
 

 فریـآیین دادرسی کی

 بر اساس

 «دکتر سماواتیتدریس »

 
 

 بزرگترین اقلیم نامکشوف آن است که زیر کاله شما جای دارد!
 

 

 ؛تایپ و ویرایش: داود بلدی
 «4931 ،کانون وکالی خوزستان بیست و چهاررتبه »



 مقدمه

     این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که آزمونی قانون محور است[ مهیا گردیده استت  باتابراین بترای

 آمادگی جهت آزمون های حقوقی دیگر، باید به مابع خاص آن آزمون نیز توجه کرد 

 در این جزوه سعی شده است مواد مرتبط را به هم لیاک کرده تا دسترسی سریع به آن ها میسر گردد  

  در مواردی که مبحث، به قانونی غیر از این قانون، مرتبط باشد، مواد قانون مرتبط، در ذیل آن مبحث و یا

 به صورت پاورقی آمده است 

  در نوشتن جمالت و متن مواد در این جزوه دقت بسیاری شده و حتی چادین بار ویرایش شده است، اما

 مطابق قاعده عام! خالی از اشکال نمی باشد  

  در متن مواد نوشته شده است، برای فهم راحت تتر متواد استت و جتز       [کروشه]کلمات و عباراتی که بین

 ماده نمی باشد 

  ،نمی شویمبی نیاز  مطلقاًبدیهی است با مطالعه این جزوه، از مطالعه کتب اساتید بزرگ در این زمیاه. 

  این جزوه، به اینجانب کمک کردند، بسیار متشکرم؛که در گردآوری « حمزه علیپور»از دوست و برادر خوبم، آقای 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com .پذیرا و پاسخگو هستم 

 

 4931داود بلدی؛ زمستان                                                                            

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

  ؛ریزی دقیق و منعطفبرنامه 

  ؛قویاجرای برنامه با پشتکار 

 در تمام مسیر و عدم ناامیدی حفظ انگیزه. 
 

 

 

 کلی فهرست

 صفحه (آ.د.ک قانون بخش 21) عنوان
 3 کلیات

 71 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 771 دادگاه های کیفری
 711 اعتراض به آرا 

 711 اجرای احکام کیفری
 713 هزیاه دادرسی

 711 (1بخش ) سایر مقررات
 711 آیین دارسی جرایم مسلح

 791 دادرسی الکترونیکی
 791 آیین دارسی جرایم رایانه ای

 799 آیین دارسی جرایم اشخاص حقوقی
 111 (71بخش ) سایر مقررات
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 کلیات -بخش اول

 اصول حاکم بر آنتعريف آيین دادرسي کیفری و  -فصل اول

 تعریف:

  قانونگذار بین قواعد و مقررات، قایل به تفکیک شده است  آیین دادرسی کیفری، یکبه موجب ماده 

کشف  رفر ت قیقیفت مف تحت قاقیقف ت      آیین دارسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای  :4ماده 

ت قییفین  طرق اع راض بفه آرا،ت ارفرای آرا،  ت صدور رایت ناوه رسیدگیت می نجیگریت صلح می ن طرفینت مقدم قی

 وظ ی  و اخ ی رات مق م ت قض یی و ض بط ن دادگس ری و رع یت حقوق م تحت بزه دیده و ر میه وضع می شود.

اشخ صی  کیفری ب ید مس ند به ق نون ب شدت حقوق طرفین دعوی را قضمین کند و قواعد آن نسبت به دادرسی :۲ماده 

 یكس ن اعم ل شود. گیرندت به صورت ایط مس وی به سبت ارقك ب ررایح مش به قات قیقیت قرار میکه در شر

 تضمین حقوق طرفین دعوا  +اصل مساوات ]تساوی افراد در برابر قانون[  + این ماده: اصل قانونی بودن. 

  طریق دادگتاه صتالح، بته موجتب قتانون و بتا       حکم به مجازات یا اقدام تأمیای و تربیتی و اجرای آنها باید از  ق.م.ا:4۲ماده

 رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

 قواعد

  قواعد الزاماتی در دادرسی کیفری است، که به عاوان اصول حاکم بر دادرسی از سوی مرجع قضایی باید

رعایت شود: ماناد اصل بی طرفی، اصل استقالل مرجع قضایی، اصل عدم اطاله دادرستی کیفتری، کته در    

زوکار اجترای ایتن   به این اصول به عاوان قواعد دادرسی تصریح شده است، اما موادی که اوالً سا 3ماده 

قواعد را مشخص نموده و ثانیاً ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد را بیان می کااد تحت عاتوان مقتررات   

 دادرسی کیفری قرار می گیرد.

ممكفنت   قفرین متلفت   قض یی ب ید ب  بیطرفی و اس قالل ک مل به اقت   ان س بی به اشخ ص در کوق ه مرارع :9ماده 

شفدن فرآینفد دادرسفی     قخ ذ نم یند و از هر اقدامی که ب عث ایج د اخ الل ی  طوالنیرسیدگی و قصمیح مق ضی ا

 شودت رلوگیری کنند. کیفری می

 برای قاضی + جلوگیری از اطاله دادرسی ]رسیدگی فوری[. این ماده: اصل بی طرفی و استقالل 
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 میانجیگری و صلح میان طرفین

 :به این معاا که اصل بر  ه است پذیرفته شد «یک»به موجب ماده این امر  قضازدايي يا رسیدگي انصرافي

تقدم سازش در دعوای کیفری نسبت به محاکمات جزایی است و به همین دلیل در مراحل دادرسی، بعد 

از کشف، تعقیب و تحقیق ابتدا میانجیگری و صلح بین طرفین دعوای کیفری اولویت دارد و سپس نحوه 

کیفری قرار می گیرد. و مقتام قضتایی در جایگتاه میتانجی، صترفاً دیتدگاه       رسیدگی در مراحل دادرسی 

که این اصل  طرفین دعوا را به هم نزدیک می کاد، بدون آن که تصمیم جزایی بر طرفین تحمیل بشود 

 می باشد. 3در میانجیگری تضمین کااده اصل بی طرفی مقام قضایی به موجب ماده 

 مراحل در ماده یک:

  دو حالت تلقی کرده است: مرحله رسیدگی انصرافی، یعای میانجیگری و صلح را متضمنقانونگذار 

  )وشش دادگاه برای صلح به نتیجه می رسد و اساساً وارد مرحله نحوه رسیدگی ]محاکمه[ نمی شویم.کالف 

    ب( کوشش دادگاه ماتج به قضازدایی نمی شود و باابراین مرحله بعد از رسیدگی انصترافی، طبتق متاده 

 مرحله نحوه رسیدگی است. یک،

 جایگاه صدور رای

  رای در معاای اعم کلمه مشتمل بر حکم یا قرار است و به همین دلیل صدور رای مستقل از مرحله نحوه

رسیدگی در ماده یک ذکر شده است  یعای اعم از ایاکه با صدور رای رسیدگی خاتمه یافتته یتا آن کته    

د و قرار صادره صرفاً به صورت موقت رسیدگی را متوقتف کترده   امکان ادامه مجدد رسیدگی وجود دار

رای آرا  تتتتتتتتت است. سپس وارد مرحله پس از محاکمه شده است که مشتمل بر اعتراض بته آرا  و اج 

 می باشد.
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 حقوق متهم، جامعه و بزه دیده

 :طبق ماده يک، مقامات قضايي و ضابطان، وظايف و اختیاراتي دارند که ناظر به 

 )حقوق متهم است در جایی که ماشأ دعوا، اتهامی است که تعرض بته حتدود الهتی بتوده استت. در       الف

واقع صرفاظر از این که جامعه از جرم مستوجب حد لطمه دیده است یا خیر، تعرض به حدود، دعتوا را  

 دارای حیثیت عمومی می کاد 

 )جترم شتده انتد و ماشتأ حیثیتت       بزه دیده یعای شخص یا اشخاص معین که متحمل ضترر ناشتی از   ب

بتزه دیتده وجتود نتدارد.      ،ماناد جامعهدادرسی کیفری، بزه دیده نامعین  خصوصی دعوا هستاد. لذا در

 محصور بودن بزه دیده یعای قابل تعیین بودن آن شرط بزه دیده محسوب شدن است 

 )دعوای با حیثیت عمتومی  جامعه یعای جرایمی که اخالل در نظم عمومی ایجاد می کاد و جامعه ماشأ  ج

 می گردد.

     به همین دلیل در ذیل ماده یک، متهم، بزه دیده و جامعه هم عرض یکدیگر قرار گرفته انتد، زیترا هتر

 یک در این امر مشترک هستاد که ماشأ حیثیت در دعوای کیفری می شوند.

حریح خصوصی اشخ ص رفز بفه   است. هرگونه اقدا  مادودکنندهت س لت آزادی و ورود به  اصلت برائت :1ماده 

بفه   ایفن اقفدام ت نب یفد    در هر صورتو ب  رع یت مقررات و قات نظ رت مق   قض یی مج ز نیست و  حكح ق نون

 ای اعم ل شود که به کرامت و حیثیت اشخ ص آسیت وارد کند. گونه

   تا جرم اثبات نشود، فرض بر یعای اصل برائت: از اصول تضمین کااده حقوق و آزادی های فردی است

 است بی گااهی فرد 

  اگر قانون اجازه بدهد و تحت نظارت باشد.«: در هر صورت»ماظور از عبارت 

 در اسرع وقتت از موضوع و ادله اقت   ان س بی آگ ه و از حق دس رسی به وکیل و سف یر حقفوق   م تح ب ید :5ه ماد

 مند شود. دف عی مذکور در این ق نون بتره

  ماده: اصل اعالم حقوق دفاعی + اصل دسترسی به حقوق دفاعی + اصل ترافعی بودناین. 

 ربفط ب یفد از حقفوق خفود در فرآینفد دادرسفی آگف ه شفوند و         دیدهت ش هد و سف یر اففراد ذی   بزه م تحت :۶ماده 

 س زوک ره ی رع یت و قضمین این حقوق فراهح شود.
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و  هف ی مشفروع   ق نون اح را  به آزادی»حقوق شتروندی مقرر در مراحل دادرسی کیفریت رع یت  در قم   :۷ماده 

س یر اشخ صی  از سوی قم   مق م ت قض ییت ض بط ن دادگس ری و« ۵۱۳۱/ ۲/ ۵۱حفظ حقوق شتروندی مصوب 

در م ده  مجازات مقررواردهت به  خسارات جبرانکه در فرآیند دادرسی مداخله دارندت الزامی است. م خلف ن عالوه بر 

آنكه  مگرشوندت  ماكو  می ۵۱۵۱/ ۱/ ۲ب زدارنده( مصوب  ه ی ( ق نون مج زات اسالمی )قیزیرات و مج زات۱۵۰)

 .مقرر شده ب شد مجازات شدیدتری در س یر قوانین

 عمومي و دعوای خصوصي دعوای –فصل دوم 

   تمتامی جترایم را دارای   ، اوالً 1طرح دعوا بر اساس ماشأ دعوا تعیین می شود: به همین دلیل است که متاده

جابه الهی می داند. ثانیاً جرایم الهی را با حیثیت عمومی یا با حیثیت خصوصی مطرح می کاد و به همین دلیل 

 حتی جرایم حدی می تواناد هم حیثیت عمومی ایجاد کااد و هم حیثیت خصوصی.

 

جرم 

 حدی

 

 .وجب طرح دعوای عمومیطرح دعوا: م ماناد شرب خمر - ماشأ دعوا: تجاوز به حدود الهی

 .طرح دعوا: موجب طرح دعوای عمومی ماناد محاربه - ماشأ دعوا: اخالل در جامعه

 .طرح دعوا: موجب طرح دعوای خصوصی  ماناد قذف و قصاص – ماشأ دعوا: ضرر به بزه دیده

و رر  که دارای رنبفه التفی اسفت مفی قوانفد دو       4ماكومیت به کیفر فقط ن شی از ارقك ب رر  است :8ماده 

 داش ه ب شد: ۲حیثیت

 قیدی به حقوق ر میه و اخالل در نظح عمومی؛یا  حیثیت عمومی از رتت قج وز به حدود و مقررات التی الف(

 9حیثیت خصوصی از رتت قیدی به حقوق شخص ی  اشخ ص میین. ب(

 ق.م.ا  713  مالک ماده یاز به تصریح دارداصل بر عمومی بودن جرم است و خصوصی بودن جرم ن 

 .همچاین اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است 

 ارقك ب رر  می قواند مورت طرح دو دعوی شود:: 3ماده 

 حقوق ر میه و نظح عمومی؛ یا دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات التی الف(

مط لبه کیفرهف یی کفه بفه مورفت قف نون حفق        یا خصوصی برای مط لبه ضرر و زی ن ن شی از رر  ودعوای  ب(

 خصوصی بزه دیده است م نند حد قذف و قص ص.

                                                           
 بعالوه اهلیت جزایی. - 7
 حیثیت یعای ماشأ. - 1
 ماظور از شخص یا اشخاص معین: بزه دیده است. - 3

 : طرح دعوا9ماده  –: منشا دعوا 8ماده 
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 نکته

  در سرقت حدی، بین مرحله قبل از شکایت نزد مقام قضایی و بعد از آن باید تفکیک قایل شد. به طوری

بعد از شکایت، حیثیت عمومی دارد به همین دلیل است که که قبل از شکایت حیثیت خصوصی دارد ولی 

دعوای سرقت حدی، دعوای عمومی محسوب می شود  زیترا متال باختته ]بتزه دیتده[ نقشتی در توقتف        

 دعوای عمومی ندارد.

 فرایند دادرسی

 اساساً شروع کااده تعقیب و یا موقوف کااده آن ارتباطی به تعیین نوع دعوایی که طرح می شود ندارد  

 بلکه فرایاد دادرسی صرفاً بر اساس حیثیت دعوا از نظر مبدأ و متوقف شدن، تعیین می گردد 

  الف( اگر حیثیت عمومی است، شروع به عهده دادستان است 

  با شاکی یا مدعی خصوصی باشد. می تواندب( اگر حیثیت خصوصی است، شروع 

 :شدن تعقیب با شاکی است و به همین دلیل در اگر جرم قابل گذشت باشد، هم شروع و هم موقوف  استثناء

این حالت استثاائاً از طریق فرایاد ]یعای شروع کااده و موقوف کااده[ متی تتوانیم نتوع دعتوا را تشتخیص      

 دهیم.

 .اصل بر این است که فرایاد دعوا، مالک نوع دعوا نمی باشد و مالک نوع دعوا، ماشأ دعوا می باشد 

 وصی مدعی خص  –بزه دیده  -شاکی 

   بزه دیده، اگر فقط تعقیب را درخواست کرد، درخواست تعقیب موجب اطالق عاوان شاکی و بزه دیتده

می شود و اگر همین شاکی عالوه بر درخواست تعقیب ضرر و زیان ناشتی از جترم را نیتز مطالبته کترد،      

« شتاکی »ان وتتتتتتتمدعی خصوصی نامیده می شود و به همین دلیل عاوان مدعی خصوصی موجب نفی عا

 نمی شود.

بزه دیده شخصی است که از وقوع رر  م امل ضرر و زی ن مفی گفردد و ان ن فه قیقیفت مرقكفت را      : 41ماد 

 ن میده می شود.« مدعی خصوصی» ۲را مط لبه کندت 4و هرگ ه ربران ضرر و زی ن وارده« ش کی»درخواست کندت 

                                                           
 .ناشی از جرمضرر و زیان  - 7
 از همان دادگاه و یا دادگاه حقوقی.مطالبه  - 1
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 بر عتده دادس  ن و اق مه دعوی و درخواسفت قیقیفت   م تح و اق مه دعوی از رتت حیثیت عمومی قیقیت :44ماده 

 مدعی خصوصی است. یام تح از رتت حیثیت خصوصی ب  ش کی 

    تعقیب متهم در جابه خصوصی باید مسبوق به شکایت شاکی باشد  مگر این که شاکی محجتور و بتدون

 .باشد ولیّ خاص

 شود. شروع و در صورت گذشت او موقوف میم تح در ررایح ق بل گذشتت فقط ب  شك یت ش کی  قیقیت :4۲ماده 

 4گذشت به مورت ق نون است. ررایح ق بل قییین :تبصره

 باشد  جرایم یا قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت هستاد و این دو با هم قابل جمع نمی 

  لذا جرم غیرقابل گذشت حیثیت عمومی دارد و ایاکه بزه دیده می تواند در ضمن دعوای کیفری ضرر و

ان به ناشی از جرم را نیز مطالبه کاد، حیثیت عمومی دعوا را از بین نمی برد، بلکه مطالبه ضرر و زی زیان

 حیثیت عمومی است  همانتبع 

         به همین دلیل می توان از مطالبه ضرر و زیتان در دادگتاه کیفتری صترفاظر کاتد و اساستًا آن را در دادگتاه

 لذا مطالبه ضرر و زیان موضوعیت ندارد که بتوانیم بر طبق آن نوع دعوا را تعیین کایم. ۲حقوقی مطالبه کاد،

شفودت مگفر    امر کیفری که طبق ق نون شروع شده است و هم نین اررای مج زات موقفوف نمفی   قیقیت :49ماده 

 9درموارد زیر:

 ؛علیه ی  ماكو ٌ فوت م تح :الف

 ؛ق بل گذشتی  مدعی خصوصی در ررایح  گذشت ش کی :ب

 ؛شمول عفو :پ

 ؛ق نونی نسخ مج زات :ت

 ؛بینی شده در ق نون شمول مرورزم ن در موارد پیش :ث

 ؛بینی شده در ق نون در موارد پیش قوبه م تح :ج

 .مخ و  اع ب ر امر :چ

 گردد. دیه مط بق ق نون مج زات اسالمی عمل می درب ره :4تبصره 

                                                           
 قانون مجازات اسالمی. 711ماده  رک. - 7
 .همین قانون 71ماده رک.  - 1
 .7391مصوب  قانون مجازات اسالمی 717الی  91رک. مواد  - 3
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شود.  متوقف مي حکم قطعي مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسي مرتکب جرم پیش از صدور هرگاه :۲تبصره 

در جرایم حق الناسي شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود  مگر آنکه

روز نسبت بهه معرفهي    شود که ظرف مهلت پنج غ ميوی ابال یا سرپرست قانوني در این صورت به ولي یا قیم 4.رفع اتهام کند

و میزان مجازات آن وفهق مقهررات بهرای وی وکیهل      وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتکابي

 ۲یابد. مي شود و تعقیب و دادرسي ادامه تسخیری تعیین مي

 قابل مطالبهو زیان ضرر انواع 

  یا کل عین متال متی باشتد، کته از طریتق      زاز آن هرگونه اتالف اعم از جضرر و زیان مادی، که ماظور  .4

 استرداد اموال و یا پرداخت قیمت اموال، اعاده وضع سابق بزه دیده، باید صورت گیرد 

رف الزام به انجام ضرر و زیان معاوی، که ناظر به هتک حیثیت و یا لطمات روحی است، که در آن ها صِ .۲

عذرخواهی یا انتشار حکم در جراید، معادل با جبران خسارت معاوی است. اگر چه اعاده امری، از قبیل 

رف ایفتای الزامتی   حیثیت به طور عیای صورت نگرفته و اعاده وضع سابق محقق نشده باشد. در واقع صِ

 که بر عهده محکوم بوده است جبران ضرر و زیان معاوی تلقی شده است.

ن شی از رر  را مط لبه  مادی و معنوی و منافع ممکن الحصولان قم   ضرر و زی ن ه ی ش کی می قواند ربر :41ماده 

 9کند.

ه ک حیثیت و اع ب ر شخصفیت خف نوادگی یف  ار مف عی      ی  زی ن مینوی عب رت است از صدم ت روحی :4تبصره 

بفه  الفزا    عالوه بر صدور حكح به ربران خس رت م لیت به رفع زی ن از طرق دیگر از قبیل می قوانداست. دادگ ه 

 عذرخواهی و درج حكح در رراید و امث ل آن حكح نم ید.

من فع ممكن الاصول قنت  به مواردی اخ ص ص دارد که صدق اقالف کند. هم نین مقفررات مربفوب بفه     :۲تبصره

خس رت مینوی ش مل قیزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیفه پرداخفت   من فع ممكن الاصول و نیز پرداخت 

 می گرددت نمی شود.

                                                           
 همین قانون. 113رک. ماده  - 7
 همین قانون. 171و  311، 311، 311و مواد  ،791ماده  1تبصره  حضور الزامی وکیل در تحقیقات مقدماتی  برای دیدن سایر موارد، رک. -1

حکم برائتت   شوند و از سوی مراجع قضایی، که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می اشخاصی آ.د.ک: ۲55ماده  - 9

 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کااد. (71تواناد با رعایت ماده ) یا قرار ماع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می
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 نکته

    در خصوص حکم به ضرر و زیان معاوی، صدور این حکم، اختیار دادگاه است، لذا در تبصره یتک متاده

 استفاده شده است.« دادگاه می تواند»، از عبارت 71

 منافع

 و قطعی الحصولممکن الحصول، محتمل الحصول : انواع 

 منفعت ممکن الحصول

  معیار قدر متیقای قابل حصول بود  چاانچه جرم واقع نمی شد، با یک  .4

 بطه نوعی عرفاً قابل احراز باشد.یقین به قابل حصول بودن آن مافعت بر اساس یک ضا .۲

 :سرقت ماشین یک راناده تاکسی  برای مثال 

  :ًبه یقین قابل حصول بود مافعتی است که اگر سرقت واقع نمی شد  اوال 

  :بر اساس ضابطه عرفی شغل فرد، نوعاً ایجاب می کرده که فرد از آن مافعت برختوردار شتود. بته     ثانیا

همین دلیل در مافعت ممکن الحصول، اتالف صدق می کاد، یعای امر یقیای نوعاً از فرد سلب شده است. 

 [.71ماده  1]تبصره 

 منافع محتمل الحصول

 مل الحصول نمی توان عاوان اتالف را به کار برد  زیرا اوالً آن مافعت از دست رفته به یقین در ماافع محت

دارای موجودیت نبوده است، ثانیاً اگر هم می توانسته حصول شود، با یک ضابطه شخصی بتوده استت و   

 عرف براساس ضابطه نوعی آن را مافعت از دست رفته تلقی نمی کاد.

 منافع قطعي الحصول

 ع قطعی الحصول، ماافعی است که در عین مال وجود دارد و با تعرض به عین مال، مافعت آن نیز از بین مااف

می رود، که در این صورت، همان ضرر و زیان مادی ناظر به جبران آن مافعت قطعی الحصول از دست رفته 

 است.
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 :41خروج دو موضوع از ماده 

 چه دارای مقرراتی استت، امتا ایتن مقتررات شتامل دو       ماافع ممکن الحصول، و نیز خسارات معاوی اگر

 مورد نخواهد شد. یعای در این دو مورد، مقررات خاص ناظر بر آن ها مالک حکم دادگاه می باشد:

 

یعای مواردی که عاوان جترم تعزیتری بته صتراحت و عیاتًا در نصتوص شترعی         تعزیرات منصوص شرعی: .4

رعی است که باید به آن اکتفا شتود. لتذا   تتتمان نص شتصریح شده است و مجازات آن نیز محدود به ه

نمی توان مقررات ماافع ممکن الحصول یا مقررات خسارات معاتوی را بته آن هتا تستری داد. زیترا در      

 صورت تسری، اجتهاد در مقابل نص است که باطل می باشد.
 

خسارات مازاد بر دیه قابتل مطالبته متی باشتد و نمتی تتوان آن هتا را نیتز          ی که در جاایاتیاز آنجا دیه: .۲

مشمول همان دیه نمود و به همان مبلغ دیه اکتفا کرد، لتذا مقتررات ماتافع ممکتن الحصتول و خستارات       

 محصور به دیه نیست. نمی شود و هم معاوی شامل دیه

 قواند قصویر ی  رونوشت مصفدق قمف     از رر  می زی ن دیده 4آنكه م تح قات قیقیت قرار گرفتت پس از :45ماده 

 ۲تدادرسفی   خف ح  از اعفال    قف  قبفل  ادله و مدارك خود را رتت پیوست به پرونده به مررع قیقیت قسلیح کنفد و  

به آنت مس لز  رع یت قشریف ت  دادخواست ضرر و زی ن خود را قسلیح دادگ ه کند. مط لبه ضرر و زی ن و رسیدگی

 9است. دادرسی مدنی آیین

  تشریفات  اعم است از تسلیم دادخواست + هزیاه دادرسی 

  رعایت تشریفات آ.د.م:استثااعات 

  1ق.م.ا.[  171رد مال تحصیل شده از جرم ]ماده 

 و تصرف عدوانی  ۶کالهبرداری، دیه، سرقت 5تخریب اص:تکلیف دادگاه در صدور حکم در جرایم خ 

                                                           
 یعای پس از شروع دعوای عمومی. - 7
 در مرحله بدوی.  -در دادگاه  - 1

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و  ق.م.ا: ۲41ماده  - 9

عهده خسارات وارده نیز برآیتد. هرگتاه از حیتث جزائتی وجهتی برعهتده       در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کاد و از 

 مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
 اگر مال تلف شده و یا به آن خسارت وارد شده است به دادخواست نیاز دارد. - 1
 بخش پاجم: تعزیرات. –قانون مجازات  119ماده رک.  - 1
 بخش پاجم: تعزیرات. –قانون مجازات  111ماده رک.  - 1
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کیففری   اق مه شودت دعوای مذکور ق بل طرح در دادگ ه در دادگاه حقوقیابتدا دعوای ضرر و زی ن  هرگ ه :4۶ماده 

وارفد رنبفه    نیستت مگر آنكه مدعی خصوصی پس از اق مه دعوی در دادگ ه حقوقیت م وره شفود کفه موضفوع   

کیففری مراریفه کنفد. امف  ان ن فه       قواند ب  اس رداد دعویت به دادگ ه کیفری نیز بوده است که در این صورت می

حكح کیفری به رت ی از رت ت ق نونی ب  قأخیر موارفه   مطرح و صدور ابتدا در دادگاه کیفریی ضرر و زی ن دعوا

دعویت برای مط لبه ضرر و زی ن به دادگ ه حقوقی مراریه کند. ان ن فه   قواند ب  اس رداد شودت مدعی خصوصی می

 مجدد آن نیست. هزینه دادرسی را پرداخ ه ب شد نی زی به پرداخت مدعی خصوصی قبالً

 
 دعوای ضرر و زیان

قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر این که  :طرح بشود در دادگاه حقوقياگر ابتدا 

 مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا متوجه جابه کیفری آن گردد.

در صورتی که صتدور حکتم بتا تتاخیر مواجته شتود،        اگر ابتدا در دادگاه کیفری طرح بشود:

 دعوا و طرح در دادگاه حقوقی وجود دارد. امکان استرداد

 هزیاه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. چاانچه مدعی خصوصی قبالًدر هر صورت، 

 دعاوی خصوصی کیفری بر تقدم آرایاصل 

 :ًباید همزمانی رای کیفری و رای به جبران به ضرر و زیان را رعایت کاد  ایتن  دادگاه کیفری اصوالً  اوال

استتاباط  « دور رأی کیفریتتتتتضمن ص»از عبارت  71همزمانی که تکلیف دادگاه کیفری به موجب ماده 

 می شود 

 :ًعدم انجام این تکلیف ناظر به شرایطی است که رای به جبتران ضترر و زیتان ماتوط بته تحقیقتات        دوما

بیشتر است  که در این صورت به استااد اصل تقدم، دادگتاه کیفتری، رای جزایتی را صتادر متی کاتد. و       

 نیازی نیست که آن را موکول به احراز ضرر و زیان نماید.

مدعی خصوصی نیز طبق ادله و  9ت در خصوص ضرر و زی نصدور رأی کیفری ۲ضمن 4مكل  است دادگ ه :4۷ماده 

کفه در ایفن    ب شد مستلزم تحقیقات بیشترمورود رأی مق ضی ص در کندت مگر آنكه رسیدگی به ضرر و زی ن  مدارك

 1نم ید. صورتت دادگ ه رأی کیفری را ص در و پس از آن به دعوای ضرر و زی ن رسیدگی می

  رای کیفری: موضوع اصلی 

 .دعوای ضرر و زیان: موضوع تبعی 

                                                           
 با فرض این که مدعی خصوصی برای ضرر و زیان دادخواست داده باشد. - 7
 تبعی بودن ضرر و زیان. - 1
 ناشی از جرم. - 3
1
 اصل تقدم رای کیفری بر دعاوی خصوصی. - 
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 حقوقیاصل تفوق آرای کیفری بر محاکم 

  در مواردی که به یک رفتار واحد در دادگتاه کیفتری رستیدگی متی شتود دو فترض        71به موجب ماده

 متصور است:

رفتار دارای وصف مجرمانه بوده و ماهیت جزایی رفتار بترای دادگتاه کیفتری احتراز شتده استت و رای        .4

ر و زیان ناشی از آن قطعی مبای بر  محکومیت به آن امر جزایی صادر شده است  در این فرض اگر ضر

جرم در دادگاه حقوقی مطالبه شود دادگاه حقوقی ملزم به تبعیتت از رای دادگتاه کیفتری استت  یعاتی      

 دیگر حق ورود به ماهیت ندارد 

را احراز  نکرده  [یعای ترتب عاوان مجرمانه بر رفتار] ماهیت جزاییدر همان رفتار واحد دادگاه کیفری  .۲

است، که در این صورت دادگاه حقوقی بدون لزوم تبعیت از دادگاه کیفری مستقالً به امر حقوقی یعاتی  

 رفتار ارتکابی رسیدگی خواهد کرد.
 

 :باابراین برای اصل تفوق جمع دو شرط الزم است 

 )قطعیت رای کیفری  الف 

 )موثر بودن رای کیفری در ماهیت امر حقوقی. ب 

و زی ن  امر حقوقی ب شدت برای دادگ هی که به امر حقوقی ی  ضرر مؤثر در ماهیتکیفری  قطعی رأی هرگ ه :48ماده 

 است. االتباع الزمکندت  رسیدگی می

 این تفوق ماهیتی است نه شکلی. یعای باعث می شتود کته دادگتاه حقتوقی بته       4کیفری بر محاکم حقوقی  اصل تفوق آرای

 ماهیت موضوع ورود نکاد اما مقررات شکلی خود را رعایت می کاد.

 کندت مكل  است میزان و مشخص ت م ل ص در می ۲مثل و یا قیمتدر مواردی که حكح به رد عینت  دادگ ه :43ماده 

 علیهت حدود مسؤولیت هر یک را مط بق مقررات مشخص کند. آن را قید و در صورت قیدد ماكو ٌ

 مالك است. ، قیمت زمان اجرای حکم،حكح به پرداخت قیمت م ل ص در شود که صورقی در :تبصره

  موجود باشد  نیازی به دادخواست نمی باشد  فقط عینِموضوع اگر 

  شده باشد، به دادخواست نیاز دارد.اگر عین وجود نداشته باشد و یا وجود داشته اما به آن خسارت وارد 

 

 
                                                           

 .«حقوقیحاکمیت امر مختوم کیفری بر » یعای - 7
 مثلی یا قیمی.مال:  - 1
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 اصل عدم تالزم دعوای عمومی با دعوای خصوصی

 در دو مرحله دادگاه کیفری، دارای تکلیف است که به دعوای ضرر و زيان رسیدگي کند؛ 

 :چاانچه در این مرحله ضرر و زیان نیز از دادگتاه کیفتری    4مرحله طرح دعوا تا اعالم ختم دادرسی

طترح دعتوای خصوصتی ضتمن دعتوای      کیفری مکلف به رسیدگی است. =   دادگاهمطالبه شود، 

 کیفری.

 یتک  ه کیفتری استت بتا    اکه تکلیتف دادگت   یفری با رای به جبران ضرر و زیان:همزمانی صدور رای ک

 راجع به ضرر و زیان. =  رای ضرر و زیان ضمن رای کیفری.استثاا   لزوم تحقیقات بیشتر 
 

 جهت امکان پذير است: سقوط دعوای عمومي به سه 

 :ماناد مبتال شدن به جاون، که در این صورت دعوای عمومی ساقط می شود   جهات ناظر به مرتکب

 زیرا قائم به شخص است 

 :ماناد شمول مرور زمان. که دعوای عمومی را ساقط می کاد. جهت ناظر به اوضاع و احوال قانون 

 :یتل یتا عتدم کفایتت ادلته      مجرمانه رفتار به دلیل فقدان دلعاوان  الف( جهت ناظر به رفتار ارتکابی

عاوان مجرمانه، یعای تحقق جرم احراز شده باشد، امتا قابتل انتستاب بته متتهم       ب(احراز نشود  

نباشد. ماناد قتلی که محرز است اما قابل انتساب نبوده. مثالً متهم در زمان وقوع قتتل در مکتان   

 دیگری بوده است.

 که تحت عااوین سه گانه موقوفی تعقیب، ماع تعقیب و برائت مطرح می شوند، اگتر   این جهات سه گانه

چه دعوای عمومی را ساقط می کااد، اما رسیدگی به دعوای خصوصی همچاتان تکلیتف دادگتاه کیفتری     

 بوده و به قوت خود باقی است.

کیفری به رت ی از رت ت  وای خصوصی نیست. هرگ ه قیقیت امرمورت سقوب دع دعوای عمومی سقوط ۲1:۲ماده 

کفه   صفورقی  در 9شودت دادگ ه کیفری مكل  استت برائتی  حكح  منع تعقیبی  من تی به صدور قرار  موقوف ق نونی

 5مب درت به رسیدگی و صدور رأی نم ید. 1دعوای خصوصی در آن دادگ ه مطرح شده ب شدت

                                                           
ادله و مدارک خود را جهت پیوست  تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می پس از آ.د.ک: 45ماده  - 4

به آن،  خود را تسلیم دادگاه کاد. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی، دادخواست ضرر و زیان دادرسی  ختم از اعالم  تا قبلبه پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کاد و 

 است. دادرسی مدنی آیینمستلزم رعایت تشریفات 
 .همین قانون است 71تکمیل کااده ماده این ماده  - 1
استت کته متضترر از آن دادگتاه مطالبته       این تکلیف استثاا ندارد: و این موضوع قدرت اصل عدم اطاله دادرسی را نشان می دهد  البته این مربوط به زمانی -3

 ضرر و زیان کرده باشد.
 یعای مدعی درخواست داده باشد. - 1
 اصل عدم تالزم دعوای عمومی با دعوای خصوصی. - 1



 45   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 قرار اناطه

  اناطه رعايت شود:شرايط ذيل بايد برای صدور قرار  14به موجب ماده 

اثبات مسئله ای حقوقی الزمه احراز مجرمیت باشد  یعای اظهارنظر راجع به تفوق جرم ماتوط بته اثبتات     .4

امر حقوقی است. ماناد اثبات علقه زوجیت که الزمه احراز مجرمیتت بته تترک انفتاق استت و یتا اثبتات        

 مالکیت در احراز تحقق سرقت سارق از سارق است 

 علیق تعقیب صورت می گیرد و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود با قرار اناطه، ت .۲

 ذی نفع باید به دادگاه حقوقی رجوع کاد و گواهی آن را برای دادگاه کیفری بیاورد  .9

 قرار اناطه است  تاریخ ابالغمهلت رجوع به دادگاه حقوقی یک ماه و مبدا  آن از  .1

ارایه ندهد، از آنجا که دادگاه کیفری نمی تواند رستیدگی را  چاانچه ذی نفع گواهی را به دادگاه کیفری  .5

معلق نگه دارد، چراکه ماجر به جرم استاکاف از احقاق حق می گتردد، بایتد رستیدگی کترده و تصتمیم      

 مقتضی را اتخاذ کاد، که با عدم احراز مجرمیت و ایجاد شبهه، رای بر برائت متهم است 

و باابراین به دلیل نظارت عالیه دادستان، در مدت سه روز، بایتد بته   قرار اناطه را بازپرس صادر می کاد  .۶

 .نظر دادستان نیز برسد

 ب شد که رسیدگی به آنت  در صفالحیت مررفع کیففری    لییمسا اثباتم تح منوب به  احراز مجرمیت هرگ ه :۲4ماده 

صدور رأی قطیفی از   ق  هنگ   نفع و ب  صدور قرار ان طهت نیستت و در صالحیت دادگ ه حقوقی استت ب  قییین ذی

نففع ظفرف    صورتت هرگف ه ذی   در این شود. می بایگانی صورت موقت و پرونده به 4تعقیب متهم، معلقمررع ص لحت 

ه ندهفدت مررفع   یف دادگ ه ص لح رروع نكند و گواهی آن را ارا موره به  بدون عذر از تاریخ ابالغ قرار اناطهم ه  یک

 ۲کند. اقخ ذ می و قصمیح مق ضی دهد میکیفری به رسیدگی ادامه 

شودت ب ید ظفرف سفه روز بفه نظفر دادسف  ن برسفد.        قوسط ب زپرس ص در می که قرار ان طه  در مواردی :4تبصره 

 9آید. می عمل این ق نون به( ۲۵۵که دادس  ن ب  این قرار موافق نب شد حل اخ الف طبق م ده ) درصورقی

 این م ده مس ثنی هس ند.منقول از شمول  اموال :۲تبصره 

 شود. مرور زم ن ماسوب نمی 1مواعد وشودت رز می بایگانی صورت موقت  که پرونده به مدقی :9تبصره 

                                                           
7
 تعلیق تعقیب. - 

1
 قاضی مستاکف شااخته می شود. ،در غیر این صورت - 

9
اعتتراض، بتا    و رسیدگی به اعتراض شاکی یتا متتهم نستبت بته قرارهتای قابتل      حل اختالف بین دادستان و بازپرس  مرجع آ.د.ک: ۲۷4ماده  - 

یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضتایی دادسترا تشتکیل نشتده      دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چاانچه دادگاه انقالب

 به رسیدگی است. باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح
   ایتن یعاتی شتامل قترار اناطته ای کته در مرحلته        شامل همه اقسام مرور زمتان متی شتود    در ایاجا به صورت جمع به کار رفته است،از آنجایی که مواعد  - 1

 یست.رسیدگی در دادگاه صادر می شود، نیز می شود  که در ایاجا هم، مدت زمانی که پرونده بایگانی است، جزو مرور زمان ]مرور زمان رسیدگی[ ن
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 اناطه مال منقول

  حتی اگر تشخیص مال ماقول در اثبات جترم تتاثیر داشتته باشتد، بتاز هتم       17ماده  1به موجب تبصره ،

 اثبات مالیت داشتن امری حقوقی است، قرار اناطه صادر کاد  دادگاه کیفری نمی تواند با این استدالل که

 در خصوص تشخیص مال ماقول دادگاه کیفری صالح به رسیدگی استت و باتابراین از شتمول قترار      زیرا

اناطه مستثای است  برای مثال اگر در تشخیص ارکان سرقت اطالق عاوان مال بر چیزی که ربوده شتده  

 ی راساً باید رسیدگی کاد، اگر چه امری حقوقی است.محل شبهه باشد، دادگاه کیفر

 است که اثبات آن ها الزمه  احتراز   ای در اموری که در ظاهر صحبت از مال ماقول است، اما در واقع امور حقوقی

 مجرمیت است، قرار اناطه باید صادر شود  ماناد اعراض، حیازت مباحات، رابطه امانی با مال و امثال آن.... .

 زمان در قرار اناطهمرور 

    از آنجا که بعد از قرار اناطه این امکان وجود دارد که از نظر اثبات امر حقوقی در دادگاه حقتوقی متدت

زمان طوالنی  سپری شود، به طوری که در ظاهر مشمول مرور زمان شده باشد، با توجته بته ایتن کته در     

اه حقوقی هر اندازه هتم کته طتوالنی شتود،     اناطه بایگانی صورت می گیرد، هیچ گاه مدت ارجاع به دادگ

 جزو مدت مرور زمان احتساب نخواهد شد 

  شود و سپس مدتی که از مدت های مرور زمان استت ستپری شتود نبایتد     بتعلیق تعقیب برای مثال اگر

گفت که جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده است  زیرا از لحظه تعلیق تعقیب، بایگانی صورت گرفتته  

 احتساب مدت مرور زمان در نظر گرفته شود. که نباید در

 

 

 

 

 

 

 من هرگز خسته نمی شوم؛

 به هر تعداد که الزم باشد قدم بر می دارم.
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 و تحقیقات مقدماتی کشف جرم -بخش دوم

 :۲5و  ۲۲جمع بین ماده 

 :از جمع این دو ماده این گونه استفاده می شود که 

  دق می کاد ها نیز صاختصاصی در مورد دادسرا دادگاه هایهمان معیار تفکیک دادگاه های تخصصی از 

   دادگاه تخصصی شعبه ای از شعب دادگاه های عمومی است که به جرایم ویژه نیز رسیدگی می نمایتد و

چون تشکیالت قضایی مستقل ندارد از صالحیت ذاتی برخوردار نیست. در حالی کته دادگتاه اختصاصتی    

 ذا از صالحیت ذاتی برخوردار است.ل دارای ساختار قضایی مستقل است و

  و دسراهای تخصصی نیز ایجاد شده ، همین معیار تفکیک در مورد دا11در قانون جدید مستاداً به ماده

تصریح گردیده استت کته زیتر نظتر دادسترای شهرستتان هستتاد و ایتن بتدان معااستت کته هیچگتاه             

زیرا تحت نظر همان داسترای عمتومی و    داسراهای تخصصی نیز از صالحیت ذاتی برخوردار نمی باشاد 

انقالب شهرستان هستاد. در حتالی کته بترای مثتال دادگتاه ویتژه روحانیتت و دادسترای آن، دادگتاه و          

داسرای اختصاصی تلقی می شوند. چرا که از تشتکیالت قضتایی مستتقل برخوردارنتد و باتابراین دارای      

 انقالب و دادسرا و دادگاه نظامی.صالحیت ذاتی هستاد. همین گونه است دادسرا و دادگاه 

 و حدود صالحیت آن دادسرا -فصل اول

کش  رر ت قیقیت م تحت انج   قاقیق تت حفظ حقوق عمفومی و اق مفه دعفوای الز  در ایفن      به منظور :۲۲ماده 

 و در مییفت  اررای احك   کیفریت انج   امور حسبی و س یر وظ ی  ق نونیت در حوزه قض یی هر شترس  ن موردت

نظ می اسف  نت دادسفرای نظف می     ه ی ه ی آن حوزهت دادسرای عمومی و انقالب و هم نین در مییت دادگ ه دادگ ه

 شود. قشكیل می

 دارد. کارمند اداریو  4شود و به قیداد الز  می ونت دادی رت ب زپرس به ری ست دادس  ن قشكیل می دادسرا :۲9ماده 
 ها محدود به حوزه قضایی آن ها است.آن د و صالحیت ندادسرا به عمومی و اختصاصی تقسیم می شو 

قض یی بخشت وظ ی  دادس  ن بر عتده رییس حوزه قض یی و در غی ب وی بفر عتفده دادرس    حوزه در :۲1ماده 

 دادگ ه است. البدل علی

رفرایح   امنی یت از قبیل دادسرای ررایح ک رکن ن دولتت ررایح دادسراهای تخصصیرییس قوه قض ییهت  به قشخیص :۲5ماده 
 شود. قشكیل می شهرستان زیر نظر دادسرایایت اق ص دی و حقوق شتروندی  مربوب به امور پزشكی و داروییت رای نه

                                                           
 یار و بازپرس، کارماد قضایی هستاد.معاون، داد - 7



 48   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 داسراهای تخصصی 

  دادسراهای ویژه جرایم خاص که داسراهای تخصصی هستاد، از حیث ارجاع پرونده به دادگاه دارای دو

 حالت می باشاد 

دادسرای جرایم اقتصادی شروع به رسیدگی کرده و سپس بته دادگتاه    دادسرای تخصصی، مثالً .4

دادگتاه   در عمومی ارجاع متی دهتد، در ایتن حالتت دادسترا تخصصتی محستوب شتده و اساستاً         

 اختصاصی مطرح نمی شود 
 

دادسرای تخصصی شروع به رسیدگی کرده و سپس پرونتده را بته دادگتاه انقتالب ارجتاع داده       .۲

بر اساس نوع دادگاه، صالحیت ذاتی تشتخیص داده متی شتود دادگتاه     است، در این حالت چون 

ارجاع شده، دادگاه اختصاصی محسوب می شود  زیرا دادسرای انقتالب بایتد پرونتده را ارجتاع     

نماید. باابراین همواره مالک دادگتاهی استت کته پرونتده بته آن ارجتاع شتده استت و دادسترا          

 طریقیت دارد. ]موضوعیت ندارد[.

 الحدادسرای ص

  اگر از اصل حاکم بر صالحیت که اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است عدول 11به موجب ماده ،

شود، مثالً دادگاه محل دستگیری یا دادگاهی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده، صالح تلقی شود به دلیل 

 لح می باشد.لزوم تبعیت دادسرا از دادگاه در امر صالحیت، دادسرای در معیت همان دادگاه صا

   باابراین ممکن است دادسرای محل وقوع جرم صالح نباشد و این در فرضی است که دادگاه محل وقتوع

 جرم باا به هر دلیلی صالح نبوده است ]اصل تبعیت صالحیت دادسرا از دادگاه[.

 دادگف ه مافل   وظ ی  دادسرا در مورد ررایمی که رسیدگی به آنت  در صالحیت دادگ هی غیفر از  انج   :۲۶ماده 

به نافو   ۲ق نون آنكه مگر 4؛کند عتده دادسرایی است که در مییت دادگ ه ص لح انج   وظیفه می وقوع رر  استت به

 دیگری مقرر نم ید.

 :دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای اطفال و نوجوانان و دادسرای نظامی دادسراهای اختصاصی عبارتاد از. 

و  ه ی آن اس  ن ه ت مق م ت قض یی دادسرای شترس  ن اس  ن بر اقدام ت دادس  نشترس  ن مرکز  دادس  ن :۲۷اده م
کیفریت  یعتده دارندت از حیث این وظ ی  و نیزحسن اررای آرا افرادی که وظ ی  دادس  ن را در دادگ ه بخش بر

 9 نم ید. ه مییکند و قیلیم ت الز  را ارا نظ رت می

                                                           
7
 اصل تبعیت صالحیت دادسرا از دادگاه. - 
 همین قانون و یا در مورد نیابت.! 311و  311ماناد مواد  - 1
 نظارت و ریاست در این ماده، نظارت اداری است. – صرفاً ناظر بر اقداماتی است که رییس حوزه قضایی بخش به عاوان دادستان انجام می دهد. - 3
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 ضابطانمسئولیت 

 امر صرفاظر از مشهود یا غیرمشهود بودن جرم دارای وظایف و  1عام یا خاص در  ضابطاعم از  ضابطان

 اختیارات می باشاد:

 [ جمع آوری، حفظ، شااسایی، یافتن، جلوگیری از فرار و مخفی شدنکشف جرم و ملزومات آن ] 

  تحقیقات مقدماتی 

  ابالغ اوراق 

  .اجرای تصمیمات قضایی 

 لیف آناندادگستری و تکا ضابطان –فصل دوم 

دادگس ری مأمورانی هس ند که قات نظ رت و قیلیم ت دادس  ن در کش  رر ت حفظ آثف ر   ض بط ن :۲8ماده 

 آوری ادله وقوع رر ت شن س ییت ی ف ن و رلوگیری از فرار و مخففی شفدن مف تحت قاقیقف ت     و رمع حیو عال

 4 کنند. می مقدم قیت ابالغ اوراق و اررای قصمیم ت قض ییت به مورت ق نون اقدا 

  دادگس ری عب رقند از: ض بط ن :۲3ماده 

 ؛نیروی ان ظ می رمتوری اسالمی ایرانآموزش دیده داران  ش مل فرم نده نت افسران و درره ض بط ن ع   :الف

ش مل مق م ت و مأمورانی که به مورت قوانین خ ص در حدود وظف ی  مافول شفده ضف بط      ض بط ن خ ص :ب

مفأموران   شوند؛ از قبیل رؤس ت می ون ن و مأموران زندان نسبت به امور مربوب به زنفدانی نت  میماسوب  دادگس ری

هم نین س یر  اسالمی. انقالب   پ سداران  سپ ه  بسیج  مق ومت  نیروی  و مأموران سازمان اطالعات سپاهت وزارت اطالع ت

ضف بط    9شفودت  به آنف ن مافول    در مواردی که به مورت ق نون قم   ی  برخی از وظ ی  ض بط ن ۲نیروه ی مسلح

 1شوند. ماسوب می

 شوندت ام  قات نظ رت ض بط ن مربوب در این مورد انجف    وظیفهت ض بط دادگس ری ماسوب نمی ک رکن ن :تبصره

 نف فی مسفؤولیت   ض بط ن اسفت. ایفن مسفؤولیت   کنند و مسؤولیت اقدام ت انج   شده در این رابطه ب   وظیفه می

 ک رکن ن وظیفه نیست.

  ضابطان به عام و خاص تقسیم می شوند  مداخله ضابط خاص مقید به وقوع جرم خاص و شرایط معین است 
 .سرباز نیروی انتظامی ضابط محسوب نمی شود 

                                                           
 ضابط، بازوی اجرایی دادسرا است. - 7
 نیروی انتظامی و نیروی نظامی. - 1
 قانون حمایت از بسیج و قانون نظارت شرعی ذبح، مطالعه شود. - 3
جاگلبتانی، متاموران شتکاربانی، متاموران ستازمان باتادر و کشتتیرانی،        : فرمانده هواپیما، کارکاتان وزارت آب و بترق، متاموران اداره    دیگر ضابطان خاص - 1

 ودشان.کارکاان سپاه پاسداران، ماموران وزارت کشاورزی و ماابع طبیعی، ماموران سازمان حفاظت محیط زیست، ماموران گمرک و ... نسبت به حیطه خ
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 مسئولیت ناشی از عدم آن و اهمیت آموزش ضابط

 بودن نیتز متالک    آموزش دیدهنیروی انتظامی را شامل نمی شود  بلکه  عام صرفاً کلیه اعضای ضابط

 ضابطمحسوب نمی شوند. یعای اصل بر عدم  ضابطعام تلقی شدن است  اما برخی افراد اساساً  ضابط

بودن آن ها است، مگر آن که استثاائاً وظایف یا اختیارات به آن ها تفویض شده باشد، کته در ایتن   

 صورت دو نوع مسئولیت از حیث اقدامات این افراد ایجاد می شود:

 است ی خواهد بود که وظیفه را به آن فرد محول کردهضابطبا  مسئولیت انتظامی؛  

 دن نمی باشد، بلکه وصف مجرمانه اقتدام غیرقتانونی استت.    بو ضابطکه در مقام  مسئولیت قانونی؛

 اقدامی را انجام می دهاد. ضابطماناد کارکاان وظیفه ای که گاه استثاائاً در مقام 

 است  بودن استثناء ضابط

  احراز عاوان ضابط باید صتورت بگیترد و اصتول    31اصل بر عدم ضابط بودن است  زیرا به استااد ماده ،

نمی باشد. لذا ضابط بودن امری استثاایی است. به همین دلیتل هتر عضتو نیتروی انتظتامی      نیازماد احراز 

 ضابط تلقی نمی شود و برای اثبات ضابط بودن دو شرط باید جمع شود:

  موثق و مورد اعتماد بودن ضابط 

 .داشتن کارت ویژه آموزش دیدگی 

 ضمانت اجرای عدم احراز شرایط ضابط

  انجام اقدامات رعایت نشود با دو ضمانت اجرا مواجه است اگر شرایط ضابط بودن در 

 محکومیت انتظامی می کاد  دمماوع بودن اقدامات. که ایجا 

  بی اعتبار محسوب شدن تحقیقات و اقدامات وی. یعای دالیلی که غیرقانونی جمع آوری شده از

 .[فاقد اثر قانونی است] –عِداد ادله معتبر خارج می گردد 

 ضابط اعتبار گزارش

 گزارش ضابط است  مگر آن که دو شرط جمع شود تا استثاائاً گزارش دارای اعتبتار   اصل بر عدم اعتبار

 محسوب شود 

  با قراین مسلم قضیه مطابق باشد 

 .بر اساس ضوابط قانونی تهیه شده باشد 

  فقدان هر یک از این دو شرط موجب می شود که مقام قضایی نتواند به گزارش ضابط به عاتوان 

  دلیل معتبر استااد کاد.
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الز  ب   ه ی بودن منوب به فراگیری مت رت مورد اعتماد و ۲وثاقتض بط دادگس ریت عالوه بر  عنوان 4احراز :91ماده 

دادگس ری است. قاقیقف ت   ض بط ن تحصیل کارت ویژهه ی آموزشی زیر نظر مررع قض یی مربوب و  گذراندن دوره

 9است. بدون اعتبارنظر ق نونی  و از ممنوعو اقدام ت صورت گرف ه از سوی اشخ ص ف قد این ک رتت 

هف ی الز  و   ه ی آموزشی حین خدمت را رتت کسفت متف رت   طور مس مر دوره مكل  است به دادس  ن :4تبصره 

 وظ ی  ق نونی برای ض بط ن دادگس ری برگزار نم ید. ایف ،

و بف    االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری اررایی این م ده ظرف سه م ه از ق ریخ الز  ن مه آیین :۲تبصره 

رمتفوری اسفالمی    همك ری وزرای اطالع تت دف ع و پش یب نی نیروه ی مسلح و کشور و فرم نده نیروی ان ظف می 

 رسد. شود و به قصویت رییس قوه قض ییه می ایران قتیه می

  ن مسلم قضیه نباشتد و بتر استاس   یکه بر خالف اوضاع و احوال و قرا 5درصورتی معتبر است 1ضابطان گزارش :9۶ماده 

 ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تاظیم شود.

در  ۶پلیس ویـژه اطفـال و نوجوانـان   حسن اررای وظ ی  ض بط ن در مورد اطف ل و نوروان نت  منظور  به :94ماده 

است که  ای  شود. وظ ی  و حدود اخ ی رات آن به مورت الیاه رمتوری اسالمی ایران قشكیل میان ظ می  نیروی

 شود. قوسط رییس قوه قض ییه قتیه می

 :پیشگیری از بی نظمی و اغتشاش در سطح شهرها  پلیس اداری 

 :حضور آن پس از وقوع جرم است. پلیس قضایی 

 به عتده دارند بف  دادسف  ن   8ضابط ۷عنوان  وظایفی که بهو نظ رت بر ض بط ن دادگس ری از حیث  ری ست :9۲ماده 

 41دهندت حق نظ رت دارند. نیز در اموری که به ض بط ن ارر ع می 3است. س یر مق م ت قض یی

 مورفت  44تشـوند  نمـی ضابط تلقـی  امر از سوی مق   قض یی به مأموران ی  مق م قی که حست ق نونت  ارر ع :تبصره

 ق  درره ات ر است. محکومیت انتظامی

                                                           
7
 چون اصول نیازی به احراز ندارند. –اصل عدم ضابط بودن  - 

1
 همین قانون  وثوق باید احراز گردد. 31ماده  وثاقت است. عدماصل بر  - 

 همین قانون. 13سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی  ماده  ضمانت اجرا: - 9
1
 اعتبار گزارش ضابط است. موضوع  ت ودر ایاجا ضابط بودن ثابت شده اس - 

1
 اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطین است. - 
 پلیس تخصصی. - 1
1
 «.در مقام ... .»به عاوان یعای  - 

1
 یعای وظایف عام. - 
 ماظور از سایر مقامات قضایی: بازپرس و یا دادیاران است. - 9

41
بتا   غیرمشتهود  اشخاص و اشیا  در جرایم بازرسیآنها، همچاین  تفتیشبه ماازل، اماکن تعطیل و بسته و  ورود آ.د.ک: 55ماده  - 

 ضابط ارجاع داده باشد. طور کلی به  مقام قضایی است، هر چاد وی اجرای تحقیقات را به اجازه موردی
 یعای کسانی که آموزش دیده و دارای کارت ویژه نباشاد. - 77
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 نظارت و ریاست بر ضابطان

 :در خصوص نظارت و ریاست بر ضابطان، باید بین دو مورد قایل به تفکیک شد 

       مواردی که ناظر به وظایف عام ضابطان است: ماناد اعتالم برختورداری از حقتوقی کته متتهم در

 از وظایف عام است و لذا نظارت به دادستان است.مرحله تحت نظر دارد  که یک مصداق 

   مواردی که دستور موردی مقام قضایی است: ماناد بازرسی، تفتیش، ورود به ماازل و اماکن. کته

 در این موارد حق نظارت با مقام قضایی است.

 اهمیت مشهود و غیرمشهود بودن بر نظارت

 جرم دارای دو حالت است: نظارت مقام قضایی به تااسب مشهود یا غیرمشهود بودن 

  باشد و تحقیقات به طور کلی ارجاع شود: که در این صورت ورود، تفتیش و بازرسی  مشهودجرم

 نیز  مشمول همان تحقیقات کلی قرار می گیرد 

  شده باشد کته حتتی در ایتن صتورت نیتز     جرم، غیرمشهود باشد و تحقیقات به طور کلی ارجاع ،

بسته، تفتیش و بازرسی باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد. و  ورود به ماازل، اماکن تعطیل و

 لذا مشمول تحقیقات کلی نمی شود.

 ضمانت اجراهای  ضابط محسوب نشدن

  در موارد ذیل، فردی که از سوی مقام قضایی دستوری به او ارجاع شده است، ضابط تلقی نمی گردد 

  خارج شده باشد از حوزه قضایی که محدوده اختیارات آن ضابط است 

  از مواردی باشد که ارجاع باید به ضابط خاص صورت می گرفته، اما به ضابط عام ارجاع شده است 

 .از مواردی است که، فردی که به او ارجاع شده، از اقسام ضابطین عام و خاص خارج است 

  است.   1ضمانت اجرای ارجاع به هر یک از سه مورد فوق محکومیت انتظامی تا درجه 

 بار  حداقل هر دو ماه یکبه منظور نظ رت بر حسن اررای وظ ی  ض بط نت واحده ی مربفوب را   دادس  ن :99ماده 

شفودت قیفد و    مفی  که به ایفن منظفور قتیفه    دفتر مخصوصیدهد و در هر موردت مراقت را در  مورد ب زرسی قرار می

 کند. دس وره ی الز  را ص در می

 را بجا بیاورد. 33دادستان بر ضابطان  دادستان باید امر ماده استای ریاست و نظارت ر رد 
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 تضمینات دستورات مقام قضایی به ضابطین

  اگر دستور شفاهی صادر شود، باید ضابط آن را در صورت مجلس درج کاد 

  ساعت، به امضای مقام قضایی برساند  11 4تاحداکثر 

  و نه قابل ارجاع می باشتد، یعاتی دستتورات    در دستوراتی که نه ذاتاً در اختیارات ضابطین است

ذاتًا قضایی ماناد اخذ تامین چاانچه ایتن دستتورات بته صتورت غیرقتانونی داده شتود، و صترفًا        

 ۲شفاهی باشد صورتمجلس تهیه شده ضمانت اجرای انتساب دستور به مقام قضایی است.

 نکات:

 .اگر دستور کتبی باشد، درج در صورتمجلس الزم نیست 

 اعم از کتبی یا شفاهی باید صریح، و دارای مهلت باشد. دستورات 

شفود. در   ص در می 9مهلت و ب  قید کتبی، صریحمق   قض یی به ض بط ن دادگس ری به صورت  دس وره ی :91ماده 

ب ید  شود و ض بط دادگس ری ص در می شفاهی صورت  فوری که صدور دس ور ک بی مقدور نیستت دس ور به موارد

ظفرف بیسفت و    حداکثر  1در اسرع وقت و در صورتمجلس،مراقت و اقدام ت میموله  درج دس وره  وضمن انج   

 برس ند. امضای مقام قضاییآن را به  ات ر س عت
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 کنفدت  مدقی که دادس  ن ی  مق   قض یی مربوب قییین مفی دادگس ری مكلفند در اسرع وقت و در  ض بط ن :95ماده 

 نسبت به انج   دس وره  و قكمیل پرونده اقدا  نم یند.

آن را ب   گزارشت در پ ی ن متلت قییین شدهاررای دس ور ی  قكمیل پرونده میسر نشودت ض بط ن ب ید  ان ن ه :تبصره

 کنند.مربوب ارس ل  دادستان یا مقام قضاییذکر علت برای 
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

بفر   ون مسلح قضیه نب شفد  یکه بر خالف اوض ع و احوال و قرا ۶درصورقی می بر است 5ض بط ن گزارش :9۶ماده 

 ضوابط و مقررات ق نونی قتیه و قنظیح شود. اس س

                                                           
 یعای در اسرع وقت.« تا» - 7
 برای ضابط مسئولیت کیفری به بار می آورد. ]ماناد شکاجه[، در صورت انجام توسط ضابط، دستوراتی که به طور فاحش غیرقانونی است، - 1
 شرایط عام. - 3
 «.تا»یعای  - 1
1
 است. «اعتبار گزارش ضابط» موضوع ت ودر ایاجا ضابط بودن ثابت شده اس - 

1
 اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطین است. - 
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 وقت قبول نم یند. شك یت شف هی در صورت شك یت ک بی ی  شف هی را همه دادگس ری موظفند ض بط ن :9۷ماده 

در صورقمجلس  رسدت اگر ش کی ن واند امض ، کند ی  سواد نداش ه ب شدت مراقت قید و به امض ی ش کی می مجلس

ت مكلفند پس از دری ف شود. ض بط ن دادگس ری قید و انطب ق شك یت شف هی ب  مندرر ت صورقمجلس قصدیق می

 ارس ل کنند. فوریت پرونده را نزد دادس  ن شك یتت به ش کی رسید قاویل دهند و به

 انگشتت شتخص    ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قتانون کته أختذ امضتا  و یتا اثتر       در این همین قانون: 59ماده  تبصره

 نباشد. امضا قادر به در صورتی دارای اعتبار است که شخص  اثر انگشتشده است،  بیای پیش
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 ای مندی از خدم ت مش وره درخواست ربران خس رت و بتره حقش کی را از  مكلفنددادگس ری  ض بط ن :98ماده 

 س زند. های حقوقی آگاه معاضدتمورود و س یر 
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

  ماده، مباای بزه دیده شااسی دارد.این 

دادگس ری مكلفند اظت رات ش کی در مورد ضرر و زی ن وارده را در گزارش خفود بفه مرارفع     ض بط ن :93ماده 

 ذکر کنند. قض یی
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 دیدهت شتود و مطلیف ن و سف یر اشفخ ص مفرقبط بف       اطالع ت مربوب به هویت و مال اق مت بزه افش ی :11ماده 

 .کندت ممنوع است که ق نون میین میپرونده قوسط ض بط ن دادگس ریت رز در مواردی 
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

را بفه   مین خذ قف اقوانند  از م تح را ندارند و مق م ت قض یی نیز نمی میناخذ تا 4اختیاردادگس ری  ض بط ن :14ماده 

طبفق   1مقف   قضف یی   قوسط 9تنهامین از م تح ضرورت داش ه ب شدت  خذ قاصورت هرگ ه  در هر ۲آن ن ماول کنند.

 شود. مقررات این ق نون اقدا  می

 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 و بف   دیـده زن  ضـابطان آمـوزش  ب ید قوسط  صورت امکان زنان و افراد نابالغ درو قاقیق ت از  ب زرویی :1۲ماده 

 انج   شود. موازین شرعیرع یت 

 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 
                                                           

 چاین اختیاری ندارد.راساً  - 7
 ارجاع کااد، ضابطان نباید تامین اخذ کااد  و تمرد محسوب نمی شود.ه آنها هم نمی تواناد ارجاع کااد و اگر ب - 1
 اختیار ذاتی: یعای این موضوع ]اخذ تامین[ ذاتاً مربوط به مقام قضایی است. نه اختیار و نه ارجاع. ]نه وکالت و نه تفویض[. - 3
 مقام قضایی: دادستان، بازپرس و یا دادیار. - 1
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 ط ویژه ضابطینشرای

 :پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وظایف و اختیارات ضابطان را انجام می دهد  در مورد اطفال و نوجوانان 

 :4موازین شرعی باید استفاده شود.از ضابط آموزش دیده زن و رعایت  در مواردی که متهم زن یا نابالغ است 

 اصل لزوم تحقیقات

  :عدم موثق بودن ماابع، در هر یک از این ها بته دلیتل اصتل لتزوم     1. قراین تردید آمیز 7در دو حالت .

 د ضابطان تحقیقات را انجام بدهاد انجام تحقیقات در هر حال بای

   ۲ بازرسی، احضار و جلب.ست: تفتیش، اقدام از شمول این تحقیقات خارج ا چهاراما 

  اجـازه  مواردی که تحقیقات بر اساس اصل لزوم انجام می شود و تفتیش، بازرسی، احضار و جلب نیز با

 امکانپذیر است عبارتاد از: موردی

 آن را اعالم کرده باشاد  ناظر وقوع جرم با قراین متقن .4

 کاد  فرد ناظر وقوع جرم نبوده، اما دالیل خود را بر صحت ادعا اعالم .۲

، که 13از جرایم علیه امایت داخلی یا خارجی باشد. که در این صورت مماوعیت مادرج در ماده  .9

 مربوط به موارد تردید آمیز و غیرموثق است وجود ندارد.

 منـابع است ی  اطالع ت ض بط ن دادگسف ری از   تردیدن و ام رات مربوب به وقوع رر  مورد یقرا هرگ ه :19ماده 

قاقیقف ت   بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضارو جلب اشخاص،آن ن ب ید پیش از اطالع به دادس  نت  موثق نیست،

ب  قوره به این گفزارشت دسف ور قكمیفل     و ن یجه آن را به دادس  ن گزارش دهند. دادس  ن 9عمل آورند الز  را به

 کند. می قاقیق ت را ص در و ی  قصمیح قض یی من ست را اقخ ذ

 اصل شرح دو

 اصل تقدم اعالم بر اقدام و اصل تقدم اقدام بر اعالم 

  تان تتت در جرایم مشهود تمام اقدامات ابتدا توسط ضابطان انجام می شود و سپس به اطتالع دادس

 می رسد. )اصل تقدم اقدام بر اعالم( 

 تان تتت مشهود ابتدا باید به دادستان اعالم شود و سپس بر استاس دستتور دادس  اما در جرایم غیر

 اقدامات ضابطین صورت می گیرد. )اصل تقدم اعالم بر اقدام(.

                                                           
 یعای اجباری و در صورت وجود امکان.ورت امکان  باید و در ص - 7
  همین قانون. 11ماده رک.  - 1
 اصل لزوم انجام تحقیقات. - 3
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مراقت را برای کسفت قكلیف  و    4جرایم غیرمشهوددادگس ری به ماض اطالع از وقوع رر ت در  ض بط ن :11ماده 

قاقیق ت را ص در و  کنند و دادس  ن نیز پس از بررسی الز ت دس ور ادامه میاعالم  دس وره ی الز  به دادس  ن أخذ

را بفه منظفور    تمام اقدامات الزم ۲مشهود، جرایمکند. ض بط ن دادگس ری دربف ره   ی  قصمیح قض یی من ست اقخ ذ می

عمـل   بـه و رلوگیری از فرار ی  مخفی شدن م تح و یف  قبف نیت    ح و ادله وقوع رر یحفظ آالتت ادواتت آث رت عال

 رس نند. می به اطالع دادستاندست آمده را  دهند و بالف صله ن  یج و مدارك به انج   می قاقیق ت الز  را آورند، می

قلففن و سف یر    هم نین ان ن ه ش هد ی  مطلیی در صانه وقوع رر  حضور داش ه ب شفد؛ اسفحت نشف نیت شفم ره    

مف ده   سفمت آخفر  قاین م ده و  کنند. ض بط ن دادگس ری در اررای مشخص ت ایش ن را أخذ و در پرونده درج می

ن و ام رات قوی بر ارقك ب رر  مشفتود  یکه قرا دکننم تح را ب زداشت  توانند فقط در صورتی می ت( این ق نون۶۴)

 قوسط وی ورود داش ه ب شد.

 مصادیق جرم مشهود

 موارد زیر مشتود است: رر  در :15ماده 

و  حضور ی بند مال وقوع رر در  بالفاصلهی  مأموران ی دشده  9ض بط ن دادگس ری واقع شود منظر مرئی ودر  :الف

 ؛کنند مش هدهرر  را بالف صله پس از وقوع آث ر ی  

میینی را  پس از آنت شخص بالفاصلهاندت حین وقوع رر  ی   وقوع رر  بوده 1ن ظری  بیش ر که  دو نفر دیده ی  بزه :ب

 ؛کنند میرفی به عنوان مرقكت

 قیلفق م تح ی فت شود و یف    5رر  در قصرفاسب ب و ادله  ی ح و آث ر واضح یوقوع رر ت عال از پس بالفاصله :پ

 ؛اسب ب و ادله ی دشده به م تح مارز گردد

پفس از وقفوع رفر      بالفاصـله  ب شفد یف    در حف ل ففرار   ی داش ه قصد فرار پس از وقوع رر ت  بالفاصله م تح :ت

 ؛دس گیرشود

 در همف ن حف ل یف     ۶تشخص سف کن ی  مال سكن ی افرادت اقف ق اف  ده ی  در ح ل وقوع ب شد و  رر  در منزل :ث

 ؛کند درخواستمأموران را به منزل ی  مال سكن ی خود ورود پس از وقوع رر ت  بالفاصله

 ؛دهد خبرکند و وقوع آن را  میرفیپس از وقوع رر ت خود را  بالفاصله م تح :ج

 داش ه ب شد. سو، شترتدر آن مال نیز  و ب شد ولگردم تح  :چ

                                                           
 اصل تقدم اعالم بر اقدام. - 7
 اصل تقدم اقدام بر اعالم. - 1
 .«واقع شود دادستان یا بازپرس ماظر در مرئی ویا »به طریق اولی  - 3
 است.« یک نفر»، ناظر 11در ماده  .11رک. ماده  - 1
 باید تفاوت مالک و متصرف را در نظر داشت. - 1
 باید تفاوت ساکن و مالک را در نظر داشت. - 1
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 این ق نون به صورت مشتود واقفع  (۱۰۲ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) ان ن ه :4تبصره 

 رلوگیری از فرار قوانند اقدام ت الز  را برای می قم   شتروندانشودت در صورت عد  حضور ض بط ن دادگس ریت 

 به عمل آورند. حفظ صانه رر مرقكت رر  و 

 وسیله می ش میلو  و شغل ی  حرفه میینی ندارد. وکسی است که مسكن و مأوای مشخص  ولگرد :۲تبصره 

 4به طور خالصه مصادیق جرم مشهود

 مرئی و ماظر + حضور در محل + مشاهده آثار  .7

 معرفی کردن به عاوان مرتکب ]بزه دیده یا دو نفر ناظر[  .1

 تعلق به متهم[  اسباب و دالیل جرم ]تصرف یا .3

 قصد فرار + در حال فرار + دستگیر شدن  .1

 ساکن + درخواست ورود  .1

 خبردادن[  و متهم ]معرفی .1

 سو  شهرت[. ومتهم ]ولگرد  .1

 نکات:

            مشاهده جرم از سوی ضابطان، نیازماد مشاهده ختود جترم نمتی باشتد، بلکته همتین کته آثتار جترم را

 مشاهده کرده اند کافی است 

  اعالم جرم کاد، یا مرتکب را معرفی کاد، فقط موجب لزوم انجام تحقیقات متی شتود.   یک نفر ناظر اگر

درحالی که اگر دو نفتر نتاظر مرتکتب را معرفتی      ولی همچاان تحقیقات در قالب جرم غیرمشهود است.

 ( 11و  11کااد، عالوه بر لزوم تحقیقات، جرم در قالب جرم مشهود قرار می گیرد. )ماده 

 ک اسباب جرم باشد مهم نیست، و صرف در تصرف داشتن کافی است. و حتتی اگتر در   این که متهم مال

تصرف او نباشد، اگر تعلق آن، یعای این که متهم مالک آن وسیله بوده یا متصرف آن بوده احراز شود، 

 کافی است 

      اگر کسی مدت طوالنی فراری باشد، اگرچه در همین حالت فراری بودن دستتگیر شتود، جترم مشتهود

 خواهد بود، زیرا فوریت عرفی دستگیری برای مشهود شدن الزم است ن

        ساکن بودن، مالزمه ای با مالک بودن ندارد و باابراین صترف آن کته در آن محتل بتتوان عاتوان محتل

سکونت اطالق کرد کافی است. مضافاً این که اساساً ورود ماموران الزم نیست، بلکته صترف درخواستت    

 نیست.ت می کاد. بعالوه این که: ناظر بودن ساکن، الزم ورود از طرف ساکن کفای

                                                           
 جرم با توجه به فاصله زمانی بین وقوع و کشف جرم، به مشهور و غیرمشهود تقسیم می شود - 7
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 4اختیارات شهروندان

  حفظ صحاه جرم.و جلوگیری از فرار 

  استثاائاً تمام شهروندان دارای دو اختیار فوق در جرایم ذیل می باشاد 

  صرف نظر از این که سلب حیات حدی، قصاصی و یا تعزیری باشد سلب حیاتجرایم دارای مجازات : 

  حبس ابدجرایم موجب  

  صرف نظر از این کته قطتع عضتو قصاصتی و یتا حتدی باشتد. و یتا در جاایتات          قطع عضوجرایم موجب :

 باشد  آن دیه کامل یا بیش از مستوجب دیه که نصف

  یک، دو و سهدرجه تعزیرات. 

 تقدم اطالع بر اقدام به بازداشت

  جترم مشتهود استت، امتا ابتتدا بایتد اطتالع بته         ، به طور استثاایی در یک مورد اگرچه 11مستاد به ماده

ستاعت   11دادستان انجام شود و سپس اقدام تحت نظر قراردادن به عمل آید کته نمتی توانتد بتیش از     

 باشد.

 ن باید قایل به تفکیک شد:ددر خصوص تحت نظر قرار دا 
 

گیترد. یعاتی    ابتدا اطالع به دادستان داده می شود و ستپس فترد تحتت نظتر قترار متی       در شرایط عادی: .4

 استثاایی بر اصل حاکم بر جرایم مشهود است 

که در این صورت ماناد همه جرایم مشهود عمل می شود. یعای ابتدا اقدام تحتت   در خارج از وقت اداری: .۲

یک اعتالم  تتتتتت نظر قرار دادن انجام می شود و سپس حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کش

 می شود.

 نظر بودن:محدودیت های تحت 

 محدودیت زمانی: یعای مالقات وکیل با متهم بیش از یک ساعت نباشد  .4

محدودیت راجع به محتوای تحقیقات: یعای وکیل محرمانه بودن را رعایت کاتد. کته خصیصته دادرستی      .۲

 تفتیشی است و ناشی از اصل عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات است.

                                                           
 می گویاد.« تالی فاسد»به همین دلیل به آن «. حقوقداناد که بتواناد درجه مجازاتِ جرایم را تشخیص دهاد!مگر مردم » سوالی که در اینجا مطرح می شود: - 7
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اقدام ت  به دادس  ن اطالع دهند. ان ن ه دادس  ن فوریدادگس ری مكلفند ن یجه اقدام ت خود را  ض بط ن :1۶ماده 

ب یفد طبفق دسف ور دادسف  ن      صورتت ضف بط ن   قواند قكمیل آن را بخواهد. در این انج   شده را ک فی نداندت می

نظفر   قوانند م تح را قات ام  نمی به عمل آورندت قاقیق ت و اقدام ت ق نونی را برای کش  رر  و قكمیل قاقیق ت

م تح برای قكمیل قاقیق ت ضروری ب شدت ض بط ن ب ید موضوع اقت    نگتداری جرایم مشهود،دارند. ان ن ه در  نگه

بفه   و به طور ک بی به م تح ابالغ و قفتیح کنند و مراقت را فوری برای اقخ ذ قصمیح قف نونی  و ادله آن را بالف صله

 نظر قرار دهند. را قات م تح توانند بیش از بیست و چهار ساعت نمیس نند. در هر ح لت ض بط ن بر اطالع دادستان

  قانون اساسی است. 731مباای این ماده، اصل 

 داکثرفففقرار گیردت ب ید ح نظر تحتبه علت هریک از عن وین مجرم نه  خارج از وقت اداریفردی  هرگ ه :1۷ماده 

اسفتت   دادس  ن ی  ق ضی کشیک اعال  شود. دادس  ن ی  ق ضفی کشفیک نیفز مكلف     ظرف یک س عت مراقت به 

 اقدا  ق نونی به عمل آورد. نظر قرار گرف ن م تح  صورت نی ز ب  حضور در مال قات موضوع را بررسی نم ید و در

 سلب حق وکیل

 عدم مالقات وکیل تا یک هفته، از لحظه شروع تحت نظر قرارگرفتن در موارد ذیل است: 

    جرایم سازمان یافته: نوع جرم مهم نیست، لذا هر جرمی هرچاد تعزیری اگر به شتکل ستازمان

 یافته واقع شود، مشمول این محدودیت خواهد بود 

  جرایم علیه امایت داخلی یا خارجی 

 الزم نیست سازمان یافته هم باشد  سرقت: خواه ساده و خواه مشدده. و 

  جرم: مواد مختدر و روان گتردان استت. از قبیتل استتعمال،      تمامی جرایمی که در آن ها موضوع

 فروش، معامله، تولید، توزیع، اخفا  و ماناد آن 

 311های: الف، ب، و پ ماده جرایم موضوع باد. 

 قواند قق ض ی حضور وکیل نم ید. وکیل ب ید ب  رع یت و قورفه  قات نظر قرار گرف نت م تح می ب  شروع :18ماده 

پ ی ن مالق ت ب  مف تح   قواند در ب  شخص قات نظر مالق ت نم ید و وکیل می 4تحقیقات و مذاکرات،محرمانه بودن به 

 ۲ه دهد.یپرونده ارا مالحظ ت ک بی خود را برای درج در ساعت باشد نباید بیش از یککه 

                                                           
 دادرسی تفتیشی. - 7
 اصل عدم مداخله وکیل در تحقیقات. - 1
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 یف  خف رری   ررایح علیه امنیفت داخلفی   یا ی ف ه و به علت اقت   ارقك ب یكی از ررایح س زم ن اگر شخص :تبصره

ایفن قف نونت    (۱۰۲مف ده)  «پ»و  «ب»ت «ال »کشورت سرقتت مواد مخدر و روانگردان و ی  ررایح موضوع بنده ی 

در جهرایم علیهه    مالق ت ب  وکیل را نفدارد.  امك ن پس از شروع تحت نظر قرار گرفتنقات نظر قرار گیردت ق  یک هف ه 

، در مرحلهه تحقیقهات   ( این قانون اسهت 901یافته که مجازات آن ها مشمول ماده )امنیت داخلي یا خارجي و همچنین جرایم سازمان 

باشد، انتخاب  مورد تایید رییس قوه قضاییهدادگستری که  میـــوکالی رسمقدماتي طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین 

 4مي نمایند. اسامي وکالی مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعالم مي گردد.

نظر قرار گرفتت حداکثر ظرف یک س عتت مشخص ت سجلیت شغلت نشف نی و   آنكه م تح قات به ماض :13ماده 

بف  درج   دادستان هر شهرستانشود.  قرار گرف ن ویت به هر طریق ممكنت به دادسرای مال اعال  می نظر علت قات

رارفع بفه دادرسفی     بخفش هفف ح ایفن قف نون     مشخص ت مزبور در دف ر مخصوص و رای نهت ب  رع یت مقفررات 

 هـر روز  در پایاننم ید و فترست ک مل آن ن را  نظ رت الز  را برای رع یت حقوق این افراد اعم ل می الك رونیكیت

والدین،همسر، فرزندان، خواهر و برادر کند ق  به هم ن ناو ثبت شود.  مربوب اعال  می رییس کل دادگستری استانبه 

نظربودن آن ن اطالع ی بند. پ سخگویی به بس گ ن فوق دربف ره   رع مزبور از قاتقوانند از طریق مرا این اشخ ص می

نظر من ف ت نداش ه ب شدت ضروری  ب  حیثیت ار م عی و خ نوادگی اشخ ص قات که تا حدینظر قرار گرف نت  قات

 است.
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 آگاه کردن از تحت نظر قرار گرفتن:

  متهم باید به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن آشاایان را آگاه کاد و مامورین وظیفه آگاه کردن ندارند. و

 صرفاً وظیفه مساعدت کردن دارند 

  را تشخیص دهاد، می تواناد حق متهم مبای بر آگتاه کتردن آشتاایان را نیتز از وی ستلب       ضرورتاگر

 کااد، که در این صورت این تصمیم باید به اطالع مقام قضایی برسد.

یف  هفر وسفیله ممكفنت اففراد خف نواده یف  آشفن ی ن خفود را از           وسیله تلفن  بهقواند  نظرمی شخص قات :51ماده 

بنـا بـر    مگر آنکـه عمل آورندت  مس عدت الز  را در این خصوص به مكلفندو ض بط ن نیز  آگاه کندنظربودن  قات

ب ید مراقفت را بفرای أخفذ     صورت در این نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. که شخص تحت ۲ضرورت تشخیص دهند

 دس ور مق ضی به اطالع مق   قض یی برس نند.

                                                           
 همین قانون. 111واژه به واژه این تبصره مهم است  رک. ماده  - 7
 ضابطان تشخیص دهاد!؟. - 1
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 معاینه فرد تحت نظر

 اتهامی، درخواست فرد تحت نظر به تحت معایاه قترار گترفتن استت کته بتدون       یکی از موارد دادرسی

 استثاا  برای متهم در نظر گرفته شده است.

 از بفه قییفین دادسف  ن   نظر ی  یكی از بس گ ن نزدیک ویت یكی از پزشك ن  درخواست شخص قات بن  به :54ماده 

 4.شود پرونده ثبت و ضبط میآورد. گواهی پزشک در  عمل می نظر می ینه به شخص قات

 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 شرایط تحت نظر بودن

  تفهیم حقوق مربوط به این مورد به صورت مکتوب + دریافت رسید + ضمیمه در پرونده 

   نظتر + استتراحت بتین دو بتازجویی +     اخذ امضا یا در صورت قادر نبودن اخذ اثر انگشت + علت تحتت

تاریخ و ساعت معرفی نزد قاضی. که این همان تاریخ پایان تحت نظر استت کته اوالً در صتورتمجلس و    

 دوماً در دفتر خاص ضابطان باید ثبت شود.

 .علت تحت نظر بودن در هر حال باید قید شود و ماافاتی با محرمانه بودن تحقیقات ندارد 

 در مورد شفخص  حقوق مندرج در این قانونقرار گرفتت ض بط ن دادگس ری مكلفند  تحت نظرم تح  هرگ ه :5۲ماده 

 ضمیمه پرونده کنند. در اخ ی ر وی قرار دهند و رسید دری فت و مکتوبصورت   و به تفهیمقات نظر را به م تح 

  مکتوب هم که یعای به صورت کتبی. –تفهیم یعای به صورت شفاهی 

 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

 ت ق ریخ و س عت آغ ز آنت مدتنظر بودن علت تحت نظرت  دادگس ری مكلفند اظت رات شخص قات ض بط ن :59ماده 

 را در ۲اسفت  تاریخ و ساعتی را که شـخص نـزد قاضـی معرفـی شـده     و  استراحت بین دو بازجوییب زروییت مدت 

غف ز و   مكلفند ق ریخ و سف عت آ  قید کنند و آن را به امض ، ی  اثر انگشت او برس نند. ض بط ن هم نین صورتمجلس

 ثبت و ضبط کنند. دفتر خاصیدر  9نظر بودن را پ ی ن قات

شفده   بینفی  انگشت شخص پفیش  م ده و نیز در س یر مواد مقرر در این ق نون که أخذ امض ، و ی  اثر در این :تبصره

 نب شد. قادر به امضاءاست که شخص  اعتباردر صورقی دارای  اثر انگشتاستت 
 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

                                                           
 اتهامی.مشخصه دادرسی  - 7
 خاتمه تحت نظر بودن. - 1
 ساعت  تا از آن تجاوز نشود. 11برای محاسبه  - 3
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به آنف ن   اند در صانه رر ت قاقیق قی را که انج   داده پس از حضور دادستان یا بازپرسدادگس ری  ض بط ن :51ماده 

از سوی مق   قض یی به آنف ن   انج   دس ور و مأموریت دیگری مگر آنکه 4حق مداخله ندارند،کنند و دیگر  قسلیح می

 شود. ۲ارجاع

 اجازه موردی

 نیست! در جرایم مشهود نیازی به اجازه موردی 

 غیرمشهود اشخاص و اشیا  در جرایم بازرسیآنها، همچاین  تفتیشبه ماازل، اماکن تعطیل و بسته و  ورود :55ماده 

 ضابط ارجاع داده باشد. طور کلی به  وی اجرای تحقیقات را به هر چندمقام قضایی است،  اجازه موردیبا 
 غیرمشهود به کجای جمله بر می گردد!؟ 

 :همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

هف ی   عمل نم یند و از ب زرسفی اشفخ صت اشفی ، و مكف ن     طبق مجوز صادرهدادگس ری مكلفند  ض بط ن :5۶ماده 

 کنند. خودداریب  موضوع  غیرمرتبط

 را کفه قتدیدکننفده   جرم دیگری آثف ر ض بط ن دادگس ری در هنگ   ب زرسی مالت ادلهت اسب ب و  ان ن ه :5۷ماده 

مراقت را بفه   مجلست بالف صله و قنظیح صورت ضمن حفظ ادلهامنیت و آس یش عمومی ر میه استت مش هده کنندت 

 کنند. و وفق دس ور وی عمل میگزارش مررع قض یی ص لح 

 .آثار .... مشاهده کااد: یعای قبالً اتفاق افتاده است  جرم غیرمشهود 

بودن  ض بط اوراق هویته یارابه من زلت ام کن بس ه و قیطیلت ضمن  هنگام ورودبه  باید دادگس ری ض بط ن :58ماده 

شخص  یو به امض  نش ن دهند و مراقت را در صورقمجلس قید نم یند متصرف محلقض یی را به  اصل دستورت خود

شفود   مراقت در صورقمجلس قید می ی  اشخ ص ح ضر برس نند. در صورقی که این اشخ ص از رؤیت ام ن ع کنندت

 9دهند. و ض بط ن ب زرسی را انج   می

 :مربوط به جرایم غیرمشهود است که ضابط مجوز ورود دارد. این ماده 

 

                                                           
 اصل عدم مداخله ضابط. - 7
 استثاا  = ارجاع. - 1
 ، امتااع در صورت مجلس قید می شود  یعای امتااع = قید در صورت مجلس.در همه موارد در آیین دادرسی کیفری - 3
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 الزام به شماره گذاری

نم ینفدت در   گـذاری  شـماره دادگسف ری مكلفنفد اوراق بف زرویی و سف یر مفدارك پرونفده را        ض بط ن :53ماده 

 کنند. تعداد کل اوراق پرونده را مشخصکنندت  که برای مق   قض یی ارس ل می صورقمجلسی

 ،هـا  دادسـرا و دادگـاه  در  مدیر دفترگذاری اوراق پرونده قوسط  این م ده در خصوص شم ره رع یت مف د :تبصره

 4و قخل  از آن مورت ماكومیت به سه م ه ق  یک س ل انفص ل از خدم ت دول ی است. الزامی

 :خدمات دولتی ا یک سال انفصال از سه ماه ت :همین قانون 13مطابق تبصره همین ماده و ماده  ضمانت اجرا 

کننفده و   طرح سفؤاالت قلقینفی یف  اغفف ل     ۲ارب ر ی  اکراه م تحت اس ف ده از کلم ت موهنت ه  در ب زرویی :۶1ماده 

کفه   است و اظت رات م تح در پ سخ به انین سؤاالقی و هم نین اظتف راقی  ممنوعخ رج از موضوع اقت    سؤاالت

اوراق صورقمجلس قید شود  ق ریخت زم ن و طول مدت ب زرویی ب ید درن شی از ارب ر ی  اکراه استت می بر نیست. 

 1م تح برسد. 9و به امض ، ی  اثر انگشت

 .عدم اجبار یا اکراه + عدم تلقین + عدم اغفال + عدم سواالت دارای خروج موضوعی 

 ب شفد کفه بفرای   اقدام ت ض بط ن دادگس ری در انج   قاقیق ت ب ید مطف بق قرقیبف ت و قواعفدی     قم   :۶4ماده 

 قاقیق ت مقدم قی مقرر است.

 همین قانون! 711الی  713و  771لی ا 19مواد  با توجه به یعای 

ادلفه   آوری ح و رمعینسبت به کش  رر ت حفظ آث ر و عال های ناشی از انجام وظایف ضابطان هزینه تحمیل :۶۲ماده 

دیده و خ نواده  از بزه م تحت دس گیری ویت حم یتوقوع رر ت شن س یی و ی ف ن و رلوگیری از فرار و مخفی شدن 

 5دیده ممنوع است. بر بزه هر عنوان قاتاو در برابر قتدیداتت ابالغ اوراق و اررای قصمیم ت قض یی 

(ت ۱۲(ت)۱۵(ت )۶۳(ت )۶۲(ت )۶۵(ت )۶۰(ت )۱۳(ت )۱۳(ت )۱۵(ت )۱۱(ت )۱۶(ت )۱۰از مقفررات مفواد )   قخل  :۶9ماده 

( این ق نون قوسط ض بط نت مورت ماكومیت به سه م ه ق یک س ل انفص ل از خفدم ت  ۵۶۵) ( و۱۳(ت )۱۱(ت )۱۱)

 دول ی است.

                                                           
 ضمانت اجرا. - 7
 .Moohen –موهن: مووهن  - 1
 همین قانون. 13رک. تبصره ماده  - 3
 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی. 31رک. اصل  - 1
 همین قانون. 111رک. ماده  - 1
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 تکالیف ضابطانخالصه 

 تکلیف نخست:

  اصل عدم مداخله ضابط = ماع مداخله + مداخله دادستان یا بازپرس 

 :مداخله دارد:ارجاع توسط دادستان یا بازپرس: در این صورت ضابط حق   استثنای بر این اصل 

 :اگر در این حین جرم دیگری مطلع بشود 

 و این جرم علیه امایت و آسایش عمومی باشد، با حفظ ادله = گزارش یا اطالع به مقام قضایی. 

 تکلیف دوم:

  اماکن بسته یا تعطیل. –ورود = به دو صورت است: مازل 

  هویت + ارایه اصل دستور به متصرف.ارایه اوراق 

 تکلیف سوم:

 بازجویی. 

 تکلیف چهارم:

 شماره گذاری اوراق بازجویی 

 شماره گذاری مدارک .4

 تعیین کل اوراق .۲

 .]عدم رعایت = ضابط + مدیر دفتر ]سه ماه تا یک سال انفصال 

 تکلیف پنجم:

 مماوعیت تحمیل هزیاه های ناشی از وظیفه ضابط بر بزه دیده  

  سواالت دارای خروج موضوعی.عدم اجبار یا اکراه + عدم تلقین + عدم اغفال + عدم 

 تکلیف ششم:

 آگاه سازی بزه دیده از کمک سازمان های مردم نهاد. 
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 و اختیارات دادستان وظايف –فصل سوم 

 ق نونی شروع به قیقیت به شرح زیر است: رت ت :۶1ماده 

 4؛ی  مدعی خصوصی شك یت ش کی :الف

 9؛ی  اشخ ص موثق و مطمئن ۲ض بط ن دادگس ریت مق م ت رسمی اعال  و اخب ر :ب

 5ب زپرس؛ ی  دادس  ن برابر در 1مشتودت رر  وقوع :پ

 ؛م تح اظت ر و اقرار :ت

 .از وقوع رر  به طرق ق نونی دیگر اطالع دادس  ن :ث
 

 در رابطه با جرایم قابل گذشت و سایر موارد در رابطه با جرایم غیرقابل گذشت است. [«الف»] اول مورد 

 اقسام اعالم جرم

 اعالم کااده + ناظر = اصل بر صحت ادعا  شروع به تعیقب می شود. .4

 = اصل بر عدم صحت ادعا  بودن ناظرعدم  +اعالم کااده  .۲

 جرم علیه امایت باشد. یا: ارایه دلیل 1استثاای شماره 

در  وقوع ررمی بوده و رر  مذکور از ررایح غیرق بل گذشت ب شدت ناظرکند که خود  اعالم کسی هرگ ه :۶5ماده 

برای شروع به قیقیفت   این اظت ر ۶ام راقی مب نی بر ن درس ی اظت رات وی ورود نداش ه ب شدت ن ویقراصورقی که 

هت بفه  اعال  کننده ش هد قضیه نبود اگرام   ن و ام رات دیگری برای قیقیت مورود نب شد؛یاستت هر اند قرا کافی

علیه ورود داش ه ب شد. ی  رر  از ررایح  صحت ادعا دلیلی برآنكه  مگرقوان شروع به قیقیت کردت  صرف اعال  نمی

  ب شد. امنیت داخلی یا خارجی

 

                                                           
 همین قانون. 71رک. ماده  - 7
 همین قانون. 11رک. ماده  - 1
 همین قانون. 11و ماده  11الی  11رک. مواد  - 3
 همین قانون. 11و  11و  11 الی 11رک. مواد  - 1
 همین قانون. 19رک. ماده  - 1
 ناظر + قراین متقن. - 1
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 (NGOسازمان های مردم نهاد )

ناتوان جسمي یا دارای و  حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار در زمینهآنها  اساسنامهنهادی که  مردم های سازمان :۶۶ماده 

نسبت به جرایم  توانند میاز حقوق شهروندی است،  محیط زیست، منابع طبیعي، میراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمایت4ذهني،

 9کنند.در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند و  ۲اعالم جرمهای فوق  ارتکابي در زمینه

اسهت.   جهت اقدام مطهابق ایهن مهاده رهروری     کسب رضایت ویدیده خاص باشد،  که جرم واقع شده دارای بزه صورتي در :4صره تب

یها   ، قهیم شود. اگر ولي او أخذ مي قانونی یا سرپرست ، قیمرضایت ولیطفل، مجنون یا در جرایم مالي سفیه باشد،  ،دیده چنانچه بزه

، اقدامات الزم را انجام تأیید دادستان یاررایت قیم اتفاقي مذکور با أخذ  های سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان

 دهند. مي
 سازمان های مردم نهاد + بزه دیده محجور = اصل بر رضایت ولی یا سرپرست  

 یا دادستان. استثاا : ولی یا سرپرست مرتکب جرم باشد. رضایت قیم اتفاقی 

 هف ی  دیدگ ن ررایح موضوع این م ده را از کمک س زم ن دادگس ری و مق م ت قض یی مكلفند بزه ض بط ن :۲تبصره 

 کنند. آگاهنت د مربوطهت   مرد 

هفر سف ل    اب فدای  ۀم هف   قوانند در اررای این م ده اقدا  کنندت در سه نت د که می ه ی مرد  س زم ن اس می :9تبصره 

 رسد. می قض ییه شود و به قصویت رییس قوه وزیر دادگس ری ب  همك ری وزیر کشور قتیه میقوسط 

سازمان های مردم  در جرایم منافی عفت( قانون اساسي است و 261اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد شصت و پنجم ) :1تبصره 

این قانون و تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را به مراجع قضایي  1(201نهاد موروع این ماده مي توانند با رعایت ماده )

 [.11استثاای ذیل ماده ] حق شرکت در جلسات را ندارند.ارایه دهند و 

                                                           
 به طور کلی: آسیب پذیران. - 7
 اختیار اعالم جرم. - 1

 تفاوت با مقرره قبلی: حق اعتراض ندارند. - 9
هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست،  پرسش ازم ماافی عفت مماوع است و ایهرگونه تعقیب و تحقیق در جر انجام همین قانون: 41۲ماده  - 1

صورت، تعقیتب و تحقیتق     باشد که در این یا به عاف یا سازمان یافته و یا دارای شاکیه مگر در مواردی که جرم در مرئی و ماظر عام واقع شد
 شود. انجام می مقام قضاییو احوال مشهود توسط  فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع

 کاد. داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می جرایم ماافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقراردر  :4تبصره 
 مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. قاضی :۲تبصره 
دیتده بتالغی    دارد. در مورد بزه محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دیده مذکور در این ماده، اگر بزه در جرایم :9تبصره 

 نیز حق طرح شکایت دارد. که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او
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 گزارش دهنده نامعلوم

 شفروع قواند مبن ی  ت نمیمشخص نیستدهندگ ن و نویسندگ ن آنت   گزارش هویته یی که  و ن مه ه  گزارش :۶۷ماده 

است ی  همراه  عمومی اخالل در نظم و امنیتکند که مورت  امر مهمیبه قیقیت قرار گیردت مگر آنكه داللت بر وقوع 

 کند. می کفایتبرای شروع به قیقیت  نظر دادستانب شد که به  نییقراب  

 عدم کفایت گزارش بودن هویت اصل  

 :وجود داشته باشدامرمهم مخل نظم امایت باشد یا قراین مکفی  استثناء. 

 حق شکایت و محتویات آن

یه مفوارد زیفر ب یفد    یقوسط وکیل شك یت کنفد. در شفكوا   یاقواند شخص ً  ی  مدعی خصوصی می ش کی :۶8ماده 

 قیدشود:

خ نوادگیت ن   پدرت سفنت شفغلت میفزان قاصفیالتت وضفییت قأهفلت ق بییفتت مفذهتت شفم ره           ن   و ن   :الف

همفراه و   نش نی پی   نگف ر )ایمیفل(ت شفم ره قلففن ث بفت و      صورت امکان درشن سن مهتشم ره ملیت نش نی دقیق و 

 ؛کدپس ی ش کی

 ؛ق ریخ و مال وقوع رر  موضوع شك یتت :ب

 ؛مورد مط لبه ویوارده به مدعی و  ضرر و زی ن :پ

 ؛در صورت امکانرر ت اس میت مشخص ت و نش نی شتود و مطلی ن  ادله وقوع :ت

 .در صورت امکانعنه ی  مظنون  مش كی مشخص ت و نش نی :ث

 ر مراری ن قرار دهداخ ی  در و کند قتیه را فوق موارد بر مش مل م ادالشكل اوراق مكل  است قض ییه  قوه :تبصره

 4شك یت نیست. یه مورد اس ف ده قرار گیرد. عد  اس ف ده از اوراق مزبور م نع اس م عایق  در قنظیح شكو

 اصل لزوم استماع شکایت

  شرایط تاظتیم  استماع شکایت هم به صورت کتبی و هم شفاهی به رسمیت شااخته شده است. حتی اگر

 شکواییه رعایت نشود 

  شرایط شکلی شکواییه. ماهاییعای اصل لزوم استماع شکایت به صورت کتبی یا شفاهی 

را همه وقت قبول کند. شك یت شف هی در صورقمجلس قید  کتبی و شفاهیمكل  است شك یت  دادس  ن :۶3ماده 
و انطبف ق   رسد. هرگ ه ش کی سواد نداش ه ب شدت مراقت در صفورقمجلس قیفد   ش کی می امض ، ی  اثر انگشت و به

 شود. شك یت ب  مندرر ت صورقمجلس قصدیق می
                                                           

 اصل لزوم استماع شکایت. - 7
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 تکلیف دادستان به تعقیب

   یتده نتاتوان از شتکایت +    عدم طرح شکایت توسط ولی علی رغم مصلحت یا بزه دیده محجور یتا بتزه د

 جلب موافقت = دادستان راساً تعقیب می کاد 

  + موافقت داستان .تکلیف به تعقیب داستان = موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا 

و ولـی یـا قـیم    ب شد  میمحجور دیدهت  و بزه 4که قیقیت کیفریت منوب به شك یت ش کی است در مواردی :۷1ماده 

حضور و مداخله  ی  قوره ضرر به ماجور شودت ق  موجب فوت وقتو نصت قیح نیز  دسترسی نداردبه آن ن  یا نداشته

ی  مداخلفه در آن داشف ه ب شفدت     شده ولی یا قیم خود مرتکب جرمدر صورقی که همچنین ولی ی  قیح ی  نصت قیح و 

کند و اقفدام ت ضفروری را بفرای     امر کیفری را قیقیت می خود یاقییین و  قیم موقتعنوان   شخصی را بهدادستان 

دیدهت ولفی و   این حكح در مواردی که بزه ۲آورد. عمل می  از فرار م تح به آوری ادله رر  و رلوگیری حفظ و رمع

 از قبیل بیتوشی ق در به شك یت نب شد نیز ر ری است. ی  قیح او به عللی

شخص سفیه فقط در دع وی کیفری که رنبه م لی دارد رع یت قرقیت مفذکور در ایفن مف ده     خصوص در :تبصره

 شك یت نم ید.قواند شخص ً طرح  است و در غیر موارد م لیت سفیه می الزامی

 .گذشت قیم اتفاقی ماوط به تایید دادستان است 

 دیده طفل ی  مجنون ب شد و ولی قتفری  بزه و 9که قیقیت کیفری منوب به شك یت ش کی است در مواردی :۷4ماده 

کنفد.   را قیقیفت مفی   موضفوع  دادستانعلیه اقدا  به شك یت نكندت  ی  سرپرست ق نونی او ب  ورود مصلات مولّی

ی  کتولت سنت ن قوان از اق مفه دعفوی    دیدگ نی که به عللی از قبیل میلولیت رسمی ی  ذهنی در مورد بزه همچنین

موقوف صورتت در خصوص افراد ماجورت   کند. در این می قیقیت جلب موافقت آنانهس ندت دادس  ن موضوع را ب  

 به موافقت دادستان است. شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط

 .!جایی که دادستان خود شروع به کار می کاد و تعقیب را راساً انجام می دهد: موقوف شدن آن هم با خود اوست 

 خود مطلفع شفوندت   حوزه کاریاز وقوع یكی از ررایح غیرق بل گذشت در  مقامات و اشخاص رسمی هرگ ه :۷۲ماده 
 1دهند. اطالعموضوع را فوری به دادس  ن مکلفند 
  ( که از وقوع جترم ارتشتا    191موسسات مذکور در ماده ) هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و ق.م.ا. تعزیرات: ۶1۶ماده

( در سازمان یا موسسات تحتت اداره یتا نظتارت    113( و)199یا تصرف غیر قانونی یا کالهبرداری یا جرایم موضوع مواد ) یا اختالس
ناماید عالوه برحبس از شش متاه تتا دو ستال بته      ورد به مراجع صالحیتدار قضایی یا اداری اعالم و مراتب را حسب م  خود مطلع شده

 .انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد
                                                           

 .]قابل گذشت[ جرم با حیثیت خصوصی - 7
 تکلیف دادستان - 1
 جرم قابل گذشت. - 3
 جرم علیه عدالت. - 1
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 سلسله مراتب

 را دارد. ه تعلیمات الزمایحق نظارت و ارشودت  در اموری که به ب زپرس ارر ع می دادس  ن :۷9ماده 

 اصل لزوم تحقیقات

رریف ن   قوانفد  نمفی  اما کند؛ نظارتی بد و بر ناوه انج   آن  در تحقیقات مقدماتی حضور قواند می دادس  ن :۷1ماده 

 س زد. م وق قاقیق ت را 

 نظارت بر تحقیقات

بفه   آیدت هر انفد رارفع   عمل می  به در حوزه اوبر قاقیق ت بر عتده دادس  نی است که قاقیق ت  نظ رت :۷5ماده 

 4که خ رج از آن حوزه اقف ق اف  ده است.امری ب شد 

 .مالک حق نظارت دادستان = محل انجام تحقیق و نه محل وقوع جرم است 

 طفور کلفی بفه     رری ن قاقیقف ت را بفه   یاپیش از آنكه قاقیق در ررمی را از ب زپرس بخواهد  دادس  ن :۷۶ماده 

صفورتت    کنفد. در ایفن   قق ضف  را از ب زپرس  الزمبرخی تحقیقات و اقدامات اررای  تواند میب زپرس واگذار کندت 

 دهد و ن یجه را نزد وی ارس ل کند. قاقیق ی  اقدا  مورد قق ض ی دادس  ن را انج   فقط بازپرس مکلف است

( ایفن قف نونت قف     ۱۰۲مشتود بودن ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب( ت )پ( و )ت( م ده ) صورت در :۷۷ماده

رلفوگیری از   آوری ادله وقفوع رفر  و   حت رمعیبرای حفظ آث ر و عال دادستانت ب زپرساز حضور و مداخله  پیش

 ۲آورد. عمل می  را به اقدام ت الز فرار و مخفی شدن م تح 

 قم   دادستان مکلف استرسیدگی به آنت  از صالحیت دادگ ه مال خ رج استت که  جرایم مشهود در مورد :۷8ماده 

و هر قاقیقی را که برای  رلوگیری از اما ی آث ر رر  و فرار و مخفی شدن م تح انج   دهداقدام ت الز  را برای 

 9به مررع قض یی ص لح ارس ل کند. خود را فوری نتیجه اقداماتعمل آورد و   کش  رر  الز  بداندت به

                                                           
 همین قانون. 711و  11رک. مواد  - 7
 همین قانون. 11رک. تبصره یک ماده  - 1

وقوع جترم استت،    وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل انجام همین قانون: ۲۶ماده  - 9

 کاد مگرآنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. صالح انجام وظیفه میعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه   به
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 قیقیت کند. در ایفن درخواست قرك  تا قبل از صدور کیفرخواستقواند  ق بل گذشتت ش کی می در ررایح ۷3:4ماده 

از  سـال  بار تا یک یک تعقیب مجدد متهم را فقط برایقواند  کند. ش کی می قرار قرك قیقیت ص در می دادستانصورتت 

 9درخواست کند. قرار ترک تعقیب ۲تاریخ صدور

  قرار  ترک تعقیب = درخواست شاکی + جرم قابل گذشت + قبل از صدور کیفرخواست 

  از تاریخ صدور قرارتعقیب مجدد = فقط یک بار + تا یک سال. 

 قرار بایگانی پرونده

 :شروط صدور 

  1یا  1تعزیر  

 شاکی ندارد یا گذشت کرده  

 متهم سابقه محکومیت موثر ندارد. 

 ی از تعقیب، قرار بایگانی می گوید.رادقانونگذار به خود 

فقـدان  ب شدت درصفورت   شاکی وجود نداشته یا گذشت کردهت ان ن ه تعزیری درجه هفت و هشت در ررایح :81ماده 

و سفوابق مف تح و    پس از قفتیح اقت   ب  مالحظه وضع ار م عی تواند میمق   قض یی  1محکومیت مؤثر کیفری، سابقه

ک بی از م تح برای رع یفت   اوض ع و احوالی که مورت وقوع رر  شده است و در صورت ضرورت ب  أخذ ال زا 

پرونده را ص در کند. این قرار ظرف ده  5قرار بایگانی از قیقیت م تح خودداری نم ید و بار فقط یکررات ق نونیت مق

 ۶است. [ -] ت ق بل اع راضاز تاریخ ابالغروز 

دماتي جرایمي که بهه طهور   ههههو سایر قرار های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مق قرار موروع این ماده  مرجع تجدیدنظر :تبصره

 است. دادگاه تجدیدنظرمستقیم در دادگاه رسیدگي مي شوند، 

  پتس از احتراز   های هفتت و هشتت در صتورت احتراز جهتات تخفیتف چاانچته دادگتاه         در جرایم تعزیری درجه ق.م.ا: 93ماده

شود در صورت فقدان سابقه کیفتری مترثر و گذشتت     ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصالح میمجرمیت

 تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کاد.   شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می

                                                           
 این ماده بسیار مهم است. - 7
 مبدأ قرار گرفته است. ،تاریخ صدور قرار ،در اکثر موارد مبدا اعتراض، تاریخ ابالغ است، اما در ایاجا - 1
 .]مدت یک سال[ ق.م.ا  مرور زمان شکایت 711رک. ماده  - 3
 ق.م.ا. 11ماده رک.  - 1
 ی از تعقیب.راخود دیعای  - 1
 «.قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است»... در مقرره قبلی این گونه بود:  -  1
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ان ن فه شف کی ورفود     4اسفتت  تعلیـق که مج زات آنت  ق بل  شش، هفت و هشتقیزیری درره  در ررایح :84ماده 

آن در مفدت   دیدهت قرقیت پرداخفت  ب  موافقت بزه یا خس رت وارده ربران گردیده ب شد و یا گذشت کرده نداش هت

 موافقت متهمپس از أخفذ   تواند می مشخصی داده شود و م تح نیز ف قد س بقه ماكومیت مؤثر کیفری ب شدت دادس  ن

صفورتت    در ایفن  ۲.معلـق کنـد   شش م ه ق  دو سف ل  را از قیقیت ویت تأمین متناسببا أخذ  صورت ضرورت درو 

 :کند از دس وره ی زیر می برخی به اررای مکلف دادس  ن م تح را حست موردت

 ؛دیده بزه ب ر م دی ی  مینوی ن شی از رر  ب  رض یت دیده در رتت رفع ی  ک هش آث ر زی ن به بزه ه خدم تیارا :الف

 ؛م ه از طریق مراریه به پزشکت درم نگ هت بیم رس  ن و ی  به هر طریق دیگرت حداکثر ظرف شش اع ی دقرك  :ب

 ؛س ل اش غ ل به ک ر ی  حرفه میینت حداکثر به مدت یک خودداری از :پ

 ؛س ل رفت و آمد به مال ی  مك ن میینت حداکثر به مدت یک خودداری از :ت

 ؛س ل شخص ی  مق می به قییین دادس  نت حداکثر به مدت یکه ی میین به  در زم ن میرفی خود :ث

 ؛س ل به مدت یک المنفیه ب  قییین دادس  نت حداکثر ک ر در ای   ی  س ع ت میین در مؤسس ت عمومی ی  ع   انج   دادن :ج

 ؛س ل یکای در ای   و س ع ت میین حداکثرت به مدت  ی  رلس ت آموزشیت فرهنگی و حرفه ه  شرکت در کالس :چ

 ؛س ل به رانندگی ب  وس یل نقلیه موقوری و قاویل دادن گواهین مهت حداکثر به مدت یک عد  اقدا  :ح

 ؛دارای مجوز ی  اس ف ده از آنت حداکثر به مدت یک س ل عد  حمل سالح :خ

 ؛دیده به قییین دادس  نت برای مدت میین رر  و بزه یو مالق ت ب  شرک  عد  ارقب ب :د

 .م ه از کشور و قاویل دادن گذرن مه ب  اعال  مراقت به مرارع مربوبت حداکثر به مدت شش ممنوعیت خروج :ذ

م تح در مدت قیلیق به اقت   ارقك ب یكی از ررایح مس ورت حدت قص ص ی  قیزیر دررفه   که صورقی در :4تبصره 

مق   قض یی  دس وره ی یا کیفرخواست گردد وو ب القر مورد قیقیت قرار گیرد و قیقیت وی من تی به صدور  9هفت

آید و مدقی کفه قیقیفت میلفق     عمل می به قیقیت 1با رعایت مقررات مربوط به تعدد،را اررا نكندت قرار قیلیقت لغو و 

م تح از اقت   دو  قبرئه گرددت دادگ ه قرار قیلیفق را   ان ن ه ۶شود. ماسوب نمی 5بوده استت رز، مدت مرور زم ن

 کند. تصریحقرار مكل  است به مف د این قبصره در قرار ص دره  مررع ص درکننده ۷کند. میابق ، 

                                                           
یعای در صورت محکومیت، می توان اجرای مجازات او را معلق کرد  به عبارت دیگر جرمی که اجرای مجازات آن قابل تعلیتتق است، ماظور از تعلیق:  - 7

 می توان تعقیب آن را نیز تعلیق کرد.
 تعلیق تعقیب. - 1
 .1به طور کلی: هر جرمی به جز تعزیر درجه  - 3
 ماظور از تعدد: جرم جدید + جرمی که تعقیب آن تعلیق شده است. - 1
 احتساب نخواهد شد.یعای اگر متهم در مدت تعلیق جرم انجام داد یا دستور را رعایت نکرد، مدت تعلیق جزو مرور زمان  - 1
 ضمانت اجرای تعلیق تعقیب. - 1
 یعای کاشف از آن است که همان تعلیق قبلی به قوت خود باقی است. - 1
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 ت ق بل اع راض در دادگ ه ص لح است.پس از ابالغقیلیق قیقیتت ظرف ده روز  قرار :۲تبصره 

 قفرار  در مدت قرار قیلیق قیقیت میلو  شود که م تح دارای س بقه ماكومیت کیفری مؤثر اسفتت  هرگ ه :9تبصره 

میلق بفوده اسفتت    شود. مدقی که قیقیت مزبور بالف صله به وسیله مررع ص درکننده لغو و قیقیت از سرگرف ه می

 شود. رز، مدت مرور زم ن ماسوب نمی

 را از دادس  ن درخواست کند. 4قواند درصورت ورود شرایط ق نونیت اعم ل مقررات این م ده می ب زپرس :1تبصره 

اعم ل  را ۲مقررات این م ده تواند میدادگ ه  شودت مطرح می طور مستقیم در دادگاه  بهکه پرونده  مواردیدر  :5تبصره 

 کند.

 که م تح در مدت شود و در صورقی قیلیق قیقیت در دف ر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می قرار :۶تبصره 

 گردد. میمقررت قرقیب ت مندرج در قرار را رع یت ننم یدت قیلیق لغو 

 مورد زیر: ۷امکان تعلیق تعقیب با رعایت 

  1و  1، 1در جرایم تعزیری درجه .7

 خسارت را جبران کرده باشد یا ترتیب جبران داده باشد شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده و یا  .1

 سابقه کیفری موثر فقدان  .3

 متهم  اخذ موافقت .1

  [در صورت ضرورت] با اخذ تامین متااسب .1

  سال 1تا ماه  1به مدت  .1

 .17با رعایت برخی از دستورات ماده .1

 

 :شود طور مستقیم در دادگاه مطرح مي  که پرونده به مواردی

  سال[  71]جرایم افراد زیر همین قانون:  111تبصره یک ماده 

  جرایم ماافی عفت[ همین قانون:  311ماده[ 

  رسیدگی در دادگاه بخش[همین قانون:  331ماده[  

 [.1و  1تعزیری درجه جرایم ]همین قانون:   311ماده 

                                                           
 صدور قرار تعلیق تعقیب. - 7
 صدور قرار تعلیق تعقیب. - 1
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 ارجاع به میانجیگری

       مقام قضایی دارای اختیار برای ارجاع امر به میانجیگری است  چترا کته میتانجیگری فرایاتدی دوستویه

است و باابراین تحصیل گذشت شاکی و در صورت عدم گذشت جبتران خستارات وارده بتر وی شترط     

 ارجاع به میانجیگری می باشد 

  باابراین از آنجا که نفع متهم نیز باید در میانجیگری لحاظ شود، درخواست متهم با موافقت بزه دیده به

 صورت توامان باید جمع شود.

 دو شیوه برا میانجیگری وجود دارد:

یا آنکه جبران خسارت نماید  اعطای مهلت بته وی   کاددرخواست مهلت  برای اخذ گذشت شاکی متهم .4

ایتن   و در این صورت باید درخواست متهم در نهایت ماجر به موافقت بزه دیده شود  دو ماه خواهد بود

 ماه( قابل تمدید است. دویکبار به همان میزان )برای مدت فقط 

اه متهم و بزه دیده، هر دو توافق نمایاد که موضوع به میانجیگری ارجاع شود  در این صورت حداکثر سه مت  .۲

 یکبار به همان میزان )سه ماه( قابل تمدید است.برای این مدت فقط  میانجی فرصت ایجاد سازش دارد 

ارجاااااا  باااااه 

 میانجیگری:

کته   1و  1، 1درجات 

 قابل تعلیق است.

 تحصیل گذشت  درخواست متهم + موافقت بزه دیده. اعطای مهلت به متهم

 جبران خسارت  درخواست متهم + موافقت بزه دیده.

فقط یک بار قابل تمدیتد.   +ارجاع به فرد میانجی: مدت سه ماه  توافق متهم با بزه دیده

 اگر ماجر به گذشت باشد: موقوفی تعقیب صادر می شود.

 نکته:

 میانجیگری + تعلیق تعقیب  

  میانجیگری همراه با تعلیق تعقیب نیز امکان دارد و ماوط به دو شرط است 

  توافق بر جبران خسارت گذشت شاکی در جرم غیرقابل گذشت یا جبران خسارت یا 

 .فقدان سابقه موثر در متهم 

  با جمع این دو شرط، اگرچه تعقیب می تواند شش ماه تا دو سال تعلیق شود، اما اگر تعهدات انجام نشد 

 .4ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات = لغو قرار تعلیق تعقیب + درخواست شاکی 

 

                                                           
 میانجیگری.رکن دو سویه بودن  - 7
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 بفه  4توانـد  میکه مج زات آنت  ق بل قیلیق استت مق   قض یی  شش، هفت و هشتقیزیری درره  در ررایح :8۲اده م

متلفت بفه مف تح     حداکثر دو ماهدیده ی  مدعی خصوصی و ب  أخذ قأمین م ن سفتت   بزه ۲درخواست م تح و موافقت

قواند بفرای   هم نین مق   قض یی می ش کی ی  ربران خس رت ن شی از رر  اقدا  کند. برای تحصیل گذشتبدهد ق  

ای برای می نجیگری  حل اخ الف ی  شخص ی  مؤسسه به شورایبا توافق آنان حصول س زش بین طرفینت موضوع را 

بار  فقط برای یکه ی مذکور در این م ده در صورت اق ض ،  متلت نیست. مدت میانجیگری بیش از سه ماهارر ع دهد. 

قیقیت موقوف  1اگر ش کی گذشت کند و موضوع از ررایح ق بل گذشت ب شدت است. 9تمدیدقابل  و به میزان مذکور

ح صل  اگر ش کی گذشت کند ی  خس رت او ربران شود و ی  رارع به پرداخت آن قوافق 5در س یر مواردت شود. می

قیقیت وی  ۷موافقت م تحت قواند پس از أخذ مق   قض یی می ۶شود و م تح ف قد س بقه ماكومیت مؤثر کیفری ب شدت

( ایفن  ۳۵هف ی مف ده )   را ب  رع یت قبصفره  صورتت مق   قض یی م تح  کند. در این 8معلقرا از شش م ه ق  دو س ل 

کنفد. هم نفین در صفورت عفد       موضوع م ده مذکور مفی  ق نون حست موردت مكل  به اررای برخی دس وره ی

قفرار قیلیفق    3به درخواست شاکی یا مدعی خصوصـی، مورهت بن   بدون عذر از سوی م تح تعهدات مورد توافقاررای 

 دهد. را ادامه می قیقیت را لغو و قیقیت

 41قواند قیلیق قیقیت ی  ارر ع به می نجیگری را از دادس  ن قق ض  نم ید. می ب زپرس :تبصره

 امضای میانجیگر و طرفینمجلسی که به  می نجیگری به صورت مشروح و ب  ذکر ادله آن طی صورت ن یجه :89ماده 

صفورت   در شفود.  رسدت برای بررسی و قأیید و اقدام ت بیدی حست مورد نزد مق   قض یی مربوب ارس ل مفی  می

 است. الزامیقیتدات طرفین و اگونگی انج   آنت  در صورقمجلس  ذکرحصول قوافقت 

( ایفن قف نون و قرقیفت    ۳۵مف ده )  المنفیه موضفوع بنفد )ج(   انج   دادن ک ر در مؤسس ت ع   اگونگی :81ماده 

 ( این ق نون بفه مورفت  ۳۲شوندت موضوع م ده ) و شخص ی  اشخ صی که برای می نجیگری ان خ ب می می نجیگری

شود و پس  قتیه می االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری ای است که ظرف سه م ه از ق ریخ الز  ن مه آیین

 رسد. وزیران می ویت هیأتاز قأیید رییس قوه قض ییه به قص

                                                           
 ارفاقی = اختیاری. - 7
 برای گذشت  یعای امکان دارد موافقت باشد، اما گذشت صورت نگیرد.نه موافقت  -میانجیگریموافقت برای  - 1
 تمدید در صورت اقتضا است. صالحدیدی است  –تمدید جز ارکان نمی باشد  - 3
 لزوماً قابل گذشت نمی باشاد. 1و  1، 1جرایم درجه  - 1
 در جرایم غیرقابل گذشت. - 1
 .7391اسالمی مصوب  قانون مجازات 11و  11محکومیت موثر: رک. ماده  - 1
   از آنجایی که صلح یک عقد است  نیاز به توافق دو اراده دارد.میانجیگری یک سازش رسمی است - 1
 .17ماده  –قرار تعلیق تعقیب  - 1
 میانجیگری.رکن دوسویه بودن  - 9

 و قابل تفویض به بازپرس می باشد. انجیگری از اختیارات دادستانمینظارت عالیه دارد   دادستان - 71
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 ۲پس از اقخ ذ قصمیح ق نونی رارع به سف یر رتف تت   4پرداخت شودت المال از بیتب ید  دیهکه  در مواردی :85ماده 

 شود. پرونده به دس ور دادس  ن برای صدور حكح مق ضی به دادگ ه ارس ل می

  به دادگاه.موارد الزامی پرداخت دیه از بیت المال = دستور دادستان + ارسال 

مي شود اما باید نسبت  مختومهحکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفي تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا  :4تبصره 

 به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، نیز جاری است.

کافي و با رعایت مقررات مربوط به احضار، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل  :۲تبصره 

به وی اخطار مي شود برای دفاع از خود حضور یابد، پس از حضور، موروع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ مي شود. هیچ یهک از  

 الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگي نیست.

 طرح شفاهی دعوا در دادگاه

     اصل بر این است که دادستان اختیار طرح دعوای شفاهی دارد  یعای می تواند بتدون کیفرخواستت نیتز

 طرح دعوا نماید. این طرح دعوا در دو حالت امکانپذیر است 

  شاکی ندارد و یا شاکی گذشت کرده اگرچه لزوماً متهم باید حاضر باشد 

 ،و تحقیقات نیز کامل شده است. متهم و شاکی حضور دارند 

 .طرح دعوای شفاهی  بدون حضور متهم امکان ندارد 

 به طور خالصه:

  9درخواست بازپرس[ = طرح دعوای شفاهیبا اختیار دادستان ]راساً یا  

 د یا شاکی گذشت کرده + حضور متهم طرح دعوای شفاهی: یا شاکی ندار 

 بودن تحقیقات. طرح دعوای شفاهی: شاکی و متهم حاضرند + کامل 

 صل: امکان طرح دعوای شفاهی ا 

  آیین دادرسی کیفری. 311ماده موضوع استثاا: جرایم 

 

                                                           
 دیه مجاون در دفاع مشروع و... . –قتل در ازدحام  –ماناد: موارد لوث  - 7
 بدون کیفرخواست ]طبق آزمون های موسسه دادآفرین[. - 1
 یعای بدون کیفرخواست. - 3
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 نکته:

 .]طرح دعوای شفاهی = صدور حکم به ضرر و زیان ماهای صدور حکم کیفری ]فارغ از امر کیفری 

 طرح دعوای شفاهي 

  متهم: سه روز تعیین وکیل 

  :روز درخواست ضرر و زیان 1شاکی. 

 این ق نونت ان ن ه م تح و ش کی ح ضر ب شند ی  م تح ح ضر و ش کی 4(۱۰۲ررایح موضوع م ده ) در غیر :8۶ماده 

یـا بـه درخواسـت     رأساًقواند  ورود نداش ه ی  گذشت کرده ب شد و قاقیق ت مقدم قی هح ک مل ب شدت دادس  ن می

کیفری را بالف صله بدون صفدور   ب  اعزا  م تح به دادگ ه و در صورت حضور ش کی به همراه اوت دعوای بازپرس،

دهد و به م تح قفتیح  بدون قأخیر قشكیل رلسه می در این موردت دادگ ه ۲صورت شف هی مطرح کند. کیفرخواست به

صورت درخواست م تحت حفداقل سفه    قدارك دف ع متلت بخواهد که در کند که حق دارد برای قییین وکیل و می

قفتیح این موضوع و پ سخ م تح ب ید در صورقمجلس دادگ ه قید شود. هرگ ه م تح از  شود. روز به او متلت داده می

قاقیق قی  کند و اگر ضمن رسیدگی انج   اس ف ده نكندت دادگ ه در هم ن رلسهت رسیدگی و رأی ص در می این حق

دهد. أخفذ قفأمین    ض بط ن دادگس ری می ج   و ی  دس ور قكمیل قاقیق ت را به دادس  ن ی را الز  بداندت آنت  را ان

قواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست  ضرر و زی ن می م ن ست از م تح ب  دادگ ه است. ش کی در صورت مط لبه

ی و رأی مق ضفی صف در   ف رغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیف ن رسفیدگ   قواند خود را ققدیح کند و دادگ ه می

 9 نم ید.

 دهند که بس ه پسف ی حف وی مفواد مخفدرت     احتمال قوین و ام راتت یبر مبن ی قرا 1مأموران پست هرگ ه :8۷ماده 

از سفوی مرارفع    منفجرهت اسلاه گر ت اقال  امنی فی مطف بق فترسفت اعالمفی     سمیت میكروبی خطرن ك و ی  مواد 

و شفود   قوقیف  مفی   صـورتمجلس  تنظـیم س یر آالت و ادوات رر  استت ماموله پس ی ب   و یاصالح به پست  ذی

صالح و بررسیت در صفورت من ففی    مرارع ذی رسد. دادس  ن پس از أخذ نظر می فوری به اطالع دادستانموضوع 

 5 کند. بس ه پس ی را ص در می بودن اح م لت بالف صله دس ور اس رداد ی  ارس ل

                                                           
 .دعوا عدم طرح شفاهی استثاای - 7
 .331ماده « پ»رک. باد  - 1
 جلوگیری از اطاله دادرسی.هدف این ماده:  - 3
 ضابط خاص. - 1
 .همین قانون711رک. ماده  - 1
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 شودت آنف ن در امفور ماولفه قمف       که از طرف دادس  ن به می ون دادس  ن ی  دادی ر ارر ع می اموریدر  :88ماده 

و می ون  در غیاب دادستان کنند. وظ ی  و اخ ی رات دادس  ن را دارند و قات قیلیم ت و نظ رت او انج   وظیفه می

که سن بیش ری داردت ر نشین دادسف  ن   دادی ری اوت دادی ری که س بقه قض یی بیش ری دارد و در صورت قس ویت

 شود. می

  غیاب داستان یا معاون او 

 .دادیار با سابقه بیشتر: تساوی سابقه = دادیار با سن بیشتر 

 و اختیارات بازپرس وظايف –فصل چهارم 

 بازپرس و حدود آن اختیارات –مبحث اول 

وقوع  ۲ان ن ه ب زپرست ن ظر 4ارر ع دادس  ن است.به قاقیق ت مقدم قی از سوی ب زپرس منوب به  شروع :83ماده 

 9در صورت اررف ع دادسف  نت   رس ند و دادس  ن می اطالعکندت مراقت را فوری به  میشروع رر  ب شد قاقیق ت را 

 دهد. قاقیق ت را ادامه می

  ق.م.ا  711ارجاع قاطع مرور زمان تعقیب است رک. ماده 

  :شتود، ارجتاع پرونتده بتا ریتیس       که شعب متعدد دادگاه تشکیل متی  هایی در حوزه همین قانون: 998ماده ارجاع در دادگاه

تواند این وظیفه را بته یکتی از معاونتان ختود تفتویض کاتد و در صتورت عتدم          قضایی می حوزه قضایی است. رییس حوزه

 ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است. ارجاع با رییس شعبه حضور آنان،

 حاکم بر تحقیقاتاصول 

هرگونه شروع به تحقیقات باید با ارجاع دادستان صورت گیرد و ایتن از بتاب    اصل لزوم ارجاع دادستان: .4

استثاا : بازپرس ناظر وقوع جرم باشد = الف( شروع به تحقیقات + ب(  –ریاست  و نظارت عالیه است. 

 اطالع به داستان.

اصل بر این است که بازپرس شخصاً تحقیقتات را انجتام دهتد، و      بودن تحقیقات: 1اصل لزوم قائم به شخص .۲

 استثاائاً در دو مورد شخص بازپرس موضوعیت ندارد و تحقیقات را دادستان نیز می تواند انجام دهد. 

  نباشد  311الف( از جرایم ماده 

                  .جمع شود.با هم اين هر دو شرط بايد ب( در صورت غیاب بازپرس 

                                                           
 اصل لزوم ارجاع  ممکن است از ناحیه دایار ارجاع این امر انجام شود. - 7
 استثاای اصل لزوم ارجاع. - 1
 رجوع به اصل لزوم ارجاع. - 3
 بازپرس. - 1
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 تحقیقات مقدماتی تعریف

 دیگر مق م ت قض ییت برای حفظ یامقدم قیت مجموعه اقدام ت ق نونی است که از سوی ب زپرس  قاقیق ت :31اده م

 شود. شدن م تح انج   می آوری ادله وقوع رر ت شن س ییت ی ف ن و رلوگیری از فرار ی  مخفی ح و رمعیآث ر و عال

 نظام تفتیشی در مرحله مقدماتی

گیرد مگر در مواردی که ق نون بفه نافو دیگفری مقفرر      صورت مارم نه صورت می  مقدم قی به قاقیق ت :34ماده 

نم ید.کلیه اشخ صی که در رری ن قاقیق ت مقدم قی حضور دارند موظ  به حفظ این اسرار هس ند ودر صفورت  

 شوند. ای ماكو  می قخل ت به مج زات رر  افش ی اسرار شغلی و حرفه

  اصل محرمانه بودن تحقیقات را بیان می کاد.این ماده 

  محترم   بته مااستبت شتغل یتا حرفته ختود        کلیه کسانی کهاطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و  ق.م.ا. تعزیرات: ۶18ماده

سال حبس و یا به یک  ، اسرار مردم را افشا کااد به سه ماه و یک روز تا یک  شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار می

 .شوند جزای نقدی محکوم می میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال 

 (901ماده ) مستوجب مجازات های مقرر در در غیر ررایح 4مقدم قی قم   ررایح بر عتده ب زپرس است. قاقیق ت :3۲ماده 

قییفین   ب زپرست دادس  ن نیز دارای قم   وظ ی  و اخ ی راقی است که بفرای بف زپرس   کمبود در صورت این ق نونت

 و ی دادیاریقرارهای نهادهدت  شده است. در این ح لتت ان ن ه دادس  ن انج   قاقیق ت مقدم قی را به دادی ر ارر ع

برسد و دادس  ن نیفز مكلف     نظر دادستانروز صدور به  م تحت ب ید در هم ن منتهی به بازداشتهم نین قرار قأمین 

 ب ره اظت رنظر کند. در این است حداکثر ظرف بیست و ات ر س عت

 عد  دس رسی به ب زپرس دیگر در آن ومیذور بودن وی از انج   وظیفه  یاعد  حضور ب زپرس  در صورت :تبصره

رییس حوزه قضف ییت   قییین وبه قق ض ی دادس  ن  دادرس دادگاه( این ق نونت ۱۰۲دادسرا در ررایح موضوع م ده )

 دهد. انج   می فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکوروظیفه ب زپرس را 

  عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس قضایی بخش، وظایف دادستان بر  حوزه در :همین قانون ۲1ماده

 دادگاه است. البدل علی

  ( این قانون، ریتیس دادگتاه بختش بته جانشتیای از بتازپرس و تحتت        311موضوع ماده ) در جرایم :همین قانون 99۷ماده

قضتایی،   ارجاع رییس حوزهنماید. در صورت تعدد شعب با  دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می نظارت و تعلیمات

عاتوان جانشتین    البتدل بته   علتی  دار این وظیفه هستاد. هرگاه دادگاه بخش فاقد ریتیس باشتد، دادرس   رؤسای شعب عهده

 دادستان است. کاد و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده بازپرس اقدام می

                                                           
 اصل قائم به شخص بودن تحقیقات توسط بازپرس. - 7
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 تحقیقات اصل بی طرفی

 و در حدود اخ ی رات ق نونیت قاقیق ت را انج   دهد و در کش  اوض ع طرفی بیب ید در کم ل  ب زپرس :39ماده 

 است فرق نگذارد. به نفع یا ضرر متهمو احوالی که 

  تترین مهلتت   قضایی باید با بیطرفی و استقالل کامل به اتهتام انتستابی بته اشتخاص در کوتتاه      مراجع همین قانون:9ماده 

شتدن فرآیاتد دادرستی     و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختتالل یتا طتوالنی   ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایاد 

 شود، جلوگیری کااد. کیفری می

 مقدم قی ب ید به سرعت و به ناو مس مر انج   شود و ای   قیطیل م نع انج   آن نیست. قاقیق ت :31ه ماد

 .این ماده اصل سرعت  و اصل استمرار تحقیقات را بیان می کاد 

 عمفل آورد و در  ح رر ت اقدام ت فوری را بفه یمكل  است برای رلوگیری از اما ی آث ر و عال ب زپرس :35ماده 

 آوری ادله وقوع رر  قأخیر نكند. قاصیل و رمع

  تحقیقات را بیان می کاد این ماده اصل فوریت 

 همین قانون. 711ه: محکومیت انتظامی تا درجه چهار  تبصره ماده ضمانت اجرای این ماد 

 + استثنای آن 4محرمانه و غیرعلنی بودناصل 

 هف   قصویر و س یر مشخص ت مربوب به هویت م تح در کلیه مراحل قاقیق ت مقدم قی قوسط رس نه ان ش ر :3۶ماده 

موافقفت   و مگر در مورد اشخ ص زیر که قنتف  بفه درخواسفت بف زپرس     ۲و مرارع ان ظ می و قض یی ممنوع است

 9است: دادس  ن شترس  نت ان ش ر قصویر و ی  س یر مشخص ت مربوب به هویت آن ن مج ز

ایفن قف نون کفه     1(۱۰۲موضوع بنده ی )الف (ت )ب(ت )پ( و )ت( مف ده )   عمدیارقك ب ررایح  م تم ن به :الف

دستیابی بـه آنـان    امکاناز طریق دیگفری   وبرای قوره اقت   به آن ن ورود داش ه ب شد  دالیل کافی و بوده متواری

یف  قصفویر بفه دسفت آمفده از طریفق        به منظور شن س یی آن ن و ی  قكمیل ادلهت قصفویر اصفلی و   موجود نباشد،

 شود. نگ ری آن ن من شر می اتره

و  اند کرده اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرارنسبت به  چند فقره جرمم تم ن دس گیرشده که به ارقك ب  :ب

 شود. من شر می و طرح شك یت و ی  اق مه دعوای خصوصی قوسط آن نت دیدگان برای آگاهی بزهقصویر آن ن 

                                                           
 نظام تفتیشی. - 7
 اصل مماوعیت انتشار تصویر متهم. - 1
 استثاای مماوعیت انتشار تصویر متهم. - 3
 ، بجز جرایم سیاسی مطبوعاتی.311تمام جرایم موضوع ماده  - 1
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خف نواده   دیدهت ش هدت مطلعت اعال  کننده رر  ی  خ نواده آن ن و هم نین منظور حم یت از بزه  به ب زپرس 3۷:4ماده 

دسـتور  ض بط ن دادگسف ری   را به ۲اقدامات احتیاطیم تح در برابر قتدیداتت در صورت ضرورتت انج   برخی از 

 9به ب زپرس هس ند. ه گزارشیدهد. ض بط ن دادگس ری مكل  به انج   دس وره  و ارا می

ولفی   1عمفل آوردت  ادله وقوع رر  بهآوری  منظور رمع قاقیق ت و اقدام ت الز  را به شخصاًب ید  ب زپرس :38ماده 

قف یشت قاقیق از شتود  این ق نونت 5(۱۰۲قواند در غیر ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) می

دیگری را که برای کش  رر  الز  بدانفدت   آوری اطالع ت و ادله وقوع رر  و ی  هر اقدا  ق نونی و مطلی نت رمع

صورتت ضمن نظ رتت ان ن ه قكمیل آنتف     که در این ارجاع دهد به ضابطان دادگستریپس از دادن قیلیم ت الز  

 ۶کند. اقخ ذ می را الز  بداندت قصمیح مق ضی

دادگسهتری   با همکاری ضـابطان این قانون نیز بازرس مي توانهد   ۷(901بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )در  :تبصره

 تحقیقات الزم را انجام دهد.

 و بدون شك یت ش کی 8مرتبط نباشدرا کش  کند که ب  رر  اول  ضمن تحقیق، جرم دیگریب زپرس  هرگ ه :33ماده 

رلوگیری از فرار ی  مخفی  رر  و ح وقوعیرا طبق ق نون برای حفظ آث ر و عال اقدامات الزم 3،نیز ق بل قیقیت ب شد

دهد و در صورت ارر ع دادس  نت قاقیق ت را  می دادستان اطالعمراقت را به همزمان آورد و  عمل می شدن م تح به

 41دهد. ادامه می

 در صورت امکان،مراقت  44رر  کش  شده از ررایمی ب شد که ب  شك یت ش کی ق بل قیقیت استت ان ن ه :تبصره

 رسد. می دیده بزهبه ناو مق ضی به اطالع  دادستانقوسط 

 برای تحقیقات توسط بازپرس. ارجاع از ناحیه دادستان: الزم و ضروری 

                                                           
 . است 171حدودی مشابه ماده  تا[ 91این ماده ] .همین قانون 171رک. ماده  - 7
 هر اقدامی برای جلوگیری از تهدیدات. - 1
 نقش حمایتی بازپرس. - 3
 اصل قائم به شخص بودن تحقیقات توسط بازپرس. - 1
 ، بجز جرایم سیاسی مطبوعاتی.311تمام جرایم موضوع ماده  - 1
 استثاای قائم به شخص بودن  ارجاع به ضابط + حضور بازپرس. - 1
 ، بجز جرایم سیاسی مطبوعاتی.311تمام جرایم موضوع ماده  - 1
 که مرتبط باشد، نیازی به اطالع دادن به دادستان نمی باشد!.در صورتی  - 1
 جرم غیرقابل گذشت. - 9

 : اصل لزوم ارجاع.19رک. ماده  - 71
 .جرم قابل گذشت - 77
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 عدم جواز دسترسی به محتویات پرونده

  مطالعه یا دسترسی به » اصل بر این است که تحقیقات تفتیشی است و به همین دلیل قانونگذار از عبارت

بته تحقیقتات   »به جتای آن کته مقترر کاتد      –استفاده کرده « تحقیقاتی که با کشف حقیقت ماافات ندارد

  «آن که ماافی با کشف حقیقت باشددسترسی یابد مگر 

     امتا چتون    –زیرا اگر به صورت اخیر بیان می شد نسبت به شاکی  اصل بر اتهامی بتودن تحقیقتات بتود

 محدودیت از همان ابتدا برای شاکی وجود دارد همچاان تحقیقات نسبت به شاکی نیز تفتیشی است. 

 نکته:

 ت، افترا است، اصل بر این است که انتشار مطالب خالف قانون یا خالف شرع، چون نسبت دادن جرم اس

 مرجع صالح مطالب را ماتشر کاد مگر آن که استثاائاً شاکی در مقام احقاق حق در 

  در این صورت طبق رای وحدت رویه دیوان عال کشور، به دلیل فقدان سو  نیت خاص از باب جرم افترا

 قابل تعقیب نیست حتی اگر متهم تبرئه شده باشد.

حضفور   اش را اظت ر کند و در قاقیق ت قاقیق تت شتود خود را میرفی و ادلهقواند در هنگ    می ش کی :411ماده 

مط لیه کنفد   4منافات ندارد، که با ضرورت کشف حقیقتی بدت صورقمجلس قاقیق ت مقدم قی ی  س یر اوراق پرونده را 

 ۲و ی  به هزینه خود از آنت  قصویر ی  رونوشت بگیرد.

 ان ن ه ب زپرس مط لیه ی  دس رسی به قم   یف  برخفی از اوراق پرونفده را   درخواست ش کیت  در صورت :4تبصره 

قفرارت حضفوری بفه     کند. این را ص در می  رد درخواستقرار  من فی ب  ضرورت کش  حقیقت بداندت ب  ذکر دلیلت

به  العاده فوقمكل  است در وقت  در دادگ ه ص لح است. دادگ ه سه روز قابل اعتراضشود و ظرف  ش کی ابالغ می

 9 است.ی اع راض رسیدگی و اقخ ذ قصمیح کند. قصمیح دادگ ه قطی

 و اسن د ح وی مط لت مربوب به قاقیقف ت رفرایح منف فی عففت     و 1بندی شده اسن د و مدارك طبقهیه ارا :۲تبصره 

 است. ممنوعو خ رری به ش کی   ررایح علیه امنیت داخلی

کنفدت   و مدارکی که ان ش ر آنت  به مورت شرع ی  ق نون ممنوع است ام نف ع ب ید از ان ش ر مط لت  ش کی :9تبصره 

 .در مق   احق ق حق خود در مرارع ص لح مگر

                                                           
 اصل بر این است که با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. - 4
 شاکی حق دسترسی + عدم ماافات با کشف حقیقت. –اصل بر این است که تحقیقات نسبت به هر دو طرف تفتیشی است  متهم حق دسترسی ندارد  - 1

ا به ساکن صاادر ماي   ، ابتد434ماده  موضو « قرار عدم دسترسي»در اين است که  434با ماده  411تفاوت عمده ماده همین قانون؛   434ماده رک.  - 9

 .شاکي صادر مي شود در پي درخواستلزوماً ، 411موضو  ماده  «مطالعه يا دسترسي قرار رد درخواست»اما  شود،
 محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری. اسناد طبقه بندی شده: - 1
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 امکان دسترسی به اطالعات بزه دیده

        حمایت از بزه دیده نیازماد جلوگیری از دسترسی به اطالعات راجع بته اوستت  و از آنجتا کته اصتل بتر

ائاً اگر احتمال خطر برای تمامیت جسمانی و یا حیثیت بتزه دیتده وجتود    امکان دسترسی می باشد، استثا

تتتتتان دسترسی بته اطالعتات   داشته باشد، بازپرس یا دادگاه وظیفه دارد تدابیری برای جلوگیری از امک

 دیده اتخاذ نماید.بزه 

 :امکان دسترسی به اطالعات بزه دیده  اصل 

 :برای حیثیت = تکلیف بازپرس یا دادگاه + تدابیر جلتوگیری  خطر برای تمامیت جسمانی و خطر  استثناء

 از دسترسی به اطالعات.

 دیدهت از قبیل نف   و نف   خف نوادگیت    است در مواردی که دس رسی به اطالع ت فردی بزه مکلف ب زپرس :414ماده 

به همراه داش ه ب شدت  رادیده  بزه 4جسمانی و حیثیتنش نی و شم ره قلفنت اح م ل خطر و قتدید ردی علیه قم میت 

کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگ ه نیفز   قدابیر مق ضی را برای رلوگیری از دس رسی به این اطالع ت اقخ ذ

 ۲شود. دیده اعم ل می بزه به قشخیص رییس دادگ ه و ب  رع یت مص لح

 . ........ بازپرس و یا دادگاه مکلف است 

 یک امر استثاایی است. جلوگیری از دسترسی به اطالعات 

مگر هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست،  م منافي عفت ممنوع است و پرسش ازایهرگونه تعقیب و تحقیق در جر انجام :41۲ماده 

صهورت، تعقیهب و     باشد که در این سازمان یافته یا به عنفیا  دارای شاکي یا  وه مرئی و منظر عام واقع شددر مواردی که جرم در 

 شود. انجام مي مقام قضاییو احوال مشهود توسط  در محدوده شکایت و یا اوراع فقطتحقیق 

داشته باشد، قاري وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم  در جرایم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار :4تبصره 

 کند. اقرار مي

  است عواقت شت دت ف قد شرایط ق نونی را به ش هدان قذکر دهد. مكل  ق ضی :۲تبصره 

 حق طـرح شـکایت  دیده ماجور ب شدت ولی ی  سرپرست قف نونی او   مذکور در این م دهت اگر بزه در ررایح :9تبصره 

 دارد.حق طرح شك یت  نیز ق نونی او ولی یا سرپرستدیده ب لغی که سن او زیر هجده س ل استت  دارد. در مورد بزه

   ... اصل بر ماع تحقیق و تعقیب جرایم ماافی عفت است  مگر 

                                                           
 جان و آبرو. - 7
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 محکومیت انتظامی تا درجه چهار  ،همین قانون 711مطابق تبصره ماده  :تبصره یک آن و 41۲ ضمانت اجرای ماده 

 را بیان می کاد  [در جرایم ماافی عفت] این ماده: اصل ماع تعقیب یا تحقیق 

  عموم واقع شدن: علای بودن نیست، چرا که علای یعاتی جترم در جتایی واقتع     ماظور از در مرئی و ماظر

 شود که معد برای حضور عموم است، اگر چه در آن لحظه هیچ کس حضور نداشته باشد 

  ماظور از عواقب در تبصره دو یعای: تعزیر شهادت کذب و حد قذف است 

  ،را بیان می کااد  اصل بزه پوشیتبصره های یک و دو 

  سال مشمول مقرات خاص نوجوانان هستاد، برای ولی یا سرپرستت   71: چون افراد زیر 3 بصرهتشرح

 امکان طرح شکایت را پذیرفته است. نیز

 به طور خالصه:

 بزه دیده محجور + حق شکایت = ولی یا سرپرست  

  ه یا ولی یا سرپرستدسال = حق شکایت  خود بزه دی 71بالغ زیر. 

و در  قـوای انتظـامی  قوانفد از   شودت او مفی  مقاومتیدر برابر مق   قض یی به هنگ   انج   وظیفه  هرگ ه :419ماده 

هس ند. در صورت عد   اس ف ده کند. این قوا مكل  به انج   دس ور مق   قض یی نیروهای نظامیاز  ضرورتصورت 

 شود. اررای دس ورت مس نك  به مج زات مقرر ق نونی ماكو  می

  چاانچه هریک از صاحب ماصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبته و   . کتاب پنجم )تعزیرات(:ق.م.ا 5۷۶ماده

قتوانین مملکتتی و یتا اجترای احکتام یتا اوامتر         خود سو  استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجترای  مقامی که باشد از مقام

انفصال از خدمات دولتی از یک تا پتاج   طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به امری که از  مقامات قضایی یا هرگونه

 .سال محکوم خواهد شد

  مامورین دولت در حتین انجتام وظیفته      هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ا. کتاب پنجم )تعزیرات(:.مق. ۶1۷ماده

 : د و مجازات آن به شرح ذیل استشو آنان به عمل آید تمرد محسوب می

   هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال .4

   سال هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه .۲

 . در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال .9

 .مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد هم بشود به  تبصره ت اگر متمرد در هاگام تمرد مرتکب جرم دیگری

  بترای   تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی مماتوع کاتد و   ضرورت، بازپرس می در صورت :همین قانون 411ماده

صتورت،   کته در ایتن  مربوط استفاده کاتد   اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهاگی مقامات

 است. نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری
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که م تح میین نیستت مخفی شفده و یف  دس رسفی بفه او مشفكل اسفتت        قواند به عذر آن نمی ب زپرس :411ماده 

قاقیق ت الز ت  ت هرگ ه ب  انج  درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشتدر ررایح قیزیری  4خود را م وق  کند. قاقیق ت

ص در و پرونفده   قرار توقف تحقیقات بگذردت ب  موافقت دادس  نت دو سال تمام از وقوع جرم و معلوم نشودرر   مرتکب

قوانفد ظفرف    مفی  شاکیشود.  ش کی داردت به ش کی ابالغ می و مراقت در مواردی که پرونده بایگانیطور موقت  به

مرقكفت   یارا به دادس  ن اعال  کند  هویت مرتکبکند. هرگ ه ش کیت  اعتراضقرار  متلت اع راض به قراره ت به این

مط بق قف نون   شود. در مواردی که پرونده می مجدداً تعقیبدیگری شن خ ه شودت به دس ور دادس  ن موضوع  به ناو

 کند. اقدا  می طور مس قیح در دادگ ه مطرح شودت دادگ ه رأس ًت مط بق مقررات این م ده به

ماتتتتع  اصتتتتل

 توقف تحقیق 

 ماع مطلق  درجه یک تا سه 

 + موافقت دادستان = معین نبودن مرتکب + سپری شدن دو سال از وقوع جرم 1تا  1درجه ماع نسبی  

       در تمامی مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه معرفی متی شتود، تمتامی اختیتارات بتازپرس و

 به دادگاه ماتقل می شود دادستان 

 همین قانون. 711ه: محکومیت انتظامی تا درجه چهار  مستاد به تبصره ماده ضمانت اجرای این ماد 

و  کند در رری ن قاقیق تت قق ض ی ق نونی دادس  ن را اررا و مراقت را در صورقمجلس قید می ب زپرس :415ماده 

را بفه دادسف  ن اعفال      مقدور نب شد مراقفت هرگ ه در هنگ   اررا ب  اشك ل مواره شودت به ناوی که انج   قق ض  

 نم ید. می

 .جایگاه بازپرس در دادسرا: از نظر اداری زیر نظر دادستان، اما از نظر قضایی مستقل است 
  :گزارش کار ارجاع شده.این ماده 

مكل  است پیش از أخفذ مرخصفیت عزیمفت بفه مأموریفتت ان قف ل و م ننفد آنت نسفبت بفه           ب زپرس :41۶ماده 

آزادی  ب شندت اقدا  ق نونی الز  را انج   دهفد و در صفورقی کفه امكف ن     که م تم ن آنت  ب زداشت می ه یی پرونده

 به دادس  ن اعال  کند. کتبیطور   زندانی به هر علت فراهح نشودت مراقت را به
 ( استمرار بازداشت = اعالم کتبی به صورت تمثیلیمرخصی، ماموریت یا انتقال بازپرس + ).به دادستان 

 استمرار بازداشت  یعای : آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود امکان 
 .ضمانت اجرای عدم اعالم: محکومیت انتظامی تا درجه چهار 

انتظامی  محکومیت ( این ق نون مورفت ۵۰۲( م ده )۵( و قبصره )۵۰۶(ت )۵۰۲(ت )۳۱این م ده و مواد ) قخل  از :تبصره

 ق  درره ات ر است.

  :پوشاندن جرم. :41۲ماده  7تبصره  منع تعقیب؛ :411 تحقیق در جرایم منافي عفت؛ :41۲ فوریت در کار؛ :35 تعیین تکلیف بازداشت شدگان؛این ماده 
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ق بفل   هرگ ه این قق ض  مب نی بفر ادلفه   ۲خود را از ب زپرس بخواهد. 4قواند قأمین ضرر و زی ن می ش کی :41۷ماده 

 کند. قرار قأمین خواس ه ص در می بازپرسقبول ب شدت 

قأمین  ب  صدور قرار قأمین خواس هت اموال م تح قوقی  شودت ب زپرس مكل  است هنگ   صدور قرار ان ن ه :تبصره

 کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

 .عدم مالزمه تامین خواسته با توقیف 

  نمی خواهد.بات امر دیگری، خسارتی احتمالی ث: بدون اقابل قبول باشد مبتای بر ادلهاگر تقاضای او 

 همین قانون. 111. رک. ماده به تقاضای متهم : قابل اعتراضقرار تأمین خواسته 

خواس ه ش کیت عین میین نبوده ی  عین میین بودهت ام  قوقی  آن ممكفن نب شفدت بف زپرس     که درصورقی :418ماده 

  کند. ه ی م تح قوقی  می داراییو  سایر اموالمبلغ ضرر و زی ن ش کی از  می دل

 توقیف معادل مبلغ از اموال و دارایی درخواست شاکی ]عین معین نباشد یا عدم امکان توقیف عین معین[ ؛قرار تامین خواسته =. 

در  قفأخیر  و شود. در مواردی که ابالغ فوری ممكن نیسفت  قأمین خواس ه به ماض ابالغت اررا، می قرار :413ماده 

 فوراً به اطالع دادستاناین مواردت  شود. شودت اب دا قرار قأمینت اررا و سپس ابالغ می قضییع خواس ه می اررا مورت

 اجـرا در اررای احك   کیففری دادسفرای مربفوب     مدنی مقررات اجرای احکامرسد. قرار قأمین خواس ه مط بق  می

 شود. می

 :اجرا  ابتدا ابالغ، سپس اصل 

 :اطالع فوری به دادستان. امکان تضییع خواسته وعدم امکان ابالغ فوری  ابالغ  ابتدا اجرا، سپس استثناء + 

 .قرار تامین خواسته = مطابق مقررات اجرای احکام مدنی  

آن  رففع اشفك الت ن شفی از ارفرای     وابت   و ارم ل از قرار قأمین خواس ه به عتده ب زپرس است  رفع :441ماده 

 آید. عمل می ق ضی اررای احك   به یاقوسط دادس  ن 

 در محتوا = بازپرس. رفع ابهام یا اجمال قرار تامین خواسته 

 قاضی اجرای احکام. یااشکال در اجرا = دادستان رفع 

مطف بق   نسبت به قوقی  اموال ن شی از اررای قرار قأمین خواس هت اعتراض اشخاص ثالثحقوقی به  دادگ ه :444ماده 

 کند. اررای احك   مدنی رسیدگی میمقررات 

 .اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال = دادگاه حقوقی + مقرارات اجرای احکام مدنی 
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 قبـل از خـتم دادرسـی،   که مط لبه خواس ه به ققدیح دادخواست نی ز داردت ان ن ه ش کی ق   در مواردی :44۲ماده 

قأمین خواسف ه رففع اثفر     به درخواست م تحت از قرار نکند،تقدیم ضرر و زی ن خود را به دادگ ه کیفری  دادخواست

 شود. می

  تواند تصویر یتا رونوشتت مصتدق تمتام     آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می پس از: همین قانون 45ماده 

، دادخواستت ضترر و   دادرستی   ختتم  از اعالم  تا قبلادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کاد و 

 دادرسی مدنی است. به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین زیان خود را تسلیم دادگاه کاد. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی

هفر   ص در و ی  پرونده به قرار منع تعقیبی   تعقیب متهم موقوفکه به رت ی از رت ت ق نونیت  در صورقی :449ماده 

 شود. از قطییت رأی و اررای آنت از قرار قأمین خواس ه رفع اثر میشودت پس  مختومهکیفیت 

 «: موارد رفع اثر از تامین خواسته449و  441مواد »
 

 رفع اثر از تامین خواسته:

 «نیازی به درخواست ندارد»

  ماع تعقیب 

  موقوفی تعقیب 

  مختومه شدن پرونده 

  771ماده  دادرسی.عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از ختم. 

 از فی لیت قم   ی  بخشی از امور خدم قی ی  قولیدی از قبیل امور قج ریت کش ورزیت فی لیفت  رلوگیری :441ماده 

ن یمواردی که حست قفرا  مگر در ته  و م نند آن ممنوع است ه ی قج رقی و قی ونی ه  و شرکت ه ت ک رخ نه ک رگ ه

ب شد که مضر به سالمتت مخل امنیت ر میفه   ای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهمیقول و ادله مثب هت ادامه این فی لیت 

 آن بخـش از است ب  اطالع دادسف  نت حسفت مفورد از     مکلف و ی  نظح عمومی ب شد که در این صورتت ب زپرس

پفس از ابفالغ ق بفل     پنج روزظرف  تصمیمرا در قصمیح خود قید کند. این  مذکور رلوگیری و ادله ی دشده فعالیت

 است. مربوط کیفری دادگاهاع راض در 

  مماوعیت جلوگیری از فعالیت امور خدماتی یا تولیدی  اصل:

 

 استثناء:

 

 فعالیت متضمن جرم باشد: سه حالت دارد:
  بازپرس مضر سالمت 

+ 

 اطالع دادستان:

جلوگیری دستور 

آن  فعالیتتتتتتاز 

 .بخش

  مخل امایت 

 مخل نظم عمومی. 

 روز از تاریخ ابالغ. 1 قابل اعتراض:
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یک  است. اگر ممنوعخوردگی و قراشیدن کلم ت در اوراق ب زرویی و قاقیق تت  بین سطورت قلح نوش ن :445ماده 

قاقیق  و شخصی که بازپرسی  اند کلمه اض فه گردد ب ید بر روی آن خط ن زکی کشیده و این موضوع قید شود و 

از قلفح اف ف ده و در ح شفیه نوشف ه شفودت       کنند. هم نین اگر یک ی  اند کلمه امضاءآیدت آن را  از او به عمل می

اسفت.   یب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبارترت این شده ب ید زیر آن را امض ، کنند. هرگ ه اشخ ص ی د

اسفت. در   الزامـی در قم   مراحل دادرسی از سوی مق م ت قض یی و ض بط ن دادگس ری  رعایت مقررات این ماده

 اشخ ص فوق برسد. یی موضوع ب ید در ذیل برگه قوضیح داده شده و به امض یرز خوردگی صورت قلح

 بازجویی را بیان می کاد  لی اوراقاین ماده صحت شک 

  ، ... مطلقاً مماوع[ را بیان می کاد به طور کلیتغییر صدر ماده: نوشتن بین سطور و[  

  :مماوع نسبی[ بیان می کاد به طور جزییتغییر اگر یک یا چاد کلمه ... ، ابتدای خط دوم ماده[  

  امضای بازپرس + امضای شخص مورد تحقیق تغییر هرگونه  

 عدم اعتبار تغییرات.ی عدم امضای افراد مذکورضمانت اجرا : 

 بازپرس صالحیت -مبحث دوم

کنفد و در   در حوزه قض یی مال مأموریت خود ب  رع یت مف د ایفن قف نون ایفف ی وظیففه مفی      ب زپرس :44۶ماده 

 4نم ید: ورود رت ت ق نونی در موارد زیر شروع به قاقیق می صورت

 ]وقوع[ ؛او واقع شود مأموریتقضایی محل  حوزهرر  در  :الف

قض یی دیگری واقع گردد و در حوزه قض یی مال مأموریت او کشف  یف  مف تح در آن حفوزه      رر  در حوزه :ب

 ]کشف و دستگیری[ ؛شود دس گیر

او  قض یی دیگری واقع شودت ام  م تح ی  مظنون به ارقك ب رر  در حوزه قض یی مال مأموریت رر  در حوزه :پ

 ]اقامت متهم یا مظنون[ مقیح ب شد.

  ،را بیان می کاد. جهات شروع به تحقیق توسط بازپرساین ماده 

 .استثااعات بر صالحیت: صالحیت اضافی، صالحیت انحصاری ]پایتخت و مرکز استان[ و احاله 
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 که رر  خ رج از حوزه قض یی مال مأموریت ب زپرس واقع شدهت ام  در حوزه او کش  یف   در مواردی :44۷ماده 

لفزو ت   آورد و در صفورت  در آن حوزه دس گیر شودت ب زپرس قاقیق ت و اقدام ت مق ضی را به عمل مفی  مرقكت

پس از رسیدگی به اع فراض وی   کند و ان ن ه قرار ص دره من تی به ب زداشت م تح شودت قرار قأمین نیز ص در می

پرونده را بـه همـراه   ت صدور قرار عدم صالحیت ب  نم یدت در دادگ ه کیفری که ب زپرس در مییت آن انج   وظیفه می

 فرس د. می دادسرای محل وقوع جرم به ظرف چهل و هشت ساعت،حداکثر  متهم،

 .اقدامات پس از معلوم شدن محل وقوع جرم 

     وقوع جرم در حوزه قضایی دیگر + کشف یا دستگیری در حوزه قضایی بازپرس = قرار عتدم صتالحیت )معلتوم

 ساعت = ارجاع به دادسرای محل وقوع جرم. 11+ پرونده همراه با متهم + ظرف شدن محل وقوع جرم( 

 محل وقـوع آن آث ر و ادله وقوع ررمی در حوزه قض یی مال مأموریت ب زپرس کش  شودت ام   هرگ ه :448ماده 

وقوع رر  ق  خ ح  کند و اگر مال ت ب زپرس ضمن انج   قاقیق تت سیی در کش  مال وقوع رر  میمعلوم نباشد

 کند. می اظهار عقیدهقاقیق ت مشخص نشودت ب زپرس در خصوص موضوعت 

 :به نظر می رسد حق صدور قرار نهایی را ندارد! اظهار عقیده 

 :عدم مشخص شدن محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات =  بازپرس اظهار عقیده کاد. استثناء 

 شتود و مطلعت می ینه مالت ب زرسی از من زل و امف کن و اشفی ،ت  قاقیق از م تحت اس م ع شت دت  هرگ ه :443ماده 

الز  شودت وی  مال مأموریت ب زپرس خارج از حوزه قضاییآوری آالت رر  و به طور کلی هر اقدا  دیگری  رمع

دت مورد نی ز پرونده و قصریح موار مط بق مقررات ق نونی و ارس ل اصل ی  قصویر اوراققرار نیابت قضایی ب  صدور 

موضفوع نی بفت را انجف       ی،یحدود مفاد نیابت اعطـا  در کند. این ب زپرس انج   آنت  را از ب زپرس مالت قق ض  می

و در  فرستد دهنده می نزد مرجع نیابتبه همراه س یر مدارك به دست آمده  دهد و اوراق قنظیمی را پس از امض ، می

نی بت به  ب شدت اوراق را برای اررای حوزه قضایی دیگریقم   ی  بخشی از مف د نی بتت مربوب به  صورقی که اررای

 .دارد دهنده اعال  می مررع مزبور ارس ل و مراقت را به ب زپرس نی بت

  نیابت نیازی به تایید دادستان ندارد.قرار 

 البدل دادگ ه آن مال است. ی  دادرس علیعتده رییس   نی بت قض یی در حوزه قض یی بخش به انج    :4تبصره 

 ب شفدت   مسـتند رأی دادگـاه  که اقرار م تح و ی  شت دت ش هد و ی  شت دت بر شت دت شف هدت   در مواردی :۲تبصره 

 4اس م ع آن قوسط ق ضی ص درکننده رأی الزامی است.
 اقدام تحقیقی خارج از حوزه قضایی بازپرس = قرار نیابت قضایی  
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  است که اقدامات تحقیقی قابل نیابت دادن هستاد و برای مثال شهادت شتهود را متی تتوان    اصل بر این

استماع نمود و اگر شهادت شهود به موازات سایر تحقیقاتی که در نیابت قضایی انجام شده مستاد  نیابتاً

 ا بر اساس آنان رای صادر شود صدور رای باشد همان تحقیقات نیابتی کفایت می کاد ت

  دیگر نمی تواند به شهادت شهودی کته   اانچه ماحصراً تاها مستاد رای دادگاه شهادت شهود باشداما چ

مبادرت به استتماع شتهادت    نیابتاً استماع شده استااد کاد، بلکه خود قاضی صادر کااده رای شخصاً باید

 شهود نماید.

  داده شده مجتدداً قاضتی صتادرکااده    لذا در موارد ذیل اگر تاها دلیل صدور رای باشاد، حتی اگر نیابتی

 رای باید این ادله را استماع نماید  اقرار، شهادت و شهادت بر شهادت.

 در مرحله نیابت قضایی وجود دارد. هم برای بازپرس نیابت دهاده و هم برای  امکان اخذ تامین متااسب

 .است بازپرس نیابت داده شده

نوع آن را  را میین ی  اخ ی ر أخذ قأمین ونوع تأمین قواند  در هنگ   صدور قرار نی بت قض یی می ب زپرس :4۲1ماده 

قاقیق از او درخواسفت شفده بف      به نظر ب زپرسی که قاقیق از او خواس ه شدهت واگذار کند. ان ن ه ب زپرسی که

 تأمین متناسبیم ن ست است به نظر خودت خواس ه شده ن  قوره به دف ع م تح و ادله ابرازی وی احراز کند که قأمین

قواند در صورت قوره اقتف   بف  نظفر     قق ض ی أخذ قأمین نشده ب شدت وی می کند. هم نین در موردی که أخذ می

 أخذ کند. تأمین مناسبخود 

 اظتف رنظر شودت پرونده رتفت   منتهی به بازداشت متهمدر اررای نی بت قض ییت قرار قأمین ص دره  هرگ ه :4۲4ماده 

مقررات در دادگ ه  شود. به اع راض م تح نسبت به قرار ب زداشتت مط بق نزد دادس  ن مال اررای نی بت ارس ل می

 4شود. ص لح مال اررای نی بتت رسیدگی می

      چاانچه در محل نیابت قرار تامین ماجر به بازداشت صادر شود هم از نظر تاییتد داستتان و هتم از نظتر

 به آن اعتراض می شود، دادستان و دادگاه محل اجرای نیابت صالح هستاد صالحیت مرجعی که 

  :قرار تامین ماجر به بازداشت 

 داستان محل اجرای نیابت  از نظر تایید: .4

 دادگاه محل اجرای نیابت. از نظر اعتراض: .۲
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به قشخیص ب زپرست مب شرت وی در انج   قاقیقی در خ رج از حوزه قض یی مافل مفأموری ش    هرگ ه :4۲۲ماده 

ب  دادس  ن  ضمن هم هنگی کسب نظر موافق وی،اعال  و پس از  دادس  ن به به نحو مستدلب شدت موضوع را  ضروری

ادگسف ری و مرارفع   ضف بط ن د  صـورت،   در اینکند.  مال و قات نظ رت اوت نسبت به اررای مأموریت اقدا  می

 رسمی مكل  به اررای دس وره ی ب زپرس هس ند.

  حتی اگر امکان نیابت دادن نیز باشتد، بتازپرس     ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقدر صورت

 .می تواند شخصاً از حوزه ماموریت خود خارج شده و خود مستقیماً تحقیق را انجام دهد

 نظر موافق دادستان + هماهاگی و نظارت دادستان محل انجام تحقیق. ضرورت مباشرت بازپرس در تحقیق = 

 محل، تحقیق محلي، بازرسي و کارشناسي معاينه :فصل پنجم

 برای کش  واقع و روشن شدن موضوعت قاقیق مالی ی  می ینه مال ضرورت ی بد و ی  م تح یف   هرگ ه :4۲9ماده 

 کند. قاقیق ت مالی ی  می ینه مال میاقدا  به  ش کی درخواست نم یندت ب زپرس

تحقیاااااق ياااااا 

 معاينه محل:

 ضرورت داشته باشد که یا بازپرس راساً انجام می دهد یا توسط ضابط 

 درخواست شاکی 

 درخواست متهم.

 یعای مشاهده محل ماشا وقوع دعوای کیفری. معایاه محل

 دارد ب ید در روز انج   شود. مراقت ضرورت در ضرورتمال و قاقیق مالی رز در مواردی که  می ینه :4۲1ماده 

 شود. می قیددس ور 

  شتود کته ضترورت     آید و در صورتی هاگام شب انجتام متی   عمل می و بازرسی مازل در روز به تفتیش همین قانون: 411ماده

محتل حضتور    درکاتد و در صتورت امکتان، ختود      اقتضا کاد. بازپرس دالیل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قیتد متی  

 یابد. می

 طلوع آفتاب تا غروب آن است. روز از :تبصره

  و یتا   وسیله بتازپرس   عمل آید و در همان روز به متهم به استثاای موارد ضروری باید در روز به جلب همین قانون: 489ماده

 قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

 هم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متتهم بتا نظتر   ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت مت تشخیص موارد :تبصره

 کاد. بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می
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شفود.   مال و قاقیق مالی قوسط ب زپرس و ی  به دس ور او قوسط ض بط دادگس ری انجف   مفی   می ینه :4۲5ماده 

از  مـانع آن نت  ح ضر شوندت ام  عد  حضور توانند میمی ینه مالت اشخ صی که در امر کیفری شرکت دارند  هنگ  

 نیست.انج   می ینه 

  همین قانون. 711دو مورد استثاایی دارد: ماده  معایاه محل و تحقیق محلی به ضابط امکانپذیر است.تفویض 

 ب شفدت حضور م تح ی  س یر اشخ صی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگ   می ینه مال ضروری  هرگ ه :تبصره

 مكلفند به دس ور ب زپرس در مال ح ضر شوند.

 شفود؛ امف  در رفرایح    قاقیق مالی و می ینه مالت ان ن ه ب زپرس الز  بداندت شخص ً ح ضر می هنگ   :4۲۶ماده 

و در اسفرع وقفت    شخصـاً ( این ق نون و هم نین هنگ   می ینه ارس دت مكل  است ۱۰۲موضوع بند )ال ( م ده )

 حضور ی بد.

  :ه ضابط را بیان می کاد.استثاای تفویض اختیار معایاه محل و تحقیق محلی باین ماده 

 دو مورد استلزوم مباشرت بازپرس در تحقیق یا معایاه محلی ،   

 در جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات است  .4

 معایاه اجساد. .۲

 شوند. در مفوارد ضفروریت بف زپرس    میقاقیق مالی و می ینه مالت شتود و مطلی ن نیز دعوت  هنگ   :4۲۷ماده 

اظتف رات اشفخ ص    به اثبات حقکند. ان ن ه  دعوتاست به مال  الزمقواند دیگر اشخ صی را که حضور آن ن  می

کنفدت   آن ن را ص در مفی  دس ور رلت بازپرسب شد و آن ن بدون عذر موره ح ضر نشوندت  منحصرموضوع این م ده 

 ب شد. داش ه ضرورتآن ن  حضور قشخیص ب زپرسمشروب به اینكه به 

  لزوم دعوت از شهود و مطلعان در معایاه محلی 

  امکان صدور دستور جلب شاهد یا مطلع وجود دارد:جمع شودچاانچه دو شرط با هم ، 

  داردوجود ندیگر  دلیل یا قراینِ ،اثبات حق ماحصر به اظهارات شاهد یا مطلع باشد. لذا برای اثبات .4

 ضرورت داشته باشد.حضور شاهد یا مطلع  .۲

شفوند کفه    مفی  دعـوت پزشکت داروس زت متندس و ارزی ب هنگف می   از قبیلرسمی ی  خبرهت  ک رشن س :4۲8ماده 

 ب شد. الزمآن ن از رتت علمی ی  فنی ی  میلوم ت مخصوص  اظت رنظر

 عمل آورد.  نیز دعوت به پزشک معالجقواند در صورت لزو  از  می ب زپرس :تبصره
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 بر تحقیق محلی ضوابط حاکم

 مـؤثر  و مكشوف که به ناوی در قضفیه  های مشهود تمام آثار و نشانهقاقیق مالی و می ینه مالت  هنگ   :4۲3ماده 

امض ی اشخ ص دخیفل   شود و به می قید و در صورقمجلس آوری جمعاستت به دس ور ب زپرس قوسط ک رشن س ن 

 رسد. در موضوع می

 گروه بررسی صحنه جرم

کارشناسـان  ت پزشک قـانونی که حست موردت م شفكل از   گروه بررسی صحنه جرمرر  ب ید قوسط  صانه :491ماده 

 4نظـارت  تحـت و عنداللزو  س یر ک رشن س ن اسفتت   کارآگاهان نیروی انتظامی تصحنه جرم و تشخیص هویت بررسی

 وی بررسی شود. ۲سرپرستیو در صورت ضرورت به  بازپرس

ن مه اررایفی   وظ ی  و اگونگی بررسی صانه رر  قوسط این گروه به مورت آیینشرح  حدود اخ ی راتت :تبصره

االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگسف ری و وزیفر کشفور ب همكف ری      م ه از ق ریخ الز  ظرف شش است که

 رسد. می قض ییه شود و به قصویت رییس قوه نیروی ان ظ می و س زم ن پزشكی ق نونی کشور قتیه می

کروکفیت  برای حفظ رسدت کش  هویت م فوفی و اگفونگی ففوت ویت نسفبت بفه قرسفیح        ب زپرس :494ماده 

 کند. را ص در می دستورهای الزماقدا  و  غیرهفیلمبرداری از رسد و  صورت امکان، و در عكسبرداری

اقدام بازپرس در 

 مواجهه با جسد:

 ترسیم کروکی و عکسبرداری می کاد برای حفظ آن، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت او، اقدام به 

 در صورت امکان برای اهداف فوق فیلمبرداری می کاد + اقدامات الزم دیگر.

طفور دقیفق در    بفه  مشخصف ت رسفد  ح و یف ت عالدسـتور بـازپرس  هویت م وفی میلو  نب شد به  هرگ ه :49۲ماده 

برای قشخیص هویفت وی بفه هفر ناوکفه     و  در پرونده ثبت اثر انگش  ن دست م وفیگردد و  قید می صورقمجلس

 شود. مق ضی بداندت اقدا  می

 رسف نی نیفروی   قصویر م وفی را در پ یگ هت ی اطالع دستور انتشارقواند  ضرورتت ب زپرس می در صورت :4تبصره 

 ص در کند. نحو مناسب دیگر  به هران ظ می ی  پزشكی ق نونی و ی  

 است. موازین شرعی( منوب به رع یت ۵۱۵مقررات این م ده و م ده ) اررای :۲تبصره 

 ورثه است. عدم اضرارنیست  جابه دیگر آن متوفی  تموازین شرعی: فقط مربوط به جاسی 
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را بف  وسف یل    صحنه جرم و محل کشف جسـد ت منجر به سلت حی تدادگس ری مكلفند در ررایح  ض بط ن :499ماده 

ورود اففراد   از صورت ضرورت درکنند و ق  حضور ب زپرس ی  صدور دس ور الز  برای می ینه مالت  محصور من ست

 کنند. جلوگیریو خروج آن ن از مال 

  محصتور کتردن محتل کشتف جستد      محصور کردن صتحاه جترم   ؛جرایم منجر به سلب حیاتتکلیف ضابط در +  +

 همین قانون. 44رک. ماده  جلوگیری از ورود و خروج در صورت ضرورت.

و  برداشتاست ب ید به میزان الز   مؤثرمورود در صانه رر  که در کش  رر   آثار قابل انتقال از قم   :491ماده 

 نمود که در میرض قل  نب شد.مهر و موم به ناوی 

 آثار قابل انتقال صحاه جرم + موثر در کشف جرم = مهر و موم  

  کارشااس است.تشخیص قابل انتقال بودن: با متخصص و 

آوری  رمع از مال ب شدت ق  غیرقابل انتقالمواردی از قبیل م یی ت ریخ ه شده و  ادله وقوع رر ت  هرگ ه :495ماده 

آنت   حفاظتکند و  می قفل یا مهر و موم کند و اگر الز  بداند مال را ب زپرس برای حفظ ادله ی دشده اقدا  می آنت ت 

 سپ رد. دادگس ری می ضابطرا به 

 .ادله غیرقابل انتقال در صحاه جرم = مهر موم یا قفل محل + حفاظت ضابط 

 ح ضربت صدم ت رسمیت آسیبت ی روانی و س یر می ین ت ویبرای می ینه رراح تت آث ر و عال ب زپرس :49۶ماده 

نتوانـد  قف نونی   اگر پزشک 4کند. میدعوت ی  حست موردت از وی  أخذپزشک ق نونی را  نظره ی پزشكیت  آزم یش

 9شود. دعوت می پزشک متخصص معتمدو ی  در ر یی پزشک ق نونی نب شدت  ۲حضور یابد

   یتا دعتوت از پزشتک     معایاات و آزمایشات پزشکی = اخذ نظر پزشکی قانونی از باب نظتارت بتازپرس

  قانونی از باب سرپرستی بازپرس

  دارد:دعوت از پزشک معتمد در دو حالت امکان 

 پزشک نتواند حضور یابد  .4

 در آن محل پزشک قانونی نباشد. .۲

                                                           
 اجرای دستور بازپرس الزامی است. - 7
 عذر قانونی. - 1

در دستترس   فاقد کارشااس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشتااس رستمی دادگستتری نتدارد و یتا      ای اگر حوزهآ.د.ک:  45۶ماده  ۲تبصره  - 9

 یا اهل خبره انتخاب کاد. تواند از میان کارشااسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور نیست، بازپرس می
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 و ب زرسی من زلت ام کن بس ه و قیطیل و هم نین قف یش و ب زرسی اشی ، در مواردی که حسفت  قف یش :49۷ماده 

دسـتور  داردت بف    در آن ورفود  ادله وقوع رر ت آالت و اسب بی  کش   حضور م تحبه  ظن قوین و ام راتت یقرا

 4شود. ظن قوی در پروندهت انج   می قید جهاتو ب   بازپرس

 + ظن قوی + درج کردن جهات ظن   تفتیش و بازرسی = دستور بازپرس 

  :کشف اسباب، آالت و دالیل جرم 1. حضور متهم  7ظن قوی نسبت به دو چیز مصداق دارد . 

  :اشیا .3تعطیل  . اماکن بسته و 1.ماازل  7موضوعات تفتیش و بازرسی عبارتاد از . 

 (و نیز م تمف ن ۱۰۳(و )۱۰۵قف یش و ب زرسی منزل و مال ک ر اشخ ص و مق م ت موضوع مواد ) مجوز :498ماده 

 حضور مقام قضـایی و با  برسد استان تأیید رییس کل دادگستری(این ق نونت ب ید به ۱۰۲م ده )  ررایح موضوع بند )ث(

 ۲اررا شود.

  کار بازرسی و تفتیش مازل یا محل 

 و تایید رییس کتل دادگستتری استتان + حضتور مقتام قضتایی الزم        استثاائاً دستور بازپرس کافی نیست

 است 

  311و  311به اعتبار مقامات تصریح شده در مواد  .4

 به اعتبار جرایم سیاسی و مطبوعاتی. .۲

 :اشیا  الزم باشد، با در مورد مقامات و یا در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی اگر تفتیش و بازرسی  نکته

 دستور بازپرس در صورت ظن قوی صورت می گیرد و روال استثاایی الزم نیست.

صورقی مج ز است که از حقفوق آنف ن    ب شدت در تزاحمقف یش و ب زرسی ب  حقوق اشخ ص در  ان ن ه :493ماده 

 ب شد. تر مهم

 .تزاحم تفتیش با حقوق اشخاص = جواز تفتیش مشروط به اهم بودن آن 

شفود کفه ضفرورت     آید و در صورقی هنگ   شت انج   مفی  عمل می  و ب زرسی منزل در روز به قف یش :411ماده 

مافل   کند و در صفورت امكف نت خفود در    را احراز و در صورقمجلس قید می ضرورتاق ض ،کند. ب زپرس دالیل 

 9ی بد. حضور می

 1طلوع آف  ب ق  غروب آن است. روز از :تبصره 

                                                           
 همین قانون. 11ماده رک.  - 7
 شود.قایسه همین قانون م 711الی  711با مواد  - 1
 همین قانون. 713و  711رک. مواد   - 3

 .]یعای شب شرعی[ شب عرفی از خروج - 1
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و  ب شفد  4مـوردی ت قات هر عنفوان ب یفد   به من زلت ام کن بس ه و قیطیل ورودمق   قض یی برای  دس ور :414ماده 

به صراحت مشخص  آنت  گیردت زم نت دفی ت ورودت اموالت ام کن و نش نی موضوعی که قف یش برای آن صورت می

در صـورتمجلس  و ن یجفه را   شود. ض بط ن مكلفند ضمن رع یت دس وره ی مق   قض ییت کیفیت قف یش و ب زرسی

را حداکثر ظرف بیست و ات ر س عت بفه مقف      برس نند و مراقت ۲امضاء یا اثر انگشت متصرفت آن را به تنظیم کرده

 قض یی اعال  کنند.
  شرایط دستور ورود = موردی + تعیین زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آن ها 

  = نتیجه تفتیش در صورت مجلس + امضا یا اثتر انگشتت متصترف + اعتالم بته مقتام       درج کیفیت و تکلیف ضابط در ورود

 ساعت. 11قضایی حداکثر ظرف 

 :9 همین قانون. 13ماده مطابق سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی   ضمانت اجرا 

صورت ضفرورت   و در ارشد حاضرانافراد در حضور م صرف ی   1منزل یا محل سکنایو ب زرسی  تفتیش :41۲ماده 

حرمفت   ت ضمن رع یت موازین شرعی و ق نونیت حفظ نظح مال مورد ب زرسفی و مراعف ت  شهود تحقیقحضور  ب 

 آید. عمل می م صرف ن و س کن ن و مج وران آن به

م صرف ن و سف کن ن مافلت    غیابت ب زرسی در فوریتمال مورد ب زرسی کسی نب شدت در صورت  هرگ ه در :تبصره

 شود. آید و مراقت فوریت در صورقمجلس قید می عمل می  به از اهل محل دو نفرحضور  ب 

 رت ومحل سکای = حضتور متصترف یتا ارشتد حاضتران + حضتور شتهود تحقیتق در صت          یا تفتیش مازل

 ان متصرفان، ساکاان و مجاور ضرروت + حفظ نظم + موازین شرعی و قانونی + مراعات حرمت

  بین  ،ورود به هاگاملذا باید  ارشد حاضران مجوز قانونی ندارد.در خصوص اماکن، ورود به صرف حضور

 ، تفکیک قایل شد محل سکاییا مازل  با اماکن

 فوریت + حضور دو نفر از اهل محل + درج در صورت مجلس عدم حضور اشخاص در محل بازرسی =. 

ار زه م صرف اسفت؛ امف    اشخ صی که در امر کیفری دخیل هس ند در هنگ   ب زرسی منوب به  حضور :419ماده 

 شوند. ب زپرس حضور اشخ صی را برای قاقیق ضروری بداندت به دس ور وی در مال ح ضر می ان ن ه

 ر کیفری است اصل بر عدم حضور اشخاص دخیل در ام 

 : تحقیق به دستور بازپرس. . ضرورت1. اجازه متصرف  7 مگر در دو استثاا 

                                                           
 همین قانون. 11رک. ماده  - 7
 همین قانون. 13ماده  تبصرهرک.  - 1

 یک سال انفصال از خدمات دولتی است. توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا( این قانون 717و ).... از مقررات مواد  تخلف آ.د.ک: ۶9ماده  - 9

 اماکن از شمول این ماده خارج است.توجه:  - 1
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 قواند ورود و خروج به مال ب زرسی را ق  پ ی ن ب زرسی ممنوع کند و میضرورتت ب زپرس  در صورت :411ماده 

اسف ف ده   مربفوب  ب  هم هنگی مق م تبرای اررای این دس ور از نیروی ان ظ می و حست ضرورت از نیروی نظ می 

 4است. در حکم ضابط دادگستریو  زیر نظر مق   قض یی نیروی نظامیصورتت  کند که در این

  و خروج به محل بازرسی مماوعیت ورود 

  نیروی نظامی + زیر نظر مقام قضایی = در حکم ضابط 

 .یعای اگر تخلفی صورت بگیرد، از شمول جرایم خاص نظامی خارج است. اگرچه مرتکب آن تخلف نظامی می باشد 

بسف ه  هف  و اشفی ی    که م صرف منزل و مك ن و ی  اشی ی مورد ب زرسیت از بف زکردن مافل   در صورقی :415ماده 

که مورفت ورود   آنت  را بدهدت ام  ق  حد امك ن ب ید از اقدام قی دستور بازگشاییقواند  کندت ب زپرس می خودداری

 گرددت خودداری شود. خس رت می

 به مورت قصمیح قطییت قرار منع ی  موقفوفی  ووارد شود  ۲خسارت مادیدر اررای این م دهت  که درصورقی: تبصره

اگفر موضفوع بفه     کننده شخص مجر  نب شد ح فی  ص در شودت هم نین مواردی که ام ن ع قیقیت و ی  حكح برائت

مگفر آنكفه ققصفیر     ی  ماكومیت م تح منجر شودت دولت مسؤول ربران خس رت استت جلب به دادرسيصدور قرار 

مفأموران  کند و به ب زپرس و ی   می صورتت دولت ربران خس رت  ب زپرس ی  س یر مأموران مارز شود که در این

 نم ید. مقصر مراریه می

دسااتور بازگشااايي منااازل،   

امااااکن ياااا اشااایاء   ورود 

 خسارت مادی؛

  الف( قرار قطعی ماع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود = جبرات خسارت دولتی

ب( قرار مجرمیت یا حکتم محکومیتت صتادر شتود + امتاتاع کااتده مجترم نباشتد = جبتران          

 خسارت دولتی.

    جبران خسارت دولتی، راساً و مستقیماً صورت می گیرد، سپس دولت به بازپرس یا ماموری کته تقصتیر

 .کرده رجوع خواهد کرد

لزو   قاصیل و در صورت آنچه راجع به جرم استفقط  و س یر اشی ی م یلق به م تحت  ه   نوش ه از اوراقت :41۶ماده 

به م تح ب  اح ی ب رف ف ر   ه  و اشی ی م یلق است در مورد س یر نوش هشود. ب زپرس مكل   ه مییبه شتود قاقیق ارا

صورت وی به رر  افشف ی اسفرار    غیر این در کندت مورت افش ی مضمون و ما وای غیرمرقبط آنت  ب  رر  نشودت

  9شود. ماكو  می

 متعلق به متهم = فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل می شود  یاوراق، نوشته ها و اشیا 

  = جرم افشای اسرارارتکاب در غیر این صورت. 

                                                           
 همین قانون. 713ماده رک.  - 7
 معاوی نمی شود!.خسارت شامل  - 1
 همین قانون. 97ماده رک.  - 3
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 ی کفه حفین  یو ادوات رر ت از قبیل اسلاهت اسن د و مدارك س خ گیت سكه ققلبی و قم می اشفی   آالت :41۷ماده 

در صفورقمجلس   شفود و هفر یفک    م تح ب شد قوقی  می اقرار یارر   کش  ب  مرتبطآید و  ب زرسی به دست می

مش مل بر ذکر مشخص ت آن  گردد. آنگ ه در لف ف ی  مك ن من ست نگتداری و رسیدی میگذاری  قوصی  و شم ره

شود. م ل قوقی  شده ب قوره به وضییت آن در مال من سبی که از طرف  اشی ، به ص حت ی  م صرف آنت  داده می

 گردد. می شودت نگتداری دادگس ری برای این منظور قییین می

 :توقیف آالت و ادوات جرم 

  مرتبط با کشف جرم باشد 

 .مرتبط با اقرار متهم باشد 

ه ی مربوب که از مال اع بف رات قفوه قضف ییه اسفتت بفه مورفت        اموال و پرداخت هزینه شیوه نگتداری :تبصره

بفه   شفود  االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری قتیه مفی  است که ظرف سه م ه از ق ریخ الز  ای ن مه آیین

 رسد. وه قض ییه میقصویت رییس ق

 کردن اشفی ،  اس رداد و ی  میدو درصورت صدور قرار منعت موقوفی ی  قرك قیقیت ب ید درب ره  بازپرس :418ماده 

شده و ی  برای  و اموال مكشوفه که دلیل ی  وسیله ارقك ب رر  بودهت از رر  قاصیل شدهت حین ارقك ب اس یم ل

قكلیف  آنتف  را    دادگف ه ی  اشفی ،   این اموال ضبطاس یم ل اخ ص ص داده شده استت قییین قكلی  کند. در مورد 

 کند. قییین می

 نفع و ب  رع یت شفرایط زیفرت دسف ور رد    م دا  که پرونده نزد او رری ن دارد به قق ض ی ذی ب زپرس مكل  است

 اموال و اشی ی مذکور را ص در کند:

 ؛دادرسی الز  نب شد یای  قسم ی از آن اشی ، و اموال در ب زپرسی  ورود قم   :الف

 ؛بالمی رض ب شد اشی ، و اموال :ب

 .شود میدو  ی  ضبط ب ید که اموالی نب شد و اشی ، از :پ

و  کردن اشی ،امور کیفریت دادگ ه نیز ب ید ضمن صدور رأیت نسبت به اس ردادت ضبط و ی  میدو   در قم   :4تبصره 

 اموال موضوع این م ده قییین قكلی  کند.

 قوانفد طبفق مقفررات    از قصمیح ب زپرس ی  دادگ ه در مورد اشی ، و اموال موضوع این مف دهت مفی   م ضرر :۲تبصره 

در این مفوردت مررفع    اع راض کندت هر اند قرار ب زپرس ی  حكح دادگ ه نسبت به امر کیفری ق بل اع راض نب شد.

 اس  ن است. دادگاه تجدیدنظردادگ هت  و نسبت به قصمیح دادگاهرسیدگی به اع راض نسبت به قصمیح ب زپرست 
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 :اشیا و اموال کشف شده 

 دلیل جرم  .4

 وسیله جرم  .۲

 تحصیل شده از جرم )عواید(  .9

 استعمال شده  .1

 به استعمال اختصاص یافته. .5

 :ب( ضبط = دادگاه.        یا معدوم کردن = بازپرسالف( استرداد     در همه این موارد 

  بالمعارض بتودن + از   دادرسی یادستور استرداد توسط بازپرس = تقاضای ذی نفع + عدم لزوم برای بازپرسی +

 د ضبط یا معدوم نباشد رموا

 اعتراض به دستور استرداد: 

   )ازپرس: مرجع اعتراض آن، دادگاه است دستور بالف 

  دادگاه تجدیدنظر استان آن دادگاه: مرجع اعتراضب( دستور ، 

 حتی اگر قترار یتا حکتم دادگتاه در خصتوص ختود جترم )امتر          ،به این اعتراض در هر حال رسیدگی خواهد شد

 4 کیفری قابل اعتراض نباشد(.

                                                           
یا دادستان در صورت صدور قرار ماع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا  و بازپرس  :493۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲45ماده  - 4

اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یتا حتین ارتکتاب، استتعمال و یتا بترای استتعمال        

ضتبط، دادگتاه تکلیتف امتوال و اشتیا  را      اختصاص داده شده است تعیین کاد تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمتورد  

نفتع و بتا رعایتت    کاد. همچاین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نتزد وی جریتان دارد بته تقاضتای ذی    تعیین می

 شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا  مذکور را صادر نماید:

  یا دادرسی الزم نباشدوجود تمام یا قسمتی از آن اشیا  و اموال در بازپرسی  -الف

  اشیا  و اموال، بالمعارض باشد -ب

 جز  اشیا  و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. -پ

ی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از ایاکه مبای بتر محکومیتت یتا برائتت یتا موقتوفی       یدر کلیه امور جزا

و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکتاب، استتعمال و یتا     تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا 

 برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبای بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

آنان راجع به اشتیا  و امتوال متذکور در ایتن      تواند از تصمیم متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می -4تبصره 

ی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچاد قترار یتا حکتم    یماده شکایت کاد و طبق مقررات در دادگاههای جزا

 ی قابل شکایت نباشد.یدادگاه نسبت به امر جزا

گتردد و   یا موجب خرابی یا کستر فتاحش قیمتت آن متی     مالی که نگهداری آن مستلزم هزیاه نامتااسب برای دولت است -۲تبصره 

الفساد حسب مورد به دستتور دادستتان یتا دادگتاه بته      همچاین اموال ضایع شدنی و سریع حفظ مال هم برای دادرسی الزم نیست و

 ردد.گ عاوان امانت نگهداری میی در صادوق دادگستری بهیشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نها قیمت روز فروخته می



 ۶3   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

و  شفود است و ی  مورت خرابی ی  کسر ف حش قیمفت آن   هزینه نامتناسبکه نگتداری آن مس لز   م لی :413ماده 

عفد  دس رسفی بفه     ت در صورتالفساد ضایع شدنی و سریعو هم نین اموال  الزم نباشدحفظ م ل هح برای دادرسی 

شفود. ورفه    می فروختهبه قیمت روز  موافقت دادس  ن و ی  دس ور دادگ هو  تقاضای بازپرسحست موردت به  تم لک

 شود. ام نت نگتداری می ح صل ق  قییین قكلی  نت یی در صندوق دادگس ری به عنوان

 دخ لت و قصرف غیرمج ز و اس ف ده از اموال قوقیفی ممنوع است. هرگونه :4تبصره 

 مدعی م لكیتت هم ن قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. ان ن ه :۲تبصره 

 :در اموال سه حالت متصور است 

 هزیاه نامتااسب نگهداری  .4

 قیمت خرابی یا پایین آمدن فاحش  .۲

 فاسد شدنی. .9

  دسترسی نباشد = فروش به قیمت روز در این موارد، چاانچه برای دادرسی نباشاد +  به مالک 

  تقاضای فروش از سوی بازپرس است + موافقت دادستان یا دستور دادگاه 

 .اولویت خرید = مدعی مالکیت + پرداخت قیمت روز 

مربفوب   امنیت داخلی و خارجی کشورارقب ط ت مخ براقی افراد ممنوع استت مگر در مواردی که به  کن رل :451ماده 

الز  قشفخیص داده   این ق نون 4(۱۰۲برای کش  ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) یاب شد 

شود. کن فرل   کن رلت اقدا  میو دفی ت  و ب  قییین مدت استان رییس کل دادگستریصورت ب  موافقت   شود. در این

اسفت و ایفن    ۲تأیید رییس قوه قضـاییه این ق نون منوب بفه   (۱۰۵) مك لم ت قلفنی اشخ ص و مق م ت موضوع م ده

 9ب شد. نمی اخ ی ر ق بل قفویض به س یرین

 شود. میو کیفی ت کن رل ارقب ط ت مخ براقی به مورت مصوبه شورای ع لی امنیت ملی قییین  شرایط :4تبصره 

یف    شود ارقب ط ت مخ براقی ماكوم ن رز به قشخیص دادگ ه نخس ین که رأی زیر نظر آن اررا می کن رل :۲تبصره 

 ق ضی اررای احك   ممنوع است.

کنتاااااااااارل 

ارتباطااااااات 

 مخابراتي

  شرایط و کیفیات: شورای عالی امایت ملی

 آن اجرا می شود  تشخیص کاترل: دادگاه اجرا یا دادگاه نخستین که رای زیر نظر

 رییس کل دادگستری یا رییس قوه قضاییه، حسب مورد. برای اجرا: تموافق

                                                           
 به غیر از جرایم سیاسی و مطبوعاتی. - 7
 تایید قائم به شخص است و قابل تفویض نیست. - 1

متاده    جرایم موضتوع باتد )ث(   ( و نیز متهمان311( و )311مجوزتفتیش و بازرسی مازل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ) آ.د.ک: 498ماده  - 9

 برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود. استان کل دادگستری رییس( این قانون، باید به تأیید 311)
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 ه ی ب نكی برای کش  رر  و ی  دس ی بی به ادله وقوع رر ت حس ب  تموارد ضروریقواند در  می ب زپرس :454ماده 

 کن رل کند. حوزه قضایيبا تأیید رییس  اشخ ص را

  = تایید رییس حوزه قضایی. ضرورت + کشف جرم یا دستیابی به ادلهکاترل حساب های بانکی + 

 کش  رفر ت به  ظن قویآید که  عمل می  در مواردی به مربوط به متهمو ب زرسی مراسالت پس ی  قف یش :45۲ماده 

از مررفع مربفوب    ورود داش ه ب شفد. در ایفن صفورتت بف زپرس     دس ی بی به ادله وقوع رر  و ی  شن س یی م تح

قوقی ت مررع مربوبت این امفر را   خواهدت این مراسالت را قوقی  کند و نزد او بفرس د. در صورت عد  امك ن می

او  در حضور متهم یا وکیلپس از وصولت ب زپرس آنت  را  کند. رس ند و از وی کست قكلی  می به اطالع ب زپرس می

نم ید ی  در مافل   م تحت آن را پیوست پرونده میکند و پس از امض ی  قید می و مراقت را در صورقمجلس بررسی

 شفود.  مجلس قید مفی  م تح از امض ، ی  عد  حضور م تح ی  وکیل او در صورت استنکافکند.  می من ست نگتداری

کننده  به مررع ارس ل ز اهمیت نب شد و نگتداری آنت  ضرورت نداش ه ب شدت ب  أخذ رسیدیان ن ه اشی ی مزبور ح 

 4شود. مس رد میی  به ص حبش 

 :توقیف مراسالت پستی 

  مربوط به متهم باشد 

 .ظن قوی بر کشف جرم، دستیابی به دلیل یا شااسایی متهم وجود داشته باشد 

 به وسیله مأموران مورد اع مف د  قشخیص دادگ هت به محکومانضرورت ب زرسی مك قب ت و مراسالت  موارد :تبصره

عفد  قأییفدت    شفود. در صفورت   حست مورد ارس ل ی  به ماكو  قسلیح مفی گردد و پس از قأییدت  زندان اعم ل می

 رسد. مك قب ت و مراسالت ضبط و مراقت به اطالع دادگ ه می

 تفتیش مراسالت محکومان 

 تشخیص دادگاه  .4

 بازرسی توسط ماموران مورد اعتماد زندان. .۲

  )اگر تایید شود = ارسال یا تسلیم الف 

  )عدم تایید = ضبط.ب 

                                                           
 همین قانون. 11رک. ماده  - 7
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 ه ی دول یت مؤسس ت ی  نت دهف ی  ه ت مؤسس ت دول یت شرکت ه ت س زم ن و مأموران وزارقخ نه مق م ت :459ماده 

و مؤسس ت م لی و  ه  ه ی نظ می و ان ظ میت ب نک ه ی وابس ه به آنت ت س زم ن عمومی غیردول ی و نت ده  و شرکت

ادلفه و  اسفب بت   مکلفنـد ذکر ن   است  س لز ه یی که شمول ق نون بر آنت  م اع ب ریت دف قر اسن د رسمی و دس گ ه

و دف قری را که مراریه به آنت  برای قاقیق امر کیففری الز    و آن قسمت از اوراق و اسن د اطالع ت رارع به رر 

کفه ایفن    کلـی سـری   اسناد سری و بهت مگر در مورد در دس رس آن ن قرار دهند استت به درخواست مررع قض یی

مف تح   خالصی 4برایکه عمل وی  از این م دهت در صورقی متخلفب شد.  رییس قوه قضاییهب  موافقت  درخواست ب ید

 سف ل  م ه قف  یفک   سهاز  از خدم ت دول ی ی  عمومی انفص ل موقتحست مورد به  ۲از ما کمه و ماكومیت نب شدت

 9شود. ماكو  می

را به  قواند اخ ی ر خود رییس قوه قض ییه می مسلحنیروهای کلی سری مربوب به  اسن د سری و به در خصوص :تبصره

 کند. تفویضرییس س زم ن قض یی نیروه ی مسلح 

 :لزوم در دسترس قرار دادن دالیل جرم برای مراج قضایی  اصل 

 به رییس سازمان قضایی  قابل تفویضاسااد سری و به کلی سری = موافقت رییس قوه قضاییه =  ء:استثنا

 نیروهای مسلح.
 از در دسترس قراردادن دو حالت دارد: امتااع 

 صرف امتااع = انفصال موقت سه ماه تا یک سال  .4

 امتااع به قصد خالصی متهم از محاکمه و محکومیت = وقوع جرم، رجوع به قانون مجازات اسالمی. .۲

شفخص   خود یف  مربوب را به وکیل  مؤثر در کشف جرمم تحت نوش هت اسن دت مداركت اسب ب و ادله  هرگ ه :451ماده 

کنفد. درصفورت    قواند آنت  را حست موردت در حضور وکیل ی  آن شفخص بررسفی   ب زپرس می 1دیگری بسپ ردت

شفودت   م تح از ما کمه ماكو  مفی  به مج زات مقرر برای خالصی مستنکفه آنت ت یاس نك ف اشخ ص مذکور از ارا

دهنفد.   ه مفی یکننده ارا ا به مق   قض یی رسیدگیخود ر که این اشخ ص عذر موره داش ه ب شندت ادله ام  در صورقی

 5رر  نب ید مط لبه و مورد بررسی قرار گیرد. نوش هت اسن د و مدارك غیرمرقبط ب 

                                                           
 برای: یعای سو  نیت خاص. - 7
 بدون سو  نیت خاص  اگر سو  نیت وجود داشته باشد، جرم واقع شده است. - 1
 را بیان می کاد. جرم این ماده، اصل لزوم در دسترس قرار دادن ادله - 3
 امانی قراردادی. رابطه - 1

از محاکمه و محکومیت مساعدت کاتد از قبیتل ایاکته      هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خالصی مجرم قانون مجازات اسالمی، تعزیرات: 551ماده  - 5

 .سه سال حبس محکوم خواهد شدابراز کاد حسب مورد به یک تا  تهیه کاد یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی برای او مازل

مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصتف حتداکثر تعیتین     ( و این ماده در صورتی که 113در موارد مذکور در ماده ) :تبصره

 .شده بیشتر نخواهد بود
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 4کارشناسیخالصه  مبحث 

  قرار ارجاع امر به کارشااس = ضرورت. الف( راساً بازپرس  ب( تقاضای یکی از طرفین 

  انتخاب کارشااس به قید قرعه 

  اعتبار اکثریت = تساوی در تخصص است کارشااسان = فرد بودن تعداد  مالک اکثریتتعدد   

 تعیتین بعتد از ارجتاع  تعیتین دستتمزد=      ااس = قبل از ارجتاع امتر  استتثاا  =   تعیین دستمزد کارش 

 مشروط به متااسب نبودن دستمزد است و امکان باالتر بودن از تعرفه وجود ندارد 

  کارشااس = تعیین کارشااس دیگر + اعالم تخلف عدم اعالم نظر کتبی 

  عدم حضور کارشااس + عدم عذر موجه = دستور جلب کارشااس 

     )نقص نظر کارشااسی دو اختیار ایجاد می کاد: الف( قرار تکمیل نظریه کارشااستی صتادر شتود  ب

 دستور جلب کارشااس صادر شود، که نیازماد لزوم حضور کارشااس است 

  توضیحات توسط کارشااس، اگر بدون عذر حضور نیابد، جلب می شودبرای ارایه  

  ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ = حضور طرفین در دفتر بازپرسی + اعتالم  اعتراض به نظر کارشااس

 نظر کتبی 

        + عدم تطبیق نظر کارشااس، با اوضاع و احوال محقتق و معلتوم = رد مستتدل نظتر توستط بتازپرس

 گر.ارجاع به کارشااس دی

امفر بفه    بداندت قرار اررف ع  ضروریانج   ک رشن سی را  تقاضای یکی از طرفینبه  یا رأساًب زپرس  هرگ ه :455ماده 

طور دقیق  آن الز  است به ک رشن سی را ص در می کند. ب زپرس ب ید موضوعی را که رلت نظر ک رشن س نسبت به

 کند. تعیین

  از بین ک رشن س ن رسمی دادگس ری دارای صالحیت در رش ه مربوب ۲قرعهقید ک رشن س را به  ب زپرست :45۶ماده 

مالك  نظر اکثریت نظرت ب شد ق  به هنگ   اخ الف فردکند. درصورت قیدد ک رشن س نت عده من خب ن ب ید  ان خ ب می

 عمل قرار گیرد.

 ب شند. مساویب  هح  تخصصنظر اکثریت در صورقی است که ک رشن س ن از نظر  اع ب ر :4تبصره 

ف قد ک رشن س رسمی دادگس ری است ی  به قیداد ک فی ک رشن س رسمی دادگس ری نفدارد   ای اگر حوزه :۲تبصره 

 اهـل خبـره  ی   حوزه قضایی مجاورقواند از می ن ک رشن س ن رسمی آن رش ه در  در دس رس نیستت ب زپرس می و ی 

 ان خ ب کند.

                                                           
 .مقایسه شود قانون آیین دادرسی مدنی 119الی  111مواد  با - 7
 اجتااب از شبهه جانبداری.برای  - 1
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 کنفد.  امرت قییین مفی  پیش از ارجاعک رشن س را ب  رع یت کمیتت کیفیت و ارزش ک رت  دستمزد ب زپرس :45۷ماده 

میفزان آن را بفه    استت ب زپرس متناسب نبودههرگ ه پس از اظت ر نظر ک رشن س میلو  شود که دس مزد قییین شده 

 قج وز نم ید. تعرفهنب ید از  دهد. در هر ح ل دس مزد مزبور طور قطیی قییین و دس ور وصول آن را می

به انج   موضوع ک رشن سی استت مگفر آنكفه بفه قشفخیص      مکلفمن خت از سوی ب زپرس  ک رشن س :458ماده 

 صورتت ک رشن س ب یفد  داش ه ب شد ی  موضوع از موارد رد ک رشن س ماسوب شود که در این موجه عذرب زپرس 

 به ب زپرس اعال  دارد. کتبیطور   پیش از اقدا  به ک رشن سیت مراقت را به

 4است. جهات رد دادرسک رشن س هم ن  رت ت رد :تبصره 

که اظههارنظر   کند. در مواردی نظر وی مشخص مي  هنگام ارجاع موروع به کارشناس، مهلت معین را برای اعالم بازپرس :453ماده 

تمدید مهلت کند که  تقارایانجام شده، با ذکر دلیل،  اقداماتمستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید رمن تهیه و ارسال گزارشي از 

 .گردد بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ مي یک تواند برای ميبازپرس در این صورت، 

چنانچه قبهل از   شود. ميننماید، کارشناس دیگری تعیین  بازپرس طور کتبي تقدیم  ظرف مدت معین نظر خود را به هرگاه کارشناس  

 دهد. به آن ترتیب اثر مي دادگاهواصل شود،  بازپرس  دیگر نظر کارشناس به  انتخاب یا اخطار به کارشناس

 دارد. مي تخلف کارشناس را به مرجع صالحیتدار اعالم بازپرسدر هر حال 

آورد و ن یجفه را در   عمفل مفی    شف هی بفه  یاصورت ک بی   ه ی الز  را از ک رشن س به پرسش ب زپرس :4۶1ماده 

کفه بیضفی مفوارد از نظفر بف زپرس در کشف  حقیقفت اهمیفت داشف ه           کنفد. در صفورقی   قید می صورقمجلس

 به درخواست ب زپرس در مورد آنت  اظت رنظر کند. کارشناس مکلف استب شدت

 متلت قییین شده در شود که ظرف موارد فوریت پس از پرداخت دس مزدت به ک رشن س اخط ر می رز در :4۶4ماده 

قواننفد   طرفین مفی  شود. ابالغ میطرفین نظر ک رشن س به  ۲مراقت وصولقرار ک رشن سیت نظر خود را ققدیح کند. 

اعال   طور کتبی نظر خود را بهمراریه و  ت رتت مالحظه نظر ک رشن س به دف ر ب زپرسیهفته از تاریخ ابالغ  ظرف یک

 کنند.

 کارشااس نظر خود را تقدیم می کاد، سپس دستمزد می گیرد.: ابتدا موارد فوری در 

 مخ لففت  تواننـد  مـی دارندت  حق حضورقاقیق و س یر اشخ صی که هنگ   اررای قرار ک رشن سی  شتود :4۶۲ماده 

 شود. اعال  کنند. این امر در صورقمجلس قید می با ذکر دلیلخود ب  نظریه ک رشن س را 
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 جلب کارشناس جهت توضیح

از ک رشفن ست بف زپرس مفوارد الز  را در     أخـذ توضـیح  ضرورت  یاک رشن سی  نقص نظریه در صورت :4۶9ماده 

 کفه  نم یفد. در صفورقی   کند و او را بفرای ادای قوضفیح دعفوت مفی     درج و به ک رشن س اعال  می صورقمجلس

 شود. می جلبدر ب زپرسی ح ضر نشودت  بدون عذر موجهک رشن س 

 آن را صف در و  قرار تکمیلقشخیص دهدت  ناقصاز أخذ قوضیا تت ب زپرس نظریه ک رشن سی را  هرگ ه پس :تبصره

 کند. ک رشن س دیگر ماول می یااررای قرار را به هم ن ک رشن س 

یف    یكی از ک رشن س ن در موقع رسیدگی و مش وره ح ضر ب شدت ام  بدون عذر موره از اظتف رنظر  اگر :4۶1ماده 

یف    حضـور کارشـناس   عدمکندت نظر اکثریت مالك عمل است. امتناع حضور در رلسه ی  امض ی نظریه ک رشن سی 

 شود. صورتمجلسب ید از طرف ک رشن س ن دیگر  از اظهارنظر یا امضاءوی  امتناع

 بین نظفر آنف ن  ب شد ی  در صورت قیدد ک رشن س نت  محل تردیدنظریه ک رشن س به نظر ب زپرست  هرگ ه :4۶5ماده 

نظریفه ک رشفن س یف     یـا   عمفل آوردت  دیگر از س یر ک رشن س ن دعوت به تا دو بارقواند  اخ الف ب شدت ب زپرس می

 را اس یال  کند. مربوب ارس ل و نظر او نزد متخصص علم یا فنک رشن س ن مذکور را 

ب شفدت   مطابقـت نداشـته  مورد ک رشن سفی   اوضاع و احوال محقق و معلوم بانظر ک رشن س  که درصورقی :4۶۶ماده 

 دهد. می ارجاع ک رشن س دیگرکند و موضوع را به  می به نحو مستدل ردنظر ک رشن س را  ب زپرس

 .پس از رد نظر کارشااس: رجوع دوباره به همان کارشااس مطلقاً مماوع است 

از  قواند مط بق قوانین و مقررات مربوب میگرددت  متضرر ک رشن س تخلفیكی از طرفین دعوی از  هرگ ه :4۶۷ماده 

 کند. مطالبه جبران خسارت ک رشن س

 و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان احضار –فصل ششم 

 جلب و تحقیق از متهم احضار، :مبحث اول

 برای قوره اقت  ت کسی را به عنوان م تح احض ر و ی  رلت کند. دلیل کافینب ید بدون  ب زپرس :4۶8ماده 

 مقررات این م ده مورت ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است. قخل  از :تبصره
  :احضار و جلب = کفایت ادله اصل برائت است 

  1می درجه محکومیت انتظا=  برای بازپرس احضار یا جلب کااده  کفایت ادلهعدم. 



 ۷5   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 وجود دلیل کافی  :یا جلب متهم احضار بازپرس:

 ارجاع دادستان. رسیدگی:

از آن  شود که یک نسخه آید. احض ریه در دو نسخه قنظیح می عمل می  به احضاریهم تح به وسیله  احض ر :4۶3ماده 

 شود. گردد و نسخه دیگر پس از امض ، به مأمور ابالغ مس رد می به م تح ابالغ می

و  علت احضـار احض ر شوندهت ق ریخت س عتت مال حضورت و ن   پدر  ن   و ن   خ نوادگی در احض ریهت :4۷1ماده 

 رسد. مق   قض یی می یشود و به امض  قید می نتیجه عدم حضور

که به قشخیص مررع قض ییت حیثیت ار م عی م تحت عفت ی  امنیت عمومی اق ض ، کندت علفت   در ررایمی :تبصره

 کند. مراجعهقواند برای اطالع از علت احض ر به دف ر مررع قض یی  شودت ام  م تح می ذکر نمی احض ر

  علت حضور و نتیجه عدم حضور در احضاریه بیان می شود  در سه استثاا  علت حضور ذکر نمی شود 

 ،امایت عمومی.و  عفت عمومی حیثیت اجتماعی متهم 

  تواند به دفتر مرجع قضایی مراجعه کاد.اگرچه متهم برای آگاهی از علت احضار می 

 همین قانون[. 949]رک. ماده  نباید کمتر از پنج روز باشد. می ن ابالغ اوراق احض ریه و زم ن حضور نزد ب زپرس ف صله :4۷4ماده 

 شود. می انج   ه کارت شناسایییاراو ب   استفاده از لباس رسمی بدوناحض ریه قوسط مأموران ابالغ  ابالغ :4۷۲ماده 

 کند. می تفهیمب شدت مأمور ابالغت مف د احض ریه را به وی  سواد بیشخص احض ر شده  هرگ ه :4۷9ماده 

بفه   اقدام ت برای دسف ی بی  و مال اق مت م تح ممكن نب شد معلوم نبودنابالغ احض ریه به لا ظ  هرگ ه :4۷1ماده 

در یكفی از   نوبـت آگهـی   یـک م تح به ن یجه نرسد و ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگرددت م تح از طریق ان شف ر  

شود.  احض ر می از تاریخ نشر آگهی، 4ماه یکمتلت  و ذکر عنوان اتهاممالی و ب   یا کشوریه ی کثیراالن ش ر  روزن مه

 کند. موضوع رسیدگی و اظت ر عقیده میمقرر به  متلت یصورتت ب زپرس پس از انقض  در این

 ت حیثیت ار م عی م تحت عفت ی  امنیت عمومی اق ض ، کندت عنفوان اقتف    تشخیص بازپرسکه به  در ررایمی :تبصره

 شود. در آگتی موضوع این م ده ذکر نمی

  احضار از طریق انتشار آگهی = معلوم نبودن اقامت متهم + بی نتیجه ماندن دستیابی به متهم 

 [711]ماده  ذکر عاوان اتهام در آگهی الزم است  مگر مشمول سه استثاای فوق الذکر شود  

 .حضور متهم ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
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قصفویری از   نگ ر )ایمیل(ت ارقبف ب  ای و مخ براقیت از قبیل پی   ه ی( رای نه ه ی )سیس ح از س م نه اس ف ده :4۷5ماده 

ابالغ اوراق قضف یی و هم نفین    برای طرح شك یت ی  دعویت ارر ع پروندهت احض ر م تحت راه دورت نم بر و قلفنت

 است. بالمانع رارع به دادرسی الك رونیكی بخش هف ح این ق نون نی بت قض یی ب  رع یت مقررات

اسفت   ای ن مه ای و مخ براقی موضوع این م ده بر اس س آیین ه ی رای نه اگونگی اس ف ده از س م نه شرایط و :صرهتب

و به قصفویت ریفیس    شود االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری قتیه می م ه از ق ریخ الز  که ظرف شش

 رسد. قوه قض ییه می

  شخص باشد قبلی ، لزوماً باید با پذیرش و اعالم رضایتامانه های رایانه ای و مخابراتیاز طریق ساحضار یا ابالغ. 

به  قواند ابالغ اوراق قض یی را به بخش خصوصی واگذار کند. اگونگی اررای این م ده میقض ییه  قوه :4۷۶ماده 

وزرای دادگسف ری و   االررا، شفدن ایفن قف نون قوسفط     م ه از ق ریخ الز  ای است که ظرف شش ن مه مورت آیین

 رسد. می قض ییه شود و به قصویت رییس قوه ارقب ط ت و فن وری اطالع ت قتیه می

صورت  آیین دادرسی مدنیاس س ق نون  برغ احض ریه و دیگر اوراق قض یی و قواعد ابال قرقیب ت س یر :4۷۷ماده 

 گیرد. می

زیفر   کند. رت ت اعالمخود را  عذر موجهمكل  است در موعد مقرر ح ضر شود و اگر ن واند ب ید  م تح :4۷8ماده 

 شود: عذر موره ماسوب می

 ای که م نع از حضور شود. گونه بهدیر رسیدن احض ریه  نرسیدن ی  :الف

 و بیم ری سخت والدینت همسر ی  اوالد وی که م نع از حضور شود. بیم ری م تح :ب

 ب  ق  درره سو  از طبقه دو  فوت شود.از اقرِ همسر ی  یكی :پ

 رفت عفد   ه ی واگیردار و بروز حوادث قتری م نند سیل و زلزله که مو متح از قبیل بیم ری به حوادث یاب ال :ت

 امك ن قردد گردد.

 4ی  حبس ب شد. م تح در قوقی  :ث

 ۲.شود می ماسوب عذر موره بازپرس تشخیص به که عرف ً مواردی س یر :ج 

خفود   ت ب زپرس را از علت عد  حضفور پیش از موعد تعیین شدهب ر  قواند برای یک م تح می 9مواردت در س یر  :تبصره

سه قأخیر در قاقیق تت ق   در صورت عد  تواند بازپرس میرا أخذ نم ید که در این موردت  موافقت ویمطلع س زد و 

 کند. قمدیدرا  روز مهلت

                                                           
 توقیف غیرقانونی. - 7
 یعای جهات عذر تمثیلی هستاد. - 1
 در مواردی که عذر موجه نباشد. - 3



 ۷۷   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 4 شود. میجلب ت به دس ور ب زپرس عذر موجه خود را اعالم نکندحضور نی بدی   بدون عذر موجهکه  م تمی :4۷3ماده 

استت  متهم از احضاریه مطلع نشدهب زپرس اح م ل دهد که  و ب شدشده  ابالغ قانونیاحض ریهت  که در صورقی  :تبصره

 نم ید. دیگر احض ر می ب ر فقط برای یکوی را 

  روز نباید کمتر باشد، اما امکان تمدید تا سه روز وجود دارد،  1اگرچه فاصله ابالغ احضاریه تا حضور، از

 البته با شرایط ذیل 

 اطالع قبلی به بازپرس  .4

 موافقت بازپرس  .۲

 عدم ایجاد تاخیر در تحقیق  .9

 بدون عذر موجه. .1

  این شرایط = تمدید تا سه روز. وجوددر صورت 

 .عدم اعالم عذر یا عدم حضور بدون عذر موجه = جلب 

 .بار دوم احضار  )فقط یک بار( = ابالغ قانونی + احتمال مطلع نشدن متهم 

 ۲م تح را ص درکند: جلبت دس ور احضاریه فرستاده باشدکه ابتداء  بدون آنقواند  می بازپرسزیر  در موارد :481ماده 

 آنت  سلت حی تت قطع عضو و ی  حبس ابد است. 9مجازات قانونی ررایمی که در مورد :الف

ن یجه  اقدام ت ب زپرس برای شن س یی نش نی وی به و معین نباشدت مال کست و ی  شغل م تح اق مت مالهرگ ه  :ب

 .نرسد

یا  فرار قب نی ی  بیمن مورودت یاز اوض ع و احوال و قرا که در صورقی درجه پنج و باالترقیزیری  در مورد ررایح :پ

 م تح برود. مخفی شدن

 م تح ب شند. ررایح علیه امنیت داخلی و خ رری و 1ی ف ه ررایح س زم نکه به  در مورد اشخ صی :ت

 

علـت  آید. مضمون برگه رلت که ح وی مشخص ت مف تح و   عمل می  به برگه جلبم تح به مورت  رلت :484ماده 

 است ب ید قوسط ب زپرس امض ، و به م تح ابالغ شود. جلب

                                                           
 رجوع شود.« جلب در دادگاه» همین قانون 311به ماده همین قانون  عالوه بر آن،  111یک ماده رک. تبصره  - 7
 همین قانون. 397جلب بدون احضار  رک. ماده  - 1
 همان مجازات اولیه جرم مالک است.بلکه   اهمتیی ندارد و تاثیر آنها بر مجازات  تخفیف و ... ،گذشت اولیای دم  - 3
 نوع جرم مالک نیست. - 1
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 کند که ب  او نزد ب زپرس ح ضر شفود. ان ن فه   می دعوترلت پس از ابالغ برگه رلتت م تح را  مأمور :48۲ماده 

قوانفد از سف یر    نی ز مفی  نم ید و در صورت ب زپرس ح ضر مینزد  الحفظ جلب و تحتکندت مأمور او را  امتناعم تح 

 مأموران کمک بخواهد.

و یف    بف زپرس وسفیله    بفه  در هم ن روزعمل آید و  به در روزم تح به اس ثن ی موارد ضروری ب ید  جلب :489ماده 

 4شود. تعیین تکلیفکشیک ق ضی 

م تحت کیفیت ارقك ب رر  و اح م ل فرار م تح ب  ضرورت ب  قوره به اهمیت رر ت وضییت  قشخیص موارد :تبصره

 کند. می درجرا در پرونده  موارد ضرورتاست. ب زپرس  بازپرس نظر

 جلب سیار

 در اخ یف ر  با تعیین مدت اعتبـار به نظر ب زپرس مارز ب شدت برگه رلت  متواری بودن متهم که در صورقی :481ماده 

 م تح را ی ف ندت رلت و نزد ب زپرس ح ضر کنند. ۲ر  گیرد ق  هر ط ن دادگس ری قرار میض ب

 مف تح را  علت عـدم جلـب  ت ض بط ن مكلفند میسر نشودشده  رلت م تح به هر علت در مدت قییین ان ن ه :4تبصره 

 کنند. گزارش

 با معرفیقرار دهد ق   در اختیار شاکیقواند برگه رلت را برای مدت میین  ت ب زپرس میضرورت در صورت :۲تبصره 

 ت م تح را رلت کنند و قاویل دهند.ض بط ن حوزه قض یی مربوب او،

 :جلب سیار = احراز متواری بودن متهم و به دو شکل امکان دارد 

 در اختیار ضابط قرار گیرد  .4

 در اختیار شاکی قرار گیرد + ضرورت. .۲

بفه آن   حکم ورودشده ب شدت ض بط ن ب ید  مخفیم تح در منزل ی  مال ک ر خود ی  دیگری  که در صورقی :9تبصره 

 را از مق   قض یی أخذ کنند. مال

 یعای عالوه بر داشتن حکم جلب، اخذ حکم ورود به محل از مقتام قضتایی    عدم مالزمه جلب با مجوز ورود؛

 برای ضابط الزم است.

                                                           
 این مواد یک چیز است: ضرورت.تمام   استثاای 711و  711رک. مواد  - 7
 حوزه قضایی خودشان. - 1
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 نزد ب زپرس بی ورند و در صورت عد  دس رسی 4بالفاصلهم تح رلت شده را  مکلفنددادگس ری  ض بط ن :485ماده 

تحویـل  صورت قأخیر از  به ب زپرس ی  مق   قض یی ر نشینت در اولین وقت اداریت م تح را نزد او ح ضر کنند. در

به هر ح ل مدت نگتداری م تح ق  قاویفل   م تحت ب ید علت آن و مدت زم ن نگتداری در پرونده درج شود. فوری

 و ات ر س عت ب شد. بیش از بیست نبایدوی به ب زپرس ی  ق ضی کشیک 

 بعد از جلب، اصل فوریت ارجاع به بازپرس یا قاضی کشیک وجود دارد  لذا تکلیف به تحویل فوری است  

 :ستاعت متی توانتد تتاخیر در      11اگر علت موجه وجود دارد، با ذکر مدت نگهداری، حتداکثر تتا    استثناء

 تحویل صورت گیرد.

 ( این ق نون درخصوص م تم ن موضوع این م ده الزامی است.۱۱( ق  )۶۳مواد ) رع یت مقررات :تبصره

 :در فاصله جلب تا تحویل، باید تفهیم اتهام صورت بگیرد. یکی از مهمترین نکات مواد مذکور 

 پرونده م تح رلت شده را ب  قنظیح صورقمجلس از شیبه ب زپرسفی ت قاضی کشیکم والیت  تعطیل ایامدر  :48۶ماده 

اقفدام ت بفه شفیبه     نم ید و در نخس ین روز پس از قیطیلیت پرونده را ب  شفرح  خ رج و قصمیح مق ضی اقخ ذ می

 کند. مزبور اع ده می

شخصی که دس ور احض ر ی  رلت او داده شده به علت بیم ریت کتولت سفن یف  میف ذیری کفه      هرگ ه :48۷ماده 

امكف ن   امفر کیففری و   اهمیت و فوریتت ن واند نزد ب زپرس ح ضر شودت در صورت دهد موره قشخیص می بازپرس

 ۲آورد. عمل می و قاقیق ت الز  را به رود نزد او میانج   قاقیق تت ب زپرس 

 بر این است که در صورت عذر موجه، بازپرس وظیفه ای به حضور در نزد فرد ندارد و بعد از رفتع   اصل

  عذر، فرد باید حضور پیدا کاد

   بازپرس مکلف است شخصاً برای تحقیتق نتزد فترد دارای    اهمیت و فوریتبا جمع دو شرط  استثنائاًاما ،

 عذر برود.

ت اهمیت و ادلـه وقـوع جـرم   قواند ب  قوره به  که به م تح دس رسی ح صل نشدهت ب زپرس می ق  هنگ می :488ماده 

در صورت حضور  است. ماه و قابل تمدید ششص در کند. مدت اع ب ر این دس ورت  از کشوراو را  منع خروج دستور

خروج من ففی و مراقفت بالف صفله بفه      ت ممنوعیتمنع قیقیت یا وموقوفیت قرك صدور قرار  و یام تح در ب زپرسی 

شفود ایفن دسف ور     منقضفی در دس ور منع خفروج   مندرج مدتشود. درصورقی که  مرارع مربوب اطالع داده می

 م نع از خروج شوند. قوانند است و مرارع مربوب نمی خود منتفی خودبه

                                                           
 اصل فوریت ارجاع به مقام قضایی. - 7
 همین قانون. 171ماده  .رکبرای دیدن مورد مشابه،  - 1
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  در چهار مورد دستور ماع خروج از کشور به طور خود به خود ماتفی می شود 

 ماهه و عدم تمدید آن ۶ خاتمه یافتن مدت و یاقرار منع تعقیب  یا ترک تعقیبقرار  یا قرار موقوفی تعقیب. 

 ضوابط دستور منع خروج از کشور:

  به مدت شش ماه  و قابل تمدید.   ادله وقوع جرم    اهمیت جرم 

  ماتدرج در دستتور ماتع     که متدت  در صورتی ماه و قابل تمدید است. اعتبار قرار ماع خروج از کشور شش مدت :۲18ماده

 تواناد مانع از خروج شوند. نمی خروج ماقضی شود، این دستور خود به خود ماتفی است و مراجع مربوط
  مراتتب   مراجع قضایی مکلفاد در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر مماوعیت خروج اشخاص از کشتور،  کلیه :۲3۲ماده

 ربط اعالم گردد. مراجع ذی سال دارند تا از آن طریق بهرا به دادستانی کل کشور ار
 مدت قانونی مماوعیتت ختروج از کشتور اشتخاص و عتدم تمدیتد آن توستط        یکل کشور در موارد انقضا دادستان :تبصره 

 کاد. مراجع مربوط، نسبت به رفع مماوعیت خروج اقدام می

 واگذاری برخی از تحقیقات بجز موارد خاص

مكل  است بالف صله پس از حضور ی  رلت م تحت قاقیق ت را شروع کند و در صورت عفد    ب زپرس :483ماده 

ب  رع یفت   نظر قرار گرف ن او قوسط ض بط ن دادگس ریت حداکثر ظرف بیست و ات ر س عت از زم ن قات امك نت

وی از شفروع   امتنـاع یف    بف زپرس  عذر موجهیف    غیبتاین ق نون مب درت به قاقیق نم ید. در صورت  4(۳۳م ده )

 9دادرس دادگف ه ی  در صورت اق ض ، بفه   دیگر ب زپرسدادس  ن انج   قاقیق ت را به  ۲قاقیق ت به دالیل ق نونیت

 کند. ماول می

شفودت   تعیین تکلیـف ی   تحقیق از او شروعبیش از بیست و ات ر س عتت بدون آنكه  قرار دادن م تح نظر قات :هتبصر

 شود. ماسوب و مرقكت به مج زات ق نونی ماكو  می ب زداشت غیرق نونی

    به دلیل اصل عدم توقف تحقیقات در موارد ذیل دادستان مکلف است تحقیق را به بازپرس دیگر یتا بته

 دادرس دادگاه محول نماید:

                                                           
توانتد   ولی متی  عمل آورد، ادله وقوع جرم بهآوری  ماظور جمع باید شخصاً تحقیقات و اقدامات الزم را به بازپرس آ.د.ک: 38ماده  - 4

آوری  تفتتیش، تحقیتق از شتهود و مطلعتان، جمتع      ( ایتن قتانون،  311در غیر جرایم موضوع بادهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

بته ضتابطان   دیگری را که برای کشف جرم الزم بدانتد، پتس از دادن تعلیمتات الزم     اطالعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی

 کاد. اتخاذ می صورت، ضمن نظارت، چاانچه تکمیل آنها را الزم بداند، تصمیم مقتضی  ارجاع دهد که در این دادگستری

این قانون نیز بازرس می تواند بتا همکتاری ضتابطان دادگستتری تحقیقتات       (311بادهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )در  :تبصره

 الزم را انجام دهد.
 .همین قانون 117است. رک. ماده  رد دادرسماظور موارد  - 1

 همین قانون + تبصره آن. 91رک. ماده  - 3
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  بازپرس از شروع به تحقیق. [به دالیل قانوني] امتااعو   عذر موجه بازپرس   غیبت بازپرس 

 ساعت تحت نظر دو تکلیف برای بازپرس ایجاد می شود: 11با اتمام 

 شروع به تحقیق  .4

 تعیین تکلیف پرونده. .۲

 جرم بازداشت غیرقانونی واقع با عدم انجام هر یک از این دو تکلیف، چون دیگر نگهداری مجوز ندارد ،

 شده است.

حفق   همراه خود داش ه ب شفد. ایفن  وکیل دادگس ری  یک نفرت قاقیق ت مقدم قی مرحلهقواند در  می م تح :431ماده 

شود این حفق در برگفه    شود. ان ن ه م تح احض ر ابالغ و تفهیمب ید پیش از شروع قاقیق قوسط ب زپرس به م تح 

از اقت   و دالیل آنت مطف لبی را کفه بفرای     قواند ب  کست اطالع شود. وکیل م تح می احض ریه قید و به او ابالغ می

 شود. بداندت اظت ر کند. اظت رات وکیل در صورقمجلس نوش ه می ح ی  اررای ق نون الز دف ع از م ت و کش  حقیقت

 است. مجازات انتظامي درجه هشت و سه موجب به ترتیب همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم سلب حق :4تبصره 

اقدا  به میرففی وکیفل در مرحلفه     استت ان ن ه م تح سلب حیات یا حبس ابدکه مج زات آن  در ررایمی :۲تبصره 

 کند. ان خ ب می وکیل تسخیریمقدم قی ننم یدت ب زپرس برای وی  قاقیق ت

 ( ر ری است.۵۳۵این م ده و نیز ان ن ه اقت   مطرح مربوب به من فی عفت ب شدت مف د م ده ) مورد در :9تبصره 

 يکي از دو مورد ذيل است؛يابد وظیفه يک نفر وکیل که در مرحله تحقیقات مقدماتي مي تواند حضور ، 

 بیان مطالبی برای کشف حقیقت و دفاع از متهم. و  اظهاراتی راجع به تذکر به اجرای قانون 

 و نه صرف کشف حقیقت. لذا مطالب وکیل باید لزوماً در راستای دفاع از موکل خود باشد 

 

 :تکلیف بازپرس در خصوص حضور وکیل 

 عدم سلب حق برخورداری از وکیل.و  تفهیم داشتن حق وکیل به متهم 

  ،مجازات انتظامی درجه هشت و سه استضمانت اجرای عدم انجام این دو تکلیف. 

  حضور الزامی وکیل در مرحله تحقیقات 

  4مجازات حبس ابد.و   مجازات سلب حیات 

 .۲در این دو مورد بازپرس وکیل تسخیری تعیین می کاد 

                                                           
 همین قانون. 171و  311، 311، 311مواد موضوع  +   همین قانون. 73ماده  1بعالوه الزام داشتن وکیل برای مجاون در تبصره  - 7
 ه.همین قانون: وکیل تسخیری در دادگا 311رک. ماده  - 1
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 دس رسی به قم   ی  برخی از اوراقت اسن د ی  مدارك پرونفده را بف  ضفرورت   ب زپرست مط لیه ی   ان ن ه :434ماده 

قـرار عـدم   کشور ب شد ب ذکر دلیلت  داخلی ی  خ رری ررایح علیه امنیتبداندت ی  موضوع از  کش  حقیقت من فی

ق بفل   روزظفرف سفه   شفود و   می ابالغوی  وکیل یابه م تح  حضوریکند. این قرارت  به آنت  را ص در می 4دسترسی

 گیفری کنفد.   به اع راض رسیدگی و قصمیح العاده وقت فوق اع راض در دادگ ه ص لح است. دادگ ه مكل  است در

 قصمیح دادگ ه قطیی است.

 :قرار عدم دسترسی توسط بازپرس به دو جهت می تواند صادر شود 

  ماافات با کشف حقیقت 

 .جرایم علیه امایت 

  قراراین: 

  حضوری ابالغ می شود .4

 ست ظرف سه روز قابل اعتراض ا .۲

 دادگاه در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی می کاد. .9

 کفه بفه آنتف  در دادسفرا     9ررایح ق بل گذشتاست مگر در  غیرعلنی و انفرادیاز ش کی و م تح  ۲تحقیق :43۲ماده 

ایج د صفلح و   شود و ب زپرس مكل  است در صورت امك نت سیی در رسیدگی می قرافییصورت  به االمك ن ح ی

 نم ید. 1س زش و ی  ارر ع امر به می نجیگری

  5این ماده اصل غیرعلای و انفردادی بودن تحقیقات را بیان می کاد 

  به این معاا که شاکی و متهم با یکدیگر مواجهه حضوری پیدا نکااد 

 :گذشت، حتی االمکان مواجهه حضوری صورت گیرد، تتا رستیدگی جابته ترافعتی     در جرایم قابل  استثناء

 پیدا کاد  زیرا غیرعلای و انفرادی بودن، رسیدگی را تفتیشی می نماید.

 ت ش مل ن  ت ن   خف نوادگیت مشخصات متهمنم ید و سپس  اب دا، اوراق هویت م تح را مالحظه می ب زپرس :439ماده 

کیفری در موارد  س بقهن   پدرت شترتت سنت شغلت میزان قاصیالتت وضییت قأهلت قیداد فرزندت ق بییتت مذهتت 

دهسف  نت روسف  ت خی بف نت     ت هم نین نش نی مال سكونت و مال ک ر اوت اعح از شفترت بخفشت  ضروری و مرقبط

طفور دقیفق    قلفن ث بفت و همفراه او را بفه   شم ره  نگ ر )ایمیل( و کواهت شم ره و کدپس ی منزلت شم ره ملیت پی  

 و س یر اوراق قض یی به م تح به آس نی مقدور ب شد. کندت به ناوی که ابالغ احض ریه پرسش می

                                                           
 همین قانون. و تبصره نخست آن. 711رک. ماده  - 7
 رسیدگی ترافعی است. و در دادگاه،تحقیق با دادرسی متفاوت است: تحقیق در دادسرا و در آن رسیدگی به صورت تفتیشی  است، اما دادرسی  - 1
 جرایم قابل گذشت: ترافعی.  –جرایم غیرقابل گذشت: تفتیشی  - 3
 «.1تا  1میانجیگری در جرایم تعزیری درجه » قانون.همین  11رک. ماده  - 1
 نظام تفتیشی. - 1
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اقامت  محلنم یدت  میمالی را که برای اق مت خود اعال   4کند می تفهیم در اب دای قاقیق به م تح ب زپرس :431ماده 

که ابالغ ممكن ب شد اعال   ای او است و ان ن ه مال اق مت خود را قغییر دهدت ب ید مال ردید را به گونه قانونی

تغییر شود.  مال اق مت اعال  شده قبلی فرس  ده می ه  و س یر اوراق قض یی به صورتت احض ریه کند و در غیر این

و قمف   اوراق در همف ن    پذیرف ه نیسفت ب شدت  اوراق دشوارابالغ که  ای گونه به منظور قأخیر و قیلل به محل اقامت

قشخیص قغییر مال به منظور قأخیر و قیللت ب  مقف می اسفت کفه بفه اقتف         ۲شود. ابالغ می مال اعال  شده قبلی

 است. نیز الز  ش کی ی  مدعی خصوصیاز نظر قییین مال اق مت  رعایت مقررات این مادهکند.  می رسیدگی

 :مالحظه اوراق هویت متهم و پرسش پیرامون مشخصات و نشانی وی   تکلیف بازپرس 

    احراز تغییر محل اقامت قانونی برای دشوار کردن ابالغ  این ضمانت اجرا را خواهد داشت که، ابتالغ هتا

 به همان محل قبلی معتبر بوده و به قوت خود باقی است.

 یت شود.نیز باید رعا یا مدعی خصوصی دو نکته فوق، در خصوص شاکی 

 .مراقت اظت رات خود ب شفد کند  قوره به حقوق م تح به وی اعال  می به قاقیق ب  پیش از شروع ب زپرس :435ماده 

 اقرار یا همکاری مؤثرکه  نم ید کند و به او اعال  می آن را به شكل صریح به او قفتیح می موضوع اقت   و ادلهسپس 

کند. پرسشت  ب ید  و آنگ ه شروع به پرسش می س زد در دادگ ه فراهحمج زات وی را  مورب ت قخفی  تواند میوی 

 است. ممنوعت اکراه و ارب ر م تح اغف لی  همراه ب   تلقینی پرسشآن ب شد.  مفیدت روشنت مرقبط ب  اقت   و در مادوده

 دهد. تذکردر صورت طرح سؤاالت قلقینی ی  س یر موارد خالف ق نون به ب زپرس  قواند می وکیل متهم :تبصره

 دو تکلیف بازپرس قبل از شرو  به تحقیق؛ 

 به متهم که مراقب اظهارات خود باشد، همراه با تفهیم اتهام و دالیل م اعال .4

 اقرار یا همکاری موثر می تواند موجب تخفیف در دادگاه شود. تفهیم آن که: .۲

  یا جابه اغفال کردن متهم داشته باشد، محکومیت انتظتامی  این تفیهمات، جابه القا  کااده پیدا کاداگر ،

 خواهد داشت. 1تا درجه 

 است. ق  درره ات راین ق نون مورت ماكومیت ان ظ می  9(۵۳۱( ق  )۵۳۱از مقررات مواد ) قخل  :43۶ماده 

در  وی از دادن پ سخ ی  امض ی اظت راتت امتناعاخ ی ر کند. در این صورت مراقت  سکوتقواند  می م تح :43۷ماده 
 شود. قید می 1صورتمجلس
   سکوت متهم باید در صورتمجلس قید شوداعالم حق سکوت متهم از جانب بازپرس تکلیف است. 

                                                           
 همین قانون. 111بعالوه کفیل و وثیقه گذار  رک. تبصره ماده  - 7
 ضمانت اجرا: ابالغ به محل اعالم شده قبلی. - 1
 یعای وظایف بازپرس. - 3
 می شود. در صورت مجلس قید، «امتااع»و در همه جای این قانون: همیشه  - 1
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 کنفد. م تمف ن نب یفد بف      قاقیق مفی  انفرادیحضوریت از م تم ن به ناو  4رز در موارد موارته ب زپرس :438ماده 

 شوند. ۲یكدیگر داخل در مذاکره و مواضیه

 .تفتیشی بودن تحقیقات، مانع مذاکره، مواضعه، یا مواجهه حضوری متهمان است 

 .تحقیقات تفتیشی است  یعای انفرادی و غیرعلای 

یف    از قرائت برای م تح به امض ،ه  ب ید بدون قغییرت قبدیل و ی  قاری  نوش ه شود و پس  پرسش پ سخ :433ماده 

 حق اس ف ده کند. نویسدت مگر آنكه نخواهد از این خودش پ سخ را می متهم باسواداو برسد.  9اثر انگشت

  اصل بر این است که متهم حق دارد شخصاً پاسخ به سواالت بازپرس را باویسد 

 :سوادی امکان استفاده از این حتق را نداشتته   خود متهم از این حد استفاده ناماید، یا به جهت بی  استثناء

 باشد. )نمی خواهد یا نمی تواند(.

برای ش کیت مدعی خصوصیت م تحت ش هد و مطلیی که ق در به سخن گف ن بفه زبف ن ف رسفی     ب زپرس :۲11ماده 

وثـوق   مترجم موردصورت عد  دس رسی به م ررح رسمیت  و در مترجمان رسمیاز بین  مترجم مورد وثوق نیستت

عد  اقی ن سوگند سبت کند.  کند. م ررح ب ید سوگند ی د کند که راس گویی و ام ن داری را رع یت قییین می دیگری

 عد  پذیرش قررمه م ررح مورد وثوق نیست.

 فردبرای ش کیت مدعی خصوصیت م تحت ش هد و مطلیی که ن شنوا است ی  قدرت قكلح نفداردت   ب زپرس :۲14ماده 

کنفد.   م ررح ان خ ب مفی  که قوان یی بی ن مقصود را از طریق اش ره ی  وس یل فنی دیگر داردت به عنوان مورد وثوقی

ان ن ه افراد مذکور ق در به نوشف ن ب شفندت    م ررح ب ید سوگند ی د کند که راس گویی و ام ن داری را رع یت کند.

 هند.طور ک بی پ سخ د  به نویسد ق  منشی شیبه سؤال را برای آن ن می
 .اصل بر این است که مترجم ادای سوگاد نماید، اما اگر مترجم مورد وثوق، ادای سوگاد ناماید، باز هم ترجمه او پذیرفته می شود 

 قاقیقف ت بوده اسفتت   مجنوندهد م تح هنگ   ارقك ب رر   احتمالب زپرس در رری ن قاقیق ت  هرگ ه :۲1۲ماده 
کند و ب  احفراز رنفونت    می را قاصیل نظریه پزشكی ق نونیآوردت  عمل می را از نزدیك ن او و س یر مطلی ن به الز 

در صورت موافقت دادس  ن ب  نظر ب زپرست ان ن ه  فرس د. نزد دادس  ن می قرار موقوفی قیقیتپرونده را ب  صدور 
دس ور دادس  ن به مراکز مخصفوص نگتفداری و   ضرورتت حست  بر رنون اس مرار داش ه ب شد شخص مجنون بن 
 مکلف به پذیرش. مراکز مذکور شود من قل میدرم ن و آموزش پزشكی  درم ن س زم ن بتزیس ی و وزارت بتداشتت

مطف بق قف نون    به مج زات ام ن ع از دس ور مقف   قضف یی  از اررای دس ور دادس  نت  ب شند و در صورت ام ن ع می
 شوند. یاسالمی ماكو  م مج زات

                                                           
 رودررویی. –مواجهه یعای رویاروی  - 7
 مواضعه یعای گفتگو با هم. - 1
 همین قانون. 13رک. تبصره ماده  - 3
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 اررایی این م ده قوسط وزیر دادگس ری ب  همك ری وزرای بتداشتت درم ن و آموزش پزشكی و ن مه آیین :4تبصره 

 رسد. شود و به قصویت رییس قوه قض ییه می قی ونت ک ر و رف ه ار م عی قتیه می

 4.شود مربوب اقدا  میررایح مشمول این م ده مس لز  پرداخت دیه ب شدت طبق مقررات  ان ن ه :۲تبصره 

  شک در مجاون بودن متهم، لزوم تحقیق را برای بازپرس ایجاد می کاد 

 و با موافقت دادستان فرد مجاون به مراکز مخصوص احراز جاون ماجر به قرار موقوفی تعقیب می شود .

 ماتقل می شود 

  قضایی می باشد.امتااع این مراکز از تحویل گرفتن مجاون، جرم امتااع از دستور مقام 

  همین قانون. 311رک. ماده 

آنت  سلت حی تت قطع عضوت حبس ابد و ی  قیزیر درره ات ر و بف القر   ۲مجازات قانونیکه  در ررایمی :۲19ماده 

ی  بیش از آن  علیه و هم نین در رن ی ت عمدی علیه قم میت رسم نی که میزان دیه آنت  ثلث دیه ک مل مجنیٌ است

مف تح را بفه واحفد مفددک ری      پرونده شخصیت است در حین انج   قاقیق تت دس ور قشكیل مکلف ب زپرساستت 

گرددت ح وی مط لت زیفر   قشكیل می عمل مجرمانه پروندهار م عی ص در نم ید. این پرونده که به صورت مجزا از 

 است:

 ؛م تحار م عی در خصوص وضع م دیت خ نوادگی و ار م عی  گزارش مددک ر :الف

 .و روان پزشكی گزارش پزشكی :ب

                                                           
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجاون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقتوع جترم    قانون مجازات اسالمی: 451ماده  - 4

حالت خطرناک مجاون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امایت عمتومی  مبتال به جاون شود چاانچه جاون و 

 شود. باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مااسب نگهداری می

 تواناد در دادگاه به این دستتور اعتتراض کااتد کته در ایتن صتورت، دادگتاه بتا حضتور         شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می

کاد و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقتدام  معترض، موضوع را با جلب نظر کارشااس در جلسه اداری رسیدگی می

کاد. این حکتم قطعتی استت ولتی شتخص نگهتداری شتده یتا         تأمیای و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می

 ده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.خویشاوندان وی، هرگاه عالیم بهبود را مشاه

های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشتاهاد متدیر   این امر مانع از آن نیست که هرگاه باا به تشخیص متخصص بیماری

 محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمیای را صادر کاد.

شود. در صورت عارض شدن  از صدور حکم قطعی دچار جاون شود حد ساقط نمیهرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس  :4تبصره

افتتد. نستبت بته    جاون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جابه حتق اللهتی دارد تعقیتب و محاکمته تتا زمتان افاقته بته تتأخیر متی          

 جرم، جاون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. هایی که جابه حق الااسی دارد ماناد قصاص و دیه و همچاین ضرر و زیان ناشی از مجازات

قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمیای را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیاتد. تتا    :۲تبصره

 .شود میصاص داده زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اخت
 مجازات قانونی اتهام تفهیم شده. - 1
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  الزام بازپرس مبای بر دستور به واحد مددکاری بابت تشکیل دادن پرونده شخصیت، به موازات پرونده

 شده است: مجازات قانونی اتهام تفهیمعمل مجرمانه در موارد ذیل است و البته معیار 

 سلب حیات  .4

 قطع عضو  .۲

 حبس ابد  .9

 تعزیر یک، دو، سه و چهار  .1

 عمدی مشمول یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن.جاایت  .5

 

  ( این قانون، در جرایم تعزیری درجه پتاج و  113بر موارد مذکور در ماده ) عالوه همین قانون: ۲8۶ماده

 توسط دادسرا یا دادگاه اطفـال و نوجوانـان  پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان  شش نیز، تشکیل

 است. الزامی

 تشکیل پرونده شخصیت: سایر جرایم.د اختیاری رموا 

  خالصته   (چ التف( ...، ب(...، پ(...، .... ،  شتود:  موارد زیتر قیتد متی    در کیفرخواست همین قانون:۲۷3ماده

 .شخصیت یا وضعیت روانی متهم پرونده

 و تحقیق از شهود و مطلعان احضار :مبحث دوم

 :تحقیق از شهود و مطلعین 

  باشد = جلب می شود شاهد و مطلع، عذر موجه نداشته 

  عذر موجه داشته باشد = بار دوم احضار می شود. در صورت عدم حضور جلب می شود 

 به معاای الزام او به ادای شهات یا بیان اظهارات نیست  جلب شاهد یا مطلع 

   استتماع   باشتد، لزومتاً بایتد حضتوراً     اگر شهادت شاهد و یا اظهارات مطلع، تاها دلیل اثبات کااتده جترم

 به صورت الکترونیکی نیز امکان دارد اگر دلیل ماحصر نباشد،  امادد. گر

  ساعت قبل از طریق فرمانده یا رییس دعوت می شوند و وی مکلف  11در مورد نیروهای مسلح، حداقل

 به فرستادن فرد دعوت شده است 

          تفتیشی بودن در مورد شهود و مطلعات رعایت می شود، یعاتی نته بتا یکتدیگر و نته بتا متتهم، مواجهته

= امکان موجهه حضوری شهود با  وجود ضرورت +حضوری نباید داشته باشاد. اما استثاائاً تحقیق مجدد 

 یکدیگر یا با متهم وجود دارد.
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 ربطت شخصی ی  به قق ض ی م تح و ی  حست اعال  مق م ت ذیبه قشخیص خود ی  ب  میرفی ش کی  ب زپرس :۲11ماده 

 کند. می قشخیص دهدت برابر مقررات احض ر ضروری که حضور ی  قاقیق از وی را برای روشن شدن موضوع

شفود. امف  در    مفی  جلـب که ش هد ی  مطلع برای عد  حضور خود عذر مورتی نداش ه ب شفد   در صورقی :4تبصره 

رلفت   و در صورت عفد  حضفور   مجدداً احضارداش ه ب شد و ب زپرس آن عذر را بپذیردت  عذر موجهی که صورقی

 4شود. می

قواند به صفورت   قاقیق از آن ن می ۲مناصر به شت دت شتود و مطلی ن نب شدت دلیل پرونده که درصورقی :۲تبصره 

 آید. عمل به رارع به دادرسی الك رونیكیبخش هف ح این ق نون و ب  رع یت مقررات  الك رونیكی

پیش از قاقیفق یف     حداقل بیست و چهار ساعتش هد ی  مطلع از نیروه ی مسلح ب شدت ب ید  که در صورقی :۲15ماده 

وصول دس ور  او دعوت شود. فرم نده ی  رییس مربوب مكل  است پس از از طریق فرمانده یا رییسما کمه  رلسه

 بفرس د.مق   قض ییت شخص احض ر شده را در موقع مقرر 

  سال انفصال از خدمات دولتی است. 1مجازات فرمانده در صورت عدم انجام: یک تا 

 9و ب زرویی از شتود و مطلی ن قبل از رسیدگی در دادگ هت غیرعلنی است. قاقیق :۲1۶ماده 

اطالعف ت  کنفد و منشفی    بدون حضور م تح قاقیق میو از هر یک از شتود و مطلی ن رداگ نه  ب زپرس :۲1۷ماده 

در موارد ضرورت  از شتود و مطلی ن تحقیق مجددرس ند.  آن ن می 5و به امض ، ی  اثر انگشت 1کند را ثبت می ایش ن

 ب ید در صورقمجلس قید شود. دلیل ضرورتی  موارته آن ن بالم نع است. 

 کند و سفپس از  می قید اب دا اس می ح ضران را در صورقمجلس بازپرسحضور شتود و مطلی نت  پس از :۲18ماده 

 نم ید. آن ن به قرقیبی که از رتت ققد  و قأخر صالح بداند قاقیق می

و ک م ن شت دت را به شف هد قفتفیح     ۶شهادت دروغ مج زات وحرمت پیش از شروع به قاقیقت  ب زپرس :۲13ماده 

نگ ر)ایمیفل(ت شفم ره    اق متت پی  و ن  ت ن   خ نوادگیت ن   پدرت سنت شغلت میزان قاصیالتت مذهتت مال  کند می

و ورفود یف  عفد  رابطفه خف د  و       قلفن ث بت و همراه و س بقه ماكومیت کیفری و درره قرابت سببی ی  نسفبی 

 کند. و در صورقمجلس قید می نم ید مخدومی ش هد ی  مطلع ب  طرفین پرونده را سؤال می

                                                           
 رجوع شود.« جلب در دادگاه» همین قانون 311عالوه بر آن، به ماده  همین قانون مقایسه شود. 719با ماده  - 7
 همین قانون. 779ماده  1رک. تبصره  اگر دلیل ماحصر باشد = حضوری. - 1
 صورت علای است ]نظام اتهامی[.نظام تفتیشی  اما در دادگاه به  - 3
 اصل سری بودن و کتبی بودن  نظام تفتیشی. - 1
 همین قانون. 13تبصره ماده  رک. - 1
   مجازات شهادت دروغ حبس و یا جزای نقدی و مجازات سوگاد دروغ فقط حبس است.قانون مجازات اسالمی. تعزیرات 111 و 119رک. مواد  - 1
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 ات داشتن شهادت دروغ و کتمان شهادت را تفهتیم  اصل بر این است که بازپرس تکلیف دارد هم حرمت و هم مجاز

 ، اما چون مجازات ندارد، کتمان کردن شهادت فاقد ضمانت اجرا است.کاد، اگرچه کتمان شهادت حرمت دارد

ی د  به خداوند م ی ل سوگند»کند:  و مطلع پیش از اظت ر اطالع ت خود به این شرح سوگند ی د می ش هد :۲41ماده 

 4.«راس ی ایزی نگویح و قم   واقییت را بی ن کنحکنح که رز به  می

وارد شرایط شفت دت نب شفدت بفدون یف دکردن سفوگندت       شاهد یا مطلعصورقی که  قواند در می ب زپرس :۲44ماده 

 ۲اس م ع کند. برای اطالع بیش راو را  اظت رات

  بیشتر، یعاتی بته عاتوان قتراین و     اگر شاهد یا مطلع، شرایط الزم را ندارد، اظهارات او صرفاً برای اطالع

 امارات اخذ می گردد.

 گردد و به امض ، ی  اثفر  شودت سپس م ن آن قرائت می شتود و مطلی ن در صورقمجلس قید می اظت رات :۲4۲ماده 

ق در به  یا ورزد خودداری رسد و ان ن ه از امض ، ی  اثر انگشت ام ن ع ی  از ادای شت دت ش هد ی  مطلع می 9انگشت

 رسد. ب زپرس و منشی می  صورقمجلس به امض ی شود و قم   صفا ت می قیدمراقت در صورقمجلس  انج   آن نب شدت

و پ سخ را  بپرسداست از ش هد ی  مطلع علت ام ن ع از امض ، ی  اثرانگشت ی  ادای شت دت را  مکلف ب زپرس :تبصره

 کند. قیددر صورقمجلس 

  ،ذکر علت در صورتمجلس درج می شود. امتااع وی بااگر شاهد یا مطلع امتااع کاد 

ایفن   از قبیل ش هد ی  مطلع ممنوع است و ان ن فه  1احض ر نشده به عنوان متهماقت   به کسی که  قفتیح :۲49ماده 

 وقت دیگر احض ر شود. شخص پس از قاقیق در مظ ن اقت   قرار گیردت ب ید طبق مقررات و به عنوان م تح برای

ب شدت  ر نی ی  حیثی ی و ی  ضرر م لی برای ش هد ی  مطلع و ی  خ نواده آن ن ورود داش ه بیم خطر هرگ ه :۲41ماده 

تدابیر و ب  ذکر علت در پروندهت  منظور حم یت از ش هد ی  مطلعه ب شدت ب زپرس ب استماع اظهارات آنان ضروریام  

 5کند: زیر را اقخ ذ می

 ؛مطلع ب  ش کی ی  م تح حضوری بین ش هد ی  عد  موارته :الف

 ؛اطالع ت مربوب به هویتت مشخص ت خ نوادگی و مال سكونت ی  فی لیت ش هد ی  مطلع عد  افش ی :ب

 .ب  وس یل ارقب ب از راه دور در خارج از دادسراش هد ی  مطلع  اس م ع اظت رات :پ

                                                           
 همین قانون. 313رک. ماده ، «سوگادِ شاهد در دادگاه»برای دیدن  - 7
 تبدیل دلیل به قراین و امارت  شاهد مطلع دلیل هستاد، اما اگر شرایط نداشته باشاد، به قریاه  و امارات سقوط می کااد. - 1
 همین قانون. 13رک. تبصره ماده  - 3
 عاوان احضار موضوعیت دارد. - 1
 همین قانون. 91رک. ماده  - 1
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ن یف   یی  شف کی و یف  ورفود قفرا    شن س یی ش هد ی  مطلع حست مورد قوسط م تح ی  م تم ن  در صورت :4تبصره 

قدابیر الز  را از  تبه درخواست شاهد یا مطلعبرای آن نت ب زپرس  بیم خطرمبنی بر اح م ل شن س یی و ورود  شواهدت

کند. قرقیب ت این امر به مورت  می اتخاذ برای حف ظت از سالمت رسمی و روحی ی  قغییر مك ن آن ن آموزشقبیل 

شود و به  االررا،شدن این ق نون قوسط وزارت دادگس ری قتیه می م ه از ق ریخ الز  شش ای است که ظرف ن مه آیین

 رسد. قض ییه می  قصویت رییس قوه

 دف عی م تح نب شد. حقوق  پذیرد که من فی  ناوی صورت   فوق ب ید به  قرقیب ت :۲تبصره 

 شود. رسیدگی در دادگ ه نیز اررا، می( آن در مرحله ۵مقرر در این م ده و قبصره ) قرقیب ت :9تبصره 
  این ماده حصری هستاد.« پ»و « ب»، «الف»موارد 

ش هد ی  مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ای ب و ذه ب کند یف  مفدعی ضفرر و     که در صورقی :۲45ماده 

کنفد و   می اعال ای که قوه قض ییه  زی نی ازحیث قرك شغل خود شودت ب زپرس هزینه ای ب و ذه ب را طبق قیرفه

به قودیع آن  شاکی را مکلفو  ضرر و زی ن ن شی از قرك شغل را در صورت لزو  ب  اس ف ده از نظر ک رشن س قییین

قوان یی پرداخت هزینه را نداش ه یف  احضف ر از    ت به قشخیص ب زپرسهرگاه شاکینم ید.  در صندوق دادگس ری می

شفود. هرگف ه در رفرایح     اع ب رات مصوب قوه قض ییه پرداخت می ه ی مذکور از مال طرف ب زپرس ب شدت هزینه

ه ی مذکور در این م ده خودداری کندت اس م ع شفت دت یف     از پرداخت هزینه ق بل گذشتت ش کی ب  ورود مالئت

بفه   هف ی مفذکور   آید. ام  در ررایح غیرق بل گذشتت هزینفه  میرفی شده از ر نت وی به عمل نمی گواهی مطلیین

احض ر ش هد ی  مطلفع   شود. هرگ ه م تح م ق ضی پرس از مال اع ب رات مصوب قوه قض ییه پرداخت می زدس ور ب 

 شود. می ه ی مذکور از مال اع ب رات مصوب قوه قض ییه پرداخت ب شدت هزینه

 بر این است که هزیاه شهود یا مطلعین باید توسط شاکی پرداخت شود  اصل 

 :اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.در سه مورد، از  استثنائات 

 شاکی توانایی مالی ندارد  .۵

 متهم تقاضای احضار شاهد یا مطلع را کرده است  .۲

 .شخصاً احضار کرده باشد سبازپر .۱

 در خصوص هزينه ها؛

          الف( در جرایم غیرقابل گذشت، حتی اگر شاکی تتوان متالی نیتز داشتته باشتد، امتا از پرداختت هزیاته

 هزیاه ها از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود خودداری کاد، 

  )جرم قابل گذشت + تمکن مالی شاکی = استماع شهادت یا اظهارات مطلعین صورت نمی گیرد.ب 
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ی   قیداد شتود و یابیم ری ی  کتولت سن ن واند ح ضر شود  عللی از قبیلی  مطلع به  ش هد که در صورقی :۲4۶ماده 

کنفدت بف زپرس در مافل     امر اق ضف ،  اهمیت و فوریتمطلی نت زی د و در یک ی  اند مال ب شند و هم نین هرگ ه 

 4کند. ی بد و مب درت به قاقیق می حضور می
  اصل بر این است که بازپرس، تکلیف به حضور نزد شاهد یا مطلع ندارد  مگر در سه مورد 
 اهمیت و فوریت اقتضای حضور بازپرس را نماید.یا  زیاد باشد و شهود تعداد ، یاشاهد نتواند حاضر شود 

 تأمین و نظارت قضايي قرارهای –فصل هفتم 

دس رسی به م تح و حضور به موقع ویت رلوگیری از فرار ی  مخفی شدن او و قضمین حقفوق   منظور به  :۲4۷ماده 

ت دالیـل کـافی   صورت ورود و قاقیق الز ت در  تفهیم اتهامپرس پس از  برای ربران ضرر و زی ن ویت ب ز دیده بزه

 ۲کند: یكی از قراره ی قأمین زیر را ص در می

 ؛حضور ب  قول شرف ال زا  به :الف
 ؛حضور ب  قییین وره ال زا  ال زا  به :ب
 ؛عد  خروج از حوزه قض یی ب  قول شرف ال زا  به :پ
 ؛ال زا عد  خروج از حوزه قض یی ب  قییین وره  ال زا  به :ت
 ؛صورت هف گی ی  م ه نه به مررع قض یی ی  ان ظ می ب  قییین وره ال زا   ای خود به نوبه ال زا  به میرفی: ث
 پس از أخذ و موافقت م تح باال زا ت  رسمی کشوری ی  نیروه ی مسلح به حضور ب  قییین وره ال زا  مس خدم ن :ج

 ؛مربوبقیتد پرداخت از مال حقوق آن ن از سوی س زم ن 
بف    ال زا  از طریق نظف رت  خروج از منزل ی  مال اق مت قییین شده ب  موافقت م تح ب  قییین وره ال زا  به عد  :چ

 ؛قجتیزات الك رونیكی ی  بدون نظ رت ب  این قجتیزات
 ؛الكف له قییین وره أخذ کفیل ب  :ح
 ؛غیرمنقولن مه ب نكیت م ل منقول ی   اعح از وره نقدت ضم نت أخذ وثیقه :خ
 9.ب  رع یت شرایط مقرر ق نونی ب زداشت موقت :د

ورفه ال فزا     ام ن ع م تح از پذیرش قرار قأمین مندرج در بند )ال (ت قرار ال زا  به حضور ب  قییین در صورت :4تبصره

 شود. میص در و در صورت ام ن ع از پذیرش قراره ی مندرج در بنده ی )ب(ت )پ(ت )ت(و )ث( قرار کف لت ص در 

 ممكن است. اجازه قاضیبنده ی )پ( و )ت(ت خروج از حوزه قض یی ب   در مورد :۲تبصره

دیفده بفه طریفق دیگفر      غیرعمدی در صورقی که به قشخیص مق   قض یی قضمین حقفوق بفزه   در ررایح :9تبصره
 صدور قرار کف لت و وثیقه ر یز نیست. 1ب شدت پذیر امك ن

                                                           
 همین قانون. 317و  711رک. ماده  - 7
 قرار تامین = تفهیم اتهام + کفایت ادله. - 1
 برخالف اصل برائت است.بازداشت  - 3
 ماناد: بیمه شخص ثالث.تضمین به طریق دیگر  - 1
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  و برای تضمین حقوق شاکی ]بزه دیده[ صادر می شود  بهتر تحقیقاتقرار تامین: به ماظور تکمیل 

  :صادر می شود  ماع تعقیبقرار در صورت عدم وجود دلیل کافی 

 از قرار های فوق صادر می شتود: چتون در    یکی ، یعای توجه اتهام به متهم،در صورت وجود دالیل کافی

 طول هم قرار دارند 

  [ همین قانون 111نوع اتهام و ویژگی های متهم سازگار باشد ]ماده طبق اصل تااسب، تامین باید با 

  صدور قرار تامین، باید پس از تفهیم اتهام صورت گیرد 

 .مال ماقول را معموالً برای تامین قبول نمی کااد، زیرا در داسرا جایی برای نگهداری آن ها وجود ندارد 

 اهداف قرار های تامین به طور کلي:

 و اجرای حکم  متهم و حضور به موقع وی در مرحله تحقیقات، رسیدگیدسترسی به  .4

 جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم  .۲

 تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان. .9

 تبديل قرار

    شرایط تبدیل قرار ها صرفاً ناظر به حالتی است که متهم، قرار تامین صادر شده را نپذیرفته استت و بته

 صورت می گیرد.شرح ذیل تبدیل 

 = تبدیل قول شرف به وجه التزام  لفباد ا .4

 = تبدیل به کفالت.« ث» و «ت»، «پ»، «ب» هایباد .۲

 .همواره امکان تبدیل کفالت به وثیقه در صورت درخواست متهم وجود دارد = تکلیف بازپرس به تبدیل 

 شرايط عام قرار های تامین

 در صالحیت ذاتی است.تعدد اتهام = قرار واحد  استثاای آن، اختالف  .4

         ،صالحیت ذاتی در خصوص دادگاه های اختصاصی مطترح استت، ماناتد دادگتاه نظتامی، دادگتاه انقتالب

 دادگاه ویژه روحانیت  که در این موارد هر اتهام، یک قرار تامین جداگانه الزم دارد.

وارده به بزه دیتده کمتتر   های تامین که در آن ها مبالغی تعیین می شود، نباید مبلغ از خسارات در قرار .۲

 .مبلغ قرار تامین = کمتر از خسارت بزه دیده نباشد باشد.

 .تااسب قرار تامین با مبلغ تعهد شده بیمه 

  با رعایت حقوق بزه دیده مماوعیت قرار کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی .9

 :روش دیگری برای تضمین حقوق بزه دیده وجود نداشته باشد. استثناء 
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 قرار تامینتعداد 

در  شودت مگر آنكه رسفیدگی بفه رفرایح ارقكف بی     ت قرار قأمین واحد ص در میاتهامات متعدد متهم برای :۲48ماده 

دادگ هت قرار قفأمین   ه ی مخ ل  ب شد که در این صورت برای اقت م ت موضوع صالحیت هر دادگ ه صالحیت ذاتی

 .[همین قانون 184ماده  .رک] شود. م ن ست و مس قل ص در می

 با خسارت تامین تناسب

در مواردی  دیده کم ر ب شد. الكف له و وثیقه نب ید در هر ح ل از خس رت وارد به بزه وره ال زا ت وره مبلغ :۲43ماده 

ق بل پرداخت از سوی بیمه قرار  که دیه ی  خس رت زی ندیده از طریق بیمه ق بل ربران استت ب زپرس ب  لا ظ مبلغ

 کند. ص در می متناسبقأمین 

 تبدیل تامین به بیشتر

 به قبول آن و قبدیل قرار مکلفبه ر ی میرفی کفیلت وثیقه بسپ ردت ب زپرس  4م تح بخواهد که صورقی در :۲۲1ماده 

 قق ض  کند.قواند در هر زم ن ب  میرفی کفیلت آزادی وثیقه را  است. در این صورت م تح می

 مالئت کفیل

 محل تردیدالكف له  شود که مالئت او به قشخیص ب زپرس برای پرداخت وره شخصی پذیرف ه می کف لت :۲۲4ماده 

دادسف  ن موظف     رسف ند.  نظر دادس  ن مفی   ان ن ه ب زپرس مالئت کفیل را احراز نكندت مراقت را فوری به نباشد.

صفورت    در بازپرس الزامی است. تشخیص دادستان برایاست در هم ن روزت رسیدگی و در این ب ره اظت رنظر کند. 

 شود. قأیید نظر ب زپرس قوسط دادس  ن مراقت در پرونده درج می

 ب  رع یت مقررات این م ده بالم نع است. اشخاص حقوقی کفالتپذیرش  :تبصره

  تایید مالئت کفیل. [همین قانون 111ماده ] دادستان: نقص تحقیقاتتبعیت بازپرس از + 

در پرونده مفنیكس   ذکر علتگذار قوسط ب زپرست مراقت ب   عد  پذیرش قق ض ی ک بی وثیقه در صورت :۲۲۲ماده 

 از درره ات ر به ب ال است. محکومیت انتظامیقخل  از مقررات این م ده مورت  شود. می

خود نیفز   تگذار کفیل یا وثیقه یامضاو پس از  ۲نم ید ص در میقرار درمورد قبول وثیقه ی  کف لتت  بازپرس :۲۲9ماده 

 دهد. می گذارت قصویر قرار را به آن ن کند و ب  درخواست کفیل ی  وثیقه می امضاءآن را 

  قبول کفیل یا وثیقه [قرار اخذ] آن دو مرحله دارد: قرار صدور یا وثیقه کفالتقرار +. 

                                                           
 بخواهد  یعای درخواست کاد. - 7
 ایقاع قضایی. - 1
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در  گفذار قفتفیح کنفد کفه     ت به کفیل ی  وثیقهقرار قبولی کفالت یا وثیقهاست ضمن صدور  مکلف ب زپرس :۲۲1ماده 

الکفالـه   وجـه  گفذارت  وی از ن حیه کفیل ی  وثیقه بدون عذر موجه و عدم معرفی اوعدم حضور صورت احض ر م تح و 

 شود. میضبط طبق مقررات این ق نون  وثیقهی   وصول

 گذار نیز الزامی است. ( این ق نون نسبت به کفیل و وثیقه۵۳۶مف د م ده ) قفتیح :تبصره

  پتذیرش  عتدم   اطتالع در صتورت تغییتر آن،   دادن  امت برای ابالغ اوراق قضتایی، تعیین محل اق: 431مفاده ماده

 ه است.محل ابالغ به ماظور تاخیر و تعلل و صالحیت رسیدگی به این امر که با مقام رسیدگی کاادتغییر 

من تی به  قأمین ب ید فوری به م تح ابالغ و قصویر آن به وی قاویل شود. در صورقی که قرار قأمین قرار :۲۲5ماده 

 شود. درج می 4ب زداشت گرددت مف د قرار در برگه اعزا 

 ب زداشف گ ه  شود ق  میرفی کفیل ی  سپردن وثیقه به که در مورد او قرار کف لت ی  وثیقه ص در می م تمی :۲۲۶ماده 

نسبت به اصـل  ب زپرست  از ق ریخ ابالغ قرار مدت ده روزقواند ق   گردد؛ ام  در صورت ب زداشتت م تح می میرفی می

 کند. ۲عد  پذیرش کفیل ی  وثیقه اع راض یامن تی به ب زداشت  قرار

که  منظور دس رسی م تح به افرادی بهقمتیدات الز  را  مکلفند رییس ی  می ون زندان وقرار  مررع ص درکننده :تبصره

چند  هری  وثیقه میرفی نم ید  کندت فراهح کنند و هر زم ن م تحت کفیل گذار میرفی می وی برای ی ف ن کفیل ی  وثیقه

مكلف  بفه    قاضـی کشـیک  ص درکننده قرار یف    صورت ورود شرایط ق نونیت مررع ب شدت در خارج از وقت اداری

 پذیرش آن هس ند.

 ح وی ق ریخ رسیدیدهندهت  قاویل م تح قوسط مأمور رسمی در سوابق ب زداش گ ه ثبت و قاویل مراقت :۲۲۷ماده 

 کند. می به بازپرس تسلیمو س عت قاویل م تح أخذ و 

 آزاد کردن وثیقه و برائت جستن کفیل

مفوردت  حسفت   قواندت می با معرفی و تحویل متهمگذار در هر مرحله از قاقیق ت و دادرسی  ی  وثیقه کفیل :۲۲8ماده 

مرجع مزبور مکلف کنفد.   درخواست 9مرریی که پرونده در آنج  مطرح استخود را از  آزادی وثیقهی   رفع مسؤولیت

 بالف صله مراقت رفع مسؤولیت ی  آزادی وثیقه را فراهح نم ید. است

 قوانفد  گفذار مفی   ب زداشت ب شد نیزت کفیل ی  وثیقفه  سایر مراجعاز سوی  علت دیگریکه م تح به  در مواردی :تبصره

 شود. مط بق این م ده اقدا  می پس از حضور متهمنم ید. در این صورت  درخواستوی را  اعزام
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 در موردی که حضور م تح برای قاقیق تت دادرسی و ی  اررای جزگذار  م تح از کفیل ی  وثیقه خواس ن :۲۲3ماده 

 است.ممنوع داردت  ضرورتحكح 

 مقررات این م ده مورت ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است. قخل  از :تبصره

 ضمانت اجرای عدم حضور متهم

 وثیقه گذاش ه استت در صورقی که حضفورش  یامل ز  شده  خودکه برای او قرار قأمین ص در و  م تمی :۲91ماده 

اخط ریهت  واقعی ابالغح ضر نشده استت در صورت  بدون عذر موجهشود و هرگ ه ث بت شود  الز  ب شدت احض ر می

شود. ان ن ه م تحت  ضبط می معادل وجه قرار وره ال زا  قییین شده به دس ور دادس  ن أخذ و ی  از وثیقه سپرده شده

ظرف یـک  شود که  گذار اخط ر می سپرده ب شد به کفیل ی  وثیقه کفیل میرفی کرده ی  شخص دیگری برای او وثیقه

ت حسفت مفوردت   دستور دادسـتان اخط ریه و عد  قاویل م تحت به  ابالغ واقعیصورت  م تح را قاویل دهد. در ماه

یفه  یاررا بدون صدورت پس از قطعیتشود. دس ور دادس  ن  می ضبطأخذ و ی  از وثیقهت می دل وره قرارت  الكف له وره

 شود. می اررا مطابق مقررات اجرای احکام مدنیدر اررای احك   کیفری و 

 شود. میمسترد  گذار مربوب به اررای دس ورت به وثیقه های ضروری کسر هزینه بر وره قرار وثیقهت پس از مازاد مبلغ :تبصره

 .کفیل یا وثیقه گذار عذر موجه ندارند  همین مهلت یک ماه برای آن ها کافی است 

مافل   ت نشف نی منظور عدم امکان ابالغ واقعی اخطاریـه   بهگذار  ث بت شود که م تحت کفیل ی  وثیقه هرگ ه :۲94ماده 

به این منظور از مال خ رج شده ی   کننده کف لت ی  وثیقه اعال  نكرده ی  اق مت واقیی ی  قغییر آن را به مررع قبول

ابـالغ  شفودت   4محرز است و این امر از نظر ب زپرس دشوار کرده امکان ابالغ واقعی رابه هر ناو دیگر به این منظور 

 است. کافیالكف له و ی  وره ال زا   أخذ وره اخط ریه برای ضبط وثیقهت قانونی

کسفر   الكف لفه  لهت در صورقی از مبلغ وثیقه ی  ورفه  ب  رع یت مقررات مربوب و ضرر و زی ن ماكو ٌ دیه :۲9۲ماده 

هفحت وی را طبفق    یف  کفیفل   گفذار  وثیقهو  علیه حاضر نشود محکومٌو  میسر نباشد از بیمهآن  امکان وصولشود که  می

 ب شد. عذر موجهی هم نداشتهو  حاضر ننمودهمقررات 

در  قرار قأمین ص در شدهت م ضمن قأدیه وره ال زا  ب شد ی  م تح خود ایداع وثیقه کرده ب شفدت  ان ن ه :۲99ماده 

لفه از   ماكفو ٌ  ضفررو زیف ن   و أخذ دیهعلیه و عد  امك ن وصول آن از بیمهت عالوه بر  صورت عد  حضور ماكو ٌ

عجفز   و قرار وثیقهت در صورت حضور شود و در مورد می وصول نیز در صورت ماكومیت جزای نقدیمال قأمینت 

 شود. از مال قأمین أخذ می مستثنیات دینه ی فوقت ب  لا ظ  از پرداختت ماكومیت
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  دیه و یتا ضترر و زیتان ناشتی از جترم در ابتتدا از محتل        ( این قانون، 133( و )131مواد ) در اجرای :همین قانون 598ماده

 شود. أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می تأمین

 و م تح حست موردت ب یفد  4است منتفیگذارت قرار قبولی کف لت ی  وثیقه  کفیل ی  وثیقه فوت در صورت :۲91ماده 

ی  ضبط وثیقه صف در شفده    الكف له آنكه دس ور أخذ وره مگراقدا  کندت  جدیدی  ایداع وثیقه  کفیلنسبت به میرفی 

 ب شد.

 :برابر است با انتفای تعهد  فوت در مهلت یک ماه و یا پیش از ابالغ اخطاریه به وی  صدر ماده 

 :ق.م.[  مقررات  در این صورت ورثه ]مطابق پس از مهلت یک ماهه به کفیل یا وثیقه گذارفوت  ذیل ماده

 مکلف به اجرای تعهد مالی مورث خود می باشاد.

درب ره أخذ  دادس  نت دستور از ق ریخ ابالغظرف ده روز قوانند در موارد زیر  می گذار کفیل و وثیقه م تحت :۲95ماده 

 است: دادگاه کیفری دواع راضت  کنند. مررع رسیدگی به این اعتراضالكف له و ی  ضبط وثیقه  وره ال زا ت وره

   بر صدور قرار.اعتراض نه و اعتراض مبای بر اخذ وجه وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه 

 ؛است رعایت نشدهمربوب  مقرراتالكف له و ی  ضبط وثیقه  شوند در أخذ وره ال زا  و وره هرگ ه مدعی :الف

 ؛حاضرکرده است ی  شخص ث لثی م تح را اند کردهحاضر  ح ضر شده ی  او را موعد مقرر شوند م تح در هرگ ه مدعی :ب

به  گذار این ق نونت م تح ن وانس ه ح ضر شود ی  کفیل و وثیقه ۲(4۷8جهات مذکور در ماده )شوند به  هرگ ه مدعی :پ

 ؛اند م تح را ح ضر کنند یكی از آن رت ت ن وانس ه

  ؛اند شده معسرکف لت ی  ال زا   قبولی پس از صدور قرارشوند  هرگ ه مدعی :ت

 .در متلت مقرر ممكن نبوده استاو  فوت علتت به متهمگذار مدعی شوند قسلیح  ی  وثیقه هرگ ه کفیل :ث

رأی  کند. به شك یت رسیدگی می خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسیدر قم   موارد فوقت  دادگ ه :4تبصره

 است. قطعیدادگ ه 

 کیفـری دو ت دادگف ه  بخـش به اع راض نسبت به دس ور رییس ی  دادرس دادگف ه عمفومی    مررع رسیدگی :۲تبصره

 آن اس  ن است. شهرستان ترین نزدیک

 ت بفه آن ناحراز اعسار  صورت در به ادع ی اعس ر م تح ی  کفیل رسیدگی و  دادگاه)ت(ت  بند در خصوص :9تبصره 

 کند. الكف له حكح می ورهال زا  ی   می فیت آن ن از پرداخت وره 
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و  الكف له و ی  ضبط وثیقه ال زا  ی  وره دادس  ن مبنی بر أخذ وره پس از صدور دستورم تح  که در صورقی :۲9۶ماده 

رفع اثر دادس  ن ب   4تحاضر کند گذار او را ی  کفیل ی  وثیقه حاضر شودت در مررع قض یی اتمام عملیات اجرایی پیش از

صورتت اع بف ر قفرار    کند. در این را ص در می از وجه قرار أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارمت دس ور از دستور صادره

تکمیل وجه است. هرگ ه م تح خود ایداع وثیقه کرده ب شدت مكل  استت نسبت بفه   قأمین ص دره به قوت خود ب قی

خفود را   یقه کرده ب شد و رفع مسؤولیتکند و ان ن ه شخص ث لث از م تح کف لت نموده و ی  ایداع وث اقدا  قرار

ث لثت رفع مسؤولیت خود  که شخص اقدا  کند. در صورقی تکمیل وجه قراردرخواست نكندت مكل  است نسبت به 

 .کند ردید اقدا  می گذار را درخواست کندت م تح حست موردت نسبت به میرفی کفیل ی  وثیقه

میف دل   بخشی از ورفه قفرارت   دستور ضبطگذار ی  کفیلت ظرف ده روز از ق ریخ ابالغ  م تح ی  وثیقه هرگ ه :4تبصره 

صورت ک مل به قوت   ص دره به قأمین اعتبار قرارشود و  ت ضبط انج   نمیواریز کندوره مقرر را به صندوق دولت 

 خود ب قی است.
 مهم می باشد، اما محلی که از آن تا یک چهارم ضبط می گتردد   در دستور اخذ یا ضبط، اگر چه میزان مبلغ مادرج در قرار

 به قوت خود باقی بماند. همهم نیست  می تواند از محل قرار باشد و یا می تواند به صادوق دولت واریز شود تا قرار صادر

در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقارای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنهان را بالفاصهله    :۲ تبصره 

جر جهت اقدام الزم به دادستاني کل کشور اعالم نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجغ ذی ربط اعالم شود. چنانچه تعقیب این افراد من

اعالم مي کند. در صورت  دادستاني کلقاري اجرای احکام خالصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به  به محکومیت قطعي شود،

 تقارای مالقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستاني کل اعالم مي شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

بفر   کف فی  ن و امـارات یدالیل، قرات مگر در مورد ررایح زیرت که نیستر یز  بازداشت موقتقرار  صدور :۲9۷ماده

 قوره اقت   به م تح داللت کند:

میزان دیه آنها ثلث دیه  کهیا قطع عضو و  جنایات عمدی علیه تمامیت جسماني  ، حبس ابدآنها سلب حیات مجازات قانونی جرایمي که :الف

 ؛علیه یا بیش از آن است امل مجنيٌک

 ؛که درره ات ر و ب القر است تعزیریررایح  :ب

 ۲؛است درجه پنج و باالترنونی آنت  داخلی و خ رری کشور که مج زات ق  امنیت علیهررایح  :پ

 کفه  اشفخ ص  بفرای  مزاحمفت  ایجف د  و نم یی قدرت قظ هرت و اطف ل و ب نوان اذیت و آزار مزاحمت و ایج د :ت

 ؛شود انج   اسلاه نوع هر ی  وسیله ا قو به
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کفه مشفمول    اس ف ده از سند مجیول در صفورقی  یا ارقش ،ت اخ الست خی نت در ام نتت ریل سرقتت کالهبرداریت :ث

 ۲از ررایح مذکور ب شد. علت ارقك ب هر یک به  محکومیت قطعی س بقه یک فقره و م تح دارای 4بند)ب( این م ده نب شد

قف ریخ   خ صت به رز قوانین ن ظر بر ررایح نیروه ی مسلح از ب زداشت موقت الزامیت موضوع قوانین موارد :رهتبص

 است. ملغیاالررا، شدن این ق نون  الز 

  باابراین اوالً کلیه بازداشت هتای موقتت مصترح در قتوانیی ختاص،       بر عدم جواز بازداشت موقت است؛اصل

 نسخ صریح شده اند، به استثاای قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح 

  در جرایم علیته امایتت، اگتر چته      تعزیرات درجه یک، دو، سه و چهار، جواز بازداشت موقت دارند ودر

 نیز جواز بازداشت موقت دارند. 1درجه  ها نیز تعزیری هستاد،آن

 سایر نکات

 مجازات قانونی سلب حیات اعم از قصاصی، حدی یا تعزیری می باشد  

  مجازات قطع عضو، اعم از قصاصی یا حدی است 

 زنان و اطفال اگرچه اذیت و آزار  به مزاحمت برای بانوان و اطفال، جواز بازداشت موقت دارد، اما توهین

 جواز بازداشت موقت ندارد آنان محسوب شود، 

  و بتاالتر   1. جرایم ذکر شده، درجته  7، دو شرط باید جمع شود: 131ماده « ث»در خصوص عااوین باد

ایجاد حالت تکرار جرم نماید. بته ایتن معاتا    . 1استااد شود. « ب»ه باد نباشاد، زیرا در این صورت باید ب

 که بعد از صدور حکم محکومیت قطعی، فرد مجدداً این عااوین مجرمانه را تکرار کرده باشد.

 است: از شرایط زیر  وجود یکیبه  منوطم ده قبلت  قرار ب زداشت موقت در موارد مذکور در صدور :۲98ماده 

 ب  م تم ن دیگر ی  شفتود و مطلیف ن واقیفه    تبانیب عث  یاو ادله رر   از بین رفتن آثارمورت  بودن م تحزاد  آ :الف

 ؛کنند شهادت امتناع یاز اداسبت شود شتود  یاگردد و 

 ؛ وان از آن رلوگیری کردم تح ب شد و به طریق دیگر ن مخفی شدن ی  فراربیح  :ب

 ب شد. متهمآن ن و خود  جان شاکی، شهود یا خانواده به خطر اف  دن مورتم تح مخل نظح عمومیت  آزاد بودن :پ

  ماده فوق، برای بازداشت موقت کافی نیست، بلکه برای بازداشت  موضوععااوین مجرمانه وجود صرف

 :[عام اجتماعی] موقت دو شرط باید جمع شود

  131وجود جهات بازداشت موقت در ماده و    ،131عااوین مادرج در ماده.  
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مـتن   در ب شد و مس ند ق نونی و ادله آن و حق اع راض مف تح  مستدل و موجهب زداشت موقت ب ید  قرار :۲93ماده 

م تح به منظور رلوگیری  چنانچهشود.  شود. ب  صدور قرار ب زداشت موقتت م تح به ب زداش گ ه میرفی می قرار ذکر

 شود. می قید برگه اعزا آن در  دلیلت ب زداشت شودت تبانی از

  که این جهتت   ، مگر جهت تبانی،در برگه اعزام فرد قید شود نبایداصل بر این است که جهات بازداشت

 باید درج گردد.

چهار  حداکثر ظرف بیست ونزد دادس  ن ارس ل شود. دادس  ن مكل  است  فوریب زداشت م تح ب ید  قرار :۲11ماده 

مف تح مواففق نب شفدت حفل      اعال  کند. هرگ ه دادس  ن ب  قرار ب زداشت به ب زپرس کتبیطور   را به نظر خود ساعت

کنفدت   قجف وز نمفی  روز  ده مورد که حفداکثر از   است و م تح ق  صدور رأی دادگ ه در این 4دادگاه صالحاخ الف ب  

 شود. ب زداشت می

  ساعت کتباً اظهارنظر می کاد  11دادستان در مورد قرار بازداشت، ظرف 

  بازپرس با دادستان = مرجع حال اختالف دادگاه صالح  یعاتی آن دادگتاهی کته بته اصتل اتهتام       اختالف

 صالحیت رسیدگی دارد. در هر حال دادگاه صالح ظرف ده روز باید حل اختالف کاد.

فوری  شود و مورت دیگری برای ادامه آن نب شدت ب زپرس ب  موافقت دادس  ن علت بازداشت مرتفع هرگ ه :۲14ماده 

است. اگر  با دادگاه صالح حل اختالفکند. در صورت مخ لفت دادس  ن ب  قصمیح ب زپرست  می رفع بازداشتاز م تح 

 بازپرسکند. تقاضا آن را از ب زپرس  تبدیل یاب زداشت  فک قرارقواند  نیز مورب ت ب زداشت را مرقفع بداندت میمتهم 

کنفد. در صفورت رد    مفی  اظهـارنظر ارع بفه درخواسفت مف تح    طور مس دل ر  به پنج روزفوری و حداکثر ظرف 

 اعتـراض  قواند ظرف ده روز بفه آن  شود و م تح می پرونده ثبت و قرار رد به م تح ابالغ می درخواستت مراقت در

 را مطرح کند. درخواستقواند این  می بار  در هر ماه فقط یککند. م تح 

   باابراین، اگر در این خصوص نیز بتین دادستتان و بتازپرس    انتفای علت بازداشت = انتفای بازداشت موقت

 اختالف شود، باز هم دادگاه صالح برای حل اختالف، دادگاه صالحیتدار نسبت به اصل اتهام است 

     ماتفی شدن علت بازداشت = حق درخواست فک قرار بازداشت یا تبدیل آن برای بترای متتهم = لتزوم

 = حق اعتراض متهم ظرف ده روز  ت رد درخواستروز، در صور 1اظهارنظر بازپرس ظرف 

 قرار بازداشت یا تبدیل آن در هر ماه فقط یک بار امکان دارد. درخواست فک 
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س یر  ( این ق نون ق  دو م ه و در۱۰۲در ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) هرگ ه :۲1۲ماده 

ی در یاو من تفی بفه قصفمیح نتف      و پرونده اقت می متهم در بازداشت بماندت صدور قرار تأمین به علتررایح ق  یک م ه 

اگر علل مورتی برای بق ی قفرار ورفود داشف ه     دادسرا نشودت ب زپرس مكل  به فک ی  قخفی  قرار قأمین است.

ف ده روز از قواند از این قصمیح ظفر  شود. م تح می به م تح ابالغ می ب شدت ب  ذکر علل مزبورت قرارت ابق ، و مراقت

 شفود و ابقف ی   انج   می بدون نی ز به موافقت دادس  ن فک یا تخفیف قرارص لح اع راض کند.  ق ریخ ابالغ به دادگ ه

 است. قأمین ب ید به قأیید دادس  ن برسد و در صورت مخ لفت دادس  نت حل اخ الف ب  دادگ ه ص لح

دادس  نت حل اخ الف بف    برسد و در صورت مخ لفت دادس  نب ید به قأیید ت بازداشت موقتفکت قخفی ت ی  ابق ی 

م ه اعم ل   م ه ی  هر یک موردت هر دو  م دهت حست دادگ ه ص لح است. هرگ ه ب زداشت م تح ادامه ی بد مقررات این

 از حداقل مج زات حبس مقرر در ق نون برای آن رر  قج وز کند و ح لت مدت ب زداشت م تح نب ید شود. به هر می

سال  یکاز  س یر ررایحو در  دو سالمدت ب زداشت موقت از  سلت حی تمج زات  در ررایح مورتدر هرصورت 

 کند. قج وز نمی

 در دادسرا و دادگ ه اسفت و سف یر قرارهف ی    مجموع قرارهای صادرهمدت ب زداشتت ش مل  حداکثر نصاب :4تبصره 

 شود. من تی به ب زداشت م تح را نیز ش مل می

که  صورقی است ( این ق نونت در۲۶۵ب زپرس به اظت رنظر درب ره درخواست م تحت موضوع م ده ) قكلی  :۲تبصره 

 وفق این م دهت نسبت به قرار اظت رنظر نشده ب شد.

  نیازی به موافقت دادستان ندارد  منتهی به بازداشت موقتفک یا تخفیف قرار های 

 یا تخفیف بازداشت موقت نیازماد تایید دادستان است  زیرا در این متوارد ابتتدا بته ستاکن و راستاً       فک

بازداشت موقت صادر شده است. در حالی که در مورد قرارهایی کته ماجتر بته بازداشتت شتده، جهتات       

ییتد  پایین تری دارند، فک یتا تخفیتف آن هتا موکتول بته تا      بازداشت وجود نداشته است و چون اهمیت

 دادستان نیست.

 تفکیک دو مورد البته با  برابر است حداقل مجازات حبس اصل بر این است که مدت بازداشت با  

و یا مواردی است که حداقل مجازات حبس آن هتا بتیش از یتک ستال      311از موارد ماده چاانچه اتهام  .4

 است، بازداشت موقت بیش از یک سال مجوز ندارد 

آن ها کمتر از یک سال است، معیار مدت بازداشت، همان حداقل مجازات  در جرایمی که حداقل حبس .۲

 حبس است، اگرچه از یک سال کمتر باشد.

 :شوددر مجازات سلب حیات، مدت بازداشت، نباید از دو سال بیشتر  استثناء. 

  مالک حداکثر مدت بازداشت = تمام مدت هایی که فرد در بازداشت بوده، خواه به جهت قرار بازداشت

 قرار تامین ماتهی به بازداشت.و خواه به جهت 
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کند  تشدیدقاقیق ت ب  رع یت مقررات این ق نونت قرار قأمین ص دره را  تمام مراحل در قواند می ب زپرس :۲19ماده 

 دهد. یا تخفیف

 مبلغ آن است. قغییرنوع قرار ی   قبدیلقخفی  قرار قأمینت اعح از  قشدید ی  :تبصره

از را  قفأمین  تشدید یا تخفیـف قواند  می پیش از تنظیم کیفرخواستدر رری ن قاقیق ت مقدم قی ق   دادس  ن :۲11ماده 

رفع اخ الف بفه دادگف ه    کند. هرگ ه بین ب زپرس و دادس  ن موافقت ح صل نشودت پرونده برای درخواست ب زپرس

قواند حست موردت  نیز دادس  ن می کیفرخواست پس از تنظیمکند.  شود و ب زپرس طبق نظر دادگ ه اقدا  می ارس ل می

قواند قخفی  قأمین را  قأمین کند. م تح نیز می تشدید یا تخفیف که پرونده در آن مطرح استت درخواست از دادگاهی

نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به ایـن درخواسـت    خواهی فرجامتقاضای درخواست کند. 

 قطعـی شود. قصمیح دادگ ه در ایفن مفوارد    در صورت رد درخواستت مراقت رد در پرونده ثبت می رسیدگی کند.

 است.

 بـار  یـک  قوانفد بفیش از   نمی تخفیفتشدید یا دادس  ن ی  م تح به شرح مقرر در این م دهت در مورد  قق ض ی :4تبصره

 مطرح شود.

 نم ید. می اتخاذ تصمیمآن  تخفیف یا تشدیدت نسبت به متناسب نباشدقرار قأمین ص دره  4تبه نظر دادگاه ان ن ه :۲تبصره 

 تشديد يا تخفیف قرار 

 بازپرس در همه مراحل تحقیقات این اختیار را دارد  .4

 بازپرس درخواست کاد  دادستان قبل از کیفرخواست، می تواند از .۲

 دادستان بعد از کیفرخواست، می تواند از دادگاه درخواست کاد. .9

 تشديد قرار به دو معنا است؛ 

 افزایش مبلغ قرار  .4

 تغییر نوع قرار، یا همان تبدیل قرار. .۲

 دادگاه صادرکااده حکم ارایه کرد  حتی در مرحله فرجام خواهی نیز می توان درخواست تخفیف قرار را به 

 دید یا تخفیف قرار، موکول به درخواست دادستان نیست، بلکه دادگاه خود می تواند به آن مبادرت کاد تش 

 شدید یا تخفیف قرار = فقط یک بار.درخواست دادستان یا متهم + ت 
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 به اخ الف العاده وقت فوق( این ق نون مكل  است در ۲۶۶( و )۲۶۲(ت )۲۶۰ص لح موضوع مواد )  دادگ ه :۲15ماده 

 4است. قطعیدادگ ه  تصمیمدادس  ن و ب زپرس ی  اع راض م تح رسیدگی نم ید. 

 وقت فوق العاده. هادگی به اعتراض متهم در خصوص قرارحل اختالف بین دادستان و بازپرس، یا رسی = 

 قبلفی من ففی  که پرونده م تح در دادگ ه مطرح شده و از م تح قبالً قأمین أخذ نشده ی  قأمین  در مواردی :۲1۶ماده 

نظ رت قض یی صف در   یا شده ب شدت دادگ هت خود ی  به قق ض ی دادس  ن و ب  رع یت مقررات این ق نونت قرار قأمین

شودت این قرارت طبق مقررات این ق نونت ق بفل   کند. ان ن ه قصمیح دادگ ه من تی به صدور قرار ب زداشت موقت می

 اع راض در دادگ ه قجدیدنظر اس  ن است.

  پرونده هایی که به طور مستقیم به دادگاه ارجاع می شوند، دادگاه می تواند قرار تامین صادر کاد که در ایتن  در

 ، اگر ماتهی به بازداشت شد، در دادگاه تجدیدنظر استان به آن اعتراض خواهد شد.صورت

شف مل   را کفه  قرار نظارت قضاییت صدور قرار قأمین عالوه برب  رر  ارقك بیت  متناسبقواند  می ب زپرس :۲1۷ماده 

 ص در کند: مدت معینیک ی  اند مورد از دس وره ی زیر استت برای 

 ؛خود به مراکز ی  نت ده ی قییین شده قوسط ب زپرس ای میرفی نوبه :الف

 ؛ب  وس یل نقلیه موقوری منع رانندگی :ب

 «حصری»                                                     ؛ه ی مرقبط ب  رر  ارقك بی به فی لیت منع اش غ ل :پ

 ؛نگتداری سالح دارای مجوز ممنوعیت از :ت

 .از کشور ممنوعیت خروج :ث

واردهت مقف     تضـمین الزم بـرای جبـران خسـارات    ه یت در صورت ارادرجه هفت و هشتقیزیری  در ررایح :4تبصره 

 9به صدور قرار نظ رت قض یی اک ف ، کند. فقطقواند  می ۲قض یی

موضوع این م ده ظرف ده روز ق بل اع راض در دادگ ه ص لح است. ان ن ه ایفن قفرار قوسفط     قراره ی :۲تبصره 

 ب شد. اس  ن میق بل اع راض در دادگ ه قجدیدنظر ص در شودت ظرف ده روزت دادگ ه

 حق صدور قرار تامین نتدارد، و فقتط    دادگاهکه مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند،  1و  1درجه  تعزیری جرایم
 می تواند قرار نظارت قضایی صادر کاد. مشروط به آن که جبران خسارت تضمین گردد.

 قرار نظارت قضایی. فقط+ تضمین خسارات =  1و  1 تعزیری به عبارت دیگر: جرایم 

 نظارت قضایی ماعی ندارد. جمع بین قرار تامین با 

              نحوه اعتتراض از حیتث مهلتت ده روزه و مرجتع رستیدگی کااتده در نظتارت قضتایی و قترار تتامین ماتهتی بته
 بازداشت، یکسان می باشد.

                                                           
 همین قانون مقایسه شود. 131ماده  یک با تبصره - 7
 دادگاه یا داسرا حسب مورد. - 1
 مین قانون.ه 111ضمانت اجرای تخلف: تبدیل به تامین مااسب  قسمت دوم ماده  -همین قانون 113رعایت دستورات: دادگاه اختیار تخفیف دارد  ماده  - 3
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مندرج در دس ور  که مدت در صورقی است. م ه و ق بل قمدید شش منع خروج از کشورقرار  اعتبار مدت :۲18ماده 
 قوانند م نع از خروج شوند. نمی است و مرارع مربوب خود به خود منتفیمنع خروج منقضی شودت این دس ور 

 تواند با توجه به اهمیتت و ادلته وقتوع جترم، دستتور      که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تا هاگامی همین قانون:488ماده 
ماه و قابل تمدید است.در صورت حضور متتهم در بازپرستی و یتا     کاد. مدت اعتبار این دستور، ششماع خروج او را از کشور صادر 

شتود.   ختروج ماتفتی و مراتتب بالفاصتله بته مراجتع مربتوط اطتالع داده متی          صدور قرار موقوفی، ترک و یا ماع تعقیتب، مماوعیتت  
متانع از   تواناتد  خود ماتفی است و مراجع مربوط نمی هدر دستور ماع خروج ماقضی شود این دستور خودب درصورتی که مدت مادرج

 خروج شوند.
مراتب  مراجع قضایی مکلفاد در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر مماوعیت خروج اشخاص از کشور، کلیه همین قانون: ۲3۲ماده 

 ربط اعالم گردد. مراجع ذی را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به
مراجع مربتوط،   مدت قانونی مماوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط یکل کشور در موارد انقضا دادستان :تبصره

 کاد. نسبت به رفع مماوعیت خروج اقدام می

صدور قرار ممنوعیت از نگتداری سالح دارای مجوزت سالح و پروانه مربوب أخذ و به یكی  در صورت :۲13ماده 
 کند. اعال  می شود و ب زپرس مراقت را به مررع ص درکننده پروانه مج ز نگتداری سالح قاویل میمالت ی  از

  ماع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سالح است. قانون مجازات اسالمی: 99ماده 

 اصل تناسب تامین و نظارت قضایی

 و ب  نوع و اهمیت رر ت شدت مج زاتت ادله و اسفب ب  موجه ومستدل نظ رت قض یی ب ید  وقأمین  قرار :۲51ماده 
و رسفمیت سفنت    اقت  ت اح م ل فرار ی  مخفی شدن م تح و از بین رف ن آث ر رر ت س بقه مف تحت وضفییت روحفی   

 ب شد. متناسبرنست شخصیت و حیثیت او 
 ب ال است.مورت ماكومیت ان ظ می از درره ات ر به  نامتناسب تأمینأخذ  :تبصره

کندت  علیه در مواعد مقرر ح ضر شودت ی  پس از آن ح ضر و عذر موره خود را اثب ت م تح ی  ماكو ٌ هرگ ه :۲54ماده 
و ی  صدور قراره ی منع و موقوفی  ه  س یر مج زات اجرای کامل و قبیید ی  اق مت ارب ری و ب  شروع به اجرای حبس ب 

 شود. می لغو به هر کیفیتت قرار قأمین و نظ رت قض یی پرونده مختومه شدنو قیلیق قیقیتت قیلیق اررای مج زات و 
 شود. می اعالمقرار قأمین ی  نظ رت قض ییت این امر بالف صله به مرارع مربوب  یالغا در صورت :تبصره

 يا نظارت قضايي موارد لغو قرار تامین 

 تبعید یا اقامت اجباری  4شروع به اجرای حبس، .4

 خاتمه اجرای مجازات  .۲

 به هر شکل مختومه شده پرونده  اعم از ماع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و ماناد آن. .9

                                                           
نظتارت   قرار تتامین یتا   در این صورت حبس به آزادی مشروط تبدیل شود، گاهیاز آنجایی که آزادی مشروط از زیرمجموعه های حبس می باشد، یعای  - 7

 قضایی لغو می شود.
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اسفت   ای ن مه آیین( این ق نونت به مورت ۲۵۵اررای قراره ی نظ رت و بنده ی )ج( و )چ( م ده ) شیوه :۲5۲ماده 

شفود و بفه    قتیفه مفی   االررا، شدن این ق نون قوسط وزرای دادگس ری و کشفور  که ظرف شش م ه از ق ریخ الز 

 رسد. قض ییه می قصویت رییس قوه

وی کفه   درخواسـت ت بن  بفه  رعایت نمایدرا  قرار نظارت قضاییمندرج در  دستورهایم تح  که در صورقی :۲59ماده 

 تخفیفدر مج زات وی  ب  رع یت مقررات ق نونی تواند دادگاه میت پیشنت د دادس  نبرسد و ی   دادستانتأیید به  ب ید

 دهد.

  113ماده  رعایت دستورات: دادگاه اختیار تخفیف دارد  

  111ضمانت اجرای تخلف: تبدیل به تامین مااسب  قسمت دوم ماده  

 قخلف  کنفدت قفرار    4ب  قرار قأمین ص در شده استت توأمم تح از اررای قرار نظ رت قض یی که  هرگ ه :۲51ماده 

قرار ص دره به قرار  ۲تمستقل نظارتشود و در صورت قخل  م تح از اررای قرار  می نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید

 شود. می تفهیمقض یی به م تحت  گردد. مف د این م ده در حین صدور قرار نظ رت می تبدیلم ن ست  تأمین

 قبدیل کرد. بازداشت موقتقرار ص دره را به قرار  توان نمیاین م ده  در اررای :تبصره

 ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات نظارت قضایی 

 نظارت قضایی + تامین = لغو نظارت قضایی + تشدید تامین  .4

 فقط نظارت قضایی = تبدیل به تامین. .۲

 ،امکان تبدیل به بازداشت وجود ندارد. در هر دو حالت فوق 

شوند و از سوی مرارفع   که در رری ن قاقیق ت مقدم قی و دادرسی به هر علت ب زداشت می اشخ صی :۲55ماده 

خسارت ایام این ق نون  (۵۶قوانند ب  رع یت م ده ) در مورد آن ن ص در شودت می قرار منع تعقیبی   حکم برائت قض ییت

 را از دولت مط لبه کنند. بازداشت
  را مطالبه کاد. الحصول ناشی از جرم های مادی و معاوی و ماافع ممکن تواند جبران تمام ضرر و زیان می شاکی :41ماده 

 معاوی عبارت از صدمات روحی یتا هتتک حیثیتت و اعتبتار شخصتی، ختانوادگی یتا اجتمتاعی استت. دادگتاه           زیان :تبصره 
الزام به عذرخواهی و درج حکتم   حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیلتواند عالوه بر صدور  می

 در جراید و امثال آن حکم نماید.

  ماتافع   ط بته ود. همچاتین مقتررات مربت   کات الحصتول تاهتا بته متواردی اختصتاص دارد کته صتدق اتتالف          ممکن ماافع :۲تبصره
 مواردی که دیه پرداخت می شود، نمی گردد. شامل تعزیرات ماصوص شرعی والحصول و نیز پرداخت خسارت معاوی  ممکن

  دادرسی مدنی است. به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی.. ............ آ.د.ک: 45ماده 
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 زیر شخص ب زداشت شده مس اق ربران خس رت نیست: در موارد :۲5۶ماده 

 ؛گن هی خود ب شد ه اسن دت مدارك و ادله بییدر ارا خوددارین شی از  ب زداشت شخصت :الف

 4؛و ب زداشت قرار داده ب شد در مظ ن اقت  را  خوددادن مرقكت رر ت  فراری به منظور :ب

 ؛را فراهح آورده ب شد خودبه ن حق مورب ت ب زداشت  به هر رت ی :پ

 ب زداشت ب شد. قانونی دیگر به علتهمزم ن  :ت

  ست.، فرد مستحق جبران خسارت نی«قاعده اقدام»در سه مورد نخست، به دلیل 

 خودت درخواست گناهی بیح کی از  رأی قطعیم ه از ق ریخ ابالغ  ب زداشت شده ب ید ظرف شش شخص :۲5۷ماده 
ریفیس قفوه   به ان خ ب  ت م شكل از سه نفر از قض ت دادگ ه قجدیدنظر اس  نکمیسیون استانیربران خس رت را به 

کند. در  ص در می حکم به پرداخت خسارت قض ییه ققدیح کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این ق نونت
کمیسیون موضـوع  خود را بفه   اعتراضاز ق ریخ ابالغت  قواند ظرف بیست روز ت این شخص میرد درخواستصورت 

 این ق نون اعال  کند. (۲58ماده )

ع لی  ربران خس رت م شكل از رییس دیوان کمیسیون ملیشخص ب زداشت شدهت در  اعتراضبه  رسیدگی :۲58ماده 
رأی آید.  عمل می به ع لی کشور به ان خ ب رییس قوه قض ییه ی  یكی از می ون ن وی و دو نفر از قض ت دیوان کشور

 ۲است. کمیسیون قطعی

  پرداخت خسارت صادر می کاد در خصوص جبران خسارت ایام بازداشت، کمیسیون استانی حکم به 

  + روز از تاریخ ابالغ  11رد درخواست از کمیسیون استانی = اعتراض به کمیسیون ملی 

 شش ماه از ابالغ رای قطعی  درخواست جبران خسارت ایام بازداشت = 

 :نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان ماتخب رییس قوه قضاییه  سه ترکیب کمیسیون استانی 

  رییس دیوان عتالی   دو نفر از قضات دیوان عالی کشور ماتخب رییس قوه قضاییه کمیسیون ملی:ترکیب +

 کشور یا معاون وی.

اثفر   که ب زداشفت بفر   است و در صورقی دولت( این ق نون بر عتده ۲۱۱خس رت موضوع م ده ) ربران :۲53ماده 
به مسفؤول   قواند دولت پس از ربران خس رت میب شدت  تقصیر مقامات قضاییو ی   شهادت کذبت مغرضانه جرم اعالم

 اصلی مراریه کند.
             دولت مستقیمًا برای بازداشت شده بی گاتاه، جبتران خستارت متی کاتد و ستپس بته مستئول اصتلی کته موجتب

 بازداشت غیرقانونی شده رجوع خواهد کرد. که مسئولین اصلی به یکی از سه شکل ذیل است:
 ،تقصیر مقامات قضایی.و     شهادت کذب،  اعالم مغرضانه جرم 
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 صندوق جبران خسارت متهمان بی گناه بازداشت شده

( این قف نونت صفندوقی در وزارت دادگسف ری قأسفیس     ۲۱۱پرداخت خس رت موضوع م ده ) منظور  به :۲۶1ماده 

اداره  گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگس ری بودره آن هر س ل از مال بودره کل کشور قأمین می شود که می

 بر عتده وی است. صادره از کمیسیون یاجرای آراشود و  می

 از محل صادوق وزارت دادگستری.صادره از کمیسیون  یاجرای آرا = 

( ایفن قف نونت بفه مورفت     ۲۱۳( و )۲۱۵ه ی موضفوع مفواد )   کمیسیون یرسیدگی و اررای آرا شیوه :۲۶4ماده 

و بفه   شفود  االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری قتیه می الز م ه از ق ریخ  است که ظرف سه ای ن مه آیین

 رسد. قض ییه می قوه قصویت رییس

 بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات اقدامات -فصل هشتم

بفه او   به متهمتوجه اتهام و  پس از پ ی ن قاقیق ت و در صورت ورود دالیل ک فی بر وقوع رر  ب زپرس :۲۶۲ماده 

 کند که برای برائت ی  کش  حقیقت هر اظت ری دارد به عنوان آخرین دف ع بی ن کند. هرگ ه می وی اعال ی  وکیل 

یف  برائفت مفؤثر     ت مطلبی اظت ر کند ی  مدرکی ابراز نم ید که در کش  حقیقتآخرین دفاعم تح ی  وکیل وی در 

 ب شدت ب زپرس مكل  به رسیدگی است.

  رم شااخته شده است : یعای شخص مجبه متهمتوجه اتهام 

 .عدم نیاز به استماع آخرین دفاع: صدور قرار ماع و موقوفی تعقیب  عدم حضور متهم یا وکیل او 

که م تح ی  وکیل وی برای أخذ آخرین دف ع احض ر شود و هیچ یک از آنف ن بفدون اعفال      در صورقی :۲۶9ماده 

 شود. می 4تصمیمت اقخ ذ بدون أخذ آخرین دفاعمورهت حضور نی بدت  عذر

  اولین اقدام بعد از ختم تحقیقات، اخذ آخرین دفاع است 

  :اگر متهم یا وکیل احضار شد و بدون عذر موجه حاضر نگردید  بدون اخذ آخترین دفتاع، اتختاذ    استثناء

 تصمیم می شود.

 مسف دل و ت ب زپرس مكل  است به صفورت  ختم تحقیقاتانج   قاقیق ت الز  و اعال  کف یت و  پس از :۲۶1ماده 

 من ستت اعال  کند. قرارروز در ق لت  حداکثر ظرف پنجمس ندت عقیده خود را 
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باه   قرار جلاب رر  به م تحت  انتسابورود ادله ک فی برای  و عمل ارقك بی جرم بودندر صورت  ب زپرس :۲۶5ماده 

 قارار مناع تعقیاب   م تحت  بهبرای ان س ب رر   فقدان ادله کافی یاعمل ارقك بی و  جرم نبودنو در صورت  دادرسي

از ق ریخ وصولت پرونده قاقیقف ت   روز سهظرف  کند. دادس  ن ب ید ص در و پرونده را فوری نزد دادس  ن ارس ل می

مورد از موارد موقوفی  چنانچهکند و پرونده را نزد ب زپرس برگرداند.  اعال  کتبی را مالحظه و نظر خود را به طور

 شود. ص در می تعقیب موقوفی قرارقیقیت ب شدت 

  عمل جرم است + قابل انتساب نیز می باشد = قرار جلب به دادرسی 

  عمل جرم نیست یا جرم است اما دلیل کافی بر انتساب وجود ندارد = قرار ماع تعقیب 

 .در هر دوحالت، دادستان ظرف سه روز کتباً نظر خود را باید اعالم کاد 

 روز است. 1ی قرار جلب به دادرسی یا قرار ماع تعقیب، حداکثر مهلت بازپرس بعد از ختم تحقیقات برا 

بفه   صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقـت الزم اسـت  دادس  ن قاقیق ت ب زپرس را ک مل نداندت  ان ن ه :۲۶۶ماده 

بفه   مکلـف  بف زپرس صورتت  خواهد. در این کند و قكمیل آن را می می درجدر پرونده  بدون هرگونه ابهامو  تفصیل

 انج   این قاقیق ت است.

 است.سه  محکومیت انتظامی تا درجه مورتت الزم نباشدکه برای کش  حقیقت  تکمیل تحقیقات درخواست هرگونه :تبصره

 .دو موضوع مهم این ماده: اصل تفکیک مقام تعقیب  جلوگیری از دخالت بیجا و اطاله دادرسی 

ت پرونده به مررع ص لح ارسف ل  عدم صالحیتدادس  ن ب  قرار ب زپرست در خصوص  موافقت در صورت :۲۶۷ماده 

قرار قفأمین و   صورتت کند. در این و در موارد موقوفی ی  منع قیقیتت ب زپرس مراقت را به طرفین ابالغ می شود می

ق ضفی مربفوب مكلف     شود.  می آزاد بالف صلهب شدت  بازداشتگردد و ان ن ه م تح  می ملغی قرار نظ رت قض یی

 است از قرار قأمین مأخوذه رفع اثر نم ید.

  حاکم است  111و  119در صورت عدم توافق: مواد 

 نیست  زیرا نیاز به تصریح دارد!. قرار عدم صالحیت مادرج در این ماده قابل اعتراض 

دادسف  ن ظفرف دو روز بف     که عقیده دادس  ن و ب زپرس بر رلت م تح به دادرسی ب شفدت   در صورقی :۲۶8ماده 

 کند. می ارسالبالف صله پرونده را به دادگ ه ص لح  از طریق شعبه بازپرسی 4کیفرخواستت صدور

برای  ب شد و ب زپرس بر عقیده خود اصرار کندت پرونده مخالفمورد که دادس  ن ب  عقیده ب زپرس  در هر :۲۶3ماده 

 شود. دادگ ه عمل میارس ل و طبق قصمیح  دادگاه صالحت به حل اختالف
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 بر موارد مقرر در این ق نونت قراره ی ب زپرس در موارد زیر ق بل اع راض است: عالوه :۲۷1ماده 

 4؛تقاضای شاکیو موقوفی قیقیت و ان طه به  قرار منع :الف

 ؛تقاضای متهمموقتت ابق ، و قشدید قأمین به  قرار ب زداشت :ب

 .تقاضای متهمخواس ه به  قرار قأمین :پ

 خارج از کشـور و برای افراد مقیح  ایران ده روزبه قراره ی ق بل اع راض برای اشخ ص مقیح  متلت اع راض :تبصره

 از ق ریخ ابالغ است. ماه  یک
      قرار ترک تعقیب، زمانی صادر می شود که شاکی رضایت داده باشد و جرم قابل گذشت باشد. بترای همتین در ایتن متاده

 برای اعتراض به آن وجود ندارد. دلیلینیامده است و 

 بین دادس  ن و ب زپرس و رسیدگی به اع راض ش کی ی  م تح نسبت به قراره ی ق بل ۲حل اخ الف مررع :۲۷4ماده 

ی  دادگ ه کیفری یفک در   . ان ن ه دادگ ه انقالبدادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارداع راضت ب  

 به رسیدگی است. مالت ص لحدادگاه کیفری دو حوزه قض یی دادسرا قشكیل نشده ب شدت 

ت حفل اخف الف بف     مصادیق قـانونی آن  ی نوع جرم ت در صالحیتاخ الف دادس  ن و ب زپرس  در صورت :۲۷۲ماده 

 کند. است که دادسرا در مییت آن انج   وظیفه می کیفری دویی دادگاه

 بر این است که هم حل اختالف و هم رسیدگی به اعتراض با دادگاه صالحیتدار نسبت به اصل اتهام اصل 

 است. اعم از انقالب، کیفری یک یا کیفری دو 

 ًمصادیق قانونی جرم.نوع جرم  و   صالحیت، کیفری دو است دادگاه با  مورد سهحل اختالف در  استثنائا 

 ش کی ی  م تح نسبت به قراره ی ق بل اع راضت رسیدگی به اعتراض وبین ب زپرس و دادس  ن  حل اختالف :۲۷9ماده 

مورد قراره ی منع  در مگراستت  قطعیگیرد. قصمیح دادگ ه در این خصوص  دادگ ه صورت می العاده جلسه فوقدر 

ق نون که در صورت قأییدت ( این ۱۰۲) ی  موقوفی قیقیت در ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده

 این قراره  مط بق مقررات ق بل قجدیدنظر است.

 .حل اختالف = جلسه فوق العاده + تصمیم دادگاه قطعی است 

 در دو مورد، خواه در مورد حل اختالف و خواه در مورد رستیدگی بته اعتتراض، تصتمیم دادگتاه       اًعاستثنا

 قطعی نیست و مجدداً قابل تجدیدنظر است 

  موقوفی تعیقب.و       تعقیب ماع 

  311ماده « ت»و « پ»، «ب»، «الف»هر دو در خصوص بادهای. 
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 قـرار بداندت آن را نقض و  موجهدر صورقی که اع راض ش کی به قرار منع ی  موقوفی قیقیت را  دادگ ه :۲۷1ماده 

 بـدون نقـض قـرار    ک مفل نب شفدت  کند. در مواردی که به نظر دادگ هت قاقیق ت دادسرا  ص در می 4جلب به دادرسی

بـه  قاقیفق ب یفد    موارد نقصکند.  خود اقدا  به قكمیل قاقیق ت یاقواند قكمیل قاقیق ت را از دادسرا بخواهد  می

قوسط دادگ هت بف زپرس قاقیقف ت    صورت نقض قرار اناطه در در قصمیح دادگ ه قید شود. تفصیل و بدون هرگونه ابهام

 دهد. خود را ادامه می

 اعتراض شاکي؛ انوا 

 :چاانچه اعتراض موجه باشد 

 ماع تعقیب: تبدیل به قرار جلب به دادرسی  .۵

 موقوفی تعیقب: تبدیل به قرار جلب به دادرسی  .۲

 قرار اناطه: نقض قرار = ادامه تحقیقات. .۱

 .تکمیل تحقیقات نیازی به صدور قرار مجدد ندارند 

 وارد بودن اعتراض شاکي

  مجدداً  ومی شود، تبدیل ماع تعقیب به قرار جلب به دادرسی  قرار ،شاکیاعتراض در صورت وارد بودن

 .اخذ آخرین دفاع با تامین مااسب. 3  تفهیم اتهام. 1  احضار. 7 بازپرس سه مرحله را باید انجام دهد:

  موقوفی.اعتراض شاکی به موقوفی تعقیب = تبدیل به قرار جلب به دادرسی + ادامه تحقیقات صرف نظر از علت 

 به دادسرا اع ده شودت دادسرای مربوب ب  انجف   قاقیقف ت مفوردنظر    تکمیل تحقیقاتپرونده برای  هرگ ه :۲۷5ماده 

موردنظر دادگ ه ابت می بی بدت  کند و اگر در قاقیق ت ت مجدداً پرونده را به دادگ ه ارس ل می، بدون صدور قراردادگ ه

 کند. اس یال  میمراقت را برای رفع ابت   از دادگ ه 

و صدور قرار رلت به دادرسی قوسط دادگ هت ب زپرس مكلف  اسفت    ۲نقض قرار منع تعقیب در صورت :۲۷۶ماده 

پرونده را به دادگ ه  کند و ب  أخذ آخرین دف ع و قأمین من ست از ویت تفهیم و موضوع اقت   را به او احضار م تح را

 ارس ل نم ید.

نظر از جهتی که علت نقـض قـرار    صرفنقض قرار موقوفی قیقیتت ب زپرس مط بق مقررات و  در صورت :۲۷۷ه ماد

 کند. ت به پرونده رسیدگی و ب  انج   قاقیق ت الز ت قصمیح مق ضی اقخ ذ میتعقیب است موقوفی

                                                           
 همین قانون. 331ماده رک. باد دوم  - 7
 یعای قبالً تفهیم اتهام نشده است. –چون به نظر بازپرس یا عمل جرم نبوده یا دلیلی بر مجرمیت وجود نداشته  - 1
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ب ر  توان نمیشودت  4قطعیعمل ارقك بیت قرار منع قیقیت ص در و به هر دلیل  جرم نبودنبه علت  هرگ ه :۲۷8ماده 
قفرار منفع قیقیفت صف در و در      تعلت فقدان ی  عد  کف یت دلیل. هرگ ه به تعقیب کرددیگر م تح را به هم ن اقت   

قیقیت کردت مگر پس از کش  دلیل ردید که در این  قوان ب ر دیگر م تح را به هم ن اقت   دادسرا قطیی شودت نمی
قیقیت است و اگر این قرار در دادگ ه قطیی شودت پس از کشف  دلیفل    ق بل ب ر برای یک با نظر دادستانصورتت 
 ص لح برای رسیدگی به اقت  ت قیقیفت کفرد.   اجازه دادگاهب ر ب   قوان او را برای یک می درخواست دادستانردید به 

 کند. در صورقی که دادگ هت قیقیت مجدد را قجویز کندت ب زپرس مط بق مقررات رسیدگی می

  از سه حالت ذیل را دارد: یتعقیب وقتی قطعی می شود،  از نظر امکان تعقیب مجدد یکقرار ماع 

  است مماوع تعقیب مجددعلت جرم نبودن عمل است:  .7

 دان دلیل یا عدم کفایت دلیل است:فقعلت  .1

 بار تعقیب مجدد می شود  الف( در مرحله دادسرا با نظر دادستان، یک 

  دادستان با اجازه دادگاه، تعقیب مجدد صورت می گیرد.ب( در مرحله دادگاه به درخواست 

 شود: موارد زیر قید می در کیفرخواست :۲۷3ه ماد

ش مل ن  ت ن   خ نوادگیت ن   پدرت شترتت سنت شغلت شم ره ملیت شم ره شن سن مهت  مشخص ت م تحت :الف
 ؛مذهتت مال اق مت و وضییت قأهل او ق بییتت

نظ رت قض یی بودن م تح و نوع آن و ی  ب زداشت بودن وی بف  قیفد علفت و    قرار قأمین ی   آزادت قات :ب
 ؛شروع ب زداشت ق ریخ

 ؛ق ریخ و مال وقوع رر  اعح از بخشت دهس  نت روس  ت شترت ن حیهت منطقهت خی ب ن و کواه نوع اقت  ت :پ
 ؛اقت   ادله ان س ب :ت
 ؛اقت   مس ند ق نونی :ث
 ؛کیفری م تح مؤثر س بقه ماكومیت :ج
 .وضییت روانی م تح یاشخصیت  خالصه پرونده :چ

را   دادس  ن آن صورت گیردت ق  پیش از ارس ل به دادگ هت سهو قلم یا اشتباه بیّندر صدور کیفرخواستت  هرگ ه :تبصره

 کند. اعال  می اصالح و پس از ارس ل کیفرخواست به دادگ هت موارد اصالحی آن را به دادگ ه

  اوالً کیفرخواست، عالوه بر مشخصات و نوع قرار تامین، اعم از آزاد یا بازداشتت، و مستتدل و مستتاد بتودن    در ،
سوابق محکومیت موثر درج می شود  لذا کلیه سوابق محکومیت درج نمی شود. دومتاً بته متوازات پرونتده عمتل      

 مجرمانه، خالصه پرونده شخصیت نیز باید درج شود.

 ه بین در کیفرخواست، دادستان می تواند یا اصالح کرده و یا بعد از ارجاع بته دادگتاه متوارد    در سهو قلم یا اشتبا
 .اصالحی را اعالم کاد. لذا سهو قلم یا خالف بین = اصالح یا اعالم

                                                           
 پس از اعتراض در دادگاه و یا گذشتن مهلت اعتراض. - 7
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 شودت م نع از قییین عنوان صایح ق نونی قوسط دادگ ه نیست. اقت می که در کیفرخواست ذکر می عنوان :۲81ماده 

فقفط عنفوان اقتف   را     که مجموع اعم ل ارقك بی م تح در ن یجه قاقیق ت دادسرا روشن ب شد و دادگ ه صورقیدر 

کنفد و   دفاعاقت   ان س بی مط بق مقفررات   ت ق  ازتفهیمن درست قشخیص دهدت مكل  است اقت   ردید را به م تح 

 سپس مب درت به صدور رأی نم ید.

  اتهام برای دادگاه جابه الزام آوری ندارد.عاوان : 111مفهوم کلی ماده 

برای آزادی م تح ی  قبدیل قرار قأمین به ورودآیدت دادسرا  موجبیقبل از ارس ل پرونده به دادگ هت  گ ههر :۲84ماده 

 کند. ب  رع یت مقررات ق نونی اقدا  می

 [ صادر کاد.!بازداشتس  قرار تشدید تامین ]ربازپ  حالت عکس این ماده هم ممکن است پیش بیاید 

 ن عفدول و بفر ایفن اسف س    آ اصل اتهام یـا ادلـه  پس از ارس ل پرونده به دادگ ه از  دتوان نمی دادستان :۲8۲ماده 

شود به  کش  ی  ح دث می له ی  علیه م تح را که  دالیل ردید تواند فقط میکیفرخواست را مس رد ی  اصالح کند و 

 دادگ ه اعال  کند.

 یا مسترد کردن کیفرخواست برای دادستان امکان ندارد. در دو مورد عدول 

 راجع به اصل اتهام  .4

 راجع به دالیل اتهام. .۲

       دادگاه همواره می تواند عاوان اتهام کیفرخواست را تغییر دهد و البته حتق دفتاع فترد و تفهتیم کتردن

 اتهام جدید به قوت خود باقی است.

ت رضف یت  جرایم قابـل گذشـت  صدور کیفرخواست و قبل از ارس ل به دادگ هت هرگ ه ش کی در  پس از :۲89ماده 

کنفد.   می عدول خود را به دادس  ن اعال  کندت در صورت ورود پرونده در دادسرات دادس  ن از کیفرخواست قطیی

هرگ ه ش کی رض یت ت گذشت غیرقابلشود. در ررایح  ص در می قوسط ب زپرس موقوفی تعقیبدر این صورتت قرار 

قوانفد از   قفرار قیلیفق قیقیفتت مفی     قطیی خود را اعال  کندت دادس  ن در صورت ففراهح بفودن شفرایط صفدور    

ن یجه رض یت ش کی نوع مج زات قغییر کندت دادسف  ن   که در و در صورقی عدول و تعقیب را معلق کندکیفرخواست 

 کند. ص در می یدکیفرخواست جد از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اس س

 موارد عدول از کیفرخواست: 

  )درجرم قابل گذشت + گذشت شاکی = موقوفی تعقیب )توسط بازپرس صادر می شود 

 جرایم غیرقابل گذشت + گذشت شاکی = تعلیق تعقیب  

 .در جرایم غیرقابل گذشت + گذشت شاکی + تغییر مجازات = عدول + تاظیم کیفرخواست جدید 
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هف ی مخ لف     دادگف ه  صالحیت ذاتـی به م تح که رسیدگی به آنت  در  اتهامات متعددان س ب  در صورت :۲81ماده 

 شود. ه ی ص لح ص در می خط ب به هر یک از دادگ ه کیفرخواست جداگانه استت

 بر این است که به تعتداد اتهامتات، صترفًا یتک کیفرخواستت صتادر متی شتود. لتذا تعتدد اتهتام =             اصل

  کیفرخواست واحد

 :[همین قانون 128رک. ماده ] تعدد اتهام + صالحیت ذاتی = کیفرخواست های جداگانه. استثناء. 

 مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان تحقیقات -فصل نهم

 ای از دادسفرای عمفومی و انقفالب بف  عنفوان      دادگ ه اطف ل و نوروان ن و در مال آنت شیبه در مییّت :۲85ماده 

شفود.   قشفكیل مفی   به سرپرس ی یكی از می ون ن دادس  ن و ب  حضور یک ی  اند ب زپرست دادسرای ویژه نوجوانان

  این ق نون کفه بفه   ۲(۱۶۰و ) 4(۱۰۴) ررایح موضوع مواد به جزقاقیق ت مقدم قی ررایح افراد پ نزده ق  هجده س ل 

 آید. به عمل می گیردت در این دادسرا طور مس قیح از سوی دادگ ه صورت می

بفه عمفل    اطف ل و نوروانف ن  طور مستقیم در دادگاه زیر پانزده سال بهمقدم قی قم می ررایح افراد  قاقیق ت :4تبصره 

 دهد. و دادسرا است انج   می آید و دادگ ه مذکور کلیه وظ یفی را که طبق ق نون بر عتده ض بط ن دادگس ری می

 آالتت حفـظ نسبت به  مکلفندت هرگ ه مرقكتت طفل ی  نوروان ب شدت ض بط ن دادگس ری مشهود جرایمدر  :۲تبصره 

و در  لكن ار زه قاقیق ت مقفدم قی از طففل یف نوروان را ندارنفد    ح و دالیل رر  اقدا  نم یندت یادواتت آث رت عال

انف ن قاویفل دهنفد.    صورت دس گیری ویت موظفند م تح را حست موردت فوری به دادسرا ی دادگ ه اطف ل و نورو

 به دادسرا ی  دادگ ه اطف ل و نوروان ن نیست. وقت اداری و نیز ای   قیطیل م نع از رروع یانقض 

  به طور مستقیم جرم به دادگاه ارجاع می شود  سال 71افراد زیر 

  مستقیماً در داگاه  1و  1سال + جرایم ماافی عفت یا درجه  71تا  71افراد = 

  دادسرای ویژه نوجوانان سال 71تا  71افراد +  

 تکلیف حفظ دالیل دارد فقط  در جرایم مشهود، ضابط 

 .جرایم مشهود اطفال و نوجوانان = مماوعیت تحقیقات مقدماتی توسط ضابط 

پرونده  نیزت قشكیل پنج و ششاین ق نونت در ررایح قیزیری درره  (۲۰۱) بر موارد مذکور در م ده عالوه :۲8۶ماده 

 است. در مورد اطف ل و نوروان ن قوسط دادسرا ی  دادگ ه اطف ل و نوروان ن الزامی شخصیت
                                                           

 جرایم ماافی عفت. - 7
 .1و  1جرایم تعزیری درجه  - 1
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 موارد اجباری تشکیل پرونده شخصیت:

          جرایم تعزیری درجه پاج و شش نیز، در متورد اطفتال و نوجوانتان توستط دادسترا یتا دادگتاه اطفتال و

 نوجوانان

  گانه زیر است 1جرایمی که مجازات قانونی آنها موارد  :(113)ماده: 

 سلب حیات  .4

 قطع عضو  .۲

 حبس ابد  .9

 تعزیر یک، دو، سه و چهار  .1

 جاایت عمدی مشمول یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن. .5

 

 د اختیاری تشکیل پرونده شخصیت: سایر جرایم.رموا 

  خالصته   (چ التف( ...، ب(...، پ(...، .... ،  شتود:  موارد زیتر قیتد متی    در کیفرخواست همین قانون:۲۷3ماده

 .شخصیت یا وضعیت روانی متهم پرونده

قاقیق ت مقدم قیت مررع قض یی حست موردت اطف ل و نوروان ن موضوع ایفن قف نون را بفه     در رری ن :۲8۷ماده 

به هر شفخص   اولی ،ت ی  سرپرست ق نونی ی  در صورت فقدان ی  عد  دس رسی و ی  ام ن ع از پذیرش آن نت والدینت

طفل ی  نوروان الز  ب شد او  سپ رد. اشخ ص مذکور مل زمند هرگ ه حضور مصلات بداندت میحقیقی ی  حقوقی که 

 4ب شند. شخص ً ملز  به میرفی خود به دادگ ه می نیز را به مررع قض یی میرفی نم یند. افراد پ نزده ق  هجده س ل

میرفی  صورت عجز از پذیر است. در امك نأخذ کفیل ی  وثیقه قنت  از م تم ن ب الی پ نزده س ل  صورت ضرورت، در

قوانفد بف     دادسرا ی  دادگف ه مفی   ( این ق نونت۲۱۵بینی شده در م ده ) کفیل ی  ایداع وثیقه و ی  در مورد ررایح پیش

 را در ک نون اصالح و قربیت ص در کند. آن ن قرار نگهداری موقت( این ق نونت ۲۱۳رع یت م ده )

 ق بع کلیه آث ر و احك   قرار ب زداشت موقت است.موقتت  قرار نگتداری :تبصره

  سپردن به والدین یا هر شخص حقیقی یا حقوقی سال = مماوعیت اخذ کفیل یا وثیقه 71اطفال زیر +  

  سال =  امکان اخذ وثیقه یا کفالت  71تا  71نوجوانان بین 

 از معرفی کفیل یا دادن وثیقه. زعج جایگزین شدن نگهداری موقت در کانون به جای کفیل یا وثیقه در صورت 

                                                           
 اسالمی و تبصره های آن.قانون مجازات  11رک. ماده  - 7
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 و اختیارات دادستان کل کشور وظايف -فصل دهم

 منظور حسن اررای دارد و به  نظارتعمومی و انقالب و نظ می  کلیه دادسراهایبر  4کل کشور دادس  ن :۲88ماده 

الز  را خطف ب بفه    دسف وره ی کند و قذکرات و  بازرسیقواند اقدا  به  قوانین و ایج د هم هنگی بین دادسراه  می

قوه قض ییه و س یر مرارفع قضف یی و    را به رییس پیشنهادهای الزممرارع قض یی مذکور ص در نم ید. هم نین وی 

 کند. ه مییربط ارا ی ذییاررا

 دادس  ن کل کشور در اررای وظ ی  مقرر در این فصل و س یر وظ ی  ق نونی خودت بفه مفوارد   ان ن ه :4تبصره 

قض تت مرارع قضف یی   برخورد نم ید حست مورد مراقت را برای قیقیت ق نونی به دادسرای ان ظ می یا جرم ۲تخلف

 کند. می اعالمی  اداری ص لح 

 دهند. ه ی الز  را در اعم ل نظ رت دادس  ن کل کشور انج   مرارع قض یی و قض ت مكلفند همك ری کلیه :۲تبصره 

  دیوان عالی کشور است و حوزه صالحیت آن تمام ایران است دادسرای دیوان عالی کشور در معیت 

 .در دادسرای دیوان، دادستان کل، معاون وی و به تعداد الزم معاون و دادیار فعالیت دارند 

  دادستان کل کشور  بر همه داسراها اعم از عمومی، انقالب و نظامی، نظارت دارد 

 اعالم دارد  اگر در نظارت با جرم یا تخلفی برخورد کاد وظیفه 

 ر یی و قغییر شغل و مال خدمت مق م ت قض یی دادسفراه   ان ص بت ر به تواند میکل کشور  دادس  ن :۲83ماده 

 دهد. پیشنهادرا به رییس قوه قض ییه 

سراسر کشور پفس از کسفت    دادستانهای عمومیر یی و قغییر شغل و مال خدمت  ان ص بت ر به پیشنت د :4تبصره 

 ربط ب  دادس  ن کل کشور است. ذی رییس کل دادگستری استاناز  موافق نظر

 پس از کست نظفر مواففق از   دادستانهای نظامیر یی و قغییر شغل و مال خدمت  ان ص بت ر به پیشنت د :۲تبصره 

 ب  دادس  ن کل کشور است. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

 رییس قوه قضاییه استت امتا در دو حالتت صترف پیشتاهاد       ابات با پیشاهاد دادستان کل  و تاییدصاگرچه همه انت

 کافی نیست و هر دو راجع به دادستان ها است:

 ابات دادستان های عمومی = پیشاهاد دادستان کل + موافقت رییس کل دادگستری استان صانت .7

 دادستان نظامی = پیشاهاد دادستان کل + موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح. .1

                                                           
 ساله است  ریاست دادستان کل شامل دادسرای ویژه روحانیت نمی شود. 1رییس قوه قضاییه با دوره  با ادستان کل کشورد انتخاب - 1
 تخلف اعم است انتظامی و اداری. - 1
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کل کشور مكل  است در ررایح رارع به اموالت من فع و مصف لح ملفی و خسف رت وارده بفه      دادس  ن :۲31ماده 

و  پیگیـری  المللفی  صالح داخلیت خ رری و ی  بفین  عمومی که نی ز به طرح دعوی دارد از طریق مرارع ذی حقوق

 نم ید. نظارت

 ایم علیه ماافع ملی و حقوق عمومی.وظیفه نظارت و پیگیری = جر 

  یعای خود راساً نمی تواند.المللی صالح داخلی، خارجی و یا بین طریق مراجع ذیاز : 

 

وظايف 

دادستان کل 

 کشور

 وظایف قضایی

 وظایف نظارتی

 دادستتتان کتتلدر متتورد حقتتوق عامتته:  احیای حقوق عامه مدعی العمومی

مستقیماً تعقیب نمی کاد  بلکه دستتور  

 .تعقیب می دهد

نظتتتارت بتتتر حستتتن 

 قوانین اجرای

عتفده   که مط بق ق نونت قیقیت و رسیدگی بفه قخلفف ت مق مف ت و مسفؤوالن کشفوری بفه       در مواردی :۲34ماده 

 گیرد. می صورت عالی کشور دادسرای دیوانکشور استت اقدام ت مقدم قی و انج   قاقیق ت الز  قوسط  ع لی دیوان

  مقامات کشوری، صالحیت تحقیقات نیتز بتا   اگر جرم در صالحیت دیوان عالی کشور بود، ماناد تخلفات

 دادسرای دیوان عالی کشور است.

 رسیدگی به تخلفات رییس جمهور در ارتباط بتا  ماناد : رسیدگی به تخلفات مقامات و مسروالن کشوری

 ه جرم او.شغل و نَ

 اشخ ص از کشورتمرارع قض یی مكلفند در موارد ق نونی پس از اقخ ذ قصمیح بر ممنوعیت خروج  کلیه :۲3۲ماده 

 گردد. اعالمربط  مرارع ذی مراقت را به دادس  نی کل کشور ارس ل دارند ق  از آن طریق به

مدت ق نونی ممنوعیت خروج از کشور اشفخ ص و عفد  قمدیفد آن     یکل کشور در موارد انقض  دادس  ن :تبصره

 4کند. ممنوعیت خروج اقدا  می رفعمرارع مربوبت نسبت به  قوسط

  ماوعیت = اختیار دادستان کل کشور.مماوعیت خروج از کشور + رفع ماعالم 

  غایـب و  امور محجورینو  اوقاف عامهو  خیریهت امور دولتو دع وی رارع به  حقوق عامهدر موارد  هرگ ه :۲39ماده 

قانوني تشخیص  یاشرع و  بیّن خالف حكح مذکور را دادستان کل کشورص در شود و  حکم قطعیسرپرست  بی مفقوداالثر

 مي کند. اعالم رییس قوه قضاییه( به 444مراتب را جهت اعمال ماده )طور مستدل  دهد به
  اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه را بیان می کاد. تجویز :111ماده 

                                                           
 همین قانون. 111و  711رک. مواد  - 7
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 رسیدگی و صدور رأی کیفری،  های دادگاه -بخش سوم

 های کیفری و صالحیت دادگاه تشکیالت -فصل اول

و  اطفـال و نوجوانـان  ت دادگف ه  انقالبت دادگ ه کیفری دوت دادگ ه کیفری یکبه دادگ ه کیفری  ه ی دادگ ه :۲31ماده 

 شود. می ققسیح نظامیه ی  دادگ ه

 شود. در حوزه قض یی هر شترس  ن قشكیل می البدل رییس یا دادرس علیب  حضور  کیفری دو دادگ ه :۲35ماده 

نیز رسمیت مي یابد در صورت عدم حضور ریهیس   با حضور دو عضواست که   رییس و دو مستشار دارای کیفری یک دادگاه :۲3۶ماده 

 ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایي بیشتری دارد.

 هف  قشفكیل   و به قشخیص رییس قوه قض ییه در حوزه قض یی شترسف  ن  مرکز استاندر  کیفری یک دادگ ه :4تبصره 

دادگف ه   ه یی که این دادگ ه قشكیل نشده استت به ررایح موضوع صفالحیت آن در نزدیك فرین   در حوزهشود.  می

 شود. کیفری یک در حوزه قض یی آن اس  ن رسیدگی می

 قواند به ر ی رییس ی  مس ش ر انج   وظیفه کند. هم نفین بف  ان خف ب    البدل حست مورد می علی دادرس :۲تبصره 

دادگف ه انقفالب در    ه ی قجدیدنظر در دادگ ه کیفری یفک و  ت عضویت مس ش ران دادگ هکل دادگستری استان رییس

 کند بالم نع است. مواردی که ب  قیدد ق ضی رسیدگی می

هف ی کیففری یفک و دو قبفدیل      ی مورود به قرقیت بفه دادگف ه  یکیفری اس  ن و عمومی رزا ه ی دادگ ه :9تبصره 

رسفیدگی   ررا، شدن این ق نون در دادگ ه ثبت شده استت از نظر صفالحیت اال ررایمی که ق  ق ریخ الز  شوند. می

شود. این قبصره  انج   می و س یر مقررات رسیدگی طبق این ق نون در هم ن شیت مرقبط تابع مقررات زمان ثبت است

 ه ی نظ می نیز ر ری است. مورد دادگ ه انقالب و دادگ ه در

اس  ن و به قشخیص رییس قوه قض ییه در حوزه قض ییه شترس  ن ه  قشفكیل  در مرکز هر  انقالب دادگ ه :۲3۷ماده 

 دارای( این قانون 901) مندرج در بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده موجب مجازاتبرای رسیدگي به جرایم این دادگاه  می شود.

البدل یا  موروعات با حضور رییس یا دادرس علي سایر. دادگاه برای رسیدگي به دارد رسمیت نیزبا دو عضو است که  رییس و دو مستشار

 شود. مستشار تشکیل مي

ب  قیدد  دادرسی دادگ ه کیفری یک به شرح مندرج در این ق نون در دادگ ه انقالبت در مواردی که مقررات :تبصره

 کند ر ری است. ق ضی رسیدگی می
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 است. نظر مشاور، مشورتیشود.  تشکیل مي مشاور یکیک قاضی و اطفال و نوجوانان با حضور  دادگاه :۲38ماده 

شود. ق زم نی  قض یی شترس  ن یک ی  اند شیبه دادگ ه اطف ل و نوروان ن برحست نی ز قشكیل می در هر حوزه :تبصره

به رز ررایح مشمول مف ده   که دادگ ه اطف ل و نوروان ن در مالی قشكیل نشده استت به کلیه ررایح اطف ل و نوروان ن

 شود. دهد رسیدگی می آن را انج   می ( این ق نونت در شیبه دادگ ه کیفری دو ی  دادگ هی که وظ ی ۱۵۱)

ضرورت به قشخیص رییس قوه قض ییه در حوزه بخفشت دادگف ه عمفومی بخفش قشفكیل       در صورت :۲33ماده 

 کند. به قم می ررایح در صالحیت دادگ ه کیفری دو رسیدگی می شود. این دادگ ه می

ه ی ردید که بفه لاف ظ قلّفت     رییس قوه قض ییهت قشكیل دادگ ه عمومی بخش در شترس  ن به قشخیص :4بصره ت

 نب شد بالم نع است. 4دادگستریدع وی حقوقی و کیفریت ضرورقی به قشكیل  میزان

 و کیفریترییس قوه قض ییهت در حوزه قض یی بخشت یی که به لا ظ کثرت میزان دع وی حقوقی  به قشخیص :۲تبصره 

 است. کندت قشكیل دادگس ری ب  هم ن صالحیت و قشكیالت دادگس ری شترس  ن بالم نع ضرورت ایج ب می

 ی  یكفی از دادیف ران بفه قییفین دادسف  ن      دادستان یا معاون اوه ی کیفری دوت  رلس ت دادگ ه در قم می :911ماده 

قشخیص دهد  ضروری دادگ ه حضور این اشخ ص را که این مگربرای دف ع از کیفرخواست حضور ی بندت  توانند می

عد  حضفور   لکناستت  الزامینم ینده او  حضور دادس  ن ی  و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک،که در این مورد 

 دادگ ه حضور آن ن را الزامی بداند. آنكه مگرشود  این اشخ ص مورت قوق  رسیدگی نمی

را داردت مگر آن ه به مورفت قف نون در صفالحیت     تمام جرایمکیفری دو صالحیت رسیدگی به  دادگ ه :914ماده 

 دیگری ب شد. مررع

 دارد. دادگاه کیفری دو صالحیت عام 

 شود: زیر در دادگ ه کیفری یک رسیدگی می به ررایح :91۲ماده 

 ؛مج زات سلت حی ت ررایح مورت :الف

 ؛حبس ابد ررایح مورت: ب

 ؛آن بیش از یاکامل  دیه نصفبا میزان مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسماني  جرایم موجب :پ

 ؛و باالتر سهدرجه مجازات تعزیری  جرایم موجب :ت
 .و مطبوع قی ررایح سی سی :ث

                                                           
 دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه است. - 7
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 شود: رسیدگی می انقالبزیر در دادگ ه  به ررایح :919ماده 

 قب نی و ار م ع علیه رمتوری اسالمی 4االرضت بغیت و افس د فیامنیت داخلی و خ رریت ما ربه  ررایح علیه :الف

 ؛مق بله ب  نظ   به منظورایران ی  اقدا  مسلا نه ی  احراقت قخریت و اقالف اموال 

 ؛بنی نگذار رمتوری اسالمی ایران و مق   رهبری قوهین به مق   :ب

قافت   مواد وق ا ق اسلاهت متم ت و اقال  و س زه ی آن  پیش وگردان  مربوب به مواد مخدرت روان قم   ررایح :پ

 ؛کن رل

 که به مورت قوانین خ ص در صالحیت این دادگ ه است. س یر مواردی :ت

 شود.  می در دادگ ه اطف ل و نوروان ن رسیدگی اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسیررایح  به کلیه :911ماده 

 شرعی نرسیده است.حد بلوغ طفلتکسی است که به  :4تبصره 

ق نون  در حین رسیدگی سن م تح از هجده س ل قم   قج وز نم یدت رسیدگی به اقت   وی مط بق این هرگ ه :۲تبصره 

م تح از هجده س ل قمف   قجف وز    ی بد. ان ن ه قبل از شروع به رسیدگی سن در دادگ ه اطف ل و نوروان ن ادامه می

گیرد. در ایفن صفورت مف تح از کلیفه      صورت می کیفری ص لح  رسیدگی به اقت   وی حست مورد در دادگ هکندت 

ن بف الی سفن   یماكفوم  در هر صـورت  گردد. مند می می شودت بتره ام ی زاقی که در دادگ ه اطف ل و نوروان ن اعم ل

شفودت   اصفالح و قربیفت ایجف د مفی    روان ن که در کف نون   هجده س ل قم   موضوع این م دهت در بخش نگتداری

 شوند. نگتداری می

 سال با دادگاه اطفال و نوجوانان است  71نسبت به جرایم افراد زیر  اصوالً صالحیت 

 ی حد بلوغ شرعی است و نه سن بلوغ.مالک در قانون آیین دادرسی کیفر 

 البته با رعایت قانون دادگاه اطفال  –در دادگاه صالح  قبل از رسیدگی :41تجاوز سن از 

 در همان دادگاه ]اطفال[ ادامه می یابد. بعد از رسیدگی

 مرکفز  در دادگاه کیفری یک( این ق نون به طور علنی ۱۱۲سی سی و مطبوع قی ب  رع یت م ده ) به ررایح :915ماده 

 شود. رسیدگی می هیأت منصفهاس  ن مال وقوع رر  ب  حضور 

 ی آن است.ین مه اررا و قرقیب ت هیأت منصفهت مط بق ق نون مطبوع ت و آیین احك   :تبصره

 مرکتز  در شهر غیرمرکز استان هم تشکیل بشود، در این متاده بته    یک از آنجایی که ممکن است دادگاه کیفری

 استان اشاره شده است.

                                                           
شتود و در صتورت    نظام جمهوری اسالمی ایران، قیام مسلحانه کاد باغی محسوب می اساسگروهی که در برابر  ق.م.ا:۲8۷ماده  - 4

 گردند.استفاده از سالح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می



 448   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 شود. در دادگاه صالح رسیدگي مي 4،طور مستقیم بهمنافي عفت  به جرایم :91۶ماده 

 منظور از جرایم منافي عفت در این قانون، جرایم جنسي حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.  تبصره:

 .به طور مستقیم، یعای بدون صدور کیفرخواست 

 مش وران آن نت رییس و اعض ی مجمع قشفخیص گ نه و می ون ن و  به اقت م ت رؤس ی قوای سه رسیدگی :91۷ماده 

و می ونف ن   مصلات نظ  ت اعض ی شورای نگتب نت نم یندگ ن مجلس شورای اسالمی و خبرگ ن رهبفریت وزیفران  

 فرم نداران مراکفز اسف  ن و   وزیرانت دارندگ ن پ یه قض ییت رییس و دادس  ن دیوان ما سب تت سفیرانت اس  ندارانت

ه ی  نظ می و ان ظ می از درره سرقیپ و ب القرو ی  دارای درره سرقیپ دومی ش غل در مالافسران  جرایم عمومی

ه ی کیفری قتران  موردت در صالحیت دادگ ه حست مدیر کل اطالعات استان ها سرلشكری و ی  فرم ندهی قیپ مس قلت

 ۲ب شد. قوانین خ ص در صالحیت مرارع دیگری استت مگر آنكه رسیدگی به این ررایح به مورت

 سط یک فرد نظامی در مقابل جرایم عمومی نظامیان، جرایم خاص نظامیان است: یعای جرمی که فقط تو

 قابل ارتکاب است 

 ماناد جرایم روحانیت است.قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری به موجب : 

در  صورقی است که حست موردتاین م ده بر دارندگ ن پ یه قض یی و افسران نظ می و ان ظ می در  شمول :4تبصره 

 قوه قض ییه ی  نیروه ی مسلح انج   وظیفه کنند.

 افسران نظ می و ان ظ می موضوع این م ده که در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی 9به اقت م ت رسیدگی :۲تبصره 

 ب شدت حست مورد در صالحیت دادگ ه نظ می یک ی  دو قتران است. مسلح می

و  ه ی دول ی و نت ده  ه ت شرک ت  و مؤسسه اقت م ت مش وران وزیرانت ب القرین مق   س زم ن به رسیدگی :918ماده 

دول فی و نت دهف  و    هف ت ادارات  ه ت س زم ن ه ی عمومی غیردول یت مدیران کلت فرم ندارانت مدیران مؤسسه مؤسسه

کز آموزش ع لیت شفترداران مراکفز   و مرا ه ت رؤس ی دانشگ هت  ه  و شترس  ن ه ی عمومی غیردول ی اس  ن مؤسسه

مگر آنكه  1استت مرکز استان محل وقوع جرمکیفری  ه ی ه  و بخشدارانت حست موردت در صالحیت دادگ ه شترس  ن

 خ ص در صالحیت مرارع دیگری ب شد. رسیدگی به این اقت م ت به مورت قوانین

                                                           
 همین قانون. 311ماده  و 331، ماده 111تبصره یک ماده  رک. موارد مشابه: - 7

 همین قانون. 711و  731رک. مواد  - 1
 یعای جرایم خاص نظامی. - 3
 حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو و یا انقالب مرکز استان. - 1
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 از آن اعـم ( این ق نونت ۱۰۳( و )۱۰۵دادگ ه برای رسیدگی به ررایح اشخ ص موضوع مواد ) صالحیت :913ماده 

 مرقكت رر  شده ب شند. قبل از آن یاه ی مذکور  سمت در زمان تصدیاست که 

 تعدد اتهام

شود. اگر شخصی مرقكت انفد رفر  در    واقعشود که رر  در حوزه آن  در دادگ هی ما کمه می م تح :941ماده 

شفده   در حوزه آن واقفع  مهمترین جرمگیرد که  قض یی مخ ل  گرددت رسیدگی در دادگ هی صورت می ه ی حوزه

شفودت بفه    دسـتگیر آن  ب شدت دادگ هی که مرقكت در حوزه مساویب شد. ان ن ه ررایح ارقك بی از حیث مج زات 

شده  شروعدر حوزه آن  ابتدا تعقیبکه  ب شدت دادگ هی دستگیر نشدهم تح  کند. در صورقی که همه آنت  رسیدگی می

 استت صالحیت رسیدگی به قم   ررایح را دارد.

 :مراتب صالحیت 

   لذا صالحیت = محل وقوع جرم اصل بر صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است .4

 ارتکاب چاد جرم = دادگاه محل وقوع مهمترین جرم  .۲

  مجازات مساوی = دادگاه محل دستگیریارتکاب چاد جرم با  .9

 اگر متهم دستگیر نشده = قاعده سبق ارجاع = دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب کرده است. .1

 تعدد متهم

 شوند که صالحیت رسیدگی به اقت   م تح اصلی را داردت و می ون ن رر  در دادگ هی ما کمه می، شرک  :944ماده 

 قرقیت دیگری مقرر شده ب شد.مگر اینكه در قوانین خ ص 
 :شرکا و معاونان جرم نیز در دادگاهی محاکمه شوند که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کاد. صالحیت اضافی یعنی 

مذکور  دو ی  اند نفر م تح به مش رکت ی  می ونت در ارقك ب رر  ب شند و یكی از آن ن رز، مق م ت هرگ ه :تبصره

کیفری قتران و یف  مراکفز    ه ی این ق نون ب شدت به اقت   همه آن نت حست موردت در دادگ ه( ۱۰۳( و )۱۰۵در مواد )

( این ق نون در ارقك ب یک رر  مش رکت ی  ۱۰۳)و( ۱۰۵شود و ان ن ه افراد مذکور در مواد ) اس  ن رسیدگی می

 شود. ری قتران رسیدگی میحست مورد در دادگ ه کیف نیز( ۱۰۳م ده ) می ونت نم یند به اقت   افراد مذکور در

 بین نیز از آن فرد تبعیت می کااتد  یعاتی یتا تهتران یتا      سایر مرتک باشد  311یا  311اده اگر یکی از مرتکبین از افراد م

 مرکز استان.

  تبعیت می کااد، یعاتی کیفتری تهتران     311از نیز  311افراد   باشاد 311و  311اگر مرتکبین جرم تلفیقی از افراد ماده

 .است صالح
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 یک ی  اند طفل ی  نوروان ب  مش رکت ی  می ونت اشخ ص بزرگس ل مرقكت رر  شوند و ی  در هرگ ه :94۲ماده 

اطفف ل و نوروانف ن    به ررایح اطف ل و نوروان ن در دادگ ه فقطارقك ب رر  ب  اشخ ص بزرگس ل می ونت نم یندت 

 شود. رسیدگی می

در  استت در صورقی که رسیدگی به اقت   یكی از م تم ن فعل دو یا چند نفرمنوط به که قاقق آن  در ررایمی :تبصره

آید.  عمل می به و نوروان ن  ب شدت رسیدگی به اقت   کلیه م تم ن در دادگ ه اطف ل صالحیت دادگ ه اطف ل و نوروان ن 

 ومی است.از هجده س ل ق بع قواعد عم در این صورت اصول ح کح بر رسیدگی به ررایح اشخ ص ب القر

 ًاطفال به هر شکل در جرم مداخله داشته باشاد، یعای جرم ارتکابی توسط طفتل و بزرگستال واقتع     اصوال

شده باشد، فقط اطفال در دادگاه اطفال محاکمه می شوند. لذا بزرگسال، مباشر، شریک یتا معتاون طفتل    

 باشد، در همان دادگاه عمومی محاکمه می شود.

  اطفال در دادگاه اطفالجرم طفل + بزرگسال = فقط  

 :اگر جرم به نحوی است که ارتکاب آن ضرورتاً فعتل دو نفتر را الزم دارد کته یکتی بزرگستال و       استثناء

یکی طفل است، همه متهمان در دادگاه اطفال محاکمه می شوند. اما بزرگساالن در همین دادگتاه اطفتال   

 طبق مقررات عمومی خواهاد بود.

 نکته:

  است اختصاصی یاطفال: دادگاهدادگاه کیفری  

 است تخصصی یدادگاه کیفری یک ویژه اطفال: دادگاه. 

در دادگف هی رسفیدگی شفود کفه      قوأم ن و یكجف  ت با رعایت صالحیت ذاتیم یدد م تح ب ید  اقت م ت به :949ماده 

 را دارد. جرم مهمتررسیدگی به  صالحیت

  رسیدگی کااده بته  تعدد اتهامات + یکسان بودن صالحیت ذاتی = رسیدگی توامان + صالح بودن دادگاه

 لذا همه اتهامات در این دادگاه تجمیع می شود. جرم مهمتر 

 .تشخیص مهمترین جرم: با توجه به مجازات آن است 
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 آنت  در صفالحیت دادگف ه کیففری    م تح به ارقك ب ررایح م یدد ب شد که رسیدگی به بیضی از کسهر :941ماده 

که صالحیت رسیدگی  یک و دو و بیضی دیگر در صالحیت دادگ ه انقالب ی  نظ می ب شدت م تح اب دا در دادگ هی

شود.  به اقت   دیگر به دادگ ه مربوب اعزا  می شود و پس از آن برای رسیدگی را داردت ما کمه می مهمترین اتهامبه 

نظامی، کیفری  انقالب، در دادگف ه   به ترتیبب شدت م تح حست موردت  مساوی حیث مج زات که اقت م ت از در صورقی

 شود. می ما کمه یک یا کیفری دو

 شخصی م تح به ارقك ب ررایح م یددی ب شد که رسیدگی به بیضی از آنت  در صفالحیت دادگف ه   هرگ ه :4تبصره 

به قم   رفرایح   کیفری دو و ی  اطف ل و نوروان ن استتکیفری یک و رسیدگی به بیضی دیگر در صالحیت دادگ ه 

 شود. رسیدگی می کیفری یکاو در دادگ ه 

 به این معاا که حتی اگر یک اتهام در صالحیت کیفتری   یت کیفری یک بر کیفری دو و اطفال؛اصل تفوق صالح

همگتی بایتد در   یک باشد، سایر اتهامات که در صالحیت کیفری دو یا اطفتال استت نیتز تجمیتع شتده و      

 کیفری یک رسیدگی شود.

دادگف ه   یک مطرح گردد و ( این ق نون در دادگ ه کیفری۱۰۲) ررمی به اع ب ر یكی از بنده ی م ده ان ن ه :۲تبصره 

دارد که رسفیدگی   دیگری عنوان مجرمانهقشخیص دهد عمل ارقك بی  پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی

 نم ید. و حكح مق ضی ص در می جرم رسیدگی به ایندو استت دادگ ه کیفری یک   دادگ ه کیفریبه آن در صالحیت 

 .عکس این تبصره صحیح نمی باشد و کیفری دو باید قرار عدم صالحیت صادر کاد 

رسیدگي مي شود اگر توسط  تعدد قاضیدی که با رجرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقالب در موا :945ماده 

در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگي به جرایم نوجوانان رسیدگي و متهم از کلیه افراد بالغ زیر هجده سال  تمام شمسي ارتکاب یابد، باید 

 گردد. مند مي شود، بهره امتیازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

یک ویژه رسیدگی بـه   دادگاه کیفری»عنهوان    نیاز، شعبه یا شعبي از دادگاه کیفری یک بهشهرستان به تعداد مورد  در هر :4تبصره 

ها  یابد. تخصصي بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده مي برای رسیدگي به جرایم موروع این ماده اختصاص« جرایم نوجوانان

 به آنها نیست.

در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگي به  با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگي به جرایم نوجوانان مشاوران حضور :۲تبصره 

 4است. الزامی جرایم آنان

                                                           
 است. نظر مشاور، مشورتی شود. تشکیل می مشاور یکیک قاضی و  اطفال و نوجوانان با حضور دادگاه همین قانون: ۲38ماده   - 7
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شفوند و   اشخ صی که در خ رج از قلمرو ح کمیت رمتوری اسالمی ایران مرقكت رر  می به اقت م ت :94۶ماده 

حسفت مفورد در    ب شندت اتباع ایرانه ی ایران صالحیت رسیدگی به آنت  را دارندت ان ن ه از  ق نونت دادگ ه مط بق

 شود. رسیدگی می تهران دادگاهب شند حست موردت در  اتباع بیگانهو ان ن ه از  محل دستگیریدادگ ه 

اخف الف بفین    است و حل  دادرسی مدنی آیینمقررات در صالحیت در امور کیفریت مط بق  حل اخ الف :94۷ماده 

 ه یی است که دادسرا در مییت آن قرار دارد. مط بق قواعد حل اخ الف دادگ ه دادسراه 

 به ادله اثبات رسیدگي :فصل دوم

 شود که در ق نون مج زات اسفالمی مقفرر گردیفده اسفت.     اثب ت در امور کیفری ش مل مواردی می ادله :948ماده 

 رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.قشریف ت 

  قانون مجازات اسالمی رجوع شود. 173الی  711به مواد 

 .در تعارض ادله: ابتدا علم قاضی، دوم اقرار، سوم شهادت و چهارم قسامه و سوگاد در اولویت هستاد 

انگشت  شودت به امض ، ی  اثر میشود و م ن آن قرائت  اظت رات مفید اقرار در صورقمجلس درج می عین :943ماده 

در اع ب ر اقرار نفداردت مراقفت    ام ن ع ورزدت قأثیری و هرگ ه اقرارکننده از امض ، ی  اثر انگشت 4رسد اقرارکننده می

 قید شود و به امض ، و متر ق ضی و منشی برسد. انگشتت ب ید در صورقمجلس ام ن ع ی  عجز از امض ، ی  اثر

 شود. ان ن ه ش هد ی  مطلع بدون عذر موره در رلسه مطلع برای حضور در دادگ ه احض ر میی   ش هد :9۲1ماده 

 رر  ب یا ب شد و  ش هد ی  کست اطالع از مطلع متوقف بر شهادتت و احق ق حق کش  حقیقتدادگ ه ح ضر نشود و 

 ۲شود. میحضور رلت  در صورت وجود ضرورتب شدت به دس ور دادگ ه  امنیت و نظح عمومی مرقبط

 ذکر شود. نتیجه عدم حضورشت دت ی  کست اطالع و  موضوعش هد ی  مطلع ب ید  در احض ریه :تبصره

در  ن میلو ت غیر ق بل رفع استت حضور ش هد و ی  مطلع یابه علت بیم ری که برای مدت طوالنی  هرگ ه :9۲4ماده 

شف هد و یف  مطلفعت     یكی دیگر از قض ت عضو شیبهت ب  حضفور نفزد   یات رییس دادگ ه مقدور نباشدرلسه دادگ ه 

 9کند. اظت رات وی را اس م ع می

                                                           
 همین قانون. 13رک. تبصره ماده  - 7
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سفپس   نم ید و را به او قفتیح می حرمت و مجازات شهادت دروغپیش از شروع به قاقیق از ش هدت  دادگ ه :9۲۲ماده 

مفذهتت مافل اق مفتت     میزان قاصفیالتت ن  ت ن   خ نوادگیت ن   پدرت سنت شغلت شم ره شن سن مه و شم ره ملیت 

سببی ی  نسبی و ورود ی  عفد  رابطفه    شم ره قلفن ث بت و همراه و س بقه ماكومیت کیفری ش هد و درره قرابت

 کند. قید می خ د  و مخدومی او ب  طرفین را سؤال و در صورقمجلس

 نیست. شرعی از پذیرش شت دت مانعخ د  و مخدومی و قرابت نسبی ی  سببی  رابطه :تبصره

 4پیش از ادای شت دت ب ید به شرح زیر سوگند ی د کند: ش هد :9۲9ماده 

 «.کنح که رز به راس ی ایزی نگویح و قم   واقییت را بی ن کنح سوگند ی د می به خداوند م ی ل»

سفوگندت  ب شد و ش هد از اقی ن سوگند خفودداری کنفدت بفدون     متوقف بر شهادتکه احق ق حق  در مواردی :تبصره

 شود. شود و در مورد مطلعت اظت رات وی برای اطالع بیش ر اس م ع می وی اس م ع می شت دت

ظ هری رسمی و روانی ش هد را که ممكن اسفت در ارزیف بی شفت دت     های ویژگیآن دس ه از  دادگ ه :9۲1ماده 

 کند. ب شدت در صورقمجلس قید می مؤثر

روشن شدن موضوع و رفع اخ الف یف  ابتف   الز  اسفتت از شفتود و     ه یی را که برای  پرسش دادگ ه :9۲5ماده 

 کند. مطرح می مطلی ن

 کند ان ن ه که دادگ هت شت دت ش هد یک طرف دعوی را اس م ع نمودت به طرف دیگر اعال  می هنگ می :9۲۶ماده 

 قواند مطرح کند. پرسشت یی از ش هد داردت می

ب  مف تح   ور انفرادی قاقیق نم ید و برای عد  ارقب ب شتود ب  یكدیگر و ی ط از شتود به تواند می دادگ ه :9۲۷ماده 

مدعی خصوصی ی  بف  نظفر خفود     از قاقیق ت انفرادی برحست درخواست م تح ی  اقدا  الز  را انج   دهد و بید 

 ۲از شتود قاقیق نم ید. انفرادی یا جمعیبه صورت  مجدداً

 قواننفد  مفی  اصحاب دعـوی و دادسـتان  کال  شتود در هنگ   ادای شت دت ممنوع است. هر یک از  قطع :9۲8ماده 

 مطرح کنند.با اذن دادگاه  سؤاالت خود را

 9نب ید پس از ادای شت دت بدون اذن دادگ ه م فرق شوند. شتود :9۲3ماده 

                                                           
 همین قانون. 171رک. ماده ، «سوگادِ شاهد در دادسرا»برای دیدن  - 7
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وکالی  یا طرفین وشودت ب ید از قبل به اطالع دادس  ن  ای که برای اس م ع شت دت قییین می رلسه وقت :991ماده 

صفورقمجلس ادای   تواننـد  مـی آن ن برسد. حضور این اشخ ص در هنگ   اس م ع شت دت ضروری نیسفتت ولفی   

 شت دت را مالحظه کنند.

 قواند در صورقی که در وک ل ن مه قصریح شفده  میسوگند ق بل قوکیل است و وکیل در دعوی  قق ض ی :994ماده 

موکفل سفوگند یف د     قواند به ر ی ب شدت طرف را سوگند دهدت ام  سوگند ی دکردن ق بل قوکیل نیست و وکیل نمی

 کند.

شفودت هفر یفک از     اثب ت دعوی ب  سفوگند ماقفق مفی    یاکه مط بق ق نون فصل خصومت  در مواردی :99۲ماده 

حفق   ت سوگند م تح منوب به مط لبه ص حتالن س در حققواند از حق سوگند خود اس ف ده کند.  می اصا ب دعوی

 قواند م تح را سوگند دهد. است و دادگ ه بدون مط لبه ص حت حق نمی

  و ضرر و زیان ناشی از جترایم،   4ارش شود لکن قصاص، دیه، حدود و تعزیرات با سوگاد نفی یا اثبات نمی ق.م.ا: ۲18ماده

 گردد. مطابق مقررات این قانون با سوگاد اثبات می

 آید. در قفرار دادگف هت   عمل می به نزد قاضیو  قرار دادگاهبه درخواست اصا ب دعویت مط بق  سوگند :999ماده 

ق ضفی و   شود. صورقمجلس ادای سوگند به امضف ی  می تعیینشخصی که ب ید سوگند ی د کندت  وموضوع سوگند 

 رسد. طرفین دعوی می

شخصی که ب ید سوگند ی د کندت به دلیل عذر مورهت ن وانفد در دادگف ه ح ضفر شفودت ق ضفی       هرگ ه :991ماده 

کنفد و یف     شود و در آن مالت سوگند را اس م ع خود نزد وی حاضربرای سوگند میین کند ی   وقت دیگری قواند می

 دهد.نیابت اس م ع آن را به ق ضی دیگری 

 

 سوگند ياد مي کند:عذر موجه برای کسي که 
 تعیین وقت دیگری 

 حضور قاضی نزد وی 

 نیابت به قاضی دیگری.
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 های کیفری در دادگاه رسیدگي -فصل سوم

 شروع به رسیدگی کیفیت :مبحث اول

 کنند: کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می ه ی دادگ ه :995ماده 

 ؛دادس  ن کیفرخواست (الف

 ؛دادرسی قوسط دادگ ه قرار رلت به (ب

 .دادس  ن در دادگ ه ادع ی شف هی (پ

 بته آن هتا افتزود:    که پرونده مستقیم و بدون کیفرخواست به دادگاه می رود را  را عالوه بر سه مورد باال، می توان مواردی

 331]جترایم ماتافی عفتت[، متاده      311 ، متاده [ستال  71جترایم اشتخاص کمتتر از    ] 111 یک ماده تبصره موارد موضوع

 .[1و  1تعزیری درجه ] 311 ]رسیدگی در دادگاه بخش[ و ماده 
  همین قانون. 111ماده «: الف»مورد باد 

  هرگاه بین دادستان و بازپرس اختالف شود و موضوع برای اختالف به دادگاه رفته باشد، اگر دادگاه قرار ماع تعقیتب  «: ب»مورد باد
 همین قانون  111اده رک. م قرار جلب به دادرسی را صادر می کاد. را نقض کاد،

  همین قانون. 11ماده  «:پ»مورد باد 

در ررایح موضوع صالحیت این دادگ ه رأسف ً رسفیدگی و    البدل رییس یا دادرس علیبخشت  در دادگ ه :99۶ماده 

اسفت و   دادگاه رییسبر عتفده   خواهی از آرا، قجدیدنظراز حیث  وظیفه دادستانکند. در این دادگ ه  ص در می رأی

 البدل است. شود بر عتده دادرس علی در مورد آرایی که قوسط وی ص در می

و قافت نظف رت و    رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس( این ق نونت ۱۰۲موضوع م ده ) ر ررایحد :99۷ماده 

قضف ییت   نم ید. در صورت قیدد شیت ب  ارر ع رییس حفوزه  میدادس  ن شترس  ن مربوبت انج   وظیفه  قیلیم ت

عنوان ر نشین  به البدل علی دادرسدار این وظیفه هس ند. هرگ ه دادگ ه بخش ف قد رییس ب شدت  رؤس ی شیت عتده

 است. دادس  ن در هر ح لت صدور کیفرخواست بر عتدهکند و  ب زپرس اقدا  می

جااااارم در 

 بخش

  رییس دادگاه یا دادرس علی البدل به جانشیای بازپرس تحقیق می کاد :91۲از موارد ماده 
 به نزدیکترین دادستان.ارسال سپس  

 مستقیم در دادگاه بخش رسیدگی می شود. :91۲غیر از موارد ماده 

پرونده ب  رییس حوزه قضف یی اسفت.    4ارجاعشودت  که شیت م یدد دادگ ه قشكیل می ه یی در حوزه :998ماده 

 قواند این وظیفه را به یكی از می ون ن خود قفویض کند و در صورت عد  حضفور آنف نت   قض یی می رییس حوزه

 ای است که دارای س بقه قض یی بیش ر است. ب  رییس شیبه ارر ع
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 ارر ع داد.ق نون  الیهت أخذ و به شیبه دیگر مگر به قجویز قوان آن را از شیبه مرروعٌ ارر ع پرونده نمی پس از :993ماده 

 الزامی است. ع لی کشور نیز مف د این م ده در مورد شیت ب زپرسیت دادگ ه قجدیدنظر اس  ن و شیت دیوان رع یت :4 تبصره

 از مقررات این م دهت مورت ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است. قخل  :۲تبصره 

 در این مورد و س یر مفواردی  4شود. مطرح می در دادگ ه طور مس قیح ت بهدرجه هفت و هشتقیزیری  ررایح :911ماده 

 کند: زیر اقدا  می دادگ ه پس از انج   قاقیق ت به قرقیت ۲شودت طور مس قیح در دادگ ه مطرح می که پرونده به

منع  کند و اگر مورد را از موارد خود را ص لح به رسیدگی نداندت قرار عد  صالحیت ص در می ان ن ه دادگ ه :الف

 ؛کند قیقیت بداندت حست موردت اقخ ذ قصمیح میی  موقوفی 

 مذکور در بند )ال (ت ان ن ه اصا ب دعوی ح ضر ب شند و درخواست متلت نكنندت دادگ ه بف   در غیر موارد :ب

برای قدارك دف ع  که اصا ب دعوی ح ضر نب شند ی  کند. در صورقی قشكیل رلسه رسمیت مب درت به رسیدگی می

از م تحت وقفت رسفیدگی را    متناسب با أخذ تأمینر و زی نت درخواست متلت کنندت دادگ ه ی  ققدیح دادخواست ضر

 کند. در دادگ ه ح ضر شوندت ابالغ می قییین و مراقت را به اصا ب دعوی و س یر اشخ صی که ب ید

رسفیدگی  بفدون قییفین وقفت     دادگاه مکلف اسـت پرونده ب  کیفرخواست به دادگ ه ارر ع شودت  هرگ ه :914ماده 

منفع یف     م هت پرونده را بررسی و ان ن ه خود را ص لح به رسیدگی نداند یف  مفورد را از مفوارد    ظرف یک حداکثر

قاقیقف ت را نف قص    که دادگ ه موقوفی قیقیت قشخیص دهدت حست موردت اقخ ذ قصمیح کند. هم نین در صورقی

قاقیق ب شدت دادگ ه ب  ذکر دقیق مواردت    انج  بداند ی  موارد ردیدی پس از پ ی ن قاقیق ت کش  شود که مس لز

کنفد. در مفورد اخیفر و     ی  خود اقدا  به قكمیل قاقیقف ت مفی   قكمیل قاقیق ت را از دادسرای مربوب درخواست

قوسط دادگ ه ب یفد   تحقیقات مقدماتیشودت انج    طور مس قیح در دادگ ه مطرح می به هم نین در مواردی که پرونده

 ربوب صورت گیرد.م مقررات طبق

آن بفه   ( این ق نونت دادگ ه ب  قییین وقت رسیدگی و ابالغ۱۶۵( و )۱۶۰موارد مذکور در مواد ) در غیر :91۲ده ما

در دادگ ه ح ضفر شفوندت    آن نت دادس  ن و س یر اشخ صی که ب ید وکیل یا وکالیش کی ی  مدعی خصوصیت م تحت 

 شود. برای م تح فرس  ده می تصویر کیفرخواستکند.  آن ن را برای شرکت در رلسه رسیدگی احض ر می

( قهانون نظهارت بهر رفتهار قضهات مصهوب       90این قانون و مهاده )  9(160در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موروع ماده ) :تبصره

و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه مي شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع  24/4/2930

 را دارد. از رای حق تجدیدنظرخواهیدعوت نماید. دستگاه مذکور  برای جلسه رسیدگیاز حقوق بیت المال 

                                                           
 یعای بدون کیفرخواست. - 7
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داش ه  عذر مورتی متهمهرگ ه  نباید کمتر از یک هفته باشد.بین ابالغ احض ریه ق  رلسه رسیدگی  ف صله :919ماده 

 همین قانون[. 242]رک. ماده  شود. ب شدت رلسه رسیدگی به وقت من سبی موکول می

 نب شد و به طریق دیگفر نیفز ابفالغ   ابالغ احض ریه به علت میلو  نبودن مال اق مت م تح ممكن  هرگ ه :911ماده 

کثیراالن شف ر   هف ی  احض ریه مقدور نشودت وقت رسیدگی قییین و مف د احض ریه یک نوبفت در یكفی از روزن مفه   

. ان ن ه نوع اقت   ب  ماه باشد از یک نباید کمترشود. ق ریخ ان ش ر آگتی ق  روز رسیدگی  می آگهیی ی  مالی کشور

 شود.آگتی قید نمی عفت عمومی من فی ب شد درحیثیت ار م عی م تح ی  

م تح بدون عذر موره ح ضر نشود و دادگ ه حضور وی را الز  بداندت علت ضرورت حضور در  هرگ ه :915ماده 

عذر موره  شود. هرگ ه م تح بدون گردد و ب  قید اینكه ن یجه عد  حضور رلت استت احض ر می ذکر می احض ریه

شود. ان ن فه حضفور    می جلب ت برای روز و س عت میینهمچنان حضور وی را ضروری بداندو دادگاه ح ضر نشود 

ب شدت بدون حضور وی رسیدگی و رأی مق ضی ص در  اللتی نداش ه م تح در دادگ ه الز  نب شد و موضوعت رنبه حق

 شود. می

 :داند.موضوع جابه حق الهی داشته باشد و یا دادگاه حضور متهم را الزم ب موارد لزوم 

( ایفن قف نونت   ۲۱۰گذار ب شدت مط بق م ده) گذار بوده و ی  خود م تح وثیقه م تح دارای کفیل ی  وثیقه ان ن ه :تبصره

 شود. اقدا  می

  الزم  که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته استت، در صتورتی کته حضتورش     متهمی :۲91ماده
، وجته التتزام   واقعی اخطاریته  در صورت ابالغشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است،  باشد، احضار می

شود. چاانچه متتهم، کفیتل معرفتی     معادل وجه قرار ضبط می تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده
شود که ظرف یک ماه متتهم را تحویتل    گذار اخطار می شد به کفیل یا وثیقهسپرده با کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه

أختذ و یتا از وثیقته،     الکفاله دهد. درصورت ابالغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه
احکتام کیفتری و مطتابق     یته در اجترای  یاجرا شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور معادل وجه قرار، ضبط می

 شود. می مقررات اجرای احکام مدنی اجرا

 مستترد   گتذار  های ضروری مربوط به اجترای دستتور، بته وثیقته     بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزیاه مبلغ مازاد :تبصره
 شود. می

 تعـدد قوانند وکیل ی  وکالی مدافع خود را میرفی کننفد. در صفورت    امور کیفریت طرفین می در قم   :91۶ماده 

 برای قشكیل دادگ ه و رسیدگی ک فی است. حضور يکي از آنان وکیل،

 بفه دادگف ه   حداکثر دو وکیلقوانند  ررایح موضوع صالحیت دادگ ه کیفری یکت هر یک از طرفین می در غیر :تبصره

 میرفی کنند.

 :همین قانون. 311رک. ماده  حداکثر سه وکیل.کیفری یک، در  و حداکثر دو وکیلکیفری دو، در  تعداد وکیل 

 دنیمآیین دادرسی قانون بر خالف 
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 [.همین قانون 421و  984، 948، 944و مواد  29تبصره ماده  ،230ماده  1رک. تبصره ] وکیل تسخیری

دادگف ه در   وکیلی برای او قییین شود.قواند ق  پ ی ن اولین رلسه رسیدگی از دادگ ه قق ض  کند  می م تح :91۷ماده 

از نزدیك فرین حفوزه    صورت احراز عد  قمكن م ق ضیت از بین وکالی حوزه قض یی و در صورت عفد  امكف ن  

الوک له او را  الوک له کندت دادگ ه حق حق که وکیل درخواست نم ید. در صورقی قض ییت برای م تحت وکیل قییین می

الوک له نب ید از قیرفه قف نونی قجف وز کنفد.     که در هر ح ل میزان حق کند ت قییین میم ن ست ب  اقدام ت انج   شده

 شود. اع ب رات قوه قض ییه پرداخت می الوک له از مال حق

ایفن   ضروری بداندت طبفق مفف د  فاقد تمکن مالی دیده  دادگ ه حضور و دف ع وکیل را برای شخص بزه هرگ ه :تبصره

 کند. م ده اقدا  می

( این ق نونت رلسفه رسفیدگی بفدون    ۱۰۲موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) در ررایح :918ماده 

در  شود. ان ن ه م تحت خود وکیل میرفی نكند ی  وکیل او بدون اعفال  عفذر مورفه    م تح قشكیل نمی حضور وکیل

عذر موره در رلسفه   بدون اعال است و ان ن ه وکیل قسخیری  الزامیقسخیری  وکیلدادگ ه ح ضر نشودت قییین 

وکیفل قسفخیری از    الوکالـه  حقکند. رسیدگی ح ضر نشودت دادگ ه ضمن عزل اوت وکیل قسخیری دیگری قییین می

 شود. مال اع ب رات قوه قض ییه پرداخت می

منظور  کندت دادگ ه مراقت را به مررع ص لح به امتناعوکیل بدون عذر موره از حضور در دادرسی  هرگ ه :4تبصره

 دارد. قیقیت وکیل م خل  اعال  می

 منتفـی  تسـخیری کنفدت وک لفت    معرفیبه دادگ ه  وکیل تعیینیپس از قییین وکیل قسخیریت م تحت  هرگ ه :۲تبصره

 شود. می

 ق بل پذیرش است. بار فقط برای یک از سوی م تح تغییر وکیل تسخیری قق ض ی :9تبصره

 طرف مق بلت شرک  و می ون ن رر  ی  وکالی آنف ن  بابین وکیل قسخیری  یکی از جهات رد دادرس ورود :913ماده 

 در آن پرونده است. وکالتاز انج    موجب ممنوعیت

م تح دارای وکیل ب شدت رز در ررایح موضوع بنده ی )الف (ت )ب(ت )پ( و )ت( مف ده    که صورقی در :951ماده 

رلسفه   قشخیص دهفدت عفد  حضفور مف تح در     الزماین ق نون و نیز در مواردی که دادگ ه حضور م تح را  (۱۰۲)

 دادگ ه م نع از رسیدگی نیست.

  بدون حضتور متهمتی کته دارای وکیتل     یعای در همه جرایم بجز موارد استثاایی این ماده، جلسه دادگاه

 برگزار می شود  مگر این که حضور وی الزم باشد. ،است
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 قوانند بف  مراریفه بفه دادگف ه و مط لیفه پرونفدهت       ی  مدعی خصوصی و م تح ی  وکالی آن ن می ش کی :954ماده 

 قتیه کنند. تصویر اطالع ت الز  را قاصیل نم یند و ب  اطالع رییس دادگ ه به هزینه خود از اوراق مورد نی زت

 اسن د ح وی مط لت مربوب به قاقیق ت ررایح من فی عفت و رفرایح  وبندی شده  از اسن د طبقه دادن قصویر :تبصره

 است. ممنوععلیه امنیت داخلی ی  خ رری 

 :مطالعه پرونده مماوع نشده است. توجه 

 در ررایح ق بل گذشت که طرفین ی  ش کیت غیرعلنی بفودن ما کمفه را   مگراستت  علنی دادگ ه ما کم ت :95۲ماده 

 کند: در موارد زیر ص در می هم نین دادگ ه پس از اظت ر عقیده دادس  نت قرار غیرعلنی بودن ما کح را درخواست کنند.

 و ررایمی که من فی عفت ی  خالف اخالق حسنه است. امور خ نوادگی  :الف

 مخل امنیت عمومی ی  احس س ت مذهبی ی  قومی ب شد. علنی بودنت :ب

 عد  ایج د م نع برای حضور افراد در رلس ت رسیدگی است.از علنی بودن ما کمهت  منظور :تبصره

رری ن رسیدگی و گزارش پرونده که م ضمن بی ن مشخص ت ش کی و م تح و هویت ففردی یف     ان ش ر :959ماده 

فقط  علیه ه  مج ز است. بی ن مف د حكح قطیی و مشخص ت ماكو ٌ ت در رس نهنب شداداری و ار م عی آن ن  موقییت

 است. در حکم افتراءپذیر است. قخل  از مف د این م ده  قرر در ق نون امك ندر موارد م

 قواند است. ام  رییس دادگ ه می ممنوععكسبرداری ی  قصویربرداری ی  ضبط صدا از رلسه دادگ ه  هرگونه :4تبصره 

 صورت صوقی ی  قصویری ضبط شود.  او به قات نظ رتدس ور دهد قم   ی  بخشی از ما کم ت 

رری ن رسیدگی و گزارش پرونده در ما کم ت علنی که م ضمن بی ن مشخص ت شف کی و مف تح    ان ش ر :۲تبصره 

ی بدت به  ضرورتدارشدن وردان رمیی و ی  حفظ نظح عمومی ر میهت  که به عللی از قبیل خدشه در صورقی استت

 پذیر است. امك ن موافقت رییس قوه قض ییه و درخواست دادس  ن کل کشور

 ت بلكه ب یفد شود موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیدر نظح دادگ ه از طرف م تح ی  س یر اشخ صت  اخالل :951ماده 

اخفالل در نظفح دادگف ه     کس نی را که ب عفث  دستور اخراجقواند  گونه مق ضی نظح برقرار شود. رییس دادگ ه می به

او  دستور حبسصورت رییس دادگف ه    که در این ب شد اصحاب دعویکننده از  شوندت ص در کندت مگر اینكه اخالل می

کننفده از   شود. اگفر اخفالل   اررا، می فوریپس از رلسه رسیدگیت  کند. این دس ور را از یک ق  پنج روز ص در می

ت در صورت عد  قفأثیر  ودهد  می تذکردادگ ه به وی در خصوص رع یت نظح دادگ ه  اصا ب دعوی ب شدت وکالی

ارفرای   ب شدت وصف کیفریکند. ان ن ه اعم ل ارقك بیت وارد  می معرفیدادسرای ان ظ می وکال  به و اخراجوی را 

مف د این م ده را به اشخ صی  تپیش از شروع به رسیدگیمف د این م دهت م نع از اعم ل مج زات ق نونی نیست. دادگ ه 

 دهد. می تذکرکه در رلسه دادگ ه حضور دارندت 
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جز بـه تشـخیص   عنوان قم ش گر در ما کم ت کیفری   به کم ر از هجده س ل قم   شمسیافراد  حضور :955ماده 

 ممنوع است. دادگاه

 ی بد. در رلسه دادگ ه حضور می آزادانه و تحت مراقبت الزمم تح ب زداشت ب شد  که صورقی در :95۶ماده 

دادگ هت   غیبت ی  میذور بودن رییسشوندت در صورت ه یی که ب  قیدد قض ت قشكیل می دادگ ه در همه :95۷ماده 

 دادگ ه از حیث س بقه خدمت قض یی و در صورت یكس ن بودن س بقه خدمت قض ییت عضوی که سن عضو ارشد

 گیرد. را برعتده می وظیفه رییس دادگاهاو بیش ر استت 

 رسیدگی ترتیب :مبحث دوم

( ۵۳۱شفرح مفواد )    مورد شفخص مف تح بفه    درپس از قشكیل رلسه و اعال  رسمیت آنت اب دا  دادگ ه :958ماده 

در موقع ما کمه  نم ید ( این ق نون اقدا  و سپس به دیگر اشخ صی که در دادرسی شرکت دارندت اخط ر می۵۳۶و)

 کند. را شروع می برخالف حقیقتت وردانت قوانینت ادب و نزاکت سخن نگویندت آنگ ه رسیدگی

  و اطالعات مکانی متهم جهت سهولت ابالغ  اطالعات فردیسابقه کیفری و پرسش : 439مفاد ماده 

  تعیین محل اقامت برای ابالغ اوراق قضایی، اطتالع در صتورت تغییتر آن، عتدم پتذیرش       :431مفاد ماده

 تغییر محل ابالغ به ماظور تاخیر و تعلل و صالحیت رسیدگی به این امر که با مقام رسیدگی کااده است.

 شود: انج   می به ترتیب زیرو  ترافعیصورت   دادگ ه بهدر  رسیدگی :953ماده 

قوسط منشی دادگ ه ی  اس م ع عقیده دادس  ن ی  نم ینده وی در مواردی که طبفق   قرائت کیفرخواست :الف

 ؛ب  بی ن ادع ی شف هی در دادگ ه مطرح شده است ق نونت پرونده

 ؛شود ه مییبرای اثب ت اقت   ان س بی اراو دالیل دادس  ن ی  نم ینده وی که  اس م ع اظت رات :ب

 ؛شود ش کی ی  مدعی خصوصی که شخص ً ی  از سوی وکالی آن ن بی ن می اس م ع اظت رات :پ

 قوسفط  عینـاً رارع به قبول ی  رد اقت   ان س بی و اس م ع دف عی ت م تح و وکیل اوت که  پرسش از م تح :ت

 ؛شود منشی در صورقمجلس قید می

ی  سكوت م تح ی  ورود قردید در صات اقرارت دادگ ه شروع بفه قاقیقف ت از مف تح     انك ردر صورت  :ث

ای که دادس  ن ی  ش کیت مدعی خصوصفیت مف تح و یف      اظت رات شتودت ک رشن س و اهل خبره کند و می

 ؛نم ید کنندت اس م ع می آن ن میرفی می وکیل

ابرازی از سوی طرفین و انج   هر نفوع قاقیفق و   ارقك ب رر  و رسیدگی به س یر ادله  بررسی وس یل :ج

 دهد. که دادگ ه برای کش  واقعت ضروری قشخیص می اقدامی
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و  ای در اقفرار  گونه شک و شبته طوری که هیچ  طور صریح اقرار به ارقك ب رر  کندت به م تح به هرگ ه :9۶1ماده 

 کند. ت رأی ص در میاقرار اس ن دبودن آن نب شدت دادگ ه به  نیز قردیدی در صات و اخ ی ری 

اظتف رات طفرفینت شفتودت ک رشفن س و      عـین ی  نم ینفده وی و   خالصه اظت رات دادس  نب ید  دادگ ه :9۶4ماده 

 را در صورقمجلس درج کند. خبره اهل

 درج عین اظهارات:

  ]دفاعیات متهم و وکیل او ]توسط ماشی 

  )اظهارات طرفین )شاکی، مدعی خصوصی و متهم 

  اظهارات شهود 

 .نظر کارشااس و اهل خبره 

یف    هرگونه تحقیـق عالوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست ی  ادله مورد اس ن د طرفینت  دادگ ه :9۶۲ماده 

 دهد. آن انج   می با قید جهت ضرورتاست را  الزماقدامی که برای کش  حقیقت 

در حین رسیدگیت رر  دیگری کش  شود که بدون شك یت ش کی ق بل قیقیت ب شفدت دادگف ه    هرگ ه :9۶9ماده 

 اعـالم  رییس حفوزه قضف یی مربفوب    یادادس  ن  بهدر رری ن رسیدگیت حست موردت موضوع را  ایجاد وقفه بدون

 کند. می

 غیرقابل گذشت.بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد : 

متهم که دارای م تح اصلیت شریک و می ون است و همه در دادگ ه ح ضرندت قاقیقف ت از   ای در پرونده :9۶1ماده 

 شود. شروع می اصلی

به یک  ایت م تم ن م یدد ب شند و ی  م تح اصلیت شریک و می ون داش ه ب شدت ح ی اگر در پرونده هرگ ه :9۶5ماده 

که رسفیدگی غیف بی رف یز     این مگرت صدور رأی استدادگاه مکلف به رسیدگی و ی  اند نفر از آن ن دس رسی نب شدت 

صورتت دادگ ه پرونده را نسبت بفه    کرد. در این نب شد و ی  نسبت به برخی از م تم ن به هر دلیل ن وان رأی ص در

 دارد. این م تم ن مف وح نگه می

م تح مورت طوالنی شدن رریف ن دادرسفی شفودت دادگف ه در مفورد       اتهامات متعددرسیدگی به  هرگ ه :9۶۶ماده 

 نم ید. می صدور رأیمب درت به  که قاقیق ت آنت  ک مل است اقت م قی
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 نیسـت، بفه زبف ن ف رسفی     قادر به سخن گفتنبرای ش کیت مدعی خصوصیت م تح و ش هدی که  دادگ ه :9۶۷ماده 

قییفین   عد  دس رسی به اوت م ررح مفورد وثفوق دیگفری   مورد وثوق از بین م ررم ن رسمی و در صورت  م ررح

اقی ن سوگند سبت عد  پذیرش  کند. م ررح ب ید سوگند ی د کند که راس گویی و ام ن داری را رع یت کند. عد  می

 4قررمه م ررح مورد وثوق نیست.

نداردت ففرد مفورد   است ی  قدرت قكلح  ناشنوابرای ش کیت مدعی خصوصیت م تح و ش هدی که  دادگ ه :9۶8ماده 

کنفد.   ان خف ب مفی   عنوان م فررح  که قوان یی بی ن مقصود او را از طریق اش ره ی  وس یل فنی دیگر داردت به وثوقی

افراد مذکور ق در به نوشف ن ب شفندت    م ررح ب ید سوگند ی د کند که راس گویی و ام ن داری را رع یت کند. ان ن ه

 ۲طورک بی پ سخ دهند.  یسد ق  بهنو منشی دادگ ه سؤال را برای آن ن می

 طفول   شروع ما کمه قوسط دادگ هت ما کمه ق  صدور حكح اس مرار دارد و ان ن ه ما کمه بفه  پس از :9۶3ماده 

 شود. داده می 9تنفسقدر لزو    انج مدت به

قاقیقف ت  بوده اسفتت   مجنوندادگ ه در رری ن رسیدگیت اح م ل دهد م تح حین ارقك ب رر   ان ن ه :9۷1ماده 

و ب  احفراز رنفونت    کند را قاصیل می نظریه پزشكی ق نونیآوردت  عمل می س یر مطلی ن به ورا از نزدیك ن او  الز 

رع یت اقدام ت قأمینی برای م تح قصفمیح   کند و ب  اقت   به صدور قرار موقوفی قیقیت مب درت می نسبت به اصل 

 1گیرد. می

 شود. م ده مس لز  پرداخت دیه ب شدت طبق مقررات مربوب اقدا  میررایح مشمول این  ان ن ه :تبصره

داشف ه   مطلب جدیدیاز خ ح دادرسیت ان ن ه ش کی ی  مدعی خصوصی رارع به موضوع شك یتت  قبل :9۷4ماده 

 مكل  است پفیش از  قواند عقیده خود را اظت ر کند. دادگ ه شود و دادس  ن ی  نم ینده وی نیز می اس م ع می ب شدت

را بی ن کند. هرگ ه م تح ی  وکیفل وی در   خود آخرین دفاعاعال  خ ح دادرسیت به م تح ی  وکیل او ار زه دهد که 

 مؤثر ب شدت دادگ ه مكل  به رسیدگی است. آخرین دف ع مطلبی اظت ر کند که در کش  حقیقت

 اعال  رأیت در خصوص برائت یف  مجرمیفت مف تح اظتف ر     وپیش از اقم   رسیدگی  نبایددادگ ه  ق ضی :9۷۲ماده 

 عقیده کند.

 کند. دریافتلوایحت اسن د و مدارك ردید را  تواند نمیت پس از اعال  خ ح رسیدگی دادگ ه :9۷9ماده 
                                                           

 همین قانون. 111رک. ماده  - 7
 همین قانون. 117رک. ماده  - 1
 تجدید جلسه!. - 3
 همین قانون. 111رک. ماده  - 1



 499   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 صدوررأی :مبحث سوم

به  وردان و ب  قورهپس از اعال  خ ح دادرسی ب  اس ی نت از خداوند م ی لت ب  قكیه بر شرف و  دادگ ه :9۷1ماده 

 هفته حداکثر ظرف یک در صورت عد  امك ن در اولین فرصت و وما وی ت پرونده و ادله مورودت در هم ن رلسه 

به مواد ق نون و اصولی ب شد که براس س آن  مس دلت موره و مس ند بایدکند. رأی دادگ ه  به انش ی رأی مب درت می

 مورت ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است. لت مقرراز صدور رأی در مت تخلفص در شده است. 

مررع  ت حضوری ی  غی بی بودن و ق بلیت واخواهیت قجدیدنظر و ی  فرر   و متلت وباید در رأی دادگ ه :9۷5ماده 

ق بل واخواهیت قجدیدنظر یف    غیر و دادگ ه آن را باشدرأی ق بل واخواهیت قجدیدنظر ی  فرر    اگرکند.  قیدآن را 

 .نیستخواهی  فرر   واخواهیت قجدیدنظر ی  مانعفرر   اعال  کند این امرت 

 ص در شود و م تح در ب زداشفت  برائتت منع ی  موقوفی قیقیت و ی  قیلیق اررای مج زاترأی بر  هرگ ه :9۷۶ماده 

 شود. می آزادب شدت بالف صله به دس ور دادگ ه 

 مورت حكح غیرقطیی به حبست شالق قیزیری  م تح ب  صدور قرار قأمین در ب زداشت ب شد و به هرگ ه :9۷۷ماده 

ت مراقفت  بازداشت قبلی باید با احتساب ایامنظر او است  و ی  رزای نقدی ماكو  شودت مق   قض یی که پرونده قات

 وی بیش از میزان ماكومیت در زندان نم ند. تا را به زندان اعال  کند

  گتردد. در   االجترا  حتبس متی   شود که محکوم، به موجتب حکتم قطعتی الزم    مدت حبس از روزی آغاز می ق.م.ا:۲۷ماده

علت اتهام یتا اتهامتاتی کته در پرونتده مطترح بتوده بازداشتت شتده باشتد، متدت           صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به

 هـر روز شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیری یا جزای نقدی باشتد،   بازداشت قبلی در حکم محاسبه می

نستبت بته    رتیـب تبـه است. چاانچه مجازات متعدد باشتد   ریال(311.111)سیصدهزاریا  سه ضربه شالقبازداشت، معادل 

 گردد. محاسبه می حبس، شالق و جزای نقدی

« دادن مفه » ی  ق یپ شود. این رأی کفه  نویس پاکاز ق ریخ انش ،ت  سه روزدادگ ه ب ید حداکثر ظرف  رأی :9۷8ماده 

دادرس یف  دادرسف ن    بفه امضف ی    شفود و  شود ب  ن   خداوند م ی ل شروع و موارد زیر در آن درج می خوانده می

  شود: رسد و به متر شیبه ممتور می می

 ؛شم ره و ق ریخ دادن مه و ق ریخ صدور رأی شم ره پروندهت :الف

 ؛و ق ضی ی  قض ت ص درکننده رأی و سمت ایش ن مشخص ت دادگ ه :ب

 4؛دعوی و وکالی آن ن مشخص ت طرفین :پ

 رأی. م ن ک مل و ک ر گردش :ت

                                                           
 مشخصات شهود و مطلعین!؟ نمی خواهد. - 7
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امفرت   است. م خلف  از ایفن   ممنوعاز امض ی دادن مهت اعال  مف د و قسلیح رونوشت ی  قصویر آن  پیش :9۷3ماده 

سف ل   مف ه قف  یفک    سه حست موردت به مورت حكح دادگ ه ان ظ می قض ت ی  هیأت رسیدگی به قخلف ت اداری به

 شود. از خدم ت دول ی ماكو  می انفصال

 به طفرفین  حضوریکه رأی دادگ ه  شود و در صورقی می ابالغدادس  ن  ووکیل آن ن  یابه طرفین  دادن مه :981ماده 

ابفالغ مجفدد    صفورتت   اسفت. در ایفن   الزامـی ای از رأی ی  قصویر مصدق آن به طرفین  ابالغ شودت دادن نسخه

 ضرورت ندارد.

 نم ید. ابالغ ارس لپس از امض ی دادن مهت آن را برای  حداکثر ظرف سه روزدف ر دادگ ه مكل  است  مدیر :4تبصره 

در  ت ان ن ه دادن مه ح وی مط لبی ب شد که اطالع ش کی از آن حرا  است و هم نینمنافی عفت در ررایح :۲صره تب

از مفف د ک مفل رأی اطفالع     تواند مینفع  ذی وبوده  حضوریکشورت ابالغ دادن مه  علیه امنیت داخلی و خارجیررایح 

 نم ید. استنساخی ف ه و از آن 

 ای رخ دهد و ی  اشف ب هی  در قنظیح و نوش ن رأی دادگ هت ستو قلمی م نند کح ی  زی د شدن کلمه هرگ ه :984ماده 

مواعد ق نونیت قطیی  خواهی و انقض ی علت عد  قجدیدنظر  رأی قطیی ب شد ی  به چنانچهدر ما سبه صورت گیردت 

ت رأی قصفایای  نفع یـا دادسـتان   درخواست ذی خود یا بهدادگاه خواهی نشده ب شدت  شود ی  هنوز از آن قجدیدنظر

است. رأی  جداگانه ممنوعرونوشت ی  قصویر هریک از آرا،ت  تسلیم شود. می ابالغکند. رأی قصایای نیز  ص در می

 شود. صورت قطییت اررا، می اش ب ه نیستت در دادگ ه در قسم ی که مورد

 در مدت ق نونیت نیزآن  قصایحدادگ ه ق بل واخواهیت قجدیدنظر ی  فرر   استت  اصل رأیکه  در مواردی :4تبصره 

 ب شد. ق بل واخواهیت قجدیدنظر ی  فرر   می

 شود. می اع ب ر بی نیز قصایای  رأی اصلی به واسطه واخواهیت قجدیدنظر ی  فرر   نقض شودت رأی هرگ ه :۲تبصره 

 در دادگاه کیفری يک رسیدگي -فصل چهارم

 رسیدگی مقدمات :مبحث اول

مب درت به رسفیدگی و صفدور    در حدود آنصورت صدور کیفرخواست و  در فقطکیفری یک  دادگ ه :98۲ماده 

واقفع   طور مس قیح در دادگ ه کیفری یفک مفورد رسفیدگی     در ررایمی که مط بق ق نون لزوم ً به مگر کندت رأی می

 یک است. مقدم قی مط بق مقررات برعتده دادگ ه کیفریت انج   قاقیق ت صورت  در این 4شود. می
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 پـس از پایـان تحقیقـات   شفودت   طور مس قیح در دادگ ه کیفری یک رسیدگی می پرونده به که در مواردی :989ه ماد

ب شد و ی   ان ن ه عمل ان س بی رر  ماسوب نشود ی  ادله ک فی برای ان س ب رر  به م تح ورود نداش ه مقدم قیت

صورت   و در غیر این موقوفی تعقیب قرار منع یابه رت ت ق نونی دیگر م تح ق بل قیقیت نب شدت دادگ ه حست موردت 

 کند. ص در می قرار رسیدگی

ارر ع پرونده به دادگ ه کیفری یکت در رفرایح موضفوع بنفده ی )الف (ت )ب(ت )پ( و )ت(      پس از :981ماده 

طور مس قیح دردادگ ه کیفری یفک   ( این ق نون و ی  پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به۱۰۲م ده)

کنفد کفه    ه او اخطف ر مفی  ب ظرف پنج روز نكرده ب شدت مدیر دف ر دادگ ه وکیل معرفیشودت هرگ ه م تح  رسیدگی می

میرفی کند. ان ن ه م تح وکیل خود را میرفی نكنفدت مفدیر    پس از ابالغ به دادگ ه حداکثر تا ده روزوکیل خود را 

 4قییین شود. وکیل تسخیریکند ق  طبق مقررات برای م تح  ارس ل می دف رت پرونده را نزد رییس دادگ ه

وکیفل   به دادگ ه میرفی کند. اس یف ی وکیل قییینی ی  عفزل  حداکثر سه وکیلقواند  از طرفین می هر یک :985ماده 

 شود. پس از قشكیل رلسه رسیدگی پذیرف ه نمی

 :همین قانون. 311در کیفری دو، حداکثر دو وکیل و در کیفری یک، حداکثر سه وکیل. رک. ماده  تعداد وکیل 

از آن ن برای قشكیل رلسه  حضور یکیداش ه ب شدت  متعددوکالی هریک از اصا ب دعوی  که در صورقی :98۶ماده 

 است. کافی دادگ ه

قییین وکیلت مدیر دف ر بالف صله به م تح و وکیفل او و حسفت مفوردت بفه شف کی یف  مفدعی         پس از :98۷ماده 

کنند.  تسلیمابالغ  ده روز از تاریخه ی خود را ظرف  کند ق  قم   ایراده  و اع راض ی  وکیل آن ن اخط ر می خصوصی

از ق ریخ اقم   متلت قبلفیت بفه قشفخیص     روز یک نوبت و به مدت دهاو برای  به قق ض ی م تح ی  وکیل تجدید مهلت

 دادگ ه بالم نع است.

 ه ی خفود از قبیفل مفرور    و ش کی ی  مدعی خصوصی ی  وکالی آن ن ب ید قم   ایراده  و اع راض م تح :988ماده 

به ادله دیگر  دادرس ی  ق بل قیقیت نبودن عمل ان س بیت نقص قاقیق ت و لزو  رسیدگیزم نت عد  صالحیتت رد 

کنند. پس از اقم   مفدت مفذکورت هفیچ     به دف ر دادگ ه قسلیح ظرف مهلت مقرری  ادله ردید و ک فی نبودن ادله را 

در هر ت کش  و ی  ح دث شود. پس از مهلتآنكه رتت ایراد  مگرشودت  از طرف اشخ ص مزبور پذیرف ه نمی ایرادی

 است. ممنوعدادگ هت پیش از اقم   متلت  طرح پرونده در رلسه مقدم قی حال،
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را بفه   ایراد و اع راضی واصل شده ی  نشده ب شدت مفدیر دف فرت پرونفده    اعم از آنکهاقم   متلت  پس از :983ماده 

قنظیح و ی  به نوبت بفه یكفی از    را  گزارش ر مع آنبررسی و  شخصاًکند. رییس دادگ هت پرونده را  می ارسالدادگ ه 

ت گزارش مبسوب رارع به اقت   و ادلفه و رریف ن   روز حداکثر ظرف دهکند. عضو مذکور  اعض ی دادگ ه ارر ع می

دهد و ب   را قشكیل می رلسه مقدم قی اداریت وصول گزارشماض   دادگ ه به کند. پرونده را قتیه و ققدیح رییس می

  کند: می اقدامشرح زیر  ه ی اصا ب دعوی به و اوراق پرونده و ایراده  و اع راض قوره به مف د گزارش

کنفد و پرونفده را نفزد دادسفرای صف درکننده       قاقیق ت ن قص ب شدت قرار رفع نقص ص در می که در صورقی :الف

 ؛آن را بدون اظت رنظر اع ده کند  دادگ هتفرس د ق  پس از انج   دس ور  می کیفرخواست

 ؛کند خ رج از صالحیت دادگ ه ب شدت قرار عد  صالحیت ص در می هرگ ه موضوعت :ب

 دلیل شمول مرور زم نت گذشت ش کی ی  مدعی خصوصی و ی  رت ت ق نونی دیگرت م تح ق بل به که در صورقی :پ

به دس ور دادگ هت فوری  صورت ان ن ه م تح زندانی ب شد  اینکند. در  قیقیت نب شدت قرار موقوفی قیقیت ص در می

 شود. آزاد می

آن ن  دادس  ن ی  نم ینده اوت ش کی ی  مدعی خصوصی ی  م تح و ی  وکالی در صورت ضرورت،قواند  می دادگ ه :تبصره

 را برای حضور در رلسه مقدم قی دعوت کند.

 و شاکی از طرف دادستانو قراره ی مذکور در بند )پ( م ده قبل  از طرف دادستان عد  صالحیت قرار :931ماده 

مقفدم قی و   صورت نقض این قرارت پرونده برای طرح مجدد در رلسه است. در قابل تجدیدنظر یا مدعی خصوصی

 شود. انج   س یر وظ ی  به دادگ ه کیفری یک اع ده می

 بالفاصـله دادگ ه در رلسه مقدم قیت پرونده را ک مل و ق بل طرح برای دادرسی قشفخیص دهفدت    هرگ ه :934ماده 

 کند. دس ور قییین وقت رسیدگی و احض ر قم   اشخ صی را که حضورش ن ضروری استت ص در می

 بفدون ( این ق نونت دادگف ه رلفت   ۱۰۲در ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) ان ن ه :تبصره

 کند. وی را برای روز ما کمه ص در می دستور جلببداندت  4الزماحض ر م تح را برای ما کمه 

 است پس از وصول پرونده به دف رت حداکثر ظرف دو روزت وقت رسیدگی قییین مکلفدف ر دادگ ه  مدیر :93۲ماده 
 و مط بق دس ور دادگ ه اقدا  کند.

 طبفق مقفررات   نیز اعضای هیأت منصفه ۲ب  حضور هیأت منصفه قشكیل شودت بایدمورد که دادگ ه  در هر :939ماده 
 شوند. می دعوت
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ی   احض ر و رلت او برای قییین وکیل ودس رسی به وی امك ن نداش ه ب شد  یاب شد  متواریم تح  هرگ ه :931ماده 

مف تح را بفرای دادرسفی     دادگ ه حضفور  و مقدور نباشدانج   قشریف ت رارع به قشكیل رلسه مقدم قی ی  دادرسی 

کنفدت   غی ب م تحت اقدا  به رسفیدگی مفی   ورزد و در مب درت می جلسه مقدماتیبه قشكیل   ضروری قشخیص ندهدت

صورت دادگ ه پس از قق ض ی دادس  نت متلفت من سفبی    در این مگر آنكه دادس  ن احض ر م تح را ممكن بداند که 

 .نباید بیشتر از پانزده روز باشدت مذکور دهد. متل می برای احض ر ی  رلت م تح به وی

در ایفن   صف در کنفد.   قرار رسیدگی غیابیمورد که دادگ ه بخواهد رسیدگی غی بی کندت ب ید از قبل  در هر :4تبصره 

در یكفی از   ده روز ف صفله بفه   دو نوبفت قرارت موضوع اقت   و وقت دادرسی و ن یجه عد  حضور قید و مراقفت  

آخرین آگتی و وقفت دادرسفی نب یفد     بین ق ریخ فاصلهشود.  می آگهی ی ی  مالیکشوره ی کثیراالن ش ر  روزن مه

 ب شد. ماه  یککم ر از 

 ب شندت دادگ ه نسبت به م تم ن ح ضر شفروع بفه رسفیدگی    متواریاز آن ن  بعضیو  متعددم تم ن  هرگ ه :۲تبصره 

 کند. فوق رسیدگی میقرقیت  نم ید و در مورد غ یب ن به می

 رسیدگی ترتیب :مبحث دوم

شفده   بینفی  پفیش  قضات متعددکیفری یک و نیز در قم   مواردی که رسیدگی مررع قض یی ب   در دادگ ه :935ماده 

نظر اکثریفت بفه    طور مس دل در پرونده درج شود. اگر   . نظر اقلیت ب ید بهمالک است ءرأی اکثریت تمام اعضا ب شدت

 شود. می اضافه مق   ارر عقوسط  عضو مستشار دیگرشرح فوق ح صل نشودت یک 

  استشده  بیای قضات متعدد پیشکه مواردی: 

  کیفری یک، انقالب در موارد خاص، کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، نظامی یک، تجدیدنظر استان و

 دیوان عالی کشور.

و  (۵۳۱شفرح مفواد )    قشكیل رلسه و اعال  رسمیت آنت اب دا، در مورد م تح بفه دادگ ه پس از  رییس :93۶ماده 

ب شفد و پفس از آن بفه     کند در موقع ما کمه مواظت گف  ر خود ( این ق نون اقدا  و سپس به وی اخط ر می۵۳۶)

دب و حقیقفتت ورفدانت قفوانینت ا    کند مطلبی برخالف دیگر اشخ صی که در ما کمه شرکت دارند نیز اخط ر می

و منشی دادگ هت دادخواست مدعی خصوصی را  نزاکت اظت ر نكنند. پس از آن دادس  ن ی  نم ینده او کیفرخواست

 4نم ید. و قم   ادله آن را به م تح قفتیح و شروع به رسیدگی می کند. سپس رییس دادگ ه موضوع اقت   قرائت می
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  العات مکانی متهم جهت سهولت ابالغ پرسش سابقه کیفری و اطالعات فردی و اط: 439مفاد ماده 

  تعیین محل اقامت برای ابالغ اوراق قضایی، اطتالع در صتورت تغییتر آن، عتدم پتذیرش       :431مفاد ماده

 تغییر محل ابالغ به ماظور تاخیر و تعلل و صالحیت رسیدگی به این امر که با مقام رسیدگی کااده است.

خبفره و   ب  ار زه رییس دادگ ه از طرفین و وکالی آن نت شتودت اهل توانند میدادگ ه کیفری یک  قض ت :93۷ماده 

 4دادس  ن پرسش کنند.

دادس  نت م تحت ش کیت مدعی خصوصی ی  وکالی آن ن قاقیق از اشخ ص ح ضفر در دادگف ه را    هرگ ه :938ماده 

 احض ر نشده ب شند.از قبل  هرچندکندت  کنندت دادگ ه در صورت ضرورت از آن ن قاقیق می درخواست

 ( این ق نونت هرگ ه دادس  ن ب ر دیگر ار زه صفابت بخواهفدت  ۱۱۳رع یت قرقیت مقرر در م ده ) پس از :933ماده 

خف ح رسفیدگیت    شود. پفیش از اعفال    به م تحت ش کیت مدعی خصوصی ی  وکالی آن ن نیز ار زه صابت داده می

را از م تح ی  وکیل وی أخفذ و   ۲دفاع آخریندهدت  ب ر دیگر به م تح ی  وکیل او ار زه صابت می رییس دادگ ه یک

در آخرین دف عت مطلبی اظت ر کند که در کشف  حقیقفت    کند. هرگ ه م تح ی  وکیل وی سپس رسیدگی را خ ح می

 است. مؤثر ب شدت دادگ ه مكل  به رسیدگی

 انتشـار شود.  نیز می ضبط تصویریدادگ هت  در صورت تشخیصو  ضبط صوتیدادگ ه کیفری یکت  ما کم ت :111ماده 

 9است. اجازه دادگاهاز آنت  نیز منوب به  استفادهو  ممنوعآنت  

مافل وقفوع رفر      در خارج از حوزه قضایییفک   جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفریکه به  در مواردی :114ماده 

 شودت قم   وظ ی  و اخ ی رات دادسرات از رمله شرکت در رلسه ما کمفه و دفف ع از کیفرخواسفت    می رسیدگی

 است. دادسرای محل وقوع جرمبرعتده 

که دادگ ه کیفری یک حست مقررات این ق نون صفالحیت رسفیدگی بفه رفرایح موضفوع       در مواردی :11۲ماده 

الزامفی   مقررات مربوب به رسیدگی به ررایح اطف ل و نوروان ناطف ل و نوروان ن را دارد رع یت  صالحیت دادگ ه

 1است.
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 رأی صدور :مبحث سوم

 توانـد قـرار عـدم صـالحیت     نمیبه رسیدگی  پس از شروعت ب  رع یت صالحیت ذاقیکیفری یک  دادگ ه :119ماده 

 ص درکند و به هر ح ل ب ید رأی مق ضی را ص در نم ید.

 بف   اعال  خ ح رسیدگی ب  اس ی نت از خداوند م ی لت قكیه بر شرف و ورفدان و دادگ ه پس از  اعض ی :111ماده 

و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظهرف   در همان جلسهنم یند و  قوره به ما وی ت پروندهت مش وره می

ح صفل نشفود رأی   که بین اعض ی دادگ ه اقفف ق نظفر     صورقی در کنند. مب درت به صدور رأی می مدت یک هفتهه 

صورتت   عتده رییس دادگ ه استت مگر آنكه وی رز، اکثریت نب شد که در این  به اکثریت می بر است. انش ی رأی

 در صورت صدور رای در همان جلسه،. کند اکثریت است و س بقه قض یی بیش ر داردت رأی را انش ، می عضوی که رز،

 توسط منشیرأی  وکیل او و دادس  ن ی  نم ینده او و ش کی قشكیل و یارلسه علنی دادگ ه ب  حضور م تح  بالف صله

شود. هرگ ه رأی بر برائت یف  قیلیفق    می و مف د آن قوسط رییس دادگ ه به م تح قفتیح 4قرائتدادگ ه ب  صدای رس  

 شود. آزاد می اررای مج زات ب شدت م تح به دس ور دادگ ه فوری

اعض ی دادگ ه ق  صدور رأی و اعال  آن در  نظر به صدور رای در همان جلسه باشهد چنانچه  رسیدگیت پس از خ ح :تبصره

 .نیز ر ری است اعضای هیأت منصفهدر مورد  رلسه علنی نب ید م فرق شوند. این حكح

 ه ی کیفری مقرر گردیفده  قرقیب ت رسیدگی در دادگ ه کیفری یک هم ن است که برای س یر دادگ ه س یر :115ماده 

 است.

 غیابي و واخواهي رأی -پنجم فصل

از  یک  دارندت هرگ ه م تح ی  وکیل او در هیچ اللهی حقرنبه  فقطررایمی که  به استثنایررایحت  در قم   :11۶ماده 

کنفد. در   غی بی ص در می ح ضر نشود ی  الیاه دف عیه نفرس  ده ب شدت دادگ ه پس از رسیدگیت رأی دادگاهرلس ت 

ت ق بفل  ابـالغ واقعـی  بیسفت روز از قف ریخ    دادگ ه مبنی بر ماكومیت م تح ب شدت ظرفصورتت ان ن ه رأی  این

واخواهی برابر مقررات حست مورد ق بفل قجدیفدنظر یف      واخواهی در هم ن دادگ ه است و پس از انقض ی متلت

 مقیح خ رج از کشورت دو م ه است. برای اشخ ص مهلت واخواهیفرر   است. 

ـ غا موره  بدون عذرو در ف صله قنفس ی  هنگ   دادرسی  حاضرم تح در رلسه رسیدگی  هرگ ه :4تبصره   شفودت  بی

 است. حضوریشودت  صورت حكمی که ص در می  دهد. در این دادگ ه رسیدگی را ادامه می
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ه ی واخواهی و قجدیفدنظر   متلت پس از انقضایکه ظرف متلت مقرر از آن واخواهی نشودت  حكح غی بی :۲تبصره 

قوانفد ظفرف بیسفت     می علیه شود. هرگ ه حكح دادگ ه ابالغ واقیی نشده ب شدت ماكو ٌ فرر   به اررا گذاش ه می یا

الافظ به همراه پرونده به  و م تح قات متوقفروز از ق ریخ اطالعت واخواهی کند که در این صورتت اررای رأیت 

اق ض ، نسبت به أخذ قأمین ی  قجدیفدنظر در قفأمین    در صورت شود. این دادگ ه دادگ ه ص درکننده حكح اعزا  می

 کند. قبلی اقدا  می

 دارندت هرگ ه ما وی ت پروندهت مجرمیت م تح را اثب ت نكند و قاقیفق  اللهی فقط جنبه حقکه  در ررایمی :9تبصره 

 او ص در کند. رأی بر برائتبدون حضور م تحت  تواند میاز م تح ضروری نب شدت دادگ ه 

ادلفه و   کنفد و پفس از بررسفی   پس از واخواهیت ب  قییین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مفی  دادگ ه :11۷ماده 

 مانع رسیدگی نیست. عدم حضور طرفین یا هر یک از آناننم ید.  دف عی ت واخواهت قصمیح مق ضی اقخ ذ می

 در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگي -فصل ششم

 تشکیالت :مبحث اول

هفر حفوزه حسفت مفورد ری سفت       مرکـز اسـتان  ه ی شترس  ن  رییس کل دادگ ه یادادگس ری  رییس :118ماده 

 اطف ل و نوروان ن را نیز برعتده دارد. ه ی دادگ ه

سابقه  حداقل پنج سالدادگ ه و دادسرای اطف ل و نوروان ن را رییس قوه قض ییه از بین قض قی که  قض ت :113ماده 

قبیفل قأهفلت گذرانفدن دوره     از با رعایت سن و جهـات دیگـر  دارند و ش یس گی آن ن را برای این امر  خدمت قضایی

 کند. ً داش ن فرزند مارز بداندت ان خ ب میترجیحاآموزشی و 

 شن سفیت مفددک ری   اطف ل و نوروان ن از بین م خصص ن علو  قربی یت روانشن سیت رر   دادگ ه مشاوران :141ماده 

اعفح از شف غل و    ل روانشفن خ ی و قربی فی کودکف ن و نوروانف ن    یدانشگ هی ن و فرهنگی ن آشن  به مس ار م عیت 

 شوند. ب زنشس ه ان خ ب می

وارد  هر مال برای هر شیبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که رییس حوزه قضاییان خ ب مش ورانت  برای :4تبصره 

کل دادگس ری اس  ن از بفین   کند. رییس می پیشنهاد دادگس ری اس  نبه رییس کل شرایط مندرج در این م ده بداند 

 آن ن بالم نع است. ان خ ب مجددنم ید.  می به این سمت منصوب دو س لآن ن حداقل ات ر نفر را برای مدت 

 ب شد. زن بایدبودن م تحت حداقل یكی از مش وران  مؤنث صورت در :۲تبصره 
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 ریـیس ت بـاز بمانـد  و نوروان ن به رت ی از رت ت قف نونی از انجف   وظیففه    قاضی دادگاه اطفال  هرگ ه :144ماده 

رف ی ق ضفی دادگف ه     را بفه  یكی از قض ت وارد شرایط یار ی او انج   وظیفه کند  قواند شخص ً به میدادگستری 

 مأمور رسیدگی نم ید. طور موقت  بهاطف ل و نوروان ن 

 رسیدگی ترتیب :مبحث دوم

یف    به والدینت اولی ، ی  سرپرست ق نونی طفل و تعییناطف ل و نوروان ن وقت رلسه رسیدگی را  دادگ ه :14۲ماده 

 4کند. می ابالغنوروانت وکیل وی و دادس  ن و ش کی 

 وکیفل او ابفالغ   یـا ب شدت وقت دادرسی به مف تح   هجده سال و یا بیشتردر موقع رسیدگی سن م تح  هرگ ه :4تبصره 

 شود. می

 غیـر از و هم نین در ررایح قیزیری که مج زات ق نونی آنتف    درجه شش، هفت و هشتقیزیری  در ررایح :۲تبصره 

او ح ضر ب شند  صورت داش ن وکیلت وکیل هم نین در واستت هرگ ه م تح و والدین ی  سرپرست ق نونی او  حبس

ت رسفیدگی و  بدون قییین وقفت  تواند می دادگاهمورب ت رسیدگی نیز فراهح ب شدت  ودرخواست رسیدگی نم یند  و

 اقخ ذ قصمیح نم ید.

 اطف ل و نوروان نت والدینت اولی ، ی  سرپرست طفل و نوروانت وکیل مدافعت ش کیت اشخ صی در دادگ ه :149ماده 

شوند.  می حاضر ار م عی س زم ن بتزیس یکه نظر آن ن در قاقیق ت مقدم قی رلت شدهت شتودت مطلی ن و مددک ر 

 بالم نع است. موافقت دادگاهدر رلسه رسیدگی ب   حضور اشخاص دیگر

 ( این ق نونت اق ض ، کندت ممكن است قم   ی  قسم ی۱۰۶) ( م ده۵مصلات طفل موضوع قبصره ) هرگ ه :141ماده 

 شود. ماسوب می حضوری صورت هر درعمل آید. رأی دادگ ه   از دادرسی در غی ب او به

  طفل،کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. :911یک ماده تبصره 

ررایمی که مسف لز  پرداخفت    یاکه رسیدگی به آنت  در صالحیت دادگ ه کیفری یک است  در ررایمی :145ماده 
اطفف ل و   در ررایح قیزیری درره شش و ب القرت دادسرا و ی  دادگف ه  وارش بیش از خمس دیه ک مل است  دیه ی 

کند. در صورت عد  قییین وکیل  قییین وکیلنم ید که برای او  نوروان ن به ولی ی  سرپرست ق نونی م تح ابالغ می
شود. در رفرایح قیزیفری    میوکیل تعیین برای م تح  ی  عد  حضور وکیل بدون اعال  عذر مورهت در مررع قض یی

قواند خود از وی دف ع و یف  وکیفل قییفین نم یفد.      طفل ی  نوروان می ت ولی ی  سرپرست ق نونیدرجه هفت و هشت
 ۲از خود دف ع کند. قواند نوروان نیز می
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مقفررات  گرددت طبق  ضرر و زی ن ن شی از رر  که در دادگ ه اطف ل و نوروان ن مطرح می دادخواستبه  :14۶ماده 

نیستت  الز  حضور طفلشود. در هنگ   رسیدگی به دعوای ضرر و زی نت  رسیدگی و حكح مق ضی ص در می ق نونی

 که قوضیا ت وی برای صدور رأی ضروری ب شد. صورقی در مگر

سرپرسفت   ولفی یف    به علیهت  ش کیت م تح و ماكو ٌ عالوه برو قصمیم ت دادگ ه اطف ل و نوروان ن  آرا، :14۷ماده 

 شود. می ابالغ نیزصورت داش ن وکیل به وکیل ایش ن  در وعلیه  ق نونی م تح و ماكو ٌ

 احاله -فصل هفتم

  با درخواست احاله: تحقیقات مقدماتی یا دادرسی متوقف می شود 

 .در احاله، صالحیت محلی نادیده گرفته می شود، اما صالحیت ذاتی به هیچ وجه احاله نمی شود 

 مرحله از رسیدگی کیفریت اح له پرونده از یک حوزه قض یی به حوزه قض یی دیگر یک اسف  نت  در هر :148ماده 

اسف  ن و از   شیبه اول دادگ ه قجدیفدنظر  موافقت و رییس حوزه قض یی مبدأیا دادس  ن  درخواستحست موردت به 

 گیرد. کشور صورت می ع لی دیوان موافقت وهم ن اشخ ص  قق ض ی به حوزه قض یی یک اس  ن به اس  ن دیگر

درخواسفت دادسف  ن    بـه ررایح در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی مسلحت اح له حست مورد  در مورد :تبصره

 شود. موافقت رییس س زم ن قض یی نیروه ی مسلح انج   می با رییس س زم ن قض یی اس  نیا  نظ می

 سازمان قضايي نیروهای مسلح حوزه های برون استاني حوزه های درون استاني احاله

تقاضا 

 ]درخواست[

دادستان یا رییس حوزه   دادستان یا رییس حوزه قضایی

  قضایی

یا رییس سازمان  دادستان نظامی

  قضایی استان

 .رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح .کشور عالی دیوان .استان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر موافقت

 4گیرد: زیر صورت میدر موارد  اح له :143ماده 

 م تم ن در حوزه دادگ ه دیگری اق مت داش ه ب شند. بیش ر یا م تح :الف

علت نزدیک بفودن بفه مافل      ناوی که دادگ ه دیگر به  از دادگ ه ص لح دور ب شدت به مال وقوع رر  :ب

 موضوع رسیدگی کند.  قر ب واند به وقوع آنتآس ن

 ب شد که مورت عسر و حرج ش کی و ی  مدعی خصوصی شود. نب ید به کیفی ی اح له پرونده :تبصره

  موجب احاله نمی شود. شهود و مطلعین، اقامت «الف»در باد 
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قوه قضاییه یا  رییس پیشنت دت بن  به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی  بهبر موارد مذکور در م ده قبلت  عالوه :1۲1ماده 

 شود. اح له می رسیدگی به حوزه قض یی دیگرت عالی کشور دیوان قجویز وکشور دادستان کل 

 منظور حففظ نظفح و    قواند به در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی مسلحت رییس این س زم ن می در ررایح :تبصره

 و رع یت مص لح نیروه ی مسلحت پرونده را به حوزه قض یی دیگر اح له کند. امنیت عمومی 

 رد دادرس -فصل هشتم

رد  ایـراد قوانند در ایفن مفوارد    می نیزکند و طرفین دعوی  رسیدگی امتناعدر موارد زیر ب ید از  دادرس :1۲4ماده 

 کنند: دادرس

یکی از طرفین دعوی یا شریک یـا معـاون   ی  سببی ق  درره سو  از هر طبقه بین دادرس و  نسبی قرابت :الف

 ؛ورود داش ه ب شد جرم؛
مب شر امور دادرس ی  امور همسفر   یكی از طرفینتب شد ی   یکی از طرفین دعوی ی  مخدو  قیحدادرست  :ب

 ؛ب شد وی
 ؛ب شند یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وارثو ی  فرزند اوت  دادرست همسر :پ
امر کیفری قبالً قات هر عنوان ی  سم ی اظت رنظر مف هوی کفرده یف  شف هد یكفی از       دادرس در هم ن :ت

 ؛ب شد طرفین بوده
 ی  پدر و م درت همسر و ی  فرزنفد  یکی از طرفین دعویپدر و م درت همسر و ی  فرزند او و  دادرستبین  :ث

بیش از دو  اوت دعوای حقوقی ی  کیفری مطرح ب شد ی  در س بق مطرح بوده و از ق ریخ صدور رأی قطییت
 ؛س ل نگذش ه ب شد

 ه ب شند.و ی  فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داش  دادرست همسر :ج

 شود. ان ظ می از رت ت رد دادرس ماسوب نمی شك یت :تبصره

کنفد و   می امتناعت از رسیدگی بپذیردعمل آید. هرگ ه دادرس آن را   به تا قبل از صدور رأیرد ب ید  ایراد : 1۲۲ماده 

یف  شفیبه دیگفرت     البفدل  دادرس علفی  در صورت نبودنشود.  ارر ع می شیبه دیگر یا البدلدادرس علیرسیدگی به 

 شود. فرس  ده می عرض نزدیکترین مرجع قضایی همپرونده برای رسیدگی به 

 را صف در کنفد و بفه    قـرار رد ایـراد  ت مكل  است ظرف سه روز قبول نکنددادرس ایراد رد را  هرگ ه :1۲9ماده 

است. به این اع فراض   4در مررع ص لح قابل اعتراضرسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از ق ریخ ابالغت 

 شود. رسیدگی می خارج از نوبت
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کننفد. شف کیت    امتناعب ید در صورت ورود رت ت رد دادرست از رسیدگی  نیز قض یی دادسرا مق م ت :1۲1ماده 

اعال  کننفد. در   قوانند دادس  ن ی  ب زپرس را رد و مراقت را به صورت ک بی به او خصوصی ی  م تح نیز می مدعی

نم ید و رسیدگی حست مفوردت   می امتناعایرادت دادس  ن ی  ب زپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع  قبولصورت 

ص در و به مفدعی ردت   قرار رد ایرادصورتت ب ید   این شود و در غیر به ر نشین دادس  ن ی  ب زپرس دیگر ماول می

قراره  مقرر شده استت به دادگف ه صف لح بفرای    به س یر  اعتراضکه برای  مهلتیقواند در  ابالغ شود. مدعی رد می

 کند. رأی دادگ ه در این مورد قطیی است. رسیدگی به رر  اع راض

 .نیستانج   قاقیق ت مقدم قی  مانعرد ایرادت  صدور قرار :تبصره

 و آن رد شـود ایفراد   یکی از اعضاءشودت هرگ ه نسبت به  قشكیل می تعدد قاضیکه دادگ ه ب   در مواردی :1۲5ماده 

کنفد. ان ن فه    می شود و مب درت به رسیدگی می تکمیلکندت دادگ ه ب  حضور عضو دیگر  امتناععضو از رسیدگی 

به اع راض رسفیدگی و   در وقت اداری مورد ایراد بدون حضور عضوِایراد رد مورد پذیرش قرار نگیردت هم ن دادگ ه 

البدل  امکان انتخاب اعضای علينباشند و اکثریت  در اعضای شعبهتعداد باقیمانده هرگاه  کند. قرار رد ی  قبول ایراد را ص در می

هرگاه شعبه دیوان درخواست  آید. عمل مي عالي کشور به به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگي به ایراد در شعبه دیوان نیز برای رسیدگي

 شود. مي عرض ارجاع رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگي به دادگاه هم

  است:شده  بیای قضات متعدد پیشکه مواردی 

  کیفری یک، انقالب در موارد خاص، کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، نظامی یک، تجدیدنظر استان و

 دیوان عالی کشور.

 به آراء اعتراض -بخش چهارم

 کلیات -فصل اول

 آرای غیرقطعـی قجدیدنظر اس  ن مررع ص لح برای رسیدگی به درخواست قجدیفدنظر از کلیفه    دادگ ه :1۲۶ماده 

ل هههتشکی هر استان دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز ع لی کشور ب شد. که در صالحیت دیوان  در مواردی جزاست  کیفری

 دارند. رسمیتنیز  دو عضوو شعب دیوان عالي کشور با  است، دادگاه تجدیدنظر دو مستشارو رییس  مي شود. این دادگاه دارای
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 ت حست مورد در دادگف ه قجدیفدنظر  شود موارد زیر که قطعی محسوب میه ی کیفری رز در  دادگ ه آرای :1۲۷ماده 

 ع لی کشور ق بل فرر   است: اس  ن هم ن حوزه قض یی ق بل قجدیدنظر و ی  در دیوان

 ؛درره هشت ب شد ررایح قیزیری :الف

 4.که میزان ی  رمع آنت  کم ر از یک دهح دیه ک مل ب شدصورقی پرداخت دیه ی  ارشت در ررایح مس لز  :ب

 است. مجازات قانونی اولیهق بلیت قجدیدنظرت هم ن  معیارت ه ی ر یگزین حبس مج زات در مورد :4تبصره 

صفدور   و موقوفی قیقیتت ان طه و قیویق ق بل قجدیدنظرت اعح از ماكومیتت برائتت ی  قراره ی منعی آرا :۲تبصره 

که رأی رارع به  صورقی مشمول این حكح است حكح است. قرار رد درخواست واخواهی ی  قجدیدنظرخواهیت در

 اصل دعویت ق بل قجدیدنظرخواهی ب شد.

و  سهدرجه  تعزیرسلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا  ص دره درب ره ررایمی که مج زات ق نونی آنت ی آرا :1۲8ماده 

صادره دربهاره   یکامل یا بیش از آن است و آرا دیه نصفباالتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسماني که میزان دیه آنها 

 همین قانون[. 311]دقیقا موارد ماده  عالي کشور است. در دیوان فرجام خواهی قابلجرایم سیاسي و مطبوعاتي، 

از انجام سایر وظایف نظارتي دیوان عالي کشور به شرح مقهرر در اصهل یکصهد و شصهت و یکهم      اجرای این ماده مانع   تبصره:

 ( قانون اساسي نمي باشد.262)

 یکی ازکه رأی دادگ ه قوأ  ب  ماكومیت به پرداخت دیهت ارش ی  ضرر و زی ن استت هرگ ه  در مواردی :1۲3ماده 

 یـا قجدیفدنظر   قابلمورد  ت حستبه تبع آنه ی دیگر رأی نیز  ق بل قجدیدنظر ی  فرر   ب شدت رنبه های مزبور جنبه

 فرر   است.

کننفدت   سـاقط را  خفواهی خفود   فررف    طرفین دعوی ب  قوافق ک بی حق قجدیفدنظر یف    که در صورقی :191ماده 

 رأیت مسموع نیست. ص درکنندهق ضی  یادادگ ه  جز در خصوص صالحیتخواهی آن ن  قجدیدنظر ی  فرر  

درخواست ی  دادخواست قجدیدنظر و فرر   بفرای اشفخ ص مقفیح ایفران بیسفت روز و بفرای        متلت :194ماده 

 مقیح خ رج از کشور دو م ه از ق ریخ ابالغ رأی ی  انقض ی متلت واخواهی است. اشخ ص

 مفورتی  عـذر کننفده   مقرر ققدیح شود و درخواست خارج از مهلتقق ض ی قجدیدنظر ی  فرر  ت  هرگ ه :19۲ماده 

آنت قرار قبفولی   نم ید و در صورت موره شن خ ن عنوان کندت دادگ ه ص درکننده رأی اب دا به عذر او رسیدگی می

( این ۵۵۳هم ن است که در م ده ) کند. رت ت عذر موره صورت قرار رد آن را ص در می درخواست و در غیر این

 است.ق نون مقرر شده 
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 درخواست قجدیدنظر ی  فرر   دارند: حقزیر  اشخ ص :199ماده 

 ؛وکیل ی  نم ینده ق نونی او علیهت ماكو ٌ :الف

 ؛خصوصی و ی  وکیل ی  نم ینده ق نونی آن ن ش کی ی  مدعی :ب

 .برائت م تحت عد  انطب ق رأی ب  ق نون و ی  عد  قن ست مج زات جهت ازدادس  ن  :پ

 4قجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: رت ت :191ماده 

 ؛اع ب ر ادله ی  مدارك اس ن دی دادگ ه ادع ی عد  :الف

 ؛بودن رأی ب  ق نون ادع ی مخ ل : ب

 ؛از رت ت رد دادرس  دادگ ه ص درکننده رأی ی  ورود یكی ادع ی عد  صالحیت :پ

 .دادگ ه به ادله ابرازی ادع ی عد  قوره :ت

 در صورت وجود جهت دیگـر، عمل آیدت   یكی از رت ت مذکور در این م ده به استنادبه  اگر قجدیدنظرخواهی :تبصره

 ۲شود. هح رسیدگی می به آن

 فرر   خواهی یانسبت به آن ه مورد قجدیدنظرخواهی  فقطع لی کشور  دیوان وقجدیدنظر اس  ن  دادگ ه :195ماده 

 کند. می رسیدگیواقع و نسبت به آن رأی ص در شده استت 

هزینه  و پرداختک بی  با درخواستی  فرر   خواهی طرفین رارع به رنبه کیفری رأی  خواهی قجدیدنظر :19۶ماده 

 هزینفه  پرداختو  مس لز  ققدیح دادخواستنسبت به ضرر و زی ن ن شی از رر ت  وگیرد  مقرر صورت می دادرسی

 است. مط بق ق نون آیین دادرسی مدنیدادرسی 

  ضرر و زی ن ن شی از رفر  بفه   ونسبت به ماكومیت کیفری  علیه محکومٌخواهی  ی  فرر   قجدیدنظرخواهی :تبصره

 .نیست دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رع یت قشریف ت آیین مستلزمقوأم نت  صورت

 دادرسی دعوای ضرر و زی ن ن شیاز پرداخت هزینه  مدعی اعسارخواهت  قجدیدنظرخواه ی  فرر   هرگ ه :19۷ماده 

 کند. رسیدگی می خارج از نوبتبه این ادع ،  رأی نخستین صادرکنندهاز رر  شودت دادگ ه 

ب شدت حست مفورد از پرداخفت هزینفه دادرسفی مرحلفه       زندانیخواه  قجدیدنظرخواه ی  فرر   هرگ ه :198ماده 

 گردد. می معافاستت  در امری که به موجب آن زندانیی  فرر    قجدیدنظر
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دادخواسفت خفود را بفه دف فر دادگف ه       یـا ت درخواست حسب موردخواه ب ید    فرر  ی قجدیدنظرخواه :193ماده 

آن را ثبت کند  بالفاصلهدف ر زندان قسلیح کند. دف ر دادگ ه ی  زندان ب ید  یارأی نخس ین ی  قجدیدنظر و  ص درکننده

کننده  قسلیح و شم ره ثبت به ققدیح خواه و طرف دعوای اوت ق ریخ فرر  و رسیدی مش مل بر ن   قجدیدنظرخواه ی  

قف ریخ   تـاریخ مزبـور  قجدیدنظر و فرر   درج کند.  بدهد و هم ن شم ره و ق ریخ را در دادخواست ی  درخواست

اسفت پفس از ثبفت     مکلـف دادگ ه قجدیدنظر اس  ن ی  زنفدان   دفتر شود. خواهی ماسوب می قجدیدنظر ی  فرر  

 کند. ارسال دادگ ه ص درکننده رأی نخس ینآن را به  بالفاصله ق ض ی قجدیدنظر ی  فرر  تق

 صفورت گیفردت دف فر دادگف ه صف درکننده رأی      مهلت مقرردر  خفواهی  خواهی ی  فرر   قجدیدنظر که در صورقی :تبصره

 کند. ع لی کشور ارس ل می ی  دیوان اس  نپرونده را حست موردت به دادگ ه قجدیدنظر  تبالفاصله یا پس از رفع نقصنخس ینت 

 یكی از شفرایط قف نونی ب شفدت    فاقدخواهی  درخواست ی  دادخواست قجدیدنظرخواهی ی  فرر   هرگ ه :111ماده 

اعفال  و اخطف ر    دهنفده  کننده یف  دادخواسفت  را به درخواست  ت نق یص آنظرف دو روزمدیر دف ر دادگ ه نخس ینت 

در متلت مقررت رفع نقص صورت نگیرد  چنانچهکند ق  ظرف ده روز از ق ریخ ابالغت نق یص مذکور را رفع کند.  می

خ رج از متلت ق نونی ققفدیح شفودت مفدیر دف فرت      در صورقی که درخواست ی  دادخواست قجدیدنظر ی  فرر   و

در دادگف ه   قابل اعتراضرا ص در کند. این قرار حست مورد  مقتضیقرار ق   رس ند می دادگاه به نظر رییسپرونده را 

 ع لی کشور است. و ی  دیوان قجدیدنظر اس  ن

 کندت دادگ ه مستردخواه درخواست ی  دادخواست قجدیدنظر ی  فرر   را  قجدیدنظرخواه ی  فرر   هرگ ه :114ماده 

کنفد. ان ن فه    مفی  دادخواست قجدیدنظر ی  فرر   را ص در ابطال یادرخواست  ردص درکننده رأی نخس ینت قرار 

ی  ابط ل دادخواست قجدیدنظر ی  فرر    پرونده به مررع قجدیدنظر ی  فرر   ارس ل شده ب شدت قرار رد درخواست

ت درخواست ی  دادخواست قجدیدنظر در هر حالشود.  ص در می ع لی کشور قوسط دادگ ه قجدیدنظر اس  ن ی  دیوان

    مجددت پذیرف ه نیست.ی  فرر

در صورقی که دادس  ن از حكح صف دره درخواسفت قجدیفدنظر نكفرده      های تعزیری محکومیت در قم   :11۲ماده 

حكفحت حفق    قواند پیش از پ ی ن متلت قجدیدنظرخواهی ب  ررفوع بفه دادگف ه صف درکننده     می علیه ماكو ٌ ب شدت

 مج زات کنفد. در ایفن   قق ض ی قخفی  ونم ید  مستردی  درخواست قجدیدنظر را  اسقاطقجدیدنظرخواهی خود را 

را  ق  یک ات ر  مج زات قییین شفده و  ب  حضور دادس  ن به موضوع رسیدگی الی ده در وقت فوقصورتت دادگ ه  

 است. قطعیکند. این حكح دادگ ه  کسر می

 است. قطعیشودت  که در مرحله قجدیدنظر ص در می آرایی :119اده م
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 ای از اطفف ل و نوروانف نت شفیبه     رسیدگی به درخواست قجدیدنظر از آرا، و قصمیم ت دادگف ه  مررع :111ماده 

گفردد.   قض ییه قییفین مفی   در این ق نون و ب  ابالغ رییس قوه مطابق با شرایط مقرراست که  دادگ ه قجدیدنظر اس  ن

ع لی  به ررایح اطف ل و نوروان نت دیوان کیفری یک ویژه رسیدگیخواهی از آرا، و قصمیم ت دادگ ه  مررع فرر  

 کشور است.

 همین قانون.[. 111]رک. ماده  است. قابل تجدیدنظرخواهیدادگ ه اطف ل و نوروان ن در قم می موارد ی آرا :115ماده 

دادگف ه  دف فر   بـه قفوان   قجدیدنظر از آرا، و قصمیم ت دادگ ه اطفف ل و نوروانف ن را مفی    درخواست :11۶ماده 

نگتفداری   ان ن ه طفل ی  نوروان در ک نون اصفالح و قربیفت   یادف ر دادگ ه قجدیدنظر اس  ن  یاحكح  ص درکننده

 شود به دف ر ک نون اصالح و قربیت قسلیح نمود. می

 یـا ولفی   یانوروان  توسطقواند  قجدیدنظر از آرا، و قصمیم ت دادگ ه اطف ل و نوروان ن می درخواست :11۷ماده 

هرگ ه آرا، وقصمیم ت دادگ ه را مخ ل   دادستان نیزعمل آید.   وکیل آن ن به یانوروان و  یاسرپرست ق نونی طفل 

از حكح مربوب به ضرر و زیف ن یف     فقطقواند  می مدعی خصوصیقواند درخواست قجدیدنظر نم ید.  ق نون بداند می

 ی  قرار ب یگ نی کردن پرونده قجدیدنظرخواهی کند.قیقیت و  برائت ی  قرار منع ی  موقوفی ی  قیلیق

 رسیدگي دادگاه تجديدنظر استان کیفیت -فصل دوم

پس از وصول به دادگ ه قجدیدنظر اس  ن به قرقیت در دف ر کل ی  در صورت قأسفیس واحفد    ه  پرونده :118ماده 

شود و ب  رع یت  در این واحد ثبت میرارع به دادرسی الك رونیكی بخش هف ح این ق نون و رع یت مقررات  رای نه

بف   ان خ ب وی  یكی از رؤس ی شیت به و یامی ون او  یارییس کل دادگس ری اس  ن  وسیله  بهشیت دادگ هت  قرقیت

ای دارنفدت   که س م نه رای نفه  ه ی قض یی ای در حوزه از طریق س م نه رای نه رع یت قخصص شیت و قرقیت وصول

 شود. می 4ارجاع

 ت رسیدگیبه موجب قانونکه   در مواردی مگرکندت  رسیدگی می نوبت  بهه   به قرقیت وصول پرونده دادگ ه :113ماده 

 ضروری ب شد. خ رج از نوبت

درخواسفت دادسف  ن صف درکننده     بـا دار شدن احس سف ت عمفومی شفودت     که مورت رریاه به ررایمی :تبصره

 شود. رسیدگی می از نوبتخارج موافقت دادگ ه قجدیدنظر اس  نت  و کیفرخواست
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یكفی از   کند و ی  به نوبت به ه ی ارر عی را بررسی و گزارش ر مع آن را قتیه می شیبهت پرونده رییس :151ماده 

رری ن آن و بررسی ک مفل   را که م ضمن گزارش پروندهدهد. این عضوت  اعض ی دادگ ه قجدیدنظر اس  ن ارر ع می

این گزارش  خالصهکند.  دادگ ه قرائت می ق نونی آن استت قتیه و در رلسهدر خصوص قجدیدنظرخواهی و رت ت 

 نم ید: اقخ ذ قصمیح می دادگ ه به شرح زیر سپسشود و  در پرونده درج می

کنفد و پرونفده را نفزد دادسفرای صف درکننده       ب شدت قرار رفع نقص ص در می ناقصقاقیق ت  که در صورقی :الف

بفدون  را  آن فرس د ق  پس از انج   دس ور دادگ ه قجدیفد نظفر اسف  نت     ص درکننده رأی میی  دادگ ه  کیفرخواست

 ؛نم ید مب درت به انج   قاقیق ت خودقواند  دادگ ه قجدیدنظر می و یاکند  اظت رنظر اع ده

 مقفررات صف در  ب شد و قاقیق ت ی  اقدام ت دیگر ضروری نب شد و قرار مط بق  از نوع قرار هرگ ه رأی ص دره :ب

هر علت دادگ ه قجدیفدنظر   شود و ان ن ه به شده ب شدت آن را قأیید و پرونده به دادگ ه ص در کننده قرار اع ده می

شفود و آن دادگف هت مكلف      قرار اع ده می عقیده به نقض داش ه ب شدت پرونده برای رسیدگی به دادگ ه ص درکننده

 ؛رسیدگی کند خارج از نوبتاست 

 ذاقی ی  مالی ندارد ص در شودت دادگ ه قجدیدنظر اس  نت رأی را نقض صالحیتدادگ هی که  رأی قوسطهرگ ه  :پ

 ؛کند ارس ل و مراقت را به دادگ ه ص درکننده رأی اعال  می مرجع صالحو پرونده را به 

عففو   لا ظ شفمول ی  به  جرم نبودهعلیه به اقت   ارقك ب آن ماكو  شده به فرض ثبوتت  ماكو ٌ اگر عملی که :ت

 ؛کند ص در می رأی مقتضیعمومی و ی  س یر رت ت ق نونی م تح ق بل قیقیت نب شدت 

هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی  ،در بنده ی فوق مزبور غیر از موارددر  :ث

درجه شش و هفت در و در جرایم تعزیری  طور مطلقچهار و پنج باشد به جرایم تعزیری درجه  یامستوجب بیش از نصف دیه و 

 طرفین ،دستور تعیین وقت رسیدگي با صدوردادگاه تجدیدنظر  سایر جرایم در صورت اقتضاءو در   صورت محکومیت به حبس

یا وکیل معرفي کنند. در ههر   توانند شخصاً حارر شوند کند. طرفین مي مي احضاراشخاصي را که حضورشان رروری است   و

 حال عدم حضور یا عدم معرفي وکیل مانع از رسیدگي نیست.
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قییفین وقفت و احضف ر طفرفین اسفتت       مسـتلزم که رسیدگی در دادگ ه قجدیدنظر اس  نت  در مواردی :154ماده 

( ایفن  ۱۰۰) حضور دادس  ن شترس  ن مرکز اس  ن ی  یكی از می ون ن ی  دادی ران وی و ب  رع یت مف ده  رسیدگی ب 

 شود: انج   می ترتیب زیربه ق نون 

 ؛پرونده و قاقیق ت و اقدام ت انج   شده قوسط یكی از اعض ی دادگ ه قرائت گزارش :الف

 ؛الز  و قاقیق از طرفین قوسط رییس ی  مس ش ر و اس م ع دف عی ت آن ن طرح سؤاالت :ب

 ؛از شتود و مطلی ن در صورت لزو  کست اطالع :پ

نم ینده او و اس م ع اظت رات ش کی ی  مدعی خصوصفی و آخفرین دف عیف ت    دادس  ن ی   اظت ر عقیده :ت

 .وکالی آن ن م تح ی 

  هتای کیفتری دو، دادستتان یتا معتاون او یتا یکتی از دادیتاران بته تعیتین            جلسات دادگاه در تمامی همین قانون: 911ماده

ضتروری تشتخیص    دادگاه حضور ایتن اشتخاص را  که  تواناد برای دفاع از کیفرخواست حضور یاباد، مگر این می دادستان

نمایاده او الزامی است، لکن عتدم حضتور    دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا

 دادگاه حضور آنان را الزامی بداند. شود مگر آنکه این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی

ارفرا   ب  قییین او قوسط یكی از مس ش ران شیبه یارییس دادگ ه  توسطمی ینه مال و قاقیق مالی  قرار :15۲ماده 

قوانفد   قجدیفدنظر اسف  ن مفی    مرکز اس  ن ب شدت دادگ ه خ رج از حوزه قض ییمال اررای قرارت  چنانچهشود.  می

اسف  ن  مال اررای قفرار در حفوزه قضف یی     که صورقی کند و در درخواستاررای قرار را از دادگ ه مال مربوب 

 مالت درخواست اررای قرار نم ید. به دادگ ه نخس ین نیابت قضاییب شدت ب  اعط ی  دیگری

بفه   بداندت دسف ور اعفزا  او را   الزمدادگ ه قجدیدنظر اس  نت حضور شخصی را که زندانی است  هرگ ه :159ماده 

بف    توانـد  دادگاه میب شفدت   زندان ی  ب زداش گ ه در مال دیگری چنانچهکند.  مسؤول زندان ی  ب زداش گ ه ص در می

که م تح زندانی بفه طفور موقفت قف       دهد دستورنظر وی زندانی استت  کست موافقت مررع قض یی که م تح قات

 شود. نگتداری زندان نزدیک مال دادگ هپ ی ن رسیدگی در 

و  قواعد مطابقرلتت رسیدگی به ادلهت صدور رأی و س یر قرقیب ت در دادگ ه قجدیدنظر اس  ن  احض رت :151ماده 

 مقررات مرحله نخس ین است.
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 اتخاذ تصـمیم قجدیدنظر اس  ن پس از قشكیل رلسه رسیدگی و اعال  خ ح دادرسی به شرح زیر  دادگ ه :155ماده 

 کند: می

و  مورود در پرونده و طبق ق نون ص در شده ب شد رأی را قأیید ادلهمطابق مورد قجدیدنظرخواهی  هرگ ه رأی :الف

 ؛کند پرونده را به دادگ ه ص درکننده رأی اع ده می

کندت  احرازرا  م تح برائتی  دادگ ه قجدیدنظر اس  نت به هر دلیلت  قابل تعقیب نباشدبه رت ت ق نونی  هرگ ه م تح :ب

درخواسفت قجدیفدنظر نكفرده     علیه اند ماكو ٌ کندت هر ص در می رأی قجدیدنظرخواس ه را نقض و رأی مق ضی

 ؛شود می آزاد فوریعلیه زندانی ب شدت به دس ور دادگ ه   ب شد و ان ن ه ماكو ٌ

را  قشخیص دهد ب  اس دالل و ذکر مبف نی و مسف ند قف نونیت آن    مخالف قانونقجدیدنظرخواس ه را  ان ن ه رأی :پ

 کند. میو در م هیتت انش ی رأی  نقض

 اهمیـت ای از  آنكه قشریف ت مذکور به دررفه  مگردادرسیت مورت نقض رأی نیستت  تشریفات رعایتعد   :تبصره

 اع ب ری رأی شود. که مورت بی ب شد

رر  و  ب شد ی  قرار قأمین ب  تأمین أخذ نشدهاز رأی ص دره درخواست قجدیدنظر شود و از م تح  هرگ ه :15۶ماده 

بفه درخواسفت    یـا  ت دادگ ه قجدیدنظر اس  ن در صورت اق ض ، رأسف ً متناسب نباشدضرر و زی ن مدعی خصوصی 

 است. قطعیقصمیح  کند و این أخذ می تأمین متناسبدادس  نت ش کی ی  مدعی خصوصی و ی  م تحت 

عمل ب   و میزان مج زاتت قطبیقرأی قجدیدنظرخواس ه از نظر قییین مشخص ت طرفین ی  قییین نوع  اگر :15۷ماده 

ب شفدکه بفه اسف س رأیت لطمفه وارد      متضمن اشتباهیبه ی  خس رت و ی  مواردی نظیر آنت  ق نونت اح س ب ماكو ٌ

 دهد. الز  را به دادگ ه نخس ین می تذکرکند و  می تأییدو آن را  اصالحنس زدت دادگ ه قجدیدنظر اس  نت رأی را 

قواند مجف زات قیزیفری یف  اقفدام ت قفأمینی و قربی فی مقفرر در حكفح          اس  ن نمی قجدیدنظر دادگ ه :158اده م

 کمتردر مواردی که مج زات مقرر در حكح نخس ین برخالف رت ت ق نونیت  مگررا قشدید کندت  قجدیدنظرخواس ه

قرار گرف ه ب شد. دادس  ن  خواهی ش کی و ی  مورد قجدیدنظر این امر وب شد که ق نون مقرر داش ه  از حداقل میزانی

به قییین حداقل مج زاقی کفه قف نون مقفرر داشف ه      در این مواردت دادگ ه قجدیدنظر اس  ن ب  قصایح حكحت نسبت

 کند. استت اقدا  می

 مجف زات بدانفدت ضفمن قأییفد اسف س حكفح       مستحق تخفیفعلیه را  دادگ ه قجدیدنظر اس  نت ماكو ٌ هرگ ه :153ماده 

 قجدیدنظر نكرده ب شد. علیه قق ض ی هراند ماكو ٌدهدت  تخفیفقواند به ناو مس دل مج زات او را در حدود ق نون  می
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قجدیدنظر اس  ن مكل  است پس از خ ح رسیدگیت در هم ن رلسه و در صورت عد  امك ن در  دادگ ه :1۶1ماده 

 صدور رأی در متلت مقرر مورت ماكومیفت  ت انش ی رأی کند. قخل  ازحداکثر ظرف یک هف هفرصت و  اولین

 ان ظ می ق  درره ات ر است.

از  ب شد و م تح و ی  وکیل او در هیچ یک محکومیت متهمکه رأی دادگ ه قجدیدنظر اس  ن بر  در مواردی :1۶4ماده 

ب شفدت رأی دادگف ه    نـداده الیاه دف عیفه یف  اع راضفیه هفح      و حاضر نبودهمراحل دادرسی نخس ین و قجدیدنظر 

ق بفل واخفواهی و رسفیدگی در همف ن      به م تح ی  وکیل اوت ابالغ واقعیقجدیدنظر اس  ن ظرف بیست روز پس از 

 است. قطعیشودت  دادگ ه است. رأیی که در این مرحله ص در می

 عالي کشور رسیدگي ديوان کیفیت -فصل سوم

شفود و مررفع    شیت آن از رییس و دو مس ش ر قشكیل مفی مس قر است و  تهرانکشور در  ع لی دیوان :1۶۲ماده 

 ( این ق نون است.۶۲۳در ررایح موضوع م ده ) خواهی فرر  
  و باالتر است و جاایات عمتدی   سهدرجه  سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر :91۲، همان موارد ماده 1۲8موضوع ماده

 .ه درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتیصادر یامل یا بیش از آن است و آراک دیه نصفعلیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها 

 را بر عتده گیرند. یا رییس قوانند وظ ی  مس ش ر کشور به قیداد الز  عضو می ون دارد که می ع لی دیوان :1۶9ماده 

 همین قانون[. 131]رک. ماده  خواهی به قرار زیر است: فرر   رت ت :1۶1ماده 

 ؛رع یت قوانین مربوب به ققصیر م تح و مج زات ق نونی او عد ادع ی  :الف

 ؛اع ب ری رأی دادگ ه ای از اهمیت منجر به بی رع یت اصول دادرسی ب  درره ادع ی عد  :ب

 .مس ندات ب  مدارك مورود در پرونده عد  انطب ق :پ

رای نفه در ایفن واحفد بف  رع یفت      به قرقیت وصولت در دف ر کل ی  در صورت قأسیس واحد  ه  پرونده :1۶5ماده 

میف ون او و در   یـا دیوان  شود و قوسط رییس رارع به دادرسی الك رونیكی ثبت میبخش هف ح این ق نون  مقررات

بف    ای ع لی کشور و از طریق س م نه رای نفه  قوسط یكی از رؤس ی شیت دیوان به ان خ ب رییس دیوان غی ب آن نت

 شود. می 4ارجاعت به یكی از شیت دیوان قرقیت وصول و رع یت قخصص شیت

 در مواردی که بفه مورفت قف نونت    مگرکنندت  ه  رسیدگی می به پرونده به نوبتع لی کشور  دیوان شیت :1۶۶ماده 
دار شدن  رریاه مورت ع لی کشور به قشخیص رییس دیوانرسیدگی خ رج از نوبت مقرر ب شد ی  در ررایمی که 

 داش ه ب شد. ضرورتاحس س ت عمومی شود و رسیدگی خ رج از نوبت 

                                                           
 همین قانون. 111و  331رک. مواد  - 7
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 بفه نوبفت بفه   و یا کند  می تنظیمر مع آنت  را  گزارش و بررسیه ی ارر عی را خود  پرونده شیبهت رییس :1۶۷ ماده
رریف ن آن و   م ضفمن دهد. عضو ممیزت گزارش پرونده را که  می ارجاعیكی از اعض ی شیبه به عنوان عضو ممیز 

 کند. و به رییس شیبه قسلیح می خواهی و رت ت ق نونی آن است به صورت مس دل قتیه بررسی ک مل درب ره فرر  

 انفدت  رییس ی  عضو ممیز در حین قنظیح گزارش از هر یک از قض قی که در آن پرونده دخ لت داش ه هرگ ه :تبصره
و بف    مشـروح طفور   کنفدت آن را بفه   مشاهدهاز مواد ق نونیت ی  عد  رع یت مب نی قض یی و ی  اعم ل غرض  تخلف

این گزارش بفرای دادسف  ن ان ظف می     رونوش ی از به دس ور رییس شیبهتشود.  می متذکردر گزارش خود  استدالل
 گردد. قض ت ارس ل می

 مگـر شفودت   ع لی کشور بدون احض ر طرفین دعوی ی  وکالی آن ن انج   می فرر می در دیوان رسیدگی :1۶8ماده 

در رسفیدگی و   شوندگ ن مورت قفأخیر  آنكه شیبه رسیدگی کننده حضور آن ن را الز  بداند. عد  حضور احض ر
 اقخ ذ قصمیح نیست.

ی   طرفین وکند  می قرائتمف د اوراقی را که الز  است  ورسیدگیت عضو ممیزت گزارش پرونده  در موقع :1۶3ماده 
دادس  ن کفل   همچنین قوانند ب  ار زه رییس شیبهت مط لت خود را اظت ر دارند. وکالی آن نت در صورت حضورت می

عنفه یف     به نقض یف  ابفرا  رأی می فرضٌ    ی  نم ینده وی ب  حضور در شیبه به طور مس دلت مس ند و مك وب نسبت
شیبه ب  قوره به ما وی ت پرونده و مف د گزارش و مط لت  کند. سپس اعض ی  واس هت نظر خود را اعال  میخ فرر  

 کنند: کل کشور ی  نم ینده وی در م ن دادن مهت به شرح زیر اقخ ذ قصمیح می اظت ر شدهت ب  درج نظر دادس  ن

 ؛نم یند اع ده می آنت پرونده را به دادگ ه ص درکننده رأی و ادله مورود در پرونده ب شد ب  ابرا  قانون مطابقاگر رأی  :الف

قف نونی   رع یت قشفریف ت  یاص در شده ب شد  مدافی ت طرفین و بدون قوره به ادله یات مخالف قانون هرگ ه رأی :ب

 ع لی کشفورت رأی را  دیوان اع ب ری رأی شودت شیبه ای از اهمیت ب شد که مورت بی نشده و آن قشریف ت به درره

 کند: نقض و به شرح زیر اقدا  می

 به لا ظ شفمول  یا رر  نبودهعلیه به اقت   ارقك ب آن ماكو  شده به فرض ثبوتت  ماكو ٌ اگر عملی که  .4
 ؛شود می ارجاعنقض بالقیقیت نب شدت رأی ص دره  عفو عمومی و ی  س یر رت ت ق نونی م تح ق بل

و ی  حكمی ب شد که به علت ن قص بودن قاقیق ت نقض شفده اسفتت بفرای     قراراز نوع  اگر رأی ص دره .۲
 ؛شود رأی ارر ع می مجدد به دادگ ه ص درکننده رسیدگی

 صـالح عف لی کشفورت    دادگ ه نقض شودت پرونده به مرریی که دیفوان  عدم صالحیت ذاتیعلت  اگر رأی به .9

 است.به رسیدگی  مکلفشود و مررع مذکور  دهدت ارس ل می می قشخیص

 شود. ارر ع می عرض دادگاه همت پرونده به پس از نقض رأی در س یر مواردت .1

 کندت مكل  است قم   موارد نقص می نقضع لی کشور رأی را به علت نقص قاقیق ت  که دیوان در مواردی :تبصره
 ذکر کند. تفصیلقاقیق ت را به 
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 کند: به شرح زیر اقدا  میع لی کشور  در دیوان پس از نقض رأیرسیدگی  مررع :1۷1ماده 

و  را انج   دهفد  ع لی کشور نظر دیوان موردت ب ید قاقیق ت به علت ناقص بودن تحقیقاترأی  در صورت نقض :الف

 ؛سپس مب درت به صدور رأی کند

 نم یفد و در م هیفتت   م  بیفت ع لی کشفور   ت ب ید از نظر دیوانضرورت رسیدگی ماهویقرار و  در صورت نقض :ب

 ؛ای برای صدور قرار ح دث شود انش ی حكح کندت مگر آنكه پس از نقضت رتت ق زه رسیدگی و

ایفن   قواند بر مف د رأی دادگ ه قبلی اصرار کند. ان ن فه  ت دادگ ه میدر غیر موارد مذکورحكح  در صورت نقض :پ

ا بپذیردت حكفح را  ر ع لی کشور پس از بررسیت اس دالل دادگ ه حكح مورد فرر   خواهی واقع شود و شیبه دیوان

شفود. هرگف ه نظفر دادگف ه      مطفرح مفی   صورتت پرونده در هیأت عمومی شیت کیفری  کند و در غیر این ابرا  می

ع لی کشور را قأیید کندت  که نظر شیبه دیوان و درصورقی شود ص درکننده رأی مورد قأیید قرار گیردت رأی ابرا  می

شود. دادگ ه مزبور بر اس س اس دالل هیفأت عمفومی    دادگ ه ارر ع میدیگر  حكح ص دره نقض و پرونده به شیبه

در صورتي که هیات عمومي پرونهده را   .این حكح قطیی و غیرق بل فرر   استکند.  حكح ص در می ع لی کشورت دیوان

مي نمایهد. شهعبه    به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگي نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالي کشور اعاده

 ( اقدام مي کند.463( بند )ب( ماده )1دیوان مطابق قسمت )

و امور  ت اعح از حقوقیت کیفرینسبت به موارد مشابهه   ع لی کشور ی  دادگ ه از شیت مخ ل  دیوان هرگ ه :1۷4ماده 

دادس  ن کل کشورت به هر  یاکشور  ع لی شودت رییس دیوان مختلفی صادر یآرات ب  اس نب ب م ف وت از قوانینحسبیت 

 کنند.  درخواستکشور را به منظور ایج د وحدت رویه  ع لی نظر هیأت عمومی دیوان مکلفندطریق که آگ ه شوندت 

ب  ذکر دلیفل   توانند میه  ی  وکالی دادگس ری نیز  ه  ی  دادس  ن دادگ ه یا ع لی کشور ر یک از قض ت شیت دیوانه
 را درب ره موضوع درخواست کنند. نظر هیأت عمومیع لی کشور ی  دادس  ن کل کشورت  دیوان از طریق رییس

کل کشور ی  نم ینده  می ون وی و ب  حضور دادس  ن یاع لی  رییس دیوان به ریاستع لی کشور  هیأت عمومی دیوان
شود ق  موضوع مورد اخ الف را  می او و حداقل سه ات ر  رؤس  و مس ش ران و اعض ی می ون قم   شیت قشكیل

هف  و   ع لی کشور و دادگ ه موارد مش به برای شیت دیوان در رأی اکثریتبررسی و نسبت به آن اقخ ذ قصمیح کنند. 
 است. اثر نسبت به رأی قطعی شده بیاالقب ع است؛ ام   الز  س یر مرارعت اعح از قض یی و غیرآن

 ع لی کشورت عمومی دیوان  ل اررا، ب شد و مط بق رأی وحدت رویه هیأتدر ح یااررا، نشده  که رأیت صورقی در
عمومی نسفبت بفه    علیه ب شدت رأی هیأت عمل ان س بی رر  شن خ ه نشود ی  رأی به رت قی مس عد به ح ل ماكو ٌ

 شود. است و مط بق مقررات ق نون مج زات اسالمی عمل می قابل تسریمذکور  یآرا
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 منظور ایج د وحدت رویه قض یی و ی  رسفیدگی  ع لی کشور به که هیأت عمومی دیوان مواردی  در کلیه :1۷۲ماده 

نم ینده وی ب شفد.   یاکل  ب  حضور دادس  ن بایدگرددت  اصراری و ی  انج   س یر وظ ی  ق نونی قشكیل می یبه آرا

 کند. قبل از اقخ ذ قصمیحت دادس  ن کل ی  نم ینده وی اظت رنظر می

رأی وحدت رویه مؤخری  یابه مورت ق نون  فقطع لی کشورت  وحدت رویه هیأت عمومی دیوانی آرا :1۷9ماده 

 شودت ق بل قغییر است. ( این ق نون ص در می۶۵۵مط بق م ده ) که

 .[همین قانون. 111رک. ماده  اثر تعلیقی دارد.اعاده دادرسی ]                        دادرسي اعاده -فصل چهارم

 حكح مذکور به اررا، که اعم از آنه   اع ده دادرسی در مورد احك   ماكومیت قطیی دادگ ه درخواست :1۷1ماده

 4شود: می پذیرفتهنشده ب شد در موارد زیر  یاشده  گذاش ه

 ؛ق ل شخصی ماكو  شود و سپس زنده بودن وی مارز گردد کسی به اقت   :الف

 ای ب شد که ن وان بیش از یفک  گونه ارقك ب آن رر  به اقت   ارقك ب ررمی ماكو  شوند و اند نفر به :ب

 ؛ل شدیمرقكت برای آن ق 

ان س ب ررمی ماكو  شود و فرد دیگری نیز به مورت حكمی از مررع قضف یی بفه    شخصی به علت :پ

گن هی یكی  رر  ماكو  شده ب شدت به طوری که از قی رض و قض د مف د دو حكحت بی علت ان س ب هم ن

 ؛از گردداحر از آن ن

 ؛به اقت   واحدت احك   م ف وقی ص در شود درب ره شخصی :ت

 ؛که اسن د ریلی ی  شت دت خالف واقع گواه نت مبن ی حكح بوده است ث بت شود در دادگ ه ص لح :ث

ه شود که مورت اثبف ت  یپس از صدورحكح قطییت واقیه ردیدی ح دث و ی  ظ هر ی  ادله ردیدی ارا :ج

 ؛علیه ی  عد  ققصیر وی ب شد ماكو ٌ گن هی بی

 همین قانون. 444+ ماده  رر  نب شد و ی  مج زات مورد حكح بیش از مج زات مقرر ق نونی ب شد. عمل ارقك بی :چ

 دارند: حق درخواست اعاده دادرسیزیر  اشخ ص :1۷5ماده

 ؛و وصی او علیهت همسر و وراث ق نونی ماكو ٌنم ینده ق نونی او و در صورت فوت ی  غیبت  یای  وکیل  علیه ماكو ٌ :الف

 ؛کشور دادس  ن کل :ب

 .حكح دادس  ن مجری :پ
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 شود. این مررع پس از احراز انطبف ق موضفوع   می تسلیمع لی کشور  دیوان بهاع ده دادرسی  درخواست :1۷۶ماده 

مجدد را بفه دادگف ه    رسیدگیت تجویز اعاده دادرسی( این ق نونت ب  ۶۵۶درخواست ب  یكی از موارد موضوع م ده )

اعف ده دادرسفی صف در     قـرار رد  در غیر ایفن صفورت   ودهد  عرض دادگ ه ص درکننده حكح قطییت ارر ع می هح

 نم ید. می

 خـالف شـرع بـیّن   رأی قطیی ص دره از هریفک از مرارفع قضف یی را     رییس قوه قضاییه که در صورقی :1۷۷ماده 

ریفیس   ع لی کشور ارس ل ق  در شیبی خ ص که قوسط پرونده را به دیوانب  قجویز اع ده دادرسیت  قشخیص دهدت

مذکور مبنیّ ً بر خالف  د رسیدگی و رأی قطیی ص در نم ید. شیت خ صنی ب قوه قض ییه برای این امر قخصیص می

رأی  وآورنفد   عمل مفی  به از شكلی و م هوی اعحرسیدگی مجدد  و شرع بیّن اعال  شدهت رأی قطیی قبلی را نقض

 نم یند. مق ضی ص در می

 ع لی کشورت سف زم ن  احك   و قراره ی دیوان شاملقطیی مرارع قض یی )اعح از حقوقی و کیفری( ی آرا :4تبصره 

 ب شند. ه ی قجدیدنظر و بدویت دادسراه  و شوراه ی حل اخ الف می قض یی نیروه ی مسلحت دادگ ه

قوسفط   اگره ت  نیز دس وره ی موقت دادگ ه وع لی کشور در ب ب قجویز اع ده دادرسی  دیوانشیت ی آرا :۲تبصره 

 احك   این م ده خواهد بود. مشمولرییس قوه قض ییه خالف شرع بیّن قشخیص داده شودت 

و یف    رییس س زم ن قض یی نیروه ی مسفلح ت دادس  ن کل کشورت ع لی کشور رییس دیوانکه  صورقی در :9تبصره 

شرع بیّن  در انج   وظ ی  ق نونی خودت رأی قطیی اعح از حقوقی ی  کیفری را خالف کل دادگس ری اس  ن رییس

دادرسی نم یند. مفف د ایفن    قجویز اع ده درخواست از رییس قوه قض ییهب  ذکر مس ندات  توانند میقشخیص دهندت 

 بیّن آن به رتت دیگری ب شد. ب ر ق بل اعم ل است؛ مگر اینكه خالف شرع برای یک فقطقبصره 

 ( اعف ده دادرسفی  ۶۵۵اع ده دادرسی ب شد ی  طبفق مف ده)   قجویزع لی کشور مبنی بر  رأی دیوان هرگ ه :1۷8ماده 

أخذ نشده و ی  قأمین  اف د و ان ن ه از م تح قأمین می تعویقق  صدور حكح مجدد به  اجرای حکمپذیرف ه شده ب شد 

کنفدت قفأمین    دادرسی به موضوع رسیدگی مفی  نب شدت دادگ هی که پس از قجویز اع دهمن فی شده ب شد ی  م ن ست 

 نم ید. الز  را أخذ می

ی  قلفع و   ه ی بدنی که مج زات مندرج در حكحت از نوع مج زات س لت حی ت ی  س یر مج زات در صورقی :تبصره

 دسـتور ع لی کشور ب  وصول قق ض ی اع ده دادرسی قبل از اقخ ذ قصمیح درب ره قق ضف ت   دیوان ب شدت شیبه قمع بن 

 دهد. را می توقف اجرای حکم
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حكفح   ب شدت قرار قوق  آث ر و قبی ت قویای که اق مه شده  شروع به ما کمه ردیدت هرگ ه ادله پس از :1۷3ماده 

 گیرد. ق نون انج   می شود و دادرسی مط بق مواد این ص در می فوریاولیت 

 ت حكح مورد اع دهوارد تشخیص دهددادگ ه پس از رسیدگی م هویت درخواست اع ده دادرسی را  هرگ ه :181ماده 

از حكفح   قسمتی کند. در صورقی که درخواست اع ده دادرسی رارع به ص در می حكح مق ضیدادرسی را نقض و 

 قف بع مقفررات  خفواهی   ی  فرر   حكح دادگ ه از حیث قجدیدنظرشود.  هم ن قسمت نقض ی  اصالح می فقطب شدت 

 مربوب است.

 صایح ب شدت دادگ ه پس از قبول اع ده دادرسیت هر یک را که مغایرت دو حکمرتت اع ده دادرسیت  اگر :184ماده 

نقفض  دو رأی را غیرصایح قشخیص دهد پفس از   ان ن ه هر وکند می قأیید و رأی دیگر را نقضقشخیص دهدت 

 کند. آنت  وفق مقررات رسیدگی می

 پذیرف فه  از همـان جهـت  شودت دیگر اع ده دادرسی  به حكمی که پس از اع ده دادرسی ص در می نسبت :18۲ماده 

مسلم ت فقتی به رت ت  ( بوده و مغ یرت رأی ص دره ب ۶۵۵که اع ده دادرسی از مص دیق م ده ) این مگرشود.  نمی

 مغ یر ب  مسلم ت فقتی ص در شده ب شد. ب شد و ی  رأی ردید مجدداً هم نند رأی قبلیدیگری غیر از رتت قبلی 

ش کی ی  مدعی خصوصی در ررایح غیرق بل گذشتت پس از قطیی شدن حكح از شك یت خفود   هرگ ه :189ماده 

او  مجـازات در میـزان  از دادگ ه ص درکننده حكفح قطیفیت درخواسفت کنفد      تواند علیه می محکومٌنظرکندت  صرف

بف  حضفور دادسف  ن یف       و العـاده  در وقت فوقعلیه  در این صورتت دادگ ه به درخواست ماكو ٌ 4شود. تجدیدنظر

و مج زات را در صورت اق ضف ، در حفدود    کند ( این ق نونت رسیدگی می۱۰۰نم ینده او ب  رع یت مقررات م ده )

 کند. این رأی قطیی است. قبدیل می علیه ب شدتماكو ٌ به ح ل قر دهد ی  به مج زاقی که من ست ق نون قخفی  می

  تواناتد   می های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان جلسات دادگاه در تمامی :911ماده

این مورد ضروری تشخیص دهد که در  که دادگاه حضور این اشخاص را برای دفاع از کیفرخواست حضور یاباد، مگر این

نمایاده او الزامی است، لکن عدم حضور ایتن اشتخاص موجتب     و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا

 دادگاه حضور آنان را الزامی بداند. شود مگر آنکه توقف رسیدگی نمی
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 احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی اجرای -بخش پنجم

 کلیات -فصل اول

قات ری ست و نظف رت  « می ونت اررای احك   کیفری» است و دادستانعتده  احك   کیفری بر اررای :181ماده 

 است. دار این وظیفه  عتده ادهدت در دادسر در من طقی که رییس قوه قض ییه قشخیص می وی

 بفرای  تخصصـی واحفده ی   یـا در صورت ضرورت دارای واحد  تواند میاررای احك   کیفریت  می ونت :4تبصره 

 احك   ب شد. اررای

و یف    هف    زنفدان  درب  قصویت رییس قوه قضف ییه   تواند میاررای احك   کیفری ی  واحدی از آن  می ونت: ۲تبصره 

است که ظرف شش م ه از  ای ن مه مؤسس ت کیفری مس قر شود. شیوه اس قرار و اررای وظ ی  آنت  به مورت آیین

ه  و اقدام ت قفأمینی و   رییس س زم ن زندان وزیر دادگس ری ب  همك ریاالررا، شدن این ق نون قوسط  ق ریخ الز 

 رسد. قوه قض ییه می شود و به قصویت رییس قربی ی کشور قتیه می

 است. البدل در غی ب وی ب  دادرس علی و اررای احك   کیفری به عتده رییس دادگ هت قضایی بخش حوزهدر  :9تبصره 

 ق ضی اررای احك   کیفریت مددک ر ار م عیت مأمور اررا، به تعداد الزماررای احك   کیفری  می ونت :185ماده 

 و مأمور مراقب ی در اخ ی ر دارد.

 داش ه ب شد. سه سال سابقه خدمت قضاییاحك   کیفری ب ید حداقل  ق ضی اررای :تبصره

 مفددک ری »قشكیالت من سفبی قافت عنفوان    منظور انج   وظ ی  مددک ران ار م عیت   قض ییه به قوه :18۶ماده 

 نم ید. ایج د می هر شهرستانرا در حوزه قض یی « ار م عی

 ه ی مددک ری ار مف عیت علفو  قربی فیت روانشن سفیت     ال اصیالن رش ه ار م عی از بین ف رغ مددک ران :18۷ماده 

 شوند. حقوق اس خدا  می شن سی و شن سیت رر  ر میه

 ال اصیالن رش ه مددک ری ار م عی است. ب  ف رغ اولویترت مذکو ه ی در رش ه :تبصره

 وظـایف زیـر  می ونت اررای احك   کیفریت واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انج    در هر :188ماده 

 شود: می قشكیل

 ؛اطالع قی مجرم ن خطرن كت م تم ن قات قیقیت و م واری و ماكوم ن فراری ایج د ب نک :الف

ه ی مؤثر کیفری بف  ثبفت و درج مشخصف ت دقیفق و اثفر       علیه در ماكومیت کیفری ماكو ٌ برگ سجلقنظیح  :ب

 ؛و قصویر وی به صورت الك رونیكی انگشت

 .علیه و نیز پیشنت د عفو ی  قخفی  مج زات ماكوم ن طبق مقررات درخواست عفو ماكو ٌ ثبت و ارس ل :پ
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 انفدازی  امك ن دس رسی به این اطالعف ت و اگفونگی قشفكیل و راه   ثبت و قنظیح این مشخص تت  قرقیت :4تبصره 

 ای  ن مه رارع به دادرسی الك رونیكی و به مورت آیین بخش هف ح شبكه الك رونیكی سجل کیفری ب  رع یت مقررات

ریفیس سف زم ن    االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری ب  همكف ری  م ه از ق ریخ الز  است که ظرف شش

 رسد. قض ییه می قوه شود و به قصویت رییس ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور قتیه می نزندا

 همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطالعـاتی و امنیتـی  موضوع بنده ی )ال ( و )ب( این م ده ب   اقدام ت :۲تبصره 

 گیرد. صورت می

 ق ضی اررای احك   کیفری عب رت است از: وظ ی  :183ماده 

 ؛االررای کیفری و نظ رت بر شیوه اررای آنت  اررای احك   الز  صدور دس ور :الف

 ؛در امور رارع به زندانی ن ه  نظ رت بر زندان :ب

 ؛زندانی ن وارد شرایط عفو و آزادی مشروب مط بق قوانین و مقررات نظر درب ره اعال  :پ

 ؛به ماكوم ن براس س قوانین و مقررات اعط ی مرخصی :ت

 الیالج ه ی روانی و بیم ریت ی رسمی صیت درب ره ماكوم ن س لمندت مب الی ن به بیم ری  ذ قصمیحاقخ :ث

آنتف  در مراکفز    و س یر افراد ماكو  نی زمند به مراقبت و قوره ویژهت از قبیل صدور ار زه بسف ری بفرای  

 ؛درم نی بر اس س ضوابط و مقررات

ه  وضع شفده یف  بفر عتفده      مقررات برای اررای مج زاتوظ یفی که به مورت قوانین و  اررای س یر :ج

 احك   کیفری ی  ن ظر زندان قرار گرف ه است. ق ضی اررای

 شود: به موقع اررا، گذاش ه می پس از ابالغکیفری در موارد زیر ی آرا :131ماده 

 ؛کند که دادگ ه نخس ین ص در می رأی قطیی :الف

واخواهی ی  درخواست قجدیدنظر یف  فررف   نشفده ب شفد یف       متلت ق نونی نسبت به آن  رأیی که در :ب

 ؛قجدیدنظر ی  فرر   آن رد شده ب شد درخواست

 ؛قجدیدنظر آن را قأیید ی  پس از نقض رأی نخس ین ص در کرده ب شد رأیی که مررع :پ

 قأیید مررع فرر   رسیده ب شد. رأیی که به :ت

ب  اطالع  ت مراقت رانداند االجراء الزمق ضی اررای احك   کیفریت رأی ص دره را از لا ظ ق نونی  هرگ ه :134ماده 

 کند. اقدا  می مطابق تصمیم دادگاهدادس  ن به دادگ ه ص درکننده رأی قطیی اعال  و 



 4۶1   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

و یف    ص در شده ب شد و در موعد مقرر بیضی از آن ن اع فراض  اشخاص متعددرأیت درخصوص  هرگ ه :13۲ماده 

 بقیفه  در مفورد اع راض و ی  قجدیدنظر یف  فررف      پس از گذشت مهلتقجدیدنظر ی  فرر   کرده ب شندت  درخواست

 االررا، است. الز 

 هف ی  ت م نع از اررای س یر قسفمت یک قسمت از رأیدرخواست قجدیدنظر ی  فرر   درب ره  و یا اع راض :139ماده 

 .نیستالز  االررای آن 

بفه هفیچ ورفه م وقف       وشفود   ق ضی اررای احك   کیفری شفروع مفی   با دستوراررای رأی  عملی ت :131ماده 

 در مواردی که ق نون مقرر نم ید. مگر شودت نمی

 شود و در مواردی که طبق کیفری به دس ور و قات نظ رت ق ضی اررای احك   کیفری اررا، میی آرا :135ماده 

غیردول ی و س زم نت   ه ی دول ی و نت ده ی عمومی ه ت مؤسس ت و شرکت وزارقخ نه ب ید قوسطق نونت اررای رأی 

ت ضمن قاضی اجرای احکام کیفریبه عمل آیدت  و نت ده یی که شمول ق نون بر آن ن مس لز  ذکر ی  قصریح ن   است

 دارد. نظارتاررا و اقدام ت آنت   ه قیلیم ت الز ت براگونگییارا وصدور دس ور اررا 

و  هف ت مؤسسف ت   ض بط ن دادگس ریت نیروه ی ان ظ می و نظ میت مق م ت و مس خدم ن وزارقخ نفه  قم   :13۶اده م

ه  و نت ده یی که شمول ق نون برآنف ن مسف لز  ذکفر یف       ه ی دول ی و نت ده ی عمومی غیردول ی و س زم ن شرکت

کیفری را در مقف   ارفرای رأی کفه     احك  دس ور ق ضی اررای  مکلفندقصریح ن   استت در حدود وظ ی  خود 

بر قیقیت ان ظ می و اداریت بفه مجف زات    عالوهاین م دهت  کنند. م خل  از مقررات رعایتمرقبط ب  اررای آن است 

 شود. مقرر ق نونی نیز ماكو  می

 اجرای رأی مربوط بهب  دادگ ه ص درکننده رأی قطیی استت ام  رفع اشك الت  از رأیابت   و ارم ل  رفع :13۷ماده 

 4شود. نظر او اررا، می ب  رع یت موازین شرعی و ق نونیت ب  ق ضی اررای احك   کیفری است که رأی زیر

 صورت عفد  قییفین   در وشود  اررا، می به هم ن قرقیتدر دادن مه قییین گرددت  شیوه اجرای رأی هرگ ه :138ماده 

 کند. ت رأی را اررا، میمقررات قانونیمطابق شیوه اررا،ت ق ضی اررای احك   کیفری 

 که به لا ظ آثف ر و قبیف ت   در موارد الزا  ق نونی ی  در صورقی مگراستت  ممنوععلنی مج زات  اررای :133ماده 

خود یف  بفه پیشفنت د     ار م عی بزه ارقك بیت ناوه ارقك ب رر  و سوابق مرقكت و بیح قجری او ی  دیگرانت دادگ ه

 کند. تصریحرا در رأی  اررای علنی مج زات ودادس  ن اررای علنی مج زات را ضروری قشخیص دهد 
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 اخطـار گفذار   شود و در صورت عد  حضورت به کفیل ی  وثیقفه  می احضاربرای اررای رأی  علیه  ماكو ٌ :511ماده 

قوانفد بفه    مفی  در این صورتت ق ضی اررای احك   کیفریعلیه را برای اررای رأی قسلیح کند.   ق  ماكو ٌ شود می

 علیه را ص در کند. طور همزم ن دس ور رلت ماكو ٌ

دلیفل   قواند ب  ذکر علیه ب شدت ق ضی اررای احك   کیفری می که بیح فرار ی  مخفی شدن ماكو ٌ صورقی در :تبصره

 را ص در کند. علیه دستور جلب محکومٌدر پروندهت از اب دا، 

 اف د: می تعویقمج زات در موارد زیر به قشخیص و دس ور ق ضی اررای احك   به  اررای :514 ماده

 ؛دوران ب رداری :الف

 ؛حداکثر ق  شش م ه پس از زایم ن :ب

 ؛حداکثر ق  رسیدن طفل به سن دو س لگی دوران شیردهی :پ

 .شالق در ای   حیض ی  اس ا ضه اررای مج زات :ت

و یف    علیه به بیم ری رسمی ی  روانی مب ال ب شد و اررای مج زات مورت قشدید بیم ری ماكو ٌ هرگ ه :51۲  ماده

بتبودیت اررای مج زات  ق  زم ن با کسب نظر پزشکی قانونیی احك   کیفری ق ضی ارراقأخیر در بتبودی وی شودت 

نب شدت ق ضی اررای احك   کیفریت پس از بیم ر  اندازد. ان ن ه در ررایح قیزیری امیدی به بتبودی می تعویقرا به 

آن برای اعم ل مج زاتت ب  ذکر دلیلت پرونده را برای قبفدیل بفه مجف زات     علیه و م نع بودن احراز بیم ری ماكو ٌ

 کند. در نظر گرف ن نوع بیم ری و مج زات به مررع ص درکننده رأی قطیی ارس ل می من ست دیگر ب 

 داش ه ب شدت ق ضی اررای فوریتتت بیم ری ح دث شود و قیویق اررای مج زات حین اررای مج زا هرگ ه :تبصره

 کند. احك   کیفریت ضمن صدور دس ور قوق  اررای آنت طبق مقررات این م ده اقدا  می

ارفرای   شودت ق  زم ن اف قهت مبتال به جنون علیه در ررایح قیزیریت پس از صدور حكح قطییت  ماكو ٌ هرگ ه :519ماده 

 همین قانون. 29ماده  1رک. تبصره  شود. وصول می علیه ه ی م لی که از اموال ماكو ٌ در مورد مج زات مگر اف د؛ به قیویق می حكح

 به حبس ی  کسی که به علت عد  پرداخت رزای نقدی در حبس به سفر مفی بفردت در صفورت رنفون قف        ماكو  :تبصره

 .شود می محاسبه وی رز، مدت ماكومیت ایامشود. این  می نگهداری بتبودی در بیم رس  ن روانی ی  مك ن من ست دیگری

بفه   علیه برای پیشنت د ت هرگ ه رییس قوه قض ییه ب  عفو ی  قخفی  مج زات ماكو ٌدر غیرمجازات حبس :511ماده 

 شود. می متوقفمق   رهبری موافقت کند و دس ور قوق  اررای حكح دهدت اررای حكح 

قرار موقـوفی  شودت ق ضی اررای احك   کیففری   که مط بق مقرراتت اررای رأی موقوف می در مواردی :515ماده 

 کند. ص در می اجراء
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خصوصی و اررای احك   ضبط اشی ، و اموالی  شدن اررای مج زات در حقوق ش کی ی  مدعی  موقوف :51۶ماده 
اینكفه علفت    مگـر ت نخواهفد داشفت   تأثیریوسیله ارقك ب رر  بوده و ی  از ارقك ب رر  قاصیل شده استت  که

 موقوف شدن اررای مج زاتت نسخ مج زات ق نونی ب شد.

ف قد قرار قأمین  علیه در پرونده  ماكو ٌ و ب شد به دفعاتعلیه   اررای مج زات مس لز  دس رسی به ماكو ٌ ان ن ه :51۷ماده 

 کند. می ص در قرار تأمین متناسبت مقررات مط بق قاضی اجرای احکام کیفریقرار ص دره م ن ست نب شدت  و یابوده 

قأمینت  قرار تبدیلگذار مبنی بر  علیهت کفیل ی  وثیقه اررای احك   کیفری درب ره درخواست ماكو ٌ ق ضی :518ماده 
 گیرد. می تصمیمگذار و ی  ر یگزینی وثیقهت  قغییر کفیل ی  وثیقه

از  علیه نشفود و بفیح ففرار وی    من تی به دس رسی به ماكو ٌاقدام ت ق ضی اررای احك   کیفری  هرگ ه :513ماده 
 یـا به ماض حضور  اماکند؛  ص در و به مرارع ق نونی اعال  4از کشوراو را  دستور منع خروجقواند  کشور ب شدت می

 کند. علیه نسبت به لغو این دس ور اقدا  می دس گیری ماكو ٌ

ه ی قطیی دیگری اسفت و اعمف ل    علیه دارای ماكومیت میلو  شود ماكو ٌ پس از صدور حكح هرگ ه :541ماده 
 :کند می استت ق ضی اررای احك   کیفری به شرح زیر اقدا  مؤثرت در میزان مج زات ق بل اررا، تعدد مقررات

 ۲در صـورت تسـاوی  طور قطیی ص در ی  به لا ظ عد  قجدیدنظر خواهی قطیفی شفده ب شفندت     به اگر احك   :الف

 بف القر  دادگف ه دارای صفالحیت  صورت بفه   و در غیر این دادگ ه ص درکننده آخرین حكحه  را به  پرونده ه  دادگ ه
 ؛حكح واحد ص در شود کندت ق  پس از نقض قم   احك  ت ب  رع یت مقررات مربوب به قیدد رر ت ارس ل می

کند  می ه  را به این دادگ ه ارس ل ب شدت پروندهص در شده  در دادگاه تجدیدنظر استان از احك   حداقل یكیاگر  :ب
شود. ان ن ه احك   از شیت  ق  پس از نقض قم   احك   ب  رع یت مقررات مربوب به قیدد رر ت حكح واحد ص در

آخرین حكفح قجدیفدنظر خواسف ه صفالحیت      مخ ل  دادگ ه قجدیدنظر اس  ن ص در شده ب شدت شیبه ص درکننده
 ؛رسیدگی دارد

 یا ب شد مورد قأیید قرار گرف ه عالی کشور دیوان و هم نین در صورقی که حداقل یكی از احك   در سایر موارد در :پ

ه   ص در شده ب شدت پرونده ذاتی متفاوت با صالحیت ه ی در دادگ ه یا های مختلف های قضایی استان حوزه احك   م یدد در

 نقض احك  ت حست موردت مط بق بنده ی )ال ( ی  )ب( اقدا  شود. کند ق  پس از ارس ل می عالی کشور دیوانرا به 

و  بدون ورود در شرایط وبه موضوعت رسیدگی  العاده بدون حضور طرفین در وقت فوقفوقت دادگ ه  در موارد :تبصره
 کند. حكح واحد ص در میم هیت ماكومیت ب  رع یت مقررات قیدد رر ت 

                                                           
 همین قانون. 191و  111، 711رک. مواد  - 7
 در ایاجا تساوی دادگاه ها در یک استان مد نظر است.باید گفت ، «پ»به قریاه مورد دوم باد  - 1



 4۶9   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 دیگری داش ه است که در اعمف ل  های قطعی محکومیتعلیه   میلو  شود ماكو ٌ هنگ   اررای حكح هرگ ه :544ماده 

حكح قطیی ارسف ل   استت ق ضی اررای احك   کیفریت پرونده را نزد دادگ ه ص در کننده مؤثرمقررات قكرار رر  

 نم ید. یمط بق مقررات اقدا  م ه ی س بق را مارز دانستت صورتت ان ن ه دادگ هت ماكومیت  کند. در این می

 شفود قف  ان ن فه    ع لی کشور قأیید شده ب شفدت پرونفده بفه آن مررفع ارسف ل مفی       حكح در دیوان هرگ ه :تبصره

آن  ه ی س بق را مارز دانستت حكح را نقض و پرونده را رتت صدور حكفح بفه دادگف ه صف درکننده     ماكومیت

 ارس ل کند.

 م ه از ق ریخ ابالغ رأیت ظرف شش حداکثرقواند  ت میبرائت حاصل کندکه به مورت حكح قطییت  شخصی :54۲ماده 

بفه قفوه قضف ییه در     مربوب از مال اع ب راتنم ید که حكح برائت  درخواستدادگ ه ص در کننده حكح نخس ین  از

 شود. منتشره ی کثیراالن ش ر  یكی از روزن مه

 مجازات حبس اجرای -فصل دوم

 مشخص ت ک ملت نوع رر ت میزان ماكومیتت ای   ب زداشت قبلی و مررعماكو  به حبس ب  ذکر  اشخ ص :549ماده 

 حفوزه قضف یی آن   قفرین  برای قامل کیفر به زندان هم ن حوزه قض یی ی  نزدیکت برگه مخصوص ص درکننده حكح در

 شوند. میرفی می ومراقب یت اعزا   ت به همراه مأمور بدرقه زن و ی  مرد و ب  رع یت موازینحسب مورداس  نت 

از رملفه   آموزی و اش غ ل و مراکز اقدام ت قأمینی و قربی فی  ب زت مراکز حرفه به زندان بس هت نیمه ه  زندان :4تبصره 

 شود. می تقسیمنوروان ن  ک نون اصالح و قربیت برای اطف ل و

 مـدت و  نـوع مواردی که در ق نون ی  در حكح دادگ ه قصریح شده استت ماكوم ن ب  قورفه بفه    به رز :۲تبصره 

در یكفی از   قأییفد ق ضفی ارفرای احكف       وبنفدی   قصمیح شورای طبقه بر اساست شخصیتشانو  پیشینهماكومیتت 

 شوند. ه ی فوق نگتداری می بخش

حوزه دادگ ه ص درکننده حكح ب شدت ن مبرده بفرای  مال اق مت ماكو  به حبست خ رج از  که صورقی در :9تبصره 

کفه در ایفن    اینكه این امر مورفت مفسفده ب شفد    مگرشود؛  می منتقلخود  زندان محل اقامتادامه حبس به  قامل

شفود. هزینفه    من قل مفی  خود ترین زندان به محل اقامت نزدیکصورت ب  قشخیص ق ضی ص درکننده رأی قطیی به 

 شود. اع ب رات قوه قض ییه پرداخت میان ق ل از مال 

 و زیفر نظفر   هف   ب زداش گ هاست. نگتداری م تم ن در  ممنوعدر یک مك ن  متهمانو  محکومان نگتداری :541ماده 

 گیرد. ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور صورت می س زم ن زندان
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 4تاالجـراء  به موجب حکم قطعـی الزم علیه  شود که ماكو ٌ قم   کیفره ی حبس از روزی شروع می مدت :545ماده 

پرونفده مطفرح بفوده     علیه پیش از صدور حكح به علت اقت   ی  اقت م قی که در همف ن  حبس شود. ان ن ه ماكو ٌ

 شود. می کسراز میزان حبس او  مدت بازداشت قبلینظر ی  ب زداشت شده ب شدت  قات

 ب شدت در اح س ب ای   ب زداشتت کمتر از بیست وچهار ساعتنظر ی  ب زداشت شدن م تح  زم ن قات اگر مدت :تبصره

 شود. ما سبه می یک روز

ه ی ر یگزین حبست شالق و رزای نقدیت ای   ب زداشت قبلی موضفوع   ماكومیت به مج زات در مورد :54۶ماده 

 شود: به شرح زیر ما سبه می فوق م ده

س عت خدم ت عمفومی و پفنج     روز ب زداشت قبلیت یک روز رزای نقدی روزانهت هشت به ازای هر :الف

 ؛شود مراقبت کسر می روز از دوره

به شالق به عنوان مج زات قیزیری به ازای هر روز ب زداشت قبلیت سفه ضفربه از    در مورد ماكومیت :ب

 ؛شود می شالق کسر

هف ی مف لی    نقدیت مط بق مقررات فصل مربوب به ناوه اررای ماكومیتبه رزای  در مورد ماكومیت :پ

 شود. اقدا  می

 قاضی اجرای احکام کیفـری ق ضی ص درکننده حكحت ای   ب زداشت قبلی را ما سبه نكرده ب شدت  ان ن ه :54۷ماده 

 کند. ه ی موضوع مواد فوق اقدا  می به اح س ب این ای  ت حست مالك

 صف در  ای به گونهاست دس ور قییین وقت پرونده ماكو  به حبس را  مکلفاررای احك   کیفری  ق ضی :548ماده 
اقم   مدت حفبس   کند که حداقل ده روز پیش از اقم   مدت حبست پرونده قات نظر قرار گیرد ق  ب  قییین ق ریخ

رییس زندان نیز مكل  است پس کند.  شده ص در و به زندان اعال  علیهت دس ور آزادی وی را در ق ریخ ی د ماكو ٌ
برای آزادی زندانی اقدا  نم ید  فوریدر ب زداشت نب شدت  علیه به اقت   دیگری از اقم   مدت حبس ان ن ه ماكو ٌ

 به ق ضی اررای احك   کیفری اعال  کند. و ن یجه اقدام ت را بالف صله

مقرر در رأی گفرددت ق ضفی ارفرای احكف       به حبس بیش از مدت  منجراز این م ده  خلفتکه  در صورقی :تبصره
خسف رت   ( این ق نون مسؤول پرداخت۲۱۱( و )۵۶عالوه بر ماكومیت ان ظ می ق  درره ات رت طبق مواد ) کیفری

 علیه است. حبس اض فی به ماكو ٌ
  الحصول ناشی از جرم های مادی و معاوی و ماافع ممکن جبران تمام ضرر و زیان :41مفاد ماده  

  کسانی که در جریان تحقیقات و دادرسی در بازداشت بوده اند یا قرار ماع تعقیب صدور حکم برائت: ۲55مفاد ماده. 
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 هف ی قضف یی دیگفر و نیفز     است هرگونه ان ق ل ی  اعزا  زندانی به زندان یف  حفوزه   مکلفزندان  رییس :543ماده 

و بف    کتبیبه طور  مررع قض یی مربوب یاق ضی اررای احك   کیفری  بهب زگشت وی را بالف صله و حست موردت 

 دهد. اطالعو سوابق  ذکر ادله

هف ی اصفالحی و    قوانند در صورت رع یت ضوابط و مقررات زندان و مش رکت در برن مه می ماكوم ن :5۲1ماده 

در شوند.  از مرخصی برخوردار حداکثر سه روز ماهانهو کست ام ی زات الز  پس از سپردن قأمین من ستت  قربی ی

و یف  ازدواج فرزنفدانت زنفدانی     بیم ری ح د ی  فوت بس گ ن نسبی و سببی درره یک از طبقه اول ی  همسر موارد

اس ف ده نم ید. قییین مقررات موضوع این م ده و ام ی ز  از مرخصی حداکثر تا پنج روزقواند به قشخیص دادس  ن  می

حی وقربی یت اگونگی انطب ق وضییت زندانی ن ب  شرایط قییفین شفده و نافوه اعطف ی     ه ی اصال هر یک از برن مه

 ای خواهد بود که ظرف سه م ه از ق ریخ قصویت این قف نون قوسفط سف زم ن    ن مه مورت آیین  به مرخصی به آن ن

 رسد. ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور قتیه و به قصویت رییس قوه قض ییه می زندان

 اعزام محکوم تحت مراقبـت شمول قسمت دو  این م دهت در صورت عجز از فراهح نمودن قأمینت  در موارد :4تبصره 

 است. بالمانع به مدت ده س عتمأمورانت یک روز در م ه و 

صفدور   در قبصره فوق و ب  نظر مررفع  به مدت و به شرح مقررشده به مرخصی قنت   م تم ن ب زداشت اعزا  :۲تبصره 
 است. جایزقرار 

که زندانی دارای ش کی خصوصی است و بن  به قشخیص دادس  ن ی  ق ضی ارفرای احكف  ت    در مواردی :9تبصره 
در این م ده  قواند عالوه بر مرخصی مذکور ب شدت زندانی می مؤثردر رلت رض یت ش کی  تواند میمرخصی  اعط ی

از مرخصی اسف ف ده   هفت روز حداکثر به مدت وت در طول مدت حبس یک نوبت دیگر پس از سپردن تأمین مناسب
ی  رض یت او را رلت کندت این مرخصی  را پرداخت ش کیکه ماكو  ب واند بخشی از خس رت  در صورقینم ید. 

 شود. می تمدیدب ر دیگر به مدت هفت روز  فقط برای یک

 از پس از قامل یک سفو  شوندت  اررای مج زات نمی به موجب قانون مشمول مقررات تعلیقکه  نییماكوم :1تبصره 
ات ر م ه حداکثر پنج  قوانند در هر میزان مج زات ب  رع یت شرایط مندرج در صدر م ده و به قشخیص دادس  ن می

 روز از مرخصی برخوردار شوند.

حفداکثر   در این ق نونتعالوه بر سق  قییین شده  های ملی و مذهبی به مناسبتقواند  قوه قض ییه می رییس :5تبصره 
 ت مرخصی اعط  کند.وارد شرایطدو ب ر در س ل به زندانی ن 

 مقررات این مف ده  از شمولدر زندان ب شد  میداطور   که شخص ب ید به مورت مقررات شرعی به مواردی :۶صره تب

 است. خارجه ی آن  و قبصره
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از زم ن  اجرای مجازات انفصال موقتب شدت  توأممج زات حبس ب  انفص ل موقت از خدمت  که در صورقی :5۲4ماده 

 شود. می شروعی ف ن مج زات حبس  پ ی ن

 از خدمت میلق شده استت به موجب الزامات قانونیی پیش از صدور حكح قطیعلیه  که ماكو ٌ مدت زم نی :تبصره

 شود. کسر میاز میزان ماكومیت وی به انفص ل موقت 

ب شدت ق ضی اررای احك   کیففریت   ضروریکه مداوای ماكو  به حبس در خ رج از زندان  صورقی در :5۲۲ماده 

ت ارفرای  متناسـب  تـأمین کند و ب  أخذ  قییین می ب  قوره به نظر پزشكی ق نونیزم ن مورد نی ز برای مداوا را  مدت

وی در بیم رس  ن قات نظر ض بط ن  علیه قأمین م ن ست ندهدت می لجه ماكو ٌ هرگ هاندازد و  حبس را به قیویق می

 شود. مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میگیرد و  صورت می

 شود. برندت نیز اررا، می که در حبس به سر میس یر افرادی م ده از رتت اعزا  برای مداوای  مف د این :تبصره

آنكه  مگراز م دری که ماكو  به حبس ی  قبیید شده است ردا کردت  نبایدق  سن دو س ل قم   را  اطف ل :5۲9ماده 

رد  بهوی به قرقیت  در صورت فقدان ی  عد  صالحیت وپدر  بهطفل اق ض ، کند. در این صورت کودك  مصلحت

یف  عفد  صفالحیت آنف نت بفه       صفورت فقفدان   پدری ی  وصی آنت  و ی  نزدیك ن وی ب  رع یت مراقت ارث و در

 شود. سپرده می الحص ذیمؤسس ت 

 ت یكی از قنبیت ت زیر ب  رع یت قن ست از سوی شورایتخلف انضباطی توسط زندانیارقك ب  در صورت :5۲1ماده 

 شود: انضب طی قییین و پس از قأیید ق ضی اررای احك   اررا، می

 ؛ب زآموزی و اش غ ل به زندان بس ه ی  نیمه مراکز حرفه ان ق ل از :الف

 ؛مالق ت حداکثر ق  سه نوبت مارومیت از :ب

 ؛م ه مرخصی حداکثر ق  سه مارومیت از :پ

 .م ه پیشنت د عفو و آزادی مشروب حداکثر ق  شش مارومیت از :ت

ت ام کنی هس ند که برای نگتداری و قربیت اطف ل و نوروان ن موضفوع ایفن   اصالح و قربیت ه ی ک نون :5۲5ماده 

ضفرورت بف     ونی ز  قن ست و بهه   مراکز اس  ن دره  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشورت  قوسط س زم ن زندان ق نون

 شوند. می اند و ی  ایج د در س یر من طق کشور ایج د شده تشخیص رییس قوه قضاییه
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 قیلیح و قربیفت  دادگ ه اطف ل و نوروان ن مكلفند برای بررسی وضییت قض یی مددروی ن و طرز قض ت :5۲۶ماده 
عمفل    بفه  بازدید از ک نون اصالح و قربیت حوزه مال خدمت خود حداقل هر ماه یک بارو پیشرفت اخالقی آن نت 

 م نع اررای وظ ی  ق نونی دادس  ن نیست. این امرآورند. 

 اطفف ل و یف   فس د اخالق  موجبحست گزارش مدیران ک نونت رف  ر و اخالق طفل ی  نوروانیت  هرگ ه :5۲۷ماده 
ویت طففل یف     صورت احراز موضوع قوسط ق ضی دادگ ه اطف ل و نوروان ن و به دس ور نوروان ن دیگر گرددت در

و رف  رش ب  دس ور دادگ ه  اخالق پس از اصالحشود و  در هم ن قسمت نگتداری می محل دیگرینوروان مذکور در 
 شود. به مال قبلی ب زگردانده می

 آموزی آن نت بندی ماكوم ن و م تم نت اش غ ل و حرفه اررایی مربوب به ناوه نگتداری و طبقه ن مه آیین :5۲8ماده 
ه ی اصالح و قربیت وکیفیت اصالح و قربیت اطف ل  ه ی ب زپروریت ناوه مالق ت زندانی نت ناوه اداره ک نون برن مه

ه  و ناوه  ررایح و امور اررایی این ک نون بندی اطف ل و نوروان ن از حیثجنست سنت نوع و نوروان ن در آنج ت طبقه
االررا، شدن این ق نون قوسط وزارت دادگس ری بف  همكف ری    از ق ریخ الز  اررای مج زات حبس ظرف شش م ه

 رسد. قصویت رییس قوه قض ییه می  شود و به و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور قتیه می ه  س زم ن زندان

 مالي های محکومیت اجرای -فصل سوم

 ت امفوال وی نپـردازد ماكو  گردد و آن را  پرداخت جزای نقدیبه مورت حكح قطیی دادگ ه به  هرکس :5۲3ماده 

آنتف    فـروش مافل   از ب  رع یت مقررات رارع به مس ثنی ت دینو  توقیفوسیله مررع اررای حكحت شن س ییت   به

قوانفد بف     مررع اررای حكح مفی  شود. در صورت فقدان م ل ی  عد  شن س یی آنت نسبت به اررای حكح اقدا  می

علیفه بفرای    ی  بخشی از سف یر درآمفده ی ماكفو ٌ    طبق ق نون اررای احك   مدنی و ی  قم   توقیف بخشی از حقوق

علیه و احراز قدرت وی  ققسیط از ر نت ماكو ٌقق ض ی  در صورت عمل آورد.  وصول رزای نقدی اقدا  مق ضی به

امر به ققسیط  أخذ قضمین من ستب   تواند میشود  نخس ین که رأی زیر نظر آن اررا، می به پرداخت اقس بت دادگ ه

 نم ید.

 به قرقیفت  های جایگزین حبس مجازاتبه طرق مذکور ممكن نگردد ب  رع یت مقررات مربوب به  هرگ ه اررای حكح
 شود: می زیر عمل

 س عت انج   خدم ت عمومی رایگف ن قبفدیل    هزار ری ل به یک ق  پ نزده میلیون ری لت هر سی در رزای نقدی :الف
 ؛شود می
 ب الی پ نزده میلیون ری لت هم نین درصورت عد  شرایط اررای بند )ال ( این م دهت هر سیصد در رزای نقدی :ب

 شود. هزار ری ل به یک روز حبس قبدیل می
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مطفرح   علیه قبل از صدور حكح ماكومیت قطیی به رزای نقدیت به دلیل اقت   ی  اقت م ت ماكو ٌ ان ن ه :4تبصره 
را در ازای هر سیصفد هفزار    در پرونده در ب زداشت بوده ب شدت دادگ ه پس از قییین مج زاتت ای   ب زداشت قبلی

 کند. شده کسر می روز از مج زات قییین  ری ل یک
موظفند رع یت مراقت فوق را به هنگ   اررای حكفحت مراقبفت نم ینفد و در صفورت عفد        ی احك  قض ت اررا

 خود اقدا  کنند. رع یت

نشفده   حكح ققسیط رزای نقدی ی  قبدیل آن به مج زات دیگر م نع اس یف ی م به ازای بخش اررا، صدور :۲تبصره 
 نیست.آیدت  علیه به دست می آن از اموالی که بیداً از ماكو ٌ

رزای  علیه ظرف ده روز از ق ریخ ابالغ احض ریه ق ضی اررای احك   کیفری برای پرداخت ماكو ٌ هرگ ه :9تبصره 
نقدی می ف کند. دف ر  ( رزای۲۰۲درصد ) قواند او را از پرداخت بیست نقدی ح ضر شودت ق ضی اررای احك   می

 می فیت موضوع این قبصره را قید کند. علیه و ٌق ضی اررای احك   کیفری مكل  است در برگه احض ریه ماك

قوانفد قبفل از قطییفت     علیه می ماكومیت اشخ ص به رزای نقدی در مرحله بدویت ماكو ٌ در صورت :591ماده 

 .نیست قجدیدنظرخواهی  اسق ب حق به منزلهکند. درخواست مذکور  تقاضای تقسیطاز دادگ ه ص درکننده  حكح

 مطرح شود. به صورت مستقلرزای نقدی در هر مورد ب ید  دعوای ققسیط :تبصره

 در صدور حكح نخس ین مبنی بر ققسیط از ب بت مج زات بدل از رزای نقدی در زمانعلیه  ماكو ٌ هرگ ه :594ماده 
خفواهی از رأی   قجدیدنظر ت ق بلیتدر هر صورتشود.  می آزادوسیله دادگ ه ص درکننده رأی  به بالفاصلهحبس ب شد 

 ص دره درب ره ققسیط م نع از اررای رأی بدوی دایر بر ققسیط نیست.

موقفع اقسف ب از سفوی     عفد  پرداخفت بفه    وصدور حكح مبنی بر ققسفیط رفزای نقفدی     در صورت :59۲ماده 
و برای  شود می لغووسیله دادگ ه ص درکننده حكح قطیی  ب  اعال  ق ضی اررای احك  ت حكح ققسیط به علیهت ماكو ٌ
 گیرد. حكح اقدا  ق نونی مق ضی انج   میاررای 

علیه مكل  اسفت مراقفت را حفداکثر     ت ماكو ٌدر صورت حصول تمکن مالیصدور حكح ققسیطت  پس از :599ماده 
این صورت ب  اعال   به اقدا  شود. در غیر  م ه به ق ضی مجری حكح اعال  نم ید ق  نسبت به وصول ماكو ٌ سه ظرف

 نم ید. اقدا  می  ه ص درکننده حكح قطیی نسبت به لغو حكح ققسیطق ضی اررای احك  ت دادگ

کندت  اقدامقم   ی  بخشی از آن  به پرداختعلیه پیش از اقم   متلت ق نونی پرداخت دیهت  ماكو ٌ هرگ ه :591ماده 
 کند. می اعالمله  ت مراقت را به ماكو ٌضمن پذیرشق ضی اررای احك   کیفری 

 از پذیرش قق ض ی اعس ر مانعبینی شده برای پرداخت دیه ررایح شبه عمد و خط ی ماض  پیش ه ی متلت :تبصره
 .نیستی  ققسیط  و
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مطف بق   لـه  در صـورت تقاضـای محکـومٌ    ماكو  به پرداخت دیه فوت کندت ق ضی اررای احك    هرگ ه :595ماده 

 کند. علیه اس یف ، می ماكو ٌ از ماترکرا  دیهمربوبت  مقررات

مف ه از قف ریخ اخط ریفه     ب شد و وی پس از شفش  متضمن بازگرداندن مال به شخصحكح ص دره  ان ن ه :59۶ماده 

 کیفری در ت ق ضی اررای احك  برای دری فت م ل منقول مراریه نكند بدون عذر موجهاررای احك   کیفریت  ق ضی

رسفد   صورت م ل به فروش می در اینقواند دس ور فروش م ل را ص در کند.  فس د م لت می احتمال عقالییصورت 

 گردد. ه ی مربوبت در صندوق دادگس ری قودیع می و پس از کسر هزینه

أخذ  ه ی کیفری در مورد ضبط و مص دره اموالت االررای دادگ ه الز  یدس وره ی دادس  ن و آرا اررای :59۷ماده 

وصول دیهت رد م ل و ی  ضررو زی ن ن شفی از رفر  برعتفده      وره ال زا ت وره الكف له ی  وثیقه و نیز رزای نقدیت

 است. معاونت اجرای احکام کیفری

مفذکور   اموال ب شفدت انجف   عملیف ت    مستلزم توقیف و یا فروشاررای دس ور ی  رأی در موارد فوق  ان ن ه :تبصره

 است. مط بق مقررات اررای احك   مدنی

 در ابتدا از محـل تـأمین  ( این ق نونت دیه و ی  ضرر و زی ن ن شی از رر  ۲۱۱( و )۲۱۲مواد ) در اررای :598ماده 

 شود. می ضبطبر آن به نفع دولت  مازادأخذ شده پرداخت و 

  کستر   الکفالته  له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ دیه :همین قانون ۲9۲ماده

یا کفیل هم، وی را طبتق مقتررات    گذار علیه حاضر نشود و وثیقه که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ شود می

 حاضر ناموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
  قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کترده باشتد،   چاانچه :همین قانون ۲99ماده 

لته از محتل    علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، عالوه بر أخذ دیته و ضتررو زیتان محکتومٌ     ر صورت عدم حضور محکومٌد

قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداختت،   شود و در مورد تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می

 شود. خذ میاز محل تأمین أ های فوق، با لحاظ مستثایات دین محکومیت

بفه اسفت    شود. ق رری که م ق ضی ققسیط ماكفو ٌ  پذیرف ه نمی تاجرققسیط رزای نقدی از  دادخواست :593ماده 

 کسبه رز،ت مشمول این م ده نیس ند.دهد.  دادخواست ورشکستگیمط بق مقررات ق نون قج رتت  ب ید

م لی  ه ی ق نون ناوه اررای ماكومیت تابعه ی م لی  مقررات و قرقیب ت رارع به اررای ماكومیت سایر :511ماده 

 است.
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 ساير احکام کیفری اجرای -فصل چهارم

 عـذر داشف ن   بدونو در قق ض ی اررای آنت  باشدبه درخواست ماكو ٌ له  منوطاررای مج زات  هرگ ه :514ماده 

قصمیح خود را درب ره  شود ق  ظرف سه م ه اررای احك   کیفری به وی ابالغ میکندت به دس ور ق ضی  تأخیرمورهت 

اررای حكح بدون عذر مورهت  اررای حكح اعال  کند. در صورت سپری شدن این مدت و عد  وصول درخواست

یگفری  علت د علیه به در این صورتت ان ن ه ماكو ٌ کند. ق ضی اررای احك   کیفری قرار قأمین ص دره را لغو می

 شود. می بایگانیموقت  طور  و پرونده به آزاددر حبس نب شدت 

ماكو  به سلت حی تت در غیر ررایح مس ورت حد که ق بفل عففو نیسف ند و قصف ص پفس از       هرگ ه :51۲ماده 

فقط آن  اجرایحكحت  به دس ور دادگ ه ص درکنندهکندت  درخواست عفوشدن حكح و پیش از اررای آن  االررا، الز 

اف د. کمیسفیون مزبفور    می تأخیرق  اعال  ن یجه از سوی کمیسیون عفو و قخفی  مج زات ماكوم ن به  بار یک برای

 کند. اعالمبه دادگ ه  مكل  است حداکثر ظرف دوم ه به این قق ض  رسیدگی و ن یجه را

موضفوع ایفن   استت حداقل یک هف ه پیش از اررای حكح سلت حیف ت   مکلفاحك   کیفری  ق ضی اررای :تبصره

 کند. علیه اعال   را به ماكو ٌ م دهت مراقت

هنگـام  شود.  قوسط اشخ ص وارد صالحیت اررا می مراسم مذهبیاز اررای حكح سلت حی تت  پیش :519ماده 

یف  نم ینفده ویت    دادس  ن ی  نم ینده اوت ق ضی اررای احك   کیفریت فرم نده نیروی ان ظ می مال حکم باید اجرای

حكح در ماوطه زندان صفورت   ق نونی ی  پزشک می مد و منشی دادگ ه حضور داش ه ب شند. هرگ ه اررایپزشک 

قواند برای اررای حكح ح ضر شفود.   نیز می علیه ی بد. وکیل ماكو ٌ می حضورگیردت رییس زندان ی  نم ینده وی نیز 

کند. سفپس   را ب  صدای رس  قرائت میمنشی دادگ هت حكح  علیه در مال اررای حكحت پس از ح ضر کردن ماكو ٌ

 رسد. شود و به امض ی ح ضران می حكح اررا، شدهت صورقمجلس قنظیح می به دس ور ق ضی اررای احك   کیفریت

 شود. حدود و س یر احك   رارع به قص ص و دی ت طبق مقررات مربوب اررا می احك   :511ماده 

 شود. می اعزامکه به قبیید ی  اق مت ارب ری ماكو  شده استت به دادسرای مال اررای حكح  شخصی :515ماده 

 قاضـی اجـرای احکـام   عتده  بر حضور و فی لیت ماكوم ن در مال قبیید ی  اق مت ارب ری بر نظ رت :51۶ماده 

 است. محل اجرای حکم کیفری

ی  اق مت ارب ریت در صورت ضرورت و بف  أخفذ   اررای احك   کیفری مال اررای حكح قبیید  ق ضی :51۷ماده 

 کند. اعط ، می مرخصی( این ق نون ۱۲۰من ست به ماكوم ن به قبیید ی  اق مت ارب ری ب  رع یت مف د م ده ) قأمین
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و  شفوند  می اخراجشوندت از مال قییین شده  ای میین ماكو  می که به منع از اق مت در نقطه اشخ صی :518ماده 

 شود. نیروی ان ظ می مال و س یر نت ده  و مرارع مرقبط ابالغ میمراقت به 

عضوت قصف ص عضفو و رفرحت شفالقت       ه ی سلت حی تت قطع ی ناوه اررای مج زاتیاررا ن مه آیین :513ماده 

این ق نون  االررا، شدن م ه از ق ریخ الز  ارب ری و منع از اق مت در مال ی  مالت ی میین ظرف شش قبییدت اق مت

 رسد. قض ییه می شود و به قصویت رییس قوه وسط وزیر دادگس ری ب  همك ری وزیر کشور قتیه میق

 مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.از حقت  رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعتاحك    اررای :551ماده 

نظام نیمه آزادی و قرار تعويق صدورحکم،  قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، اجرای -فصل پنجم

 الکترونیکي های نظارت سامانه آزادی تحت

در صورت عفد    وعلیه را احض ر  ت ق ضی اررای احك   کیفریت ماكو ٌتعلیق اجرای مجازات در صورت :554ماده 

ارفرا، و   علیهت دس ور ی  دس وره ی دادگف هت اگفونگی   ب  حضور ماكو ٌ وکند  بدون عذر مورهت رلت می حضور

 نم ید. می تفهیم و ابالغضم نت عد  رع یت آنت  را به وی 

 به طـور مسـتمر  از مدت قیلیق اررای مج زاتت  حداقل شش م هعلیه پس از سپری شدن   ماكو ٌ هرگ ه :55۲ماده 

قیلیق ی  لغو قم   ی   احك   کیفریت مراقت را ب  پیشنت د ک هش مدت قاضی اجرایحسن اخالق و رف  ر نش ن دهدت 

در مورد پیشنت د  العادهدر وقت فوقدادگ ه  کند. می اعالمبرخی از دس وره ی قییین شده به دادگ ه ص درکننده حكح 

 گیرد. ق ضی اررای احك   کیفری قصمیح می

 بـار   یـک مـاه   هر دوقواند  می ق ضی اررای احك   کیفریعد  پذیرش پیشنت د از سوی دادگ هت  در صورت :تبصره

 را به دادگاه پیشنهاد نماید. مجدداً اجرای این ماده

 ه ی الك رونیكیت ق ضی اررای احكف    مشمول نظ   نیمه آزادی و آزادی قات نظ رت س م نه در ررایح :559ماده 

اررای احك    بندی زندان و نظریه مددک ران ار م عی می ونت قواند پس از وصول گزارش شورای طبقه کیفری می

مشف رکت در قفداو  زنفدگی     آمفوزیت  ایت آموزشیت حرفه کیفریت مبنی بر آنكه اررای یک فی لیت شغلی ی  حرفه

زندانت در فرآیند اصالح وی و یف  ربفران    علیه در خ رج از مایط خ نوادگی و ی  درم ن پزشكیت از سوی ماكو ٌ

ارفرای نظف   نیمفه آزادی و آزادی قافت      حكحت پیشفنت د  دیده مؤثر استت به دادگ ه ص درکننده ضرر و زی ن بزه

مقررات رارع به دادرسی الك رونیكی دهد و مط بق قصمیح این دادگ ه اقدا   ه ی الك رونیكی را طبق نظ رت س م نه

 کند.
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از  با أخذ تأمین متناسباررای احك   کیفریت پس از موافقت دادگ ه ب  پیشنت د موضوع م ده فوقت  ق ضی :551ماده 

 .کند لیهت دس ور اررای قصمیح دادگ ه را ص در و مراقت را به زندان اعال  میع  ماكو ٌ

 قرار قیلیق اررای مج زاتت حكح آزادی مشروبت قرار قیویق صدور حكحت نظ   نیمفه آزادی و  صدور :555ماده 

الك رونیكفی و  رارع بفه دادرسفی   بخش هف ح این ق نون ه ی الك رونیكی طبق مقررات  آزادی قات نظ رت س م نه

نیز آثف ر ارقكف ب    علیه ی  م تح از آنت  و ی  دس وره ی ق ضی اررای احك   کیفریت آث ر عد  قبییت ماكو ٌ دس ور

ی  م تح در مفدت مزبفور بفدون عفذر      علیه شود. ان ن ه ماكو ٌ رر  ردید به ش کی ی  مدعی خصوصی ابالغ می

مرقكت رر  عمفدی شفودت شف کی یف       یانكندت  ری قبییتموره از دس ور ی  دس وره ی ق ضی اررای احك   کیف

 احك   کیفری برای اررای مقررات مربوب اعال  کند. قواند مراقت را به ق ضی اررای مدعی خصوصی می

ی  م تح مكل  است حست مورد در طول دوره قیلیق اررای مج زاتت آزادی مشروبت قیویفق   علیه ماكو ٌ :55۶ماده 

مراقب فی را بفه    ه ی الك رونیكیت امكف ن نظف رت مفأمور    آزادی و آزادی قات نظ رت س م نهصدورحكح و نظ   نیمه 

اقدامی از قبیل قغییر شفغل یف  مافل     نم یدت فراهح آورد و هرگونه ای که ق ضی اررای احك   کیفری مشخص می شیوه

 اررای احك   کیفری برس ند.ق ضی  اطالع از قبل به س زد اق متت که اررای ک مل نظ رت را ب  دشواری مواره می

و  اررای قرار قیلیق اررای مج زاتت آزادی مشروبت قرار قیویق صدور حكحت نظف   نیمفه آزادی   ناوه :55۷ماده 
رارع به دادرسی الك رونیكی ونیز  بخش هف ح این ق نون ه ی الك رونیكی مط بق مقررات آزادی قات نظ رت س م نه

االررا، شدن  ق ریخ الز  م ه از ای است که ظرف شش ن مه بس به مورت آیینه ی ر یگزین ح ناوه اررای مج زات
هف  و اقفدام ت قفأمینی و قربی فی      زندان این ق نون قوسط وزیر دادگس ری ب  همك ری وزیر کشور و رییس س زم ن

 رسد. شود و به قصویت رییس قوه قض ییه می کشور قتیه می

ررایح در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی مسلحت قوسفط ریفیس سف  د کفل     این م ده در مورد  ن مه آیین :تبصره
شود  می مسلح و رییس س زم ن قض یی نیروه ی مسلح و ب  همك ری مرارع مذکور در صدر این م ده قتیه نیروه ی

 رسد. و به قصویت رییس قوه قض ییه می

 ی مشروبت قیویق صدور حكحت نظ   نیمهاق م گ ه اشخ ص مشمول قیلیق اررای مج زاتت آزاد ان ن ه :558ماده 

دادگف ه   حوزه قضف یی دیگفری غیفر از حفوزه قضف یی      ه ی الك رونیكیت در آزادی و آزادی قات نظ رت س م نه

نم یند. در این  تقاضاخود  اررای قصمیح مذکور را در مال اق مت توانند میص درکننده رأی ب شدت اشخ ص مذکور 

اق مت آن نت قم می دس وره ی دادگف ه و   نی بت به ق ضی اررای احك   حوزهصورت ق ضی مجری حكح ب  اعط ی 

نم ید و موارد مذکورت قات نظ رت  مجری نی بت اعال  می واحد اررای احك   و شرایط مقرر در رأی را به ق ضی

 شود. الیه اررا، می  ق ضی مرروعٌ
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 دادرسی هزینه -بخش ششم

 در هنگ   طرح شك یت قأدیه کند. مدعی خصوصی هفح  برابر قانونب ید هزینه شك یت کیفری را  ش کی :553ماده 

مربفوب بفه امفور مفدنی      کندت ب ید هزینه دادرسی را مط بق مقفررات  و زی ن می  که به قبع امر کیفری مط لبه ضرر

ادس  ن یف  دادگف هی کفه بفه     به قشخیص د بپردازد. ان ن ه ش کی قوان یی پرداخت هزینه شك یت را نداش ه ب شدت

شود و هرگ ه مدعی خصوصی قوان یی پرداخت هزینه  می کند از پرداخت هزینه شك یت می ف موضوع رسیدگی می

مورد ادع  اسفتت   برای همان موضوعی کهاو را از پرداخت هزینه دادرسی  قواند دادرسی را نداش ه ب شدت دادگ ه می

 قوان به علت عد  قأدیه هزینه دادرسی از سفوی مفدعی   مر کیفری را نمینم ید. رسیدگی به ا به طور موقت می ف

  خصوصی به قأخیر انداخت.

 از محلصدور حكح و هنگ   اررای آنت ق ضی اررای احك   کیفری مكل  است هزینه دادرسفی را   پس از :تبصره

 له از اعسار گردد. که موجب خروج محکومٌ میزاني نباشد  به از مستثنیات دین بوده و یا به مگر آنکه محکومٌ. اس یف ، کندبه  محکومٌ

و  الزحمفه ک رشن سف نت م ررمف ن    و م تح ب بت هزینه ان ش ر آگتیت ای ب و ذه ب گواه نت حفق  ش کی :5۶1ماده 

ه ی مفذکور از   هزینه و پردازند وجهی نمیشوندت  پزشك ن و س یر اشخ صی که به قشخیص مق   قض یی احض ر می

مذکور بن  به درخواست ش کی صورت گیفردت   هرگ ه اقدام ت اماشودت  اع ب رات مربوب به قوه قض ییه پرداخت می

ه ی مربوبت در متلت قییفین شفدهت پرداخفت کنفد. در      و قیرفه هزینه مقرر را مط بق قوانین و مقررات شاکی باید

 از اعتبـارات کنفدت هزینفه مفذکور     امتناعر ب شد و از پرداخت آن هزینه مذکو صورقی که ش کی ملز  به پرداخت

 بفه دسف ور وی و از طریفق ارفرای     تارسد  می اطالع دادستانشود و مراقت به  قض ییه پرداخت می مربوب به قوه

شفده أخفذ و بفه     احك   مدنیت ب  قوقی  و فروش اموال ش کیت ب  رع یت مس ثنی ت دینت می دل هزینفه پرداخفت  

 4شود. أخذ نمی ای در هر صورت از متهم هیچ هزینهداری کل واریز شود.  ربوب در خزانهحس ب م

 هزینفه از اع بف رات   نباشد،ه ی فوق  به پرداخت هزینه قادرت ش کی تشخیص مقام قضاییکه به  در صورقی :4تبصره 

 شود. قوه قض ییه پرداخت می

 شود. می اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزیاه مربوط انجامبه دستور مقام قضایی،  فوری موارددر  :۲تبصره 

شدن ایفن   االررا، م ه از ق ریخ الز  است که ظرف شش ای مطابق تعرفههزینه ای ب و ذه ب گواه ن  میزان :9تبصره 

 رسد. شود و به قصویت رییس قوه قض ییه می ق نون قوسط وزیر دادگس ری قتیه می
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 قطبیق رونوشت ی  قصویر اسن د و قتیه آنت  برابر مقررات ق نونی است. هزینه :5۶4ماده 

را که در رری ن قاقیق ت و ما کمه صفورت   ه یی ت قم می هزینهاست هنگ   صدور حكح مکلف دادگ ه :5۶۲ماده 

 کند. معیناستت به قفصیل قییین و مسؤول پرداخت آن را  گرف ه

از  ه ی پرداخت شده دادرسی را در هر مرحله از دادرسی قم   هزینه تواند میی  مدعی خصوصی  ش کی :5۶9ماده 

صفدور حكفحت    حفق شفن خ ن ویت مكلف  اسفت هنگف        کند. دادگ ه پس از ذی مطالبهعلیه طبق مقررات  مدعی

 ه ی مزبور ملز  کند. علیه را به پرداخت هزینه مدعی

 است. عهده او های دادرسی به هزینهت پرداخت محکومیت متهم صورت در :5۶1ماده 

کندت هزینه مذکور  فوتشخصی که به مورت حكح دادگ ه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی استت  هرگ ه :5۶5ماده 

 شود. وصول می ماترک وی از

 سایرمقررات -بخش هفتم

 مرارع قض یی موضوع این ق نون مكلفند ب  قوره به نوع دع وی به قخصیص شفیبه یف  شفیبی از    قم   :5۶۶ماده 

 اقدا  کنند. رسیدگی تخصصیمرارع قض یی برای 

ای  ن مه شیت قخصصی مرارع قض یی اعح از حقوقی و کیفری موضوع این م ده به مورت آیین شیوه قشكیل :تبصره

و بفه قصفویت    شود االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری قتیه می که ظرف شش م ه از ق ریخ الز  است

 د.رس رییس قوه قض ییه می

( ۴۶۱)( ۱۶۳) ت(۱۶۵(ت )۲۵۱(ت مفواد ) ۵۶۵(ت قبصره م ده )۵۶۱قك لی  مقرر در قبصره م ده ) در اررای :5۶۷ماده 

دیگفریت   مورت مقررات این ق نونت انج   قاقیقف ت و یف  هفر اقفدا      که به ق نون و در قم   مواردی این( ۴۶۳و )

بینی و  کل کشور پیش در ردی  مس قلی در بودره مس لز  پرداخت هزینه از سوی دولت استت اع ب ر آن هر س ل

 شود. منظور می

ق بع  ای برای دادرسی ررایح اطف ل و نوروان ن و نیروه ی مسلح مقرر نگردیده که مقررات ویژه مواردی :5۶8ماده 

 مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

 شود. االررا، می  م ه پس از ان ش ر در روزن مه رسمی الز ق نون شش این :5۶3ماده 
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، قتانون  7197/ 1/ 31االجرا  شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایتی )آیتین دادرستی کیفتری( مصتوب      الزم از تاریخ -5۷1ماده 

، الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکاان دولت و طرز تعقیتب  1/7371/ 1راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 

ای از  ( از قانون اصالح پاره11( و)11(، )13(، )11(، )17(، )71(، )71(، )71(، )1، مواد)7331/ 1/ 79محل خدمت مصوب  مأموران دولتی در

شورای انقالب، الیحه قانونی راجتع   7311/ 1/ 71های عمومی مصوب  دادگاه ، الیحه قانونی تشکیل7311/ 3/ 11قوانین دادگستری مصوب 

شوند  یا فروش قاد و شکر می قاد و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخالل کاادگان در امر عرضه، توزیع و سازمانبه مأموران 

قانون تشکیل دادگاه هتای کیفتری )یتک و دو( و     ،7311/ 1/ 7مصوب  های سیار شورای انقالب، قانون تشکیل دادگاه7319/ 1/ 17مصوب 

(، 71(، )71(، )9(، )1(، )1(، )7متواد )  ،71/1/7311، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 11/1/7311شعب دیوان عالی کشور مصوب 

( و 71( و متاده ) 71( از متاده ) 1) ( و7های ) ( و باد )ج( و تبصره1(، )3( در رابطه با امور کیفری و مواد )11ماده ) ( از7( و تبصره)11( و )11)

( از قتتانون نحتوه اجتترای  7، متاده ) 7313/ 1/ 71عمتومی و انقتالب مصتتوب    هتتای از قتانون تشتتکیل دادگتاه   (11( از متتاده )1( تتا ) 7تبصتره ) 

 ، متاده 7311/ 1/ 11های عمومی و انقالب )در امتور کیفتری( مصتوب    ، قانون آیین دادرسی دادگاه7311/ 1/ 71های مالی مصوب محکومیت

، 7311/ 1/ 37نقلیه موتوری زمیاتی در مقابتل شتخص ثالتث مصتوب       ندگان وسایل( قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسرولیت مدنی دار17)

قتانون تفستیر    مجمع تشخیص مصلحت نظتام،  7311/ 1/ 71مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب  ( قانون اصالح قانون31ماده )

و اصالحات و الحاقات بعدی آنهتا و ستایر قتوانین در     7311/ 71/9های عمومی و انقالب مصوب  ( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه71ماده )

 شود. موارد مغایر، نسخ می

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفادماه یکهزار و سیصدو نود و دو کمیسیون قضتایی  

اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه ستال   نون( قا11و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پاجم )

 نگهبان رسید. به تأیید شورای 7391/ 71/ 11ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ  بهمن م در جلسه علای مورخ نوزده

 م نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکییقانون آیین دادرسی جرا

 

 م نیروهای مسلحیدادرسی جرابخش هشتم ـ آیین 

 فصل اول ا کلیات

س زم ن قض یی نیروه ی مسلح که در این ق نون به اخ ص ر س زم ن قض یی ن میده می شودت ش مل  :5۷4ماده 

 .دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می به شرح مواد آقی است

قض یی داش ه ب شندت قوسط رئیس س زم ن قض یی از بین قض قی که حداقل پ نزده س ل س بقه خدمت  :5۷۲ماده 

 .رئیس قوه قض ییه منصوب می شود

رئیس س زم ن قض یی عالوه بر ری ست اداری و نظ رت بر کلیه س زم ن ه ی قض یی اس  ن ه ت ری ست  :5۷9ماده 

  شیبه اول دادگ ه قجدیدنظر نظ می اس  ن قتران را نیز برعتده دارد و می قواند یک نفر ق ئح مق   و به قیداد الز

 .می ون داش ه ب شد
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ایج د قشكیالت قض یی و اداری در س زم ن قض یی و ان ص ب قض ت س زم ن هم نین قغییر سمت ی  مال  :تبصره

( ق نون اس سی به قشخیص رئیس قوه قض ییه است. ۵۴۶خدمت آن ن ب  رع یت اصل یكصد و شصت و ات ر  )

 .ه نم یدیارد مزبور به رئیس قوه قض ییه ارارئیس س زم ن قض یی می قواند پیشنت ده ی خود را در مو

می ون ن و مدیران کل س زم ن قض یی می قوانند ب  ابالغ رئیس قوه قض ییهت عضو دادگ ه ه ی نظ می  :5۷1 ماده

 .یک و ی  قجدیدنظر نظ می قتران نیز ب شند

 .اررا است مقررات این م ده فقط درب ره دارندگ ن پ یه قض یی و ی  قض ت نظ می ق بل :تبصره
 

هرگ ه در اثر وقوع رر ت ضرر و زی ن م دی به نیروه ی مسلح وارد شودت یگ ن مربوب مكل  است  :5۷5ماده 

دادرسیت دادخواست ضرر و زی ن   خ ح  از اعال   قم   ادله و مدارك خود را به مررع قیقیت قسلیح کند و نیز ق  قبل

و رسیدگی به آنت مس لز  رع یت قشریف ت آیین دادرسی مدنی خود را قسلیح دادگ ه کند. مط لبه ضرر و زی ن 

 .است ام  نی زی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد

دعوای اعس ر از پرداخت ماكو ٌ به موضوع این م دهت ب ید به طرفیت یگ ن ماكو ٌ له دعوای اصلی اق مه  :4تبصره 

 .شود

پیگیری دعویت اع راض و قجدیدنظرخواهی را مط بق یگ ن م ضرر از رر ت حق طرح دعویت دف ع و  :۲تبصره 

 .مقررات مربوب دارد و گذشت یگ ن مذکور مسموع نیست

رسیدگی به دعوای خصوصی اشخ ص حقیقی و حقوقی که به قبع امر کیفری در دادگ ه ه ی نظ می  :5۷۶ماده 

 .مطرح می شودت مس لز  ققدیح دادخواست و رع یت قشریف ت آیین دادرسی مدنی است

( این ق نونت به حكح ۴۰۱( م ده )۱( و قبصره )۴۵۱(ت )۴۰۵(ت )۴۰۴(ت )۱۵۱قخل  از مقررات مواد ) :5۷۷ماده 

 .دادگ ه نظ میت مورت ماكومیت به انفص ل از شغل از سه م ه ق  یكس ل می شود
 

 فصل دوم ا تشکیالت دادسرا و دادگاه های نظامي

در مرکز هر اس  نت س زم ن قض یی اس  ن م شكل از دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می است. در شترس  ن ه   :5۷8ماده 

در صورت نی زت دادسرای نظ می ن حیه قشكیل می شود. حوزه قض یی دادسرای نظ می نواحی به قشخیص رئیس 

 .قوه قض ییه قییین می شود

ادسرای نظ می ن حیه از حیث وظ یفی که برعتده دارندت نظ رت دادس  ن نظ می اس  ن بر اقدام ت قض ت د :4تبصره 

 .ه می نم یدایدارد و قیلیم ت الز  را ار
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یس دادسرای نظ می ن حیه که می ون دادس  ن نظ می مرکز اس  ن استت عالوه بر نظ رت قض ییت بر امور یر :۲تبصره 

 .اداری نیز ری ست دارد

قیداد الز  شیت دادگ ه و دادسرا و نیز قشكیالت مورد نی ز از قبیل واحد حوزه قض یی هر اس  ن به  :9تبصره 

ابالغت اررای احك   و واحد ارش د و می ضدت قض یی دارد و در صورت قیدد شیت دادگ ه و دادسرات هر یک 

 .دارای دف ر کل نیز می ب شد

 می است و بر کلیه شیت دادگ ه و رئیس س زم ن قض یی اس  نت رئیس شیبه اول دادگ ه قجدیدنظر نظ :5۷3ماده 

دادسرای نظ می اس  ن نظ رت و ری ست اداری دارد. قصدی امور اداری در غی ب رئیس س زم ن ب  می ون وی و در 

 .غی ب آنت  ب  دادس  ن نظ می اس  ن است

ن در در صورت نی ز به قشخیص رئیس قوه قض ییهت یک ی  اند شیبه از دادگ ه ه ی نظ می اس   :581ماده 

 .( این ق نون مس قر می شود۱۵۳دادسرای نواحی موضوع م ده )

اخ ی رات و وظ ی  رئیست دادس  ن و دیگر مق م ت قض یی س زم ن قض یی اس  ن ب  رع یت مقررات این  :584ماده 

بخشت هم ن اخ ی رات و وظ یفی است که حست مورد برای رؤس ی کل دادگس ری ه ت دادس  ن ه ی عمومی و 

 .انقالب و س یر مق م ت قض یی دادگس ری مقرر شده است

گروه شغلیت حقوق و مزای ی قض ت ش غل در س زم ن قض یی هم ن است که برای هم راز آن ن در  :تبصره

دادگس ری پیش بینی شده است. ولیكن ب  قوره به می فیت قض ت نظ می از پرداخت م لی تت هم رازی آن ن ب  

 .ب شد ما سبه کسر م لی ت می

 :دادگ ه ه ی نظ می که به مورت این ق نون قشكیل می شوندت عب رقند از :58۲ماده 

 دادگ ه نظ می دو :الف

 دادگ ه نظ می یک :ب

 دادگ ه قجدیدنظر نظ می :پ

 دادگ ه نظ می دو زم ن رنگ :ت

 دادگ ه نظ می یک زم ن رنگ :ث

 دادگ ه قجدیدنظر نظ می زم ن رنگ :ج

اخ ی راتت صالحیت و قیداد اعض ی دادگ ه ه ی نظ می دوت نظ می یک و قجدیدنظر نظ می وظ ی ت  :589ماده 

هم ن است که در مورد دادگ ه ه ی کیفری دوت کیفری یک و قجدیدنظر اس  ن مقرر شده است مگر مواردی که در 

 .این بخش به ناو دیگری درب ره آن قییین قكلی  شود
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 .هر اس  ن قشكیل می شود دادگ ه نظ می یک در مرکز :581ماده 

 :به ررائح نظ می ن زیر در دادگ ه و دادسرای نظ می مرکز اس  ن رسیدگی می شود :585ماده 

 .نظ می ن دارای درره سرهنگی که درمال سرقیپ دومی و ب القر ش غل می ب شند :الف 

ق نون آیین دادرسی کیفری ( ۱۰۵نظ می ن دارای درره سرقیپ دومی در صورقی که مشمول مقررات م ده ) :ب

 .نب شند ۶/۵۲/۵۱۳۲مصوب 

ب  ان خ ب رئیس س زم ن قض یی اس  ن عضویت مس ش ران دادگ ه قجدیدنظر نظ می در دادگ ه نظ می  :58۶ماده 

 .یک اس  ن بالم نع است

قراکح پرونده هر گ ه در مالی دادگ ه نظ می دو قشكیل نشده ی  بالقصدی ب شد و ی  قشكیل شده ولی ب   :58۷ماده 

روبرو ب شدت دادگ ه نظ می یک حست ارر عت به پرونده ه یی که درصالحیت دادگ ه نظ می دو است نیز رسیدگی 

 .می نم ید. در این صورت دادگ ه مزبور ب  قصدی یكی از اعض  قشكیل می شود

بالقصدی ب شد ی  به رت قی از قبیل هرگ ه در اس  نی دادگ ه نظ می یک ی  قجدیدنظر نظ می قشكیل نشده ی   :تبصره

ردّ دادرست امك ن رسیدگی در اس  ن فراهح نبوده و اعزا  ق ضی مأمور نیز مقدور نب شدت رسیدگی به پرونده ه ی 

 .مربوبت حست مورد در نزدیک قرین حوزه قض یی به عمل می آید

 ر صالحیت دادگ ه نظ می دوت قرار عد  دادگ ه نظ می یکت پس از شروع به رسیدگی نمی قواند به اع ب :588ماده 

 .صالحیت ص در کند و به هرح ل ب ید رأی مق ضی را ص در نم ید

در صورت ضرورتت برای رسیدگی به ررائح ارقك بی نظ می ن که در صالحیت س زم ن قض یی استت ب   :583ماده 

قیپ ه ی مس قل رزمی و ب القر و ی   قصویت رئیس قوه قض ییهت شیبه ی  شیبی از دادسرای نظ می در مال اس قرار

رده هم راز آنت  در س یر نیروه  برای مدت میین قشكیل می شود. قأمین مال من ست و امك ن ت مورد نی ز به عتده 

 .یگ ن مربوطه است

در زم ن رنگ دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگ ب  قصویت رئیس قوه قض ییهت به قیداد مورد نی ز و به  :531ماده 

( این ق نون در مال قرارگ ه ه ی عملی قیت مراکز ۱۳۵ر رسیدگی به ررائح مربوب به رنگ ب  رع یت م ده )منظو

 .اس  ن ه  ی  س یر من طق مورد نی ز قشكیل می شود

حوزه قض یی دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت حست مق ضی ت و شرایط رنگی ب  قصویت رئیس قوه  :4تبصره 

 .قض ییه قییین می شود
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دادگ ه ه ی نظ می دوت نظ می یک و قجدیدنظر نظ می ق  هنگ   قشكیل دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت  :۲ره تبص

 .حست مورد برابر مقررات دادرسی زم ن رنگت به ررائح مربوب به رنگ رسیدگی می کنند

دگی می شودت ح مربوب به رنگ که قوسط نظ می ن ارقك ب می ی بد و در دادگ ه زم ن رنگ رسییررا :534ماده 

 :عب رقند از

 ح ارقك بی در من طق عملی قی در حدود صالحیت س زم ن قض یییکلیه ررا :الف

 ح علیه امنیت داخلی و خ رری در حدود صالحیت س زم ن قض یییررا :ب

ح مربوب به امور رنگی مرقبط ب  اقدام ت عملی قیت گراه مال وقوع آن خ رج از من طق عملی قی یررا :پ

 .ب شد

قرکیتت صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگ به قرقیت قییین شده برای  :53۲ماده 

 .س یر دادگ ه ه ی نظ می است مگر آنكه در این ق نون به ناو دیگری مقرر شود

صورت عد  دادسرای نظ می زم ن رنگ در مییت دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگ قشكیل می شود و در  :539ماده 

 .قشكیلت دادسرای نظ می مرکز اس  ن مال وقوع رر ت وظ ی  آن را انج   می دهد

قض ت س زم ن قض یی ب  ابالغ رئیس قوه قض ییه می قوانند ب  حفظ سمتت حست مورد به عنوان قض ت  :تبصره

 .دادسرا ی  دادگ ه نظ می زم ن رنگ نیز انج   وظیفه نم یند

دادگ ه قجدیدنظر نظ می زم ن رنگت بر کلیه شیت دادگ ه ه  و دادسرای نظ می زم ن یس شیبه اول یر :531ماده 

رنگت نظ رت و ری ست اداری دارد و در غی ب وی ری ست اداری به عتده می ون وی و در غی ب آن ن ب  دادس  ن 

 .نظ می زم ن رنگ حوزه قض یی مربوب است

می زم ن رنگت پرونده ه ی مربوب حست مورد در دادسرا و پس از اناالل دادسرا و دادگ ه ه ی نظ  :535ماده 

 .دادگ ه ه ی نظ می ص لح برابر مقررات دادرسی زم ن صلح رسیدگی می شود

 .دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت ب  قصویت رئیس قوه قض ییه منال می شوند :تبصره 

نظ می زم ن رنگ بر عتده قرارگ ه عملی قی مال پش یب نی و قأمین کلیه امك ن ت مورد نی ز دادگ ه ه ی  :53۶ماده 

 .قشكیل دادگ ه ه ی مزبور است

 

 



 481   صفحه:«                            داود بلدی»«       نکات و مواد مرتبط +آخرین اصالحات  + 2931 مصوب قانون آیین دادرسي کیفری»

 

 فصل سوم ا صالحیت

ح مربوب به وظ ی  خ ص نظ می و ان ظ می اعض ی نیروه ی مسلح به رز ررائح در مق   ض بط یبه ررا :53۷ماده 

 .دادگس ری در س زم ن قض یی رسیدگی می شود

ام   خمینی )ره( و مق   میظح رهبری ار زه فرموده اند در دادگ ه ه  و دادسراه ی  می کهیرسیدگی به ررا :4تبصره 

 .س زم ن قض یی نیروه ی مسلح رسیدگی شودت م دامی که از آن عدول نشده در صالحیت این س زم ن است

مسلح در می است که اعض ی نیروه ی یح مربوب به وظ ی  خ ص نظ می و ان ظ میت ررایمنظور از ررا :۲تبصره 

 .ارقب ب ب  وظ ی  و مسؤولیت ه ی نظ می و ان ظ می که طبق ق نون و مقررات به عتده آن ن است مرقكت گردند

 .ره یی از خدمت م نع رسیدگی به ررائح زم ن اش غ ل در دادگ ه نظ می نمی شود :9تبصره 

رر  در مق   ض بط دادگس ریت ررمی است که ض بط ن در حین انج   وظ ی  ق نونی خود در ارقب ب ب   :1تبصره 

 .ررائح مشتود و ی  در راس  ی اررای دس ور مق   قض یی دادگس ری مرقكت می شوند

و به اقت م ت نظ می نی که در خ رج از قلمرو ح کمیت رمتوری اسالمی ایران مرقكت رر  شوند  :538ماده 

مط بق ق نونت دادگ ه ه ی ایران صالحیت رسیدگی به آنت  را داش ه ب شندت ان ن ه از ررائمی ب شد که در 

 .صالحیت س زم ن قض یی استت در دادسرا و دادگ ه نظ می قتران رسیدگی می شود

رع یت به ررائح نظ می ن کم ر از هجده س ل قم   شمسی که در صالحیت س زم ن قض یی است ب   :533ماده 

 .مقررات مربوب به رسیدگی به ررائح اطف ل و نوروان ن در دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می رسیدگی می شود
 

در صورت اخ الف در صالحیت بین دادگ ه نظ می یک و دادگ ه نظ می دو در حوزه قض یی یک اس  نت  :۶11ماده 

دادگ ه نظ می یک زم ن رنگ و دادگ ه  نظر دادگ ه نظ می یک م ّبع است. در صورت اخ الف در صالحیت بین

 .نظ می دو زم ن رنگ در حوزه قض یی یک اس  نت نظر دادگ ه نظ می یک زم ن رنگ الز  االقب ع است

در صورت اخ الف در صالحیت بین دادگ ه نظ می زم ن رنگ ب  س یر مرارع قض یی نظ می در یک  :۶14ماده 

 . ّبع استحوزه قض ییت نظر دادگ ه نظ می زم ن رنگ م

 فصل چهارم ا کشف جرم و تحقیقات مقدماتي

 ضابطان نظامی و تکالیف آنان :مبحث اول

ض بط ن نظ می مأمورانی هس ند که قات نظ رت و قیلیم ت دادس  ن نظ می و دیگر مق م ت قض یی  :۶1۲ماده 

م تح و رلوگیری از فرار مربوب در کش  رر ت حفظ آث ر و عالئح و رمع آوری ادله وقوع رر ت شن س ییت ی ف ن 

 .و ی  مخفی شدن اوت قاقیق ت مقدم قیت ابالغ اوراق و اررای قصمیم ت قض یی به مورت ق نون اقدا  می کنند
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 :مأموران زیر پس ازکست مت رت ه ی الز  و اخذ ک رت مربوب ض بط نظ می می ب شند :۶19ماده 

 مأموران دژب ن نیروه ی مسلح :الف

 اطالع ت نیروه ی مسلح در ا راوب مأموریت ه  و وظ ی  ق نونیمأموران حف ظت  :ب

 مأموران ب زرسی و قض یی نیروه ی مسلح :پ

 فرم نده نت افسران و درره داران آموزش دیده نیروی ان ظ می :ت

 افسران و درره داران نیروه ی مسلح در ررائح مشتود در صورت عد  حضور س یر ض بط ن نظ می :ث

ورانی که به مورت قوانین خ ص در حدود وظ ی  ماوله ض بط نظ می ماسوب می مق م ت و مأم :ج

 .شوند

رؤس ت می ون ن و مأموران زندان ه  و ب زداش گ ه ه ی نظ می در امور مربوب به زندانی ن نظ می و هم نین  :4تبصره 

صالحیت رسیدگی مأموران حف ظت اطالع ت وزارت اطالع ت نسبت به ررائح ک رکن ن وزارت مزبور که در 

 .س زم ن قض یی استت ض بط نظ می ماسوب می شوند

ک رکن ن وظیفهت ض بط نظ می ماسوب نمی شوندت ام  قات نظ رت ض بط ن مربوب در این مورد انج    :۲تبصره 

وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدام ت انج   شده در این رابطه ب  ض بط ن نظ می است و این مسؤولیت ن فی 

 .ک رکن ن وظیفه نیستمسؤولیت 

اررای قصمیم ت و دس وره ی مرارع قض یی عمومی در یگ ن ه ی نظ می و ان ظ می به عتده ض بط ن  :9تبصره 

 .نظ می مربوب است

س زم ن قض یی مكل  است به طور مس مر دوره ه ی آموزشی حین خدمت را رتت کست مت رت  :۶11ماده 

 .بط ن نظ می برگزار نم یده ی الز  و ایف ی وظ ی  ق نونی برای ض 

آیین ن مه اررایی این م ده ظرف سه م ه از ق ریخ الز  االررا شدن این ق نون قوسط رئیس س زم ن قض یی  :تبصره 

 .و ب  هم هنگی س  د کل نیروه ی مسلح قتیه و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد

آن ن به وسیله ض بط ن دادگس ری انج   می شود و در غی ب ض بط ن نظ می در مال وقوع رر ت وظ ی   :۶15ماده 

پس از حضور ض بط ن نظ میت ادامه قاقیق ت به آن ن ماول می شودت مگر اینكه مق   قض یی قرقیت دیگری اقخ ذ 

 .نم ید. در این مورد ری ست و نظ رت بر ض بط ن به عتده دادس  ن نظ می است

در موارد ضروری که به قشخیص ق ضی رسیدگی کنندهت انج   قاقیق ت مقدم قیت رمع آوری دالیلت  :۶1۶ماده 

بررسی صانه رر  ی  انج   ک رشن سی به ض بط ن ی  ک رشن س ن خ رج از یگ ن ماول می شودت فرم نده یگ ن مال 
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مقررات و نظ م ت رارع به وقوع رر ت مكل  به همك ری ب  آن ن است. هم نین وی می قواند به منظور رع یت 

 .اسرار نظ میت یک نفر نم ینده برای همراهی ب  مأموران ی  ک رشن س ن میرفی نم ید

دادس  ن نظ می به منظور نظ رت بر حسن اررای وظ ی  ض بط نت واحده ی مربوب را حداقل هر دو م ه  :۶1۷ماده 

دف ر مخصوصی که به این منظور قتیه می شودت  یک ب ر مورد ب زرسی قرار می دهد و در هر موردت مراقت را در

 .قید و دس وره ی الز  را ص در می کند. مسؤوالن یگ ن مربوب مكل  به همك ری هس ند

فرم نده ن و مسؤوالن نظ می و ان ظ می مكلفند به ماض اطالع از وقوع رر  در حوزه مسؤولیت خودت  :۶18ماده 

. م خل  از مقررات این م ده به مج زات رر  ک م ن حقیقت مقرر در مراقت را به مررع قض یی ص لح گزارش کنند

 .ح نیروه ی مسلح ماكو  می شودیق نون مج زات ررا

قیرفه خدم ی م تم ن م نند سوابق کیفریت انضب طیت قشویق تت آموزش ه ی طی شدهت سوابق پزشكی و  :تبصره

 .به مرارع قض یی ارس ل می شودس یر اموری که می قواند در قصمیح مق   قض یی مؤثر ب شد 

ری ست و نظ رت بر ض بط ن نظ می از حیث وظ یفی که به عنوان ض بط برعتده دارندت ب  دادس  ن نظ می  :۶13ماده 

است. س یر قض ت دادسرا و دادگ ه نظ می نیز در اموری که به ض بط ن ارر ع می دهندت حق نظ رت و ارائه 

 .قیلیم ت الز  را دارند

ارر ع امر از سوی مق   قض یی به مأموران ی  مق م قی که حست ق نونت ض بط قلقی نمی شوندت مورت  :تبصره

 .ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است

نقل و ان ق ل م تم ن و ماكوم ن دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می به عتده دژب ن یگ ن ه ی نیروه ی مسلح  :۶41ماده 

ربوب در مالت دژب ن نداش ه ب شدت قوسط نیروی ان ظ می صورت می گیردت ذی ربط است و در صورقی که یگ ن م

مگر اینكه مررع قض یی دس ور خ صی ص در نم ید که در این صورت برابر دس ور انج   می شود. در هر صورت 

 .هزینه نقل و ان ق ل به عتده یگ ن بدرقه کننده است

فرار ک رکن ن وظیفه قات امر خود را بالف صله به حوزه  یگ ن ه ی نظ می و ان ظ می مكلفند گزارش :۶44ماده 

 .وظیفه عمومی اعزا  کنندهت دژب ن مربوب و فرم ندهی ان ظ می مال سكونت افراد مزبور اعال  نم یند

مأموران ان ظ می و دژب ن نظ می مربوب موظفند ک رکن ن وظیفه فراری موضوع این م ده را پس از شن س ییت  :تبصره

 .مقررات دس گیر و به دادسرای نظ می مال دس گیری قاویل دهندبرابر 

س یر وظ ی ت اخ ی رات و مسؤولیت ه ی ض بط ن نظ می در مادوده صالحیت دادسرا و دادگ ه ه ی  :۶4۲ماده 

 .نظ می به شرحی است که برای ض بط ن دادگس ری مقرر شده است
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ه ی نظ می و ان ظ می ب  اطالع فرم نده یگ ن ی  رئیس ی  قض ت س زم ن قض یی می قوانند در یگ ن  :۶49ماده 

مسؤول قسمت مربوبت قاقیق ت و اقدام ت الز  را درب ره ررائمی که در صالحیت آن ن است خود ی  از طریق 

 .ض بط ن نظ می انج   دهند. مسؤوالن و فرم نده ن نظ می و ان ظ می در این رابطه مكل  به همك ری می ب شند
 

 کارشناسی :مبحث دوم

در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمیت فنیت م لیت نظ می و ی  س یر رت ت نی ز به ک رشن سی  :۶41ماده 

 .داش ه ب شدت مررع رسیدگی کننده از ک رشن س ی  هیأت ک رشن سی کست نظر می نم ید

ررع قض ییت اظت رنظر ک رشن س ن در مواردی که موضوع ک رشن سی از امور نظ می ب شد ی  به قشخیص م :4تبصره 

نیروه ی مسلح ضروری ب شدت نیروه ی مسلح مكلفنفد نسبت به قأمین ک رشنف سف ن مورد نی ز و پفرداخت هزینفه 

 .ک رشن سی اقدا  نم یند

شرایط و ناوه قییین ک رشن س در موارد مربوب به امور نظ میت قیداد و قرکیت هیأت ه ی ک رشن سیت  :۲تبصره 

رسیدگی به قخلف ت و پرداخت هزینه آن ن به مورت آیین ن مه ای است که ظرف سه م ه از ق ریخ الز  ناوه 

االررا شدن این ق نون قوسط س  دکل نیروه ی مسلح ب  همك ری س زم ن قض یی قتیه می شود و به قصویت 

 .فرم ندهی کل قوا می رسد
 

 احضار :مبحث سوم

م تم ن وزارت اطالع ت از طریق فرم نده ی  مسؤول م فوق انج   می گیردت ام  احض ر م تم ن نظ می و  :۶45ماده 

در موارد ضروری ی  در صورقی که به م تح در یگ ن مربوطه دس رسی نب شدت احض ر از مال اق مت صورت می 

 .گیرد و مراقت به اطالع فرم نده ی  مسؤول م فوق می رسد

مسؤوالن نیروه ی مسلح براس س دس ورالیملی است که به قصویت ناوه احض ر و رلت فرم نده ن و  :4تبصره 

 .فرم ندهی کل قوا می رسد

ابالغ احض ریه قوسط مأموران ابالغ در مال اق متت بدون اس ف ده از لب س رسمی و ب  ارائه ک رت  :۲تبصره 

 .شن س یی انج   می شود

مت م تح ممكن نب شد و این امر به طریق دیگری هح هرگ ه ابالغ احض ریه به علت میلو  نبودن مال اق  :۶4۶ماده 

مقدور نب شد ب  موافقت رئیس س زم ن قض یی اس  ن ی  می ون ویت م تح یک نوبت به وسیله یكی از روزن مه ه ی 

کثیراالن ش ر کشوری ی  مالی و ب  درج متلت یک م ه از ق ریخ نشر آگتیت احض ر می شودت ان ن ه م تح پس از 

 .مقرر حضور نی بدت رسیدگی طبق مقررات ادامه می ی بد انقض ی متلت
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در رر  فرار از خدمتت ابالغ احض ریه به آخرین نش نی مال اق مت م تح که در پرونده ک رگزینی وی مورود  :تبصره

 .استت ابالغ ق نونی ماسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رع یت قشریف ت نشر آگتی ادامه می ی بد

درصورقی که به قشخیص ق ضی پرونده به لا ظ مص لح نیروه ی مسلحت حیثیت ار م عی م تحت عفت و  :۶4۷ماده 

ی  امنیت عمومیت ذکر درره ی  موضوع اقت   و ی  ن یجه عد  حضور در احض رن مه و ی  روزن مه به مصلات نب شدت 

 .درره ی  موضوع اقت   و ی  ن یجه عد  حضور ذکر نمی شود

 قرار بازداشت موقت :چهارممبحث 

در زم ن رنگت صدور قرار ب زداشت موقت ب  رع یت مقررات مندرج در این ق نون در موارد زیر الزامی  :۶48ماده 

 :است

 ح مورت مج زات ما رب ی  مفسد فی االرضیررا :الف

 ح عمدی علیه امنیت داخلی و خ رری مورت مج زات قیزیری درره پنج و ب القریررا :ب

 شورش مسلا نه :پ

لغو دس ور حرکت به طرف دشمن ی  ما رب ن و مفسدان ی  در ن حیه ای ب  شرایط رنگی و ی  مادودیت ه ی  :ت

 ضروری اعال  شده

 ایراد ضرب و ی  ررح عمدی ب  سالحت نسبت به م فوق :ث

 ق ل عمدی :ج

 فرار از ربته :چ

عملی ت علیه عوامل خرابك رت ضد انقالبت اشرار و فرار از مال مأموریت ی  منطقه درگیری در رری ن  :ح

 ق ا ق ی ن مسلح

فرار همراه ب  سالح گر  ی  قوسط هواپیم ت ب لگردت کش یت ن واهت ق نک و وس یل موقوری رنگی ی  مجتز به  :خ

 سالح رنگی

 فرار به سوی دشمن :د

 فرار ب  قب نی ی  قوطئه :ذ

هنگ   اردوکشی ی  مأموریت آم ده ب ش ی  عملی ت رزمی ی  در سرقت سالح و متم ت و وس یل نظ می در  :ر

منطقه رنگی درصورت اخالل در مأموریت یگ ن و ی  حمل سالح ظ هر ی  مخفی قوسط یک ی  اند نفر از مرقكب ن 

 در حین سرقت

پیم  و قخریتت آقش زدنت از بین بردن و اقالف عمدی قأسیس تت س خ م ن ه ت اس اك م ت نظ میت کش یت هوا :ز

امث ل آنت ت انب ره ت راه ه ت وس یل دیگر ارقب طی و مخ براقی ی  الك رونیكیت مراکز نگتداری اسن د طبقه بندی شده 
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مورد اس ف ده نیروه ی مسلحت وس یل دف عیت قم   ی  قسم ی از ملزوم ت رنگیت متم ت و مواد منفجره اعح از 

 .ادار به آن کنداینكه مرقكت شخص ً اقدا  نم ید ی  دیگری را و

در مواردی که مج زات ق نونی رر  حبس ب شدت مدت ب زداشت موقت نب ید از حداقل مج زات ق نونی آن  :تبصره

 .رر  قج وز کند

درخصوص قرار ب زداشت موقت و س یر قراره ی قأمین که من تی به ب زداشت م تح می شودت مررع  :۶43ماده 

 .مراقت را در اسرع وقت به یگ ن مربوب اعال  نم یدقض یی نظ می رسیدگی کننده مكل  است 

مف د این م ده نسبت به س یر موارد س لت آزادی که در اررای آرا دادگ ه ه  صورت می گیرد نیز الز   :تبصره

 .االررا است

 مرور زمان :مبحث پنجم

ک رکن ن فراری نیروه ی مسلح ق  به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگ ن مربوب میرفی  :۶۲1ماده 

 .ننم یندت فرار آن ن مس مر ماسوب می شود و مشمول مقررات مرور زم ن قیقیت نمی شود

در مقررات مرور زم ن قیقیت نسبت به رر  فرار از خدمت ک رکن ن پ یور )ک در( نیروه ی مسلح  :۶۲4ماده 

مواردی که ارقك ب این رر  برابر مقررات اس خدامی مربوبت مس لز  اخراج آن ن از خدمت ب شدت ق بل اعم ل 

 .نیست

صدور قرار موقوفی قیقیت به لا ظ فوت ی  عفو م تم ن فراری ی  شمول مرور زم ن نسبت به رر  فرار  :۶۲۲ماده 

خود را برای ادامه خدمت به یگ ن مربوب میرفی می از خدمت ک رکن ن پ یور نیروه ی مسلح که به طور رسمی 

نم یند ی  دس گیر می شوندت مورت قبدیل ای   فرار به ان س ب نمی شود و از این رتت حقوق و مزای یی به آن ن 

 .قیلق نمی گیرد

ی  درخصوص ررائمی که رسیدگی به آنت  در صالحیت دادسرا و دادگ ه نظ می استت ای می که م تح  :۶۲9ماده 

 .ماكو ٌ علیه برخالف قوانین و مقررات در کشور حضور نداش ه استت رز، مدت مرور زم ن ماسوب نمی شود

اب دای مرور زم ن نسبت به ررائح در صالحیت دادگ ه نظ می دو زم ن رنگت یک س ل پس از اعال   :۶۲1ماده 

 .س ل پس از اعال  پ ی ن آن است پ ی ن رنگ و در مورد ررائح در صالحیت دادگ ه نظ می یک زم ن رنگت سه
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 فصل پنجم ا وکالت در دادسرا و دادگاه نظامي

ح علیه امنیت کشور ی  در مواردی که پرونده مش مل بر اسن د و اطالع ت سری و به کلی سری یدر ررا :۶۲5ماده 

ی  وکالی خود را است و رسیدگی به آنت  در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی مسلح استت طرفین دعویت وکیل 

 .از بین وکالی رسمی دادگس ری که مورد قأیید س زم ن قض یی نیروه ی مسلح ب شدت ان خ ب می نم یند

 4.قییین وکیل در دادگ ه نظ می زم ن رنگ ق بع مقررات مذکور در این م ده است :تبصره

وکالی دارای ق بییت خ رری نمی قوانند برای دف ع در دادگ ه نظ می ح ضر شوندت مگر اینكه در  :۶۲۶ماده 

 .قیتدات بین المللی به این موضوع قصریح شده ب شد

 فصل ششم ا ترتیب رسیدگي، صدور و ابالغ رأی

قجدیدنظر نظ می اس  ن یس س زم ن قض یی می قواند ارر ع پرونده ه  را به رئیس شیبه دو  دادگ ه یر :۶۲۷ماده 

قتران قفویض کند. ارر ع پرونده ه  در غی ب رئیس شیبه دو  دادگ ه قجدیدنظر نظ می اس  ن قتران بر عتده 

 .رؤس ی دادگ ه ه ی قجدیدنظر نظ می به قرقیت شم ره شیبه است

می ون و در غی ب وی  ارر ع پرونده ه  در دادگ ه نظ می درغی ب رئیس س زم ن قض یی اس  نت به عتده :۶۲8ماده 

 .به عتده رؤس ی دادگ ه ه ی قجدیدنظر و نظ می یک و دو به قرقیت شم ره شیبه است

هرگ ه پس از صدور کیفرخواست میلو  شود که م تح مرقكت رر  دیگری از هم ن نوع شده استت  :۶۲3ماده 

 .قیق ت به دادسرا ارس ل نم یددادگ ه می قواند به رر  مزبور نیز رسیدگی کند ی  پرونده را رتت قكمیل قا

 .در رر  فرار از خدمت ق  زم نی که اس مرار آن قطع نشده استت رسیدگی غی بی صورت نمی گیرد :۶91ماده 

ان ن ه در اررای مأموریت ه ی نیروه ی مسلح در اثر قیراندازی ی  غیر آنت شخص ی  اشخ ص بی  :۶94ماده 

لی به آن ن وارد شود و درب ره اقت   مأموران قرار منع قیقیت گن هی مق ول ی  مجروح شوند ی  خس رت م 

ص درشودت بن  به قق ض ی اولی ی د  ی  م ضرر بدون ققدیح دادخواستت پرونده رتت قییین قكلی  درخصوص 

پرداخت دیه و خس رت قوسط س زم ن م بوع به دادگ ه نظ می ارس ل می شود. دادگ ه نم ینده یگ ن مربوب را برای 

 .در رلسه رسیدگی دعوت می نم ید. عد  حضور نم ینده م نع رسیدگی و صدور رأی نیست شرکت

                                                           
 همین قانون. 11رک. تبصره ماده  - 7
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دادگ ه نظ می زم ن رنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغ ز و پس از اعال  خ ح  :۶9۲ماده 

و ادله مورودت در دادرسی ب  اس ی نت از خداوند م ی لت ب  قكیه بر شرف و وردان و قوره به ما وی ت پرونده 

 .هم ن رلسه و در صورت عد  امك ن در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مب درت به انش ی رأی می کند

ان ش ر اطالع ت مربوب به آرای دادگ ه ه ی نظ می ممنوع است. ام  رئیس س زم ن قض یی در موارد  :۶99ماده 

بوب به آرای قطیی دادگ ه ه ی نظ می را رتت ضروری و در صورت اق ض ی مصلاتت می قواند اطالع ت مر

 .ان ش ر در اخ ی ر پ یگ ه اطالع رس نی قوه قض ییه و س زم ن قض یی قرار دهد

در مواردی که به قشخیص دادس  ن نظ می ی  رئیس س زم ن قض ییت رتت پیشگیری از رر  آموزش  :تبصره

 .فرآیند رسیدگی به رر  در اخ ی ر یگ ن ه  قرار می گیردضروری ب شدت به میزان الز  اطالع ت مربوب به احك   و 

 فصل هفتم ا تجديدنظر و اعاده دادرسي

آرای دادگ ه ه ی نظ می رز در مواردی که قطیی ماسوب می شود حست مورد در دادگ ه قجدیدنظر  :۶91ماده 

 .نظ می هم ن اس  ن و ی  دیوان ع لی کشور ق بل قجدیدنظر ی  فرر   خواهی است

آرای دادگ ه ه ی نظ می از حیث قطییت ی  ق بلیت قجدیدنظر ی  فرر   خواهی م نند آرای س یر دادگ ه  :۶95ده ما

 .ه ی کیفری استت مگر آنكه در این بخش قرقیت دیگری مقرر شده ب شد

زم ن آرای ق بل قجدیدنظر ی  فرر   خواهی دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت ظرف هف  د و دو س عت از  :۶9۶ماده 

ابالغت ق بل قجدیدنظر ی  فرر   خواهی است و دادگ ه قجدیدنظر ی  دیوان ع لی کشور ب ید حداکثر ظرف هفت 

روز پس از وصول پروندهت رسیدگی و رأی مق ضی را ص در نم یدت مگر آنكه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل 

 .د علت قأخیر به طور مس دل در پرونده قید شودق نونی از قبیل نقص قاقیق ت مقدور نب شد که در این صورت ب ی

( ق نون آیین دادرسی کیفری رئیس س زم ن قض یی نیز نسبت به ۶۵۱عالوه بر اشخ ص مندرج در م ده ) :۶9۷ماده 

 .احك   قطیی دادگ ه ه ی نظ می حق درخواست اع ده دادرسی را دارد

لا ظ وضییت خ ص خدم ی ماكو ٌ علیه م نند درصورقی که مج زات مندرج در حكح دادگ ه به  :۶98ماده 

مارومیت از قرفیع ک رکن ن ب زنشس هت ق بل اررا نب شدت دادس  ن نظ می مط بق ضوابطت حست مورد حق درخواست 

قجدیدنظر ی  فرر   را دارد. در این صورت مررع قجدیدنظر ی  فرر   رتت قییین مج زات ق نونی دیگر اقدا  می 

 .کند
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 جرای احکامفصل هشتم ا ا

اررای احك   دادگ ه ه ی نظ می مط بق مقررات ق نون آیین دادرسی کیفری به عتده دادسرای نظ می  :۶93ماده 

ص درکننده کیفرخواست است. در موارد اح له و عد  صالحیتت اررای احك   دادگ ه ه ت به قرقیت برعتده 

 .دادسرای مررع ما لٌ الیه و مررع ص لح به رسیدگی است

پس از قطییت آرای دادگ ه ه ت ق ضی اررای احك   مكل  است خالصه ای از رأی را به یگ ن مربوب  :۶11ماده 

 .ابالغ نم ید

 .مف د این م ده در مورد قراره ی نت یی دادسرا نیز قوسط ب زپرس الز  االررا است :تبصره

به مج زات ه ی زیرت ای   ب زداشت قبلی به  عالوه بر موارد پیش بینی شده در ق نونت در مورد ماكومیت :۶14ماده 

 :شرح زیر ما سبه می شود

 کسر سه روز از مدت اض فه خدمت به ازای هر روز ب زداشت قبلی :الف

 کسر ات ر روز از مدت انفص ل موقت از خدمت به ازای هر روز ب زداشت قبلی :ب

 ب زداشت قبلیکسر پنج روز از مدت مارومیت از قرفیع به ازای هر روز  :پ

در مورد ماكومیت به کسر حقوقت اح س ب ای   ب زداشت قبلیت برابر مقررات مربوب به ماكومیت به  :تبصره

 .رزای نقدی است

اررای دس وره  و آرای الز  االررای دادگ ه ه ی نظ می در مورد اخذ وره ال زا ت وره الكف له ی  وثیقه  :۶1۲ماده 

رد م ل و ی  ضرر و زی ن ن شی از رر  و س یر عملی ت مربوب از قبیل قوقی  ی  و نیز رزای نقدیت وصول دیهت 

 .فروش اموالت در س زم ن قض یی برعتده ق ضی اررای احك   است
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 فصل نهم ا زندان ها و بازداشتگاه های نظامي

 زم ن زندان ه  و اقدام ت م تم ن و ماكوم ن دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می ب  رع یت مقررات اررایی س :۶19ماده 

قأمینی و قربی ی کشور در ب زداش گ ه ه ی رسمی و زندان ه ی مس قل از س یر م تم ن و زندانی ن نگتداری می 

 .شوند. نگتداری ماكوم ن و م تم ن در یک مك ن ممنوع است

در صورت قق ض ی م تم ن و ماكوم ن نظ می س یر مرارع قض یی و موافقت دادس  ن مربوب و  :۶11ماده 

دادس  ن نظ می اس  نت این افراد مدت ب زداشت ی  ماكومیت حبس خود را در ب زداش گ ه ه  و زندان ه ی نظ می 

 .سپری می نم یند

ماكومیت آن ن منجر به اخراج می شودت ب   ماكوم ن غیرنظ می دادگ ه ه ی نظ می و ماكوم ن نظ می که :تبصره

 .رع یت مقررات فوق رتت قامل ماكومیت حبس به زندان ه ی عمومی میرفی می شوند

ق  زم نی که ب زداش گ ه ه  و زندان ه ی نظ می احداث نگردیده است و ی  ظرفیت پذیرش آنت  م ن ست  :۶15ماده 

ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی مكل  است افراد مزبور را ب  قیداد م تم ن و ماكوم ن نظ می نب شدت س زم 

 .در بند اخ ص صی نظ می ن نگتداری نم ید

ناوه نگتداری ماكوم ن و م تم ن دادسراه  و دادگ ه ه ی نظ می ب  رع یت آیین ن مه اررایی س زم ن  :۶1۶ماده 

ای است که ظرف سه م ه از ق ریخ الز  االررا شدن این زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور برابر آیین ن مه 

ق نون قوسط س زم ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور ب  همك ری س زم ن قض یی قتیه می شود و به 

 .قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد

نظ رت ک مل دارد. اررای  دادس  ن نظ می بر امور ب زداش گ ه ه  و زندان ه ی نظ می حوزه قض یی خود :۶1۷ماده 

 .این م ده ن فی اخ ی رات ق نونی س زم ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور نیست

مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی ررائح نیروه ی مسلح مقرر نگردیده استت ق بع مقررات  :۶18ماده 

 .عمومی آیین دادرسی کیفری است
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 الکترونیکیبخش نهم ـ دادرسی 

به منظور سی س گذاری و قدوین راهبرده ی ملیت برن مه ریزی می ن مدت و بلندمدت و قدوین آیین ن مه  :۶13ماده 

شورای راهبری دادرسی »ه ی الز  برای قوسیه و ارقق ی دادرسی الك رونیكی و نظ رت بر حسن اررای آنت ت 

می شود به ری ست رئیس قوه قض ییه و عضویت افراد زیر که در این بخش به اخ ص ر شورا ن میده « الك رونیكی

 :قشكیل می شود

 (رئیس مرکز آم ر و فن وری اطالع ت قوه قض ییه )دبیر شورا :الف

 می ون حقوقی قوه قض ییه :ب

 رئیس دیوان ع لی کشور :پ

 دادس  ن کل کشور قض ییه  :ت

 رئیس دیوان عدالت اداری :ث

 مسلحرئیس س زم ن قض یی نیروه ی  :ج

 رئیس س زم ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور :چ

 رئیس س زم ن ثبت اسن د و امالك کشور :ح

 رئیس س زم ن ب زرسی کل کشور :خ

 رئیس س زم ن پزشكی ق نونی کشور :د

 می ون آموزش و قاقیق ت قوه قض ییه :ذ

 می ون راهبردی قوه قض ییه :ر

 قض ییهمسؤول حف ظت و اطالع ت قوه  :ز

 وزیر دادگس ری :ژ

 وزیر ارقب ط ت و فن وری اطالع ت :س

 فرم نده نیروی ان ظ می کشور :ش

 یک نفر نم ینده عضو کمیسیون قض یی و حقوقی به ان خ ب مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ن ظر :ص

 سه نفر به ان خ ب رئیس قوه قض ییه :ض

و مصوب ت آن ب  اکثریت آرای ح ضران و پس از قصویت رئیس  شورا ب  اکثریت اعض  رسمیت می ی بد :4تبصره 

 .قوه قض ییه ق بل اررا است و ن فی اخ ی رات رئیس قوه قض ییه نیست

دبیر شورا می قواند حست مورد از مسؤوالن مرقبط و ک رشن س ن برای حضور در رلسه دعوت به عمل  :۲تبصره 

 .آورد

 .فن وری اطالع ت قوه قض ییه قشكیل می شود دبیرخ نه شورا در مرکز آم ر و :9تبصره 
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و دس ی بی روزآمد به آم ر و  به منظور س م ندهی پرونده ه  و اسن د قض یی و ارائه بت ر خدم ت قض ییه :۶51ماده 

گردش ک ر قض یی در سراسر کشور و هم نین ارائه آم ر و اطالع ت دقیق و قفصیلی در خصوص ررائحت م تم نت 

در مرکز آم ر و فن وری اطالع ت « مرکز ملی داده ه ی قوه قض ییه»جرم ن و س یر اطالع ت قض ییت بزه دیدگ ن و م

 .قوه قض ییه ب  اس ف ده از افراد موثق راه اندازی می شود

ناوه و میزان دس رسی مرارع ذی صالح قض یی به اطالع ت این مرکز به مورت آیین ن مه ای است که  :4تبصره 

 ریخ الز  االررای شدن این ق نون قوسط شورا قتیه می شود و به قصویت رئیس قوه قض ییه می ظرف سه م ه از ق

 .رسد

اسن دت مدارك و اطالع ت این مرکز ب  رع یت قوانین و مقررات به مورت آیین ن مه ای که ظرف سه م ه  :۲تبصره 

می رسدت در اخ ی ر مراکز علمیت  از ق ریخ قصویت این ق نون قوسط شورا قتیه و به قصویت رئیس قوه قض ییه

پژوهشكده ه  و پژوهشگران قرار می گیرد. اس ف ده از اسن دت مدارك و اطالع ت مزبور نب ید مورت ه ک حرمت و 

حیثیت اشخ ص شود. ان ش ر اطالع ت مربوب به هویت افراد مرقبط ب  دادرسی از قبیل ن  ت ن   خ نوادگیت شم ره 

 .در مواردی که ق نون قجویز کندت ممنوع است پس ی و شم ره ملی آن ن رز

کلیه دس گ ه ه ی ق بیه قوه قض ییهت نظیر دیوان عدالت اداریت س زم ن ب زرسی کل کشورت س زم ن زندان  :۶54ماده 

ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشورت س زم ن ثبت اسن د و امالك کشورت س زم ن پزشكی ق نونیت س زم ن قض یی 

مسلح و مرارع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفریت و روزن مه رسمی رمتوری اسالمیت نیروه ی 

 .موظفند کلیه اطالع ت خود را در مرکز ملی داده ه ی قوه قض ییه قرار دهند و آنت  را روزآمد نگه دارند

ه ی قوه قض ییه قوسط  آیین ن مه اررایی ناوه دس رسی به اطالع ت مارم نه و سری در مرکز ملی داده :4ره تبص

 .آن قوه قتیه می شود و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد

مرارع ان ظ می و س یر ض بط ن و دس گ ه ه ت هیأت ه  و کمیسیون ه ی ذی ربط موظفند اطالع ت مرقبط  :۲تبصره 

 .ه دارندب  امورقض یی خود را در مرکز ملی داده ه ی قوه قض ییه قرار دهند و آنت  را روزآمد نگ

قوه قض ییه موظ  است به منظور س م ندهی ارقب ط ت الك رونیكی بین ما کحت ض بط ن و دس گ ه ه ی  :۶5۲ماده 

شبكه ملی »ق بیه خود و نیز س یر اشخ ص حقیقی و حقوقی که در رری ن دادرسی به اطالع ت آنت  نی ز استت 

 .راه اندازی کندرا ب  به ک رگیری قمتیدات امنی ی مطمئن از قبیل امض ی الك رونیكی « عدالت

مرارع قض یی می قوانند اس یالم ت قض یی و کست اطالع ت الز  را از طریق شبكه ملی عدالت به عمل  :تبصره 

آورند. در این صورت دس گ ه ه ی دول یت نت ده ی عمومی غیردول ی و شخصیت ه ی حقوقی بخش خصوصی 

( ق نون ۱۵۴نك  از مف د این قبصره مشمول م ده )موظفند پ سخ الز  را از طریق شبكه مزبور اعال  کنند. مس 

 .ف است۲/۱/۵۱۵۱مج زات اسالمی ف ک  ب پنجح قیزیرات مصوب 
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ارائه کند و آنت  را روزآمد « درگ ه ملی قوه قض ییه»قوه قض ییه موظ  است اطالع ت زیر را ازطریق  :۶59ماده 

 .نگه دارد

س خ  ر کالن مدیری ی و اررایی قوه قض ییه به همراه میرفی اهدافت وظ ی ت سی ست ه ت خط مشی ه  و  :الف

 مسؤوالن و شرح وظ ی  و ناوه ارقب ب ب  آن ن

نش نیت شم ره قم س و پیوند به ق رنم ی )وب س یت( قم می می ونت ه  و دادگس ری ه ی اس  ن ه ت دس گ ه  :ب

 ی و ک رشن س ن رسمی دادگس ریه ی ق بیه قوه قض ییهت وزارت دادگس ریت ک نون ه ی وکالی دادگس ر

کلیه قوانین الز  االررایت آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ع لی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان  :پ

 عدالت اداریت بخشن مه ه ی رئیس قوه قض ییه و نظری ت مشورقی اداره حقوقی قوه قض ییه

ررای احك   خالف عفت عمومی ی  امنیت ملی آرای ص دره از سوی ما کح درصورقی که به قشخیص ق ضی ا :ت

 نب شد به صورت برخط )آنالین( برای قالیل و نقد ص حت نظران و م خصص ن ب  حفظ حریح خصوصی اشخ ص

خدم ت می ضدت قض یی به مق م ت ذی صالح س یر کشوره  بر پ یه اسن د و می هده ه ی همك ری حقوقی بین  :ث

 حقوقی و قض یی به اقب ع س یر کشوره المللی و اطالع ت رارع به خدم ت 

 آموزش آس ن و ق بل درك عمومی اگونگی اق مه دعوی برای شتروندان :ج

 اطالع ت پژوهشی و علمی حقوقی ف قض یی :چ

قوه قض ییه موظ  است برای دادگس ری اس  ن ه ی سراسر کشورت و دس گ ه ه ی ق بیه قوه قض ییهت  :۶51ماده 

اخ ص صی راه اندازی کند و مرارع مزبور موظفند اطالع ت ذیل را در آن ارائه کنند و آنت  ق رنم ی )وب س یت( 

 :را روزآمد نگه دارند

نمودار قشكیالقی دادگ ه ه ت به قفكیک قخصص و سلسله مراقت قض ییت به همراه میرفی مسؤوالن و شرح  :الف

 وظ ی  و ناوه ارقب ب ب  آن ن

 ه ت س یر دس گ ه ه ی ق بیه قوه قض ییه و مرارع ان ظ می در سطح اس  ن نش نی و شم ره قم س دادگ ه :ب

 پیوند به ق رنم ه ی س یر مرارع قض یی و دس گ ه ه ی ذی ربط :پ

 کلیه اطالع ت مورد نی ز برای ما سبه هزینه دادرسیت م نند بت ی منطقه ای امالك :ت

 ی شتروندانآموزش آس ن و ق بل درك عمومی اگونگی اق مه دعوی برا :ث

 سمین ره  ی  نشست ه ی الك رونیكی اس  نی قض یی زنده ی  ضبط شده :ج

 اطالع ت پژوهشی و علمی حقوقی ف قض یی :چ
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در هر مورد که به مورت قوانین آیین دادرسی و س یر قوانین و مقررات موضوعه اعح از حقوقی و  :۶55ماده 

کیفریت سندت مدركت نوش هت برگه ارراییهت اوراق رأیت امض ت اثر انگشتت ابالغ اوراق قض ییت نش نی و م نند آن 

ت س زوک ره ی امنی ی مذکور در الز  ب شد صورت الك رونیكی ی  ما وای الك رونیكی آن حست مورد ب  رع ی

 .مواد این ق نون و قبصره ه ی آن ک فی و می بر است

در کلیه مراحل قاقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدم ت الك رونیک قض ییت نمی قوان صرف ً به  :4تبصره 

ونی آن خودداری نمود. قوه لا ظ شكل ی  ناوه قب دل اطالع ت الك رونیكی از اع ب ر بخشیدن به ما وا و آث ر ق ن

قض ییه موظ  است س م نه ه ی امنی ی الز  را رتت قب دل امن اطالع ت و ارقب ط ت بین اصا ب دعویت 

ک رشن س نت دف قر خدم ت الك رونیک قض ییت ض بط ن و مرارع قض یی و س زم ن ه ی وابس ه به قوه قض ییه ایج د 

 .نم ید

طرح و پیگیری امور قض یی مراری ن موضوع این ق نون در فض ی مج زی  قوه قض ییه می قواند رتت :۲تبصره 

نسبت به ایج د دف قر خدم ت الك رونیک قض یی و رتت هم هنگی فی لیت دف قرت نسبت به ایج د ک نون دف قر 

خدم ت الك رونیک قض ییت ب  اس ف ده از ظرفیت بخش خصوصی اقدا  نم ید. دف قر خدم ت الك رونیک قض یی می 

قوانند از بین دف قر اسن د رسمی و غیر آن ان خ ب ی  قأسیس شوند. آیین ن مه اررایی این م ده ظرف سه م ه از 

 .ق ریخ الز  االررا شدن این ق نون قوسط شورا قتیه می شود و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد

همراه خود را در اخ ی ر قوه قض ییه قرار  مراری ن به قوه قض ییه موظفند پست الك رونیكی و شم ره قلفن :9تبصره 

دهندت و در صورت عد  دس رسی به پست الك رونیکت مرکز آم ر موظ  است برای شتروندان و م ق ضی ن 

 .امك ن ت الز  برای دس رسی به پست الك رونیكی ملی قض یی رتت امور قض یی ایج د کند

انك رن پذیری اطالع ت مب دله شده می ن شتروندان و ما کح به منظور حفظ صات و قم میتت اع ب ر و  :۶5۶ماده 

قض ییت قوه قض ییه موظ  است قمتیدات امنی ی مطمئن برای امض ی الك رونیكیت احراز هویت و احراز اص لت را 

 .فراهح آورد

ارقب ط ت و قوه قض ییه موظ  است مرکز صدور گواهی ریشه برای امض ی الك رونیكی را رتت ایج د  :تبصره 

 .مب دله اطالع ت امن راه اندازی نم ید

مرکز آم ر و فن وری اطالع ت قوه قض ییه موظ  است به منظور اررا و قوسیه خدم ت پرداخت  :۶5۷ماده 

الك رونیكی هزینه ه ی دادرسی و س یر پرداخت ه ی مربوب به دادرسی و اررای حكح قوسط شتروندانت اقدا  و 

 .عمل آورد راهنم یی الز  را به

در راس  ی قرغیت شتروندان به بتره برداری از دادرسی الك رونیكیت در مرحله بدوی هزینه دادرسی آن ن  :تبصره 

 .( و حداکثر ق  سق  ده میلیون ری ل کم ر خواهد بود۱۲پنج درصد )
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اد و قأمین قوه قض ییه موظ  است قمتیدات فنی و ق نونی الز  را برای حفظ حریح خصوصی افر :۶58ماده 

 .امنیت داده ه ی شخصی آن نت در ا راوب اقدام ت این بخش فراهح آورد

به ک رگیری س م نه ه ی ویدئو کنفرانس و س یر س م نه ه ی ارقب ط ت الك رونیكی به منظور قاقیق از  :۶53ماده 

ت اع ب ر اصا ب دعویت اخذ شت دت از شتود ی  نظرات ک رشن سی در صورقی مج ز است که احراز هویت

 .اظت رات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد

ان ن ه اشخ صی که داده ه ی موضوع این بخش را در اخ ی ر دارندت مورب ت نقض حریح خصوصی  :۶۶1ماده 

افراد ی  مارم نگی اطالع ت را فراهح آورند ی  به طور غیرمج ز آنت  را افش  کرده ی  در دس رس اشخ ص ف قد 

صالحیت قرار دهندت به حبس از دو ق  پنج س ل ی  رزای نقدی از بیست ق  دویست میلیون ری ل و انفص ل از 

 .خدمت از دو ق  ده س ل ماكو  خواهند شد

ان ن ه اشخ صی که مسؤول حفظ امنیت مراکزت س م نه ه ی رای نه ای و مخ براقی و اطالع ت موضوع  :۶۶4ماده 

ی  س م نه )سیس ح(ه ی مذکور در اخ ی ر آن ن قرار گرف ه است بر اثر بی اح ی طی ی  بی  این بخش هس ند ی  داده ه 

مب القی ی  عد  مت رت ی  عد  رع یت قدابیر م ی رف امنی ی مورب ت ارقك ب ررائح رای نه ای به وسیله ی  علیه داده 

 ه ق  دو س ل ی  انفص ل ازخدمت ق  پنج ه  و س م نه ه ی رای نه ای و مخ براقی را فراهح آورندت به حبس از شش م

 .س ل ی  رزای نقدی از ده ق  صدمیلیون ری ل ماكو  خواهند شد

قوه قض ییه موظ  است برای آموزش دادرسی الك رونیكی به قض تت ک رکن ن قض ییت دس گ ه ه ی  :۶۶۲ماده 

 .ق بیه قض یی و مرارع ان ظ می اقدا  کند

اررایی این بخشت ظرف سه م ه از ق ریخ قصویت این ق نون قوسط شورا قتیه و به آیین ن مه ه ی  ـ۶۶9ماده 

 .قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد
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 م رایانه اییبخش دهم ـ آیین دادرسی جرا

 :عالوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانینت دادگ ه ه ی ایران صالحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند :۶۶1ماده 

داده ه ی مجرم نه ی  داده ه یی که برای ارقك ب رر  به ک ر رف ه اند که به هر ناو در س م نه ه ی رای نه ای و  :الف

 .مخ براقی ی  ح مل ه ی داده مورود در قلمرو ح کمیت زمینیت دری یی و هوایی رمتوری اسالمی ایران ذخیره شود

 .ارقك ب ی بد (ir.) کد کشوری ایرانرر  از طریق ق رنم ه ی دارای دامنه مرقبه ب الی : ب

رر  قوسط قبیه ایران ی  غیرآن در خ رج از ایران علیه س م نه ه ی رای نه ای و مخ براقی و ق رنم ه ی مورد  :پ

اس ف ده ی  قات کن رل قوای سه گ نه ی  نت د رهبری ی  نم یندگی ه ی رسمی دولت ی  هر نت د ی  مؤسسه ای که 

ی دهد ی  علیه ق رنم ه ی دارای دامنه مرقبه ب الی کد کشوری ایران در سطح گس رده خدم ت عمومی ارائه م

 .ارقك ب ی بد

دیده ی  مرقكت ایرانی ی   ای م ضمن سواس ف ده از اشخ ص کم ر از هجده س لت اعح از اینكه بزه ح رای نهیررا :ت

 .غیرایرانی ب شد و مرقكت در ایران ی فت شود

ای درصالحیت دادگ ه ه ی ایران در مالی کش  ی  گزارش شودت ولی مال وقوع  ان ن ه رر  رای نه :۶۶5ماده 

آن میلو  نب شدت دادسرای مال کش  مكل  است قاقیق ت مقدم قی را انج   دهد. درصورقی که مال وقوع 

صدور رر  مشخص نشودت دادسرا پس از اقم   قاقیق ت مب درت به صدور قرار و درصورت اق ض ی 

 .کند و دادگ ه مربوب نیز رأی مق ضی را ص در می کند کیفرخواست می

قوه قض ییه موظ  است به قن ست ضرورتت شیبه ی  شیبی از دادسراه ت دادگ ه ه ی کیفری یکت  :۶۶۶ماده 

 .ای اخ ص ص دهد ح رای نهیکیفری دوت اطف ل و نوروان نت نظ می و قجدیدنظر را برای رسیدگی به ررا

مق م ت قض یی دادسراه  و دادگ ه ه ی مذکور از می ن قض قی که آشن یی الز  به امور رای نه دارند ان خ ب  :تبصره

 .می شوند

ه ی قرافیک را حداقل ق  شش م ه پس از ایج د حفظ   دهندگ ن خدم ت دس رسی موظفند داده  هیارا :۶۶۷ماده 

 .خ قمه اش راك نگتداری کنندنم یند و اطالع ت ک ربران را حداقل ق  شش م ه پس از 

ای و مخ براقی   ه ی رای نه ای در زنجیره ارقب ط ت رای نه  داده قرافیکت هرگونه داده ای است که س م نه :4تبصره 

ه  ش مل اطالع قی از قبیل مبدأت   قولید می کنند ق  امك ن ردی بی آنت  از مبدأ ق  مقصد ورود داش ه ب شد. این داده

 .شود  زم نت مدت و حجح ارقب ب و نوع خدم ت مربوطه میمسیرت ق ریخت 
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اطالع ت ک ربرت هرگونه اطالع ت رارع به ک ربر خدم ت دس رسی از قبیل نوع خدم تت امك ن ت فنی  :۲تبصره 

ت شم ره قلفن و ( IP ) مورد اس ف ده و مدت زم ن آنت هویتت نش نی رغرافی یی ی  پس ی ی  قرارداد این رنت

 .مشخص ت فردی را ش مل می شودس یر 

خدم ت میزب نی داخلی موظفند اطالع ت ک ربران خود را حداقل ق  شش م ه پس از  ارائه دهندگ ن :۶۶8ماده 

خ قمه اش راك و ما وای ذخیره شده و داده قرافیک ح صل از قغییرات ایج د شده را حداقل ق  پ نزده روز 

 .نگتداری کنند

قواند   ای ذخیره شده برای قاقیق ی  دادرسی الز  ب شدت مق   قض یی می  ه ی رای نه  هرگ ه حفظ داده :۶۶3ماده 

دس ور حف ظت از آنت  را برای اشخ صی که به ناوی قات قصرف ی  کن رل دارند ص در کند. در شرایط فوریت 

قوانند دس ور حف ظت را ص در کنند و   ینظیر خطر آسیت دیدن ی  قغییر ی  از بین رف ن داده ه ت ض بط ن قض یی م

مراقت را حداکثر ق  بیست و ات ر س عت به اطالع مق   قض یی برس نند. ان ن ه هر یک از ک رکن ن دولت ی  

ه ی حف ظت شده را افش  کنند ی    ض بط ن قض یی ی  س یر اشخ ص از اررای این دس ور خودداری ی  داده

شود را از مف د دس ور ص دره آگ ه کنندت ض بط ن قض یی و   آنت  مربوب میه ی مزبور به   اشخ صی که داده

ک رکن ن دولت به مج زات ام ن ع از دس ور مق   قض یی و س یر اشخ ص به حبس از نود و یک روز ق  شش م ه ی  

 .رزای نقدی از پنج ق  ده میلیون ری ل ی  هردو مج زات ماكو  می شوند

 .منزله ارائه ی  افش ی آنت  نیست و مس لز  رع یت مقررات مربوب است ه  به  حفظ داده :4تبصره 

مدت زم ن حف ظت از داده ه  حداکثر سه م ه است و در صورت لزو  ب  دس ور مق   قض یی ق بل قمدید  :۲تبصره 

 .است

( ۴۴۳( و )۴۴۳)(ت ۴۴۵ه ی حف ظت شده مذکور در مواد )  قواند دس ور ارائه داده  مق   قض یی می :۶۷1ماده 

این ق نون را به اشخ ص ی د شده بدهد ق  در اخ ی ر ض بط ن قرار گیرد. خودداری از اررای این دس ور و هم نین 

 .( این ق نون می شود۴۴۳عد  نگتداری وعد  مواظبت از این داده ه  مورت مج زات مقرر در م ده )

ای و مخ براقی به مورت دس ور قض یی و در مواردی به  قف یش و قوقی  داده ه  ی  س م نه ه ی رای نه :۶۷4ماده 

 .آید که ظن قوی به کش  رر  ی  شن س یی م تح ی  ادله رر  ورود دارد  عمل می

ای و مخ براقی در حضور م صرف ن ق نونی ی  اشخ صی   ه ی رای نه  ه  ی  س م نه  قف یش و قوقی  داده :۶۷۲ماده 

ه  انج   می شود. درصورت عد  حضور ی    ق نونی دارندت نظیر م صدی ن س م نهکه به ناوی آنت  را قات کن رل 

ام ن ع از حضور آن ن ان ن ه قف یش ی  قوقی  ضرورت داش ه ب شد ی  فوریت امر اق ض  کندت ق ضی ب  ذکر دالیل 

 .دس ور قف یش و قوقی  بدون حضور اشخ ص مذکور را ص در می کند
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قی  ب ید ش مل اطالع قی از رمله اررای دس ور در مال ی  خ رج از آنت مشخص ت دس ور قف یش و قو :۶۷9ماده 

افزاره ت   ه ی مورد نظرت نوع و قیداد سخت افزاره  و نر   مك ن و مادوده قف یش و قوقی ت نوع و میزان داده

ب شد که به اررای ه ی رمزنگ ری ی  حذف شده و زم ن ققریبی انج   قف یش و قوقی    ناوه دس ی بی به داده

 .کند  صایح آن کمک می

 :ای و مخ براقی ش مل اقدام ت ذیل می شود  قف یش داده ه  ی  س م نه ه ی رای نه :۶۷1ماده 

 ای ی  مخ براقی  ه ی رای نه  دس رسی به قم   ی  بخشی از س م نه :الف

 ک رت ه ی ح فظهدس رسی به ح مل ه ی داده از قبیل دیسكت ه  ی  لوح ه ی فشرده ی   :ب

 ه ی حذف ی  رمزنگ ری شده  دس ی بی به داده :پ

ه ت ب  رع یت قن ستت نوعت اهمیت و نقش آنت  در ارقك ب رر ت به روش ه یی از قبیل   قوقی  داده در :۶۷5ماده 

از قبیل ه  ب  روش ه یی   ه ت غیرق بل دس رس کردن داده  ه ت قصویربرداری از قم   ی  بخشی از داده  ا پ داده

 .قغییر گذر واژه ی  رمزنگ ری و ضبط ح مل ه ی داده عمل می شود

 :ه ی رای نه ای ی  مخ براقی قوقی  می شوند  در شرایط زیر س م نه :۶۷۶ماده 

 .ه ی ذخیره شده به ستولت در دس رس نب شد ی  حجح زی دی داش ه ب شد  داده :الف

 .پذیر نب شد  افزاری امك ن  س م نه سخته  بدون   قف یش و قجزیه و قالیل داده :ب

 .م صرف ق نونی س م نه رض یت داده ب شد :پ

 .قصویربرداری از داده ه  به لا ظ فنی امك ن پذیر نب شد :ت

 .قف یش در مال ب عث آسیت داده ه  شود :ث

در ارقك ب رر  ب  روش قوقی  س م نه ه ی رای نه ای ی  مخ براقی م ن ست ب  نوع و اهمیت و نقش آنت   :۶۷۷ماده 
س م نهت متر و مو  )پلمت( س م نه در مال اس قرار و ضبط  ه یی از قبیل قغییر گذر واژه به منظور عد  دس رسی به

 .س م نه صورت می گیرد

در س یر س م نه  ان ن ه در حین اررای دس ور قف یش و قوقی ت قف یش داده ه ی مرقبط ب  رر  ارقك بی :۶۷8 ماده
رای نه ای ی  مخ براقی که قات کن رل ی  قصرف م تح قرار دارند ضروری ب شدت ض بط ن ب  دس ور مق   قض یی ه ی 

 .دامنه قف یش و قوقی  را به س م نه ه ی دیگر گس رش می دهند و داده ه ی مورد نظر را قف یش ی  قوقی  می کنند

مخ براقی که مورت ایراد لطمه ر نی ی  خس رات م لی ای ی    ه  ی  س م نه ه ی رای نه  قوقی  داده :۶۷3ماده 

شدید به اشخ ص ی  اخالل در ارائه خدم ت عمومی شودت ممنوع است مگر اینكه قوقی  برای اررای موضوع اهح 

 .نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داش ه ب شد
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خت هزینه از آنت  کپی نفع حق دارد پس از پردا  شودت ذی  در ر یی که اصل داده ه  قوقی  می :۶81ماده 

ه ی قوقی  شده من فی ب  ضرورت کش  حقیقت نب شد و به روند  دری فت کندت مشروب به اینكه ارائه داده

 .ه  مجرم نه نب شد ای وارد نس زد و داده قاقیق ت لطمه

موظ  است  ای ی  مخ براقی قوقی  می شودت ق ضی ه ی رای نه  در مواردی که اصل داده ه  ی  س م نه :۶84ماده 

ب  لا ظ نوع و میزان داده ه  و نوع و قیداد سخت افزاره  و نر  افزاره ی مورد نظر و نقش آنت  در رر  ارقك بیت 

 .در متلت م ن ست و م ی رف برای آنت  قییین قكلی  کند

رای نه ای و می قواند در مورد عملی ت و اقدام ت مأموران در قوقی  داده ه  و س م نه ه ی  م ضرر :۶8۲ماده 

مخ براقیت اع راض ک بی خود را همراه ب  دالیل ظرف ده روز به مررع قض یی دس وردهنده قسلیح نم ید. به 

 .درخواست ی د شده خ رج از نوبت رسیدگی می شود و قرار ص دره ق بل اع راض است

ای ی  مخ براقی مط بق   هه ی رای ن  کن رل ما وای در ح ل ان ق ل ارقب ط ت غیرعمومی در س م نه :۶89ماده 

 .مقررات رارع به کن رل ارقب ط ت مخ براقی مقرر در آیین دادرسی کیفری است

دس رسی به ما وای ارقب ط ت غیرعمومی ذخیره شدهت نظیر پی   نگ ر )ایمیل( ی  پی مک در حكح کن رل و  :تبصره

 .مس لز  رع یت مقررات مربوب است

نگتداری و مراقبت از ادله الك رونیكی رمع آوری شده ظرف شش م ه از ق ریخ  آیین ن مه اررایی ناوه :۶81ماده 

الز  االررا شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری ب  همك ری وزارت ارقب ط ت و فن وری اطالع ت قتیه می شود 

 .و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد

ی  شخص ث لثی که از دعوی آگ هی نداردت ایج د ی  ه ی رای نه ای قوسط طرف دعوی   ان ن ه داده :۶85ماده 

ای ی  مخ براقی مربوب به ناوی درست عمل کند که به صات و   پردازش ی  ذخیره ی  من قل شود و س م نه رای نه

 .ه  خدشه وارد نشودت ق بل اس ن د است  قم میتت اع ب ر و انك رن پذیری داده

ای ش مل س یر ررائمی که ادله الك رونیكی   ت عالوه بر ررائح رای نهکلیه مقررات مندرج در این بخش :۶8۶ماده 

 .شود  در آنت  مورد اس ن د قرار می گیرند نیز می

در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به ررائح رای نه ای مقررات خ صی از رتت آیین دادرسی  :۶8۷ماده 

 .کیفری استپیش بینی نشده استت ق بع مقررات عمومی آیین دادرسی 
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 م اشخاص حقوقییبخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرا

هرگ ه دلیل ک فی برای قوره اقت   به اشخ ص حقوقی ورود داش ه ب شدت عالوه بر احض ر شخص  :۶88ماده 

حقیقی که اقت   م وره او می ب شدت ب  رع یت مقررات مربوب به احض رت به شخص حقوقی اخط ر می شود ق  

 .نده م نع رسیدگی نیستمط بق مقررات نم ینده ق نونی ی  وکیل خود را میرفی نم ید. عد  میرفی وکیل ی  نم ی

فردی که رف  ر وی مورت قوره اقت   به شخص حقوقی شده استت نمی قواند نم یندگی آن را عتده دار  :تبصره

 .شود

پس از حضور نم ینده شخص حقوقیت اقت   وفق مقررات برای وی قبیین می شود. حضور نم ینده  :۶83ماده 

از اقت   ان س بی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزام ت و شخص حقوقی قنت  رتت انج   قاقیق و ی  دف ع 

 .مادودیت ه ی مقرر در ق نون برای م تحت در مورد وی اعم ل نمی شود

در صورت ورود دلیل ک فی دایر بر قوره اقت   به شخص حقوقی و در صورت اق ض ی مناصراً صدور  :۶31ماده 

 .قراره ی قأمینی زیر امك نپذیر است. این قراره  ظرف ده روز پس از ابالغت ق بل اع راض در دادگ ه ص لح است

 .رر  را فراهح می کندقرار ممنوعیت انج   بیضی از فی لیت ه ی شغلی که زمینه ارقك ب مجدد  :الف

قرار منع قغییر ارادی در وضییت شخص حقوقی از قبیل انااللت ادغ   و قبدیل که ب عث دگرگونی ی  از دست  :ب

دادن شخصیت حقوقی آن شود. قخل  از این ممنوعیت مورت یک ی  دو نوع از مج زات ه ی قیزیری درره 

 .هفت ی  هشت برای مرقكت است

ره اقت   به شخص حقوقی صدور قرار قأمین خواس ه طبق مقررات این ق نون بالم نع در صورت قو :۶34ماده 

 .است

در صورت اناالل غیر ارادی شخص حقوقی حست مورد قرار موقوفی قیقیت ی  موقوفی اررا ص در  :۶3۲ماده 

خس رت ن شی از می شود. مقررات مربوب به قرار موقوفی ق بع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و 

 .رر  وفق مقررات مربوب اقدا  می شود

 .اررای احك   مربوب به اشخ ص حقوقی ق بع مقررات آیین دادرسی کیفری است :۶39ماده 

در صورقی که شخص حقوقی دارای شیت ی  واحده ی زیرمجموعه م یدد ب شدت مسؤولیت کیفری قنت   :۶31ماده 

ت به آن است. در صورقی که شیبه ی  واحد زیرمجموعه بر اس س م وره شیبه ی  واحدی است که رر  من س

قصمیح مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدا  کندت مسؤولیت کیفری م وره مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز      

 .می ب شد
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اظت رات نم ینده ق نونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار ماسوب نمی شود و اقی ن سوگند نیز  :۶35ماده 

 .او نیست م وره

در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی ررائح اشخ ص حقوقی مقرر نشده است مط بق مقررات  :۶3۶ماده 

 .عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخ ص ق بل اررا است اقدا  می شود

 بخش دوازدهم ـ سایرمقررات

( این ق نون ۴۱۴( ق  )۴۱۶( و )۴۱۲(ت )۴۱۰دولت موظ  است به قك لی  مقرر در اررای احك   مواد ) :۶3۷ماده 

( ق نون برن مه پنجس له پنجح قوسیه رمتوری اسالمی ایران در مدت ۲۵۵ب  قوره به بنده ی )ح( و )ف( م ده )

ن از مال افزایش درآمده ی ق نون آیین ب قی م نده اررای آن عمل نم ید. ب ر م لی اض فی ن شی از اررای این ق نو

 .دادرسی کیفری قأمین می گردد

از ق ریخ الز  االررا شدن این ق نونت م ده واحده ق نون رارع به قجویز دادرسی غی بی در امور رن یی  :۶38ماده 

(ت ۶به رز مواد ) ۲۲/۲/۵۱۴۶ت ق نون دادرسی نیروه ی مسلح رمتوری اسالمی ایران مصوب ۲/۱/۵۱۱۳مصوب 

ت ۲۰/۶/۵۱۴۳( آن ق نونت ق نون قشكیل دادگ ه ه ی کیفری )یک و دو( و شیت دیوان ع لی کشور مصوب ۳( و )۳)

به ق نون  ۱/۱/۵۱۳۳( الا قی مورخ ۵۵۳( الی )۵۱۴ت مواد )۵۴/۱/۵۱۵۲ق نون قجدیدنظر آرای دادگ ه ه  مصوب 

( ق نون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۴۳مج زات اسالمی )قیزیرات و مج زات ه ی ب زدارنده( و م ده )

 .و اصالح ت و الا ق ت بیدی آنت  ملغی است ۶/۵۲/۵۱۳۲

این ق نون ب  رع یت قرقیت شم ره مواد به عنوان بخش ه ی هش حت نتحت دهحت ی زدهح و دوازدهح ق نون  :۶33ماده 

 .الز  االررا است ۵/۶/۵۱۳۶الا ق و مقررات هر دو ق نون از ق ریخ  ۶/۵۲/۵۱۳۲آیین دادرسی کیفری مصوب 

 !!!!آم ده شده است! 4قوسط داود بلدی ۵۱۳۶وک لت برای آزمون ضمن مط لیه  [ق نون] رزوه این :۷11ماده 
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