دادسههرا در ا  مسههئوالنبههرای    انگلسههتان  پلههیس  وظایف  دوراندیشیرسد  ، به نرر میانگلستان

که  در پایان پیشنهاد میشود  باشد موثرمقاله   ینآن ه  در مفهوم مورد اشاره در ا  ممانعت   جهت در    تواندمی

موجههود در  نههواقص هههایو  مشههکالاحقوق کیفری انگلسههتان،   مفید  موضعاز    استفادهگذار ایران با  قانون

  نماید  بهترقرارهای نرارا ق ایی را   رابطه باحقوق کیفری ایران در 
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