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 فریـآیین دادرسی کی

 

 جهت نکته نویسی ،متن مواد با فاصله از هم 

 

 

 

 تدوین: داود بلدی

 دوست و برادر عزیزم حمزه علیپور به درخواست

 

 



 

 به رنج دل سزاوارم، مرا مگذار، دستم گیر                      به دست غم گرفتارم، بیا ای یار، دستم گیر

 چو کار از دست شد بیرون، بیا ای یار، دستم گیر           یکی دل داشتم پر خون، شد آن هم از کفم بیرون

 از آن دم کز تو واماندم شدم بیمار، دستم گیر                      ز وصلت تا جدا ماندم همیشه در عنا ماندم

 مرا مگذار و خود مگذر، درین تیمار دستم گیر              کنون در حال من بنگر: که عاجز گشتم و مضطر

 ندارم طاقت هجران، به جان، زنهار، دستم گیر               پایان به جان آمد دلم، ای جان، ز دست هجر بی

 ندیدم رنگ روی تو، از آنم زار، دستم گیر                        گرد کوی تو همی گردم به بوی توهمیشه 

 مکن جانا فراموشم، ز من یاد آر، دستم گیر              چو کردی حلقه در گوشم، مکن آزاد و مفروشم

 کنون کز پا درافتادم، مرا بردار، دستم گیر                        شنیدی آه و فریادم، ندادی از کرم دادم

 ندارم هیچ دلداری، تویی دلدار، دستم گیر                     خواری غم نیابم در جهان یاری، نبینم غیر

 فغان کن بر درش هر دم، که ای غمخوار، دستم گیر              ای خرم، گرفتاری به دست غم عراقی، چون نه

 

 شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر                                                                

 «عراقی»                                                                                     
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 کلیات -خش اولب

 دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن تعريف آيين -فصل اول

آیین دارسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف  رفر ت قیقیفت مف تحت قاقیقف ت       :1ماده 

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

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

 

 

 

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 که در شرایط مس وی به سبت ارقك ب ررایح مش به قات قیقیت قرار می

 

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 :3ماده 

شفدن فرآینفد دادرسفی     رسیدگی و قصمیح مق ضی اقخ ذ نم یند و از هر اقدامی که ب عث ایج د اخ الل ی  طوالنی

 شودت رلوگیری کنند. کیفری می

 

 

هرگونه اقدا  مادودکنندهت س لت آزادی و ورود به حریح خصوصی اشخ ص رفز بفه   است.  اصلت برائت :۴ماده 

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
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 از موضوع و ادله اقت   ان س بی آگ ه و از حق دس رسی به وکیل و سف یر حقفوق  در اسرع وقتت  م تح ب ید :۵ه ماد

 مند شود. دف عی مذکور در این ق نون بتره

 

 

 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.

 

 

و  هف ی مشفروع   ق نون اح را  به آزادی»مراحل دادرسی کیفریت رع یت حقوق شتروندی مقرر در  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 نجبراکه در فرآیند دادرسی مداخله دارندت الزامی است. م خلف ن عالوه بر 

آنكه  مگرشوندت  ماكو  می ۵۱۷۱/ ۱/ ۲ب زدارنده( مصوب  ه ی ( ق نون مج زات اسالمی )قیزیرات و مج زات۱۷۵)

 .مقرر شده ب شد مجازات شدیدتری در س یر قوانین
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رنبه التی است می قواند دو حیثیت  ماكومیت به کیفر فقط ن شی از ارقك ب رر  است و رر  که دارای :8ماده 

 داش ه ب شد:

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

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

 

 

 

 

 ارقك ب رر  می قواند مورت طرح دو دعوی شود:: 9ماده 

 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 دعوای خصوصی برای مط لبه ضرر و زی ن ن شی از رر  و ب(

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

 

 

ن مفی گفردد و ان ن فه قیقیفت مرقكفت را      بزه دیده شخصی است که از وقوع رر  م امل ضرر و زی : 11ماد 

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

 

 م تح و اق مه دعوی از رتت حیثیت عمومی بر عتده دادس  ن و اق مه دعوی و درخواسفت قیقیفت   قیقیت :11ماده 

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

 

 

 شود. م تح در ررایح ق بل گذشتت فقط ب  شك یت ش کی شروع و در صورت گذشت او موقوف می قیقیت :1۲ماده 

 گذشت به مورت ق نون است. ررایح ق بل قییین :تبصره
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شفودت مگفر    هم نین اررای مج زات موقفوف نمفی  امر کیفری که طبق ق نون شروع شده است و  قیقیت :13ماده 

 درموارد زیر:

 ؛علیه ی  ماكو ٌ فوت م تح :الف

 ؛ی  مدعی خصوصی در ررایح ق بل گذشت 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 :1تبصره 

شود.  متوقف مي مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي هرگاه :۲تبصره 

در جرايم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود  مگر آنکه

روز نسببت ببه معرفبي     شود كه ظرف مهلت پنج وي ابالغ مي يا سرپرست قانوني . در اين صورت به ولي يا قيمرفع اتهام كند

و ميزان مجازات آن وفبق مقبررات ببراي وي وكيبل      نظر از نوع جرم ارتکابي وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف

 يابد. مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه تسخيري تعيين مي
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ن شی از رر  را مط لبه  مادی و معنوی و منافع ممکن الحصولش کی می قواند ربران قم   ضرر و زی ن ه ی  :1۴ماده 

 کند.

ه ک حیثیت و اع ب ر شخصفیت خف نوادگی یف  ار مف عی      ی  عب رت است از صدم ت روحیزی ن مینوی  :1تبصره 

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.

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

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

 می گرددت نمی شود.

 

 

 

 رونوشت مصفدق قمف    قواند قصویر ی   زی ن دیده از رر  می آنكه م تح قات قیقیت قرار گرفتت پس از :1۵ماده 

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

  دادرسی مدنی است. آیین

 

 

کیففری   اق مه شودت دعوای مذکور ق بل طرح در دادگ ه ابتدا در دادگاه حقوقیدعوای ضرر و زی ن  هرگ ه :1۶ماده 

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 کیفریدعوای ضرر و زی ن 

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

 ی را پرداخ ه ب شد نی زی به پرداخت مجدد آن نیست.هزینه دادرس مدعی خصوصی قبالً
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ت در خصوص ضرر و زی ن مدعی خصوصی نیفز طبفق ادلفه و    ضمن صدور رأی کیفریمكل  است  دادگ ه :1۷ماده 

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

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

 

 

 

و زی ن  امر حقوقی ب شدت برای دادگ هی که به امر حقوقی ی  ضرر مؤثر در ماهیتکیفری  قطعی رأی هرگ ه :18ماده 

 است. االتباع الزمکندت  رسیدگی می

 

 

 کندت مكل  است میزان و مشخصف ت  م ل ص در می یا قیمت مثل ودر مواردی که حكح به رد عینت  دادگ ه :19ماده 

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

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

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

 

 

 

 

 ب شد که رسیدگی به آنت  در صفالحیت مررفع کیففری    لییمسا اثباتم تح منوب به  مجرمیتاحراز  هرگ ه :۲1ماده 

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

نففع ظفرف    صفورتت هرگف ه ذی    در این شود. می بایگانی صورت موقت و پرونده به تعقیب 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

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

روز بفه نظفر دادسف  ن برسفد.     شودت ب ید ظفرف سفه    قوسط ب زپرس ص در می که قرار ان طه  در مواردی :1تبصره 

 آید. می عمل این ق نون به( ۲۷۵که دادس  ن ب  این قرار موافق نب شد حل اخ الف طبق م ده ) درصورقی

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

 شود. مرور زم ن ماسوب نمی مواعد وشودت رز می بایگانی صورت موقت  که پرونده به مدقی :3تبصره 
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 و تحقیقات مقدماتی کشف جرم -بخش دوم

 و حدود صالحيت 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   در حوزه قض یی هر شترس  ن اررای احك   کیفریت انج   امور حسبی و س یر وظ ی  ق نونیت 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 اداریشود و به قیداد الز  می ونت دادی رت ب زپرس و  به ری ست دادس  ن قشكیل می دادسرا :۲3ماده 

 

قض یی بخشت وظ ی  دادس  ن بر عتده رییس حوزه قض یی و در غی ب وی بفر عتفده دادرس    حوزه در :۲۴ماده 

 دادگ ه است. البدل علی

 

رفرایح   از قبیل دادسرای ررایح ک رکن ن دولتت ررایح امنی یت دادسراهای تخصصیرییس قوه قض ییهت  به قشخیص :۲۵ماده 
 شود. قشكیل می شهرستان زیر نظر دادسرایایت اق ص دی و حقوق شتروندی  مربوب به امور پزشكی و داروییت رای نه

 

 

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

ق نون بفه نافو    آنكه مگر ؛کند دادگ ه ص لح انج   وظیفه میعتده دادسرایی است که در مییت  وقوع رر  استت به

 دیگری مقرر نم ید.
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و  ه ی آن اس  ن ه ت مق م ت قض یی دادسرای شترس  ن شترس  ن مرکز اس  ن بر اقدام ت دادس  ن دادس  ن :۲۷اده م
کیفریت  یاررای آرا عتده دارندت از حیث این وظ ی  و نیزحسن افرادی که وظ ی  دادس  ن را در دادگ ه بخش بر

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

 

 

 دادگستري و تكاليف آنان ضابطان –فصل دوم 

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

مقفدم قیت   رلوگیری از فرار و مخفی شدن م تحت قاقیقف ت آوری ادله وقوع رر ت شن س ییت ی ف ن و  و رمع حیعال

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

 

 

  دادگس ری عب رقند از: ض بط ن :۲9ماده 

 ؛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  ماسوب می دادگس ری

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

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

 شوند. 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   کنند و مسؤولیت اقدام ت انج   شده در این رابطه ب  ض بط ن اسفت. ایفن مسفؤولیت    میوظیفه 

 ک رکن ن وظیفه نیست.
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الز  بف    ه ی بودن منوب به فراگیری مت رت مورد اعتماد و وثاقتض بط دادگس ریت عالوه بر  عنوان احراز :31ماده 

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

 است. 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   را رتت کسفت متف رت  ه ی آموزشی حین خدمت  طور مس مر دوره مكل  است به دادس  ن :1تبصره 

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

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

 

 

 

 

 در نیروی پلیس ویژه اطفال و نوجوانانحسن اررای وظ ی  ض بط ن در مورد اطف ل و نوروان نت  منظور  به :31ماده 

است که قوسط  ای  به مورت الیاهشود. وظ ی  و حدود اخ ی رات آن  ان ظ می رمتوری اسالمی ایران قشكیل می

 شود. رییس قوه قض ییه قتیه می

 

 

 به عتفده دارنفد بف  دادسف  ن     عنوان ضابط  وظایفی که بهو نظ رت بر ض بط ن دادگس ری از حیث  ری ست :3۲ماده 

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

 مورفت  تشـوند  ضـابط تلقـی نمـی   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
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 بار  حداقل هر دو ماه یكبه منظور نظ رت بر حسن اررای وظ ی  ض بط نت واحده ی مربفوب را   دادس  ن :33ماده 

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

 

 

شفود. در   ص در مفی  مهلت و ب  قید کتبی، صریحمق   قض یی به ض بط ن دادگس ری به صورت  دس وره ی :3۴ماده 

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

ظفرف بیسفت و    حفداکثر   در اسرع وقت و در صورتمجلس،مراقت و اقدام ت میموله  درج ضمن انج   دس وره  و

 برس ند. امضای مقام قضاییآن را به  ات ر س عت

 

 

 

 کنفدت  مدقی که دادس  ن ی  مق   قض یی مربوب قییین مفی دادگس ری مكلفند در اسرع وقت و در  ض بط ن :3۵ماده 

 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 

 

 

بفر   ون مسفلح قضفیه نب شفد    یکه بر خالف اوض ع و احوال و قرا درصورقی می بر است ض بط ن گزارش :3۶ماده 

 ضوابط و مقررات ق نونی قتیه و قنظیح شود. اس س
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 وقت قبول نم یند. شك یت شف هی در صورت دادگس ری موظفند شك یت ک بی ی  شف هی را همه ض بط ن :3۷ماده 

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

مكلفند پس از دری فت  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

 

 

 

 ای مندی از خدم ت مش وره درخواست ربران خس رت و بتره حقش کی را از  مكلفنددادگس ری  ض بط ن :38ماده 

 س زند. های حقوقی آگاه معاضدتمورود و س یر 

 

دادگس ری مكلفند اظت رات ش کی در مورد ضرر و زی ن وارده را در گزارش خفود بفه مرارفع     ض بط ن :39ماده 

 ذکر کنند. قض یی

 

 دیدهت شتود و مطلیف ن و سف یر اشفخ ص مفرقبط بف       اطالع ت مربوب به هویت و مال اق مت بزه افش ی :۴1ماده 

 .کندت ممنوع است که ق نون میین میپرونده قوسط ض بط ن دادگس ریت رز در مواردی 

 

 

را بفه   مین خفذ قف  اقوانند  از م تح را ندارند و مق م ت قض یی نیز نمی میناخذ تااختیار دادگس ری  ض بط ن :۴1ماده 

مقف   قضف یی طبفق     قوسفط  تنهـا مین از م تح ضرورت داش ه ب شدت  خذ قاصورت هرگ ه  در هر آن ن ماول کنند.

 شود. مقررات این ق نون اقدا  می
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 و بف   دیـده زن  ضـابطان آمـوزش  ب ید قوسط  صورت امکان زنان و افراد نابالغ درو قاقیق ت از  ب زرویی :۴۲ماده 

 انج   شود. موازین شرعیرع یت 

 

 

 

 منـابع است ی  اطالع ت ض بط ن دادگسف ری از   تردیدن و ام رات مربوب به وقوع رر  مورد یقرا هرگ ه :۴3ماده 

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

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

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

 

 

 

برای کسفت قكلیف  و   مراقت را  جرایم غیرمشهوددادگس ری به ماض اطالع از وقوع رر ت در  ض بط ن :۴۴ماده 

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 اقـدامات الزم   مشهود، جرایمکند. ض بط ن دادگس ری درب 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    ادله وقوع رر ح و یحفظ آالتت ادواتت آا 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   قسفمت آخفر  این 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.
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 موارد زیر مشتود است: رر  در :۴۵ماده 

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

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

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

 ؛کنند میرفی به عنوان مرقكت

 قیلفق م تح ی فت شفود و یف     رر  در قصرفاسب ب و ادله  ی ح و آا ر واضح یاز وقوع رر ت عال 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     تشفخص 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

 این ق نون به صورت مشتود واقفع  (۱۵۲ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) ان ن ه :1تبصره 

 رلوگیری از فرار قوانند اقدام ت الز  را برای می شتروندانقم   شودت 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 
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اقدام ت  اطالع دهند. ان ن ه دادس  ن به دادس  ن فوریدادگس ری مكلفند ن یجه اقدام ت خود را  ض بط ن :۴۶ماده 

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 به عمل آورندت ام  نمی 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 ار ساعتتوانند بیش از بیست و چه نمیبرس نند. در هر ح لت ض بط ن  اطالع دادستان

 

 

 داکثرفففقرار گیردت ب ید ح نظر تحتبه علت هریک از عن وین مجرم نه  خارج از وقت اداریفردی  هرگ ه :۴۷ماده 

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

 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

 

 

 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 :۴8ماده 

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

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

 ررایح علیه امنیفت داخلفی یف  خف رری     یا ی ف ه و به علت اقت   ارقك ب یكی از ررایح س زم ن اگر شخص :تبصره

ایفن قف نونت    (۱۵۲مف ده)  «پ»و  «ب»ت «ال »کشورت سرقتت مواد مخدر و روانگردان و ی  ررایح موضوع بنده ی 

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

، در مرحلبه تحقيقبات   ( اين قانون اسبت 901مجازات آن ها مشمول ماده )امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه 

باشد، انتخاب  مورد تایید رییس قوه قضاییهدادگستري كه  میـــوکالی رسمقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكالي خود را از بين 

 مي نمايند. اسامي وكالي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعالم مي گردد.
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نظر قرار گرفتت حداکثر ظرف یک س عتت مشخص ت سجلیت شغلت نشف نی و   آنكه م تح قات ماض به :۴9ماده 

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

بفه دادرسفی   رارفع   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

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

نظربودن آن ن اطالع ی بند. پ سخگویی به بس گ ن فوق دربف ره   قوانند از طریق مرارع مزبور از قات 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.

 

 

 

 

یف  هفر وسفیله ممكفنت اففراد خف نواده یف  آشفن ی ن خفود را از           وسیله تلفن  بهقواند  نظرمی شخص قات :۵1ماده 

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. ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت

 مق ضی به اطالع مق   قض یی برس نند.دس ور 
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 از بفه قییفین دادسف  ن   نظر ی  یكی از بس گ ن نزدیک ویت یكی از پزشك ن  درخواست شخص قات بن  به :۵1ماده 

 .شود آورد. گواهی پزشک در پرونده ابت و ضبط می عمل می نظر می ینه به شخص قات

 

 

 

 در مورد شفخص  حقوق مندرج در این قانونقرار گرفتت ض بط ن دادگس ری مكلفند  تحت نظرم تح  هرگ ه :۵۲ماده 

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

 

 

 آغ ز آنت مدت ت ق ریخ و س عتنظر بودن علت تحت نظرت  دادگس ری مكلفند اظت رات شخص قات ض بط ن :۵3ماده 

 صورتمجلس است را در تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شدهو  استراحت بین دو بازجوییب زروییت مدت 

غف ز و پ یف ن    مكلفنفد قف ریخ و سف عت آ    قید کنند و آن را به امض ، ی  اار انگشت او برس نند. ض بط ن هم نفین 

 کنند.ابت و ضبط  دفتر خاصینظر بودن را در  قات

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

 نب شد. قادر به امضاءاست که شخص  اعتباردر صورقی دارای  اثر انگشتاستت 

 

 

به آنف ن   اند که انج   داده در صانه رر ت قاقیق قی را پس از حضور دادستان یا بازپرسدادگس ری  ض بط ن :۵۴ماده 

از سوی مق   قض یی بفه آنف ن    انج   دس ور و مأموریت دیگری حق مداخله ندارند، مگر آنکهکنند و دیگر  قسلیح می

 شود. ارجاع
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 غیرمشهود اشخاص و اشياء در جرايم بازرسیآنها، همچنين  تفتیشبه منازل، اماكن تعطيل و بسته و  ورود :۵۵ماده 

 ضابط ارجاع داده باشد. طور كلی به  وي اجراي تحقيقات را به هر چندمقام قضايی است،  موردیاجازه با 

 

هف ی   عمل نم یند و از ب زرسفی اشفخ صت اشفی ، و مكف ن     طبق مجوز صادرهدادگس ری مكلفند  ض بط ن :۵۶ماده 

 کنند. خودداریب  موضوع  غیرمرتبط

 

 را کفه قتدیدکننفده   جرم دیگری آاف ر ض بط ن دادگس ری در هنگ   ب زرسی مالت ادلهت اسب ب و  ان ن ه :۵۷ماده 

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 

 

 

بودن  ض بط ه اوراق هویتیارابه من زلت ام کن بس ه و قیطیلت ضمن  هنگام ورودبه  باید دادگس ری ض بط ن :۵8ماده 

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

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

 دهند. و ض بط ن ب زرسی را انج   می

 

 

نم ینفدت در   گـذاری  شـماره دادگسف ری مكلفنفد اوراق بف زرویی و سف یر مفدارك پرونفده را        ض بط ن :۵9ماده 

 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

 و قخل  از آن مورت ماكومیت به سه م ه ق  یک س ل انفص ل از خدم ت دول ی است. الزامی
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کننفده و   اغفف ل ارب ر ی  اکراه م تحت اس ف ده از کلم ت موهنت طرح سفؤاالت قلقینفی یف      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  ن شی از ارب ر ی  اکراه استت می بر نیست. ق ریخت زم ن و طول مدت ب زرویی ب ید در

 و به امض ، ی  اار انگشت م تح برسد.

 

 

 

 اقدام ت ض بط ن دادگس ری در انج   قاقیق ت ب ید مطف بق قرقیبف ت و قواعفدی ب شفد کفه بفرای       قم   :۶1ماده 

 قاقیق ت مقدم قی مقرر است.

 

 

 

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

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

 دیده 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 )۶۵(ت )۱۳(ت )۱۳(ت )۱۷(ت )۱۱(ت )۱۶(ت )۱۵از مقفررات مفواد )   قخل  :۶3ماده  

( این ق نون قوسط ض بط نت مورت ماكومیت به سه م ه ق یک س ل انفص ل از خفدم ت  ۵۶۵( و )۱۳(ت )۱۱(ت )۱۱)

 دول ی است.
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 و اختيارات دادستان وظايف –فصل سوم 

 ق نونی شروع به قیقیت به شرح زیر است: رت ت :۶۴ماده 

 ؛ی  مدعی خصوصی شك یت ش کی :الف

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

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

 ؛م تح اظت ر و اقرار :ت

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

 

 

 

در  وقوع ررمی بوده و رر  مذکور از ررایح غیرق بل گذشت ب شدت ناظرکند که خود  اعالم کسی هرگ ه :۶۵ماده 

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

ت بفه  اعال  کننده ش هد قضیه نبوده 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
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 (NGOسازمان های مردم نهاد )

ناتوان جسمي يا داراي و  حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار در زمينهآنها  اساسنامهنهادي كه  مردم هاي سازمان :۶۶ماده 

نسبت به جرايم  توانند میاز حقوق شهروندي است،  محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت ذهني،

 كنند.در تمام مراحل دادرسی شرکت كنند و  اعالم جرمهاي فوق  ارتکابي در زمينه

اسبت.   جهت اقدام مطبابق ايبن مباده ربروري     کسب رضایت ویديده خاص باشد،  كه جرم واقع شده داراي بزه صورتي در :1صره تب

يبا   ، قبيم شود. اگر ولي او أخذ مي قانونی یا سرپرست ، قیمرضایت ولیطفل، مجنون يا در جرايم مالي سفيه باشد،  ،ديده چنانچه بزه

، اقدامات الزم را انجام تأييد دادستان یاررايت قيم اتفاقي مذكور با أخذ  هاي سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان

 دهند. مي

 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 :3تبصره 

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

سازمان هاي مردم  در جرایم منافی عفت( قانون اساسي است و 261اجراي اين ماده با رعايت اصل يکصد شصت و پنجم ) :۴تبصره 

اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعالم جرم نموده و داليل خود را به مراجع قضايي  (201نهاد موروع اين ماده مي توانند با رعايت ماده )

 [.66استثناي ذيل ماده ] ات را ندارند.حق شرکت در جلسارايه دهند و 

 

 

 قواند مبن ی شفروع  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  
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 شود: یه موارد زیر ب ید قیدیقوسط وکیل شك یت کند. در شكوا یا قواند شخص ً ی  مدعی خصوصی می ش کی :۶8ماده 

خ نوادگیت ن   پدرت سنت شغلت میزان قاصیالتت وضییت قأهلت ق بییتت مذهتت شم ره شن سن مهتشم ره  ن   و ن   :الف

 ؛همراه و کدپس ی ش کی نش نی پی   نگ ر )ایمیل(ت شم ره قلفن ا بت و صورت امکان درملیت نش نی دقیق و 

 ؛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

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

 

 

 

را همه وقت قبول کند. شك یت شف هی در صورقمجلس قید  کتبی و شفاهیمكل  است شك یت  دادس  ن :۶9ماده 
و انطبف ق   رسد. هرگ ه ش کی سواد نداش ه ب شدت مراقت در صفورقمجلس قیفد   ش کی می امض ، ی  اار انگشت و به

 شود. شك یت ب  مندرر ت صورقمجلس قصدیق می

 

 و ولی یا قیم نداشتهب شد  میمحجور دیدهت  که قیقیت کیفریت منوب به شك یت ش کی است و بزه در مواردی :۷1ماده 

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

دادسـتان  ی  مداخله در آن داش ه ب شدت  شده ولی یا قیم خود مرتکب جرمدر صورقی که همچنین قیح ی  نصت قیح و 

ضفروری را بفرای حففظ و    کند و اقدام ت  امر کیفری را قیقیت می خود یاقییین و  قیم موقتعنوان   شخصی را به

دیدهت ولی و ی  قفیح او   آورد. این حكح در مواردی که بزه عمل می  از فرار م تح به آوری ادله رر  و رلوگیری رمع

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

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

 قواند شخص ً طرح شك یت نم ید. است و در غیر موارد م لیت سفیه می الزامی
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ی   دیده طفل ی  مجنون ب شد و ولی قتری بزه و که قیقیت کیفری منوب به شك یت ش کی است در مواردی :۷1ماده 

 همچنینکند.  را قیقیت می موضوع دادستانعلیه اقدا  به شك یت نكندت  سرپرست ق نونی او ب  ورود مصلات مولّی

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

موقـوف شـدن   صورتت در خصوص افراد ماجورت   کند. در این می قیقیت جلب موافقت آناندادس  ن موضوع را ب  

 به موافقت دادستان است. منوط تعقیب یا اجرای حکم نیز

 

 

 

 خود مطلفع شفوندت   حوزه کاریاز وقوع یكی از ررایح غیرق بل گذشت در  مقامات و اشخاص رسمی هرگ ه :۷۲ماده 
 دهند. اطالعموضوع را فوری به دادس  ن مکلفند 

 

 

 را دارد. الزمه تعلیمات ایحق نظارت و ارشودت  در اموری که به ب زپرس ارر ع می دادس  ن :۷3ماده 

 

رریف ن   قوانفد  نمفی  اما کند؛ نظارتی بد و بر ناوه انج   آن  در تحقیقات مقدماتی حضور قواند می دادس  ن :۷۴ماده 

 س زد. م وق قاقیق ت را 
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بفه   آیدت هر انفد رارفع   عمل می  به در حوزه اوبر قاقیق ت بر عتده دادس  نی است که قاقیق ت  نظ رت :۷۵ماده 

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

 

 

 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  برخی تحقیقات و اقدامات الزماررای  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     ۱۵۲مشتود بودن ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب( ت )پ( و )ت( م ده ) صورت در :۷۷ماده

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

 آورد. 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 

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

 به مررع قض یی ص لح ارس ل کند. خود را فوری نتیجه اقداماتعمل آورد و   کش  رر  الز  بداندت به
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 درخواست قرك قیقیت کنفد. در ایفن   تا قبل از صدور کیفرخواستقواند  ق بل گذشتت ش کی می در ررایح :۷9ماده 

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

 درخواست کند. قرار ترك تعقیب تاریخ صدور

 

 

 

 

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 مف عی  تواند میمق   قض یی  محکومیت 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 ظفرف ده   قرار بایگانی از قیقیت م تح خودداری نم ید و بار فقط یكمقررات ق نونیت 

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

دماتي جرايمي كه ببه طبور   ببببو ساير قرار هاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مق قرار موروع اين ماده  مرجع تجدیدنظر :تبصره

 است. دادگاه تجدیدنظرمستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند، 

 

 

 

 

 ان ن ه ش کی ورود نداش هت استت تعلیقکه مج زات آنت  ق بل  شش، هفت و هشتقیزیری درره  در ررایح :81ماده 

آن در مدت مشخصفی   دیدهت قرقیت پرداخت ب  موافقت بزه یا خس رت وارده ربران گردیده ب شد و یا گذشت کرده

 درو  موافقـت مـتهم  پس از أخفذ   تواند می دادس  نداده شود و م تح نیز ف قد س بقه ماكومیت مؤار کیفری ب شدت 

صورتت دادس  ن م تح   در این .معلق کند شش م ه ق  دو س ل را از قیقیت ویت با أخذ تأمین متناسب صورت ضرورت

 :کند از دس وره ی زیر می برخی به اررای مکلف را حست موردت
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 ؛دیده بزه ب ر م دی ی  مینوی ن شی از رر  ب  رض یت زی ندیده در رتت رفع ی  ک هش آا ر  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 قرك اع ی د :ب

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

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

 ؛س ل ه ی میین به شخص ی  مق می به قییین دادس  نت حداکثر به مدت یک 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 ای در ای   و س ع ت میین حداکثرت به مدت یک آموزشیت فرهنگی و حرفهی  رلس ت  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 یشرک و مالق ت ب   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 :1تبصره 

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

آید و مدقی که قیقیت میلق بوده  عمل می به قیقیت با رعایت مقررات مربوط به تعددرا اررا نكندت قرار قیلیقت لغو و 

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

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

 ت ق بل اع راض در دادگ ه ص لح است.پس از ابالغقیلیق قیقیتت ظرف ده روز  قرار :۲تبصره 

 شود که م تح دارای س بقه ماكومیت کیفری مؤار اسفتت قفرار   در مدت قرار قیلیق قیقیت میلو  هرگ ه :3تبصره 

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. دهقواند درصورت ورود شرایط ق نونیت اعم ل مقررات این م  می ب زپرس :۴تبصره 

اعمف ل   را مقررات این م ده تواند میدادگ ه  شودت مطرح می طور مستقیم در دادگاه  بهکه پرونده  در مواردی :۵تبصره 

 کند.

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

 گردد. مندرج در قرار را رع یت ننم یدت قیلیق لغو میمقررت قرقیب ت 
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 بفه  توانـد  میکه مج زات آنت  ق بل قیلیق استت مق   قضف یی   شش، هفت و هشتقیزیری درره  در ررایح :8۲اده م

متلت به م تح بدهد  حداکثر دو ماهدیده ی  مدعی خصوصی و ب  أخذ قأمین م ن ستت  درخواست م تح و موافقت بزه

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

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

بار و بـه   فقط برای یكه ی مذکور در این م ده در صورت اق ضف ،   لتمت نیست. مدت میانجیگری بیش از سه ماهدهد. 

اگر ش کی گذشت کند و موضوع از ررایح ق بفل گذشفت ب شفدت قیقیفت موقفوف       قابل تمدید است. میزان مذکور

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

موافقت م تحت قیقیت وی را  قواند پس از أخذ مق   قض یی می م تح ف قد س بقه ماكومیت مؤار کیفری ب شدتشود و 

( ایفن قف نون   ۳۵ه ی م ده ) را ب  رع یت قبصره صورتت مق   قض یی م تح  کند. در این معلقاز شش م ه ق  دو س ل 

کند. هم نفین در صفورت عفد  ارفرای      موضوع م ده مذکور می حست موردت مكل  به اررای برخی دس وره ی

قرار قیلیفق قیقیفت را    به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی،مورهت بن   بدون عذر از سوی م تح تعهدات مورد توافق

 دهد. را ادامه می لغو و قیقیت

 قواند قیلیق قیقیت ی  ارر ع به می نجیگری را از دادس  ن قق ض  نم ید. می ب زپرس :تبصره
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 امضای میانجیگر و طرفینمجلسی که به  می نجیگری به صورت مشروح و ب  ذکر ادله آن طی صورت ن یجه :83ماده 

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    ۳۵المنفیه موضفوع بنفد )ج( مف ده )    انج   دادن ک ر در مؤسس ت ع   اگونگی :8۴ماده 

 ( 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 این ق نون قوسط وزیر دادگس ریاالررا، شدن  ای است که ظرف سه م ه از ق ریخ الز  ن مه آیین

 رسد. وزیران می از قأیید رییس قوه قض ییه به قصویت هیأت
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 پس از اقخ ذ قصمیح ق نونی رارع بفه سف یر رتف تت    پرداخت شودت المال از بیتب ید  دیهکه  در مواردی :8۵ماده 

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

مي شود اما بايد نسبت  مختومهحکم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا  :1تبصره 

 به پرداخت ديه تعيين تکليف شود، نيز جاري است.

وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، در مواردي كه مسئوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت  :۲تبصره 

به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد، پس از حضور، موروع براي وي تبيين و اظهارات او اخذ مي شود. هيچ يب  از  

 دگي نيست.الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسي

 

 

 

 این ق نونت ان ن ه م تح و ش کی ح ضر ب شند ی  م تح ح ضر و ش کی (۱۵۲ررایح 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 صورت شف هی مطرح کند. در این موردت دادگ ه 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    و ی  دس ور قكمیل قاقیق ت را به دادس  ن ی را الز  بداندت آنت  را انج

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

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

 نم ید.
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سمیت  دهند که بس ه پس ی ح وی مواد مخدرت احتمال قوین و ام راتت یمأموران پست بر مبن ی قرا هرگ ه :8۷ماده 

صالح بفه   از سوی مرارع ذی منفجرهت اسلاه گر ت اقال  امنی ی مط بق فترست اعالمی میكروبی خطرن ك و ی  مواد 

فـوری بـه   موضوع و شود  قوقی  می صورتمجلس تنظیمس یر آالت و ادوات رر  استت ماموله پس ی ب   و یاپست 

صالح و بررسیت در صفورت من ففی بفودن اح مف لت      مرارع ذی رسد. دادس  ن پس از أخذ نظر می اطالع دادستان

 کند. بس ه پس ی را ص در می بالف صله دس ور اس رداد ی  ارس ل
 

 

 

 

 

 

 

 شودت آنف ن در امفور ماولفه قمف       که از طرف دادس  ن به می ون دادس  ن ی  دادی ر ارر ع می اموری در :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

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

 شود. می
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 و اختيارات بازپرس وظايف –فصل چهارم 

 بازپرس و حدود آن اختیارات –مبحث اول 

وقفوع   ان ن ه ب زپرست ن ظر به قاقیق ت مقدم قی از سوی ب زپرس منوب به ارر ع دادس  ن است. شروع :89ماده 

 در 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

 

 

 

 

 دیگر مق م ت قض ییت برای حفظ یامقدم قیت مجموعه اقدام ت ق نونی است که از سوی ب زپرس  قاقیق ت :91اده م

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

 

 

 

گیرد مگر در مواردی که ق نون بفه نافو دیگفری مقفرر      صورت مارم نه صورت می  مقدم قی به قاقیق ت :91ماده 

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 مج زات رر  افش ی اسرار شغلی و حرفهقخل ت به 
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 (901مباده )  مستوجب مجازات هاي مقرر در در غیر ررایح مقدم قی قم   ررایح بر عتده ب زپرس است. قاقیق ت :9۲ماده 

قییفین   ب زپرست دادس  ن نیز دارای قم   وظ ی  و اخ ی راقی است که بفرای بف زپرس   كمبود 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. ایندر  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 ۱۵۲دادسرا در ررایح موضوع م ده )

 دهد. انج   می بودن وضعیت مذکورفقط تا زمان باقی وظیفه ب زپرس را 

 

 

 

 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 :93ماده 

 است فرق نگذارد. به نفع یا ضرر متهمو احوالی که 

 

 

 انج   شود و ای   قیطیل م نع انج   آن نیست.مقدم قی ب ید به سرعت و به ناو مس مر  قاقیق ت :9۴ه ماد

 

 عمفل آورد و در  ح رر ت اقدام ت فوری را بفه یمكل  است برای رلوگیری از اما ی آا ر و عال ب زپرس :9۵ماده 

 آوری ادله وقوع رر  قأخیر نكند. قاصیل و رمع
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 هف   قاقیق ت مقدم قی قوسط رس نهقصویر و س یر مشخص ت مربوب به هویت م تح در کلیه مراحل  ان ش ر :9۶ماده 

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

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

 متواری(این ق نون کفه  ۱۵۲موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) عمدیارقك ب ررایح  م تم ن به :الف

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

نگ ری آن ن  اترهی  قصویر به دست آمده از طریق  به منظور شن س یی آن ن و ی  قكمیل ادلهت قصویر اصلی و نباشد،

 شود. من شر می

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 :9۷ماده 

دسـتور  ضف بط ن دادگسف ری    را به اقدامات احتیاطیم تح در برابر قتدیداتت در صورت ضرورتت انج   برخی از 

 ند.به ب زپرس هس  ه گزارشیدهد. ض بط ن دادگس ری مكل  به انج   دس وره  و ارا می
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ولفی   عمفل آوردت  آوری ادله وقوع رر  بفه  منظور رمع قاقیق ت و اقدام ت الز  را به شخصاًب ید  ب زپرس :98ماده 

قف یشت قاقیق از شفتود   این ق نونت (۱۵۲قواند در غیر ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) می

دیگری را که برای کش  رر  الز  بدانفدت   هر اقدا  ق نونیآوری اطالع ت و ادله وقوع رر  و ی   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  

 کند. اقخ ذ می را الز  بداندت قصمیح مق ضی

دادگسبتري   با همکـاری ضـابطان  اين قانون نيز بازرس مي توانبد  (901بندهاي )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )در  :تبصره

 تحقيقات الزم را انجام دهد.

 

 

 

 

 و بدون شك یت شف کی  مرتبط نباشدرا کش  کند که ب  رر  اول  ضمن تحقیق، جرم دیگریب زپرس  هرگ ه :99ماده 

رلوگیری از فرار ی  مخففی   وقوع رر  وح یرا طبق ق نون برای حفظ آا ر و عال ، اقدامات الزمنیز 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

 دهد. ادامه می

 در صورت امکـان، رر  کش  شده از ررایمی ب شد که ب  شك یت ش کی ق بل قیقیت استت مراقت  ان ن ه :تبصره

 رسد. می دیده بزهبه ناو مق ضی به اطالع  دادستانقوسط 
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حضفور   اش را اظت ر کند و در قاقیق ت قواند در هنگ   قاقیق تت شتود خود را میرفی و ادله می ش کی :111ماده 

مط لیه کند و  منافات ندارد، که با ضرورت کشف حقیقتی بدت صورقمجلس قاقیق ت مقدم قی ی  س یر اوراق پرونده را 

 ی  به هزینه خود از آنت  قصویر ی  رونوشت بگیرد.

 درخواست ش کیت ان ن ه ب زپرس مط لیه ی  دس رسی به قم   یف  برخفی از اوراق پرونفده را    در صورت :1تبصره 

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

  است.ی اع راض رسیدگی و اقخ ذ قصمیح کند. قصمیح دادگ ه قطی

ررایح  و اسن د ح وی مط لت مربوب به قاقیق ت ررایح من فی عفت و بندی شده اسن د و مدارك طبقهیه ارا :۲تبصره 

 است. ممنوعو خ رری به ش کی   علیه امنیت داخلی

کنفدت   ب ید از ان ش ر مط لت و مدارکی که ان ش ر آنت  به مورت شرع ی  ق نون ممنوع است ام نف ع  ش کی :3تبصره 

 .در مق   احق ق حق خود در مرارع ص لح مگر

 

 

 

 

 

 دیدهت از قبیل نف   و نف   خف نوادگیت    است در مواردی که دس رسی به اطالع ت فردی بزه مکلف ب زپرس :111ماده 

به همراه داش ه ب شفدت   دیده را بزه جسمانی 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   اقخ ذقدابیر مق ضی را برای رلوگیری از دس رسی به این اطالع ت 

 شود. دیده اعم ل می بزه به قشخیص رییس دادگ ه و ب  رع یت مص لح
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مگر هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست،  م منافي عفت ممنوع است و پرسش ازايهرگونه تعقيب و تحقيق در جر انجام :11۲ماده 

صبورت، تعقيبب و     باشد كه در اين سازمان يافته یا به عنفیا  داراي شاكي یا  وه عام واقع شدمرئی و منظر در مواردي كه جرم در 

 شود. انجام مي مقام قضاییو احوال مشهود توسط  در محدوده شکايت و يا اوراع فقطتحقيق 

باشد، قاري وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم داشته  در جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار :1تبصره 

 كند. اقرار مي

  مكل  است عواقت شت دت ف قد شرایط ق نونی را به ش هدان قذکر دهد. 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 :3تبصره 

 حق طرح شك یت دارد. نیز ق نونی او ولی یا سرپرستدیده ب لغی که سن او زیر هجده س ل استت  دارد. در مورد بزه

 

 

 

 

و در  قـوای انتظـامی  قوانفد از   شودت او مفی  مقاومتیدر برابر مق   قض یی به هنگ   انج   وظیفه  هرگ ه :113ماده 

هس ند. در صورت عد   قوا مكل  به انج   دس ور مق   قض ییاس ف ده کند. این  نیروهای نظامیاز  ضرورتصورت 

 شود. اررای دس ورت مس نك  به مج زات مقرر ق نونی ماكو  می

 

 

که م تح میین نیستت مخفی شفده و یف  دس رسفی بفه او مشفكل اسفتت        قواند به عذر آن نمی ب زپرس :11۴ماده 

قاقیق ت الز ت  ت هرگ ه ب  انج  چهار، پنج، شش، هفت و هشتدرجه خود را م وق  کند. در ررایح قیزیری  قاقیق ت

ص در و پرونفده   قرار توقف تحقیقات بگذردت ب  موافقت دادس  نت دو سال تمام از وقوع جرم و معلوم نشودرر   مرتکب

ظفرف  قوانفد   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 مط بق مقررات این م دهطور مس قیح در دادگ ه مطرح شودت دادگ ه رأس ًت  به
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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 :11۵ماده 

را بفه دادسف  ن اعفال      هرگ ه در هنگ   اررا ب  اشك ل مواره شودت به ناوی که انج   قق ض  مقدور نب شد مراقفت 

 نم ید. می

 

مكل  است پیش از أخفذ مرخصفیت عزیمفت بفه مأموریفتت ان قف ل و م ننفد آنت نسفبت بفه           ب زپرس :11۶ماده 

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

 اعال  کند.به دادس  ن  کتبیطور   زندانی به هر علت فراهح نشودت مراقت را به

انتظامی  محکومیت ( این ق نون مورفت ۵۵۲( م ده )۵( و قبصره )۵۵۶(ت )۵۵۲(ت )۳۱این م ده و مواد ) قخل  از :تبصره

 ق  درره ات ر است.

 

 

 

ق بل قبفول   قواند قأمین ضرر و زی ن خود را از ب زپرس بخواهد. هرگ ه این قق ض  مب نی بر ادله می ش کی :11۷ماده 

 کند. قرار قأمین خواس ه ص در می بازپرسب 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.
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نب شفدت بف زپرس   خواس ه ش کیت عین میین نبوده ی  عین میین بودهت ام  قوقی  آن ممكفن   که درصورقی :118ماده 

  کند. ه ی م تح قوقی  می و دارایی سایر اموالمبلغ ضرر و زی ن ش کی از  می دل

 

 

در  قفأخیر  و شود. در مواردی که ابالغ فوری ممكن نیسفت  قأمین خواس ه به ماض ابالغت اررا، می قرار :119ماده 

 فوراً به اطالع دادستاناین مواردت  شود. می شودت اب دا قرار قأمینت اررا و سپس ابالغ اررا مورت قضییع خواس ه می

 اجـرا در اررای احك   کیففری دادسفرای مربفوب     مدنی مقررات اجرای احکامرسد. قرار قأمین خواس ه مط بق  می

 شود. می

 

 

آن  رففع اشفك الت ن شفی از ارفرای     وابت   و ارم ل از قرار قأمین خواس ه به عتده ب زپرس است  رفع :111ماده 

 آید. عمل می ق ضی اررای احك   به یاقوسط دادس  ن 

 

 

مطف بق   نسبت به قوقی  اموال ن شی از اررای قرار قأمین خواس هت اعتراض اشخاص ثالثحقوقی به  دادگ ه :111ماده 

 کند. مقررات اررای احك   مدنی رسیدگی می

 

 قبـل از خـتم دادرسـی،   که مط لبه خواس ه به ققدیح دادخواست نی ز داردت ان ن ه ش کی ق   در مواردی :11۲ماده 

قأمین خواسف ه رففع اافر     به درخواست م تحت از قرار تقدیم نکند،ضرر و زی ن خود را به دادگ ه کیفری  دادخواست

 شود. می
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هفر   ص در و ی  پرونده به قرار منع تعقیبی   تعقیب متهم موقوفکه به رت ی از رت ت ق نونیت  در صورقی :113ماده 

 شود. شودت پس از قطییت رأی و اررای آنت از قرار قأمین خواس ه رفع اار می مختومهکیفیت 

 

 

 از فی لیت قم   ی  بخشی از امور خدم قی ی  قولیدی از قبیل امور قج ریت کش ورزیت فی لیفت  رلوگیری :11۴ماده 

ن یمواردی که حست قفرا  مگر در ته  و م نند آن ممنوع است ه ی قج رقی و قی ونی شرکته  و  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 مفورد از  است ب  اطالع دادسف  نت حسفت    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 

 

 

 

یک  است. اگر ممنوعخوردگی و قراشیدن کلم ت در اوراق ب زرویی و قاقیق تت  بین سطورت قلح نوش ن :11۵ماده 

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.   ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار 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
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 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 :11۶ماده 

 نم ید: ورود رت ت ق نونی در موارد زیر شروع به قاقیق می صورت

  ؛او واقع شود قضایی محل مأموریت حوزهرر  در  :الف

قض یی مال مأموریت او کشف  یف  مف تح در آن حفوزه      قض یی دیگری واقع گردد و در حوزه رر  در حوزه :ب

  ؛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

  مقیح ب شد.

 

 

 

حوزه او کش  یف   که رر  خ رج از حوزه قض یی مال مأموریت ب زپرس واقع شدهت ام  در  در مواردی :11۷ماده 

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 صالحیتب   نم یدت ه میدر دادگ ه کیفری که ب زپرس در مییت آن انج   وظیف

 فرس د. می دادسرای محل وقوع جرم به ظرف چهل و هشت ساعت،حداکثر  متهم،

 

 

 محل وقـوع آن آا ر و ادله وقوع ررمی در حوزه قض یی مال مأموریت ب زپرس کش  شودت ام   هرگ ه :118ماده 

وقوع رر  ق  خ ح  کند و اگر مال قاقیق تت سیی در کش  مال وقوع رر  میت ب زپرس ضمن انج   معلوم نباشد

 کند. می اظهار عقیدهقاقیق ت مشخص نشودت ب زپرس در خصوص موضوعت 
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 قاقیق از م تحت اس م ع شت دت شتود و مطلعت می ینه مالت ب زرسی از من زل و امف کن و اشفی ،ت   هرگ ه :119ماده 

الز  شودت وی  مال مأموریت ب زپرس خارج از حوزه قضاییآوری آالت رر  و به طور کلی هر اقدا  دیگری  رمع

مورد نی ز پرونده و قصریح مواردت  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

 البدل دادگ ه آن مال است. عتده رییس ی  دادرس علی  نی بت قض یی در حوزه قض یی بخش به انج    :1تبصره 

 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 

 اس م ع آن قوسط ق ضی ص درکننده رأی الزامی است.

 

 

 

 

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 :1۲1ماده 

شفده بف    قاقیق از او درخواسفت   به نظر ب زپرسی که قاقیق از او خواس ه شدهت واگذار کند. ان ن ه ب زپرسی که

 تأمین متناسبیخواس ه شده ن م ن ست است به نظر خودت  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 
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 شودت پرونده رتفت اظتف رنظر   منتهی به بازداشت متهمدر اررای نی بت قض ییت قرار قأمین ص دره  هرگ ه :1۲1ماده 

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

 شود. ص لح مال اررای نی بتت رسیدگی می

 

 

به قشخیص ب زپرست مب شرت وی در انج   قاقیقی در خ رج از حوزه قض یی مافل مفأموری ش    هرگ ه :1۲۲ماده 

ب  دادس  ن  ضمن هم هنگی کسب نظر موافق وی،اعال  و پس از  دادس  ن به به نحو مستدلب شدت موضوع را  ضروری

دادگسف ری و مرارفع   ضف بط ن   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.

 

 

 

 محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي 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 :1۲3ماده 

 کند. مالی ی  می ینه مال میاقدا  به قاقیق ت  ش کی درخواست نم یندت ب زپرس

 

 

 دارد ب ید در روز انج   شود. مراقت ضرورت در ضرورتمال و قاقیق مالی رز در مواردی که  می ینه :1۲۴ماده 

 شود. می قیددس ور 
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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 :1۲۵ماده 

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 

 حضور م تح ی  س یر اشخ صی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگ   می ینه مال ضروری ب شفدت  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   :1۲۶ماده 

و در اسفرع وقفت    شخصـاً ( این ق نون و هم نین هنگ   می ینه ارس دت مكل  است ۱۵۲موضوع بند )ال ( م ده )

 حضور ی بد.

 

 

 شوند. در مفوارد ضفروریت بف زپرس    مطلی ن نیز دعوت میقاقیق مالی و می ینه مالت شتود و  هنگ   :1۲۷ماده 

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 زپرسبه مشروب به اینكه 

 

 

شفوند کفه    مفی  دعـوت پزشکت داروس زت متندس و ارزی ب هنگف می   از قبیلرسمی ی  خبرهت  ک رشن س :1۲8ماده 

 ب شد. الزمآن ن از رتت علمی ی  فنی ی  میلوم ت مخصوص  اظت رنظر

 عمل آورد.  دعوت بهنیز  پزشك معالجقواند در صورت لزو  از  می ب زپرس :تبصره
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 مـؤثر  و مكشوف که به ناوی در قضفیه  های مشهود تمام آثار و نشانهقاقیق مالی و می ینه مالت  هنگ   :1۲9ماده 

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

 

 

 

کارشناسـان  ت پزشك قـانونی که حست موردت م شفكل از   گروه بررسی صحنه جرمرر  ب ید قوسط  صانه :131ماده 

 نظـارت  تحـت و عنداللزو  س یر ک رشن سف ن اسفتت    کارآگاهان نیروی انتظامی تصحنه جرم و تشخیص هویت بررسی

 وی بررسی شود. سرپرستیو در صورت ضرورت به  بازپرس

ن مه اررایفی   اگونگی بررسی صانه رر  قوسط این گروه به مورت آیینشرح وظ ی  و  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 :131ماده 

 کند. را ص در می دستورهای الزماقدا  و  غیرهفیلمبرداری از رسد و  صورت امکان، و در عكسبرداری
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طفور دقیفق در    بفه  مشخصف ت رسفد  ح و یف ت عالدسـتور بـازپرس  هویت م وفی میلو  نب شد به  هرگ ه :13۲ماده 

و برای قشخیص هویفت وی بفه هفر ناوکفه      در پرونده ثبت اار 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 :1تبصره 

 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 

 

 

 

را بف  وسف یل    صحنه جرم و محل کشف جسـد ت منجر به سلت حی تدادگس ری مكلفند در ررایح  ض بط ن :133ماده 

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 

 

 

و  برداشتاست ب ید به میزان الز   مؤثرمورود در صانه رر  که در کش  رر   آثار قابل انتقال از قم   :13۴ماده 

 میرض قل  نب شد.نمود که در مهر و موم به ناوی 

 

 

آوری  رمع از مال ب شدت ق  غیرقابل انتقالمواردی از قبیل م یی ت ریخ ه شده و  ادله وقوع رر ت  هرگ ه :13۵ماده 

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 
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 ح ضربت صدم ت رسمیت آسیبت ی روانی و س یر می ین ت ویبرای می ینه رراح تت آا ر و عال ب زپرس :13۶ماده 

نتوانـد  قف نونی   کند. اگر پزشفک  میدعوت ی  حست موردت از وی  أخذپزشک ق نونی را  نظره ی پزشكیت  آزم یش

 شود. دعوت می پزشك متخصص معتمدو ی  در ر یی پزشک ق نونی نب شدت  حضور یابد

 

 

 

 

 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 :13۷ماده 

دسـتور  داردت بف    در آن ورفود  ادله وقوع رر ت آالت و اسب بی  کش   حضور م تحبه  ظن قوین و ام راتت یقرا

 شود. ظن قوی در پروندهت انج   می قید جهاتو ب   بازپرس

 

 

 (و نیز م تمف ن ۱۵۳(و )۱۵۷قف یش و ب زرسی منزل و مال ک ر اشخ ص و مق م ت موضوع مواد ) مجوز :138ماده 

 قضـایی حضور مقام و با  برسد استان تأیید رییس کل دادگستری(این ق نونت ب ید به ۱۵۲م ده )  ررایح موضوع بند )ث(

 اررا شود.

 

 

 

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 :139ماده 

 ب شد. تر مهم
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شفود کفه ضفرورت     آید و در صورقی هنگ   شت انج   مفی  عمل می  و ب زرسی منزل در روز به قف یش :1۴1ماده 

مافل   کند و در صفورت امكف نت خفود در    را احراز و در صورقمجلس قید می ضرورتاق ض ،کند. ب زپرس دالیل 

 ی بد. حضور می

 طلوع آف  ب ق  غروب آن است. روز از :تبصره 

 

 

 

و  ب شفد  مـوردی ت قات هفر عنفوان ب یفد    به من زلت ام کن بس ه و قیطیل ورودمق   قض یی برای  دس ور :1۴1ماده 

به صراحت مشخص  آنت  گیردت زم نت دفی ت ورودت اموالت ام کن و نش نی میموضوعی که قف یش برای آن صورت 

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

مقف     را حداکثر ظرف بیست و ات ر سف عت بفه   برس نند و مراقت امضاء یا اثر انگشت متصرفت آن را به تنظیم کرده

 قض یی اعال  کنند.

 

 

 

 و در صورت ضرورت ب  ارشد حاضرانافراد در حضور م صرف ی   منزل یا محل سکنایو ب زرسی  تفتیش :1۴۲ماده 

حرمفت   ت ضمن رع یت موازین شرعی و ق نونیت حفظ نظح مافل مفورد ب زرسفی و مراعف ت    شهود تحقیقحضور 

 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 دو نفر از اهل محلحضور  ب 
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م صرف اسفت؛ امف    اشخ صی که در امر کیفری دخیل هس ند در هنگ   ب زرسی منوب به ار زه  حضور :1۴3ماده 

 شوند. ب زپرس حضور اشخ صی را برای قاقیق ضروری بداندت به دس ور وی در مال ح ضر می ان ن ه

 

 

 

 

 قواند ورود و خروج به مال ب زرسی را ق  پ ی ن ب زرسی ممنوع کند و ضرورتت ب زپرس می در صورت :1۴۴ماده 

اسف ف ده   مربفوب  ب  هم هنگی مق م تنیروی نظ می برای اررای این دس ور از نیروی ان ظ می و حست ضرورت از 

 است. در حکم ضابط دادگستریو  زیر نظر مق   قض یی نیروی نظامیصورتت  کند که در این

 

 

 

 

هف  و اشفی ی بسف ه     که م صرف منزل و مك ن و ی  اشی ی مورد ب زرسیت از بف زکردن مافل   در صورقی :1۴۵ماده 

که مورفت ورود   آنت  را بدهدت ام  ق  حد امك ن ب ید از اقدام قی بازگشایی دستورقواند  کندت ب زپرس می خودداری

 گرددت خودداری شود. خس رت می

 به مورت قصمیح قطییت قرار منع یف  موقفوفی   ووارد شود  خسارت مادیدر اررای این م دهت  که درصورقی: تبصره

اگفر موضفوع بفه     شخص مجر  نب شد ح فی  کننده قیقیت و ی  حكح برائت ص در شودت هم نین مواردی که ام ن ع

مگفر آنكفه ققصفیر     ی  ماكومیت م تح منجر شودت دولت مسؤول ربران خس رت استت جلب به دادرسيصدور قرار 

کند و به ب زپرس و ی  مفأموران   می صورتت دولت ربران خس رت  ب زپرس ی  س یر مأموران مارز شود که در این

 نم ید. مقصر مراریه می
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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 :1۴۶ماده 

به م تح ب  اح ی ب رف ف ر   ه  و اشی ی م یلق شود. ب زپرس مكل  است در مورد س یر نوش ه ه مییبه شتود قاقیق ارا

صورت وی به رر  افشف ی اسفرار    غیر این در نشودتکندت مورت افش ی مضمون و ما وای غیرمرقبط آنت  ب  رر  

 شود. ماكو  می

 

 

 

 

 ی کفه حفین  یو ادوات رر ت از قبیل اسلاهت اسن د و مدارك س خ گیت سكه ققلبی و قم می اشفی   آالت :1۴۷ماده 

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 گذاری می و شم ره قوصی 

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

ه ی مربوب که از مال اع بف رات قفوه قضف ییه اسفتت بفه مورفت        اموال و پرداخت هزینه نگتداریشیوه  :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. قصویت رییس قوه قض ییه می
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 کردن اشفی ،  اس رداد و ی  میدو درصورت صدور قرار منعت موقوفی ی  قرك قیقیت ب ید درب ره  بازپرس :1۴8ماده 

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  امور کیفریت دادگ ه نیز ب ید ضمن صدور رأیت نسبت به اس ردادت ضبط و ی  میدو  کردن اشی ، در قم   :1تبصره 

 اموال موضوع این م ده قییین قكلی  کند.

 قوانفد طبفق مقفررات    ی  دادگ ه در مورد اشی ، و اموال موضوع این مف دهت مفی  از قصمیح ب زپرس  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 

 

 

 

 

 

و  است و ی  مورت خرابی ی  کسر ف حش قیمفت آن شفود   هزینه نامتناسبکه نگتداری آن مس لز   م لی :1۴9ماده 

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  دادس  ن و ی  دس ور دادگ هموافقت و  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 :1تبصره 

 کند در اولویت خرید قرار دارد.مدعی م لكیتت هم ن قیمت را پرداخت  ان ن ه :۲تبصره 
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مربفوب   امنیت داخلی و خارجی کشورارقب ط ت مخ براقی افراد ممنوع استت مگر در مواردی که به  کن رل :1۵1ماده 

الز  قشفخیص داده   (این قف نون ۱۵۲برای کش  ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) یاب شد 

شود. کن فرل   و دفی ت کن رلت اقدا  می و ب  قییین مدت استان رییس کل دادگستریصورت ب  موافقت   شود. در این

است و این اخ ی ر  تأیید رییس قوه قضاییهاین ق نون منوب به  (۱۵۷) مك لم ت قلفنی اشخ ص و مق م ت موضوع م ده

 ب شد. نمی ق بل قفویض به س یرین

 شود. ارقب ط ت مخ براقی به مورت مصوبه شورای ع لی امنیت ملی قییین میو کیفی ت کن رل  شرایط :1تبصره 

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.

 

 

 

 ه ی ب نكی ی  دس ی بی به ادله وقوع رر ت حس ببرای کش  رر  و   تموارد ضروریقواند در  می ب زپرس :1۵1ماده 

 کن رل کند. حوزه قضاييبا تأييد رييس  اشخ ص را
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 کش  رفر ت به  ظن قویآید که  عمل می  در مواردی به مربوط به متهمو ب زرسی مراسالت پس ی  قف یش :1۵۲ماده 

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   کند و پس از امض ی م تحت آن را پیوست پرونده می قید می و مراقت را در صورقمجلس رسیبر

 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 ب شدت ب  أخذ رسید ز اهمیت نب شد و نگتداری آنت  ضرورت نداش هیان ن ه اشی ی مزبور ح 

 شود. ی  به ص حبش مس رد می

 به وسیله مأموران مورد اع مف د  قشخیص دادگ هت به محکومانضرورت ب زرسی مك قب ت و مراسالت  موارد :تبصره

قأییفدت  عفد    شفود. در صفورت   گردد و پس از قأییدت حست مورد ارس ل ی  به ماكو  قسلیح مفی  زندان اعم ل می

 رسد. مك قب ت و مراسالت ضبط و مراقت به اطالع دادگ ه می

 

 

 

 

 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 :1۵3ماده 

مؤسس ت م لی و 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  ه یی که شمول ق نون بر آنت  مس لز  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 آن ن قرار دهنددر دس رس  استت به درخواست مررع قض یی

مف تح   خالصی برایکه 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 موقتاز ما کمه و ماكومیت نب شدت حست مورد به 

 شود.   میماكو

را به  قواند اخ ی ر خود رییس قوه قض ییه می نیروهای مسلحکلی سری مربوب به  اسن د سری و به در خصوص :تبصره

 کند. تفویضرییس س زم ن قض یی نیروه ی مسلح 
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شفخص   مربوب را به وکیل خود یف   مؤثر در کشف جرمم تحت نوش هت اسن دت مداركت اسب ب و ادله  هرگ ه :1۵۴ماده 

کنفد. درصفورت    قواند آنت  را حست موردت در حضور وکیل یف  آن شفخص بررسفی    دیگری بسپ ردت ب زپرس می

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 مق   قض یی رسیدگیخود را به  که این اشخ ص عذر موره داش ه ب شندت ادله ام  در صورقی

 رر  نب ید مط لبه و مورد بررسی قرار گیرد. نوش هت اسن د و مدارك غیرمرقبط ب 

 

 

 

 

 

امفر بفه    بداندت قرار اررف ع  ضروریانج   ک رشن سی را  تقاضای یکی از طرفینبه  یا رأساًب زپرس  هرگ ه :1۵۵ماده 

طور دقیق  آن الز  است به ب ید موضوعی را که رلت نظر ک رشن س نسبت بهک رشن سی را ص در می کند. ب زپرس 

 کند. تعیین
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 از بین ک رشن س ن رسمی دادگس ری دارای صالحیت در رش ه مربوب قید قرعهک رشن س را به  ب زپرست :1۵۶ماده 

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 :1تبصره 

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.

 

 

 

 کنفد.  امرت قییین مفی  پیش از ارجاعک رشن س را ب  رع یت کمیتت کیفیت و ارزش ک رت  دستمزد ب زپرس :1۵۷ماده 

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 :1۵8ماده 

 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

 است. جهات رد دادرسک رشن س هم ن  رت ت رد :تبصره 
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كه اظهبارنظر   كند. در مواردي نظر وي مشخص مي  هنگام ارجاع موروع به كارشناس، مهلت معين را براي اعالم بازپرس :1۵9ماده 

تمديد مهلت كند كه  تقارايانجام شده، با ذكر دليل،  مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد رمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات

 .گردد بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابالغ مي ي  تواند براي ميبازپرس در اين صورت، 

چنانچه قببل از   شود. ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي بازپرس طور كتبي تقديم  ظرف مدت معين نظر خود را به هرگاه كارشناس  

 دهد. به آن ترتيب اثر مي دادگاهواصل شود،  بازپرس  ديگر نظر كارشناس به  انتخاب يا اخطار به كارشناس

 دارد. مي تخلف كارشناس را به مرجع صالحيتدار 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 :1۶1ماده 

مفوارد از نظفر بف زپرس در کشف  حقیقفت اهمیفت داشف ه        کفه بیضفی    کنفد. در صفورقی   قید می صورقمجلس

 به درخواست ب زپرس در مورد آنت  اظت رنظر کند. کارشناس مکلف استب شدت

 

 

 

 شود که ظرف متلت قییین شده در موارد فوریت پس از پرداخت دس مزدت به ک رشن س اخط ر می رز در :1۶1ماده 

قواننفد   طفرفین مفی   شود. ابالغ میطرفین نظر ک رشن س به  وصولمراقت قرار 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 یك

 کنند.
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 مخ لففت  تواننـد  مـی دارندت  حق حضورقاقیق و س یر اشخ صی که هنگ   اررای قرار ک رشن سی  شتود :1۶۲ماده 

 شود. اعال  کنند. این امر در صورقمجلس قید می با ذکر دلیلخود ب  نظریه ک رشن س را 

 

 

 

از ک رشفن ست بف زپرس مفوارد الز  را در     أخـذ توضـیح  ضرورت  یاک رشن سی  نقص نظریه در صورت :1۶3ماده 

 کفه  نم یفد. در صفورقی   دعفوت مفی  کند و او را بفرای ادای قوضفیح    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 :1۶۴ماده 

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
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 ب شد ی  در صورت قیدد ک رشن س نت بین نظفر آنف ن   محل تردیدنظریه ک رشن س به نظر ب زپرست  هرگ ه :1۶۵ماده 

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. او مربوب ارس ل و نظر 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 :1۶۶ماده 

 دهد. می ارجاع ک رشن س دیگرکند و موضوع را به  می به نحو مستدل ردنظر ک رشن س را  ب زپرس

 

 

از  قواند مط بق قوانین و مقررات مربوب گرددت می متضرر ک رشن س تخلفیكی از طرفین دعوی از  هرگ ه :1۶۷ماده 

 کند. مطالبه جبران خسارت ک رشن س

 

 

 و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان احضار –فصل ششم 

 جلب و تحقیق از متهم احضار، :مبحث اول

 ی  رلت کند.برای قوره اقت  ت کسی را به عنوان م تح احض ر و  دلیل کافینب ید بدون  ب زپرس :1۶8ماده 

 مقررات این م ده مورت ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است. قخل  از :تبصره
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از آن  شود که یک نسخه آید. احض ریه در دو نسخه قنظیح می عمل می  به احضاریهم تح به وسیله  احض ر :1۶9ماده 

 شود. میگردد و نسخه دیگر پس از امض ، به مأمور ابالغ مس رد  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 :1۷1ماده 

 رسد. مق   قض یی می یشود و به امض  قید می نتیجه عدم حضور

علفت   که به قشخیص مررع قض ییت حیثیت ار م عی م تحت عفت ی  امنیت عمومی اق ض ، کندت 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

 

 

 

 نباید کمتر از پنج روز باشد. می ن ابالغ اوراق احض ریه و زم ن حضور نزد ب زپرس ف صله :1۷1ماده 

 

 شود. می انج   ه کارت شناسایییاراو ب   استفاده از لباس رسمی بدوناحض ریه قوسط مأموران ابالغ  ابالغ :1۷۲ماده 

 

 کند. می تفهیمب شدت مأمور ابالغت مف د احض ریه را به وی  سواد بیشخص احض ر شده  هرگ ه :1۷3ماده 
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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 :1۷۴ماده 

در یكفی از   نوبـت آگهـی   یـك 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 ماه از تاریخ نشر آگهی، یكمتلت  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

 

 

 

 

قصفویری از   نگ ر )ایمیل(ت ارقبف ب  پی  ای و مخ براقیت از قبیل  ه ی( رای نه ه ی )سیس ح از س م نه اس ف ده :1۷۵ماده 

ابالغ اوراق قضف یی و هم نفین    راه دورت نم بر و قلفنت برای طرح شك یت ی  دعویت ارر ع پروندهت احض ر م تحت

 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 س م نهاگونگی اس ف ده از  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

 

 

 

به  واگذار کند. اگونگی اررای این م دهقواند ابالغ اوراق قض یی را به بخش خصوصی  قض ییه می قوه :1۷۶ماده 

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
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صورت  آیین دادرسی مدنیاس س ق نون  برغ احض ریه و دیگر اوراق قض یی و قواعد ابال قرقیب ت س یر :1۷۷ماده 

 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 :1۷8ماده 

 شود: عذر موره ماسوب می

 حضور شود.ای که م نع از  گونه دیر رسیدن احض ریه به 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

 ه ی واگیردار و بروز حوادث قتری م نند سیل و زلزله که مورفت عفد    متح از قبیل بیم ری به حوادث یاب ال :ت

 گردد.امك ن قردد 

 ی  حبس ب شد. م تح در قوقی  :ث

 .شود می ماسوب عذر موره بازپرس تشخیص به که عرف ً مواردی س یر :ج 

خفود   ت ب زپرس را از علت عفد  حضفور  پیش از موعد تعیین شدهب ر  قواند برای یک مواردت م تح می 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
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  شود. میجلب ت به دس ور ب زپرس عذر موجه خود را اعالم نکندحضور نی بدی   بدون عذر موجهکه  م تمی :1۷9ماده 

استت  متهم از احضاریه مطلع نشدهب زپرس اح م ل دهد که  و شده ب شد ابالغ قانونیاحض ریهت  که در صورقی  :تبصره

 نم ید. دیگر احض ر می ب ر فقط برای یکوی را 

 

 

 

 م تح را ص درکند: جلبت دس ور که ابتداء احضاریه فرستاده باشد بدون آنقواند  می بازپرسزیر  در موارد :181ماده 

 قطع عضو و ی  حبس ابد است.آنت  سلت حی تت  مجازات 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 ی 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 :181ماده 

 است ب ید قوسط ب زپرس امض ، و به م تح ابالغ شود. جلب

 

 کند که ب  او نزد ب زپرس ح ضر شفود. ان ن فه   می دعوترلت پس از ابالغ برگه رلتت م تح را  مأمور :18۲ماده 

قوانفد از سف یر    نی ز مفی  نم ید و در صورت نزد ب زپرس ح ضر می الحفظ جلب و تحتکندت مأمور او را  امتناعم تح 

 مأموران کمک بخواهد.
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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 :183ماده 

 شود. تعیین تکلیفکشیک ق ضی 

ضرورت ب  قوره به اهمیت رر ت وضییت م تحت کیفیت ارقك ب رر  و اح م ل فرار م تح ب   قشخیص موارد :تبصره

 کند. می درجرا در پرونده  موارد ضرورتاست. ب زپرس  بازپرس نظر

 

 

 

 

 در اخ یف ر  با تعیین مدت اعتبـار به نظر ب زپرس مارز ب شدت برگه رلت  متواری بودن متهم که در صورقی :18۴ماده 

 ر  م تح را ی ف ندت رلت و نزد ب زپرس ح ضر کنند. 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 :1تبصره 

 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،

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 :3تبصره 

 را از مق   قض یی أخذ کنند. مال
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 نزد ب زپرس بی ورند و در صورت عد  دس رسفی  بالفاصلهم تح رلت شده را  مکلفنددادگس ری  ض بط ن :18۵ماده 

تحویـل  صورت قأخیر از  قض یی ر نشینت در اولین وقت اداریت م تح را نزد او ح ضر کنند. دربه ب زپرس ی  مق   

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 

 ( این ق نون درخصوص م تم ن موضوع این م ده الزامی است.۱۱( ق  )۶۳مواد ) مقرراترع یت  :تبصره

 

 

 

 

 ت پرونده م تح رلت شده را ب  قنظیح صورقمجلس از شیبه ب زپرسفی قاضی کشیكم والیت  تعطیل ایامدر  :18۶ماده 

اقفدام ت بفه شفیبه     شفرح  نم ید و در نخس ین روز پس از قیطیلیت پرونده را ب  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 :18۷ماده 

امكف ن   امفر کیففری و   اهمیت و فوریتت ن واند نزد ب زپرس ح ضر شودت در صورت دهد موره قشخیص می بازپرس

 آورد. عمل می و قاقیق ت الز  را به رود می نزد اوانج   قاقیق تت ب زپرس 
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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 :188ماده 

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

 خروج شوند.م نع از  قوانند است و مرارع مربوب نمی خود منتفی خودبه

 

 

 

 

 

 

مكل  است بالف صله پس از حضور ی  رلت م تحت قاقیق ت را شروع کند و در صورت عفد    ب زپرس :189ماده 

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 موجـه یف    غیبت(این ق نون مب درت به قاقیق نم ید. در صورت ۳۳م ده )

 دادرس دادگف ه ی  در صفورت اق ضف ، بفه     دیگر ب زپرسقاقیق ت به دالیل ق نونیت دادس  ن انج   قاقیق ت را به 

 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
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حفق   وکیل دادگس ری همراه خود داش ه ب شفد. ایفن   یك نفرت قاقیق ت مقدم قی مرحلهقواند در  می م تح :191ماده 

این حفق در برگفه   شود  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 دف ع از م تح ی  اررای ق نون الز  و کش  حقیقت

 است. مجازات انتظامي درجه هشت و سه موجب به ترتيب يا عدم تفهيم اين حق به متهمهمراه داشتن وكيل  سلب حق :1تبصره 

استت ان ن ه م تح اقدا  به میرففی وکیفل در مرحلفه     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 :3تبصره 

 

 

 

 

 

 

 ب زپرست مط لیه ی  دس رسی به قم   ی  برخی از اوراقت اسن د ی  مدارك پرونفده را بف  ضفرورت    ان ن ه :191ماده 

قـرار عـدم   کشور ب شد ب ذکر دلیلت  داخلی ی  خ رری ررایح علیه امنیتبداندت ی  موضوع از  کش  حقیقت من فی

ق بفل   ظفرف سفه روز  شفود و   مفی  ابالغوی  وکیل یابه م تح  حضوریکند. این قرارت  به آنت  را ص در می دسترسی

 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.
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 کفه بفه آنتف  در دادسفرا     ررایح ق بفل گذشفت  است مگر در  غیرعلنی و انفرادیاز ش کی و م تح  تحقیق :19۲ماده 

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. س زش و ی  ارر ع امر به می نجیگری

 

 

 

 ت ش مل ن  ت ن   خف نوادگیت مشخصات متهمنم ید و سپس  اب دا، اوراق هویت م تح را مالحظه می ب زپرس :193ماده 

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     اعح از شفترت بخفشت   ت هم نین نش نی مال سكونت و مال ک ر اوتضروری و مرقبط

طفور دقیفق    شم ره قلفن ا بفت و همفراه او را بفه    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

 

 

 

 

اقامت  محلنم یدت  میکند مالی را که برای اق مت خود اعال   می تفهیم اب دای قاقیق به م تحدر  ب زپرس :19۴ماده 

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.  اعال  شده قبلی فرس  ده می مال اق مت 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  ابالغ اوراق دشوارکه  ای گونه به منظور قأخیر و قیلل به محل اقامت

شود. قشخیص قغییر مال به منظور قأخیر و قیللت ب  مقف می اسفت کفه بفه اقتف         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
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 .مراقت اظت رات خود ب شفد کند  قوره به حقوق م تح به وی اعال  می به قاقیق ب  پیش از شروع ب زپرس :19۵ماده 

 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 ل ی  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 وكيل متهم :تبصره

 

 

 

 است. ق  درره ات ر(این ق نون مورت ماكومیت ان ظ می ۵۳۱( ق  )۵۳۱از مقررات مواد ) قخل  :19۶ماده 

 

در  وی از دادن پ سخ ی  امض ی اظت راتت امتناعاخ ی ر کند. در این صورت مراقت  سکوتقواند  می م تح :19۷ماده 
 شود. قید می صورتمجلس

 

 کنفد. م تمف ن نب یفد بف      قاقیق مفی  انفرادیرز در موارد موارته حضوریت از م تم ن به ناو  ب زپرس :198ماده 

 یكدیگر داخل در مذاکره و مواضیه شوند.

 

یف    ه  ب ید بدون قغییرت قبدیل و ی  قاری  نوش ه شود و پس از قرائت برای م تح به امض ، پرسش پ سخ :199ماده 

 حق اس ف ده کند. نویسدت مگر آنكه نخواهد از این خودش پ سخ را می متهم باسواداو برسد.  اار انگشت
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گف ن بفه زبف ن ف رسفی     برای ش کیت مدعی خصوصیت م تحت ش هد و مطلیی که ق در به سخن 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 واوق نیست.

 

 

 

 فردبرای ش کیت مدعی خصوصیت م تحت ش هد و مطلیی که ن شنوا است ی  قدرت قكلح نفداردت   ب زپرس :۲11ماده 

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    رع یت کند.م ررح ب ید سوگند ی د کند که راس گویی و ام ن داری را 

 طور ک بی پ سخ دهند.  به نویسد ق  منشی شیبه سؤال را برای آن ن می

 

 

 

 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 
س ور دادس  ن به مراکز مخصفوص نگتفداری و   ضرورتت حست د 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. میاسالمی ماكو   مج زات

 اررایی این م ده قوسط وزیر دادگس ری ب  همك ری وزرای بتداشتت درم ن و آموزش پزشكی و ن مه آیین :1تبصره 

 رسد. شود و به قصویت رییس قوه قض ییه می قی ونت ک ر و رف ه ار م عی قتیه می

 .شود بوب اقدا  میررایح مشمول این م ده مس لز  پرداخت دیه ب شدت طبق مقررات مر ان ن ه :۲تبصره 
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آنت  سلت حی تت قطع عضوت حبس ابد و ی  قیزیر درره اتف ر و بف القر    مجازات قانونیکه  در ررایمی :۲13ماده 

ی  بیش از آن  علیه و هم نین در رن ی ت عمدی علیه قم میت رسم نی که میزان دیه آنت  الث دیه ک مل مجنیٌ است

مف تح را بفه واحفد مفددک ری      پرونده شخصیت انج   قاقیق تت دس ور قشكیلاست در حین  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

 .روان پزشكیو  گزارش پزشكی :ب

 

 

 

 و تحقیق از شهود و مطلعان احضار :مبحث دوم

 ربطت شخصی به قشخیص خود ی  ب  میرفی ش کی ی  به قق ض ی م تح و ی  حست اعال  مق م ت ذی ب زپرس :۲1۴ماده 

 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 :1تبصره 

رلفت   و در صورت عفد  حضفور   مجدداً احضارداش ه ب شد و ب زپرس آن عذر را بپذیردت  عذر موجهی که صورقی

 شود. می

قواند بفه صفورت    قاقیق از آن ن می مناصر به شت دت شتود و مطلی ن نب شدت دلیل پرونده که درصورقی :۲تبصره 

 آید. عمل رارع به دادرسی الك رونیكی بهبخش هف ح این ق نون و ب  رع یت مقررات  الك رونیكی
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پیش از قاقیفق یف     حداقل بیست و چهار ساعتش هد ی  مطلع از نیروه ی مسلح ب شدت ب ید  که در صورقی :۲1۵ماده 

وصول دس ور  او دعوت شود. فرم نده ی  رییس مربوب مكل  است پس از رییساز طریق فرمانده یا ما کمه  رلسه

 مق   قض ییت شخص احض ر شده را در موقع مقرر بفرس د.

 

 

 و ب زرویی از شتود و مطلی ن قبل از رسیدگی در دادگ هت غیرعلنی است. قاقیق :۲1۶ماده 

 

 

کنفد و منشفی اطالعف ت     بدون حضور م تح قاقیق میو از هر یک از شتود و مطلی ن رداگ نه  ب زپرس :۲1۷ماده 

در موارد ضفرورت   از شتود و مطلی ن تحقیق مجددرس ند.  کند و به امض ، ی  اار انگشت آن ن می را ابت 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
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و ک م ن شت دت را بفه شف هد قفتفیح      شهادت دروغ مج زات وحرمت پیش از شروع به قاقیقت  ب زپرس :۲19ماده 

نگ ر)ایمیفل(ت شفم ره    شغلت میزان قاصیالتت مذهتت مال اق متت پی  و ن  ت ن   خ نوادگیت ن   پدرت سنت  کند می

و ورفود یف  عفد  رابطفه خف د  و       قلفن ا 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

 

 

 

 

ی د  به خداوند م ی ل سوگند»کند:  مطلع پیش از اظت ر اطالع ت خود به این شرح سوگند ی د میو  ش هد :۲11ماده 

 .«کنح که رز به راس ی ایزی نگویح و قم   واقییت را بی ن کنح می

 

 

وارد شرایط شفت دت نب شفدت بفدون یف دکردن سفوگندت       شاهد یا مطلعصورقی که  قواند در می ب زپرس :۲11ماده 

 اس م ع کند. برای اطالع بیش راو را  اظت رات

 

 

 گردد و به امض ، ی  اافر  شودت سپس م ن آن قرائت می شتود و مطلی ن در صورقمجلس قید می اظت رات :۲1۲ماده 

ق در بفه   یا ورزد خودداری رسد و ان ن ه از امض ، ی  اار انگشت ام ن ع ی  از ادای شت دت ش هد ی  مطلع میانگشت 

 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  اارانگشت ی  ادای شت دت را  مکلف ب زپرس :تبصره

 کند. قیددر صورقمجلس 
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ایفن   احض ر نشده از قبیل ش هد ی  مطلع ممنوع اسفت و ان ن فه   متهمبه عنوان اقت   به کسی که  قفتیح :۲13ماده 

 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  داش هر نی ی  حیثی ی و ی  ضرر م لی برای ش هد ی  مطلع و ی  خ نواده آن ن ورود  بیم خطر هرگ ه :۲1۴ماده 

تدابیر و ب  ذکر علت در پروندهت  منظور حم یت از ش هد ی  مطلعه ب شدت ب زپرس ب استماع اظهارات آنان ضروریام  

 کند: زیر را اقخ ذ می

 ؛حضوری بین ش هد ی  مطلع ب  ش کی ی  م تح عد  موارته :الف

 ؛سكونت ی  فی لیت ش هد ی  مطلعاطالع ت مربوب به هویتت مشخص ت خ نوادگی و مال  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

ن یف   یشن س یی ش هد ی  مطلع حست مورد قوسط م تح ی  م تم ن ی  شف کی و یف  ورفود قفرا     در صورت :1تبصره 

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  میاالررا،شدن این ق نون قوسط وزارت دادگس ری قتیه  م ه از ق ریخ الز  ای است که ظرف شش 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. ( آن در مرحله رسیدگی در دادگ ه نیز اررا، می۵مقرر در این م ده و قبصره ) قرقیب ت :3تبصره 
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برای حضور خود درخواست هزینه ای ب و ذه ب کند یف  مفدعی ضفرر و     ش هد ی  مطلع که در صورقی :۲1۵ماده 

کنفد و   می ای که قوه قض ییه اعال  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

مذکور در این م ده خودداری کندت اس م ع شفت دت یف    ه ی  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 دس ور ب ز

 شود. می مذکور از مال اع ب رات مصوب قوه قض ییه پرداخت ه ی ب شدت هزینه

 

 

 

 

 

 

ی   قیداد شتود و یابیم ری ی  کتولت سن ن واند ح ضر شود  عللی از قبیلی  مطلع به  ش هد که در صورقی :۲1۶ماده 

در مافل  کنفدت بف زپرس    امر اق ضف ،  اهمیت و فوریتمطلی نت زی د و در یک ی  اند مال ب شند و هم نین هرگ ه 

 کند. ی بد و مب درت به قاقیق می حضور می
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 تأمين و نظارت قضايي قرارهاي –فصل هفتم 

دس رسی به م تح و حضور به موقع ویت رلوگیری از فرار ی  مخفی شدن او و قضمین حقفوق   منظور به  :۲1۷ماده 

ت دالیـل کـافی   صورت ورود الز ت در و قاقیق  تفهیم اتهامپرس پس از  برای ربران ضرر و زی ن ویت ب ز دیده بزه

 کند: 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
 ؛عد  خروج از حوزه قض یی ب  قییین وره ال زا  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

 ؛قیتد پرداخت از مال حقوق آن ن از سوی س زم ن مربوب
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
 ؛ن مه ب نكیت م ل منقول ی  غیرمنقول اعح از وره نقدت ضم نت أخذ وایقه :خ
 .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 :1تبصره

 شود. ص 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 می

 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 :3تبصره
 ب شدت صدور قرار کف لت و وایقه ر یز نیست. پذیر امك ن
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در  شودت مگر آنكه رسفیدگی بفه رفرایح ارقكف بی     ت قرار قأمین واحد ص در میمتهماتهامات متعدد  برای :۲18ماده 

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

  شود. م ن ست و مس قل ص در می

 

 

 

در مواردی  دیده کم ر ب شد. هر ح ل از خس رت وارد به بزهالكف له و وایقه نب ید در  وره ال زا ت وره مبلغ :۲19ماده 

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 

 

 

 

 به قبول آن و قبدیل قرار مکلفپرس م تح بخواهد به ر ی میرفی کفیلت وایقه بسپ ردت ب ز که صورقی در :۲۲1ماده 

 قواند در هر زم ن ب  میرفی کفیلت آزادی وایقه را قق ض  کند. است. در این صورت م تح می
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 محل تردیدالكف له  شود که مالئت او به قشخیص ب زپرس برای پرداخت وره شخصی پذیرف ه می کف لت :۲۲1ماده 

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

 

 

 

در پرونده مفنیكس   ذکر علتگذار قوسط ب زپرست مراقت ب   عد  پذیرش قق ض ی ک بی وایقه در صورت :۲۲۲ماده 

 از درره ات ر به ب ال است. محکومیت انتظامیقخل  از مقررات این م ده مورت  شود. می

 

 

خفود نیفز    تگذار کفیل یا وثیقه یامضانم ید و پس از  ص در میقرار درمورد قبول وایقه ی  کف لتت  بازپرس :۲۲3ماده 

 دهد. می گذارت قصویر قرار را به آن ن کند و ب  درخواست کفیل ی  وایقه می امضاءآن را 

 

 

 

در  گفذار قفتفیح کنفد کفه     وایقهت به کفیل ی  قرار قبولی کفالت یا وثیقهاست ضمن صدور  مکلف ب زپرس :۲۲۴ماده 

الکفالـه   وجـه  گفذارت  وی از ن حیه کفیل ی  وایقه 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 وایقه۵۳۶مف د م ده ) قفتیح :تبصره
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من تی به  قأمین ب ید فوری به م تح ابالغ و قصویر آن به وی قاویل شود. در صورقی که قرار قأمین قرار :۲۲۵ماده 

 شود. ب زداشت گرددت مف د قرار در برگه اعزا  درج می

 

 

 

 ب زداشف گ ه شود ق  میرفی کفیل ی  سپردن وایقه به  که در مورد او قرار کف لت ی  وایقه 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

 عد  پذیرش کفیل ی  وایقه اع راض کند. یامن تی به ب زداشت  قرار

که  دس رسی م تح به افرادی منظور قمتیدات الز  را به مکلفند رییس ی  می ون زندان وقرار  مررع ص درکننده :تبصره

چند  هری  وایقه میرفی نم ید  کندت فراهح کنند و هر زم ن م تحت کفیل گذار میرفی می وی برای ی ف ن کفیل ی  وایقه

مكلف  بفه    قاضـی کشـیك  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 ابت و قاویل مراقت :۲۲۷ماده 

 کند. می به بازپرس تسلیمو س عت قاویل م تح أخذ و 
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مفوردت  حسفت   قواندت می با معرفی و تحویل متهمگذار در هر مرحله از قاقیق ت و دادرسی  ی  وایقه کفیل :۲۲8ماده 

مرجع مزبور مکلـف  کند.  درخواست مرریی که پرونده در آنج  مطرح استخود را از  آزادی وثیقهی   رفع مسؤولیت

 بالف صله مراقت رفع مسؤولیت ی  آزادی وایقه را فراهح نم ید. است

 قوانفد  گفذار مفی   ب زداشت ب شد نیزت کفیل ی  وایقفه  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

 

 

 

 در موردی که حضور م تح برای قاقیق تت دادرسی و ی  اررای جزگذار  م تح از کفیل ی  وایقه خواس ن :۲۲9ماده 

 است.ممنوع داردت  ضرورتحكح 

 ان ظ می ق  درره ات ر است.مقررات این م ده مورت ماكومیت  قخل  از :تبصره

 

 

 

 وایقه گذاش ه استت در صورقی که حضفورش  یامل ز  شده  خودکه برای او قرار قأمین ص در و  م تمی :۲31ماده 

اخط ریهت  واقعی ابالغح ضر نشده استت در صورت  بدون عذر موجهشود و هرگ ه ا بت شود  الز  ب شدت احض ر می

شود. ان ن ه م تحت  ضبط می معادل وجه قرار دادس  ن أخذ و ی  از وایقه سپرده شدهوره ال زا  قییین شده به دس ور 

ظرف یـك  شود که  گذار اخط ر می سپرده ب شد به کفیل ی  وایقه کفیل میرفی کرده ی  شخص دیگری برای او وایقه

ت حسفت مفوردت   سـتان دستور داداخط 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 وایقهت می دل وره قرارت  الكف له وره

 شود. می اررا مطابق مقررات اجرای احکام مدنیدر اررای احك   کیفری و 

 شود. میمسترد  گذار به اررای دس ورت به وایقهمربوب  های ضروری کسر هزینه بر وره قرار وایقهت پس از مازاد مبلغ :تبصره

 



 81   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 

 

 

 

مافل   ت نشف نی منظور عدم امکان ابالغ واقعی اخطاریـه   بهگذار  ا بت شود که م تحت کفیل ی  وایقه هرگ ه :۲31ماده 

به این منظور از مال خ رج شده ی   کننده کف لت ی  وایقه اعال  نكرده ی  اق مت واقیی ی  قغییر آن را به مررع قبول

ابـالغ  شفودت   محرز 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 وایقهت قانونی

 

 

 

کسفر   الكف لفه  لهت در صورقی از مبلغ وایقه ی  ورفه  زی ن ماكو ٌب  رع یت مقررات مربوب و ضرر و  دیه :۲3۲ماده 

هفحت وی را طبفق    یف  کفیفل   گفذار  وایقهو  علیه حاضر نشود محکومٌو  میسر نباشد از بیمهآن  امکان وصولشود که  می

 ب شد. عذر موجهی هم نداشتهو  حاضر ننمودهمقررات 

 

 

در  قأدیه وره ال زا  ب شد ی  م تح خود ایداع وایقه کرده ب شفدت قرار قأمین ص در شدهت م ضمن  ان ن ه :۲33ماده 

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 وایقهت 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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 است و م تح حست مفوردت ب یفد   منتفیگذارت قرار قبولی کف لت ی  وایقه  کفیل ی  وایقه فوت در صورت :۲3۴ماده 

ی  ضبط وایقه صف در شفده    الكف له آنكه دس ور أخذ وره مگراقدا  کندت  جدیدی  ایداع وایقه  کفیلنسبت به میرفی 

 ب شد.

 

 

درب ره أخذ  دادس  نت دستور از ق ریخ ابالغظرف ده روز قوانند در موارد زیر  می گذار کفیل و وایقه م تحت :۲3۵ماده 

 است: کیفری دودادگاه اع راضت  کنند. مررع رسیدگی به این اعتراضالكف له و ی  ضبط وایقه  وره ال زا ت وره

 ؛است رعایت نشدهمربوب  مقرراتالكف له و ی  ضبط وایقه  شوند در أخذ وره ال زا  و وره هرگ ه مدعی :الف

 ؛حاضرکرده است ی  شخص ا لثی م تح را اند حاضر کرده ح ضر شده ی  او را موعد مقرر شوند م تح در هرگ ه مدعی :ب

بفه   گذار این ق نونت م تح ن وانس ه ح ضر شود ی  کفیل و وایقه(1۷8)جهات 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

 .مقرر ممكن نبوده استدر متلت او  فوت علتت به متهمگذار مدعی شوند قسلیح  ی  وایقه هرگ ه کفیل :ث

رأی  کند. به شك یت رسیدگی می خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسیدر قم   موارد فوقت  دادگ ه :1تبصره

 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 نزدیك

 ت بفه آن ناحراز اعسار  صورت در به ادع ی اعس ر م تح ی  کفیل رسیدگی و  دادگاه)ت(ت  بند در خصوص :3تبصره 

 کند. الكف له حكح می ال زا  ی  وره می فیت آن ن از پرداخت وره 
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و  الكف له و ی  ضبط وایقه ال زا  ی  وره دادس  ن مبنی بر أخذ وره پس از صدور دستورم تح  که در صورقی :۲3۶ماده 

رفع اثـر  ت دادس  ن ب  حاضر کند گذار او را ی  کفیل ی  وایقه حاضر شودت در مررع قض یی اتمام عملیات اجرایی پیش از

صورتت اع بف ر قفرار    اینکند. در  را ص در می از وجه قرار أخذ یا ضبط حداکثر تا یك چهارمت دس ور از دستور صادره

تکمیل وجه است. هرگ ه م تح خود ایداع وایقه کرده ب شدت مكل  استت نسبت بفه   قأمین ص دره به قوت خود ب قی

خفود را   کند و ان ن ه شخص ا لث از م تح کف لت نموده و ی  ایداع وایقه کرده ب شد و رفع مسؤولیت اقدا  قرار

ا لثت رفع مسؤولیت خود  که شخص اقدا  کند. در صورقی یل وجه قرارتکمدرخواست نكندت مكل  است نسبت به 

 .کند ردید اقدا  می گذار را درخواست کندت م تح حست موردت نسبت به میرفی کفیل ی  وایقه

میف دل   بخشی از ورفه قفرارت   دستور ضبطگذار ی  کفیلت ظرف ده روز از ق ریخ ابالغ  م تح ی  وایقه هرگ ه :1تبصره 

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.

در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاراي آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنبان را بالفاصبله    :۲ تبصره 

جر جهت اقدام الزم به دادستاني كل كشور اعالم نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجغ ذي ربط اعالم شود. چنانچه تعقيب اين افراد من

اعالم مي كند. در صورت  دادستاني كلقاري اجراي احکام خالصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به  به محکوميت قطعي شود،

 تقاراي مالقات از سوي كنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني كل اعالم مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
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بفر   کف فی  ن و امـارات یدالیل، قرات مگر در مورد ررایح زیرت که ر یز نیست موقتبازداشت قرار  صدور :۲3۷ماده

 قوره اقت   به م تح داللت کند:

ميزان ديه آنها ثلث ديه  كهيا قطع عضو و  جنايات عمدي عليه تماميت جسماني  ، حبس ابدآنها سلب حيات مجازات قانونی جرايمي كه :الف

 ؛استعليه يا بيش از آن  امل مجنيٌك

 ؛که درره ات ر و ب القر است تعزیریررایح  :ب

 ؛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

کفه مشفمول    اس ف ده از سند مجیول در صفورقی  یا ارقش ،ت اخ الست خی نت در ام نتت ریل سرقتت کالهبرداریت :ث

 از ررایح مذکور ب شد. علت ارقك ب هر یک به  محکومیت قطعی س بقه یك فقره و م تح دارای بند)ب( این م ده نب شد

قف ریخ   قوانین خ صت به رز قوانین ن ظر بر ررایح نیروه ی مسلح ازب زداشت موقت الزامیت موضوع  موارد :رهتبص

 است. ملغیاالررا، شدن این ق نون  الز 
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 است: از شرایط زیر  وجود یکیبه  منوطم ده قبلت  قرار ب زداشت موقت در موارد مذکور در صدور :۲38ماده 

 ب  م تم ن دیگر ی  شفتود و مطلیف ن واقیفه    تبانیب عث  یاو ادله رر   از بین رفتن آثارمورت  زاد بودن م تح 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  خانواده جان شاکی، شهود یا مورت به خطر اف  دنم تح مخل نظح عمومیت  آزاد بودن :پ

 

 

 

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 :۲39ماده 

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

 

چهار  حداکثر ظرف بیست ونزد دادس  ن ارس ل شود. دادس  ن مكل  است  فوریب زداشت م تح ب ید  قرار :۲۴1ماده 

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 دادگاه صالحاخ الف ب  

 شود. ب زداشت می
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فوری  شود و مورت دیگری برای ادامه آن نب شدت ب زپرس ب  موافقت دادس  ن علت بازداشت مرتفع هرگ ه :۲۴1ماده 

است. اگر  با دادگاه صالح حل اختالفکند. در صورت مخ لفت دادس  ن ب  قصمیح ب زپرست  می بازداشترفع از م تح 

 بازپرسکند. تقاضا آن را از ب زپرس  تبدیل یاب زداشت  فك قرارقواند  نیز مورب ت ب زداشت را مرقفع بداندت میمتهم 

کنفد. در صفورت رد    مفی  اظهـارنظر طور مس دل رارع بفه درخواسفت مف تح      به پنج روزفوری و حداکثر ظرف 

 اعتـراض  قواند ظرف ده روز بفه آن  شود و م تح می پرونده ابت و قرار رد به م تح ابالغ می درخواستت مراقت در

 را مطرح کند. درخواستقواند این  می بار  در هر ماه فقط یكکند. م تح 

 

 

 

 

س یر  ( این ق نون ق  دو م ه و در۱۵۲موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده )در ررایح  هرگ ه :۲۴۲ماده 

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 

بق ی قفرار ورفود داشف ه    اگر علل مورتی برای  دادسرا نشودت ب زپرس مكل  به فک ی  قخفی  قرار قأمین است.

قواند از این قصمیح ظفرف ده روز از   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 فك یا تخفیف قرارص لح اع راض کند.  ق ریخ ابالغ به دادگ ه

 است. دادس  ن برسد و در صورت مخ لفت دادس  نت حل اخ الف ب  دادگ ه ص لحقأمین ب ید به قأیید 

دادس  نت حل اخ الف بف    برسد و در صورت مخ لفت ب ید به قأیید دادس  نت بازداشت موقتفکت قخفی ت ی  ابق ی 

م ه اعم ل   هر یک م ه ی  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  یكاز  س یر ررایحو در  دو سالمدت ب زداشت موقت از  سلت حی تمج زات  در ررایح مورتدر هرصورت 

 کند. قج وز نمی
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 در دادسرا و دادگ ه اسفت و سف یر قرارهف ی    مجموع قرارهای صادرهمدت ب زداشتت ش مل  حداکثر نصاب :1تبصره 

 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 

 نشده ب شد.وفق این م دهت نسبت به قرار اظت رنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند  تشدیدقاقیق ت ب  رع یت مقررات این ق نونت قرار قأمین ص دره را  تمام مراحل در قواند می ب زپرس :۲۴3ماده 

 دهد. یا تخفیف

 مبلغ آن است. قغییرنوع قرار ی   قبدیلقخفی  قرار قأمینت اعح از  قشدید ی  :تبصره
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از را  قفأمین  تشدید یا تخفیـف قواند  می پیش از تنظیم کیفرخواستدر رری ن قاقیق ت مقدم قی ق   دادس  ن :۲۴۴ماده 

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 تقاضای فرجامدرخواست کند. 

 قطعـی شود. قصمیح دادگ ه در ایفن مفوارد    در صورت رد درخواستت مراقت رد در پرونده ابت می کند.رسیدگی 

 است.

 بـار  یـك  قوانفد بفیش از   نمی تشدید یا تخفیفدادس  ن ی  م تح به شرح مقرر در این م دهت در مورد  قق ض ی :1تبصره

 مطرح شود.

 نم ید. می اتخاذ تصمیمآن  تخفیف یا تشدیدت نسبت به متناسب نباشدت قرار قأمین ص دره به نظر دادگاه ان ن ه :۲تبصره 

 

 

 

 

 

 

 به اخ الف العاده وقت فوق( این ق نون مكل  است در ۲۶۶( و )۲۶۲(ت )۲۶۵ص لح موضوع مواد )  دادگ ه :۲۴۵ماده 

 است. قطعیدادگ ه  تصمیمدادس  ن و ب زپرس ی  اع راض م تح رسیدگی نم ید. 
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 که پرونده م تح در دادگ ه مطرح شده و از م تح قبالً قأمین أخذ نشده ی  قأمین قبلفی من ففی   مواردیدر  :۲۴۶ماده 

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.

 

 

 

 

 

 

 

شف مل   را کفه  قرار نظارت قضاییت صدور قرار قأمین عالوه برب  رر  ارقك بیت  متناسبقواند  می ب زپرس :۲۴۷ماده 

 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

                                                    ؛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 مق   قض یی تضمین الزم برای جبران خساراته یت در صورت ارادرجه هفت و هشتقیزیری  در ررایح :1تبصره 

 به صدور قرار نظ رت قض یی اک ف ، کند. فقطقواند  می

 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

 

 

 

 

 



 91   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

مندرج در دس ور  که مدت در صورقی است. م ه و ق بل قمدید شش منع خروج از کشورقرار  اعتبار مدت :۲۴8ماده 
 م نع از خروج شوند.قوانند  نمی است و مرارع مربوب خود به خود منتفیمنع خروج منقضی شودت این دس ور 

 

 

 

صدور قرار ممنوعیت از نگتداری سالح دارای مجوزت سالح و پروانه مربوب أخذ و به یكی  در صورت :۲۴9ماده 
 کند. اعال  می شود و ب زپرس مراقت را به مررع ص درکننده پروانه مالت ی مج ز نگتداری سالح قاویل می از

 

 

 

 و ب  نوع و اهمیت رر ت شدت مج زاتت ادله و اسفب ب  موجه ومستدل نظ رت قض یی ب ید  وقأمین  قرار :۲۵1ماده 
و رسفمیت سفنت    اقت  ت اح م ل فرار ی  مخفی شدن م تح و از بین رف ن آا ر رر ت س بقه مف تحت وضفییت روحفی   

 ب شد. متناسبرنست شخصیت و حیثیت او 
 از درره ات ر به ب ال است.مورت ماكومیت ان ظ می  نامتناسب تأمینأخذ  :تبصره

 

 

 

کندت  علیه در مواعد مقرر ح ضر شودت ی  پس از آن ح ضر و عذر موره خود را ااب ت م تح ی  ماكو ٌ هرگ ه :۲۵1ماده 
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
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اسفت   ای ن مه ( این ق نونت به مورت آیین۲۵۷قراره ی نظ رت و بنده ی )ج( و )چ( م ده )اررای  شیوه :۲۵۲ماده 

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  نظارت قضایی قرارمندرج در  دستورهایم تح  که در صورقی :۲۵3ماده 

 تخفیفدر مج زات وی  ب  رع یت مقررات ق نونی تواند دادگاه میت پیشنت د دادس  نبرسد و ی   تأیید دادستانبه  ب ید

 دهد.

 

 

 ب  قرار قأمین ص در شده اسفتت قخلف  کنفدت قفرار     توأمم تح از اررای قرار نظ رت قض یی که  هرگ ه :۲۵۴ماده 

قرار ص دره به قفرار   تمستقل 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

 

 

 

شوند و از سوی مرارفع   که در رری ن قاقیق ت مقدم قی و دادرسی به هر علت ب زداشت می اشخ صی :۲۵۵ماده 

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
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 زیر شخص ب زداشت شده مس اق ربران خس رت نیست: در موارد :۲۵۶ماده 

 ؛گن هی خود ب شد ه اسن دت مدارك و ادله بییدر ارا خوددارین شی از  ب زداشت شخصت :الف

 ؛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

 

 

 

 خودت درخواست گناهی بیح کی از  رأی قطعیم ه از ق ریخ ابالغ  ب زداشت شده ب ید ظرف شش شخص :۲۵۷ماده 
به ان خ ب ریفیس قفوه    ت م شكل از سه نفر از قض ت دادگ ه قجدیدنظر اس  ناستانی کمیسیونربران 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
میسیون موضـوع  کخود را بفه   اعتراضاز ق ریخ ابالغت  قواند ظرف بیست روز ت این شخص میرد درخواستصورت 

 این ق نون اعال  کند. (۲۵8ماده )

ع لی  ربران خس رت م شكل از رییس دیوان کمیسیون ملیشخص ب زداشت شدهت در  به اعتراض رسیدگی :۲۵8ماده 
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

 است. قطعیکمیسیون 

 

 

اافر   که ب زداشفت بفر   است و در صورقی دولت( این ق نون بر عتده ۲۱۱خس رت موضوع م ده ) ربران :۲۵9ماده 
به مسفؤول   قواند ب شدت دولت پس از ربران خس رت می تقصیر مقامات قضاییو ی   شهادت کذبت مغرضانه جرم اعالم

 اصلی مراریه کند.
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( این قف نونت صفندوقی در وزارت دادگسف ری قأسفیس     ۲۱۱خس رت موضوع م ده )پرداخت  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

 

 

 

( ایفن قف نونت بفه مورفت     ۲۱۳( و )۲۱۷ه ی موضفوع مفواد )   کمیسیون یرسیدگی و اررای آرا شیوه :۲۶1ماده 

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

 رسد. قض ییه می قوه قصویت رییس

 

 

 بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات 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 ی  وکیل وی اعال 

یف  برائفت مفؤار     نم ید که در کش  حقیقتت مطلبی اظت ر کند ی  مدرکی ابراز آخرین دفاعم تح ی  وکیل وی در 

 ب شدت ب زپرس مكل  به رسیدگی است.

 

 

که م تح ی  وکیل وی برای أخذ آخرین دف ع احض ر شود و هیچ یک از آنف ن بفدون اعفال      در صورقی :۲۶3ماده 

 شود. می تصمیمت اقخ ذ بدون أخذ آخرین دفاعمورهت حضور نی بدت  عذر
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 ت ب زپرس مكل  است به صفورت مسف دل و  ختم تحقیقاتانج   قاقیق ت الز  و اعال  کف یت و  پس از :۲۶۴ماده 

 من ستت اعال  کند. قرارروز در ق لت  حداکثر ظرف پنجمس ندت عقیده خود را 

 

 

ببه   قرار جلب  رر  به م تحت  انتسابورود ادله ک فی برای  و عمل ارقك بی جرم بودندر صورت  ب زپرس :۲۶۵ماده 

 قبرار منبت تعقيب    م تحت  برای ان س ب رر  به 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  چنانچهرا نزد ب زپرس برگرداند. کند و پرونده  اعال  کتبی را مالحظه و نظر خود را به طور

 شود. ص در می تعقیب موقوفی قرارقیقیت ب شدت 

 

 

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

 

 

پرونده به مررع ص لح ارسف ل   تعدم 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

شود. ق ضفی مربفوب مكلف      می آزاد بالف صلهب شدت  بازداشتگردد و ان ن ه م تح  می ملغی قرار نظ رت قض یی

 اار نم ید.است از قرار قأمین مأخوذه رفع 
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که عقیده دادس  ن و ب زپرس بر رلت م تح به دادرسی ب شفدت دادسف  ن ظفرف دو روز بف       در صورقی :۲۶8ماده 

 کند. می ارسالبالف صله پرونده را به دادگ ه ص لح  از طریق شعبه بازپرسیکیفرخواستت  صدور

 

 

برای  ب شد و ب زپرس بر عقیده خود اصرار کندت پرونده مخالفمورد که دادس  ن ب  عقیده ب زپرس  در هر :۲۶9ماده 

 شود. ارس ل و طبق قصمیح دادگ ه عمل می دادگاه صالحت به حل اختالف

 

 

 بر موارد مقرر در این ق نونت قراره ی ب زپرس در موارد زیر ق بل اع راض است: عالوه :۲۷1ماده 

 ؛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  یك

 

 

 

 بین دادس  ن و ب زپرس و رسیدگی به اع راض ش کی ی  م تح نسبت به قراره ی ق بلحل اخ الف  مررع :۲۷1ماده 

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 
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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

 

 

 اع راضتش کی ی  م تح نسبت به قراره ی ق بل  رسیدگی به اعتراض وبین ب زپرس و دادس  ن  حل اختالف :۲۷3ماده 

مورد قراره ی منع  در مگراستت  قطعیگیرد. قصمیح دادگ ه در این خصوص  دادگ ه صورت می العاده جلسه فوقدر 

( این ق نون که در صورت قأییدت ۱۵۲) 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.

 

 

 قـرار بداندت آن را نقض و  موجهدر صورقی که اع راض ش کی به قرار منع ی  موقوفی قیقیت را  دادگ ه :۲۷۴ماده 

قواند  می بدون نقض قرار کند. در مواردی که به نظر دادگ هت قاقیق ت دادسرا ک مل نب شدت ص در می جلب به دادرسی

به تفصیل و بدون قاقیق ب ید  موارد نقصکند.  خود اقدا  به قكمیل قاقیق ت یاقكمیل قاقیق ت را از دادسرا بخواهد 

قوسط دادگ هت ب زپرس قاقیق ت خفود را ادامفه    صورت نقض قرار اناطه در در قصمیح دادگ ه قید شود. هرگونه ابهام

 دهد. می

 

 

 مربوب ب  انجف   قاقیقف ت مفوردنظر   به دادسرا اع ده شودت دادسرای  تکمیل تحقیقاتپرونده برای  هرگ ه :۲۷۵ماده 

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. مراقت را برای رفع ابت   از دادگ ه اس یال  می
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قوسط دادگ هت بف زپرس مكلف  اسفت    و صدور قرار رلت به دادرسی  نقض 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

 

 

بف ر   توان نمیشودت  قطعیعمل ارقك بیت قرار منع قیقیت ص در و به هر دلیل  جرم نبودنبه علت  هرگ ه :۲۷8ماده 

قفرار منفع قیقیفت صف در و در      تدلیلعلت فقدان ی  عد  کف یت . 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
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 شود: موارد زیر قید می در کیفرخواست :۲۷9ه ماد

پدرت شترتت سنت شغلت شم ره ملیت شم ره شن سن مهت  ش مل ن  ت ن   خ نوادگیت ن   مشخص ت م تحت :الف
 ؛مذهتت مال اق مت و وضییت قأهل او ق بییتت

قرار قأمین ی  نظ رت قض یی بودن م تح و نوع آن و ی  ب زداشت بودن وی بف  قیفد علفت و     آزادت قات :ب
 ؛شروع ب زداشت ق ریخ

 ؛روس  ت شترت ن حیهت منطقهت خی ب ن و کواهق ریخ و مال وقوع رر  اعح از بخشت دهس  نت  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

 

 

 

 

 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     قاقیق ت دادسرا روشن ب شد و دادگ هکه مجموع اعم ل ارقك بی م تح در ن یجه  در صورقی

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.
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برای آزادی م تح ی  قبدیل قرار قأمین به ورودآیدت دادسرا  موجبیقبل از ارس ل پرونده به دادگ هت  گ ههر :۲81ماده 

 کند. ب  رع یت مقررات ق نونی اقدا  می

 

 

 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 ی  علیه م تح را که له  دالیل ردید تواند فقط میکیفرخواست را مس رد ی  اصالح کند و 

 دادگ ه اعال  کند.

 

 

 

ت رضف یت  جرایم قابـل گذشـت  صدور کیفرخواست و قبل از ارس ل به دادگ هت هرگ ه ش کی در  پس از :۲83ماده 

کنفد.   می عدول خود را به دادس  ن اعال  کندت در صورت ورود پرونده در دادسرات دادس  ن از کیفرخواست قطیی

ت هرگ ه ش کی رض یت 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    

رض یت ش کی نوع مج زات قغییر کندت دادسف  ن  ن یجه  که در و در صورقی عدول و تعقیب را معلق کندکیفرخواست 

 کند. ص در می کیفرخواست جدید از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اس س

 

 

هف ی مخ لف     دادگف ه  صالحیت ذاتـی به م تح که رسیدگی به آنت  در  اتهامات متعددان س ب  در صورت :۲8۴ماده 

 شود. ص لح ص در میه ی  خط ب به هر یک از دادگ ه کیفرخواست جداگانه استت
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 مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان تحقيقات -فصل نهم

 ای از دادسفرای عمفومی و انقفالب بف  عنفوان      دادگ ه اطف ل و نوروان ن و در مال آنت شیبه در مییّت :۲8۵ماده 

شفود.   قشفكیل مفی   به سرپرس ی یكی از می ون ن دادس  ن و ب  حضور یک ی  اند ب زپرست دادسرای ویژه نوجوانان

طور   (این ق نون که به۱۶۵(و )۱۵۴) ررایح موضوع مواد به جزقاقیق ت مقدم قی ررایح افراد پ نزده ق  هجده س ل 

 آید. به عمل می گیردت در این دادسرا مس قیح از سوی دادگ ه صورت می

بفه عمفل    اطف ل و نوروانف ن  دادگاهطور مستقیم در  زیر پانزده سال بهمقدم قی قم می ررایح افراد  قاقیق ت :1تبصره 

 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 آا رت عال

صورت دس گیری ویت موظفند م تح را حست موردت فوری به دادسرا ی دادگ ه اطف ل و نوروانف ن قاویفل دهنفد.    

 وروان ن نیست.به دادسرا ی  دادگ ه اطف ل و ن وقت اداری و نیز ای   قیطیل م نع از رروع یانقض 

 

 

 

 

پرونده  نیزت قشكیل پنج و ششاین ق نونت در ررایح قیزیری درره  (۲۵۱) 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

 

 

 

 



 111   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

حست موردت اطف ل و نوروان ن موضوع ایفن قف نون را بفه    قاقیق ت مقدم قیت مررع قض یی  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 حقیقی ی  حقوقی که مصلات بداندت می

 ب شند. شخص ً ملز  به میرفی خود به دادگ ه می نیز ررع قض یی میرفی نم یند. افراد پ نزده ق  هجده س لرا به م

میرفی  صورت عجز از پذیر است. در أخذ کفیل ی  وایقه قنت  از م تم ن ب الی پ نزده س ل امك ن صورت ضرورت، در

قوانفد بف     دادسرا ی  دادگف ه مفی   ( این ق نونت۲۱۷م ده )بینی شده در  کفیل ی  ایداع وایقه 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 )

 موقتت ق بع کلیه آا ر و احك   قرار ب زداشت موقت است. قرار نگتداری :تبصره

 

 

 

 

 و اختيارات دادستان كل كشور وظايف -فصل دهم

 منظور حسن ارفرای  دارد و به  نظارتعمومی و انقالب و نظ می  کلیه دادسراهایکل کشور بر  دادس  ن :۲88ماده 

الز  را خطف ب بفه    کند و قذکرات و دسف وره ی  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 :1تبصره 

قض تت مرارع قضف یی   برخورد نم ید حست مورد مراقت را برای قیقیت ق نونی به دادسرای ان ظ می تخلف یا جرم

 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 
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 ر یی و قغییر شغل و مال خدمت مق م ت قض یی دادسفراه   ان ص بت ر به تواند میکل کشور  دادس  ن :۲89ماده 

 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 :1تبصره 

 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

 

 

 

کل کشور مكل  است در ررایح رارع به اموالت من فع و مصف لح ملفی و خسف رت وارده بفه      دادس  ن :۲91ماده 

و  پیگیـری  المللفی  خ رری و ی  بفین  صالح داخلیت عمومی که نی ز به طرح دعوی دارد از طریق مرارع ذی حقوق

 نم ید. نظارت

 

 

عتفده   که مط بق ق نونت قیقیت و رسیدگی بفه قخلفف ت مق مف ت و مسفؤوالن کشفوری بفه       در مواردی :۲91ماده 

 گیرد. می صورت عالی کشور دادسرای دیوانکشور استت اقدام ت مقدم قی و انج   قاقیق ت الز  قوسط  ع لی دیوان

 

 

 مرارع قض یی مكلفند در موارد ق نونی پس از اقخ ذ قصمیح بر ممنوعیت خروج اشخ ص از کشورت کلیه :۲9۲ماده 

 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

 کند. ممنوعیت خروج اقدا  می رفعمرارع مربوبت نسبت به  قوسط
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  غایـب و  امور محجورینو  اوقاف عامهو  خیریهت امور دولتو دع وی رارع به  حقوق عامهدر موارد  هرگ ه :۲93ماده 

قانوني تشخيص  یاشرع و  بیّن خالف حكح مذکور را دادستان کل کشورص در شود و  حکم قطعیسرپرست  بی مفقوداالثر

 مي كند. اعالم رييس قوه قضاييه( به 744مراتب را جهت اعمال ماده )طور مستدل  دهد به

 

 

 رسیدگی و صدور رأی کیفری،  های دادگاه -بخش سوم

 هاي كيفري و صالحيت دادگاه تشكيالت -فصل اول

و  اطفـال و نوجوانـان  ت دادگف ه  انقالبت دادگ ه کیفری دوت دادگ ه کیفری یكبه دادگ ه کیفری  ه ی دادگ ه :۲9۴ماده 

 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 :۲9۵ماده 

 

نيز رسميت مي يابد در صورت عدم حضور ريبيس   با حضور دو عضواست كه   رییس و دو مستشار داراي کیفری یك دادگاه :۲9۶ماده 

 رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايي بيشتري دارد.

 هف  قشفكیل   و به قشخیص رییس قوه قض ییه در حوزه قض یی شترسف  ن  مرکز استاندر  کیفری یك دادگ ه :1تبصره 

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
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هف ی کیففری یفک و دو قبفدیل      ی مورود به قرقیت بفه دادگف ه  یکیفری اس  ن و عمومی رزا ه ی دادگ ه :3تبصره 

رسفیدگی   ررا، شدن این ق نون در دادگ ه ابت 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

 

 

 

 

 

 

مرکز هر اس  ن و به قشخیص رییس قوه قض ییه در حوزه قض ییه شترس  ن ه  قشفكیل  در  انقالب دادگ ه :۲9۷ماده 

 داراي( اين قانون 901) مندرج در بندهاي )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده موجب مجازاتبراي رسيدگي به جرايم اين دادگاه  می شود.

البدل يا  موروعات با حضور رييس يا دادرس علي رسيدگي به ساير. دادگاه براي دارد رسمیت نیزبا دو عضو است كه  رییس و دو مستشار

 شود. مستشار تشکيل 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

 

 

 است. نظر مشاور، مشورتیشود.  تشکيل مي مشاور یكیك قاضی و اطفال و نوجوانان با حضور  دادگاه :۲98ماده 

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

مشمول مف ده  به رز ررایح  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)
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ضرورت به قشخیص رییس قوه قض ییه در حوزه بخفشت دادگف ه عمفومی بخفش قشفكیل       در صورت :۲99ماده 

 کند. سیدگی میبه قم می ررایح در صالحیت دادگ ه کیفری دو ر 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 :1تبصره 

 نب شد بالم نع است. دادگستریدع وی حقوقی و کیفریت ضرورقی به قشكیل  میزان

 میزان دع وی حقوقی و کیفریترییس قوه قض ییهت در حوزه قض یی بخشت یی که به لا ظ کثرت  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 :311ماده 

قشخیص دهد  ضروری که دادگ ه حضور این اشخ ص را 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 یك،که در این مورد 

 امی بداند.دادگ ه حضور آن ن را الز 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 :311ماده 

 دیگری ب شد. مررع
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 شود: زیر در دادگ ه کیفری یک رسیدگی می به ررایح :31۲ماده 

 ؛مج زات سلت حی ت ررایح مورت :الف

 ؛حبس ابد ررایح مورت: ب

 ؛آن بيش از یاكامل  دیه نصفبا میزان مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني  جرايم موجب :پ

 ؛و باالتر سهدرجه مجازات تعزيري  جرايم موجب :ت
 .و مطبوع قی ررایح سی سی :ث

 

 

 

 

 شود: رسیدگی می انقالبزیر در دادگ ه  به ررایح :313ماده 

 االرضت بغیت قب نی و ار م ع علیه رمتوری اسفالمی  ما ربه و افس د فیامنیت داخلی و خ رریت  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
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 شود.  می در دادگ ه اطف ل و نوروان ن رسیدگی اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسیررایح  به کلیه :31۴ماده 

 شرعی نرسیده است.حد بلوغ طفلتکسی است که به  :1تبصره 

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

 

 

 

 

 مرکفز  در دادگاه کیفری یك( این ق نون به طور علنی ۱۱۲سی سی و مطبوع قی ب  رع یت م ده ) به ررایح :31۵ماده 

 شود. رسیدگی می هیأت منصفهاس  ن مال وقوع رر  ب  حضور 

 ی آن است.ین مه اررا مطبوع ت و آیینو قرقیب ت هیأت منصفهت مط بق ق نون  احك   :تبصره

 

 

 

 شود. ، در دادگاه صالح رسيدگي ميطور مستقیم بهمنافي عفت  به جرايم :31۶ماده 

 منظور از جرايم منافي عفت در اين قانون، جرايم جنسي حدي، همچنين جرايم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.  تبصره:
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 گ نه و می ون ن و مش وران آن نت رییس و اعض ی مجمع قشفخیص  اقت م ت رؤس ی قوای سه به رسیدگی :31۷ماده 

و می ونف ن   مصلات نظ  ت اعض ی شورای نگتب نت نم یندگ ن مجلس شورای اسالمی و خبرگ ن رهبفریت وزیفران  

 اران مراکفز اسف  ن و  فرم ند وزیرانت دارندگ ن پ یه قض ییت رییس و دادس  ن دیوان ما سب تت سفیرانت اس  ندارانت

ه ی  افسران نظ می و ان ظ می از درره سرقیپ و ب القرو ی  دارای درره سرقیپ دومی ش غل در مال جرایم عمومی

ه ی کیفری قتران  موردت در صالحیت دادگ ه حست مدير كل اطالعات استان ها سرلشكری و ی  فرم ندهی قیپ مس قلت

 قوانین خ ص در صالحیت مرارع دیگری ب شد. مورت استت مگر آنكه رسیدگی به این ررایح به

در  این م ده بر دارندگ ن پ یه قض یی و افسران نظ می و ان ظ می در صورقی است که حست موردت شمول :1تبصره 

 قوه قض ییه ی  نیروه ی مسلح انج   وظیفه کنند.

 که در صالحیت س زم ن قض یی نیروهف ی افسران نظ می و ان ظ می موضوع این م ده  به 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 به اقت م ت مش وران وزیرانت ب القرین مق   س زم ن رسیدگی :318ماده 

دول فی و نت دهف  و    هف ت ادارات  ه ت س زم ن فرم ندارانت مدیران مؤسسهه ی عمومی غیردول یت مدیران کلت  مؤسسه

و مراکز آموزش ع لیت شفترداران مراکفز    ه ت رؤس ی دانشگ هت  ه  و شترس  ن ه ی عمومی غیردول ی اس  ن مؤسسه

آنكه مگر  استت 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

 

 



 119   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 از آن اعـم ( این ق نونت ۱۵۳( و )۱۵۷دادگ ه برای رسیدگی به ررایح اشخ ص موضوع مواد ) صالحیت :319ماده 

 مرقكت رر  شده ب شند. قبل از آن یاه ی مذکور  سمت در زمان تصدیاست که 

 

 

 

شود. اگر شخصی مرقكت انفد رفر  در    واقعشود که رر  در حوزه آن  در دادگ هی ما کمه می م تح :311ماده 

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 نشدهکند. در صورقی که م تح  همه آنت  رسیدگی می

 استت صالحیت رسیدگی به قم   ررایح را دارد.

 

 

 

 را داردت شوند که صالحیت رسیدگی به اقت   م تح اصلی و می ون ن رر  در دادگ هی ما کمه می، شرک  :311ماده 

 مگر اینكه در قوانین خ ص قرقیت دیگری مقرر شده ب شد.

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 ه۱۵۳( و )۱۵۷در مواد )

( این ق نون در ارقك ب یک رر  مش رکت ی  ۱۵۳)و( ۱۵۷شود و ان ن ه افراد مذکور در مواد ) اس  ن رسیدگی می

 شود. حست مورد در دادگ ه کیفری قتران رسیدگی می نیز( ۱۵۳م ده ) می ونت نم یند به اقت   افراد مذکور در
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 نوروان ب  مش رکت ی  می ونت اشخ ص بزرگس ل مرقكت رر  شوند و ی  دریک ی  اند طفل ی   هرگ ه :31۲ماده 

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  به اقت   یكی از م تم ن استت در صورقی که رسیدگی منوط به فعل دو یا چند نفرکه 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 

 از هجده س ل ق بع قواعد عمومی است. در این صورت اصول ح کح بر رسیدگی به ررایح اشخ ص ب القر

 

 

در دادگف هی رسفیدگی شفود کفه      قوأم ن و یكجف  ت با رعایت صالحیت ذاتیم یدد م تح ب ید  اقت م ت به :313ماده 

 را دارد. جرم مهمتررسیدگی به  صالحیت

 

 

 م تح به ارقك ب ررایح م یدد ب شد که رسیدگی به بیضی از آنت  در صفالحیت دادگف ه کیففری    کسهر :31۴ماده 

که صالحیت رسیدگی  ی  نظ می ب شدت م تح اب دا در دادگ هییک و دو و بیضی دیگر در صالحیت دادگ ه انقالب 

شود.  به اقت   دیگر به دادگ ه مربوب اعزا  می شود و پس از آن برای رسیدگی را داردت ما کمه می مهمترین اتهامبه 

کیفری  نظامی، انقالب، در دادگف ه   به ترتیبب شدت م تح حست موردت  مساوی که اقت م ت از حیث مج زات در صورقی

 شود. می ما کمه یك 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 :1تبصره 

به قم   رفرایح   کیفری یک و رسیدگی به بیضی دیگر در صالحیت دادگ ه کیفری دو و ی  اطف ل و نوروان ن استت

 شود. دگی میرسی کیفری یكاو در دادگ ه 
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دادگف ه   یک مطرح گردد و ( این ق نون در دادگ ه کیفری۱۵۲) 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   به آن در صالحیت دادگ ه کیفری

 

 

 

 

 

 

 

رسيدگي مي شود اگر توسط  تعدد قاضیدي كه با رجرايم مشمول صالحيت دادگاه كيفري ي  و همچنين انقالب در موا :31۵ماده 

ي  ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه در دادگاه كيفري افراد بالغ زير هجده سال  تمام شمسي ارتکاب يابد، بايد 

 گردد. مند مي شود، بهره امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

یك ویژه رسیدگی بـه   دادگاه کیفری»عنبوان    شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري ي  به در هر :1تبصره 

ها  يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده مي براي رسيدگي به جرايم موروع اين ماده اختصاص« نوجوانانجرایم 

 به آنها نيست.

در دادگاه كيفري ي  ويژه رسيدگي به  با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم نوجوانان مشاوران حضور :۲تبصره 

 است. الزامی جرايم آنان
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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 :31۶ماده 

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  بیگانهاتباع و ان ن ه از  محل دستگیریدادگ ه 

 

 

 

 

اخف الف بفین    است و حل  دادرسی مدنی مقررات آییندر صالحیت در امور کیفریت مط بق  حل اخ الف :31۷ماده 

 ه یی است که دادسرا در مییت آن قرار دارد. مط بق قواعد حل اخ الف دادگ ه دادسراه 

 

 

 ادله اثباتبه  رسيدگي :فصل دوم

 شود که در ق نون مج زات اسفالمی مقفرر گردیفده اسفت.     ااب ت در امور کیفری ش مل مواردی می ادله :318ماده 

 قشریف ت رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

 

 

انگشت  شودت به امض ، ی  اار شود و م ن آن قرائت می اظت رات مفید اقرار در صورقمجلس درج می عین :319ماده 

در اع ب ر اقفرار نفداردت مراقفت     ام ن ع ورزدت قأایری رسد و هرگ ه اقرارکننده از امض ، ی  اار انگشت 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  اار
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 شود. ان ن ه ش هد ی  مطلع بدون عذر موره در رلسه احض ر می ی  مطلع برای حضور در دادگ ه ش هد :3۲1ماده 

 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 

 شود. حضور رلت می 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 :3۲1ماده 

شف هد و یف  مطلفعت     یكی دیگر از قض ت عضو شیبهت ب  حضفور نفزد   یات رییس دادگ ه مقدور نباشدرلسه دادگ ه 

 کند. اظت رات وی را اس م ع می

سفپس   نم ید و را به او قفتیح می حرمت و مجازات شهادت دروغپیش از شروع به قاقیق از ش هدت  دادگ ه :3۲۲ماده 

مفذهتت مافل اق مفتت     ن  ت ن   خ نوادگیت ن   پدرت سنت شغلت شم ره شن سن مه و شم ره ملیت میزان قاصفیالتت 

سببی ی  نسبی و ورود ی  عفد  رابطفه    ا بت و همراه و س بقه ماكومیت کیفری ش هد و درره قرابتشم ره قلفن 

 کند. قید می خ د  و مخدومی او ب  طرفین را سؤال و در صورقمجلس

 نیست. از پذیرش شت دت شرعی مانعخ د  و مخدومی و قرابت نسبی ی  سببی  رابطه :تبصره
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 شت دت ب ید به شرح زیر سوگند ی د کند:پیش از ادای  ش هد :3۲3ماده 

 «.کنح که رز به راس ی ایزی نگویح و قم   واقییت را بی ن کنح سوگند ی د می به خداوند م ی ل»

ب شد و ش هد از اقی ن سوگند خفودداری کنفدت بفدون سفوگندت      متوقف بر شهادتکه احق ق حق  در مواردی :تبصره

 شود. مطلعت اظت رات وی برای اطالع بیش ر اس م ع میشود و در مورد  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 :3۲۴ماده 

 کند. ب شدت در صورقمجلس قید می مؤار

 

 

ابتف   الز  اسفتت از شفتود و    ه یی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اخ الف یف    پرسش دادگ ه :3۲۵ماده 

 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 :3۲۶ماده 

 قواند مطرح کند. پرسشت یی از ش هد داردت می
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ب  مف تح   طور انفرادی قاقیق نم ید و برای عد  ارقب ب شتود ب  یكدیگر و ی  از شتود به تواند می دادگ ه :3۲۷ماده 

مدعی خصوصی ی  بف  نظفر خفود     از قاقیق ت انفرادی برحست درخواست م تح ی  اقدا  الز  را انج   دهد و بید 

 از 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 :3۲8ماده 

 مطرح کنند.با اذن دادگاه  سؤاالت خود را

 

 

 نب ید پس از ادای شت دت بدون اذن دادگ ه م فرق شوند. شتود :3۲9ماده 

 

وکالی  یا طرفین وشودت ب ید از قبل به اطالع دادس  ن  ای که برای اس م ع شت دت قییین می رلسه وقت :331ماده 

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 :331ماده 

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.
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شفودت هفر یفک از     ااب ت دعوی ب  سفوگند ماقفق مفی    یاکه مط بق ق نون فصل خصومت  در مواردی :33۲ماده 

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

 

 

 آید. در قفرار دادگف هت   عمل می به نزد قاضیو  قرار دادگاهبه درخواست اصا ب دعویت مط بق  سوگند :333ماده 

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 :33۴ماده 

کنفد و یف     شود و در آن مالت سوگند را اس م ع وی حاضر خود نزدبرای سوگند میین کند ی   وقت دیگری قواند می

 دهد.نیابت اس م ع آن را به ق ضی دیگری 
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 هاي كيفري در دادگاه رسيدگي -فصل سوم

 شروع به رسیدگی کیفیت :مبحث اول

 کنند: کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می ه ی دادگ ه :33۵ماده 

 ؛دادس  ن کیفرخواست (الف

 ؛دادرسی قوسط دادگ ه قرار رلت به (ب

 .دادس  ن در دادگ ه ادع ی شف هی (پ

 

 

 

در ررایح موضوع صالحیت این دادگ ه رأسف ً رسفیدگی و    البدل رییس یا دادرس علیبخشت  در دادگ ه :33۶ماده 

اسفت و   دادگاه رییسبر عتفده   خواهی از آرا، از حیث قجدیدنظر 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 ۱۵۲موضوع م ده ) ر ررایحد :33۷ماده 

قضف ییت   ارر ع رییس حفوزه نم ید. در صورت قیدد شیت ب   دادس  ن شترس  ن مربوبت انج   وظیفه می 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
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پرونده ب  رییس حفوزه قضف یی اسفت.     ارجاعشودت  که شیت م یدد دادگ ه قشكیل می ه یی در حوزه :338ماده 

 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

 

 

 

 ق نون ارر ع داد. الیهت أخذ و به شیبه دیگر مگر به قجویز مرروعٌقوان آن را از شیبه  ارر ع پرونده نمی پس از :339ماده 

 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 :1 تبصره

 از مقررات این م دهت مورت ماكومیت ان ظ می ق  درره ات ر است. قخل  :۲تبصره 

 

 

 

 شود. در این مورد و س یر مفواردی  در دادگ ه مطرح می طور مس قیح ت بهدرجه هفت و هشتقیزیری  ررایح :3۴1ماده 

 کند: زیر اقدا  می شودت دادگ ه پس از انج   قاقیق ت به قرقیت طور مس قیح در دادگ ه مطرح می که پرونده به

منع  کند و اگر مورد را از موارد صالحیت ص در میخود را ص لح به رسیدگی نداندت قرار عد   ان ن ه دادگ ه :الف

 ؛کند ی  موقوفی قیقیت بداندت حست موردت اقخ ذ قصمیح می

 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  دعوی ح ضر نب شند ی که اصا ب  کند. در صورقی قشكیل رلسه رسمیت مب درت به رسیدگی می

از م تحت وقفت رسفیدگی را    متناسب با أخذ تأمینی  ققدیح دادخواست ضرر و زی نت درخواست متلت کنندت دادگ ه 

 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
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بفدون قییفین وقفت رسفیدگی      دادگاه مکلف اسـت پرونده ب  کیفرخواست به دادگ ه ارر ع شودت  هرگ ه :3۴1ماده 

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

اقیقف ت را نف قص   ق 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  بداند ی  موارد ردیدی پس از پ ی ن قاقیق ت کش  شود که مس لز  انج  

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    دادگ ه مطرح می طور مس قیح در به هم نین در مواردی که پرونده

 مربوب صورت گیرد. مقررات طبق

 

 

 

 

آن بفه   ( این ق نونت دادگ ه ب  قییین وقت رسیدگی و ابالغ۱۶۵( و )۱۶۵موارد مذکور در مواد ) در غیر :3۴۲ده ما

در دادگ ه ح ضفر شفوندت    اشخ صی که ب یدآن نت دادس  ن و س یر  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

( قبانون نظبارت ببر رفتبار قضبات مصبوب       90( اين قبانون و مباده )  160در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موروع ماده ) :تبصره

و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع  24/4/2930

 از راي را دارد. حق تجدیدنظرخواهیعوت نمايد. دستگاه مذكور د برای جلسه رسیدگیاز حقوق بيت المال 

داش ه  عذر مورتی متهمهرگ ه  نباید کمتر از یك هفته باشد.بین ابالغ احض ریه ق  رلسه رسیدگی  ف صله :3۴3ماده 

 همين قانون[. 242]رک. ماده  شود. ب شدت رلسه رسیدگی به وقت من سبی موکول می
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 ابالغ احض ریه به علت میلو  نبودن مال اق مت م تح ممكن نب شد و به طریق دیگفر نیفز ابفالغ    هرگ ه :3۴۴ماده 

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 یكاز  نباید کمترشود. ق ریخ ان ش ر آگتی ق  روز رسیدگی  می آگهیی ی  مالی کشور

 شود.آگتی قید نمی حیثیت ار م عی م تح ی  عفت عمومی من فی ب شد در

 

 

 

 

م تح بدون عذر موره ح ضر نشود و دادگ ه حضور وی را الز  بداندت علت ضرورت حضور در  هرگ ه :3۴۵ماده 

عذر موره  شود. هرگ ه م تح بدون احض ر میگردد و ب  قید اینكه ن یجه عد  حضور رلت استت  ذکر می احض ریه

شود. ان ن فه حضفور    می جلب ت برای روز و س عت میینو دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداندح 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

( ایفن قف نونت   ۲۱۵گذار ب شدت مط بق م ده) گذار بوده و ی  خود م تح وایقه م تح دارای کفیل ی  وایقه ان ن ه :تبصره

 شود. اقدا  می
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 تعـدد قوانند وکیل ی  وکالی مدافع خود را میرفی کننفد. در صفورت    امور کیفریت طرفین می در قم   :3۴۶ماده 

 رسیدگی ک فی است.برای قشكیل دادگ ه و  حضور يكي 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.

 

 

 

دادگف ه در   قواند ق  پ ی ن اولین رلسه رسیدگی از دادگ ه قق ض  کند وکیلی برای او قییین شود. می م تح :3۴۷ماده 

از نزدیك فرین حفوزه    قمكن م ق ضیت از بین وکالی حوزه قض یی و در صورت عفد  امكف ن  صورت احراز عد  

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

از قیرفه قف نونی قجف وز کنفد.     الوک له نب ید که در هر ح ل میزان حق کند م ن ست ب  اقدام ت انج   شدهت قییین می

 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    ۱۵۲موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) در ررایح :3۴8ماده 

در  شود. ان ن ه م تحت خود وکیل میرفی نكند ی  وکیل او بدون اعفال  عفذر مورفه    م تح قشكیل نمی حضور وکیل

موره در رلسفه  عذر  است و ان ن ه وکیل قسخیری بدون اعال  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
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منظور  کندت دادگ ه مراقت را به مررع ص لح به امتناعوکیل بدون عذر موره از حضور در دادرسی  هرگ ه :1تبصره

 دارد. وکیل م خل  اعال  میقیقیت 

 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 یك از سوی م تح تغییر وکیل تسخیری قق ض ی :3تبصره

 

 

 

 

 

 طرف مق بلت شرک  و می ون ن رر  ی  وکالی آنف ن  بابین وکیل قسخیری  یکی از جهات رد دادرس ورود :3۴9ماده 

 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 :3۵1ماده 

رلسفه   قشخیص دهفدت عفد  حضفور مف تح در     الزماین ق نون و نیز در مواردی که دادگ ه حضور م تح را  (۱۵۲)

 دادگ ه م نع از رسیدگی نیست.

 

 

 قوانند بف  مراریفه بفه دادگف ه و مط لیفه پرونفدهت       ی  مدعی خصوصی و م تح ی  وکالی آن ن می ش کی :3۵1ماده 

 قتیه کنند. تصویر رییس دادگ ه به هزینه خود از اوراق مورد نی زتاطالع ت الز  را قاصیل نم یند و ب  اطالع 

 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 
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 گذشت که طرفین ی  ش کیت غیرعلنی بفودن ما کمفه را  در ررایح ق بل  مگراستت  علنی دادگ ه ما کم ت :3۵۲ماده 

 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

 احس س ت مذهبی ی  قومی ب شد.مخل امنیت عمومی ی   علنی بودنت :ب

 از علنی بودن ما کمهت عد  ایج د م نع برای حضور افراد در رلس ت رسیدگی است. 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 :3۵3ماده 

فقط  علیه ه  مج ز است. بی ن مف د حكح قطیی و مشخص ت ماكو ٌ رس نهت در نب شداداری و ار م عی آن ن  موقییت

 است. در حکم افتراءپذیر است. قخل  از مف د این م ده  در موارد مقرر در ق نون امك ن

 قواند است. ام  رییس دادگ ه می ممنوععكسبرداری ی  قصویربرداری ی  ضبط صدا از رلسه دادگ ه  هرگونه :1تبصره 

 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
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 ت بلكه ب یفد شود موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیدر نظح دادگ ه از طرف م تح ی  س یر اشخ صت  اخالل :3۵۴ماده 

اخفالل در نظفح دادگف ه     که ب عفث کس نی را  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  قفأایر  ودهد  می تذکر ه به وی در خصوص رع یت نظح دادگ ه دادگ اصا ب دعوی ب شدت وکالی

ارفرای   ب شدت وصف کیفریکند. ان ن ه اعم ل ارقك بیت وارد  می معرفیبه دادسرای ان ظ می وکال  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 

 

 

 

 

جز بـه تشـخیص   عنوان قم ش گر در ما کم ت کیفری   به کم ر از هجده س ل قم   شمسیافراد  حضور :3۵۵ماده 

 ممنوع است. دادگاه

 

 

 ی بد. در رلسه دادگ ه حضور می آزادانه و تحت مراقبت الزمم تح ب زداشت ب شد  که صورقی در :3۵۶ماده 

 

 

دادگ هت   شوندت در صورت غیبت ی  میذور بودن رییسه یی که ب  قیدد قض ت قشكیل می دادگ ه در همه :3۵۷ماده 

 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. برعتده می را وظیفه رییس دادگاهاو بیش ر استت 
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 رسیدگی ترتیب :مبحث دوم

( ۵۳۱شفرح مفواد )    مورد شفخص مف تح بفه    پس از قشكیل رلسه و اعال  رسمیت آنت اب دا در دادگ ه :3۵8ماده 

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 قوانینت ادب و نزاکت سخن نگویندت آنگ ه رسیدگی برخالف حقیقتت وردانت

 

 

 

 شود: انج   می به ترتيب زيرو  ترافعیصورت   در دادگ ه به رسیدگی :3۵9ماده 

قوسط منشی دادگ ه ی  اس م ع عقیده دادس  ن ی  نم ینده وی در مواردی که طبفق   قرائت کیفرخواست :الف

 ؛ادع ی شف هی در دادگ ه مطرح شده استب  بی ن  ق نونت پرونده

 ؛شود ه مییو دالیل دادس  ن ی  نم ینده وی که برای ااب ت اقت   ان س بی ارا 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     در صورت انك ر :ث

ش کیت مدعی خصوصفیت مف تح و یف      ای که دادس  ن ی  اظت رات شتودت ک رشن س و اهل خبره کند و می

 ؛نم ید کنندت اس م ع می آن ن میرفی می وکیل

ارقك ب رر  و رسیدگی به س یر ادله ابرازی از سوی طرفین و انج   هر نفوع قاقیفق و    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  به ارقك ب رر  کندت به طور صریح اقرار م تح به هرگ ه :3۶1ماده 

 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 :3۶1ماده 

 را در صورقمجلس درج کند. خبره اهل

 

 

یف    هرگونه تحقیـق عالوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست ی  ادله مورد اس ن د طرفینت  دادگ ه :3۶۲ماده 

 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 :3۶3ماده 

 اعـالم  رییس حفوزه قضف یی مربفوب    یادادس  ن  بهدر رری ن رسیدگیت حست موردت موضوع را  ایجاد وقفه بدون

 کند. می

 

 

 

متهم که دارای م تح اصلیت شریک و می ون است و همه در دادگ ه ح ضرندت قاقیقف ت از   ای در پرونده :3۶۴ماده 

 شود. شروع می اصلی
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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 :3۶۵ماده 

که رسفیدگی غیف بی رف یز     این مگرت صدور رأی است دادگاه مکلف به رسیدگی وی  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 :3۶۶ماده 

 نم ید. می صدور رأیمب درت به  که قاقیق ت آنت  ک مل است اقت م قی

 

 

 نیسـت، بفه زبف ن ف رسفی     قادر به سخن گفتنبرای ش کیت مدعی خصوصیت م تح و ش هدی که  دادگ ه :3۶۷ماده 

قییفین   صورت عد  دس رسی به اوت م ررح مفورد وافوق دیگفری   مورد واوق از بین م ررم ن رسمی و در  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

 قررمه م ررح مورد واوق نیست.

 

 

قكلح نداردت ففرد مفورد    است ی  قدرت ناشنوابرای ش کیت مدعی خصوصیت م تح و ش هدی که  دادگ ه :3۶8ماده 

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 واوقی

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

 طورک بی پ سخ دهند.  نویسد ق  به می منشی دادگ ه سؤال را برای آن ن
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 طفول   شروع ما کمه قوسط دادگ هت ما کمه ق  صدور حكح اس مرار دارد و ان ن ه ما کمه بفه  پس از :3۶9ماده 

 شود. داده می تنفسقدر 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 :3۷1ماده 

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 

 گیرد. می

 شود. مشمول این م ده مس لز  پرداخت دیه ب شدت طبق مقررات مربوب اقدا  میررایح  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 :3۷1ماده 

كل  است پفیش از  م 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 

 مؤار 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 :3۷۲ماده 

 عقیده کند.
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 کند. دریافتلوایحت اسن د و مدارك ردید را  تواند نمیت پس از اعال  خ ح رسیدگی دادگ ه :3۷3ماده 

 

 

 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 :3۷۴ماده 

 هفته حداکثر ظرف یك 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 :3۷۵ماده 

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 :3۷۶ماده 

 شود. می آزادب شدت بالف صله به دس ور دادگ ه 
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 مورت حكح غیرقطیی به حبست شالق قیزیری  م تح ب  صدور قرار قأمین در ب زداشت ب شد و به هرگ ه :3۷۷ماده 

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

 

 

 

« دادن مفه » ی  ق یپ شود. این رأی کفه  نویس پاكاز ق ریخ انش ،ت  سه روزدادگ ه ب ید حداکثر ظرف  رأی :3۷8ماده 

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 پروندهتشم ره  :الف

 ؛و ق ضی ی  قض ت ص درکننده رأی و سمت ایش ن مشخص ت دادگ ه :ب

 ؛دعوی و وکالی آن ن مشخص ت طرفین :پ

 رأی. م ن ک مل و ک ر گردش :ت

 

 

 

امفرت   م خلف  از ایفن  است.  ممنوعاز امض ی دادن مهت اعال  مف د و قسلیح رونوشت ی  قصویر آن  پیش :3۷9ماده 

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 :381ماده 

ابفالغ مجفدد    صفورتت   اسفت. در ایفن   الزامـی ای از رأی ی  قصویر مصدق آن به طرفین  ابالغ شودت دادن نسخه

 ضرورت ندارد.

 نم ید. پس از امض ی دادن مهت آن را برای ابالغ ارس ل حداکثر ظرف سه روزدف ر دادگ ه مكل  است  مدیر :1تبصره 
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در  ح وی مط لبی ب شد که اطالع ش کی از آن حرا  است و هم نینت ان ن ه دادن مه منافی 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  ی  زی د شدن کلمه در قنظیح و نوش ن رأی دادگ هت ستو قلمی م نند کح هرگ ه :381ماده 

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 دادگاه خود یا بهخواهی نشده ب شدت  شود ی  هنوز از آن قجدیدنظر

است. رأی  جداگانه ممنوعرونوشت ی  قصویر هریک از آرا،ت  تسلیم شود. می ابالغقصایای نیز  کند. رأی 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 :1بصره ت

 ب شد. واخواهیت قجدیدنظر ی  فرر   می ق بل

 شود. می اع ب ر بی نیز قصایای  رأی اصلی به واسطه واخواهیت قجدیدنظر ی  فرر   نقض شودت رأی هرگ ه :۲تبصره 
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 در دادگاه كيفري يک رسيدگي -فصل چهارم

 رسیدگی مقدمات :مبحث اول

مب درت به رسفیدگی و صفدور    در حدود آنصورت صدور کیفرخواست و  در فقطکیفری یک  دادگ ه :38۲ماده 

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. ت انج   قاقیق ت مقدم قی مط بق مقررات برعتده دادگ ه کیفریصورت  در اینشود.  می

 

 

 

 پـس از پایـان تحقیقـات   شفودت   طور مس قیح در دادگ ه کیفری یک رسیدگی می پرونده به که مواردی در :383ه 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 یا قرار منعبه 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 :38۴ماده 

طور مس قیح دردادگ ه کیفری یفک   ( این ق نون و ی  پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به۱۵۲م 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 

 قییین شود. وکیل تسخیریکند ق  طبق مقررات برای م تح  ارس ل می دف رت پرونده را نزد رییس دادگ ه
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وکیفل   به دادگ ه میرفی کند. اس یف ی وکیل قییینی ی  عفزل  حداکثر سه وکیلقواند  از طرفین می هر یک :38۵ماده 

 شود. پس از قشكیل رلسه رسیدگی پذیرف ه نمی

 

 

از آن ن برای قشكیل رلسه  حضور یکیداش ه ب شدت  وکالی متعددهریک از اصا ب دعوی  که در صورقی :38۶ماده 

 است. کافی دادگ ه

 

 

مدیر دف ر بالف صله به م تح و وکیفل او و حسفت مفوردت بفه شف کی یف  مفدعی        قییین وکیلت  پس از :38۷ماده 

کنند.  ابالغ تسلیم ده روز از تاریخه ی خود را ظرف  کند ق  قم   ایراده  و اع راض ی  وکیل آن ن اخط ر می خصوصی

قبلفیت بفه قشفخیص     از ق ریخ اقم   متلت روز یك 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 :388ماده 

به ادله دیگر  زم نت عد  صالحیتت رد دادرس ی  ق بل قیقیت نبودن عمل ان س بیت نقص قاقیق ت و لزو  رسیدگی

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. ممنوعش از اقم   متلت دادگ هت پی 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 :389ماده 

قنظیح و ی  به نوبت بفه یكفی از    را  بررسی و گزارش ر مع آن 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 پرونده و ایراده  و اع راضو اوراق  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  فرس د ق  پس از انج   دس ور دادگ هت می کیفرخواست

 ؛کند خ رج از صالحیت دادگ ه ب شدت قرار عد  صالحیت ص در می موضوعتهرگ ه  :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

ت فوری به دس ور دادگ ه صورت ان ن ه م تح زندانی ب شد  کند. در این 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.
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 و شاكی دادستاناز طرف و قراره ی مذکور در بند )پ( م ده قبل  از طرف دادستان عد  صالحیت قرار :391ماده 

مقفدم قی و   صورت نقض این قرارت پرونده برای طرح مجدد در رلسه است. در قابل تجدیدنظر يا 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 :391ماده 

 کند. دس ور قییین وقت رسیدگی و احض ر قم   اشخ صی را که حضورش ن ضروری استت ص در می

 ( این ق نونت دادگف ه رلفت بفدون   ۱۵۲در ررایح موضوع بنده ی )ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( م ده ) ان ن ه :تبصره

 کند. ص در میوی را برای روز ما کمه  دستور جلببداندت  الزماحض 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 :39۲ماده 
 و مط بق دس ور دادگ ه اقدا  کند.

 

 

 طبفق مقفررات   نیفز  اعضای هیأت منصفهب  حضور هیأت منصفه قشكیل شودت  بایدمورد که دادگ ه  در هر :393ماده 
 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 :39۴ماده 

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 باشددهد. متلت مذکور  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 :1تبصره 

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  یكکم 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. قرقیت فوق رسیدگی می 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 :39۵ماده 

نظر اکثریفت بفه    طور مس دل در پرونده درج شود. اگر   . نظر اقلیت ب ید بهمالك است ءرأی اکثریت تمام اعضا ب شدت

 شود. می اضافه مق   ارر عقوسط  عضو مستشار دیگرشرح فوق ح صل نشودت یک 
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و  (۵۳۱شفرح مفواد )    دادگ ه پس از قشكیل رلسه و اعال  رسمیت آنت اب دا، در مورد م تح بفه  رییس :39۶ماده 

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)

حقیقفتت ورفدانت قفوانینت ادب و     برخالفکند مطلبی  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

 نم ید. و قم   ادله آن را به م تح قفتیح و شروع به رسیدگی می کند. سپس رییس دادگ ه موضوع اقت   قرائت می

 

 

 

خبفره و   ب  ار زه رییس دادگ ه از طرفین و وکالی آن نت شتودت اهل توانند می ه کیفری یک دادگ قض ت :39۷ماده 

 دادس  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 :398ماده 

 از قبل احض ر نشده ب شند. 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 :399ماده 

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  وکیفل وی أخفذ و    دفاع 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. مؤار ب شدت دادگ ه مكل  به رسیدگی
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 انتشـار شود.  نیز می ضبط تصویریدادگ هت  در صورت تشخیصو  ضبط صوتیدادگ ه کیفری یکت  ما کم ت :۴11ماده 

 است. اجازه دادگاهاز آنت  نیز منوب به  استفادهو  ممنوعآنت  

 

 

مافل وقفوع رفر      در خارج از حوزه قضایییفک   جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفریکه به  در مواردی :۴11ماده 

 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 :۴1۲ماده 

الزامفی   مقررات مربوب به رسیدگی به ررایح اطف ل و نوروان ناطف ل و نوروان ن را دارد رع یت  صالحیت دادگ ه

 است.

 

 

 رأی صدور :مبحث سوم

 توانـد قـرار عـدم صـالحیت     نمیبه رسیدگی  پس از شروعت ب  رع یت صالحیت ذاقیکیفری یک  دادگ ه :۴13ماده 

 ص درکند و به هر ح ل ب ید رأی مق ضی را ص در نم ید.
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 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 :۴1۴ماده 

و در صورت عدم امکان در اولين فرصت و حداكثر ظبرف   در همان جلسهنم یند و  قوره به ما وی ت پروندهت مش وره می

صفل نشفود رأی   که بین اعض ی دادگ ه اقفف ق نظفر ح     صورقی در کنند. مب درت به صدور رأی می مدت ي  هفتبه 

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 راي 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 برائفت یف  قیلیفق     می و مف د آن قوسط رییس دادگ ه به م تح قفتیح قرائتدادگ 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 راي در همان جلسه باشبد 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 :۴1۵ماده 

 است.
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 غيابي و واخواهي رأي -فصل پنجم

از  یک  دارندت هرگ ه م تح ی  وکیل او در هیچ اللهی حقرنبه  فقطررایمی که  به استثنایررایحت  در قم   :۴1۶ماده 

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    ان ن ه رأی دادگ ه مبنی بر ماكومیت م تح ب شدت ظرف صورتت 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 :1تبصره   شفودت  بی

 است. حضوریشودت  صورت حكمی که ص در می  دهد. در این دادگ ه رسیدگی را ادامه می

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 

در صورت اق ض ، نسبت به أخذ قأمین ی  قجدیفدنظر در قفأمین    شود. این دادگ ه میدادگ ه ص درکننده حكح اعزا  

 کند. قبلی اقدا  می

 دارندت هرگ ه ما وی ت پروندهت مجرمیت م تح را ااب ت نكند و قاقیفق  اللهی فقط جنبه حقکه  در ررایمی :3تبصره 

 او ص در کند. برائترأی بر بدون 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 :۴1۷ماده 

 مانع رسيدگی نيست. عدم حضور طرفين يا هر يك از آناننم ید.  دف عی ت واخواهت قصمیح مق ضی اقخ ذ می
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 در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي -فصل ششم

 تشکیالت :مبحث اول

هفر حفوزه حسفت مفورد ری سفت       مرکـز اسـتان  ه ی شترس  ن  رییس کل دادگ ه یادادگس ری  رییس :۴18ماده 

 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 :۴19ماده 

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 

 

 

 مفددک ری شن سفیت   اطف ل و نوروان ن از بین م خصص ن علو  قربی یت روانشن سیت رر   دادگ ه مشاوران :۴11ماده 

اعفح از شف غل و    ل روانشفن خ ی و قربی فی کودکف ن و نوروانف ن    یار م عیت دانشگ هی ن و فرهنگی ن آشن  به مس 

 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 :1تبصره 

کل دادگس ری اس  ن از بفین   کند. رییس می پیشنهاد به رییس کل دادگس ری اس  نشرایط 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 بايدبودن 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 :۴11ماده 

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 :۴1۲ماده 

 کند. 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 :1تبصره 

 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.

 

 

 

 

 اشخ صیاطف ل و نوروان نت والدینت اولی ، ی  سرپرست طفل و نوروانت وکیل مدافعت ش کیت  در دادگ ه :۴13ماده 

شوند.  می حاضر که نظر آن ن در قاقیق ت مقدم قی رلت شدهت شتودت مطلی ن و مددک ر ار م عی س زم ن بتزیس ی

 بالم نع است. موافقت دادگاهدر رلسه رسیدگی ب   حضور اشخاص دیگر
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 قم   ی  قسم ی( این ق نونت اق ض ، کندت ممكن است ۱۵۶) ( م ده۵مصلات طفل موضوع قبصره ) هرگ ه :۴1۴ماده 

 شود. ماسوب می حضوری صورت هر درعمل آید. رأی دادگ ه   از دادرسی در غی ب او به

 

 

ررایمی که مسف لز  پرداخفت    یاکه رسیدگی به آنت  در صالحیت دادگ ه کیفری یک است  در ررایمی :۴1۵ماده 
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
 از خود دف ع کند. قواند نوروان نیز می

 

 

 

مقفررات  گرددت طبق  ضرر و زی ن ن شی از رر  که در دادگ ه اطف ل و نوروان ن مطرح می دادخواستبه  :۴1۶ماده 

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، :۴1۷ماده 

 شود. می ابالغ نیزصورت داش ن وکیل به وکیل ایش ن  در وعلیه  ق نونی م تح و ماكو ٌ
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 مرحله از رسیدگی کیفریت اح له پرونده از یک حوزه قض یی به حوزه قض یی دیگر یک اسف  نت  در هر :۴18ماده 

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

 

 

 

 

 گیرد: در موارد زیر صورت می اح له :۴19ماده 

 م تم ن در حوزه دادگ ه دیگری اق مت داش ه ب شند. بیش ر یا م تح :الف

مافل  علت نزدیک بفودن بفه     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

 نب ید به کیفی ی ب شد که مورت عسر و حرج ش کی و ی  مدعی خصوصی شود. اح له پرونده :تبصره

 

 

 

قوه قضاییه یا  رییس پیشنت دت بن  به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی  بهبر موارد مذکور در م ده قبلت  عالوه :۴۲1ماده 

 شود. اح له می ت رسیدگی به حوزه قض یی دیگرعالی 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

 قض یی دیگر اح له کند.و رع یت مص لح نیروه ی مسلحت پرونده را به حوزه  امنیت عمومی 
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 رد دادرس -فصل هشتم

رد  ایـراد قوانند در ایفن مفوارد    می نیزکند و طرفین دعوی  رسیدگی امتناعدر موارد زیر ب ید از  دادرس :۴۲1ماده 

 کنند: دادرس

یکی از طرفین دعوی یا شریك 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 شریك یا معاون جرم وارثو ی  فرزند اوت  دادرست همسر :پ
سم ی اظت رنظر مف هوی کفرده یف  شف هد یكفی از      امر کیفری قبالً قات هر عنوان ی   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  بین دادرست :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
 ؛ب شدس ل نگذش ه 

 و ی  فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داش ه ب شند. دادرست همسر :ج

 شود. ان ظ می از رت ت رد دادرس ماسوب نمی شك یت :تبصره
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کنفد و   می امتناعت از رسیدگی بپذیردعمل آید. هرگ ه دادرس آن را   به تا قبل از صدور رأیرد ب ید  ایراد : ۴۲۲ماده 

یف  شفیبه دیگفرت     البفدل  دادرس علفی  در صورت نبودنشود.  ارر ع می شیبه دیگر یا البدلعلیدادرس رسیدگی به 

 شود. فرس  ده می عرض نزديكترين مرجع قضايی 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 :۴۲3ماده 

است. به این اع فراض   در مررع ص لح قابل اعتراضرسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از ق ریخ ابالغت 

 شود. رسیدگی می خارج از نوبت

 

 

 

کننفد. شف کیت    امتناعب ید در صورت ورود رت ت رد دادرست از رسیدگی  نیز قض یی دادسرا مق م ت :۴۲۴ماده 

اعال  کننفد. در   قوانند دادس  ن ی  ب زپرس را رد و مراقت را به صورت ک بی به او میخصوصی ی  م تح نیز  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   یرادقرار رد اصورتت ب ید   این شود و در غیر به ر نشین دادس  ن ی  ب زپرس دیگر ماول می

به س یر قراره  مقرر شده استت به دادگف ه صف لح بفرای     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

 

 

 



 1۴۷   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 و آن رد شـود ایفراد   یکی از اعضاءشودت هرگ ه نسبت به  قشكیل می تعدد قاضیکه دادگ ه ب   در مواردی :۴۲۵ماده 

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 اعضاي علينباشند و اكثريت  در اعضاي شعبهتعداد باقيمانده هرگاه  کند. قرار رد ی  قبول ایراد را ص در می

هرگاه شعبه ديوان درخواست  آيد. ميعمل  عالي كشور به به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان نيز براي رسيدگي

 شود. مي عرض ارجاع رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم

 

 

 

 

 

 

 به آراء اعتراض -بخش چهارم

 كليات -فصل اول

 آرای غیرقطعـی قجدیدنظر اس  ن مررع ص لح برای رسیدگی به درخواست قجدیفدنظر از کلیفه    دادگ ه :۴۲۶ماده 

ل بببتشکي هر استان دادگاه تجديدنظر استان در مركز ع لی کشور ب شد. که در صالحیت دیوان  در مواردی جزاست  کیفری

 دارند. رسميتنيز  دو عضوو شعب ديوان عالي كشور با  است، دادگاه تجديدنظر دو مستشارو رییس  مي شود. اين دادگاه داراي
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 ت حست مورد در دادگف ه قجدیفدنظر  شود که قطعی محسوب میموارد زیر ه ی کیفری رز در  دادگ ه آرای :۴۲۷ماده 

 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

 .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 :1تبصره 

صفدور   ق بل قجدیدنظرت اعح از ماكومیتت برائتت ی  قراره ی منع و موقوفی قیقیتت ان طه و قیویقی آرا :۲تبصره 

که رأی رارع به  مشمول این حكح استصورقی  حكح است. قرار رد درخواست واخواهی ی  قجدیدنظرخواهیت در

 اصل دعویت ق بل قجدیدنظرخواهی ب شد.

 

 

 

و  سهدرجه  سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير ص دره درب ره ررایمی که مج زات ق نونی آنت ی آرا :۴۲8ماده 

صادره دربباره   يبيش از آن است و آراكامل يا  ديه نصفباالتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها 

  عالي كشور است. در ديوان فرجام خواهی قابلجرايم سياسي و مطبوعاتي، 

اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقبرر در اصبل يکصبد و شصبت و يکبم        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  مواردیدر  :۴۲9ماده 

 یـا قجدیفدنظر   قابلمورد  ت حستبه تبع آنه ی دیگر رأی نیز  ق بل قجدیدنظر ی  فرر   ب شدت رنبه های مزبور جنبه

 فرر   است.
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کننفدت   سـاقط را  خفواهی خفود   فررف    قجدیفدنظر یف   طرفین دعوی ب  قوافق ک بی حق  که در صورقی :۴31ماده 

 رأیت مسموع نیست. ق ضی ص درکننده 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 :۴31ماده 

 ق ریخ ابالغ رأی ی  انقض ی متلت واخواهی است. مقیح خ رج از کشور دو م ه از اشخ ص

 

 

 مفورتی  عـذر کننفده   مقرر ققدیح شود و درخواست خارج از مهلتقق ض ی قجدیدنظر ی  فرر  ت  هرگ ه :۴3۲ماده 

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 ۵۷۳هم ن است که در م ده ) کند. رت ت عذر موره صورت قرار رد آن را ص در می غیر این درخواست و در

 ق نون مقرر شده است.

 

 

 درخواست قجدیدنظر ی  فرر   دارند: حقزیر  اشخ ص :۴33ماده 

 ؛وکیل ی  نم ینده ق نونی او علیهت ماكو ٌ :الف

 ؛ق نونی آن نخصوصی و ی  وکیل ی  نم ینده  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

 

 

 



 1۵1   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 قجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: رت ت :۴3۴ماده 

 ؛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  ص درکننده رأی ی  ورود یكیدادگ ه  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

 شود. هح رسیدگی می به آن

 

 

 

 فرر   خواهی یانسبت به آن ه مورد قجدیدنظرخواهی  فقطع لی کشور  دیوان وقجدیدنظر اس  ن  دادگ ه :۴3۵ماده 

 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 :۴3۶ماده 

 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 حقوقی و رع یت قشریف ت آیینپرداخت هزینه دادرسی در امر  مستلزمقوأم نت  صورت
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 از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زی ن ن شی مدعی اعسارخواهت  قجدیدنظرخواه ی  فرر   هرگ ه :۴3۷ماده 

 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 :۴38ماده 

 گردد. می معافاستت  در امری که به موجب آن زندانیی  فرر    قجدیدنظر

 

 

دادخواسفت خفود را بفه دف فر دادگف ه       یـا ت درخواست حسب موردخواه ب ید    فرر  ی قجدیدنظرخواه :۴39ماده 

آن را ابت 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 ابت به ققدیح خواه و طرف دعوای اوت ق ریخ و رسیدی مش مل بر ن   قجدیدنظرخواه ی  فرر  

قف ریخ   تـاریخ مزبـور  دیدنظر و فرر   درج کند. قج بدهد و هم ن شم ره و ق ریخ را در دادخواست ی  درخواست

اسفت پفس از ابفت     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 قق ض ی قجدیدنظر ی  فرر  ت

 صفورت گیفردت دف فر دادگف ه صف درکننده رأی      مهلت مقرردر  خفواهی  فرر  خواهی ی   قجدیدنظر که در صورقی :تبصره

 کند. ع لی کشور ارس ل می ی  دیوان پرونده را حست موردت به دادگ ه قجدیدنظر اس  ن تبالفاصله یا پس از رفع نقصنخس ینت 

 

 

 شفرایط قف نونی ب شفدت   یكی از  فاقدخواهی  درخواست ی  دادخواست قجدیدنظرخواهی ی  فرر   هرگ ه :۴۴1ماده 

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  قرار مقتضیق   رس ند می دادگاه به نظر رییسپرونده را 

 ع لی کشور است. و ی  دیوان قجدیدنظر اس  ن
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 کندت دادگ ه مستردخواه درخواست ی  دادخواست قجدیدنظر ی  فرر   را  قجدیدنظرخواه ی  فرر   هرگ ه :۴۴1ماده 

کنفد. ان ن فه    مفی  دادخواست قجدیدنظر ی  فرر   را ص در ابطال یادرخواست  ردص درکننده رأی نخس ینت قرار 

ابط ل دادخواست قجدیدنظر ی  فرر    ی  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

 ی  فرر   مجددت پذیرف ه نیست.

 

 

 

نكفرده  در صورقی که دادس  ن از حكح صف دره درخواسفت قجدیفدنظر     های تعزیری محکومیت در قم   :۴۴۲ماده 

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  یدگیب  حضور دادس  ن به موضوع رس 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 :۴۴3اده 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 :۴۴۴ماده 

گفردد.   قض ییه قییفین مفی   در این ق نون و ب  ابالغ رییس قوه مطابق با شرایط مقرراست که  اس  ندادگ ه قجدیدنظر 

ع لی  به ررایح اطف ل و نوروان نت دیوان خواهی از آرا، و قصمیم ت دادگ ه کیفری یک ویژه رسیدگی مررع فرر  

 کشور است.

 

 

 

  است. قابل تجدیدنظرخواهیدادگ ه اطف ل و نوروان ن در قم می موارد ی آرا :۴۴۵ماده 

 

 

دادگف ه  دف فر   بـه قفوان   قجدیدنظر از آرا، و قصمیم ت دادگ ه اطفف ل و نوروانف ن را مفی    درخواست :۴۴۶ماده 

نگتفداری   ان ن ه طفل ی  نوروان در ک نون اصفالح و قربیفت   یادف ر دادگ ه قجدیدنظر اس  ن  یاحكح  ص درکننده

 قسلیح نمود.شود به دف ر ک نون اصالح و قربیت  می

 

 

 یـا ولفی   یانوروان  توسطقواند  قجدیدنظر از آرا، و قصمیم ت دادگ ه اطف ل و نوروان ن می درخواست :۴۴۷ماده 

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

 قیقیت و ی  قرار ب یگ نی کردن پرونده قجدیدنظرخواهی کند. برائت ی  قرار منع ی  موقوفی ی  قیلیق

 

 

 



 1۵۴   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 دادگاه تجديدنظر استانرسيدگي  كيفيت -فصل دوم

پس از وصول به دادگ ه قجدیدنظر اس  ن به قرقیت در دف ر کل ی  در صورت قأسفیس واحفد    ه  پرونده :۴۴8ماده 

شود و ب  رع یت  رارع به دادرسی الك رونیكی در این واحد ابت میبخش 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 ارجاع

 

 

 

 ت رسیدگیبه موجب قانونکه   در مواردی مگرکندت  رسیدگی می نوبت  بهه   به قرقیت وصول پرونده دادگ ه :۴۴9ماده 

 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 خارج از نوبتموافقت دادگ ه قجدیدنظر اس  نت  و کیفرخواست

 

 

 

یكفی از   کند و ی  به نوبت به ارر عی را بررسی و گزارش ر مع آن را قتیه میه ی  شیبهت پرونده رییس :۴۵1ماده 

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 در خصوص قجدیدنظرخواهی و رت ت ق نونی آن استت قتیه و در رلسه

 نم ید: اقخ ذ قصمیح می دادگ ه به شرح زیر سپسشود و  در پرونده درج می
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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 اسف  نت  فرس د ق  پس از انج   دس ور دادگ ه قجدیفد نظفر    ی  دادگ ه ص درکننده رأی می کیفرخواست

 ؛نم ید مب درت به انج   قاقیق ت خودقواند  دادگ ه قجدیدنظر می و یاکند  اظت رنظر اع ده

 ب شد و قاقیق ت ی  اقدام ت دیگر ضروری نب شد و قرار مط بق مقفررات صف در   از نوع قرار هرگ ه رأی ص دره :ب

هر علت دادگ ه قجدیفدنظر   شود و ان ن ه به قرار اع ده میشده ب شدت آن را قأیید و پرونده به دادگ ه ص در کننده 

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 

 قجدیدنظر اس  نت رأی را نقضذاقی ی  مالی ندارد ص در شودت دادگ ه  صالحیتدادگ هی که  هرگ ه رأی قوسط :پ

 ؛کند ارس ل و مراقت را به دادگ ه ص درکننده رأی اعال  می مرجع صالحو پرونده را به 

عففو   ی  به لا ظ شفمول  جرم نبودهعلیه به اقت   ارقك ب آن ماكو  شده به فرض ابوتت  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 جرايم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و جرايم غيرعمدي  ،در بنده ی فوق مزبور غیر از موارددر  :ث

درجه شش و هفت در و در جرايم تعزيري  چهار و پنج باشد به طور مطلقجرايم تعزيري درجه  یامستوجب بيش از نصف ديه و 

 طرفين ،دستور تعيين وقت رسيدگي با صدوردادگاه تجديدنظر  سایر جرایم در صورت اقتضاءو در   صورت محکومیت به حبس

يا وكيل معرفي كنند. در هبر   توانند شخصاً حارر شوند كند. طرفين مي مي احضاراشخاصي را كه حضورشان رروري است   و

 حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.حال عدم 
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قییفین وقفت و احضف ر طفرفین اسفتت       مسـتلزم که رسیدگی در دادگ ه قجدیدنظر اس  نت  در مواردی :۴۵1ماده 

( ایفن  ۱۵۵) 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 

 

 

 

ارفرا   ب  قییین او قوسط یكی از مس ش ران شیبه یارییس دادگ ه  توسطمی ینه مال و قاقیق مالی  قرار :۴۵۲ماده 

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
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بفه   بداندت دسف ور اعفزا  او را   الزمدادگ ه قجدیدنظر اس  نت حضور شخصی را که زندانی است  هرگ ه :۴۵3ماده 

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 :۴۵۴ماده 

 مقررات مرحله نخس ین است.

 

 

 

 

 

 اتخاذ تصـمیم قجدیدنظر اس  ن پس از قشكیل رلسه رسیدگی و اعال  خ ح دادرسی به شرح زیر  دادگ ه :۴۵۵ماده 

 کند: می

و  مورود در پرونده و طبق ق نون ص در شده ب شد رأی را قأیید مطابق ادلهمورد قجدیدنظرخواهی  هرگ ه رأی :الف

 ؛کند پرونده را به دادگ ه ص درکننده رأی اع ده می
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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 رأی قجدیدنظرخواس ه را نقض و رأی مق ضی ص در می

 ؛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. و در م هیتت انش ی رأی می نقض

 اهمیـت ای از  آنكه قشریف ت مذکور به دررفه  مگردادرسیت مورت نقض رأی نیستت  تشریفات رعایتعد   :تبصره

 اع ب ری رأی شود. بیکه مورت  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 :۴۵۶ماده 

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   رأی قجدیدنظرخواس ه از نظر قییین مشخص ت طرفین ی  قییین نوع و میزان مج زاتت قطبیق اگر :۴۵۷ماده 

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 
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قواند مجف زات قیزیفری یف  اقفدام ت قفأمینی و قربی فی مقفرر در حكفح          قجدیدنظر اس  ن نمی دادگ ه :۴۵8اده م

 کمتردر مواردی که مج زات مقرر در حكح نخس ین برخالف رت ت ق نونیت  مگررا قشدید کندت  قجدیدنظرخواس ه

دادس  ن قرار گرف ه ب شد.  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      نسبتدر این مواردت دادگ ه قجدیدنظر اس  ن ب  قصایح حكحت 

 کند. استت اقدا  می

 

 

 

 مجف زات بدانفدت ضفمن قأییفد اسف س حكفح       مستحق تخفیفعلیه را  دادگ ه قجدیدنظر اس  نت ماكو ٌ هرگ ه :۴۵9ماده 

 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

 

 

 

قجدیدنظر اس  ن مكل  است پس از خ ح رسیدگیت در هم ن رلسه و در صورت عد  امك ن در  دادگ ه :۴۶1ماده 

 ت انش ی رأی کند. قخل  از صدور رأی در متلت مقرر مورت ماكومیفت حداکثر ظرف یک هف هفرصت و  اولین

 ان ظ می ق  درره ات ر است.
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از  ب شد و م تح و ی  وکیل او در هیچ یک محکومیت متهمکه رأی دادگ ه قجدیدنظر اس  ن بر  مواردیدر  :۴۶1ماده 

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 كشور رسيدگي ديوان كيفيت -فصل سوم

شفود و مررفع    مس قر است و شیت آن از رییس و دو مس ش ر قشكیل مفی  تهرانکشور در  ع لی دیوان :۴۶۲ماده 

 ( این ق نون است.۶۲۳)در ررایح موضوع م ده  خواهی فرر  

 

 

 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 :۴۶3ماده 

 

 

 

  خواهی به قرار زیر است: فرر   رت ت :۴۶۴ماده 

 ؛رع یت قوانین مربوب به ققصیر م تح و مج زات ق نونی او ادع ی عد  :الف

 ؛اع ب ری رأی دادگ ه ای از اهمیت منجر به بی رع یت اصول دادرسی ب  درره عد ادع ی  :ب

 .مس ندات ب  مدارك مورود در پرونده عد  انطب ق :پ
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به قرقیت وصولت در دف ر کل ی  در صورت قأسیس واحد رای نفه در ایفن واحفد بف  رع یفت       ه  پرونده :۴۶۵ماده 

میف ون او و در   یـا دیوان  شود و قوسط رییس رارع به دادرسی الك رونیكی ابت 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 ارجاعت 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 :۴۶۶ماده 
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 

 

 

 بفه نوبفت بفه   و یا کند  می تنظیمر مع آنت  را  گزارش و بررسیه ی ارر عی را خود  پرونده شیبهت رییس :۴۶۷ ماده
رریف ن آن و   دهد. عضو ممیزت گزارش پرونده را که م ضفمن  می ارجاعیكی از اعض ی شیبه به عنوان عضو ممیز 

 کند. و به رییس شیبه قسلیح می هخواهی و رت ت ق نونی آن است به صورت مس دل قتی 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
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 مگـر شفودت   ع لی کشور بدون احض ر طرفین دعوی ی  وکالی آن ن انج   می فرر می در دیوان رسیدگی :۴۶8ماده 

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 :۴۶9ماده 
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    نم ینده وی ب  حضور در شیبه به طور مس دلت مس ند و مك وب نسبت ی 
شیبه ب  قوره به ما وی ت پرونده و مف د گزارش و مط لت  کند. سپس اعض ی  خواس هت نظر خود را اعال  می فرر  

 کنند: دادن مهت به شرح زیر اقخ ذ قصمیح میکل کشور ی  نم ینده وی در م ن  اظت ر شدهت ب  درج نظر دادس  ن

 ؛نم یند اع ده می و ادله مورود در پرونده ب شد ب  ابرا  آنت پرونده را به دادگ ه ص درکننده رأی 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 ابوتت  ماكو ٌ اگر عملی که  .1
 ؛شود می ارجاعنقض بالقیقیت نب شدت رأی ص دره  ق نونی م تح ق بلعفو عمومی و ی  س یر رت ت 

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 .3

 به رسیدگی است. 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 .۴

 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: ع لی کشور به شرح زیر اقدا  می در دیوان پس از نقض رأیرسیدگی  مررع :۴۷1ماده 

و  را انج   دهفد  ع لی کشور نظر دیوان موردت ب ید قاقیق ت به علت ناقص بودن تحقیقاترأی  در صورت نقض :الف

 ؛مب درت به صدور رأی کندسپس 

 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 رسیدگی و انش ی حكح کندت مگر آنكه پس از نقضت رتت ق زه

ایفن   بر مف د رأی دادگ ه قبلی اصرار کند. ان ن فه قواند  ت دادگ ه میدر غیر موارد مذکورحكح  در صورت نقض :پ

را بپذیردت حكفح را   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 د قأیید قرار گیردت رأی ابرا  میص درکننده رأی مور

شود. دادگ ه مزبور بر اس س اس دالل هیفأت عمفومی    دیگر دادگ ه ارر ع می حكح ص دره نقض و پرونده به شیبه

صورتي كه هيات عمومي پرونبده را  در  .این حكح قطیی و غیرق بل فرر   استکند.  حكح ص در می ع لی کشورت دیوان

به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان عالي كشور اعاده مي نمايبد. شبعبه   

 ( اقدام مي كند.763( بند )ب( ماده )1ديوان مطابق قسمت )
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و امور  ت اعح از حقوقیت کیفرینسبت به موارد مشابهه   ع لی کشور ی  دادگ ه از شیت مخ ل  دیوان هرگ ه :۴۷1ماده 

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.  درخواستمنظور ایج د وحدت رویه  کشور را به 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 مش به برای شیت دیوانموارد  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 در ح ل اررا، ب شد و مط بق رأی وحدت رویه هیأت یااررا، نشده  که رأیت صورقی در
عمومی نسفبت بفه    علیه ب شدت رأی هیأت شود ی  رأی به رت قی مس عد به ح ل ماكو ٌعمل ان س بی رر  شن خ ه ن

 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 :۴۷۲ماده 

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 :۴۷3ماده 

 شودت ق بل قغییر است. ( این ق نون ص در می۶۷۵مط بق م ده ) که
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                         دادرسي اعاده -فصل چهارم

 حكح مذکور به اررا، که اعم از آنه   اع ده دادرسی در مورد احك   ماكومیت قطیی دادگ ه درخواست :۴۷۴ماده

 شود: 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 اقت   ارقك ب ررمی ماكو  شوند و ارقك ب آن رر  به اند نفر به :ب

 ؛ل شدیمرقكت برای آن ق 

شود و فرد دیگری نیز به مورت حكمی از مررع قضف یی بفه   ان س ب ررمی ماكو   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

 ؛احراز گردد 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 ا بت شود در دادگ ه ص لح :ث

ه شود که مورت اابف 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

  مقرر ق نونی ب شد.رر  نب شد و ی  مج زات مورد حكح بیش از مج زات  عمل ارقك بی :چ

 

 

 

 

 

 دارند: حق درخواست اعاده دادرسیزیر  اشخ ص :۴۷۵ماده

 ؛و وصی او علیهت همسر و وراث ق نونی نم ینده ق نونی او و در صورت فوت ی  غیبت ماكو ٌ 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 :۴۷۶ماده 

مجدد را بفه دادگف ه    ت رسیدگیتجویز اعاده دادرسی( این ق نونت ب  ۶۷۶درخواست 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 :۴۷۷ماده 

ریفیس   ع لی کشور ارس ل ق  در شیبی خ ص که قوسط ب  قجویز اع ده دادرسیت پرونده را به دیوان قشخیص دهدت

مذکور مبنیّ ً بر خالف  د رسیدگی و رأی قطیی ص در نم ید. شیت خ صنی ب میقوه قض ییه برای این امر قخصیص 

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  قراره ی دیواناحك   و  شاملقطیی مرارع قض یی )اعح از حقوقی و کیفری( ی آرا :1تبصره 

 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 :3تبصره 

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 

 ب شد.بیّن آن به رتت دیگری  ب ر ق بل اعم ل است؛ مگر اینكه خالف شرع برای یک فقطقبصره 
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 ( اعف ده دادرسفی  ۶۷۷اع ده دادرسی ب شد ی  طبفق مف ده)   قجویزع لی کشور مبنی بر  رأی دیوان هرگ ه :۴۷8ماده 

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  پس از قجویز اع ده من فی شده ب شد ی  م ن ست نب شدت دادگ هی که

 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

 

 

 

 

حكفح   ب شدت قرار قوق  آا ر و قبی ت قویای که اق مه شده  شروع به ما کمه ردیدت هرگ ه ادله پس از :۴۷9ماده 

 گیرد. این ق نون انج   می شود و دادرسی مط بق مواد ص در می فوریاولیت 
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 ت حكح مورد اع دهوارد تشخیص دهددادگ ه پس از رسیدگی م هویت درخواست اع ده دادرسی را  هرگ ه :۴81ماده 

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   شود. حكح دادگ ه از حیث قجدیدنظر میهم ن قسمت نقض ی  اصالح  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 :۴81ماده 

دهد پفس از نقفض   دو رأی را غیرصایح قشخیص  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 :۴8۲ماده 

مسلم ت فقتی به رت ت  ( بوده و مغ یرت رأی ص دره ب ۶۷۷که اع ده دادرسی از مص دیق م ده ) این مگرشود.  نمی

 مغ یر ب  مسلم ت فقتی ص در شده ب شد. از رتت قبلی ب شد و ی  رأی ردید مجدداً هم نند رأی قبلیدیگری غیر 
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ش کی ی  مدعی خصوصی در ررایح غیرق بل گذشتت پس از قطیی شدن حكح از شك یت خفود   هرگ ه :۴83ماده 

او  در میـزان مجـازات  از دادگ ه ص درکننده حكفح قطیفیت درخواسفت کنفد      تواند علیه می محکومٌنظرکندت  صرف

ب  حضور دادس  ن ی  نم ینده  و العاده در وقت فوقعلیه  شود. در این صورتت دادگ ه به درخواست ماكو ٌ تجدیدنظر

قف نون  و مج زات را در صورت اق ضف ، در حفدود    کند ( این ق نونت رسیدگی می۱۵۵او ب  رع یت مقررات م ده )

 کند. این رأی قطیی است. قبدیل می علیه ب شدتبه ح ل ماكو ٌ قر دهد ی  به مج زاقی که من ست قخفی  می

 

 

 احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی اجرای -بخش پنجم

 كليات -فصل اول

ری ست و نظف رت  قات « می ونت اررای احك   کیفری» است و دادستانعتده  احك   کیفری بر اررای :۴8۴ماده 

 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 :1تبصره 

 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 االررا، شدن این ق نون قوسط وزیر دادگس ری ب  همك ری ق ریخ الز 

 رسد. قوه قض ییه می شود و به قصویت رییس  ی کشور قتیه میقربی

 است. البدل در غی ب وی ب  دادرس علی و اررای احك   کیفری به عتده رییس دادگ هت قضایی بخش حوزهدر  :3تبصره 
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 مأمور اررا،ق ضی اررای احك   کیفریت مددک ر ار م عیت  به تعداد الزماررای احك   کیفری  می ونت :۴8۵ماده 

 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 »منظور انج   وظ ی  مددک ران ار م عیت قشكیالت من سفبی قافت عنفوان      قض ییه به قوه :۴8۶ماده 

 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 :۴8۷ماده 

 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 اولویتمذکورت  ه ی در رش ه :تبصره
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 وظـایف زیـر  می ونت اررای احك   کیفریت واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انج    در هر :۴88ماده 

 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

مشخصف ت دقیفق و اافر    ه ی مؤار کیفری بف  ابفت و درج    علیه در ماكومیت کیفری ماكو ٌ قنظیح برگ سجل :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 ٌ ابت و ارس ل :پ

 انفدازی  ابت و قنظیح این مشخص تت امك ن دس رسی به این اطالعف ت و اگفونگی قشفكیل و راه    قرقیت :1تبصره 

 ای  ن مه رارع به دادرسی الك رونیكی و به مورت آیین بخش هف ح كی سجل کیفری ب  رع یت مقرراتشبكه الك رونی

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. ض ییه میق قوه شود و به قصویت رییس ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور قتیه می زندان

 همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطالعـاتی و امنیتـی  موضوع بنده ی )ال ( و )ب( این م ده ب   اقدام ت :۲تبصره 

 گیرد. صورت می
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 ق ضی اررای احك   کیفری عب رت است از: وظ ی  :۴89ماده 

 ؛اررای آنت  االررای کیفری و نظ رت بر شیوه 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 روانی و بیم ریت ی رسمی صیته ی  درب ره ماكوم ن س لمندت مب الی ن به بیم ری اقخ ذ قصمیح :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      وظ یفی که به مورت قوانین و مقررات برای اررای مج زات اررای س یر :ج

 احك   کیفری ی  ن ظر زندان قرار گرف ه است. یق ضی اررا

 

 

 

 

 

 شود: به موقع اررا، گذاش ه می پس از ابالغکیفری در موارد زیر ی آرا :۴91ماده 

 ؛کند که دادگ ه نخس ین ص در می رأی قطیی :الف

متلت ق نونی نسبت به آن واخواهی ی  درخواست قجدیدنظر یف  فررف   نشفده ب شفد یف        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
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ب  اطالع  مراقت رات نداند االجراء الزمق ضی اررای احك   کیفریت رأی ص دره را از لا ظ ق نونی  هرگ ه :۴91ماده 

 کند. اقدا  می مطابق تصمیم دادگاهدادس  ن به دادگ ه ص درکننده رأی قطیی اعال  و 

 

 

 

ص در شده ب شد و در موعد مقرر بیضی از آن ن اع فراض و یف     اشخاص متعددرأیت درخصوص  هرگ ه :۴9۲ماده 

 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 یك قسمت از رأیدرخواست قجدیدنظر ی  فرر   درب ره  و یا اع راض :۴93ماده 

 .نیستالز  االررای آن 

 

 

 

بفه هفیچ ورفه م وقف       وشفود   ق ضی اررای احك   کیفری شفروع مفی   با دستوراررای رأی  عملی ت :۴9۴ماده 

 در مواردی که ق نون مقرر نم ید. مگر شودت نمی
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 شود و در مواردی که طبق کیفری به دس ور و قات نظ رت ق ضی اررای احك   کیفری اررا، میی آرا :۴9۵ماده 

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   :۴9۶ماده 

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 :۴9۷ماده 

 شود. 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 :۴98ماده 

 کند. ت رأی را اررا، میمقررات قانونیمطابق شیوه اررا،ت ق ضی اررای احك   کیفری 
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 که به لا ظ آاف ر و قبیف ت   در موارد الزا  ق نونی ی  در صورقی مگراستت  ممنوععلنی مج زات  اررای :۴99ماده 

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 

 

 

 

 

 

 اخطـار گفذار   شود و در صورت عد  حضورت به کفیل ی  وایقفه  می احضاربرای اررای رأی  علیه  ماكو ٌ :۵11ماده 

قوانفد بفه    مفی  کند. در این صورتت ق ضی اررای احك   کیفریعلیه را برای اررای رأی قسلیح   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 :۵11ماده 

 ؛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
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و یف    علیه به بیم ری رسمی ی  روانی مب ال ب شد و اررای مج زات مورت قشدید بیم ری ماكو ٌ هرگ ه :۵1۲  ماده

بتبودیت اررای مج زات  ق  زم ن با کسب نظر پزشکی قانونیی احك   کیفری ق ضی ارراقأخیر در بتبودی وی شودت 

بیم ر نب شدت ق ضی اررای احك   کیفریت پس از  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 فوریتمج زاتت بیم ری ح دث شود و قیویق اررای مج زات  حین اررای 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 :۵13ماده 

  شود. وصول می علیه ه ی م لی که از اموال ماكو ٌ در مورد مج زات مگر اف د؛ حكح به قیویق می

 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 غيرمجازات حبس :۵1۴ماده 

 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 :۵1۵ماده 

 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 :۵1۶ماده 
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 :۵1۷ماده 

 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  وایقه اررای احك   کیفری درب ره درخواست ماكو ٌ ق ضی :۵18ماده 
 گیرد. می تصمیمگذار و ی  ر یگزینی وایقهت  قغییر کفیل ی  وایقه

 

 

از  علیه نشفود و بفیح ففرار وی    من تی به دس رسی به ماكو ٌ اقدام ت ق ضی اررای احك   کیفری هرگ ه :۵19ماده 
 یـا به ماض حضور  اماکند؛  ص در و به مرارع ق نونی اعال  از کشوراو را  دستور منع خروجقواند  کشور ب شدت می

 کند. علیه نسبت به لغو این دس ور اقدا  می دس گیری ماكو ٌ
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ه ی قطیی دیگری اسفت و اعمف ل    علیه دارای ماكومیت میلو  شود ماكو ٌ پس از صدور حكح هرگ ه :۵11ماده 
 :کند می استت ق ضی اررای احك   کیفری به شرح زیر اقدا  مؤثرت در میزان مج زات ق بل اررا، تعدد مقررات

 ه  دادگ ه در صورت تساویطور قطیی ص در ی  به لا ظ عد  قجدیدنظر خواهی قطیی شده ب شندت  به اگر احك   :الف
ارسف ل   بف القر  دادگف ه دارای صفالحیت  صفورت بفه    و در غیر این دادگ ه ص درکننده آخرین حكحه  را به  پرونده

 ؛حكح واحد ص در شود کندت ق  پس از نقض قم   احك  ت ب  رع یت مقررات مربوب به قیدد رر ت 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 
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 دیگری داش ه است که در اعمف ل  های قطعی محکومیتعلیه   میلو  شود ماكو ٌ اررای حكحهنگ    هرگ ه :۵11ماده 

حكح قطیی ارسف ل   استت ق ضی اررای احك   کیفریت پرونده را نزد دادگ ه ص در کننده مؤثرمقررات قكرار رر  

 نم ید. مقررات اقدا  میمط بق  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 :۵1۲ماده 

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 اجراي -فصل دوم

 ماكو  به حبس ب  ذکر مشخص ت ک ملت نوع رر ت میزان ماكومیتت ای   ب زداشت قبلی و مررع اشخ ص :۵13ماده 

 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   موازینت به همراه مأمور بدرقه زن و ی  مرد و ب  رع یت حسب مورداس  نت 
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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 :1تبصره 

 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 :3تبصره 

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 نزدیكصورت 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 :۵1۴ماده 

 گیرد. ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور صورت می س زم ن زندان
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 تاالجـراء  به موجب حکم قطعـی الزم علیفه   شود که ماكو ٌ قم   کیفره ی حبس از روزی شروع می مدت :۵1۵ماده 

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 یك روز

 

 

 

 

 

ه ی ر یگزین حبست شالق و رزای نقدیت ای   ب زداشت قبلی موضفوع   ماكومیت به مج زات در مورد :۵1۶ماده 

 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    به رزای نقدیت مط بق مقررات فصل مربوب به ناوه اررای ماكومیت ر مورد ماكومیتد :پ

 شود. اقدا  می
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 قاضی اجرای احکام کیفـری ق ضی ص درکننده حكحت ای   ب زداشت قبلی را ما سبه نكرده ب شدت  ان ن ه :۵1۷ماده 

 کند. میه ی موضوع مواد فوق اقدا   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 :۵18ماده 
اقم   مدت حفبس   کند که حداقل ده روز پیش از اقم   مدت حبست پرونده قات نظر قرار گیرد ق  ب  قییین ق ریخ

کند. رییس زندان نیز مكل  است پس  ص در و به زندان اعال شده  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

به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گفرددت ق ضفی ارفرای احكف        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 ٌ

 

 

 

 هف ی قضف یی دیگفر و نیفز     زندانی به زندان یف  حفوزه  است هرگونه ان ق ل ی  اعزا   مکلفزندان  رییس :۵19ماده 

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
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هف ی اصفالحی و    برن مهقوانند در صورت رع یت ضوابط و مقررات زندان و مش رکت در  می ماكوم ن :۵۲1ماده 

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 پنج روزحداکثر تا قواند به قشخیص دادس  ن  می

ه ی اصالحی وقربی یت اگونگی انطب ق وضییت زندانی ن ب  شرایط قییفین شفده و نافوه اعطف ی      هر یک از برن مه

 سف زم ن ای خواهد بود که ظرف سه م ه از ق ریخ قصویت این قف نون قوسفط    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 :1تبصره 

 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 :3تبصره 
در این م ده  قواند عالوه بر مرخصی مذکور میب شدت زندانی  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 :۴تبصره 
ات ر م ه حداکثر پنج  در هر قوانند میزان مج زات ب  رع یت شرایط مندرج در صدر م ده و به قشخیص دادس  ن می

 روز از مرخصی برخوردار شوند.

حفداکثر   عالوه بر سق  قییین شده در این ق نونت های ملی و مذهبی به مناسبتقواند  قوه قض ییه می رییس :۵تبصره 
 ت مرخصی اعط  کند.وارد شرایطدو ب ر در س ل به زندانی ن 

 مقررات این مف ده  از شمولدر زندان ب شد  میداطور   شرعی بهکه شخص ب ید به مورت مقررات  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 :۵۲1ماده 

 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 :۵۲۲ماده 

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
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آنكه  مگراز م دری که ماكو  به حبس ی  قبیید شده است ردا کردت  نبایدق  سن دو س ل قم   را  اطف ل :۵۲3ماده 

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 صالح ذیمؤسس ت 

 

 

 

 از سوی شورایت یكی از قنبیت ت زیر ب  رع یت قن ست تخلف انضباطی توسط زندانیارقك ب  در صورت :۵۲۴ماده 

 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 مشروب حداکثر ق  ششپیشنت د عفو و آزادی  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 :۵۲۵ماده 

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 س یر من طق کشور ایج د شدهدر  تشخیص رییس قوه قضاییه
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 دادگ ه اطف ل و نوروان ن مكلفند برای بررسی وضییت قض یی مددروی ن و طرز قیلیح و قربیفت  قض ت :۵۲۶ماده 
عمفل    بفه  بازدید از ک نون اصالح و قربیت حوزه مال خدمت خود حداقل هر ماه یك بارو پیشرفت اخالقی آن نت 

 م نع اررای وظ ی  ق نونی دادس  ن نیست. این امرآورند. 

 

 

 

 فس د اخالق اطفف ل و یف    موجبحست گزارش مدیران ک نونت رف  ر و اخالق طفل ی  نوروانیت  هرگ ه :۵۲۷ماده 
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 :۵۲8ماده 
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  بندی اطف ل و نوروان ن از حیثجنست سنت نوع ررایح و امور اررایی این ک نون و نوروان ن در آنج ت طبقه
ررا، شدن این ق نون قوسط وزارت دادگس ری بف  همكف ری   اال 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
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 هاي مالي محكوميت اجراي -فصل سوم

 ت امفوال وی نپـردازد ماكو  گردد و آن را  پرداخت جزای نقدیبه مورت حكح قطیی دادگ ه به  هرکس :۵۲9ماده 

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 ٌ    ون اررای احك   مدنی و ی  قم  طبق ق ن توقیف بخشی از حقوق

علیه و احراز قدرت وی  قق ض ی ققسیط از ر نت ماكو ٌ در صورت عمل آورد.  وصول رزای نقدی اقدا  مق ضی به

امر به ققسیط   ستأخذ قضمین منب   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: زیر عمل می

 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 نقدیدر رزای  :ب

 شود. هزار ری ل به یک روز حبس قبدیل می

مطفرح   علیه قبل از صدور حكح ماكومیت قطیی به رزای نقدیت به دلیل اقت   ی  اقت م ت ماكو ٌ ان ن ه :1تبصره 
را در ازای هر سیصفد هفزار    ب شدت دادگ ه پس از قییین مج زاتت ای   ب زداشت قبلیدر پرونده در ب زداشت بوده 

 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        قض ت اررای احك  

 خود اقدا  کنند. رع یت

نشفده   رزای نقدی ی  قبدیل آن به مج زات دیگر م نع اس یف ی م به ازای بخش اررا، حكح ققسیط صدور :۲تبصره 
 آیدت نیست. 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 :3تبصره 
نقدی می ف کند. دف ر  ( رزای۲۵۲درصد ) قواند او را از پرداخت بیست اررای احك   مینقدی ح ضر شودت ق ضی 

 می فیت موضوع این قبصره را قید کند. علیه ق ضی اررای احك   کیفری مكل  است در برگه احض ریه ماكو ٌ
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قوانفد قبفل از قطییفت     میعلیه  ماكومیت اشخ ص به رزای نقدی در مرحله بدویت ماكو ٌ در صورت :۵31ماده 

 .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 از ب بت مج زات بدل از رزای نقدیصدور حكح نخس ین مبنی بر ققسیط  در زمانعلیه  ماكو ٌ هرگ ه :۵31ماده 
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 :۵3۲ماده 
و برای  شود می لغووسیله دادگ ه ص درکننده حكح قطیی  ب  اعال  ق ضی اررای احك  ت حكح ققسیط به علیهت ماكو ٌ

 گیرد. اررای حكح اقدا  ق نونی مق ضی انج   می
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ت مراقفت را حفداکثر   علیه مكل  اسف  ت ماكو ٌدر صورت حصول تمکن مالیصدور حكح ققسیطت  پس از :۵33ماده 
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 ق ضی اررای احك  ت دادگ ه ص درکننده حكح قطیی نسبت به لغو حكح ققسیط

 

 

کندت  اقدامقم   ی  بخشی از آن  به پرداختعلیه پیش از اقم   متلت ق نونی پرداخت دیهت  ماكو ٌ هرگ ه :۵3۴ماده 
 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

 

 

مطف بق   لـه  در صـورت تقاضـای محکـومٌ    ماكو  به پرداخت دیه فوت کندت ق ضی اررای احك    هرگ ه :۵3۵ماده 

 کند. علیه اس یف ، می ماكو ٌ از ماتركرا  دیهمربوبت  مقررات

 

 

قف ریخ اخط ریفه   مف ه از   ب شد و وی پس از شفش  متضمن بازگرداندن مال به شخصحكح ص دره  ان ن ه :۵3۶ماده 

 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 قواند دس ور فروش م ل را ص در کند. در این فس د م لت می احتمال عقالییصورت 

 گردد. قودیع می ه ی مربوبت در صندوق دادگس ری و پس از کسر هزینه
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أخذ  ه ی کیفری در مورد ضبط و مص دره اموالت االررای دادگ ه الز  یدس وره ی دادس  ن و آرا اررای :۵3۷ماده 

وصول دیهت رد م ل و ی  ضررو زی ن ن شفی از رفر  برعتفده      وره ال زا ت وره الكف له ی  وایقه 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 :۵38ماده 

 شود. می ضبطبر آن به نفع دولت  مازادأخذ شده پرداخت و 

 

 

 

بفه اسفت    شود. ق رری که م ق ضی ققسیط ماكفو ٌ  پذیرف ه نمی تاجرققسیط رزای نقدی از  دادخواست :۵39ماده 

 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 :۵۴1ماده 

 است.
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 ساير احكام كيفري اجراي -فصل چهارم

 عـذر داشف ن   بدونو در قق ض ی اررای آنت  باشدبه درخواست ماكو ٌ له  منوطاررای مج زات  هرگ ه :۵۴1ماده 

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 :۵۴۲ماده 

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 برای یك

 کند. اعالمبه دادگ ه  مكل  است حداکثر ظرف دوم ه به این قق ض  رسیدگی و ن یجه را

حیف ت موضفوع ایفن    استت حداقل یک هف ه پیش از اررای حكح سلت  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 :۵۴3ماده 

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   پزشک ق نونی ی  پزشک می مد و منشی دادگ ه حضور داش ه ب شند. هرگ ه اررای

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   حكح را ب  صدای رس  قرائت می منشی دادگ هت 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
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 شود. حدود و س یر احك   رارع به قص ص و دی ت طبق مقررات مربوب اررا می احك   :۵۴۴ماده 

 

 شود. می اعزامکه به قبیید ی  اق مت ارب ری ماكو  شده استت به دادسرای مال اررای حكح  شخصی :۵۴۵ماده 

 

 قاضـی اجـرای احکـام   عتده  بر حضور و فی لیت ماكوم ن در مال قبیید ی  اق مت ارب ری بر نظ رت :۵۴۶ماده 

 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 :۵۴۷ماده 

 کند. اعط ، می مرخصی( این ق نون ۱۲۵من ست به ماكوم ن به قبیید ی  اق مت ارب ری ب  رع یت مف د م ده ) قأمین

 

 

و  شفوند  می اخراجشوندت از مال قییین شده  ای میین ماكو  می که به منع از اق مت در نقطه اشخ صی :۵۴8ماده 

 شود. نیروی ان ظ می مال و س یر نت ده  و مرارع مرقبط ابالغ میمراقت به 
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عضوت قصف ص عضفو و رفرحت شفالقت       ه ی سلت حی تت قطع ی ناوه اررای مج زاتیاررا ن مه آیین :۵۴9ماده 

 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 قوسط وزیر دادگس ری ب  همك ری وزیر کشور قتیه می

 

 

 

 مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.از حقت  رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعتاحك    اررای :۵۵1ماده 

 

 

صدورحكم، نظام نيمه آزادي و قرار تعويق  قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، اجراي -فصل پنجم

 الكترونيكي هاي نظارت سامانه آزادي تحت

در صورت عفد    وعلیه را احض ر  ت ق ضی اررای احك   کیفریت ماكو ٌتعلیق اجرای مجازات در صورت :۵۵1ماده 

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 :۵۵۲ماده 

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
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 بـار   یـك مـاه   هر دوقواند  می ق ضی اررای احك   کیفریعد  پذیرش پیشنت د از سوی دادگ هت  در صورت :تبصره

 را به دادگاه پيشنهاد نمايد. مجدداً اجراي اين ماده

 

 

 

 

 

 ه ی الك رونیكیت ق ضی اررای احكف    مشمول نظ   نیمه آزادی و آزادی قات نظ رت س م نه در ررایح :۵۵3ماده 

احك   اررای  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 ٌ

یشفنت د ارفرای نظف   نیمفه آزادی و آزادی قافت      حكحت پ دیده مؤار 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.

 

 

 

از  با أخذ تأمین متناسباررای احك   کیفریت پس از موافقت دادگ ه ب  پیشنت د موضوع م ده فوقت  ق ضی :۵۵۴ماده 

 .کند علیهت دس ور اررای قصمیح دادگ ه را ص در و مراقت را به زندان اعال  می  ماكو ٌ
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 قرار قیلیق اررای مج زاتت حكح آزادی مشروبت قرار قیویق صدور حكحت نظ   نیمفه آزادی و  صدور :۵۵۵ماده 

دادرسفی الك رونیكفی و   رارع بفه  بخش هف ح این ق نون ه ی الك رونیكی طبق مقررات  آزادی قات نظ رت س م نه

نیز آاف ر ارقكف ب    علیه ی  م تح از آنت  و ی  دس وره ی ق ضی اررای احك   کیفریت آا 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  ك   کیفری قبییتموره از دس ور ی  دس وره ی ق ضی اررای اح

 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 ٌ :۵۵۶ماده 

مراقب فی را بفه    ه ی الك رونیكیت امكف ن نظف رت مفأمور    نظ   نیمه آزادی و آزادی قات نظ رت س م نهصدورحكح و 

اقدامی از قبیل قغییر شفغل یف  مافل     نم یدت فراهح آورد و هرگونه ای که ق ضی اررای احك   کیفری مشخص می شیوه

 ق ضی اررای احك   کیفری برس ند. العاط 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 :۵۵۷ماده 
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 ه ی ر یگزین حبس به مورت آیین 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. رییس قوه قض ییه می شود و به قصویت کشور قتیه می

این م ده در مورد ررایح در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی مسلحت قوسفط ریفیس سف  د کفل      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
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 اق م گ ه اشخ ص مشمول قیلیق اررای مج زاتت آزادی مشروبت قیویق صدور حكحت نظ   نیمه ان ن ه :۵۵8ماده 

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  مال اق متاررای قصمیح مذکور را در  توانند میص درکننده رأی ب شدت اشخ ص مذکور 

اق مت آن نت قم می دس وره ی دادگف ه و   صورت ق ضی مجری حكح ب  اعط ی نی بت به ق ضی اررای احك   حوزه

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

 

 

 

 

 دادرسی هزینه -بخش ششم

 در هنگ   طرح شك یت قأدیه کند. مدعی خصوصی هفح  برابر قانونب ید هزینه شك یت کیفری را  ش کی :۵۵9ماده 

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

به قشخیص دادس  ن یف  دادگف هی کفه بفه      پرداخت هزینه شك یت را نداش ه ب شدت بپردازد. ان ن ه ش کی قوان یی

شود و هرگ ه مدعی خصوصی قوان یی پرداخت هزینه  می کند از پرداخت هزینه شك یت می ف موضوع رسیدگی می

ادع  اسفتت   مورد 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   نم ید. رسیدگی به امر کیفری را نمی به طور موقت می ف

  خصوصی به قأخیر انداخت.



 198   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 از محلصدور حكح و هنگ   اررای آنت ق ضی اررای احك   کیفری مكل  است هزینه دادرسفی را   پس از :تبصره

 له از اعسار گردد. كه موجب خروج محکومٌ ميزاني نباشد  به از مستثنيات دين بوده و يا به آنکه محکومٌمگر . 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 :۵۶1ماده 

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

مربوبت در متلت قییفین شفدهت پرداخفت کنفد. در     ه ی  و قیرفه هزینه مقرر را مط بق قوانین و مقررات شاکی باید

 از اعتبـارات کنفدت هزینفه مفذکور     امتناعهزینه مذکور ب شد و از پرداخت آن  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     و فروش اموال ش کیت ب  رع یت مس ثنی ت دینت می دل هزینفه پرداخفت  احك   مدنیت ب  قوقی  

 1شود. أخذ نمی ای در هر صورت از متهم هیچ هزینهداری کل واریز شود.  حس ب مربوب در خزانه

 هزینفه از اع بف رات   نباشد،ه ی فوق  به پرداخت هزینه قادرت ش کی تشخیص مقام قضاییکه به  در صورقی :1تبصره 

 شود. قوه قض ییه پرداخت می

 شود. می به دستور مقام قضايی، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام 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 :3تبصره 

 رسد. شود و به قصویت رییس قوه قض ییه می ق نون قوسط وزیر دادگس ری قتیه می

 

 

                                                           
 همين قانون. 66رک. ماده  - 1



 199   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

 

 

 

 

 

 قطبیق رونوشت ی  قصویر اسن د و قتیه آنت  برابر مقررات ق نونی است. هزینه :۵۶1ماده 

 

 

را که در رری ن قاقیق ت و ما کمه صفورت   ه یی ت قم می هزینهاست هنگ   صدور حكح مکلف دادگ ه :۵۶۲ماده 

 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 :۵۶3ماده 

صفدور حكفحت    ویت مكلف  اسفت هنگف     حفق شفن خ ن    کند. دادگ ه پس از ذی مطالبهعلیه طبق مقررات  مدعی

 ه ی مزبور ملز  کند. علیه را به پرداخت هزینه مدعی

 

 

 

 است. های دادرسی به عهده او هزینهت پرداخت محکومیت متهم صورت در :۵۶۴ماده 
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کندت هزینه مذکور  فوتشخصی که به مورت حكح دادگ ه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی استت  هرگ ه :۵۶۵ماده 

 شود. وصول می ماترك 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   :۵۶۶ماده 

 اقدا  کنند. رسیدگی تخصصیمرارع قض یی برای 

ای  ن مه م ده به مورت آیینشیت قخصصی مرارع قض یی اعح از حقوقی و کیفری موضوع این  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

 رسد. رییس قوه قض ییه می

 

 

 

( ۴۶۱)( ۱۶۳) ت(۱۶۷(ت )۲۵۱(ت مفواد ) ۵۶۷(ت قبصره م ده )۵۶۱قك لی  مقرر در قبصره م ده ) در اررای :۵۶۷ماده 

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 مس لز  پرداخت هزینه از سوی دولت استت اع ب ر آن هر س ل در ردی  مس قلی در بودره

 شود. منظور می

 

 

ق بع  ی دادرسی ررایح اطف ل و نوروان ن و نیروه ی مسلح مقرر نگردیدهای برا که مقررات ویژه مواردی :۵۶8ماده 

 مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
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 شود. االررا، می م ه پس از ان ش ر در روزن مه رسمی الز  ق نون شش این :۵۶9ماده 

، قيانون  16۲1/ ۵/ ۰۳)آييين دادرسيی كيييريص مصيو     االجراء شدن اين قانون، قوانين موقتی محاكمات جزاييی   الزم از تاريخ -۵۷1ماده 

، اليحه مربوط به تشكيل ديوان كيير كاركنان دولت و طرز تعقييب  6/1۰1۵/ 6راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصو  

اي از  ص از قانون اصالح پاره6۵و) ص6۱ص، )6۰ص، )66ص، )61ص، )1۱ص، )1۱ص، )1۵ص، )6، مواد)1۰۰۱/ 6/ 1۲محل خدمت مصو   مأموران دولتی در

شوراي انقال ، اليحه قانونی راجيع   1۰۵۱/ ۱/ 1۳هاي عمومی مصو   دادگاه ، اليحه قانونی تشكيل1۰۵6/ ۰/ 6۵قوانين دادگستري مصو  

شوند  وش قند و شكر میيا فر قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخالل كنندگان در امر عرضه، توزيع و به مأموران سازمان

قانون تشكيل دادگاه هياي كيييري )ييك و دوص و     ،1۰66/ 6/ 1مصو   هاي سيار شوراي انقال ، قانون تشكيل دادگاه1۰۵۲/ ۱/ 61مصو  

ص، 1۱ص، )16ص، )۲ص، )۱ص، )۱ص، )1ميواد )  ،16/۵/1۰۱6، قانون تجديدنظر آراي دادگاه ها مصو  6۳/۱/1۰6۱شعب ديوان عالی كشور مصو  

ص و 1۱ص و مياده ) 1۱ص از مياده ) 6) ص و1هاي ) ص و بند )جص و تبصره۵ص، )۰ص در رابطه با امور كييري و مواد )6۱ماده ) ص از1ص و تبصره)66ص و )66)

ص از قييانون نحيوه اجييراي  1، مياده ) 1۰۱۰/ ۱/ 1۵عميومی و انقيال  مصييو     هيياي ص از قيانون تشييكيل دادگياه  6۳ص از ميياده )6ص تيا ) 1تبصيره ) 

 ، مياده 1۰۱۱/ 6/ 6۱هاي عمومی و انقال  )در اميور كيييريص مصيو     ، قانون آيين دادرسی دادگاه1۰۱۱/ ۱/ 1۳هاي مالی مصو  ميتمحكو

، 1۰۱۱/ 6/ ۰1نقليه موتوري زمينيی در مقابيل شيخا ثاليو مصيو        ص قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدنی دارندگان وسايل61)

قيانون تيسيير    مجمع تشخيا مصلحت نظيام،  1۰۱6/ ۱/ 1۱مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصو   نص قانون اصالح قانو۰6ماده )

و اصالحات و الحاقات بعدي آنهيا و سياير قيوانين در     1۰۱۱/ 1۳/۲هاي عمومی و انقال  مصو   ص قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه1۱ماده )

 شود. موارد مغاير، نسخ می

ل بر پانصد و هيتاد ماده و دويست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسيندماه يكهزار و سيصدو نود و دو كميسيون قضيايی  قانون فوق مشتم

اساسی تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشی آن به مدت سه سيال   ص قانون۱۵و حقوقی مجلس شوراي اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم )

 نگهبان رسيد. به تأييد شوراي 1۰۲6/ 16/ 66ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ  بهمن م در جلسه علنی مورخ نوزده

 

 م نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکییقانون آیین دادرسی جرا

 

 م نیروهای مسلحیبخش هشتم ـ آیین دادرسی جرا

 فصل اول ب كليات

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  :۵۷1ماده 

 .دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می به شرح مواد آقی است
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رئیس س زم ن قض یی از بین قض قی که حداقل پ نزده س ل س بقه خدمت قض یی داش ه ب شندت قوسط  :۵۷۲ماده 

 .شود رئیس قوه قض ییه منصوب می

 

 

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  :۵۷3ماده 

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

و اداری در س زم ن قض یی و ان ص ب قض ت س زم ن هم نین قغییر سمت ی  مال  ایج د قشكیالت قض یی :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 یدیرئیس س زم ن قض یی می قواند پیشنت ده ی خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قض ییه ارا

 

 

 

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  :۵۷۴ ماده

 .یک و ی  قجدیدنظر نظ می قتران نیز ب شند

 .مقررات این م ده فقط درب ره دارندگ ن پ یه قض یی و ی  قض ت نظ می ق بل اررا است :تبصره
 

 

 

 

هرگ ه در اار وقوع رر ت ضرر و زی ن م دی به نیروه ی مسلح وارد شودت یگ ن مربوب مكل  است  :۵۷۵ماده 

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

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

 .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  :1تبصره 

 .شود
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جدیدنظرخواهی را مط بق یگ ن م ضرر از رر ت حق طرح دعویت دف ع و پیگیری دعویت اع راض و ق :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  :۵۷۶ماده 

 .مطرح می شودت مس لز  ققدیح دادخواست و رع یت قشریف ت آیین دادرسی مدنی است

 

 

( این ق نونت به حكح ۴۵۱( م ده )۱( و قبصره )۴۵۱(ت )۴۵۷(ت )۴۵۴(ت )۱۷۱مقررات مواد ) قخل  از :۵۷۷ماده 

 .دادگ ه نظ میت مورت ماكومیت به انفص ل از شغل از سه م ه ق  یكس ل می شود
 

 

 

 فصل دوم ب تشكيالت دادسرا و دادگاه هاي 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   :۵۷8ماده 

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 :1تبصره 

 .ه می نم یدایدارد و قیلیم ت الز  را ار

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

د الز  شیت دادگ ه و دادسرا و نیز قشكیالت مورد نی ز از قبیل واحد حوزه قض یی هر اس  ن به قیدا :3تبصره 

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
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نظ می است و بر کلیه شیت دادگ ه و رئیس س زم ن قض یی اس  نت رئیس شیبه اول دادگ ه قجدیدنظر  :۵۷9ماده 

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

 

 

اس  ن در در صورت نی ز به قشخیص رئیس قوه قض ییهت یک ی  اند شیبه از دادگ ه ه ی نظ می  :۵81ماده 

 .( این ق نون مس قر می شود۱۷۳دادسرای 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  :۵81ماده 

و 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 

 .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  

 .می ب شدما سبه کسر م لی ت 
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 :دادگ ه ه ی نظ می که به مورت این ق نون قشكیل می شوندت عب رقند از :۵8۲ماده 

 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

 

 

 

وظ ی ت اخ ی راتت صالحیت و قیداد اعض ی دادگ ه ه ی نظ می دوت نظ می یک و قجدیدنظر نظ می  :۵83ماده 

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

 

 

 .ک در مرکز هر اس  ن قشكیل می شوددادگ ه نظ می ی :۵8۴ماده 

 

 :به ررائح نظ می ن زیر در دادگ ه و دادسرای نظ می مرکز اس  ن رسیدگی می شود :۵8۵ماده 

 .نظ می ن دارای درره سرهنگی که درمال سرقیپ دومی و ب القر ش غل می ب شند :الف 

( ق نون آیین دادرسی کیفری ۱۵۷)نظ می ن دارای درره سرقیپ دومی در صورقی که مشمول مقررات م ده  :ب

 .نب شند ۶/۵۲/۵۱۳۲مصوب 
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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  :۵8۶ماده 

 .یک اس  ن بالم نع است

 

 

 

شده ولی ب  قراکح پرونده هر گ ه در مالی دادگ ه نظ می دو قشكیل نشده ی  بالقصدی ب شد و ی  قشكیل  :۵8۷ماده 

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

ه ی  بالقصدی ب شد ی  به رت قی از قبیل هرگ ه در اس  نی دادگ ه نظ می یک ی  قجدیدنظر نظ می قشكیل نشد :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

 

 

 

دادگ ه نظ می یکت پس از شروع به رسیدگی نمی قواند به اع ب ر صالحیت دادگ ه نظ می دوت قرار عد   :۵88ماده 

 .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   :۵89ماده 

س قوه قض ییهت شیبه ی  شیبی از دادسرای نظ می در مال اس قرار قیپ ه ی مس قل رزمی و ب القر و ی  قصویت رئی

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
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 ن رنگ ب  قصویت رئیس قوه قض ییهت به قیداد مورد نی ز و به در زم ن رنگ دادگ ه ه ی نظ می زم :۵91ماده 

( این ق نون در مال قرارگ ه ه ی عملی قیت مراکز ۱۳۵منظور رسیدگی به ررائح مربوب به رنگ ب  رع یت م ده )

 .اس  ن ه  ی  س یر من طق مورد نی ز قشكیل می شود

 ضی ت و شرایط رنگی ب  قصویت رئیس قوه حوزه قض یی دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت حست مق :1تبصره 

 .قض ییه قییین می شود

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  :۲تبصره 

 .حست مورد برابر مقررات دادرسی زم ن رنگت به ررائح مربوب به رنگ رسیدگی می کنند

 

 

 

مربوب به رنگ که قوسط نظ می ن ارقك ب می ی بد و در دادگ ه زم ن رنگ رسیدگی می شودت ح یررا :۵91ماده 

 :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

ب  اقدام ت عملی قیت گراه مال وقوع آن خ رج از من طق عملی قی  ح مربوب به امور رنگی مرقبطیررا :پ

 .ب شد

 

 

قرکیتت صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگ به قرقیت قییین شده برای  :۵9۲ماده 

 .س یر دادگ ه ه ی نظ می است مگر آنكه در این ق نون به ناو دیگری مقرر شود
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نظ می زم ن رنگ در مییت دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگ قشكیل می شود و در صورت عد  دادسرای  :۵93ماده 

 .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

 .دادگ ه نظ می زم ن رنگ نیز انج   وظیفه نم ینددادسرا ی  

 

 

یس شیبه اول دادگ ه قجدیدنظر نظ می زم ن رنگت بر کلیه شیت دادگ ه ه  و دادسرای نظ می زم ن یر :۵9۴ماده 

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 

 .رنگ حوزه قض یی مربوب استنظ می زم ن 

 

 

پس از اناالل دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت پرونده ه ی مربوب حست مورد در دادسرا و  :۵9۵ماده 

 .دادگ ه ه ی نظ می ص لح برابر مقررات دادرسی زم ن صلح رسیدگی می شود

 .می شونددادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت ب  قصویت رئیس قوه قض ییه منال  :تبصره 

 

 

پش یب نی و قأمین کلیه امك ن ت مورد نی ز دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگ بر عتده قرارگ ه عملی قی مال  :۵9۶ماده 

 .قشكیل دادگ ه ه ی مزبور است

 

 فصل سوم ب صالحيت

ض بط ح مربوب به وظ ی  خ ص نظ می و ان ظ می اعض ی نیروه ی مسلح به رز ررائح در مق   یبه ررا :۵9۷ماده 

 .دادگس ری در س زم ن قض یی رسیدگی می شود
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می که ام   خمینی )ره( و مق   میظح رهبری ار زه فرموده اند در دادگ ه ه  و دادسراه ی یرسیدگی به ررا :1تبصره 

 .س زم ن قض یی نیروه ی مسلح رسیدگی شودت م دامی که از آن عدول نشده در صالحیت این س زم ن است

می است که اعض ی نیروه ی مسلح در یح مربوب به وظ ی  خ ص نظ می و ان ظ میت ررایز ررامنظور ا :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

 .شودره یی از خدمت م نع رسیدگی به ررائح زم ن اش غ ل در دادگ ه نظ می نمی  :3تبصره 

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   :۴تبصره 

 .ررائح مشتود و ی  در راس  ی اررای دس ور مق   قض یی دادگس ری مرقكت می شوند

 

 

 

 

ایران مرقكت رر  شوند و به اقت م ت نظ می نی که در خ رج از قلمرو ح کمیت رمتوری اسالمی  :۵98ماده 

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

 

 

 

صالحیت س زم ن قض یی است ب  رع یت به ررائح نظ می ن کم ر از هجده س ل قم   شمسی که در  :۵99ماده 

 .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 

در صورت اخ الف در صالحیت بین دادگ ه نظ می یک زم ن رنگ و دادگ ه  نظر دادگ ه نظ می یک م ّبع است.

 .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
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در صورت اخ الف در صالحیت بین دادگ ه نظ می زم ن رنگ ب  س یر مرارع قض یی نظ می در یک  :۶11ماده 

 .ییت نظر دادگ ه نظ می زم ن رنگ م ّبع استحوزه قض 

 

 

 فصل چهارم ب كشف جرم و تحقيقات 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 

آوری ادله وقوع رر ت شن س ییت ی ف ن م تح و رلوگیری از فرار مربوب در کش  رر ت حفظ آا ر و عالئح و رمع 

 .و ی  مخفی شدن اوت قاقیق ت مقدم قیت ابالغ اوراق و اررای قصمیم ت قض یی به مورت ق نون اقدا  می کنند

 

 

 

 :مأموران زیر پس ازکست مت رت ه ی الز  و اخذ ک رت مربوب ض بط نظ می می ب شند :۶13ماده 

 دژب ن نیروه ی مسلحمأموران  :الف

 مأموران حف ظت اطالع ت نیروه ی مسلح در ا راوب مأموریت ه  و وظ ی  ق نونی :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

 ور س یر ض بط ن نظ میافسران و درره داران نیروه ی مسلح در ررائح مشتود در صورت عد  حض :ث

مق م ت و مأمورانی که به مورت قوانین خ ص در حدود وظ ی  ماوله ض بط نظ می ماسوب می  :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  :1تبصره 

به ررائح ک رکن ن وزارت مزبور که در صالحیت رسیدگی  مأموران حف ظت اطالع ت وزارت اطالع ت نسبت

 .س زم ن قض یی استت ض بط نظ می ماسوب می شوند
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ک رکن ن وظیفهت ض بط نظ می ماسوب نمی شوندت ام  قات نظ رت ض بط ن مربوب در این مورد انج    :۲تبصره 

ظ می است و این مسؤولیت ن فی وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدام ت انج   شده در این رابطه ب  ض بط ن ن

 .مسؤولیت ک رکن ن وظیفه نیست

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  :3تبصره 

 .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  :۶1۴ماده 

 .ه ی الز  و ایف ی وظ ی  ق نونی برای ض بط ن نظ می برگزار نم ید

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 

 .س  د کل نیروه ی مسلح قتیه و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسدو ب  هم هنگی 

 

 

 

در غی ب ض بط ن نظ می در مال وقوع رر ت وظ ی  آن ن به وسیله ض بط ن دادگس ری انج   می شود و  :۶1۵ماده 

اقخ ذ پس از حضور ض بط ن نظ میت ادامه قاقیق ت به آن ن ماول می شودت مگر اینكه مق   قض یی قرقیت دیگری 

 .نم ید. در این مورد ری ست و نظ رت بر ض بط ن به عتده دادس  ن نظ می است
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در موارد ضروری که به قشخیص ق ضی رسیدگی کنندهت انج   قاقیق ت مقدم قیت رمع آوری دالیلت  :۶1۶ماده 

رم نده یگ ن مال 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 ف

وقوع رر ت مكل  به همك ری ب  آن ن است. هم نین وی می قواند به منظور رع یت مقررات و نظ م ت رارع به 

 .اسرار نظ میت یک نفر نم ینده برای همراهی ب  مأموران ی  ک رشن س ن میرفی نم ید

 

 

 

 

ض بط نت واحده ی مربوب را حداقل هر دو م ه دادس  ن نظ می به منظور نظ رت بر حسن اررای وظ ی   :۶1۷ماده 

یک ب ر مورد ب زرسی قرار می دهد و در هر موردت مراقت را در دف ر مخصوصی که به این منظور قتیه می شودت 

 .قید و دس وره ی الز  را ص در می کند. مسؤوالن یگ ن مربوب مكل  به همك ری هس ند

 

 

 

 

و ان ظ می مكلفند به ماض اطالع از وقوع رر  در حوزه مسؤولیت خودت فرم نده ن و مسؤوالن نظ می  :۶18ماده 

مراقت را به مررع قض یی ص لح گزارش کنند. م خل  از مقررات این م ده به مج زات رر  ک م ن حقیقت مقرر در 

 .ح نیروه ی مسلح ماكو  می شودیق نون مج زات ررا

انضب طیت قشویق تت آموزش ه ی طی شدهت سوابق پزشكی و قیرفه خدم ی م تم ن م نند سوابق کیفریت  :تبصره

 .س یر اموری که می قواند در قصمیح مق   قض یی مؤار ب شد به مرارع قض یی ارس ل می شود
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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  :۶19ماده 

را و دادگ ه نظ می نیز در اموری که به ض بط ن ارر ع می دهندت حق نظ رت و ارائه است. س یر قض ت دادس

 .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

 

 

 

 تم ن و ماكوم ن دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می به عتده دژب ن یگ ن ه ی نیروه ی مسلح نقل و ان ق ل م :۶11ماده 

ذی ربط است و در صورقی که یگ ن مربوب در مالت دژب ن نداش ه ب شدت قوسط نیروی ان ظ می صورت می گیردت 

. در هر صورت مگر اینكه مررع قض یی دس ور خ صی ص در نم ید که در این صورت برابر دس ور انج   می شود

 .هزینه نقل و ان ق ل به عتده یگ ن بدرقه کننده است

 

 

 

یگ ن ه ی نظ می و ان ظ می مكلفند گزارش فرار ک رکن ن وظیفه قات امر خود را بالف صله به حوزه  :۶11ماده 

 .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

 .برابر مقررات دس گیر و به دادسرای نظ می مال دس گیری قاویل دهند

 

 

 ه ه ی س یر وظ ی ت اخ ی رات و مسؤولیت ه ی ض بط ن نظ می در مادوده صالحیت دادسرا و دادگ :۶1۲ماده 

 .نظ می به شرحی است که برای ض بط ن دادگس ری مقرر شده است
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قض ت س زم ن قض یی می قوانند در یگ ن ه ی نظ می و ان ظ می ب  اطالع فرم نده یگ ن ی  رئیس ی   :۶13ماده 

یق مسؤول قسمت مربوبت قاقیق ت و اقدام ت الز  را درب ره ررائمی که در صالحیت آن ن است خود ی  از طر

 .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  :۶1۴ماده 

 .ک رشن س ی  هیأت ک رشن سی کست نظر می نم ید داش ه ب شدت مررع رسیدگی کننده از

در مواردی که موضوع ک رشن سی از امور نظ می ب شد ی  به قشخیص مررع قض ییت اظت رنظر ک رشن س ن  :1تبصره 

نیروه ی مسلح ضروری ب شدت نیروه ی مسلح مكلفنفد نسبت به قأمین ک رشنف سف ن مورد نی ز و پفرداخت هزینفه 

 .نم یند ک رشن سی اقدا 

شرایط و ناوه قییین ک رشن س در موارد مربوب به امور نظ میت قیداد و قرکیت هیأت ه ی ک رشن سیت  :۲تبصره 

ناوه 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  

ری س زم ن قض یی قتیه می شود و به قصویت االررا شدن این ق نون قوسط س  دکل نیروه ی مسلح ب  همك 

 .فرم ندهی کل قوا می رسد
 

 

 

 

 احضار :مبحث سوم

احض ر م تم ن نظ می و م تم ن وزارت اطالع ت از طریق فرم نده ی  مسؤول م فوق انج   می گیردت ام   :۶1۵ماده 

احض ر از مال اق مت صورت می در موارد ضروری ی  در صورقی که به م تح در یگ ن مربوطه دس رسی نب شدت 

 .گیرد و مراقت به اطالع فرم نده ی  مسؤول م فوق می رسد

ناوه احض ر و رلت فرم نده ن و مسؤوالن نیروه ی مسلح براس س دس ورالیملی است که به قصویت  :1تبصره 

 .فرم ندهی کل قوا می رسد

ون اس ف ده از لب س رسمی و ب  ارائه ک رت ابالغ احض ریه قوسط مأموران ابالغ در مال اق متت بد :۲تبصره 

 .شن س یی انج   می شود
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هرگ ه ابالغ احض ریه به علت میلو  نبودن مال اق مت م تح ممكن نب شد و این امر به طریق دیگری هح  :۶1۶ماده 

روزن مه ه ی 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 

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 

 .انقض ی متلت مقرر حضور نی بدت رسیدگی طبق مقررات ادامه می ی بد

ه ک رگزینی وی مورود در رر  فرار از خدمتت ابالغ احض ریه به آخرین نش نی مال اق مت م تح که در پروند :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  :۶1۷ماده 

اقت   و ی  ن یجه عد  حضور در احض رن مه و ی  روزن مه به مصلات نب شدت ی  امنیت عمومیت ذکر درره ی  موضوع 

 .درره ی  موضوع اقت   و ی  ن یجه عد  حضور ذکر نمی شود

 

 

 قرار بازداشت موقت :مبحث چهارم

 :استدر زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامی  :۶18ماده 

 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
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 ایراد ضرب و ی  ررح عمدی ب  سالحت نسبت به م فوق :ث

 ق ل عمدی :ج

 فرار از ربته :چ

فرار از مال مأموریت ی  منطقه درگیری در رری ن عملی ت علیه عوامل خرابك رت ضد انقالبت اشرار و  :ح

 ق ا ق ی ن مسلح

وس یل موقوری رنگی ی  مجتز به  فرار همراه ب  سالح گر  ی  قوسط هواپیم ت ب لگردت کش یت ن واهت ق نک و :خ

 سالح رنگی

 فرار به سوی دشمن :د

 فرار ب  قب نی ی  قوطئه :ذ

سرقت سالح و متم ت و وس یل نظ می در هنگ   اردوکشی ی  مأموریت آم ده ب ش ی  عملی ت رزمی ی  در  :ر

ی  اند نفر از مرقكب ن منطقه رنگی درصورت اخالل در مأموریت یگ ن و ی  حمل سالح ظ هر ی  مخفی قوسط یک 

 در حین سرقت

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 هواپیم  و  :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 

وه ی مسلحت وس یل دف عیت قم   ی  قسم ی از ملزوم ت رنگیت متم ت و مواد منفجره اعح از مورد اس ف ده نیر

 .اینكه مرقكت شخص ً اقدا  نم ید ی  دیگری را وادار به آن کند

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
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درخصوص قرار ب زداشت موقت و س یر قراره ی قأمین که من تی به ب زداشت م تح می شودت مررع  :۶19ماده 

 .قض یی نظ می رسیدگی کننده مكل  است مراقت را در اسرع وقت به یگ ن مربوب اعال  نم ید

ه  صورت می گیرد نیز الز  مف د این م ده نسبت به س یر موارد س لت آزادی که در اررای آرا دادگ ه  :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

 

 

مرور زم ن قیقیت نسبت به رر  فرار از خدمت ک رکن ن پ یور )ک در( نیروه ی مسلح در مقررات  :۶۲1ماده 

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

 

 

مرور زم ن نسبت به رر  فرار صدور قرار موقوفی قیقیت به لا ظ فوت ی  عفو م تم ن فراری ی  شمول  :۶۲۲ماده 

از خدمت ک رکن ن پ یور نیروه ی مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگ ن مربوب میرفی می 

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
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ص ررائمی که رسیدگی به آنت  در صالحیت دادسرا و دادگ ه نظ می استت ای می که م تح ی  درخصو :۶۲3ماده 

 .ماكو ٌ علیه برخالف قوانین و مقررات در کشور حضور نداش ه استت رز، مدت مرور زم ن ماسوب نمی شود

 

 

س ل پس از اعال  اب دای مرور زم ن نسبت به ررائح در صالحیت دادگ ه نظ می دو زم ن رنگت یک  :۶۲۴ماده 

 .پ ی ن رنگ و در مورد ررائح در صالحیت دادگ ه نظ می یک زم ن رنگت سه س ل پس از اعال  پ ی ن آن است

 

 

 فصل پنجم ب وكالت 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 :۶۲۵ماده 

است و رسیدگی به آنت  در صالحیت س زم ن قض یی نیروه ی مسلح استت طرفین دعویت وکیل ی  وکالی خود را 

 .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

 .ده استقییین وکیل در دادگ ه نظ می زم ن رنگ ق بع مقررات مذکور در این م  :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
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 فصل ششم ب ترتي  رسيدگي، صدور و ابالغ رأي

به رئیس شیبه دو  دادگ ه قجدیدنظر نظ می اس  ن یس س زم ن قض یی می قواند ارر ع پرونده ه  را 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

 

 

س زم ن قض یی اس  نت به عتده می ون و در غی ب وی ارر ع پرونده ه  در دادگ ه نظ می درغی ب رئیس  :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  :۶۲9ماده 

 .کند ی  پرونده را رتت قكمیل قاقیق ت به دادسرا ارس ل نم یددادگ ه می قواند به رر  مزبور نیز رسیدگی 

 

 

 .در رر  فرار از خدمت ق  زم نی که اس مرار آن قطع نشده استت رسیدگی غی بی صورت نمی گیرد :۶31ماده 

 

ان ن ه در اررای مأموریت ه ی نیروه ی مسلح در اار قیراندازی ی  غیر آنت شخص ی  اشخ ص بی  :۶31ماده 

مق ول ی  مجروح شوند ی  خس رت م لی به آن ن وارد شود و درب ره اقت   مأموران قرار منع قیقیت  گن هی

ص درشودت بن  به قق ض ی اولی ی د  ی  م ضرر بدون ققدیح دادخواستت پرونده رتت قییین قكلی  درخصوص 

نم ینده یگ ن مربوب را برای  پرداخت دیه و خس رت قوسط س زم ن م بوع به دادگ ه نظ می ارس ل می شود. دادگ ه

 .شرکت در رلسه رسیدگی دعوت می نم ید. عد  حضور نم ینده م نع رسیدگی و صدور رأی نیست
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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  :۶3۲ماده 

شرف و وردان و قوره به ما وی ت پرونده و ادله مورودت در  دادرسی ب  اس ی نت از خداوند م ی لت ب  قكیه بر

 .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  :۶33ماده 

در صورت اق ض ی مصلاتت می قواند اطالع ت مربوب به آرای قطیی دادگ ه ه ی نظ می را رتت ضروری و 

 .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

 .به میزان الز  اطالع ت مربوب به احك   و فرآیند رسیدگی به رر  در اخ ی ر یگ ن ه  قرار می گیردضروری ب شدت 

 

 

 

 فصل هفتم ب 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  :۶3۴ماده 

 .نظ می هم ن اس  ن و ی  دیوان ع لی کشور ق بل قجدیدنظر ی  فرر   خواهی است
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دگ ه آرای دادگ ه ه ی نظ می از حیث قطییت ی  ق بلیت قجدیدنظر ی  فرر   خواهی م نند آرای س یر دا :۶3۵ماده 

 .ه ی کیفری استت مگر آنكه در این بخش قرقیت دیگری مقرر شده ب شد

 

 

آرای ق بل قجدیدنظر ی  فرر   خواهی دادگ ه ه ی نظ می زم ن رنگت ظرف هف  د و دو س عت از زم ن  :۶3۶ماده 

ظرف هفت  ابالغت ق بل قجدیدنظر ی  فرر   خواهی است و دادگ ه قجدیدنظر ی  دیوان ع لی کشور ب ید حداکثر

روز پس از وصول پروندهت رسیدگی و رأی مق ضی را ص در نم یدت مگر آنكه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل 

 .ق نونی از قبیل نقص قاقیق ت مقدور نب شد که در این صورت ب ید علت قأخیر به طور مس دل در پرونده قید شود

 

 

ق نون آیین دادرسی کیفری رئیس س زم ن قض یی نیز نسبت به ( ۶۷۱عالوه بر اشخ ص مندرج در م ده ) :۶3۷ماده 

 .احك   قطیی دادگ ه ه ی نظ می حق درخواست اع ده دادرسی را دارد

 

 

درصورقی که مج زات مندرج در حكح دادگ ه به لا ظ وضییت خ ص خدم ی ماكو ٌ علیه م نند  :۶38ماده 

نب شدت دادس  ن نظ می مط بق ضوابطت حست مورد حق درخواست مارومیت از قرفیع ک رکن ن ب زنشس هت ق بل اررا 

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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 فصل هشتم ب اجراي احكام

کیفری به عتده دادسرای نظ می اررای احك   دادگ ه ه ی نظ می مط بق مقررات ق نون آیین دادرسی  :۶39ماده 

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

 

 

به یگ ن مربوب  پس از قطییت آرای دادگ ه ه ت ق ضی اررای احك   مكل  است خالصه ای از رأی را :۶۴1ماده 

 .ابالغ نم ید

 .مف د این م ده در مورد قراره ی نت یی دادسرا نیز قوسط ب زپرس الز  االررا است :تبصره

 

 

 

عالوه بر موارد پیش بینی شده در ق نونت در مورد ماكومیت به مج زات ه ی زیرت ای   ب زداشت قبلی به  :۶۴1ماده 

 :شرح زیر ما سبه می شود

 از مدت اض فه خدمت به ازای هر روز ب زداشت قبلی کسر سه روز :الف

 کسر ات ر روز از مدت انفص ل موقت از خدمت به ازای هر روز ب زداشت قبلی :ب

 کسر پنج روز از مدت مارومیت از قرفیع به ازای هر روز ب زداشت قبلی :پ

رات مربوب به ماكومیت به در مورد ماكومیت به کسر حقوقت اح س ب ای   ب زداشت قبلیت برابر مقر :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  وایقه  :۶۴۲ماده 

و نیز رزای نقدیت وصول دیهت رد م ل و ی  ضرر و زی ن ن شی از رر  و س یر عملی ت مربوب از قبیل قوقی  ی  

 .اموالت در س زم ن قض یی برعتده ق ضی اررای احك   استفروش 
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 فصل نهم ب زندان ها و بازداشتگاه هاي نظامي

م تم ن و ماكوم ن دادسرا و دادگ ه ه ی نظ می ب  رع یت مقررات اررایی س زم ن زندان ه  و اقدام ت  :۶۴3ماده 

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  :۶۴۴ماده 

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  :۶۴۵ماده 

ب  قیداد م تم ن و ماكوم ن نظ می نب شدت س زم ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی مكل  است افراد مزبور را 

 .در بند اخ ص صی نظ می ن نگتداری نم ید

 

 

اری ماكوم ن و م تم ن دادسراه  و دادگ ه ه ی نظ می ب  رع یت آیین ن مه اررایی س زم ن ناوه نگتد :۶۴۶ماده 

زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور برابر آیین ن مه ای است که ظرف سه م ه از ق ریخ الز  االررا شدن این 

س زم ن قض یی قتیه می شود و به ق نون قوسط س زم ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور ب  همك ری 

 .قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد
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دادس  ن نظ می بر امور ب زداش گ ه ه  و زندان ه ی نظ می حوزه قض یی خود نظ رت ک مل دارد. اررای  :۶۴۷ماده 

 .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  :۶۴8ماده 

 .عمومی آیین دادرسی کیفری است
 

 

 بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

به منظور سی س گذاری و قدوین راهبرده ی ملیت برن مه ریزی می ن مدت و بلندمدت و قدوین آیین ن مه  :۶۴9ماده 

شورای راهبری دادرسی »الز  برای قوسیه و ارقق ی دادرسی الك رونیكی و نظ رت بر حسن اررای آنت ت ه ی 

که در این بخش به اخ ص ر شورا ن میده می شود به ری ست رئیس قوه قض ییه و عضویت افراد زیر « الك رونیكی

 :قشكیل می شود

 (شورا رئیس مرکز آم ر و فن وری اطالع ت قوه قض ییه )دبیر :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

 رئیس س زم ن قض یی نیروه ی مسلح :ج

 رئیس س زم ن زندان ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشور :چ

 رئیس س زم ن ابت اسن د و امالك کشور :ح

 سی کل کشوررئیس س زم ن ب زر :خ

 رئیس س زم ن پزشكی ق نونی کشور :د

 می ون آموزش و قاقیق ت قوه قض ییه :ذ
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 می ون راهبردی قوه قض ییه :ر

 مسؤول حف ظت و اطالع ت قوه قض ییه :ز

 وزیر دادگس ری :ژ

 وزیر ارقب ط ت و فن وری اطالع ت :س

 فرم نده نیروی ان ظ می کشور :ش

 قض یی و حقوقی به ان خ ب مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ن ظریک نفر نم ینده عضو کمیسیون  :ص

 سه نفر به ان خ ب رئیس قوه قض ییه :ض

شورا ب  اکثریت اعض  رسمیت می ی بد و مصوب ت آن ب  اکثریت آرای ح ضران و پس از قصویت رئیس  :1تبصره 

 .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

 .دبیرخ نه شورا در مرکز آم ر و فن وری اطالع ت قوه قض ییه قشكیل می شود :3تبصره 

 

 

 

 

 

 

و دس ی بی روزآمد به آم ر و  قض ییه به منظور س م ندهی پرونده ه  و اسن د قض یی و ارائه بت ر خدم ت :۶۵1ماده 

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»بزه دیدگ ن و مجرم ن و س یر اطالع ت قض ییت 

 .از افراد مواق راه اندازی می شودقوه قض ییه ب  اس ف ده 

ناوه و میزان دس رسی مرارع ذی صالح قض یی به اطالع ت این مرکز به مورت آیین ن مه ای است که  :1تبصره 

ظرف سه م ه از ق ریخ الز  االررای شدن این ق نون قوسط شورا قتیه می شود و به قصویت رئیس قوه قض ییه می 

 .رسد
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و اطالع ت این مرکز ب  رع یت قوانین و مقررات به مورت آیین ن مه ای که ظرف سه م ه اسن دت مدارك  :۲تبصره 

از ق ریخ قصویت این ق نون قوسط شورا قتیه و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسدت در اخ ی ر مراکز علمیت 

 ید مورت ه ک حرمت و پژوهشكده ه  و پژوهشگران قرار می گیرد. اس ف ده از اسن دت مدارك و اطالع ت مزبور نب

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 

 .پس ی و شم ره ملی آن ن رز در مواردی که ق نون قجویز کندت ممنوع است

 

 

 

 

 

اداریت س زم ن ب زرسی کل کشورت س زم ن زندان کلیه دس گ ه ه ی ق بیه قوه قض ییهت نظیر دیوان عدالت  :۶۵1ماده 

ه  و اقدام ت قأمینی و قربی ی کشورت س زم ن ابت اسن د و امالك کشورت س زم ن پزشكی ق نونیت س زم ن قض یی 

نیروه ی مسلح و مرارع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفریت و روزن مه رسمی رمتوری اسالمیت 

 .ا در مرکز ملی داده ه ی قوه قض ییه قرار دهند و آنت  را روزآمد نگه دارندموظفند کلیه اطالع ت خود ر

آیین ن مه اررایی ناوه دس رسی به اطالع ت مارم نه و سری در مرکز ملی داده ه ی قوه قض ییه قوسط  :1ره تبص

 .آن قوه قتیه می شود و به قصویت رئیس قوه قض ییه می رسد

ض بط ن و دس گ ه ه ت هیأت ه  و کمیسیون ه ی ذی ربط موظفند اطالع ت مرقبط مرارع ان ظ می و س یر  :۲تبصره 

 .ب  امورقض یی خود را در مرکز ملی داده ه ی قوه قض ییه قرار دهند و آنت  را روزآمد نگه دارند

 

 

 

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  :۶۵۲ماده 

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
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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 ۱۷۴نك  از مف د این قبصره مشمول م ده )موظفند پ سخ الز  را از طریق شبكه مزبور اعال  کنند. مس 

 .ف است۲/۱/۵۱۷۱مج زات اسالمی ف ک  ب پنجح قیزیرات مصوب 

 

 

 

 

ارائه کند و آنت  را روزآمد « درگ ه ملی قوه قض ییه»قوه قض ییه موظ  است اطالع ت زیر را ازطریق  :۶۵3ماده 

 .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
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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  :۶۵۴ماده 

س یت( اخ ص صی راه اندازی کند و مرارع مزبور موظفند اطالع ت ذیل را در آن ارائه کنند و آنت  ق رنم ی )وب 

 :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

 دادگ ه ه ت س یر دس گ ه ه ی ق بیه قوه قض ییه و مرارع ان ظ می در سطح اس  ننش نی و شم ره قم س  :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

 وی برای شتروندانآموزش آس ن و ق بل درك عمومی اگونگی اق مه دع :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

 

 

 

 

 

در هر مورد که به مورت قوانین آیین دادرسی و س یر قوانین و مقررات موضوعه اعح از حقوقی و  :۶۵۵ماده 

کیفریت سندت مدركت نوش هت برگه ارراییهت اوراق رأیت امض ت اار 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
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در کلیه مراحل قاقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدم ت الك رونیک قض ییت نمی قوان صرف ً به  :1تبصره 

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 آا 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 :3تبصره 

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

 

 

 

 

 

و انك رن پذیری اطالع ت مب دله شده می ن شتروندان و ما کح  به منظور حفظ صات و قم میتت اع ب ر :۶۵۶ماده 

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

 ط ت و قوه قض ییه موظ  است مرکز صدور گواهی ریشه برای امض ی الك رونیكی را رتت ایج د ارقب :تبصره 

 .مب دله اطالع ت امن راه اندازی نم ید
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مرکز آم ر و فن وری اطالع ت قوه قض ییه موظ  است به منظور اررا و قوسیه خدم ت پرداخت  :۶۵۷ماده 

الك رونیكی هزینه ه ی دادرسی و س یر پرداخت ه ی مربوب به دادرسی و اررای حكح قوسط شتروندانت اقدا  و 

 .عمل آوردراهنم 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 )

 

 

 

 

افراد و قأمین قوه قض ییه موظ  است قمتیدات فنی و ق نونی الز  را برای حفظ حریح خصوصی  :۶۵8ماده 

 .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  :۶۵9ماده 

اصا ب دعویت اخذ شت دت از شتود ی  نظرات ک رشن سی در صورقی مج ز است که احراز هویتت اع ب ر 

 .اظت رات فرد مورد نظر و ابت مطمئن سوابق صورت پذیرد

 

 

ی که داده ه ی موضوع این بخش را در اخ ی ر دارندت مورب ت نقض حریح خصوصی ان ن ه اشخ ص :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 

انفص ل از صالحیت قرار دهندت به حبس از دو ق  پنج س ل ی  رزای نقدی از بیست ق  دویست میلیون ری ل و 

 .خدمت از دو ق  ده س ل ماكو  خواهند شد
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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  :۶۶1ماده 

این بخش هس ند ی  داده ه  ی  س م نه )سیس ح(ه ی مذکور در اخ ی ر آن ن قرار گرف ه است بر اار بی اح ی طی ی  بی 

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  و س م نه ه ی رای نه ای و مخ براقی را فراهح آورندت به حبس از شش م ه ق  دو س ل ی  انفص ل ازخدمت ق  پنج 

 .خواهند شد س ل ی  رزای نقدی از ده ق  صدمیلیون ری ل ماكو 

 

 

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

 

 

آیین ن مه ه ی اررایی این بخشت ظرف سه م ه از ق ریخ قصویت این ق نون قوسط شورا قتیه و به  ـ۶۶3ماده 

 .قوه قض ییه می رسدقصویت رئیس 

 

 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 :۶۶۴ماده 

س م نه ه ی رای نه ای و 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  :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.) رر  از طریق ق رنم ه ی دارای دامنه مرقبه ب الی کد کشوری ایران: 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 
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رقبه ب الی کد کشوری ایران در سطح گس رده خدم ت عمومی ارائه می دهد ی  علیه ق رنم ه ی دارای دامنه 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

 

 

 

 

ایران در مالی کش  ی  گزارش شودت ولی مال وقوع ای درصالحیت دادگ ه ه ی  ان ن ه رر  رای نه :۶۶۵ماده 

آن میلو  نب شدت دادسرای مال کش  مكل  است قاقیق ت مقدم قی را انج   دهد. درصورقی که مال وقوع 

رر  مشخص نشودت دادسرا پس از اقم   قاقیق ت مب درت به صدور قرار و درصورت اق ض ی صدور 

 .أی مق ضی را ص در می کندکند و دادگ ه مربوب نیز ر 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

کور از می ن قض قی که آشن یی الز  به امور رای نه دارند ان خ ب مق م ت قض یی دادسراه  و دادگ ه ه ی مذ :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 

 .نم یند و اطالع ت ک ربران را حداقل ق  شش م ه پس از خ قمه اش راك نگتداری کنند
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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 :1تبصره 

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  ربوطه میمسیرت ق ریخت زم نت مدت و حجح ارقب ب و نوع خدم ت م

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

 .س یر مشخص ت فردی را ش مل می شود

 

 

 

 

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   قاقیق ی  دادرسی الز  ب شدت مق   قض یی می ای ذخیره شده برای  ه ی رای نه  هرگ ه حفظ داده :۶۶9ماده 

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   نظیر خطر آسیت دیدن ی  قغییر ی  از بین رف ن داده ه ت ض بط ن قض یی می

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  مراقت را 

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

کنندت ض بط ن قض یی و  شود را از مف د دس ور ص دره آگ ه  ه ی مزبور به آنت  مربوب می  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
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 .مقررات مربوب است ه  به منزله ارائه ی  افش ی آنت  نیست و مس لز  رع یت  حفظ داده :1تبصره 

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 )۴۴۷ه ی حف ظت شده مذکور در مواد )  قواند دس ور ارائه داده  مق   قض یی می :۶۷1ماده 

بدهد ق  در اخ ی ر ض بط ن قرار گیرد. خودداری از اررای این دس ور و هم نین این ق نون را به اشخ ص ی د شده 

 .( این ق نون می شود۴۴۳عد  نگتداری وعد  مواظبت از این داده ه  مورت مج زات مقرر در م ده )

 

 

اردی به قف یش و قوقی  داده ه  ی  س م نه ه ی رای نه ای و مخ براقی به مورت دس ور قض یی و در مو :۶۷1ماده 

 .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 

انج   می شود. درصورت عد  حضور ی  ه    که به ناوی آنت  را قات کن رل ق نونی دارندت نظیر م صدی ن س م نه

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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دس ور در مال ی  خ رج از آنت مشخص ت  دس ور قف یش و قوقی  ب ید ش مل اطالع قی از رمله اررای :۶۷3ماده 

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

ه ی رمزنگ ری ی  حذف شده و زم ن ققریبی انج   قف یش و قوقی  ب شد که به اررای   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 :۶۷۴ماده 

 ای ی  مخ براقی  ه ی رای نه  دس رسی به قم   ی  بخشی از س م نه :الف

 دس رسی به ح مل ه ی داده از قبیل دیسكت ه  ی  لوح ه ی فشرده ی  ک رت ه ی ح فظه :ب

 حذف ی  رمزنگ ری شده ه ی  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 :۶۷۵ماده 

ه  ب  روش ه یی از قبیل   ه ت غیرق بل دس رس کردن داده  ه ت قصویربرداری از قم   ی  بخشی از داده  ا پ داده

 .و ضبط ح مل ه ی داده عمل می شود قغییر گذر واژه ی  رمزنگ ری
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 :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

 .نب شدپذیر   افزاری امك ن  ه  بدون س م نه سخت  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

 

 

 

 

قوقی  س م نه ه ی رای نه ای ی  مخ براقی م ن ست ب  نوع و اهمیت و نقش آنت  در ارقك ب رر  ب  روش  :۶۷۷ماده 
س م نهت متر و مو  )پلمت( س م نه در مال اس قرار و ضبط  قبیل قغییر گذر واژه به منظور عد  دس رسی به ه یی از

 .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
کن رل ی  قصرف م تح قرار دارند ضروری ب شدت ض بط ن ب  دس ور مق   قض یی ه ی رای نه ای ی  مخ براقی که قات 

 .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

 

 

ر نی ی  خس رات م لی ای ی  مخ براقی که مورت ایراد لطمه   ه  ی  س م نه ه ی رای نه  قوقی  داده :۶۷9ماده 

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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نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنت  کپی   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

 

 

 

ای ی  مخ براقی قوقی  می شودت ق ضی موظ  است  ه ی رای نه  در مواردی که اصل داده ه  ی  س م نه :۶81ماده 

نوع و میزان داده ه  و نوع و قیداد سخت افزاره  و نر  افزاره ی مورد نظر و نقش آنت  در رر  ارقك بیت ب  لا ظ 

 .در متلت م ن ست و م ی رف برای آنت  قییین قكلی  کند

 

 

 

می قواند در مورد عملی ت و اقدام ت مأموران در قوقی  داده ه  و س م نه ه ی رای نه ای و  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

 

 

مخ براقی مط بق ای ی    ه ی رای نه  کن رل ما وای در ح ل ان ق ل ارقب ط ت غیرعمومی در س م نه :۶83ماده 

 .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
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نگتداری و مراقبت از ادله الك رونیكی رمع آوری شده ظرف شش م ه از ق ریخ آیین ن مه اررایی ناوه  :۶8۴ماده 

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 ا لثی که از دعوی آگ هی نداردت ایج د ی   ه ی رای نه ای قوسط طرف دعوی  ان ن ه داده :۶8۵ماده 

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   کلیه مقررات مندرج در این بخشت عالوه بر ررائح رای نه :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 

 .استت ق بع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری استپیش بینی نشده 
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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  :۶89ماده 

دف ع از اقت   ان س بی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزام ت و شخص حقوقی قنت  رتت انج   قاقیق و ی  

 .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  :۶91ماده 

 .این قراره  ظرف ده روز پس از ابالغت ق بل اع راض در دادگ ه ص لح استقراره ی قأمینی زیر امك نپذیر است. 

 .قرار ممنوعیت انج   بیضی از فی لیت ه ی شغلی که زمینه ارقك ب مجدد رر  را فراهح می کند :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
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در صورت قوره اقت   به شخص حقوقی صدور قرار قأمین خواس ه طبق مقررات این ق نون بالم نع  :۶91ماده 

 .است

 

 

شخص حقوقی حست مورد قرار موقوفی قیقیت ی  موقوفی اررا ص در در صورت اناالل غیر ارادی  :۶9۲ماده 

می شود. مقررات مربوب به قرار موقوفی ق بع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خس رت ن شی از 

 .رر  وفق مقررات مربوب اقدا  می شود

 

 

 .رسی کیفری استاررای احك   مربوب به اشخ ص حقوقی ق بع مقررات آیین داد :۶93ماده 

 

 

در صورقی که شخص حقوقی دارای شیت ی  واحده ی زیرمجموعه م یدد ب شدت مسؤولیت کیفری قنت   :۶9۴ماده 

م وره شیبه ی  واحدی است که رر  من ست به آن است. در صورقی که شیبه ی  واحد زیرمجموعه بر اس س 

م وره مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز      قصمیح مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدا  کندت مسؤولیت کیفری 

 .می ب شد

 

 

اظت رات نم ینده ق نونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار ماسوب نمی شود و اقی ن سوگند نیز  :۶9۵ماده 

 .م وره او نیست

 

 



 ۲۴1   صفحه:«                            داود بلدي»«       آخرين اصالحات + با فاصله از هم، براي نکته نويسي ،2931 مصوب قانون آيين دادرسي كيفري»

 

در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی ررائح اشخ ص حقوقی مقرر نشده است مط بق مقررات  :۶9۶ماده 

 .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 )۴۱۵دولت موظ  است به قك لی  مقرر در اررای احك   مواد ) :۶9۷ماده 

( 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  :۶98ماده 

(ت ۶) به رز مواد ۲۲/۲/۵۱۴۶ت ق نون دادرسی نیروه ی مسلح رمتوری اسالمی ایران مصوب ۲/۱/۵۱۱۳مصوب 

ت ۲۵/۶/۵۱۴۳( 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 ۷۷۳( الی )۷۱۴ت مواد )۵۴/۱/۵۱۷۲ق 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  :۶99ماده 

 .الز  االررا است ۵/۶/۵۱۳۶الا ق و مقررات هر دو ق نون از ق ریخ  ۶/۵۲/۵۱۳۲آیین دادرسی کیفری مصوب 

آم ده شفده   (داود بلدیاینج نت )قوسط ، دوست و برادر عزیزم حمزه علیپور به درخواست [ق نون] رزوه این :۷11ماده 

 !!!!است!
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