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اذا مــــروا باللغـــــو مــروا کــرامـا
مـــتاب ای پارسـا روی از گنهـکار 
به بخشـــایندگـی در وی نظر کــن 
اگر من ناجوانمـــردم  به  کــــردار 
تو با من چون جوانمردان گذر کن1

مقدمه :

تغییر، اصالح و تحول، بخصوص در قوانین موضوعه و ارائه دیدگاه های نوین در علوم 
جنایی و قضایی امری است اجتناب ناپذیر و نشانه است از پویایی حقوق هر کشور، با توجه 
به این بحث و تناسب بین پیشرفت ها و نیازها جامعه با قوانین، بخصوص قوانین آیین دادرسی 
کیفری، تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری امری ضروری و مبارک در مسیر توسعه 
قضایی کشور به شمار آمده و چشم انداز روشنی را در رسیدن به عدالت کیفری و سیاست 
حبس زدایی نوید می دهد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، می توان اذعان کرد، 
منافع عمومی جامعه ،  اموری همچون؛ حفظ  قانونگذار،  توسط  قوانین  این  تدوین  از  هدف 
حقوق متهم و حقوق بزه دیده باشد. آیین دادرسی هر کشوری در صورتی می تواند مدعی 
حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه باشد که این اهداف  سه گانه را در کنار هم و بصورت 
هماهنگ مورد توجه قرار داده و تعادل را در همه آن ها مراعات نماید. به بیان دیگر قانون 
آ.د.ک  شامل قواعد و مقرراتی است که قانون گذار برای محاکمه کیفری و نحوه احضار 
و ابالغ و جلب متهم و شیوه رسیدگی به شکایات کیفری بیان نموده است.2 در همین راستا  
قضایی کشور  نظام  توسعه  مسیر  در  گام  نخستین   ،1381 سال  در  دادسراها  مجدد  احیای  با 
برداشته شد که تصویب قانون آئین دادرسی کیفری روند این حرکت را شدت بخشیده است. 
از آنجایی که یکی از اهداف احیای دادسراها تامین حقوق جامعه، بزه دیده و متهم می باشد، 
انجام تحقیقات مقدماتی که یکی از وظایف محوله به دادسراها است با بکارگیری قراری های 

1. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ، گلستان ، نشر مهرداد، 1386، ص 107
2. اباذر فومشی ، منصور ، ترمینولوژی حقوق جزائی ، نشر شهید نوراللهی ، چاپ دوم 1391،ص558
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تامین و نظارت قضایی می تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف مذکور باشد. نکته اساسی 
کیفری  دادرسی  آیین  در  اصل  این  مفهوم  طبق  می باشد،  برائت  اصل  رابطه  این  در  دیگر 
اثبات ارتکاب جرم  افراد، اعم از بازداشت و غیره در جهت  هیچگونه اقدام محدود کننده 
توجیه نمی شود، مگر آنکه در راستای حفظ حقوق جامعه و مطابق با قانون و ضوابط مندرج 
تامین، در روند رسیدگی  نظارت قضایی و همچنین  قرارهای  راستا  باشد، در همین  در آن 
به اتهامات بعنوان اقداماتی ضروری در جهت حفظ نظم عمومی جامعه می باشد که البته به 
از  دنیا،  نظام های حقوقی  اغلب  قانونی در  استثنایی و تحت ضوابط و شرایط مقرر  صورت 
جمله کشور ما پذیرفته شده است.1 در اسالم نیز اصل برائت، یکی از اصول مهم در فقه و 
حقوق بوده و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به تشریح آن می پردازد و بیان 
می دارد: »اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم 
او در دادگاه صالح ثابت گردد. « بنابراین اقامه هرگونه دعوا و جلب متهم باید با رعایت قواعد 
و ضوابط خاص، به منظور رعایت اصل برائت صورت گیرد.2 با توجه به آثار اصل برائت از 
یک طرف و محدودیت های موجود در صدور قرارها تامین و نظارت قضایی باید مشخص 
را  وی  آزادی  می توانیم  است  نشده  ثابت  او  مجرمیت  که  مورد شخصی  در  گردد چگونه 
حسب مقررات و بر طبق قرارهای تامین و نظارت سلب یا محدود کنیم؟ دراین ارتباط به نظر 
می رسد بین اصل برائت و قرارهای تامین و نظارت قضایی –تعارض وجود داشته باشد برخی 
قرارها ناقض اصل برائت می باشد؛ در پاسخ باید گفت: جرم پدیده ای است که نظم عمومی 
جامعه را مختل نموده و در واقع خسارتی که از طریق ارتکاب جرم به جامعه و افراد وارد 
شده باید به نوعی جبران گردد، لذا برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و تبانی و... بر 
اساس حکم عقلی و ضرورت های اجتماعی، بررسی، تحقیق و کسب اطالعات در رابطه با 
متهم مجاز می باشد.3 تا در مواقع لزوم و ضرورت بتوان اقدامات تحقیقاتی را در اثبات اتهام 
یا دفع اتهام از وی انجام داد. از طرفی نیز علمای علوم جنایی همواره درصد آن هستند تا از 
طریق علوم مختلف با ایجاد کمترین محدودیت در آزادی های افراد به واقعیت ها رسیده و 

1. آشوری،محمد، عدالت کیفری ، ) مجموعه مقاالت(انتشارات گنج دانش ،1386، ص 135
2. آشوری ،محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ج اول  ، نشر سمت ، 1391، ص1

3. خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، نشر شهر دانش ،1391،ص 192
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هم حقوق متهم را رعایت نماید و هم حقوق بزه دیده را.1 بنابراین علیرغم اصل برائت ، با 
وجود اعمال محدودیت ها توسط قرارها که امری اجتناب ناپذیر می باشد، به ظاهر برخی از 
آزادی های افراد محدود می گردد اما با بررسی قرارها - تامین و نظارت قضایی – در قانون 
جدید با تنوع وتغییراتی که در آن ها ایجاد شده این محدودیت ها به حداقل رسیده و در موارد 
مقرر قانونی بر اساس ضوابط و وجود دالیل قوی و محکم بر مجرمیت متهم قابلیت صدور را 
خواهند داشت. در پایان باید اذعان نمود که وجود این قرار ها در رسیدگی ها در حال حاضر 
حذف شدنی نیست چرا که بسیاری از جرم های ارتکابی توسط متهم نظم جامعه و امنیت افراد 
را برهم زده که در رسیدگی به این جرایم چاره ای جز اعمال قرار ها بر متهمان باقی نمی ماند. 
بر  مبتنی  اقدامات  قرار ها همه  این  قانون گذاری وصدور  باید سعی گردد در  این وجود  با 

اصول قانونی و شرعی  باشد.

1.  اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،ج1،تهران،نشر میزان،چاپ پنجم،1382،ص54
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