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 بازداشت به یمنته قرار به اعتراض آثار و محدوده

 )تهران 2 يفریک دادگاه دادنامه کی یبررس(

 1السان یمصطف
 2شیبخشا ییآقابابا یعل

 :دهیچک
صادر  قهیوث ایکه در مورد او قرار کفالت  یمتهم« ،يفریک یدادرس نییقانون آ 226ماده  موجب به
اما در صورت بازداشت،  شود؛یم یبه بازداشتگاه معرف قهیسپردن وث ای لیکف یتا معرف شودیم

به بازداشت  یابالغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منته خیتا مدت ده روز از تار تواندیمتهم م
 به اعتراض امکان به که قسمت آن در اما ماده، نیا. »اعتراض کند قهیوث ای لیکف رشیعدم پذ ای

 ماده با سهیمقا در ،یمختلف جهات از و است ابهام يدارا پردازد،یم بازداشت به یمنته قرار اصل
 پرسش چند.آ.د.ك، ق 242 و 226 مواد سهیمقا با رو،نیا از. دارد یمتفاوت حکم قانون همان 242
 به نسبت یبررس اریاخت تنها اعتراض، به یدگیرس مقام در دادگاه ایآ که،نیا اول: شودیم مطرح

 دوم کند؟ ورود زینشده  صادرتأمین  زانیم به تواندیم ای دارد را »به بازداشت یاصل قرار منته«
 یبررس يبرا کهيحد در- دعوا تیماه وارد اعتراض، به یدگیرس مقام در يفریک دادگاه که،نیا

 دهد؟یم قرار ینیموردبازب را صادره قرار صرفاً و تنها کهنیا ای شودیم زین -دارد ضرورت اعتراض
 دادگاه 1030 شعبه 02/12/1400 مورخ 1400ـ509 شماره دادنامه لیتحل و نقد حاضر، مقاله

 .شودارائه  یعمليراهکارها و داده پاسخفوق يپرسشهابه شدهتالش آندر که است دويفریک

 .ییقضا هیرو وبه بازداشت  یقرار منته تناسب، ،يفریکتأمین  :هادواژهیکل

                                                           
 . دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی1
دادگستري وتحقیقات و قاضیعلومآزاداسالمی واحد شناسی، دانشگاهکیفري و جرمحقوقآموخته دکتراي . دانش2

 تهران
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 بحث طرح و دادنامه خالصه
 شماره دادنامه یط تهران یقدوس دیشه ییقضا مجتمع 2 يفریک دادگاه 1030 شعبه
 نیچن موقت، بازداشت قرار به متهم اعتراض قبول ضمن 02/12/1400 مورخ 1400ـ509
 :است داده يرأ
وکالت از متهم نسبت به قرار بازداشت موقت صادره  بهدر خصوص اعتراض خانم ... «

به مجموع  تیدادگاه با عنا ،جعل و استفاده از اوراق مجعول ،ي... راجع به اتهام کالهبردار
مدارك و  ،انجام شده قاتیموضوع و مالحظه تحق یپرونده و بررس اتیاوراق و محتو
انجام گرفته  یکاف قاتیرفتار متهم تحق رامونیپ کهنینظر به ا ،شکات يمستندات ابراز

 رشیلذا ضمن پذ ،ندارد یضرورت یکنون تیدر وضع ياست و ... ادامه بازداشت و
 تیو با رعا يفریک یدادرس نییقانون آ 273و  270و  245اعتراض معترض به استناد مواد 

بزه  یومو جنبه عم دگانیدحقوق بزه نیتضم يدر راستا ،قانون مزبور 217مقررات ماده 
 . »کندو صادر می لیتبد قهیمتناسب از نوع وث يفریکتأمین  قرار
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 مقدمه
 يفریک یدادرس ندیفرا در نیادیبن لیمسا از یکی متهم، و یشاک حقوق انیم تعادل يبرقرار
 منافع و نظم با عموماً که يو يفریک يدعوا به که ابدی نانیاطم خواهدیم یشاک. است
 از متناسب يفریکتأمین  و شده یدگیرس دقت با و وقت اسرع در دارد، ارتباط یعموم
 مورد در مقابل، در. شد خواهد گرفته است، يقو يو به اتهام انتساب که یمتهم
 موجب به صالح دادگاه در يو اتهام که یزمان تا و است برائت بر اصل ز،ین عنهیمشتک
 اعمال يتهایمحدو گرید ای(بازداشت)  يآزاد بر تیمحدود است، نشده اثبات یقطع حکم
 .شود قیمض ریتفس دیبا يو بر شده
. است کرده مشخص را يفریک ینیتأم يقرارها ،يفریک یدادرس نییآ قانون 217 ماده
از فرار  يریجلوگ ،يبه متهم و حضور به موقع و یرسدست« قرارها نیا صدور از هدف

 با البته. است »يو انیجبران ضرر و ز يبرا دهیدحقوق بزه نیشدن او و تضم یمخف ای
 لیدال« و شده انجام(دادسرا)  بازپرس توسط »الزم قیاتهام و تحق میتفه« که مهم شرط نیا

 شامل را اقدامات از ياگسترده فیط ،يفریک ينهایتأم .باشد داشته وجود متهم هیعل »یکاف
 قرار انیم ياریبس تفاوت. »موقت بازداشت« تا »التزام به حضور با قول شرف« از. شودیم
 زانیم و درجه ثیح(از  مختلف میجرا انیم تفاوت زین و نیسنگتأمین  و سبک ینیتأم

 قرار شمارش از بعد مقنن کهاست  شده موجب)، اجتماع و دهیدبزه به وارده خسارات
 حقوق انیم یتناسب تا بکوشد ،يفریک یدادرس نییآ قانون 217 ماده در يفریکتأمین 
 تناسب موضوع خصوص در( سازد برقرار هانیتأم نیا خصوص در عنهیمشتک و یشاک

 ،رجب و 94ـ117: 1399 ،یخی: ششود مراجعه ریز مقاالت به يفریکتأمین  يقرارها
 يفریک یدادرس نییآ) دی(جد قانون شرفتیپ سابق، نیقوان با سهیمقا در). 63ـ82: 1396

 یابهامات اجرا، و عمل مقام در حال، نیع در. است مشهود ،یمقررات نیچن خصوص در
 نیا از یکی یبررس درصدد مقاله، نیا که شودیم دهید يفریکتأمین  با مرتبط مواد در

 . است يفریک یدادرس نییقانون آ 226ماده  با ارتباط در چالشها
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 یچه زمان يفریکتأمین  صدور یزمان تیموقع میبدان دیبا يفریکتأمین  قبل از صدور قرار
 دادسرا در پرونده کهنی(ا يفریکتأمین  صدور قرار یزمان تیبدون شناخت موقع ،است
) و است یدگیرس حال در يفریک دادگاه در و کرده عبور دادسرا مرحله از ای باشد مطرح
). 51: 1399 اب،یافراسبا نوع جرم مشکل خواهد بود (تأمین  نوع نیتناسب ب يبرقرار
احتمال  ،جرم اثباتادله  ،شدت مجازات ،جرم تینوع و اهم همچون یعوامل نیهمچن
 انیضرر و ز زانیم زیمتهم و ن تیثیو ح تیشخص ،سابقه متهم ،شدن متهم یمخف ایفرار 

 قرار نوع نییتع در) 55ـ56: 1399 اب،ی(افراس یخصوص یمدع ای یوارد شده به شاک
 . است موثر قهیوث قرار زانیم زین و يفریکتأمین 

 به اعتراض امکان ،يفریکتأمین  نییتع در دادسرا تیصالح اصل بیترت به مقاله نیا در
 به اعتراض آثار و بازداشت به یمنته قرار به اعتراض محدوده بازداشت، به یمنته قرار
 . ردیگیم قرار یبررس مورد بازداشت به یمنته قرار

 يفریکتأمین  نییتع در دادسرا تیصالح اصل. 1
 ادله تیکفا صیتشخ هیاول تیصالح که است آن نیمب يفریک یدادرس نییآ قانون یبررس
. دادسراست با يفریکتأمین  قرار صدور ضرورت عدم ای ضرورت جتاًینت و متهم مورد در
 ياعطا. کندمی نییتع زین راتأمین  زانیم بلکه ن،یتأم نوع تنها نه نهاد، نیا گر،ید طرف از
 خصوص در که اراتیاخت و فیتکال واقع، در. است یمنطق دادسرا به یاراتیاخت نیچن

به متهم و حضور  یرسدست« طیشرا ساختن فراهم زین و جرم ادله حفظ و گردیپ و کشف
جبران  يبرا دهیدحقوق بزه نیشدن او و تضم یمخف ایاز فرار  يریجلوگ ،يبه موقع و
 يبرا یکاف يابزارها نهاد، نیا که دارد اقتضا ،است شده داده دادسرا به »يو انیضرر و ز

  .باشد داشته را یفیتکال نیچن انجام
 ینیتأم يقرارها از یکی صدور اریاخت ،يفریک یدادرس نییآ قانون 217 ماده ل،یدل نیهم به
 که دارد احتمال چون حال، نیع در. است کرده ینیبشیپ(دادسرا)،  بازپرس يبرا را
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 اعتراض به یدگیرس و توجه زین وتأمین  تناسب ،یاتهام ادله تیکفا نییتع در دادسرا
 امکان متعدد مواد در قانون، نیهم اورد،ین عمل به ـ لیدل هر به ـ را یکاف دقت متهم،

 .است داشته مقرر را دادگاه توسطآنها  لیتعد زین وتأمین  يقرارها به اعتراض
 در طرح بدون م،یمستق طور به جرم قانون، حکم به که يموارد در داشت، توجه دیبا

 صدور از بعد جرم، کهنیا ای باشد شده مطرح دادگاه در فرخواستیک بدون و دادسرا
 به بازداشت قرار ینیبازب باشد، یدگیرس حال در صالح يفریک دادگاه در فرخواستیک

 یالزام) قضات تعدد فرض(بر  دادگاه دادرسان ای دادرس توسط.آ.د.ك ق 242 ماده شرح
 اما رسد،ینم يگرید مرجع دییتأ به باشد، هرچه ینیبازب جهینت ،يموارد نیچن در. است
 ).215: 1397 ،یرستم( است اعتراض قابل بازداشت يابقا قرار

 بازداشت به یمنته قرار به اعتراض امکان. 2
 ساز بازداشت، به یمنته قرار و بازداشت قرار انیم کیتفک با ،يفریک یدادرس نییآ قانون

 داشته مقرر بازداشت به یمنته قرار مورد در را یمفصل و زیمتما نسبتاً یاعتراض کار و
 باشد، نداشته را دادسرا قرار موضوع لیکف ای) قهی(وثتأمین  سپردن توان متهم، هرگاه. است
 به توجه با ـ متهم ر،یاخ حالت در که است نیا در تفاوت. شودیم بازداشت القاعدهیعل
 ـ جرم وقوع بر حاکم احوال و اوضاع و طیشرا زین و مجازات درجه ،یارتکاب جرم نوع
تأمین  در یناتوان جهت به صرفاً و است نبوده بازداشت ستهیشا و مستحق ابتدا همان از
 یمتهم نیچن به نسبت رو،نیا از. شودیم بازداشت طیشرا واجد لِ یکف یمعرف ای قهیوث
 .دیآ عمل به يو يآزاد تیمحدود از یقیمض ریتفس و شده رفتار يشتریب اطیاحت با دیبا

 نییآ قانون 242 و 226 مواد در جمله از بازداشت، به یمنته قرار به اعتراض امکان
 ،يفریک یدادرس نییقانون آ 226ماده  موجب به. است شده ینیبشیپ يفریک یدادرس

 قهیسپردن وث ای لیکف یتا معرف شودیصادر م قهیوث ایکه در مورد او قرار کفالت  یمتهم«
تا مدت ده روز از  تواندیاما در صورت بازداشت، متهم م شود؛یم یبه بازداشتگاه معرف
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 ای لیکف رشیعدم پذ ایبه بازداشت  یابالغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منته خیتار
 . »اعتراض کند قهیوث

نسبت به « تواندیم متهم بازداشت، به یمنته قرار صدور يابتدا همان در فوق، ماده طبق
 یدگیرس مرجع. »اعتراض کند قهیوث ای لیکف رشیعدم پذ ایبه بازداشت  یاصل قرار منته

 شماره يرأ جمله از( ییقضا هیرو و يفریک یدادرس نییآ قانون داللت به اعتراض، نیا به
 .است صالح يفریک دادگاهکشور)،  یعال وانید 40شعبه  26/10/1394 -0036
 يموضوع بندها میهرگاه در جرا« ،يفریک یدادرس نییقانون آ 242ماده  با مطابق ن،یهمچن

ماه  کیتا  میجرا ریقانون تا دو ماه و در سا نیا) 302ماده ( )(الف)، (ب)، (پ) و (ت
 میبه تصم یاو منته یمتهم در بازداشت بماند و پرونده اتهام ن،یبه علت صدور قرار تام

است. اگر علل تأمین  قرار فیتخف ایدر دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک  یینها
قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم  يبقا يبرا یموجه
ابالغ به دادگاه صالح  خیظرف ده روز از تار میتصم نیاز ا تواندی. متهم مشودیابالغ م

 بازپرس سو، کی از ،يفریک یدادرس نییقانون آ 242ماده  وفق ن،یبنابرا. »اعتراض کند
 دوماه ای ماه کی ظرف مورد حسب ،»نیقرار تام فیتخف ایفک « امکان یبررس به مکلف

 م،یتصم نیا باشد،تأمین  يبقا بر دادسرا نظر اگر گر،ید يسو از. است آن صدور خیتار از
 . است اعتراض قابل »صالح دادگاه« در »ابالغ خیظرف ده روز از تار«
 ،اعتراض متهم در دادگاه رد ایتوسط بازپرس  قرار يقادر صورت اب« گر،ید عبارت به

فوق عمل کند تا  قیدو ماه بعد مجدداً به طر ایماه بعد  کیحسب مورد  دیبازپرس با
 یینها يقرارها ایشده فرا برسد  نییتع 242ماده  يکه در انتها يگرید يمهلتها کهنیا

 ).212: 1400 ،ی(خالق »شودصادر 

 بازداشت به یمنته قرار به اعتراض محدوده. 3
 قابل را »قهیوث ای لیکف رشیعدم پذ ایبه بازداشت  یاصل قرار منته«.آ.د.ك، ق 226 ماده
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 مورد در بازپرس میتصم قانون، همان 242 ماده طبق کهیحال در. است دانسته اعتراض
 خیتار از ینیمع مهلت ظرف و متناوب صورت به را بازداشت، به یمنتهتأمین  قرار يبقا

 . است کرده اعالم صالح يفریک دادگاه در اعتراض قابل آن، ابالغ
 242 ماده طبق سو، کی از. دارد.آ.د.ك ق 226 ماده با عمده تفاوت دو 242 ماده واقع، در

 »بازداشت موقت يابقا ای ف،یفک، تخف« مورد در دادستان، و بازپرس نظر اختالف امکان
 يسو از. است اختالف حل مرجع صالح يفریک دادگاه صورت، نیا در و دارد وجود

 بازداشت، به یمنته قرار به نسبت متهم اعتراض، 242 ماده دوم قسمت نهیقر به گر،ید
 . شودیم شامل را صادرهتأمین  قرار زانیم بلکه نبوده، قرار اصل به راجع صرفاً
 نسبت متهم اعتراض از يمحدود مفهوم.آ.د.ك ق 226 ماده ،یلفظ و يظاهر ریتفس کی در
 صادر کفالت ای قهیوث قرار که يبار نیاول چراکه،. دهدیمارائه  بازداشت به یمنته قرار به

 تنها او الظاهریعل شود،یم بازداشت قرار مفاد ياجرا از یناتوان سبب به متهم و شده
 مثال، يبرا که کند رادیا تواندیم که معنا نیبد. کند اعتراض »قرار اصل« به نسبت تواندیم

 قرار آن، یقانون مجازات زانیم و جرم نوع به توجه با دیبا و شدیم صادر دینبا قهیوث قرار
 در صالح دادگاه ورود امکان.آ.د.ك، ق 226 ماده ظاهر واقع، در. شدیم صادر کفالت

 دادگاه ز،ین ییقضا هیرو در. است نکرده ینیبشیپ راشده  صادر يفریکتأمین  قرار زانیم
تأمین  قرار اصل با که یصورت در، 226 ماده موضوع اعتراض به یدگیرس مقام در يفریک

 زانیم که دهد دستور دادسرا به تواندینم باشد، نداشته قبول را آن زانیم اما بوده، موافق
 صادرهتأمین  قرار بودن دیشد مراتب قرار، اصل دییتأ ضمن د،یبا بلکه. دهد کاهش را آن
 ای بازپرس دادگاه، تذکر بودن وارد وجود با اگر که است یهیبد. دهد تذکر دادسرا به را
 مورد حسب نکند، عمل صادرهتأمین  قرار زانیم ینیبازب در خود فیتکل به اریداد

: دیکن(رجوع  بود خواهد يریگیپ قابل مقام، نیا یمدن تیمسؤول و یانتظام تیمسؤول
 ).1399 گران،ید و ییآقابابا
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 رایز. طلبدیم متهم حال به را يبهتر ریتفس آن، وضع شأن و.آ.د.ك ق 242 ماده مقابل، در
 یاصل قرار منته« بودن اعتراض قابل رانهیگسخت عبارت از 226 ماده برخالف ماده، نیا

 اعتراض امکان مطلق، طور به و نکرده استفاده »قهیوث ای لیکف رشیعدم پذ ایبه بازداشت 
 حال به مساعد تیوضع ماده، نیا دوم قسمت که گونههمان. است کرده ینیبشیپ را متهم
 يبقا حال، نیع در و ندانسته دادستان دییتأ ازمندین راقرار)  فیتخف ایفک  یعنی( متهم
 اعتراض به یدگیرس مقام در دادگاه، که کرد قبول دیبا دانسته، شانیا دییتأ مستلزم را قرار
 يابقا ایآ: اوالً که کند یبررس دیبا.آ.د.ك، ق 242 ماده موضوع بازداشت به یمنته قرار به

 مجازات زانیم و جرم نوع حسب ا،یآ: اًیثان ر؟یخ ای است شده انجام یدرست به مذکور، قرار
 لیتقل يبرا طیشرا متهم، بازداشت شروع از ماه دو ای کی حداقل گذشت به توجه با آن،
  ر؟یخ ای دارد وجود صادرهتأمین  قرار
 242 ماده واقع، در کند؛می مشخص را متهم اعتراض محدود ،یبررس از نوع نیا رشیپذ
 به تنها بلکه ؛است نبوده بازداشت ستهیشا ماًیمستق که شود ریتفس یمتهم نفع به دیبا

 مقرر طیشرا(با  لیکف یمعرف ای) دادسرا یابالغ زانیم(به  قهیوث سپردن از یناتوان جهت
 شتریب متهم بازداشت زمان مدت هرچه عالوه، به. است شده بازداشت) دادسرا توسط
 شیافزا باشد، شتریب جرم مجازات حداقل زانیم از بازداشت مدت کهنیا احتمال باشد،

 جمله از گذار،قانون اراده نیآخر »مجازات حداقل« محاسبه در که است یهیبد. ابدییم
 ماده که داشت توجه دیبا نیهمچن. شود تیرعا دیبا يریتعز حبس مجازات کاهش قانون
 ل،یکف یمعرف ای قهیاز سپردن وث یبازداشت موقت، ناتوان ي.آ.د.ك نسبت به قرارهاق 242

 اطالق دارد. 

 بازداشت به یمنته قرار به اعتراض آثار. 4
 مقرر.آ.د.ك ق 226 ماده در که بازداشت به یمنته قرار اصل به هیاول اعتراض از نظرصرف
 بازداشت به یمنته قرار به اعتراض که کرد قبول دیبا قانون نیا 242 ماده لحاظ با شده،



 
 91 / ... به بازداشت یبه قرار منتهمحدوده و آثار اعتراض    

شیبخشا ییآقابابا یعلمصطفی السان،   

 

 ریز شرح به توانیم که دارد یپ در را يآثار اعتراض، نیا به کنندهیدگیرس دادگاه يبرا
 :داد قرار یبررس مورد

 ابدیهرگاه بازداشت متهم ادامه « ،يفریک یدادرس نییقانون آ 242ماده  به توجه با .1
 245ماده  در ؛»شودیماه اعمال م کیهر  ایماده، حسب مورد، هر دو ماه  نیمقررات ا

قانون  نی) ا244) و (242)، (240دادگاه صالح موضوع مواد («: شده حیتصر زین.آد.ك ق
 یدگیاعتراض متهم رس ایالعاده به اختالف دادستان و بازپرس مکلف است در وقت فوق

 . »کند
 وفق و نشده ینیبشیپ.آ.د.ك ق در العادهفوق وقت مفهوم زین و مواعد بر حاکم قواعد
 شماره رأي.: ك.ر جمله، از( قضایی رویه در دقت با. است قانون نیا تابع.آ.د.م ق کی ماده
 و رسیدگی جلسه تشکیل عدم( قضات انتظامی عالی دادگاه اول شعبه ،08/10/1370ـ221

] قدیم[ قانون 235 ماده از تخلف العادهفوق جلسه در خواسته تامین درخواست رد قرار صدور
 شماره رأي و) است دانسته تخلف و بوده] م.د.آ.ق 116 ماده[ مدنی دادرسی آیین
 و العادهفوق وقت در رأي صدور( قضات انتظامی عالی دادگاه اول شعبه 23/08/1368ـ179
 دانسته تخلف و دادرسی مسلم اصول خالف را مقرر جلسه حلول از بعد خواهان الیحه ثبت
 و)، )است نبوده میان در دعوا اصحاب سوي از العادهفوق جلسه تقاضاي که خصوصاً است،

: 1395 شمس، و 44ـ45: 1378 مهاجري،.: ك.ر جمله، از( مدنی دادرسی آیین نظراستادان
 رسیدگی براي وقتی تعیین العاده،فوق وقت از مقصود که دریافت توانمی)، 258 ش ،133
 دفتر در قبل از وقتی اختصاص بدون قانونی، مصرح موارد در خاص، هدفی با پرونده به

وقت فوق نییتع از هدف واقع، در. است دعوا اصحاب حضور بدون و اوقات تعیین
 به کنندهیدگیرس ییآن با مقام قضا تیریمد و بوده تیفور لحاظ ،يفریالعاده در امر ک

 .است پرونده
 را دادسرا جانب از صادرشده قرار تواندینم اعتراض، نیا به یدگیرس مقام در دادگاه .2

 یدادرس به جلب قرار و افتهین خاتمه دادسرا در پرونده به یدگیرس هنوز رایز. کند دیتشد
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 یمنتف دادسرا در گردیپ منع ای یموقوف قرار صدور احتمال کهنیا کما. است نشده صادر
 .ستین

 مخالفت صادره قرار اصل با تواندیم صالح دادگاه اعتراض، نیا به یدگیرس مقام در .3
 به که دهد دستور دادسرا به و کرده مخالفت قهیوث قرار با مثال، يبرا که معنا نیبد. کند
 نه که دادگاه، جانب از میتصم نیا اتخاذ. کند اخذ کفالت مانند يترسبک قرار آن، يجا
 ورود مستلزم جمله از شده، داده اجازه زین.آ.د.ك ق 226 ماده در بلکه، 242 ماده در تنها
 اثبات يبرا شدهارائه  مستندات و ادله از یاجمال یبررس و دعوا تیماه در دادگاه یاجمال
 . است متهم تیمجرم

 دییتأ فرض بر که بتواند دیبا صالح يفریک دادگاه شد، گفته باال در چهآن به توجه با .4
 صدق قهیوث قرار مورد در اغلب امر، نیا. کند مخالفت آن زانیم با صادره، قرار اصل
 تیماه در اعتراض، به کنندهیدگیرس يفریک دادگاه یاجمال ورود مستلزم الجرم وکند می
 قرار کهنیا جهت(به  موضوع اصل و بوده دادسرا مرحله در هنوز که است يفریک يادعا
 . است نشده ارجاع يفریک دادگاه به)، نشده صادر یدادرس به جلب

 يفریک يدعوا تیماه در واقعاً ،یفرض نیچن در يفریک دادگاه تر،قیدق لیتحل کی در
 ینیبازب مورد را دادسرا یدگیرس شکل ،یاجمال طور به بلکه نکرده، ورود دادسرا در مفتوح
 ای فک امکان ینیبازب مورد در.آ.د.ك ق 242 ماده دوم قسمت که ياریاخت. دهدیم قرار
 . است داده زین دادستان به) اریداد ای( بازپرس جانب از صادرهتأمین  قرار فیتخف
 قانون در شده ینیبشیپ خواستهتأمین  قرار به اعتراض مورد در امر نیا ،یقیتطب لحاظ به
 دادگاه اعتراض، به رسیدگی مقام در«: شودیم گفته. ستین یمنتف زین یمدن یدادرس نییآ

 در را دعوا در خواهان حقانیت عدم یا حقانیت و شده دعوا اصل ماهیت وارد تواندنمی
 نظر به حال، عین در. دهد قرار مدنظر خواسته تأمین قرار به نسبت اعتراض رد یا قبول
 باشد، خواسته تأمین با مرتبط که حدي تا دعوا اصل به نسبت شکلی ایرادات که رسدمی
 در دعوا اصل طرح عدم ایراد مثال، براي. شود استماع اعتراض به رسیدگی مقام در باید

 قرار آن تبع به و دعوا اصل توجه عدم ایراد و.آ.د.م ق 112 ماده در مذکور قانونی مهلت
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 صورت در که است ایراداتی جمله از شده، واقع خوانده که شخصی به خواسته تأمین
 به نسبت یا کامل طور به مورد، حسب را تأمین قرار باید دادگاه هرکدام، بودن وارد

 :1399 السان، و یافتخارجهرم( »کند لغو است، مؤثر وي حق در ایراد که شخصی
 ).301ـ302
 اسیق لزوماً ،یحقوق خواستهتأمین  با يفریکتأمین  يقرارها اسیق که داشت توجه دیبا
 اتیجنا و میجرا در متهم) یی(ابتدا بازداشت قرار مورد در جز رایز ست؛ین الفارقمع

به متهم و  یرسدست« هدف با.آ.د.ك ق 217 ماده وفق که نیسنگ مجازات با و خاص
 أخذ از هدف شود؛یم صادر »شدن او یمخف ایاز فرار  يریجلوگ ،يحضور به موقع و

 به جرم از که است یانیز و ضرر ثیح از دهیدبزه حقوق حفظ متهم، از کفالت ای قهیوث
 شده حیتصر ،يفریک یدادرس نییآ قانون 217 ماده در لیدل نیهم به. است شده وارد يو
 انیجبران ضرر و ز يبرا دهیدحقوق بزه نیتضم« جمله از قرارها، نیا صدور از هدف که
 . باشدیم »يو

 ادله ینیبازب اریاخت شامل جمله از دادسرا، یدگیرس شکل یبررس در يفریک دادگاه اریاخت
 به انتساب قابل یمال اتهام زانیم ،یمال میجرا در و جرم نوع یبررس زین و اتهام اثبات
 به وجه متقلبانه لیتحص قیطر از يکالهبردار به متهم یشخص مثال، يبرا. است متهم
 اردیلیم ده یبیتقر زانیم به یشاک ملک گرفتن قهیوث در و تومان ونیلیم ستیدو مبلغ
 قرار صدور و اتهام انتساب برفرض ـ که تصور نیا با یبازپرس شعبه. باشدیم تومان
 از متهم جانب از شده گرفته رهن مال شامل ،ينقد يجزا و مال رد ـ یدادرس به جلب
 قهیوث و کرده لحاظ را امر نیا قه،یوث قرار زانیم نییتع در شد، خواهد زین یشاک ملک
 یمنته امر، نیهم و بوده قهیوث عیتود از عاجز زین متهم. کندمی نییتع متهم يبرا ینیسنگ
 .شودیم يو بازداشت به
مجازات  دیقانون تشد کیماده  مفاد با متهم فعل قیتطب در بازپرس فرض، نیا در واقع، در

 دچار ،ينقد يجزا و مال رد زانیم ثیح از ،يارتشاء و اختالس و کالهبردار نیمرتکب



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /94 

 

 باشد کرده اقرار دادسرا مرحله در و خود هیشکوائ در یشاک هرگاه رایز. است شده اشتباه
 گرفتن قهیوث در و تومان ونیلیم ستیدو مبلغ متهم، هیعل يو يادعا مورد مال زانیم که

 ،یشاک يادعا ثحت فرض با یحت است؛ تومان اردیلیم ده یبیتقر زانیم به یشاک ملک
 تام نامشروع قیطر از مال لیتحص ای يکالهبردار جرم هنوز قه،یوث مورد ملک به نسبت

 .شود لحاظ ،یاحتمال ينقد يجزا و مال رد با متناسب قهیوث زانیم محاسبه در تا ستین
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 :جهینت
 اختالف ارجاع صورت در که است نیا مقاله، نیا با مرتبط و مطرح موضوعات از یکی
 دادگاه به بازداشت به یمنته قرار به متهم اعتراض ارسال ای دادستان ای بازپرس انیم
.آ.د.ك ق کند؟ یدگیرس اعتراض ای اختالف نیا به نسبت دیبا یمهلت چه در دادگاه ،يفریک

به هرحال، مدت بازداشت « سو، کی از کهنیا به توجه با اما. ندارد مورد نیا در یپاسخ
 يسو از و »آن جرم تجاوز کند ياز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برا دیمتهم نبا

.آ.د.ك) ق 242مقررات (ماده  ابد،یهرگاه بازداشت متهم ادامه « کهنیا لحاظ با گر،ید
 اسرع در دیبا یدگیرس نیبنابرا ،»شودیماه اعمال م کیهر  ایحسب مورد، هر دو ماه 

 حداقل از متهم بازداشت مدت تجاوز موجب: اوالً که ردیگ انجام یمهلت در و وقت
 فرصت در یمتهم اعتراض تداخل موجب: اًیثان. نشود وارده، اتهام يبرا مقرر مجازات

 است نیا استدالل تداخل، عدم ضرورت خصوص در. نشود يو یقبل اعتراض با يبعد
 اعتراض با آن تداخل جهینت در و يفریک دادگاه در متهم یقبل اعتراض به یدگیرس عدم که
 اصل يمبنا بر تداخل، عدم ضرورت. ندارد يو حقوق عییتض جز ياجهینت ،يو يبعد
 و هیتوج ،يبشر حقوق نیمواز با) عنوان هر(به  بازداشت رتیمغا و متهم نفع به ریتفس
 .شودیم لیتحل
 از صالح، دادگاه دادسرا، ازشده  صادر قهیوث قرار زانیم تناسب عدم ای تناسب نییتع در

 يجزا زانیم حداکثر زین و) قهیوث عیتود عدم از(بدل  بازداشت مدت طول دیبا جمله
 را) بوده بازداشت در متهم که ییروزها زانیم اساس بر کاهش و محاسبه(قابل  ينقد

 . کند لحاظ
 شودیآغاز م ياز روزمدت حبس « ،یقانون مجازات اسالم 27ماده  وفق کهنیا حیتوض

 شیکه فرد، پ یشود. در صورتیاالجراء حبس مالزم ی، به موجب حکم قطعکه محکوم
که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد،  یاتهامات ایعلت اتهام  از صدور حکم به
که مجازات مورد حکم، شالق  یشود. در صورتیدر حکم محاسبه م یمدت بازداشت قبل
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 الیر ونیلیم سه ایباشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق  ينقد يجزا ای يریتعز
 ينقد ي، شالق و جزانسبت به حبس بیترت چه مجازات متعدد باشد بهنااست. چن
 . »شودیمحاسبه م

 اصل قبول با تواندیم قطعاً يفریک دادگاه شد، گفته چهآن مجموع به توجه با و جتاً ینت
 خود مستدل نظر و کرده مخالفت قهیوث قرار زانیم با دادسرا، جانب از صادره قهیوث قرار
 242 ماده که گونههمان صورت، نیا در. کند اعالم دادسرا به آن زانیم خصوص در را
 دانسته، قاطع را صالح دادگاه نظر دادستان، و بازپرس انیم اختالف حل مقام در.آ.د.ك ق
. باشد اإلتباعالزم دادسرا يبرا دادگاه نظر که شود تیتقو ییقضا هیرو در دیبا دگاهید نیا

 دگاهید رشیپذ فرض با. کندمی دییتأ را نظر نیا ینوع به زین.آ.د.ك ق 244 ماده مالك
 ماده در که یاستدالل همان به باشد؛ داشته زین را قهیوث قرار دیتشد اریاخت دیبا دادگاه فوق،
 .است مذکور.آ.د.ك ق 244

  



 
 97 / ... به بازداشت یبه قرار منتهمحدوده و آثار اعتراض    

شیبخشا ییآقابابا یعلمصطفی السان،   

 

 منابع:

 یفارس مقاالت و کتب -الف

 دوم، چاپجلد سوم،  ،یمدن یدادرس نییآ)، 1401( یمصطف السان، و گودرز ،یافتخارجهرم .1
 . زانیتهران؛ نشر م

چاپ دوم، تهران؛ نشر  ،یقضائ هیدر رو يفریک یدادرس نییآ)، 1399محبوب ( اب،یافراس .2
 علم و دانش.

 ي)؛ ضرورت بازنگر1399( یمحمدعل ،ثابت يبتول و مهدو ،پاکزاد ؛یعل ش،یبخشا ییآقابابا .3
مجله  ران،یا يفریک یدادرس ندیجبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرا نییدر مالك و آ

 زمستان.  ،33شماره  ،سال نهم ،يفریپژوهش حقوق ک
)، 1399منصور( ،رحمدل و یمحمدعل ،ثابت يمهدو ؛بتول ،پاکزاد ؛یعل ش،یبخشا ییآقابابا .4

 نیضابط گاهیبر نقش و جا دی(با تاک ریتقصبی از بازداشت افراد یناش يجبران خسارتها
 زمستان. ،)89 یاپیپ( 4شماره  ،و دوم ستیسال ب ،یمجله دانش انتظام ،يدادگستر

 تهران؛ نشر شهر دانش.  جدهم،یهچاپ ،يفریکیدادرسنییها در آنکته)، 1400( یعل ،یخالق .5
 ران،یا يفریک یآن در نظام دادرس گاهیو جاتأمین  )، اصل تناسب1396( یمحمدعل ،رجب .6

 ، تابستان.98شماره  کم،یسال هشتاد و  ،يدادگستر یحقوق مجله
 . زانیچاپ اول، تهران؛ نشر م ،يفریک یدادرس نییآ)، 1397( يهاد ،یرستم .7
، نهم و سی، جلد دوم، چاپ آیین دادرسی مدنی، (دوره پیشرفته))، 1395شمس، عبداهللا ( .8

 نشر دراك. تهران؛
و حفظ حقوق شهروندي متهم در قانون  فريیکتأمین  )، تناسب قرارهاي1399( زهرا ،یخیش .9
 سال ششم، شماره دوازدهم، تابستان. ،فصلنامه فقه و حقوق معاصر ،1392 فريیک یدادرس نییآ

هاي خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول دعاوي رسیدگی)، 1378مهاجري، علی ( .10
 نشر کتابخانه گنج دانش. تهران؛، چاپ اول، حقوقی)

 چاپجلد سوم،  ،یمدن یدادرس نییآ)، 1401( یمصطف السان، و گودرز ،یافتخارجهرم .11
 . زانیتهران؛ نشر م دوم،



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /98 

 

چاپ دوم، تهران؛ نشر  ،یقضائ هیدر رو يفریک یدادرس نییآ)، 1399محبوب ( اب،یافراس .12
 علم و دانش.

 ي)؛ ضرورت بازنگر1399( یمحمدعل ،ثابت يبتول و مهدو ،پاکزاد ؛یعل ش،یبخشا ییآقابابا .13
مجله  ران،یا يفریک یدادرس ندیجبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرا نییدر مالك و آ

 زمستان.  ،33شماره  ،سال نهم ،يفریپژوهش حقوق ک
)، 1399منصور ( ،رحمدل و یمحمدعل ،ثابت يمهدو ؛بتول ،پاکزاد ؛یعل ش،یبخشا ییآقابابا .14

 نیاضابط گاهیبر نقش و جا دی(با تاک ریتقصاز بازداشت افراد بی یناش يجبران خسارتها
 زمستان. ،)89 یاپیپ( 4شماره  ،و دوم ستیسال ب ،یمجله دانش انتظام ،يدادگستر

 .تهران؛ نشر شهر دانش جدهم،یهچاپ ،يفریکیدادرسنییها در آنکته)، 1400( یعل ،یخالق .15
 ران،یا يفریک یآن در نظام دادرس گاهیو جاتأمین  )، اصل تناسب1396( یمحمدعل ،رجب .16

 ، تابستان.98شماره  کم،یسال هشتاد و  ،يدادگستر یحقوق مجله
 . زانیچاپ اول، تهران؛ نشر م ،يفریک یدادرس نییآ)، 1397( يهاد ،یرستم .17
، نهم و سی، جلد دوم، چاپ آیین دادرسی مدنی، (دوره پیشرفته))، 1395شمس، عبداهللا ( .18

 نشر دراك. تهران؛
و حفظ حقوق شهروندي متهم در قانون  فريیکتأمین  )، تناسب قرارهاي1399( زهرا ،یخیش .19
 سال ششم، شماره دوازدهم، تابستان. ،فصلنامه فقه و حقوق معاصر ،1392 فريیک یدادرس نییآ

رسیدگیهاي خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول دعاوي )، 1378مهاجري، علی ( .20
 نشر کتابخانه گنج دانش. تهران؛، چاپ اول، حقوقی)

 :ییقضا هیرو -ب

 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات.  23/08/1368ـ179رأي شماره  .21
 ، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات.08/10/1370ـ221رأي شماره  .22
 ییمجتمع قضا 2 يفریدادگاه ک 1030شعبه  02/12/1400مورخ  1400ـ509شماره  يرأ .23

 تهران.  یقدوس دیشه
. کشور یعال وانید 40شعبه  26/10/1394 مورخ 9409980909500036شماره  يرأ .24



 
 99 / ... به بازداشت یبه قرار منتهمحدوده و آثار اعتراض    

شیبخشا ییآقابابا یعلمصطفی السان،   

 

 

The scope and effects of objection against the order leading to 
arrest 
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Abstract: 
According to Article 226 of the Criminal Procedure Act, "The accused in 
whose case a surety order or bail is issued will be introduced to the 
detention center until the guarantor is introduced or the bail is deposited; 
However, in case of arrest, the accused can protest against the principle of 
arrest or non-acceptance of guarantor or bail within ten days from the date 
of notification of the investigator's decision". Although this article can be 
interpreted in favor of the accused, But in that part that deals with the 
possibility of protesting the principle of the order leading to arrest, it has 
ambiguity and in many ways, compared to Article 242 of Criminal 
Procedure Act, it has a different ruling. Therefore, by comparing articles 
226 and 242 of the Criminal Procedure Act, several questions are raised: 
First of all, does the court, in the process of hearing the objection, only 
have the authority to examine the "the order leading to arrest itself" or can 
it also enter into the amount of security issued? Secondly, in the process of 
handling the objection, the criminal court also enters into the nature of the 
lawsuit - to the extent that it is necessary to examine the objection - or does 
it only review the issued order? This paper is considering practical facts 
and judicial procedure in criticism and analysis of an award issued by 
Branch 1030 of Criminal Court, Shahid Qudosi Judicial Complex in 
Tehran and provide applicable answers and practical solutions to the above 
questions. 

Keywords: Criminal security order, proportionality, order leading to 
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