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  مقدمه 

 ضمن عرض سالم و آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان گرامی 

جهت آمادگی کامل برای شرکت در آزمونهای مختلف حقوقی از جمله وکالت ، کارشناسی ارشد ، قضاوت و سردفتری در گرایش 

ین دادرسی حقوق جزا و جرم شناسی تسلط به دروس اصلی مربوطه از جمله حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی و آی

کیفری الزم است.منابع اصلی برای رسیدن به این مهم به ترتیب  قانون ، آراء وحدت رویه و کتب منبع مربوط به این دروس می باشد 

که توسط اساتید مجرب این گرایش تالیف و تدریس گردیده است.توجه داشته باشید که اولین گام تسلط به قوانین و آراء وحدت 

تب مربوطه نیز در راستای تجزیه و تحلیل قوانین موجود نگاشته شده است. در ارتباط با آیین دادرسی کیفری به رویه می باشد و ک

جلد آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی  5شما داوطلبان گرامی توصیه می شود برای فراگیری بهتر قوانین به کتب مربوطه از جمله 

ی و کتاب یک جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی مراجعه فرمایید و در جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر آشور 2،کتاب 

مون های مربوطه تامین خواهد صورت عدم امکان ، مطالعه کتب یکی از این اساتید بزرگوار آمادگی شما را برای شرکت در آز

یا کمبود وقت یا عدم امکان دسترسی و یا .لذا برخی از دانشجویان ممکن است به دالیل مختلف از قبیل عدم شناخت منابع اصلی نمود

به که مبنای آن مطابق با کتاب دکتر خالقی است دالیل دیگر امکان مطالعه منابع اصلی را نداشته باشند .گردآورنده در این مجموعه 

دکتر اردبیلی ، دکتر ن نظرات اساتید بزرگوار آقایاتلخیص ، تدقیق ، ساده نویسی و گردآوری نظریات اساتید فوق االشعار ، همچنین 

دکتر منصور رحمدل ، دکتر مرتضی ناجی و آقای  اتید بزرگوارمایی جنت مکان و تقریرات کالسی اسمحمد باهری ، دکتر حسین آق

قوانین متفرقه و آراء وحدت رویه و ... ، در جهت هموار ساختن این  ، 22اسماعیل ساوالنی، مطابق با قانون مجازات اسالمی مصوب 

برای رسیدن به هدف موفقیت در آزمون های مرتبط اقدام نموده و لذا قصد انتساب این مطالب به خود که نتیجه ی سالها راه 

را ندارد. همچنین از کسانی که ضمن مطالعه ی این مجموعه با نقایص و ایراداتی مواجه   تدریس و تحقیق آن بزرگواران می باشد

اینجانب را در بهبود     fakhroddin.ab@gmail.com دات خود از طریق پست اینترنتی می شوند تقاضا می شود با بیان انتقا

 .کیفیت این مجموعه یاری نمایند

 

 

         با تشکر 
 

 فخرالدین عباسزاده

mailto:fakhroddin.ab@gmail.com
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 اختصاری  نشانه های* 

 

 قانون آیین دادرسی کیفری            ق.آ.د.ک                 

 قانون آیین دادرسی مدنی                   ق.آ.د.م           

 قانون مدنی                ق.م                  

 گاه های عمومی و انقالب قانون اصالح قانون تشکیل داد                ق.ت                

 قانون مجازات اسالمی               ق.م.ا                 

 جرایم نیروهای مسلح مجازات قانون          ج.ن.م               م.ق.

 قانون دادرسی نیروهای مسلح             ق.د.ن.م               

 چکصدور  قانون       چ                      ص.ق.

 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ، ارتشا ، کالهبرداری          ق.ت.م.م.ا.ا.ک         

 قانون اساسی         ق.ا                         

 اداره حقوقی قوه قضائیه           ا.ح.ق.ق                 

 قانون هیئت منصفه            ق.ه                      

 جرایم قابل گذشت                            ج.ق.گ

 جرایم غیر قابل گذشت           ج.غ.ق.گ              
 

 

 

 

 

 

لت این نیست هک همه ی مجرمین مجازات شوند»     هنر عدا
لت    هنر   «ع »علی «                         نشود    مجازات      بی گناهی   هک    است   آن    عدا

 علی )ع (
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 که جامعه برای هر فردی قائل است. امتیازی حق:

 کند. که در اجتماع هستند حکومت میای قواعدی است که بر اشخاص از این جهت  مجموعه حقوق:

 بدانیم آیین دادرسی کیفری در کجایِ حقوق ما قرار دارد ! اول باید : تقسیم بندی حقوق
 

 

                                                                              تجارتیا حقوق   و مثل حقوق مدنی   : خصوصیحقوق                                                           

                                                                                                            سیحقوق اسا                                        داخلی یا ملّی                            

              قوق کار     ح      حقوق عمومی                                        حقوق       

                     کیفریحقوق           

                                       المللی خارجی یا بین                                  

 و ...                                                                                   

             

                                                                                                                                     
 

   فقط در دادگاه های داخلی الزم االجراست . و است حقوق عمومی داخلیای از  شاخهپس آیین دادرسی کیفری 

 

 م است.  ای که ناشی از جر رسیدگی به پرونده یعنی دادرسی کیفری.  آیین یعنی شیوه، روش : سی کیفریآیین دادر* مفهوم 

      آموزد . به پرونده های کیفری را به ما می پس آیین دادرسی کیفری روش های رسیدگی 

 * آیین دادرسی کیفری :

 ، تحقیق و تعقیب آن و اجرای حکم کیفری وضع شده است.مجر شامل کلیه ترتیبات و قواعدی که در زمینه کشف : به معنی عام

های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه باید رعایت  فقط قواعدی که در دادرسی به معنی خاص:

معنای   خاطر به همین میشود و دادسرا را شامل نمی شود به  محدود  شود را شامل می شود ) چون دادرسی به مرحله دادگاه 

            (  می شود گفته خاص
 

 و قوانین شکلی است.از لحاظ ماهیت جز 

  . می توان قوانین شکلی را از قوانین ماهوی تشخیص داد "موضوع قانون"با توجه به  نکته :

 کیفری دادرسی آیین
 

 قوق جزای عمومیح

 یقوق جزای اختصاصح

 

 
 

 حقوق کیفری شکلی

 

 حقوق کیفری ماهوی

 کلیّاتفصل اول : 
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 :ویژگی های قوانین شکلی  *

 ن: شد( عطف بما سبق 1

اصوالً قوانین به گذشته عطف نمی شوند و گفته می شود  آثار قانون جدید به گذشته . زگشتیعنی با قوانین عطف به ما سبق شدن

  .1قانون اثر قهقرائی ندارد و تاثیر آن نسبت به حال و آینده است

در این بین باید بین قوانین کیفری ماهوی و قوانین کیفری شکلی استثنائاتی وجود دارد که قوانین به گذشته عطف می شوند . 

 ل به تفکیک شد .قائ

  : الف ( قوانین کیفری ماهوی

 : 2تثنائیمگر در موراد اس عطف نمی شوند اصوالً به گذشته قوانین کیفری ماهوی

 

  ماهوی کیفری قوانین شدناستثنائات عطف به ما سبق 

 
 

 ب ( قوانین کیفری شکلی :

این است که قانون شکلیِ جدید بهتر منافع جامعه و چون فرض بر  سبق می شوندعطف به ما اصوالً قوانین کیفری شکلیاما 

 . کند متهّم را فراهم می

 

 شکلی  کیفری قوانین نشدناستثنائات عطف به ما سبق 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . پیش بینی شده است 19ق.م.ا مصوب  11ق.م و نیز ماده  4ق.ا و همچنین ماده  161عطف به ما سبق نشدن در اصل  -1
 است شده بینی پیش 19 مصوب ا.م.ق 11 ماده در استثنائات این -9

سبق حدود، قصاص، دیات همواره عطف بماراین ص مقررات و نظامات دولتی است. بنابعطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مختای که باید به آن توجه داشت این است که نکته 

 ( 19ق.م.ا مصوب  11) طبق صدر ماده  می شوند .

 (  قانون  جدید  بر خالف حقوق مکتسبه افراد باشد . 1

 ق.ت ( 3ماده  4گذشته عطف نشود ) مانند تبصره  (  خود قانونگذار تصریح کرده باشدکه به 2

 

 قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد (  1

 جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی باشد ( قانون 2

 ( قانون جدید از جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد 3

 (  خود قانونگذار تصریح کرده باشدکه به گذشته عطف شود 4
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 عر موسّی( تفس2

اطر د و این بختفسیر موسع پذیرفته است چون تأثیری در محکومیت و مجازات ندار، در قوانین شکلی بر خالف قوانین ماهوی 

 بهبود و تسریع در رسیدگی است.

   در صورتی که به نفع متهم باشد (قیاس نیز پذیرفته شده است ( 

 پیش بینی شده است : ق. آ. د. ک 1ماده در  وجود دارد و آن هم  یفریکیین دادرسی تعریف قانونی از آ 

و نحوه رسیدگی و صدور  1تعقیب مجرمانو تحقیق جرائم و آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف »

 «رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است

 است جرم خصوصی حیثیت و جنبه به رسیدگی آن فرعی موضوع و جرم عمومی حیثیت به رسیدگی ک.د.آ اصلی موضوع. 

 .دارد را دالیل ارزیابی حق قاضی و است حاکم وجدانی قناعت و معنوی دالیل سیستم یکیفر دادرسی آیین در :نکته 

 

 مراحل 

 عدالت

       کیفری

 

                                                           
 قانون آیین دادرسی کیفری   1ایرادات ماده  -1

کوم شده است. پس )تعقیب الف( تعقیب مجرمان )بهتر بود بگوید تعقیب متهّمان( چون در مرحله تعقیب فرد متهم است . مجرم کسی است که به موجب حکم قطعی دادگاه مح

 ! ق.آ.د.ک  دارای ایراد است 1مجرمان( در ماده 

در تعریف آیین   ق.آ.د.ک 1یت مراجع کیفری . )با این که یکی از وظایف آیین دادرسی کیفری تفکیک و تعیین صالحیت مراجع کیفری است اما ماده ب( عدم توجه به صالح

 به آن اشاره نکرده است ( دادرسی کیفری

 ) تعقیب مجرمان (تن قانون گزینه صحیح می باشد ق.آ.د.ک در صورت طرح سوال،دوستان عزیز همچنان عین م 1: با توجه به ایراد موجود در ماده  نکته

 .اختصاری مراجعه کنید به قسمت ابتدایی جزوه  برای اطالع از نشانه های -9

 رم را از وظایف دادسرا می داند.کشف ج 2 ق .ت 3( کشف جرم: کشف جرم اصوالً توسط ضابطین به عمل می آید . اما بند الف ماده  1

( تعقیب جرم: در مرحله تعقیب فرد متهم است.تعقیب جرایم اصوال ً در دادسرا به عمل می آید . مجرم کسی است که به موجب حکم  2

 ق.آ.د.ک  دارای ایراد است!  1قطعی دادگاه محکوم شده است. پس )تعقیب مجرمان( در ماده 

 ق.ت ( 3دماتی جرایم هم اصوالً توسط دادسرا به عمل می آید ) بند الف و بند واو ماده ( تحقیق جرم: )تحقیقات مق 3

 ( رسیدگی: اعم از بدوی و تجدید نظر در  )دادگاه( به عمل می آید .4 

 .( اجرا: اجرای حکم هم از وظایف دادسرا خواهد بود مگر در موارد خاص 5 

 

 وصالحيت قضائي تشكيالت به مربوط قوانين ١

 صادر قطعي حكم ، كه صورتي در) حكم اجراي از پيش تا دعوي اثبات ادله به مربوط قوانين ٢

 ( ميشود ارسال قطعي حكم صادركننده دادگاه به بررسي براي پرونده باشد، شده

 دادرسي شيوة به مربوط قوانين ٣

 زمان مرور به مربوط قوانين ٤

 

 سابق جرائم به نسبت زير قوانين 09ق.م.ا مصوب  ١١ طبق ماده 

 ) يعني عطف به ما سبق مي شوند (:ميشود  اجراء  اًفور ، قانون وضع بر
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 مستقیم        

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                              

 
 

 ی :نمد دادرسی آیین با کیفری دادرسی آیین اختالف وجوه* 
 

 ی جنبه رسیدگی موضوع مدنی دادرسی آیین در اما باشد می دعوا عمومی ی جنبه رسیدگی موضوع کیفری دادرسی آیین در -1

 .  باشد می دعوا خصوصی

 اصحاب شناخت به نیازی حقوقی قاضی باشد،اما می بزهکار شخصیت شناخت به ملزم عدالت اجرای منظور به کیفری قاضی - 2

 . ندارد دعوا

 و باشد می دعوا اصحاب به متعلق حقوقی دعاوی اما ندارد را  متهم با سازش و صلح هیچگونه حق کیفری دعاوی در دادستان -3

 . است شده سپرده ایشان به آن از انصراف یا تعقیب

 خود گناهی بی اثبات به موظف برائت اصل رعایت با متهم و است دادستان یا شاکی ی عهده بر دلیل بار کیفری دعاوی در - 4

 خواهان مدعی اینکه از اعم(  المدعی علی البینة ) است مدعی ی عهده بر دلیل ی هارائ و تحصیل حقوقی دعاوی در ،اما نیست

 . باشد خوانده یا

 : کرد رجوع مدنی دادرسی آیین به توان می کیفری درامور که * شرایطی

 یین دادریس کیفریآ مقررّات تکافوی عدم . 1 

 .                                          دارد را آن اعمال و مراجعه قصد کیفری قاضی که حقوقییین دادرسی آ قواعد کلیّت . 2

 یین دادرسی کیفریآ در موجود مقررات سایر با قواعد این نبودن مغایر . 3

 منابع آیین دادرسی کیفری

اساسی و سایر قوانین است که با منظور از قانون اعم از قانون  (  قانون :1

خاص درمجلس به تصویب می رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری  تشریفات

 انقالب ، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب دادگاههای عمومی و 

 قانون آیین دادرسی کیفری ( 272 اده)  م(  آراء وحدت رویه 2

 ق.ا( 167ت و اصل ق. 9ک و ماده آ. د.ق.  214 ماده )  (   فتاوای معتبر 3

                                                                                    (  عرف و عادت          1

   (  دکترین                                                      2

                                                                                              

(  دکترین                                                          2    

     

                                

                                
                           

 غیرمستقیم
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 نوع نظام دادرسی آشنا خواهیم شد : 4در آیین دادرسی کیفری  ما با  *

 
 
 

 
  

 

 ) اولین نظام دادرسی ( اتهامی  دادرسی یژگی های نظامالف ( و
 

       ِدادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت( ، تا زمانی که زیان دیده از بزه در مقام شکایت بر نیاید ) شاکی ضرورت طرح شکایت 

       ) فقدان نهاد تعقیب ) دادسرا وجود نداشت و پرونده مستقیماً نزد قاضی ارائه می گردید 

       ) شفاهی بودن رسیدگی ) به دلیل فقر سواد خواندن و نوشتن در سطح جامعه 

        ( -اصل تساوی سالح ها   –ترافعی بودن رسیدگی ) دکتر آخوندی واژه تدافعی را به کار می برد 

       ) رعایت تساوی بین دو طرف ) اصحاب دعوا 

       نده یکی است (وحدت قاضی ) قاضی تعقیب با قاضی رسیدگی کن 

        وجود هیات منصفه 

       علنی بودن رسیدگی 

       عدم توجه به نفع جامعه ورعایت حقوق و منافع فردی. 

 مبتنی بوده است .             انتقام شخصی قصاص ومی توان گفت پایه واساس دادرسی اتهامی بر  :نکته 

 اوردالی یا دوئل  اقرار، ، سوگند ، شهود شهادت قسامه ،: ادله اثبات دعوا در نظام اتهامی. 
 

 تفتیشی  دادرسی ویژگی های نظام (ب

 ( قضات حرفه ای )حرفه ای بودن دادرسی 

 (  در این نظام قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می کند ) وحدت قاضی و دادستان 

 ( -سرّی بودن  –) ممانعت از حضور مردم یا اصحاب رسانه  غیر علنی بودن رسیدگی 

 غیر ترافعی بودن رسیدگی 

  بر عکس نظام اتهامی ( ) توجه به منافع جامعهعدم توجه به نفع متهم و 

می کنیم.از کسانی که قصد  است لذا به اختصار به این قسمت اشاره اندکدوستان عزیز با توجه به این که امکان طرح سوال از این قسمت در آزمونهای مختلف بسیار 

 به کتب مربوطه مراجعه فرمایند در این مبحث شرکت درآزمون های سراسری و آزاد مقطع کارشناسی ارشد را دارند توصیه می شود به منظور تسلط بیشتر 

 نظامات و تحوالت آیین دادرسی کیفری : فصل دوم
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  وجود مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم 

  سواد خواندن و نوشتن ( جیوترکتبی بودن ) به دلیل 

 دادرسی تفتیشی است.نظام ( از ثمرات  تغیر قابل گذش وحیثیت عمومی) ( قابل گذشت تقسیم جرایم به جرایم خصوصی) :نکته 

 . یافت تکامل و آمد وجود به بتدریج یین دادرسی کیفریآ تفتیشی رسیدگی نظام و عقاید تفتیش دادگاههای پیدایش با همزمان :نکته 

 ( مجرمّیتصل ا ) را ثابت کند است مگر اینکه او قادر باشد خالف آن همتگناهکاری مدر نظام دادرسی تفتیشی اصل بر  :نکته 

 اقرار ، شهادت ، اقسام شکنجه  تفتیشی : نظام در دعوا اثبات ادله :نکته 

 ج ( ویژگی های نظام دادرسی مختلط 

نظام  وجود دارد از یکه  به سرعت و دقت در جمع آوری  دالیل وجلوگیری از محو آثار جرم نیاز بیشتر  تحقیقدر این نظام در مرحله 

دارد. ولی برخی از ویژگی های تفتیشی مثل شکنجه از بین  آن را ویژگیو  غیرترافعی( ، سرّی ، غیرعلنی ، ی)کتب پیروی شدهتفتیشی 

)ترافعی،علنی،حق  و ویژگی خاص آن نظام اتهامی از در دادگاه محاکمهدر مقابل ، پس از جمع آوری دالیل و در مرحله ی  . رفته است

 پیروی شده است . داشتن وکیل(

 نام دارد .«  لینظام تعاد»  دیگر این نظام ،نام  :نکته 

 ) دکتر آشوری ( باشد . مختلط به نظر نظام دادرسی کشور ما به اقتباس از نظام دادرسی :نکته 

 د ( ویژگی های نظام دادرسی اسالمی :

 وحدت قاضی 

 مجاز بودن قاضی به تحصیل دلیل 

 پذیرش اصل برائت 

 فقدان هیات منصفه 

 فقدان اوردالی 

 دوئل تحریم 

 عدم نیاز طرح شکایت از سوی زیان دیده در جرایم حق اللهی 

 یک درجه ای بودن رسیدگی 

 قطعیت احکام جز در موارد استثنایی 

 

 

 

 

. با دادسرا و انواع آن آشنا خواهیم شد . یان می افتند دوستان عزیز الزم به ذکر است که ما در این مجموعه از دادسرا شروع خواهیم کرد . یعنی اولین جایی که اصوال ً پرونده های کیفری به جر
ا انواع دادگاه ها و چگونگی تصمیم گیری آنان آشنا این که چه اشخاصی در دادسرا حضور دارند و چه تصمیماتی در دادسرا گرفته می شود بررسی خواهد شد. بعد از آن به دادگاه خواهیم رفت و ب

 ر است.ه شدن پرونده،آیین دادرسی کیفری را به پایان خواهیم رساند . توجه داشته باشید که این قسمت از بحث )دادسرا( از اهمیت زیادی برخورداخواهیم شد و نهایتاً با اجرای حکم و یا مختوم
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 الف ( تاریخچه دادسرا :

 . شمسی، قانون اصول محاکمات جزایی تصویب شد 1221ن در سال در ایرا

  وارد کشور ما شدنهاد دادسرا  با همین قانون . 

  شد اما بعدها بدلیل انتقادات زیادی که به دادسرا ندادسرا از نظام قضایی ایران حذف  75با پیروزی انقالب اسالمی در سال

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای  17/4/53وارد شد از جمله فقدان این نهاد در سیستم قضائی اسالمی در نتیجه در تاریخ 

سال  1هم در مدت قوه قضائیه سال داد و رئیس  7ب به رئیس قوه قضائیه اختیار انحالل دادسرا را ظرف مدت عمومی و انقال

 . داد هبه بیش از هشتاد سال عمر دادسرا خاتم

 چندانی مواجه نشده و حذف نشدند یبا ایراد شرعدادسرای نظامی و ویژه روحانیت  جالب اینکه ! 

 طریق  از راهای عمومی و انقالب  رئیس جدید قوه قضائیه الیحه اصالح قانون تشکیل دادگاه ،عملیت اینکه با بروز مشکال اًنهایت

اصطالحاً  )به تصویب مجلس رسید و دادسرا به نظام قضایی ایران بازگشت .  22/5/21سال  هیات دولت به مجلس تقدیم کرد و در

 ( قانون احیاء دادسراگفته می شود 

 ب ( ویژگی دادسرا :
 

لسله مراتب اصل س .کند دادیار از معاون دادستان هم تبعیت می .کند  دادیار و معاون از دادستان تبعیت می : ( سلسله مراتب1

 . بینی شده است پیش 1351ستری مصوب قانون اصول تشکیالت دادگ 22 اصل سلسله مراتب در م.وسیعنی روابط رئیس و مرئ

 قضاوت حوزه یک دادسرا وجود دارد اصل سلسله مراتب تنها در میان . نیستبازپرس تابع اصل سلسله مراتب  نکته :

 بنابراین دادیار شهرستان مراغه تکلیفی به تبعیت از دستورات دادستان تبریز ندارد ()

 

 دادسرافصل سوم : 
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  : استقالل دادسرا  (2

 دادگاه موظف به محاکمه متهّم است.دادسرا که کیفر خواست صادر کرد  : در برابر دادگاه

تواند در برخی  برابر شاکی می در  و   کند  نی را که مناسب تشخیص داد صادریتواند هر قرار تأم در مقابل متهم می ابر طرفین:در بر

 را اده و تعقیبکیفری را به جریان بیاندازد یا در صورت شکایت قبلی به گذشت او ترتیب اثر ند  شکایت تعقیب  دونب موارد 

 ادامه دهد.

دسرا و وجود داشت. که در حال حاضر در دا 1221ک ق. آ. د. 337یا دادیار در ماده  امکان رد دادستان : بودن( غیرقابل ردّ 3

 دادگاه نظامی قابل اجراست.

ین دادرسی رسد برای تضم ت دادسرا به میان نیامده است.به نظر میق. ت حرفی از قابل ردّ بودن قضا در متن اصالح شده

 42روح مواد یاد شده در ماده شایسته است با توجه به مبنای قاعده رد دادرس و همچنین ، صریع قانونی ت عادالنه به رغم عدم منع

 1هم قابل رد باشند ) دکتر خالقی (ت دادسرا قضاق.آ.د.ک 

وم و یا توان به جبران خسارت متهّم محک ت متهّم از اتهام انتسابی به او، دادسرا را نمیائیعنی در صورت بر : ( عدم مسئولیت4

 ل قلمداد کرد.بعنوان مفتری مشمو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . اشدب می ردّ قابل دهد انجام خودش ، دارد صالحیت که مواردی در را مقدماتی تحقیقات اگر اما .نیست  ردّ قابل(  دادستان)  تعقیب قاضی که معتقدند برخی - 1
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 ج ( تشکیالت دادسرا :

 : نوع دادسرا در کشورمان داریم 4در حال حاضر * 

 : دادسرای دیوان عالی کشور  ( 1

می باشد .  کند. و چون مقّر دیوان در پایتخت است و دارای شعبی در قم و مشهد این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می

 صالحیت محلّی آن تمام کشور است.. همچون دیوان عالی کشور  محلّ تشکیل این دادسرا هم این شهرهاست بنابراین

 .دادستان کل در رأس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد  نکته :

 * وظایف دادستان کل : 

 (  نظارت و ریاست اداری بر دادسرا های کل کشور ) کامالً تشریفاتی -1
 ق.آ.د. ک( 251درخواست صدور رای وحدت رویه ) ماده  -2

 ق.ا.د.ک ( 24تقاضای احاله پرونده در جرایم مرتبط با نظم و امنیت کشور ) ماده  – 3
 ( -ق.آ.د.ک 251ماده  - شرکت در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور ) صدور رای وحدت رویه ، صدور رای اصراری -4
 ق.آ.د.ک ( 253ماده  2ادرسی ) بند تقاضای اعاده د -7

 ق.آ.د.ک ( 225شرکت در جلسات شعب دیوان عالی کشور  در حین رسیدگی به پرونده های کیفری ) ماده  – 2
 ق.ت ( 12ماده  2اعالم احکام و آراء خالف بیّن شرع به رئیس قوه قضائیه ) تبصره  -5
 قانون مبارزه با مواد مخدر (  32وص مواد مخدر  ) م تجدید نظر از احکام اعدام در دادگاه انقالب در خص -2
 ق.آ.د.م ( 322الی  325) مواد تقاضای فرجام خواهی در امور مدنی  -2
 

 : دادسرای عمومی و انقالب  ( 2

 از هم جدا بودند.انقالب قبالً دادسرای عمومی و دادسرای  

دادسرای مستقل احساس نشد و یک دادسرا  2الب نیازی به ایجاد بعد از حذف و احیاء مجدد بدلیل محدود بودن شعب دادگاه انق 

 با نام دادسرای عمومی و انقالب ایجاد شد.

 3ماده ایجاد میشود. )در معیت دادگاههای آن حوزه  هر شهرستانحوزه قضایی عمومی و انقالب در  یاز لحاظ محلّی دادسرا 

 مشخص می کند . 22/2/1352ق.آ.د.ک مصوب ا را و حدود صالحیت ،وظایف و اختیارات این دادسر ( ق. ت

 .دادسرایی به نام دادسرای استان وجود ندارد .بخش دادسرا وجود ندارد   حوزه قضایی در نکته :
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 *  وظایف دادستان جزء :

 

 ق. ت ( 3ماده  «الف»تعقیب دعوای عمومی ) بند  -1
 ق. ت ( 3ماده  «الف»ریاست و نظارت بر دادسرای عمومی و انقالب ) بند  -2
 ق. ت ( 3ماده  «ب»ریاست بر ضابطین دادگستری ) بند  -3

 ق. ت ( 3ماده  «ل»صدور کیفر خواست ) بند  – 4

 ق. ت ( 14ماده  «ج»حضور در دادگاه و دفاع از کیفر خواست ) بند  – 7

 ق.ت (  3ماده  «ه»نظارت بر تحقیقات مقدماتی ) بند  – 2
 ق.ت ( 3ماده  «ز»ارهای دادیار ) بند اظهار نظر در مورد کلیه قر -5
 ق.ت ( 3ماده  «ح»و بند  «ک»اظهار نظر در مورد قرارهای نهایی و پاره ای از قرارهای اعدادی بازپرس ) بند  - 2
 ق.ت ( 3ماده  «و» اقدام به تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری استان نیست ) بند -2
 ق.ت ( 3ماده  7ا به شعب بازپرسی و دادیاری ) تبصره ارجاع پرونده ه -11
 ق .آ.د.ک ( 52درخواست نصب قیم موقت ) ماده  -11
 ق.ت ( 22اعتراض به آراء صادره از دادگاه ) ماده  -12
 ق.ت ( 3ماده  «ن»بند  3حق اعتراض به قرار اناطه ) شق  -13
 (22مصوب ق.م.ا  74درخواست لغو قرار تعلیق اجرای مجازات ) م  -14

 ( 22مصوب  ق.م.ا 75پیشنهاد آزادی مشروط ) م – 17
 ق.آ.د.ک ( 141صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه االلتزام یا وجه الکفاله ) م  -12
ا مزاحمت علیه شخصی طرح شود ، در چنانچه شکایتی به عنوان تصرف عدوانی یا ممانعت از حق ی»  1372قانون اصالحی تصرف عدوانی مصوب  2ماده حکم رفع تصرف عدوانی )  -15

 1(ع تصرف را در غالب حکم صادر کندماه نگذشته باشد  دادستان می تواند به استناده قانون مزبور دستور رف 1صورتی که از زمان تصرف یا مزاحمت یا ممانعت 
 صدور قرار تعلیق تعقیب ) قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری ( -12

 ق.ت ( 3ماده  «الف»م ) بند اجرای حک – 12
 ق.آ.د.ک ( 253ماده  2تقاضای اعاده دادرسی ) بند  -21

 و ...
 

 ( دادسرای نظامی:3

  شود. در دادگاه نظامی رسیدگی می مسلحبه جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضا نیروهای 

  ص دهد ایجاد میشود.تشخیرئیس قوه قضائیه این دادگاه در مرکز هر استان و نقاطی که ضرورت آن را 

 کند. ها دادسرای نظامی فعالیت می در کنار این دادگاه 

 مشخص شده است. 1221قانون آ. د. ک حدود وظایف و اختیارات در  

 

 

                                                           
 دکتر شمس قائل به نسخ این قانون می باشند -1
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 : ( دادسرای ویژه روحانیت4

 کند. دگاه ویژه روحانیت فعالیت میاین دادسرا در کنار دا 

 کند. عمل می 1324با اصالحات  1322ویژه روحانیت مصوب نامه دادسراها و دادگاههای  آیین با مطابق 

   این دادسرا در یازده شهر معین شده.  

 .است بینی نشده پیشدر تشکیالت این دادسرا  بازپرسی نکته :
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 1) دکتر آخوندی ( د( وظایف دادسرا :

 شروع به تعقیب : -1

 تواند تعقیب را شروع کند؟ را میی دادسامّا کِ

      روا جهاتی را پیش بینی کرده است که در صورت فقدان این جهاتقانون گذار برای شروع به تعقیب و جلوگیری از تعقیبات نا

 ی توان تعقیب کیفری را شروع کرد.نم
 

 ( ق. آ. د. ک 56ماده  )  بجهات قانونی شروع به تعقی* 
 

 وقوع جرم اقرار متهم است.بردن به  یترین وسیله برای پ معتبرترین و قطعی : 2( اقرار متهّم1

                                                           
 پس. آید می عمل به ضابطین توسط اصوالً جرم کشف... و تعقیب کشف، دار عهده دادسرا گفته الف بند است، شده بینی پیش ت.ق 3 ماده الف بند در دادسرا وظایف مهمترین -1

بازپرس  نیاز تعداد به و دارد قرار(  شود می گفته هم تعقیب قاضی)  دادستان آن رأس در که است دادسرا وظایف از جرایم تعقیب امّا کند نمی کشف را جرم اصوالً دادسرا

 دادرسی آیین طول در جزئیات این ی همه با.  داشت خواهد(  دهد انجام را او وظایف و گیرد قرار دادستان جانشین تواند می)  دادیار و ( شود می گفته هم تحقیق قاضی)

 .کردیم مختصری اشاره دوستان ذهن سازی آماده برای صرفاً و شد خواهیم آشنا فریکی
 (  19ق.م.ا مصوب  164 خود )ماده جانب از جرم ارتکاب به شخص اخبار از است عبارت اقرار -9

 ( 19ا مصوب ق.م. 179 )ماده :است  زیر شرح به آن نصاب که زیر جرائم در مگر ،است کافی اقرار بار یک جرائم، کلیة در 

 ؛ مساحقه و تفخیذ لواط، زنا، در بار چهار( الف

 .حد موجب سرقت و قذف قوادی، خمر، شرب در بار دو( ب

 .است کافی اقرار بار یک جرائم ، کلیة کیفری غیر جنبه اثبات برای:  1 تبصره

 .شود امانج جلسه چند یا یک در میتواند اقرار است، شرط اقرار تعدد که مواردی در:  9 تبصره

 ( 19ق.م.ا مصوب  161) ماده  نمیشود محسوب اقرار مولی علیه علیه قیم و ولی و موکل علیه وکیل اظهارات 

 ( 19ق.م.ا مصوب  161ماده تبصره )  .نیست توکیل قابل جرم ارتکاب به اقرار 

 ( 19ق.م.ا مصوب  166) ماده  .باشد ابهام بدون و روشن باید صورت هر در و دمیشو واقع نیز اشاره قبیل از فعل با تعذر، صورت در و باشد نوشتن یا لفظ با باید اقرار 

 ( 19ق.م.ا مصوب  167) ماده  .نیست معتبر مشروط و معلق اقرار و باشد منجز باید اقرار 

 ( 19ب ق.م.ا مصو 161) ماده  .باشد مختار و قاصد بالغ، عاقل، ،اقرار حین در کننده اقرار که است نافذ صورتی در اقرار 

 آورد عمل به مجدد تحقیق متهم از است مکلف دادگاه و است اعتبار و ارزش فاقد ، باشد شده اخذ جسمی یا روحی آزار و اذیت یا و شکنجه اجبار، اکراه، تحت که اقراری. 

 1ی شده است . همچنین منع شکنجه به منظور اخذ اقرار در بند ( پیش بین 71ق.م.ا  171) ماده  19ق.م.ا مصوب  111. ضمانت اجرا هم در ماده  ( 19ق.م.ا مصوب  161ماده )

 شده اخذ اقرارهای و بوده ممنوع دیگر امور به او اجبار یا و اقرار اخذ منظور به متهم شکنجه هرگونه »قانون احترام به حقوق و آزادی های شهروندی پیش بینی شده است 

 « داشت نخواهد قانونی و شرعی حجیت وسیله بدین

 171) ماده  .نیست معتبر جرم از ناشی مالی ضمان به نسبت اما ؛ است نافذ کیفری امور به نسبت ورشکسته ، شخص و است شده صادر او حجر حکم که سفیه شخص قرارا 

 ( 19ق.م.ا مصوب 

 مجازات ،اجراء حین در ولو مرحله ، هر در صورت این در که است اعدام یا رجم حد آن مجازات جرمی که به اقرار در به جز نیست مجازات سقوط موجب اقرار از بعد انکار 

 ( 19ق.م.ا مصوب  173) ماده  .میگردد ثابت پنج درجه حبس تعزیری آنها غیر در و شالق ضربه صد لواط و زنا در آن جای به و ساقط
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شود یعنی ما بین جرایم از جهت تعقیب یا همان قابلیت تعقیب یا شروع به تعقیب  اقراری باعث شروع به تعقیب نمی هراما 

 : این تفکیک را انجام داده است ق.آ.د.ک 4ماده  . قائل به تفکیک هستیم

 

و  92ق.م.ا مصوب  123ماده در جرایم قابل گذشت ، توهین ) تعقیب نیاز به شکایت شاکی دارد مثل تخریب هب برای شروع : 1قابل گذشت                  

 ( و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود. . چک احصاء شده است ق 11ماده   ق. م.ا  یا  739ماده  موادی مثل 

                          

 2گذشتغیرقابل                         

   

 

 

 

ت با قانون است و قانون گذار هم این شت با جرایم غیر قابل گذشبیان می کند که تفکیک جرایم قابل گذ کق.آ.د. 4تبصره ماده 

عبارتی اصل بر این  جرایم قابل گذشت را مشخص نموده بهبه عمل آورده است .و  21مصوب  ق.م.ا 113تفکیک را در ماده 

 .3بل گذشت بودن آن تصریح کرده باشدقا ذشت است مگر این که قانون گذار بهبل گاست که کلیه جرایم غیر قا

( نهایتاً  3بند الف ماده  تواند تعقیب متهم را شروع کند ) دادسرا نمی ودو جرم قابل گذشت ب مرتکب جرم شدپس اگر متهم 

اگر جرم دارای جنبه عمومی باشد همین قدر اقرار  اما کند و منتظر شکایت شاکی میشود. میآوری  دالیل آثار جرم را دادستان جمع

و باید در صحت اقرار  هر اقراری هم نمی تواند جهتی برای تعقیب باشد این وجود اب . باشد کافی برای شروع به تعقیب می

شبهه ای نباشد و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و  ) تردیدی وجود نداشته باشد

وجود تردید قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا 

 متهم نموده و  یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و -در امور کیفری اقرار طریقیت دارد  - در اقرار

 ( 1کق.آ.د. 124مادّه  . به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید

                                                           
 ( 19ق.م.ا مصوب  111م  1 ) تبصره است. وی گذشت عدم و شاکی شکایت به ،منوط مجازات اجراء و رسیدگی و تعقیب ادامه و شروع که جرائمی هستند گذشت قابل جرائم -1
ق.م.ا  111م  9 ندارد .)تبصره تأثیری مجازات اجراء و آنها ادامه و و رسیدگی تعقیب به شروع در وی گذشت و شاکی شکایت که جرائمی هستند گذشت قابل غیر جرائم -9

 ( 19مصوب 
ایم قابل گذشت بود که در قانون جدید از فهرست جرایم قابل گذشت خارج ( جزو جر166الی  111تخریب اموال تاریخی و فرهنگی )مواد  1371مصوب ق.م.ا مثالً به موجب  -3

 .شدند 

 جرایمی که  نیاز به شکایت ندارد و دادستان ملزم به تعقیب است مثل : جرایم علیه امنیت  -1

 

 جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع میشود با گذشت وی تعقیب موقوف نمیشود مثل : کالهبرداری، سرقت – 2

 

 جرایم
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مقام قانونی او )وراث  ( یا قائم مالک در جرم سرقتمثل  کسی که از وقوع جرم مستقیماً متضرّر شده ) : ( شکایت شاکی2

( اما در جرایم .آ.د.کق 22ماده  تواند بعنوان شاکی شکایت کند. شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ) می( در جرم قتل

) این تصریح بند الف  م است چون تا شکایت نباشد دادسرا حق تعقیب نداردقابل گذشت شکایت برای شروع به رسیدگی الز

 اقدامات دادسرا در جرائمی که واجد جنبه خصوصی هستند را متوقف بر شکایت شاکی نموده است ( و پیش بینی شده ق.ت 3ماده 

 2ق.آ.د.ک ( 51 ماده ) شفاهیباشد یا  کتبی تواند شکایت میری در امور کیف نکته :

 (ق.آ.د.ک  22ماده  . ) 3تواند شخصاً شکایت کند یا وکیل بگیرد شاکی می  نکته :

 ( اعالم جرم توسط دیگران:3

این  که اقرار کند.نه مجرم را  که شکایت کند گوید این بند نه شاکی را می : که از قولشان اطمینان حاصل شود افرادیالف (  

 : تواند تعقیب را شروع کند که دادستان در صورتی می ، توسط این افراد عالم جرمابا  رفین جرم نیستند .افراد ط
 

 . به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشدشروع به تعقیب نیاز  -1
 (  پیش بینی شده است ق.آ.د.ک 22اده صدر مدر هر دو مورد  )(  شاهد جرم ).  خود وقوع جرم را دیده باشداعالم کننده  -2
 

که در این صورت به  مطلّع( اصطالحاً گفته می شود، ( )ق.آ.د.ک 22ادامه ماده  اما ممکن است خود وقوع جرم را ندیده باشد )

 صرف اعالم نمی توان تعقیب را شروع کرد مگر این که :

 به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد.شروع به تعقیب نیاز  -1
 .دالیل صحت ادعا موجود باشد -2

 

                                                                                                                                                                                                                      
 اقرار مفاد برخالف امارات و قرائن کننده رسیدگی قاضی بررسی با اینکه مگر رسد، نمی دیگر ادله به نوبت و است معتبر وی اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار متهم هرگاه -1

 ( 19ق.م.ا مصوب  171) ماده  .میکند ذکر رأی در را اقرار مخالف امارات و قرائن و میدهد انجام را الزم بررسی و تحقیق ، دادگاه صورت دراین.باشد
 بینی شده است. پیشسابق( 117) 19ق.م.ا مصوب  197 ت اجرا در مرت عدم رسیدگی ضماندر صو... موظفند به شکایت رسیدگی کنند.ربط و ق.آ.د.ک گفته قضات ذی 71ماده  -9
 ) جرایم قابل گذشت ( هرگاه متضرر از جرم :  در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است -3

 باشد نداشته قیّم یا و  ولی محجور بوده. 

 نباشد دسترسی قیّم یا ولی به. 

 باشد داشته دخالت آن در یا دهش جرم مرتکب خود قیّم یا ولی. 

 باشد محجور به ضرر توجه یا وقت فوت موجب قیّم نصب. 

 نصب می کند یا خود امر جزایی را تعقیب می کند  .  موقت قیّم  دادستان شخصی را به عنوان

 دقیقاً ک.د.آ.ق 73 ماده تبصره ).کند شکایت به اقدام تواندمی شخصاً غیرشید غیرمالی دعاوی در و بوده ضروری مالی دعاوی در فقط قیم نصب غیررشید فرد خصوص در *

 ( رود می شمار به کیفری دادرسی قانون آیین فاحش اشتباه که کند می بیان را مطلب این عکس
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 ق.آ.د.ک  25. و اعالم جرم بصورت غیر حضوری در ماده  بینی کرد اعالم جرم بصورت حضوری را پیش ق.آ.د.ک  22همچنین ماده 

 بینی شده است و شرایط شروع به تعقیب در این حالت : پیش

 به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد.شروع به تعقیب نیاز  -1
 یا  داللت بر امر مهمّی نماید که موجب اخالل در نظم عمومی استع جرم وقو -2
 .رای شروع به تحقیق کفایت می کنددارای قراینی باشد که به نظر قاضی ب -3
 

  ه قرار داد چون ضمانت اجرایی توان مورد مواخذ نکرد نمیاگر شخصی از وقوع جرم مطلع شد یا شاهد وقوع جرم بود و اعالم

 و  در تعارض است ق.آ.د.ک 22ت با ماده ق. 3بند ج ماده   . ) الم وجود داردمّا استثنائاً برای برخی اشخاص تکلیف به اعا  ندارد

بینی  پیشسابق(  212) 22مصوب ا ق.م. 232ده ( و ضمانت اجرایی آن هم در مارا مجری دانستق.ت  3اکنون باید ماده 

 . شده است

 اعالم جرم توسط ضابطین ب (

 1کنیم  دسته تقسیم می 2به بینی شده است. ضابطین را  د.ک پیشق.آ. 17ریف ضابطین در ماده تع : 

 ( یت عام دخالت در هر جرمی را داردصالح ) : عام ینضابط الف (

 .2ضابطین عام هستند  نیروی انتظامی جمهوری اسالمیمامورین  

 : ضابطین خاص ب (

دهند  در داخل زندان انجام می زندانیان یمی کهانسبت به امور زندانیان یعنی جر : زندانیان( روسا و معاونین زندان نسبت به امور 1

 ( ) در خارج از زندان ضابط محسوب نمی شوند زمان مرخصّی خارج از زندان نیست. و شامل جرایم ارتکابی در

                                                           
ا می توان زیر مجموعه ضابطین خاص ضابطین نظامی رضابطین نظامی ) البته  -3ضابطین خاص  -9ضابطین عام  -1دسته تقسیم می کنند :  3دکتر آشوری ضابطین را به  -1

 بررسی کرد (

 مامورانی هستند که در مورد جرایم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح اعم از کادر یا وظیفه مداخله می کنند , از قبیل : ضابطین نظامی :* 

 ماموران دژبانی 

 ماموران حفاظت و اطالعات یگان ها 

 افسران قضایی یگان ها 

 نظامی )بازپرسان و دادیاران غیر نظامی ضایط نیستند ( بازپرسان و دادیاران 
      عام ضابط وظیفه را سربازان از غیر انتظامی نیروی ماموران همه آخوندی اما دکتر داند می عام ضابط را آگاهی اداره ماموران و ها کالنتری روساء فقط آشوری دکتر -9

  دانند می
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 شرط کرد. 3سیج را منوط به قانون حمایت از بسیج ضابط بودن اعضا ب 1ماده  : ( مأمورین نیروی مقاومت بسیج2

 . 1جرم مشهود باشد -1
 یا باشد اقدامی نکند.ضابط عام نباشد  -2
 ضابط عام باشد و نیاز به کمک داشته باشد. -3

 

ه نمایندگی باید مجّوز خاص هم داشته باشند که این مجّوز از طرف معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت سیاسی حوز نکته :

 ) دکتر خالقی ( اعطاء میشود ولی فقیه

 آنان با را انتظامی نیروی بودن ضابط وظایف از برخی یا تمام ملی امنیت عالی شورای که مواردی در مسلّح نیروهای سایر ( 3

 ارتش و سپاه ( مامورین  ) مثل. کند لمحوّ

 و ... آهن راه انتظامی پلیس . شهرداری مامورین مثل مأمورین جنگلبانی، شکاربانی، فرمانده هواپیما. : ( سایر مأمورین4

  مهمترین آنها عبارتند از : ) دکتر آخوندی (. هستند خاص ینضابط

برای مبارزه با عوامل و جریان هایی که در اساسنامه سپاه پاسدارن   7به موجب تبصره ماده  نیز : اعضای سپاه پاسداران الف (

میت قوانین جمهوری اسالمی از طریق توسل به قوه قهریه ،خلع سالح افراد فاقد مجوز صدد خرابکاری ، براندازی یا اقدام علیه حاک

و همچنین همکاری با نیروی انتظامی در مواقع لزوم ، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور اعالم شده 

 است به عنوان  ضابط قوه قضائیه عمل می کنند . ) ضابط خاص هستند (

 

 

                                                           
  ) غیر از این موارد هر چه باشد جزو جرایم  غیر مشهود است ( : زیر مشهود محسوب می شود جرم در موارد.آ.د.ک ،  91طبق ماده   -1

)جرم مشهود  فاصله پس از وقوع مشاهده کنند. مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بال بالفاصلهجرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا  -1

 می باشد و مابقی در حکم مشهود می باشند( -در مرئی و منظر  -1م فاعل شَهَدَ یعنی جرمی که دیده شده و مشهود واقعی فقط صدر بند اس

 پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.  بالفاصله علیه و یا مجنی اند که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده در صورتی - 9

که بعد از تصادف  )مثل اتومبیل راننده ایپس از وقوع جرم عالئم و آثار واضحه یا اسباب و دالیل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دالیل یاد شده به متهم محرز شود. بالفاصله - 3

 متواری شده(

 فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود. پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال بالفاصلهدر صورتی که متهم  - 4

 )در این مورد حکم ورود به منزل الزم نیست(پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.  بالفاصلهدر مواردی که صاحبخانه  - 1

 استولگرد کسی » اشاره کرد  1314مصوب  انون مجازات عمومیق 973ه تعریف مندرج در م ن فعلی وجود ندارد اما می توان ب)در مورد ولگردی تعریفی در قانو وقتی که متهم ولگرد باشد. - 6

 « (نیست که وسیله معاش معلوم نداشته و از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار 
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  :1امورین اطالعات م ب (

 مامورین اطالعات در موارد زیر ضابط محسوب می شوند : توسعه چهارم برنامه قانون اساس بر *

  اقتصادی کالن مفاسد کشف -1
 فرهنگی میراث سرقت -2
 

ین وزارت آن مامور 217و به موجب بند ب ماده  22در تاریخ با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی 

 اطالعات در موارد زیر ضابط محسوب می شوند :

 پیشگیری و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادی   -1

 2جرایم سازمان یافته ضد امنیتی – 2
 اقدامات تروریستی -3
 تهدیدات نرم امنیتی - 4
 

 

و  شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده ناظران ، 25قانون نظارت بر ذبح شرعی مصوب   2 مادهطبق  :ج ( ناظران شرعی 

موظفند از موارد خالف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی از طریق دفاتر نمایندگی 

 .رهبری ابالغ و اجراء نمایند معظم فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام ولی

اجرای احکام افرادی را راساً  می تواند برای انجام تحقیقات و دادسرا :دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت  آیین نامه 26ماده   د (

  باشند. در حکم ضابطین قضائی میاستخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت 

 ( ق.آ.د.ک است 15 دهما ناسخ ق. ت  3بند ب ماده  ) .3است دادستانریاست و نظارت بر ضابطین با  : نکته

 ق.آ.د.ک ( 221.) م  در مورد جرایم اطفال ضابطین حق مداخله ندارند نکته :

                                                           
کلیه امور اجرایی » تاکید می کند   1369ات مصوب قانون تاسیس وزارت اطالع 4در مورد مامورین وزارت اطالعات دکتر آخوندی معتقد است که ضابط نیستند.حتی م  -1

معتقد است که جلب و دستگیری و سایر اقدامات قضایی  66مورخ  313/7اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره «.امنیت داخلی بر عهده ضابطین دادگستری است 

 بر ضابط نبودن مامورین وزارت اطالعات تاکید دارد. 7441/7را  نمی توان از وزارت اطالعات تقاضا کرد.همچنین نظریه مشورتی 
الحاقی به قانون مبارزه با  44مثال می توان به ماده ریفی ارائه نشده و قانون گذار فقط مصادیقی از آن را پیش بینی کرده است .برای جرایم سازمان یافته در قوانین فعلی ما تع -9

یافته مرتبط با جرائم  المللی قاچاق سازمان ای و بین های اصلی منطقه  آوری اطالعات الزم در زمینه شبکه طالعات مکلف است ضمن جمعوزارت ا»اشاره کرد. 11مواد مخدر مصوب 

بت به ارائه سرویس اطالعاتی کند اقدام و همچنین نس ای که او تعیین می موضوع این قانون،در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی

 «به نیروی انتظامی و مراجع ذیصالح نیز اقدام نماید
تواند  ق.آ.د.ک اقدامات ضابطین را زیر نظر )نظارت( مقام قضایی اعالم کرده که مقام قضایی می 11ق.آ.د.ک نظارت عام وکلّی است والّا ماده  16منظور از نظارت در ماده  -3

   ادیار باشد.بازپرس، دادستان و یا د

 بینی شده است . ق. آ. د. ک پیش 16عدم تبعیت ضابطین از دستورات مقام قضایی ضمانت اجرایی دارد و آن هم در ماده نکته : 

 ی است تا جرم(سال انفصال از خدمت دولت )مجازات با وصف اختیار است و حبس با انفصال قابل جمع نیست و بیشتر تخلف انظباط 1ماه تا  3 یاماه حبس   6تا  1
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  اگر مدّت تعیین و  ...« (ضابطین باید در اسرع وقت »  ق. آ. د. ک 21ماده ) اجرای دستورات توسط ضابطین باید سریع باشد

 ش کار بدهند .به مقامات قضایی گزار  در پایان هر ماه باید نشده باشد

 وظایف و اختیارات ضابطین:* 

ق.آ.د.ک می توان نتیجه  24و  12غیر مشهود متفاوت است .از مجموع مواد  جرائم اقدامات ضابطین در برخورد با جرایم مشهود و

جرایم مشهود  مشهود محدود است و حق مداخله بدون دستور مقام قضایی را ندارند اما درکه اقدامات ضابطین در جرایم غیر گرفت

عالوه بر حق مداخله بدون نیاز به دستور مقام قضایی، قانونگذار حق بازداشت متهم را با لحاظ شرایطی به ضابطین اعطا کرده و آن 

بازداشت  و 2موضوع اتهام بالفاصله کتباً به متهم تفهیم شودو  1بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشداین که 

قانون احترام به حقوق و آزادی های  7بند   – 2شود داده طالع ا وی خانواده به متهم دستگیری ) 3نباشدساعت  22بیش از 

 در صورت تخلف   قضایی تحویل دهند )  ساعت حق نگهداری متهم را ندارند و باید وی را به مقامات 24( و بعد از  - شهروندی

 1 ( می شوند -سابق  723 - 22مصوب  ق.م.ا 214 ادهمو مشمول  .مرتکب بازداشت غیر قانونی شده اند

   مقامات حتی. ضابطین حق اخذ تامین ندارند  کق.آ.د. 12به استناد ذیل ماده   که نکته ای که باید به آن توجه کرد این است 

 .دبدهن دادگستری ضابطین به را تأمین اخذ دستور توانند نمی نیز بازپرس و دادیار و دادستان از اعم دادسرا

 17ماده   ق. آ. د. ک از جهات شروع به تعقیب است امّا این اعالم شرط دارد و آن تبصره 27  پس اعالم ضابطین به موجب ماده  

  ( ) اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطین می باشد «موثق و مورد اعتماد قاضی باشد » :  است کق.آ.د.

برای خود دریافتی اطالعات  ق.آ.د.ک ( 17ماده تبصره  )ق باشد ثباید موعالوه بر اینکه گزارش ضابطین برای قاضی  : نکته

اطالعات ضابطین دادگستری از  هرگاه عالئم وامارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا ) ضابطین هم باید موثق و مورد اعتماد باشد

دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته  بدون اینکه حقمنابع موثق نباشد قبل از اطالع به مقامات قضایی ، تحقیقات الزم را 

 (ق. آ. د. ک 22ماده  به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطالع می دهند. باشند

 ( ق.د.ن.م 1ماده  2تبصره )  شود رسیدگی میدادگاه عمومی به جرایم ضابطین در مقام ضابط بودن در  نکته :

                                                           
 رسمی است در این حالت باید از دادستان تعیین تکلیف شود.) آخوندی ( اگر بزهکاری از سوی ضابطین در حالی دستگیر شود که به عنوان مثال یک هفته تعطیات - 1
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 و تحقیقات مقدماتی دادسرامقامات د ( 

 

 شروع به تحقیقاتگیریم که  رئیس حوزه قضائی شده امّا ما یاد میشروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع  27بق تبصره ماده ط

    نامه آیین 12ماده  اشد. )ب می ارجاع دادستان( منوط به  مثل جرایم اطفال، استثنائاً در دادگاه  در دادسرا انجام میشود )اصوالً که 

پس موارد  ( ق.آ.د.ک 22م  ) گیرد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی است که در دادگاه انجام می به رسیدگیشروع  ت( وق.

 شود. حاال باید فرضی را بررسی کنیم که تعقیب شروع می .شروع به تعقیب بررسی شد 

قرار دارد  و گفتیم که تبصره ت تعقیب از وظایف دادسرا است و در رأس دادسرا دادستان ق. 3گفتیم به موجب بند الف ماده 

نامه هم همین موضوع را همراه با استثنائات  آیین 12شروع به تعقیب را منوط به ارجاع دادستان کرده و ماده  ق.آ.د.ک  27 ماده 

 . پردازیم بینی کرده حال به بررسی دادسرا می پیش ( دادیار اارجاع معاون ی آن )

   شود. هرستان تشکیل میدر هر ش دادستاندادسرا به ریاست 

  ( ق.ت 3م  تواند کارمند اداری و قضایی داشته باشد. )بند الف دادستان به تعداد نیاز می 

  ( مدعی العمومه جامع، . )نمایندندگوی می« قاضی تعقیب  » به دادستان 

   مستنطق سابق ( .ندگوی می « قاضی تحقیق» به بازپرس ( 

 ق.ت ( 3م با بازپرس می باشد ) بند و ماده تحقیقات مقدماتی کلیه جرای 

 .بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نیست 

  گاهی دادیار  گاهی دادیار ارجاع استادستان نیز باشد بنابراین دادیاردار وظایف د تواند عهده دادیار نماینده دادستان است و می ،

 است. دادیار ناظر زنداندادیار اظهار نظر و گاهی دادیار اجرای حکم و تحقیق، گاهی 

  . کلیه قرارهای دادیار بایستی به نظر دادستان برسد و در صورت اختالف نظر ، نظر دادستان الزم االتباع می باشد 

  گویند ایستاده هم می ، قضات ( دادرسیا همان  قاضی تحقیق در مقابل قاضی رسیدگی کننده )به قاضی تعقیب و . 
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 ؟! 1ه اقداماتی اطالق می شودتحقیقات مقدماتی به چ* 

تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و )تعریفی از تحقیقات مقدماتی ارائه داده است ق.آ.د.ک  12 ماده

این تعریف فقط  اما(  حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد

، ا بعد از تسلیم شکوائیه امّ چون گفته تا تسلیم به مرجع قضایی. . گیرد د که توسط ضابطین انجام میل تحقیقات مقدماتی میشوشام

صادر می شود ادامه دهد و تا صدور کیفر خواست که در انتهای این مرحله  این مرجع قضائی است که تحقیقات مقدماتی را انجام می

 ( منتهی به صدور کیفر خواست نمیشودرونده در دادسرا به دالیلی مثل صدور قرار منع تعقیب مختومه شده و پگاهاً هم  ) کند پیدا می

 ویژگی تحقیقات مقدماتی* 

  اشاره کرد . ق.آ.د.ک 172و  175و  131مواد می توان به  : ( کتبی بودن1

توانند در جلسات  یعنی افرادی که سمتی در پرونده ندارند می(  اق. 127اصل  اصوالً محاکمات علنی انجام میشود ) : ( غیر علنی بودن2

 ولی انجام تحقیقات در دادسرا غیرعلنی است. ( ق.آ.د.ک  122ماده  ) دادگاه حضور پیدا کنند اما علنی بودن اختصاص به دادگاه دارد

نتشار اطالعات آن است و در این معنا در حال حاضر هدف از محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، ممنوع بودن ا : ( محرمانه بودن3

به عنوان وکیل یا  که تواند قبل از صدور قرار نهایی اطالعاتی را محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود و هیچ کس نمی

ق.آ.د.ک  122تبصره ماده  ق. آ. د. ک بیانگر محرمانه بودن است اما قانون گذار در 53ماده  . ت آورده افشاء کندسداس بشاهد یا کارشن

 گیری شود. تلویحاً گفته که در بعضی موارد جنبه محرمانه ندارد و همین باعث شده  که با وکال سخت

تعدیل شده  یعدم تساوی جایگاه شاکی و متهم و عدم امکان رویارویی آنها برای ارائه دالیل اما امروزه تا حدود : ( غیرترافعی بودن4

 ق.آ.د.ک . 171و  131ها صحبت میشود. مثل مواد و از اصل تساوی سالح

                                                           
توان تنظیم کرد و نیاز به برگ مخصوص ندارد )شرایط  می شود و شکوائیه را بر روی یک برگ معمولی هم دوستان مستحضر باشند که دعوای کیفری با شکوائیه آغاز می -1

تواند استثنائی هم داشته باشد و در آینده خواهیم دیدکه  گوییم اصوالً یعنی مطلق نیست و می کنیم )وقتی می دادخواست را ندارد( و آن شکوائیه را اصوالً به دادسرا تسلیم می

شود و این وظیفه در  بدون نیاز به انجام تحقیقات در دادسرا( با تسلیم شکوائیه و ارجاع دادستان تحقیقات مقدماتی آغاز می شود برخی جرایم مستقیماً در دادگاه رسیدگی می

 « (تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است » ق. ت  3باشد. )بند و ماده  صالحیت بازپرسی می

 ق.آ.د.ک (  969) ماده  پس بگیرد دادستان پس از ارجاع نمی تواند پرونده را نکته :
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 * جهات شروع به تحقیق بازپرس :

ق.ت( امّا در برخی جرایم کم اهمیّت  3باشد و این اصل است )صدر بند و ماده  وظیفه تحقیق همه جرایم بر عهده بازپرس می

ی با دادگاه کیفری استان و جرایم داخل در )جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری استان نیست که در طول آیین دادرسی کیفر

تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد امّا احتماالً وقت این کار را نداشته  صالحیت این دادگاه آشنا خواهیم شد( دادستان هم می

 هیم گفت.خوادادیار تحقیق باشد و این کار را به یکی از دادیاران خود ارجاع کند که در این صورت به این دادیار، 

 اما کِی بازپرس شروع به انجام تحقیقات مقدماتی می کند؟ یا به عبارتی جهات قانونی برای شروع به تحقیقات  بازپرس چیست ؟

 ق.ت پیش بینی شده است : 3ماده « د»این جهات در بند 

 ارجاع دادستان -1

 . 1داشته باشد )شرط دوم( فوریتو رسیدگی به آن  )شرط اول(  دسترسی به دادستان نیستشکایت یا اعالم جرم به بازپرس در مواقعی که -2

 بازپرس خود ناظر بر وقوع جرم باشد .  جرایم مشهوددر -3
 

 مورد دیگر استثناء هستند . 2اصل با ارجاع دادستان است و  :نکته 

اما  غیر مشهود تلقی می شود .و خارج از آن هر جرمی باشد ،  است احصاء شده بند جرایم مشهود  2ق.آ.د.ک در  21در ماده 

و شامل سایر  «یعنی خود بازپرس ناظر جرم باشد» می باشد ق.آ.د.ک 21ماده  1صدر بند  ،ق.ت  3ماده « د»بند  3بند  منظور 

 ( ارجاع شده دهد. ) فرض ما این است که تحقیقات را بازپرس انجام مینمی شود .  21جرایم مشهود مندرج در ماده مصادیق 

 

 یمات دادسرا* تصم

 

  

  

 

                                                           
ئله ، فوریت نیز داشته باشد صرف وجود فوریت کافی نیست و صرف نبود دادستان و معاون او کافی نیست .یعنی عالوه بر فقدان دادستان و معاون او برای ارجاع ، باید مس -1

 که بازپرس بدون ارجاع ، خود شروع به رسیدگی نماید .

 قرار

 

 

 

 حکم

 قرار نهایی

 

 قرار اعدادی

 

محکومیت حکم  

 

برائت حکم  

 

 قرار اعدادی

 

تصمیمات قضاییانواع    
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 .  تصمیم قضایی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد .رای اعم از قرار و حکم است ، رای : رای

وقتی که تصمیم دادگاه در ماهیت قضیه باشد یعنی وقتی که دادگاه بخواهد اعالم کند آنچه که ادعا شده، اعم از کیفری یا  حکم :

 .کند ابت است یا ثابت نیست، در واقع حکم صادر میمدنی، ث

 1. دادگاه عبارت است از تصمیم مرجع قضائی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در  :قرار 

 خواهد بود قرارشکل دهد و در نهایت باید اظهار نظر کند و اظهار نظر بازپرس به  بازپرس تحقیقات را انجام می . 

 ! تصمیمات دادسرا فقط به شکل قرار خواهد بود اما در دادگاه امکان صدور قرار و حکم وجود دارد : نکته

 :  شوند تقسیم می دسته قرارها به دو* 

ع امر به کند برای رسیدگی مثل ارجا این قرارها پرونده را معّد و مهیّا می : قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی -1

 2.کارشناسی، قرار معاینه محّل، قرار تحقیقات محلّی

هام متهّم و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محتوای این قرارها اظهار نظر در مورد اتّ : قرارهای نهایی -2

 . محاکمه متهم است

  ختلفی مثل قرار معاینه قرارهای تمهیدی م دهد و در طول این تحقیقات پس بازپرسی تحقیقات مقدماتی را انجام می

و این   اظهار نظر کند  قالب قرار نهایی ولی در انتهای این تحقیقات باید در   صادر کند  تواند یا ... می و  کیفری تأمین رقرامحلّ،

 ررسی خواهیم کرد.قرار نهایی تعدادشان محدود است که ب

 . شود میموجب پایان تحقیقات  ی نهاییقرارها  نکته :

استثناءِ هم وجود در قرار اعدادی باید برای اظهار نظر نزد دادستان فرستاده شوند. ) ی نهاییقرارها ،برخالف قرارهای اعدادی نکته :

 ( نظر نزد دادستان فرستاده می شود بدلیل اهمیت آن، برای اظهارست اما ا اعدادی یک قرارکه  بازداشت موقت قرار دارد مثل

 

                                                           
 باشد. )دکتر آشوری(  تامین خواسته( (  یا  اموال ) قبولی کفالت ) ،  سایر اشخاص  ( تحقیقات محلی ) ،  شاکی ( ) بازداشت موقت ظر به متهمممکن است نا قرار -1
 . داند دکتر خالقی قرار عدم صالحیت اعّم از ذاتی و محلی را قرار اعدادی میاما دکتر آشوری قرار عدم صالحیت را قرار نهایی می داند  -9
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 .را هم جزو قرارهای نهایی می دانند  ک (ق.آ.د. 111ماده  1بعضی از حقوق دانان قرار ترک تعقیب ) تبصره  نکته :

 

      : ( قرار منع تعقیب1

 . بینی شده است ت پیشق. 3ار منع تعقیب در بند ک ماده شرایط صدور قر

 ( ن را جرم بداندوجود نداشته که آمان وقوع قانونی یعنی در ز . ) عمل جرم نباشد -1
 ( ربایی رضایت در آدم مثل یعنی عمل جرم است ولی جرم واقع نشده اصوالً جرمی واقع نشده ) -2
م هم واقع شده ولی دالیل کافی که نشان دهد این فرد مرتکب آن جرم شده ریعنی عمل جرم است، ج دالیل کافی وجود نداشته باشد. ) -3

 ( ی رعایت اصل برائتبرا .وجود ندارد 
 

 ( قرار موقوفی تعقیب:2

  ،( 1دکتر خالقی یک قرار شکلی است. ) این قرار 

این موارد تحت عنوان موارد سقوط دعوای عمومی هم بررسی میشود  . قع قرار موقوفی تعقیب صادر میشودخواهیم بررسی کنیم چه مو می

به این موضوع اختصاص داده  22ق.م.ا مصوب از بخش دوم، کتاب اول ازدهم ق. آ. د. ک پیش بینی شده و همچنین فصل ی 2که در م 

 شده است .

 

 

 
 

                                                           
 باشد. دلیل دکتر خالقی برای شکلی دانستن این قرار عدم ارتباط آن  با ارتکاب عمل می -1

 قرارهای نهایی

 قرار موقوفی تعقیب

تعقیب قرار منع  

مجرمیت قرار
 

  

عمل جرم است و قابل انتساب به متهم اما مشمول موارد 

( آ. د . ک ق . 6ماده  )سقوط دعوای عمومی است .  

موجود باشد دالیل کافی برای جلب متهم به محاکمه   

عمل جرم نباشد – 1  

اصوالً جرمی واقع نشده باشد – 2  

  شدوجود نداشته با کافی جهت انتساب بزه به متهم دالیل– 3
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 * دعوای عمومی : 

 

گاهی . کند می تعقیب و طرح متهم علیه جامعه سوی از نمایندگی به آن مشابه نهاد یا دادسرا که است دعوای عمومی ، دعوایی

 .می شود د سقوط دعوای عمومی بررسیجود ندارد . که تحت عنوان مواردعوای عمومی به دالیلی ساقط شده و امکان تعقیب و

 

 عمومی دعوای موارد سقوط *
 

 ق.آ.د.ک ( 2ماده  1) بند  : 1های شخصی ( فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات1

 فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرایم می شود   نکته :

 برائت حکم صدور به منتهی یا و موقوف قانونی جهات از جهتی به جزایی امر تعقیب گاه ک ،هر.د.آ.ق 5 ادهم موجب به نکته :

 موجب چند هر متهم فوت بنابراین ) . گرفت خواهد  انجام  دیگر  جهات  به رسیدگی  ( عمومی دعوای در متهم فوت مثل ) شود

 (  شد نخواهد یخصوص حقوق تضییع باعث اما شود می عمومی دعوای سقوط

جزای کند امّا چون اسقاط  بعد از فوت محکوم علیه ساقط کنیم این مطلب به حقوق خصوصی لطمه وارد میاگر دیه را   نکته :

 تر است که با فوت متهّم ساقط شود.موجب لطمه به حقوق خصوصی نمیشود به نقدی
 

 ق.آ.د.ک ( 2ماده  2) بند  ) استرداد شکایت ( ( گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت:2

 ( .احصاء جرایم ق.گذشت  اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد

 ( 2 صورت گرفته است 22مصوب  اق.م. 114ماده در 

                                                           
شوند و بعید است که منظور قانونگذار در این ماده اعالم اصل شخصی بودن  ها جنبه شخصی دارند و نسبت به خانواده و خویشان مرتکب اعمال نمی شک همه مجازات بی -1

هایی است که نسبت به تن و آزادی رفت و آمد مرتکب  های شخصی،مجازات رسد مقصود از مجازات ق.آ.د.ک به این مورد اشاره کرده است .به نظر می 1م مجازاتها باشد چون در 

این مادّه است.بنابراین مجازات اعدام،  گذار خارج ساختن دیه از شمول های مالی قرار دارد که نسبت به اموال مرتکب اعمال میشود و هدف قانون اعمال میشود و در مقابل مجازات

 ای، که فوت کرده قابل وصول دانسته است( دیه را از راننده 163زندان، شالق، رجم با فوت متهّم ساقط میشود ) قرار موقوفی تعقیب( امّا دیه قابل وصول است )رای وحدت رویه 
 قابل شرعًا و بوده حق الناس از اینکه میشود،مگر محسوب گذشت قابل باشد،غیر نشده تصریح در قانونجرمی  بودن گذشت قابل چنانچه»  19ق.م.ا مصوب  113 طبق ماده -9

 .  باشد گذشت
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 اجراء عدم یا بتعقی موقوفی موجب مورد حسب خصوصی مدعی یا شاکی گذشت ، گذشت قابل 1تعزیری جرائم در نکته :

 ( 22مصوب ا ق.م. 111ق.آ.د.ک و همچنین ماده  2ماده  2) بند .است مجازات

 ق.آ.د.ک ( 722قابل گذشت ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از موجبات تخفیف مجازات است ) م  غیر  : در جرایمنکته 

 

 

 

 

  

   

 

  

 2او  به معنی گذشت نیست.پی گیری  عدم و عدم حضور شاکی نکته :

  تواند کتبی باشد یا شفاهی گذشت می . 

  ضایت نامیده میشود.گذشت باید بعد از وقوع جرم باشد اگر قبل از وقوع جرم باشد ر 

  امر مالی باشد رشد نیز الزم است اگر مستلزم . 

   ( باشد یرقابل عدولو غ را داشته باشد )قطعی و منجّز 22مصوب ا م.ق. 111باید شرایط ماده  

  گذشت شاکی محدود به مرحله ی خاصی نیست و در هر مرحله ) چه دادسرا ، چه دادگاه  ( قابل اعمال می باشد 

  (22مصوب  اق.م. 112)تبصره ماده  باشد ذشت حق است و قابل توراث میگ :نکته
                                                           

 که است همان  حد سرقت و قذف حد ،عضو و نفس قصاص های مجازات مورد در شاکی گذشت به راجع مقررات 19ق.م.ا مصوب  111ماده  3طبق تبصره عالوه بر تعزیرات  -1

در مورد حدود  ماده) ندارد مجازات تخفیف و سقوط در تأثیری حدود سایر در شاکی گذشت )این جرایم نیز قابل گذشت هستند (.است شده ذکر این قانون سوم و دوم کتاب در

 (استکرده و قصاص شرایط خاصی پیش بینی 

  الف ( حدود :

  (19ق.م.ا مصوب  961م حد را مطالبه  یا گذشت نمایند ) حب حق فوت کند وراث می توانند اجرایقابل گذشت است. اگر صا 19ق.م.ا مصوب  961ماده  3حد قذف طبق بند 

  ( 19ق.م.ا مصوب  961ماده  ذحد سرقت تا قبل از ثبوت جرم قابل گذشت است اما بعد از اثبات قابل گذشت نیست ) بند 

 ب ( قصاص :

 ( 19ق.م.ا مصوب  363وط حق قصاص است ) ماده گذشت یا مصالحه  پیش از صدور حکم یا پس از آن ، موجب سق 

 ( 19ق.م.ا مصوب  364 ) ماده .بود خواهد قصاص مستحق کند، قصاص را  مرتکب گذشت، از پس دم، ولی یا مجنی علیه اگر. نیست پذیرفته گذشت از رجوع 
  61مورخ  191رای وحدت رویه   -9

گذشت شاکی یا 

قبل از صدور  مدعی خصوصی

 حکم قطعی 

 

بعد از صدور 

 حکم قطعی 

 

 در جرائم 

 غیر قابل گذشت

 

 در جرائم

قابل گذشت   

قبل از صدور 

 حکم قطعی 

بعد از صدور 

 حکم قطعی 

 

صادر می شود  قرار موقوفی تعقیبق.آ.د.ک  6ماده  2طبق بند   

از جهات اعمال کیفیات مخففه  92مصوب  ق.م.ا 37ماده  الف به موجب بند

 ت (سمجازات است )اعمال کیفیات مخففه از طرف دادگاه اختیاری ا

ه دادرسی نیست و محکوم از موارد اعاد 272تبصره م  به موجب

ق.آ.د.ک محکوم علیه می تواند  277ماده  علیه می تواند به استناد

 از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف کند .

 

صادر می شود  موقوفی اجرا قرارق.آ.د.ک  8طبق  ماده   
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بالغ و مختار  باشد . اگر بزه دیده و متضرر از جرم شرایط  گذشت کننده  باید اهلیت داشته  باشد و به عبارتی باید عاقل ، نکته :

. دارد از طرف وی اعالم رضایت کند ولی یا سرپرست وی حقدر این صورت  مثالً صغیر یا مجنون باشد اهلیت کیفری نداشته باشد

در این حالت دادگاه قیم  ق.آ.د.ک (  52نداشته باشد یا به آنها دسترسی نباشد ) ماده  اما اگر بزه دیده محجور بوده و ولی یا قیم 

 1موقت تعیین می کند . اگر قیم موقت بخواهد گذشت کند باید دادستان با آن موافقت کند .

  برای موقوف شدن تعقیب ،برای شروع تعقیب شکایت یک نفر از آنها کافی است اما  اگر شکّات چند نفر باشند   نکته :

 ( 22ق.م.ا مصوب  112گذشت همگی آنها الزم است ) م 

  اگر دادسرا تحقیق کند و ببیند که دالیل کافی برای اثبات اتهام وجود ندارد و شاکی هم گذشت کند اینکه آیا قرار منع تعقیب

جرم هم شرایط صدور قرار منع یک یعنی اگر در  ) . ست قرار منع تعقیب باید صادر شودمعتقد ا صادر میشود یا موقوفی دکتر خالقی

 وجود داشته باشد هم موقوفی تعقیب ، قرار منع تعقیب صادر می شود (تعقیب 

 ق.آ.د.ک ( 2ماده  3) بند  و:ف( مشموالن ع3

 ( این بخ البته این به معنی بخشیدن متهم از جانب شاکی نیست عفو یعنی بخشیدن متهم )باشد. ش از طرف جامعه میش 

 ( 2وصی وجود دارد ) ادعای خصوصی به قوت خود باقی استبا اعمال عفو امکان مطالبه خسارت مدعی خص نکته :

 

 : عفو به دو نوع تقسیم میشود* 

 عفو عمومی:  -الف

 . )قوه مقننه( شود این عفو توسط نمایندگان مجلس تصویب می  نکته :

 3.تعقیب حتی قبل از .در هر مرحله از دادرسی تأثیرگذار استشامل حال متهمان هم میشود.  نکته :

 (و تکمیلی های تبعی برد )مجازات اثر آن را هم از بین می هم  مجازات وعفو عمومی هم  :نکته 

  ن نیز مؤثر است.نیمعاوشرکا و ابراین در حق سبب سلب عنوان مجرمانه میشود بنعفو عمومی   نکته :

                                                           
 ( 19ق.م.ا مصوب  111ماده  9ت ) تبصره اس دادستان تأیید به منوط اتفاقی  قیم گذشت تأثیر -1
 ( 19ق.م.ا مصوب  11تاثیری در پرداخت دیه و حق الناس ندارد ) قسمت اخیر ماده  -9
 .می شود ، در صورت تصویب عفو عمومی امکان تعقیب از دادسرا سلب 11مورخ  91و  94طبق رای وحدت رویه  -3
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 امکان شمول قاعده تکرار جرم در عفو عمومی وجود ندارد. نکته :

 .1 شود یم اعطاء تعزیراتفو عمومی فقط در ع 77ا مصوب ق.م. 72طبق ماده   نکته :

 عفو خصوصی: -ب

  (ق.ا  111و اصل  21مصوب  ق. م. ا 22ماده  به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است )این عفو 

ا هنوز شروع نشده آنه حتی شامل حال متهمانی که تعقیبویب در هر مرحله تاثیر گذار بود،برخالف عفو عمومی که در صورت تص:نکته

  حق محکومان تأثیر دارد()درتواند تأثیرگذار باشد می فقط بعد از صدور حکمعفو خصوصی  22مصوب  ق.م.ا 22به موجب م شد اما بود نیز می 

 (21مصوب  اق.م. 27 م 2تبصره  ) 2.باشد های تبعی مگر اینکه تصریح شده کند نه مجازات فقط اجرای مجازات اصلی را متوقف می 

 عفو نیست . اعطایمانع  قانوناً تعلیق اجرای مجازات : نکته

 . بال اشکال است در صورت داشتن شرایط آن استفاده مکرر از عفو : نکته

 اختیار محکوم علیه در رد یا قبول عفو ) هم عفو عمومی و هم خصوصی ( بی تاثیر است و باید از آن تبعیت کند . : نکته

 3یین نامه کمسیون عفو و بخشودگی (آ 2) تبصره م  درخواست عفو متوقف می شود .اجرای مجازات با  : نکته

                                                           
 از تنها مجازاتها این. نماید ساقط یا تبدیل یا داده تقلیل را مجازات یا و دهد تغییر را شرعی حدود میزان و نوع ، کیفیت نمیتواند دادگاه 19ق.م.ا مصوب  911طبق ماده  -1

 .میباشد تبدیل یا تقلیل ، سقوط قابل قانون در مقرر کیفیت به عفو و توبه طریق
 آثار همة عفو، » 19ق.م.ا مصوب  11 ماما مطابق با زات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد عفو خصوصی باعث زوال آثار مجا 71مکرر ق.م.ا مصوب  69 م 4طبق تبصره  -9

م عفو به نظر می رسد که در دیدگاه قانون گذار عفو خصوصی نیز آثار محکومیت را زایل می کند.چون ماده ، عفو را به صورت عام به کار برده و ه« میکند  منتفی را محکومیت

همان  17در مورد زوال آثار مجازات در صورت عفو عمومی قانونگذار در ماده فقط عفو عمومی بود ، 11ذار در م همچنین اگر مقصود قانونگ ص را شامل می شود.عام و هم عفو خا

می شود یا  صی هم باعث زوال آثار مجازاتعفو خصواین که آیا  19ق.م.ا مصوب  91ماده  3قانون تصریح نموده و نیازی به تکرار مجدد آن نبود.اما با این حال با توجه به تبصره 

 ( 319. ) ساواالنی ، حقوق جزای عمومی ، ص  محل تردید استنه 

 . باشد شده تصریح اینکه مگر شود نمی آن تبعی آثار شامل نظامی محکومان عفو م.ن.ج.ق 13 ماده طبق:  نکته

 . است کیفری آثار فاقد نوجوانان و اطفال کیفری های محکومیت ماده 19مصوب ق.م.ا  11: طبق ماده نکته 
 توانند درخواست عفو را پیش نهاد کنند : آیین نامه مذکور ، اشخاص زیر می 6ماده طبق  -3

 رئیس دادگستری مربوط. -

 دادستان مربوط. -

 قاضی ناظر زندان مربوط. -

 رئیس زندان مربوط. -

 محکوم علیه. -

 علیه. خانواده و بستگان محکوم -

 شود: موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی آیین نامه مذکور 91 مادهطبق  ه :نکت

مصادیق مهم جرایمی از قبیل  -1تجاوز و زنای به عنف  -4سرقت مسلحانه  -3الناس است مانند قصاص  ات آن حقمواردی که مجاز -9ای مواد مخدر  ـ قاچاقچیان حرفه1

 باشد. محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده -6ربایی  تشاء و آدمو مهمات، اختالس،ارجاسوسی، محاربه، قاچاق سالح 

 است. رئیس قوه قضاییهای بودن و تعیین مصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص  حرفه تبصره ـ

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

  
28 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی کیفری               
 ق.آ.د.ک ( 2ماده  4) بند  : 1سخ مجازات قانونین( 4

  معنای مباح کردن عمل مجرمانه استسخ مجازات قانونی به ن . 

 در مندرج شرح به کیفری قوانین نسخ ارآث.میکند متوقف را مجازات اجراء و تعقیب قانون نسخ » 22ق.م.ا مصوب  22 مادهطبق 

 « 2بود خواهد قانون این(  11)  ماده

. و مجازات مقرّر در زمان ارتکاب جرم را حذف کند  اگر در فاصله زمان ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی به آن، قانونی وضع شود  نکته :

 . دوف شدن دعوای عمومی میشوشود و سبب موق این قانون چون مساعد به حال متهّم است عطف بماسبق می

 ( عطف میشود امّا موقوفی صادر نمیشود )قانون خفیف را شامل نمیشود    نکته :

 آید. مجازات به موجب قانون بعمل می سخِن   نکته :

 : سخ بر دو نوع استن  *

را صریحاً نسخ نموده  1221ون سال که قان کق.آ.د. 312ماده مثل  کند سخ قانون را صریحاً اعالم میگذار ن قانون : حسخ صرین -1

 .است

از تعارض میان دو قانون سابق و الحق به نحوی که مانع اجرای همزمان آن گردد و به طور ضمنی حکایت از  : سخ ضمنین -2

 د.ک  ق.آ. 252مادّه  5بند و ق.م.ا  11مادّه  2قصد قانونگذار به لغو قانون قدیم نماید. مثل تعارض بند 

سخ محسوب خود را از دست بدهد باز هم نوعی نولی قانون سابق اعتبار اجرایی گر قانون جدیدی وضع نشود حتی ا نکته :

 میشود. )قوانین موقت(

  سخ قانون عمل دیگر جرم نیست و نچون با  در میشداپس باید قرار منع تعقیب ص سخ مجازات عمل دیگر جرم نیست )نبا

 شده قرار موقوفی تعقیب صادر شود. بینی پیش ق.آ.د.ک  2مّا چون در ماده ( ااز موارد صدور قرار منع تعقیب است

 

                                                           
 .گفت نسخ قانون چون نمی شود که مجازات نسخ شود ولی عنوان مجرمانه برقرار باشد باید میقانون گذار است و اشتباه «  نسخ مجازات» دکتر خالقی معتقد است اصطالح  - 1
جریان  در اگر و نمیشود قطعی اجراء حکم ، نشود )نسخ شود( شناخته جرم الحق قانون موجب به است بوده جرم گذشته در که رفتاری اگر 19ق.م.ا مصوب  11طبق ماده  -9

 . نیست مترتب آن بر کیفری اثر گونه هیچ است شده اجراء قبالً حکم که موردی در همچنین و موارد این در. میشود موقوف آن اجرای اشدب اجراء
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 ق.آ.د.ک ( 2ماده  7) بند :  ه( اعتبار امر مختوم6

  یا و پیموده آن به اعتراض عادی طرق و ، صادر صالح  قضایی مرجع توسط اتهام یک به رسیدگی روند پایان در که حکمی اصوال

.  گردد می تلقی معتبر موضوع آن خصوص در  برائت یا محکومیت از اعم ، آن مفاد و شود می محسوب صحیح ، باشد  شده ترک

 مورد در متهم مجدد محاکمه و تعقیب مانع که است گرفته شکل کیفری مختوم امر اعتبار ی قاعده نام به ای قاعده نکته این از

 .  گردد می موضوع همان

وسط همان شاکی مطرح موضوع پرونده که ت همان اتهامِ معلوم شود که متهّم قبالً بخاطر اگر در جریان تحقیقات مقدماتیبنابراین 

 ( صادر گردیده است اعم از اینکه اجرا شده یا نشده باشد وت ائاعم از محکومیت، بر قطعی ) حکم   او و در مورد  هدشده محاکمه ش

 . ( از ادامه تعقیب خودداری کندق.آ.د.ک 2ماده  7د به استناد بن. مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی تعقیب )

اگر رسیدگی قبلی منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد بلکه مثالً در دادسرا منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب شده 

 باشد آیا قرارهای مذکور از اعتبار امر مختوم برخوردار هستند یا نه؟

 باید قائل به تفکیک شد .در مورد قرار منع تعقیب اما  امر مختوم برخوردار است.از اعتبار  اصوالً قرار موقوفی تعقیب
 

 

 

 

 

 

 

 

صادر شده باشد اعتبار امر مختوم نسبی است و ممکن است دوباره تعقیب  1عدم کفایت دالیلیعنی اگر قرار منع تعقیب بدلیل 

گاه قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دالیل صادر و قطعی شده هر» اشعار می دارد ق.ت  3شروع شود ذیل بند ن ماده 

به یک مرتبه جدید آن هم فقط برای بعد از کشف دالیل نمی توان به همین اتهام متهم را تعقیب نمود مگر  باشد ، دیگر

  2« تجویز دادگاهو  دادستاندرخواست 

                                                           
 را هم شامل میشود.  « فقدان دلیل »  عدم کفایت دلیل به این معنی نیست که لزوماً باید دلیلی وجود داشته باشد و کافی نباشد بلکه -1

 . داند نه حکم برائت . هر چند موارد صدور حکم برائت تقریباً همان موارد صدور قرار منع تعقیب است می« ن»مشورتی فقط قرار منع تعقیب را مشمول بند نظریه  -9

 جرم نبودن عمل  

 ای

 باشد ناصوالً جرمی واقع نشد

 

 کافی وجود نداشته باشددالیل 

 برخوردار است قطعیاز اعتبار امر مختوم 

 

 

برخوردار است  نسبیاز اعتبار امر مختوم   
 

 

 

 

 

 
 

 اگر علت صدور قرار منع تعقیب 
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 رد و محدود به زمان معینی نیست.اعتبار امر مختوم نیازی به ایراد از سوی متهّم ندا  نکته :

 1قطعی شده باشد. باید(  اعم از حکم یا قرار تصمیم قضایی سابق )به اعتبار امر مختوم ،در استناد   نکته :

 

 : گانه استفاده از اعتبار امر مختوم شرایط سه* 

 ه و متهّم در یک پرونده یکی باشد.بزه دید : ( وحدت اصحاب1

لی ضابطین باعث به جریان افتادن تعقیب شده باشد و در پرونده جدید شاکی شکایت کرده و باعث شروع اگر در پرونده قبمثال ً

شکایت کرده و ر شخصی ولی یا قیم او حجتعقیب شده باشد شرط وحدت اصحاب در هر پرونده یکی است. یا در پرونده سابق بدلیل 

 ه باشد شرط وحدت اصحاب موجود است.رددر پرونده جدید بدلیل خروج وی از حجر خودش شکایت مطرح ک

 سبب دعوی مبنا و هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی کرده است. : ( وحدت سبب2

سبب دعوی در رسیدگی کیفری اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است بنابراین اگر سبب دعوی در دعوای سابق 

مول اعتبار امر مش و   سبب تأمین نیست  شرط وحدت ،ن خسارت مالی بزه دیده اعمال مجازات باشد و در دعوای فعلی جبرا

 مختوم نخواهد بود.

 عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است.  : ( وحدت موضوع3

 یعنی نه تنها تعقیب  جزایی داده شده به آنها. فصدر مقایسه بین دو عمل هم مادّیت آن اعمال مورد توجه است نه و نکته :

 .2شده است عبلکه تعقیب مجدّد همان عمل من،   اتهاممجدّد همان 

 انه متفاوت مورد رسیدگی قرار داد.ند بار تحت عنوان مجرمچتوان  در مورد تعدد معنوی نمی  نکته :

 

                                                           
توان قرار موقوفی  که در این صورت نمی ممکن است رسیدگی قبلی در جریان باشد و هنوز منجر به صدور حکم نشده یا حکم آن قطعی نشده و اعتبار امر مختوم نیافته باشد -1

حل آن به  آ. د. م به این فرض اشاره شده و راه 14ماده  9بینی نشده امّا در بند  حلّی برای این فرض پیش صادر کرد. در آیین دادرسی کیفری راه 6ماده  1تعقیب به استناد بند 

 بینی شده است. آ. د. م ( پیش 11رونده به مرجعی است که موضوع در آن مطرح است ) ماده صورت خودداری از رسیدگی ) قرار امتناع از رسیدگی( و ارسال پ
 ی (توان یک بار تحت عنوان کالهبرداری فرد را تحت تعقیب قرار داد و بار دیگر تحت عنوان خیانت در امانت ) نظر مخالف دکتر گلدوست جویبار یعنی نمی -9
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 .آ.د.ک (ق 2ماده  2) بند  : های بازدارنده مرور زمان در مجازات  ( 5 

 از آن متهم دیگر قابل تعقیب نیست.مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس  ءانقضا مرور زمان یعنی 

 ترین دلیل موافقان قاعده مرور زمان مشکالت علمی تحقیق و کشف حقیقت پس از گذشت مدّت زمان زیاد  قابل دفاع

 است.

، قانون گذار در فصل یازدهم  نی شده است . با تصویب قانون مجازات اسالمی جدیدق.آ.د.ک پیش بی 153مرور زمان در ماده 

 153( به مرور زمان اشاره نموده و مقررات آن را تا حدودی دگرگون نموده که باید این قانون را ناسخ ماده  112الی  114مواد )

  . 1های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات ق.آ.د.ک مرور زمان را محدود کرده است 153صدر ماده  . ق.آ.د.ک بدانیم
 

 : مرور زمان نواعا* 

 .2که دیگر امکان تعقیب و محاکمه وجود ندارد وقوع جرم از اطالعاز تاریخ گذشت مدتی : مرور زمان شکایت  -1

 است  از وقوع جرمتاریخ اطالع سال از  1مدت مرور زمان شکایت  : نکته

 شکایت طرح از وی کردن صرف نظر بر دلیلی و کند فوتسال (  1)  مذکور مدت انقضاء از قبل جرم از ضررمت هرگاه : نکته

  داشت . خواهند شکایت حق وفات تاریخ از ماه شش مهلت در وی از ورثه یک هر نباشد

 جریان خواهد  قابل گذشت جرایم تعزیریدر همه ی جرایم تعزیری جریان ندارد بلکه فقط در  شکایتمرور زمان البته  : نکته

 (  2داشت . ) رجوع کنید به پاورقی شماره 
 

 نشده است . حکم قطعیکه منتهی به صدور  اقدام تعقیبی آخرین گذشت مدتی از تاریخ : مرور زمان تعقیب -2

                                                           
دسته تقسیم بندی نموده است )حدود ،  4مجازات ها را به  14بازدارنده در تقسم بندی مجازات ها وجود ندارد و قانون گذار در ماده  مجازات هایدر قانون مجازات جدید  -1

 ( 19ق.م.ا مصوب  111بنابر این طبق قوانین فعلی فقط تعزیرات مشمول مرور زمان می شوند ! ) ماده  قصاص ، دیات ، تعزیرات (
 شکایت ،جرم وقوع از اطالع تاریخ از یکسال مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشت قابل تعزیری جرائم در» پیش بینی شده است  19ق.م.ا مصوب  116این مورد در ماده  -9

 این در که آدم ربا توقیف شده باشد () مثالً توسط  نباشد شکایت به قادر از اختیار ، خارج به دلیلی یا بوده متهم سلطه تحت اینکه مگر میشود، ساقط او کیفری شکایت حق نکند،

از  یک هر نباشد شکایت طرح از وی کردن صرف نظر بر دلیلی و کند فوت مذکور مدت انقضاء از قبل جرم از متضرر هرگاه .بود خواهد مانع رفع تاریخ از مزبور مهلت صورت

 داشت .  خواهند شکایت حق وفات تاریخ از ماه شش مهلت در وی ورثه

 نشده زمان مرور مشمول قبل ماده برابر شکایت موضوع جرم که شد رسیدگی خواهد او ورثه یا وی شکایت به در صورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی در جزتبصره: 

 باشد
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 زیر مواعد قضاءان تا جرم وقوع تاریخ از صورتیکه در را تعزیر موجب جرائم ،تعقیب زمان مرور 22ق.م.ا مصوب  114 مطبق 

 موقوف باشد نشده منتهی قطعی حکم صدور به 2.مواعد این انقضاء تا 1تحقیقی یا تعقیبی اقدام آخرین تاریخ از یا نشده تعقیب

 :3میکند

 ،سال پانزده انقضاء با 4سه تا یک درجه تعزیری جرائم( الف

 ،ده سال  انقضاء با چهار درجه تعزیری جرائم( ب

 ،سال  هفت انقضاء با پنج هدرج تعزیری جرائم( ج
                                                           

 اظهارات استماع بازجویی، احضار، قبیل جلب، از ونیقان وظیفه یک اجراء در قضائی مقامات که اقدامی است تحقیقی یا تعقیبی اقدام 19ق.م.ا مصوب  111ماده  1 تبصرهطبق  -1

 دهند. انجام می قضائی نیابت و محلی معاینه یا تحقیقات مطلعین ، و شهود
 وده است .نم ق.آ.د.ک مواعد مرور زمان تعقیب ، شکایت و اجرای مجازات یکی است . اما در قانون مجازات اسالمی جدید قانون گذار اقدام به تفکیک آنها 173در م  -9
 و.  است متفاوت تعزیری مجازات بندی درجه به نسبت مواعدش تعقیب زمان مرور اما باشد می جرم وقوع از مالک اطالع تاریخ از سال 1 مدت شکایت  ظرف زمان مرور پس -3

 مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم محاسبه خواهد شد ( ) اگر هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته باشد مبدا . است تعقیبی اقدام آخرین یا جرم وقوع تاریخ آن مبدا
 : میشود تقسیم درجه هشت به تعزیری مجازاتهای 19 مصوب ا.م.ق 11 ماده طبق -4

 

 جدول جرایم تعزیری

  1 درجه

 سال سی تا وپنج بیست از بیش حبس

 ریال ( 1,111,111,111)  میلیارد یک از بیش نقدی جزای

 اموال مصادره

 9 درجه

 سال پنج و بیست تا پانزده از بیش بسح

یک میلیارد  تا ریال (111,111,111) میلیون پنجاه و پانصد از بیش نقدی جزای

 ریال (1,111,111,111)

  3 درجه

 سال پانزده تا ده از بیش حبس

 و پانصد تا ریال(  361,111,111)  میلیون شصت و سیصد از بیش نقدی جزای

  ریال(  111,111,111)  میلیون  پنجاه

  4 درجه

 سال ده تا پنج از بیش حبس

 شصت و سیصد تا ریال( 111,111,111) میلیون هشتاد و یکصد از بیش نقدی جزای

 ریال(  361,111,111) میلیون 

 عمومی و دولتی خدمات از دائم انفصال

 1 درجه

 سال پنج تا دو از بیش حبس

میلیون               هشتاد و یکصد تا لریا( 11,111,111) میلیون هشتاد از بیش نقدی جزای

 ریال( 111,111,111)

 سال پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت

 اشخاص حقوقیممنوئیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای 

 اشخاص حقوقیممنوئیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای 

 6 درجه

 سال دو تا ماه شش از بیش حبس

 ریال(11,111,111) میلیون هشتاد تا ریال( 91,111,111) میلیون بیست از بیش نقدی جزای

 ضربههفتاد و چهار  تا یک و سی از شالق

 سال پنج تا ماه شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت

 ها رسانه در قطعی حکم انتشار

حداکثر تا  اشخاص حقوقیی ممنووعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برا

 سال   1مدت 

 1حداکثر تا مدت  اشخاص حقوقیممنووعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای 

 سال  

 سال 1حداکثر تا مدت  اشخاص حقوقیممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط 

  7 درجه

 ماه شش تا روز یک و نود از حبس

  ریال(91,111,111)  میلیون بیست تا ریال(11,111,111) میلیون ده از بیش نقدی جزای

 ضربه سی تا یازده از شالق

 ماه، شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت

  1 درجه

 .ماه سه تا حبس

 .ریال ( 11,111,111)  میلیون ده تا نقدی جزای

 ضربه ده تا شالق
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 ،سال  پنج انقضاء با شش درجه تعزیری جرائم( د
 سه سال انقضاء با هشت و هفت درجه تعزیری جرائم( ه

 

  رسیدگی که مرجعی رأی قطعیت تاریخ از تعقیب زمان مرور ، اناطه قرار صدور مورد در 22مصوب  ق.م.ا  117ماده   2 تبصرهطبق 

  1.شود می شروع است، آن صدور به منوط کیفری

 : 2مبدا مرور زمان وقوع جرم* 

  در جرایم آنی از زمان وقوع جرم محاسبه می شود 

  ( مثالً در جرم تصرف عدوانی از تاریخ رفع تصرف شروع می شود ) محاسبه می شوداز تاریخ قطع استمرار در جرایم مستمر مرور زمان 

 جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی محاسبه می شود .  جرمل آخرین جزء تشکیل دهنده یخ تشکیاز تارمرور زمان  در جرایم مرکب (

 آن از چند جزء برای تحقق نتیجه واحد تشکیل شده است (

  جرائم به عادت جرایمی است که به صرفاز تاریخ تشکیل رفتار تشکیل دهنده  عادت  محاسبه می شود در جرایم به عادت مرور زمان ( 

بار باید تکرار شود و در این حالت مرور زمان از تاریخ وقوع جرم دوم  دوقوع عادت احراز نمی شود و گفته می شود حداقل بار و یک

 ( محاسبه می شود

 دیگر امکان اجرا وجود ندارد  3میتقطعی شدن حکم محکواز تاریخ سپری شدن مواعد زیر  : مجازاتاجرای مرور زمان  -3

 ،سال بیست انقضاء با سه تا یک درجه تعزیری جرائم( الف

 ،سال پانزده انقضاء با چهار درجه تعزیری جرائم( ب

 ،سال ده انقضاء با پنج درجه تعزیری جرائم( ج

 ،سال هفت انقضاء با شش درجه تعزیری جرائم( د

 سال، پنج انقضاء با هشت و هفت درجه تعزیری جرائم( ه

                                                           
بینی نشده بود اما در قانون مجازات جدید موردی از موارد تعلیق مرور زمان پیش بینی شده  کیفری  پیش جهاتی که سبب تعلیق مرور زمان میشود در قانون آیین دادرسی -1

ای تعقیب باید از سمت و آن در مورد قرار اناطه است . ) فقط قرار اناطه نیست که موجب تعلیق مرور زمان می شود . مثالً قاضی که مرتکب جرم عمدی شده باشد بر است

 جزو مرور زمان محاسبه نمی شود (  -درخواست تعلیق از دادگاه عالی انتظامی قضات  -علیق شود ، این مدت قضایی خود ت

است .مثل قوه قاهره )جنگ و امثال آن، زمانی از عوامل تعلیق مرور زمان محسوب می شوند که در اثر آن دستگاه قضایی از کار  عملیاصوالً علل تعلیق مرور زمان یا  نکته :

 است . مثل قرار اناطه ، مصونیت پالمانی ، کسب مجوز و ...  ) دکتر آشوری ( حقوقیاده باشد( و یا افت
و طبق رای وحدت  مبدا مرور زمان ثبت ملک غیر ، از روزی شروع  می شود که ملک در دفتر امالک به نام دیگری به ثبت می رسد . 31مورخ  4913طبق رای وحت رویه  -9

 مبدا مرور زمان افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات و ثبوت کذب شکایت شاکی است . 41ورخ م 991رویه شماره 
 . میشود محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضاء تاریخ از زمان مرور باشد، مانعی رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجراء اگر 19ق.م.ا مصوب  117م  1 تبصرهطبق  -3

 ( ک.د.آ.ق 911 ماده) افتد می تاخیر به که تا مدتی شیرده یا باردار زن زدن شالق مثل
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   حدود در ایرانی اتباع به  نسبت  کشور  از  خارج های دادگاه احکام اجراء زمان مرور 22ق.م.ا مصوب  115ماده  2 تبصرهطبق  

 .است ماده این مقررات مشمول قانونی های نامه موافقت و مقررات

  قطع تاریخ زمان، مرور شروع تاریخ ، شود قطع علت هر به ولی شروع مجازات اجراء هرگاه 22ق.م.ا مصوب  112 مادهطبق 

 مگر ، است انقطاع آخرین تاریخ از  زمان  مرور  شروع شود قطع نوبت یک از بیش که مواردی در  و 1 است مجازات اجراء

 .2 یابد نمی جریان زمان مرور صورت این در که باشد شده قطع محکوم عمدی رفتار براثر مجازات اجراء اینکه

 محکومیتها از یک هر اجراء به شروع شود، صادر تعددم قطعی محکومیتهای احکامی یا حکم موجب به شخص یک به نسبت هرگاه ، 

 ( 22ق.م.ا مصوب  111 ماده.) بود خواهد زمان مرور قاطع محکومیتها دیگر به نسبت

 تاریخ زمان، مرور مبدأ مشروط، آزادی حکم یا تعلیق قرار لغو صورت در مشروط، آزادی اعطاء یا مجازات اجراء تعلیق موارد در 

 ( 22ق.م.ا مصوب  111 ماده. )  بود خواهد محک یا قرار لغو

 میشود، اعمال باشند، نشده یا شده تعقیب که آن از اعم معاونان و ء شرکاء کلیه به نسبت و است مطلق زمان مرور قطع 

 معاونان یا ء شرکاء از برخی به نسبت حکم ء اجرا به شروع همچنین. باشد شده شروع آنها از یکی به نسبت تنها تعقیب چند هر

 3( 22ق.م.ا مصوب 112 ماده. )  بود خواهد محکومان دیگر به نسبت زمان مرور قاطع جرم

 میتواند جرم از متضرر و نیست خصوصی مدعی حقوق استیفاء از مانع مجازات، اجراء یا حکم صدور تعقیب، شدن موقوف 

  ( 22ق.م.ا مصوب  113 ماده)  .نماید اقامه صالح مرجع در را خصوصی دعوای

 .مرور زمان مجازات آثار محکومیت ) آثار تبعی (  به قوت خود پا برجا خواهد مانددر  نکته :

 مالک محاسبه مدت های مرور زمان، مجازات های  مقرّر در قانون است نه در حکم. نکته :

 احکام»اتباع ایرانی اجراء میشود است که در ایران حکم دادگاه خارجی نسبت به  یمبنی بر فرض 22ق.م.ا مصوب  115ماده  2تبصره 

« شوند می اجرا زمان مرور مشمول قانونی های موافقتنامه و مقررّات حدود در ایرانی اتباع به نسبت کشور از خارج های دادگاه

                                                           
 گردد نه قطعیت حکم . مثالً از تاریخ فرار محکوم علیه از زندان. اگر حکم اجرا شود و در حین اجرا فرد فرار کند مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات سپری می  -1
 ه واقعه یا رویدادی در مدت مرور زمان رخ دهد که اثر مدت قبلی را از بین ببرد به گونه ای که گویی مرور زمان آغاز نشده است .قطع مرور زمان به این معناست ک -9

 ( آخوندی دکتر. )  شود نمی محاسبه قبلی مدت شود قطع زمان مرور جریان اگر -3
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نوع ین یک ای استثنائات( ا ارههایی که توسط کشورهای بیگانه صادر میشود در کشورها اجرا نمیشود مگر درپ اصوالً احکام دادگاه )

یعنی شخصی در ترکیه محکوم میشود ولی برای اجرا به کشور متبوع خود یعنی  المللی است که انتقال محکومان نام دارد. همکاری بین

 ) دکتر خالقی (  ایران منتقل میشود و اگر به  عللی  حکم  اجرا  نشود مشمول مرور زمان خواهد شد.

 * استثنائات مرور زمان : 

 (  22ق.م.ا مصوب  112 ماده: )  شد نخواهد مجازات اجراء و حکم صدور ، تعقیب زمان مرور شمولم ذیل جرائم

 کشور، خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم 1

 با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده  قانون این 1( 32)  ماده تبصره موضوع جرائم و کالهبرداریشامل  اقتصادی جرائم 2
 .مخدر مواد با زهمبار قانون موضوع جرائم 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 قانون هم مشمول مرور زمان نمی شوند.که عبارت اند از :این  36ر ماده موراد پیش بینی شده د 19قانون مجازات اسالمی مصوب  111طبق ماده  -1

 ارتشاء و رشاء_  الف

 اختالس_ ب

 دیگری یا مجرم توسط مال تحصیل صورت در قانونی مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال_ پ

 کشوری و دولتی معامالت در دولت کارمندان و مجلس نمایندگان و وزراء مداخله_ ت

 خارجی معامالت در تبانی_ ث

 خارجی معامالت در پورسانت أخذ -ج

 دولت به نسبت دولتی مأمورین تعدیات_ چ

 گمرکی جرائم_ ح 

 کاال قاچاق_ خ

 مالیاتی جرائم_ د

 پولشویی_ ذ

 کشور اقتصادی نظام در اخالل_ ر

 دولتی یا عمومی اموال در غیرقانونی تصرف _ ز

ک ق.آ.د.  6و م 92ق.م.ا مصوب  125 م موجب به.)منتهی به شکایت نشده باشد  جرم وقوعاطالع از  تاریخ از: شکایت زمان مرور . 1

 شود( می صادر تعقیب موقوفی قرار

ق.م.ا  125 ماده موجب به.)منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد  تعقیبی اقدام وقوع جرم یا آخرین  تاریخ از:  تعقیب زمان مرور .2

 ( شود می صادر تعقیب موقوفی قرارق.ا.د.ک  6و م  92مصوب 

 اجرا موقوفی قرار 92ق.م.ا مصوب  127 ماده موجب به) . ی به اجرا نشده باشدمنته قطعی حکم صدور تاریخ از:  مجازات زمان مرور .3

 ( است باقی خود قوت به حکم تبعی آثار اما شود می صادر

 

زمان رورم اقسام  
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 جدول مرور زمان

 ءزمان اجرامرور  مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری

 : 3و   2و  1تعزیری درجه 

 سال 32 تاسال   12 از بیش حبس -

  ریال ( 1.222.222.222)  میلیارد یک تا ریال (362.222.222)  میلیون شصت و سیصد از بیش جزای نقدی -

 اموال مصادره -

 

 سال 15

 

 سال 22

 : 4تعزیری درجه 

 سال ده تا سال  پنج از بیش حبس -

 ریال ( 362.222.222) میلیون شصت و سیصد تا ریال (182.222.222میلیون ) هشتاد و یکصد از بیش نقدی جزای -

 عمومی و دولتی خدمات از دائم انفصال -

 

 سال 12

 

 سال 15

 : 5تعزیری درجه 

 سال پنج تاسال  دو از بیش حبس  -

 ریال ( 182.222.222)  میلیون هشتاد و یکصد تا ریال ( 82.222.222)  میلیون هشتاد از بیش نقدی جزای -

 سال پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

 اشخاص حقوقیممنوئیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای 

  اشخاص حقوقیبرای افزایش سرمایه برای ممنوئیت دائم از دعوت عمومی 

 

 سال 7

 

 سال 12

 : 6تعزیری درجه 

 سال دو تا ماه شش از بیش حبس -

 ریال ( 82.222.222)  میلیون هشتاد تا ریال(22.222.222) میلیون بیست از بیش نقدی جزای -

 ضربه نه و نود تا یک و سی از شالق -

 سال پنج تا هما شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

 ها رسانه در قطعی حکم انتشار -

 سال   5حداکثر تا مدت  اشخاص حقوقیممنووعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای 

 سال   5حداکثر تا مدت  اشخاص حقوقیممنووعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای 

 سال 5حداکثر تا مدت  حقوقیاشخاص ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط 

 

 

 سال 5

 

 

 سال 7

 : 8و  7تعزیری درجه 

 حبس ماه شش تا -

  ریال( 22.222.222)  میلیون بیست تا نقدی جزای -

 ضربه سی تا شالق -

 ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت -

 

 سال 3

 

 سال 5
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 به این مثال توجه کنید :

ق.م.ا  12که به موجب ماده  سال حبس است 1ماه تا  1مجازات تصرف عدوانی  ) ستشخصی مرتکب جرم تصرف عدوانی شده ا

حال اگر  از وقوع تصرف آگاه می شود . گردد ومی  بربه ایران ملک  مالکِ(  از نوع حبس تعزیری درجه شش می باشد 22مصوب 

»  22ق.م.ا مصوب  112ماده طبق )ود شسال شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت و جرم مشمول مرور زمان می  1ظرف 

 کیفری شکایت حق نکند، شکایت جرم، وقوع از اطالع تاریخ از یکسال مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشت قابل تعزیری جرائم در

کیفری به پرونده  و  علیه فرد شکایت می کند ماه 2بعد از گذشت  مالک ید .رفع تصرف می نما متصرف فرد .میشود( ساقط او

در اینجا هم دقت داشته باشید اگر  . می گردد  ماه حبس محکوم می کند و رای قطعی 2به تحمل دادگاه متهم را  جریان می افتد .

منتهی به صدور حکم قطعی نمی شد به دلیل شمول مرور زمان دیگر  آخرین اقدام تعقیبی وقوع جرم یا سال از تاریخ 7ظرف 

 سال (  5)  اجراء بعد از قطعیت رای شروع می شود هم متواری می شود ، و مرور زمانِمت ! وجود نداشتمتهم امکان تعقیب 

جرم مشمول مرور زمان می گذرد  سال از تاریخ قطعیت حکم 5چون بیش از سال متهم دستگیر می شود .در این حالت  2بعد از 

 ی نماید .صادر م 21.م.ا مصوب ق 112شده و دادگاه قرار موقوفی اجرا به استناد ماده 

  2 مدت در قانون چک برای مرور زمان مواعد خاصی پیش بینی شده است . به این ترتیب که دارنده چک اگر ظرف نکته :

اقدام به شکایت کیفری  از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداختماه  2چک اقدام به وصول آن ننماید یا ظرف  از تاریخ صدورماه 

 اشت و این جرم مشمول مرور زمان شده است .ننماید دیگر حق شکایت نخواهد د

و هر زمان می توان مطالبه کرد هر چند جنبه  مسئولیت مدنی و ضررو زیان ناشی از جرم مشمول مرور زمان نمی شود نکته :

 ) تاثیری در حق الناس ندارد ( . کیفری مشمول مرور زمان شده باشد 

 تاریخ انتظامی قضات را از تعقیب زمان مرور مدت، 21تار قضات مصوب قانون نظارت بر نحوه رف  27ماده  تبصره نکته :

 می داند . سال سه تعقیبی اقدام آخرین یا و تخلف وقوع
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 ( 77ق.م.ا مصوب   117 الی 111) مواد : توبه مرتکب  -7

به آن اشاره نموده است. با شش مورد اول در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و قانون مجازات جدید نیز با تغییراتی 

 .1جدید ، توبه ) مبحث پنجم از فصل یازدهم ( به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پیش بینی شده استمجازات ویب قانون تص

 . تائب یا توبه کننده به کسی گفته می شود که از گناه باز گردد و از آنچه مرتکب شده اظهار پشیمانی نماید 

 

 : 2متفاوت است تعزیری و جرایم مستوجب حدرایم تاثیر توبه در ج

 تاثیر توبه در جرایم مستوجب حد :  الف (

 3توبه باید قبل از اثبات جرم باشد -1

 شود محرز قاضی براي مرتکب اصالح و ندامت -7

 به   ) بود. خواهد حد سقوط موجب او بر تسلط یا دستگیری از قبل محارب توبه 77ق.م.ا مصوب  111ماده  1طبق تبصره  نکته :

 دادگاه می تواند درخواست عفو  - 114ی نداشته و مقررات ذیل ماده وعبارتی توبه محارب بعد از اثبات جرم تاثیری در محکومیت 

 (هم به آن اشاره کرده است 22ق.م.ا مصوب  112که ماده  جاری نخواهد بود   -... 

 و توبه درصورت مرتکب ، باشد شده انجام دیده بزه اغفال با یا و اکراه عنف، به جرم هرگاه لواط و زنا در 114ماده  2 تبصرهطبق 

 .شد خواهد محکوم آنها دو هر یا شش درجه تعزیری شالق یا حبس به مجازات، سقوط

 :  تعزیر* تاثیر توبه در جرایم مستوجب 

 مرتکب چنانچه  2و  5و  2 درجه تعزیری جرائم در،   77ق.م.ا مصوب  111طبق ماده  الف ( فرضی که مجازات ساقط می شود :

)اسقاط  .میشود ساقط مجازات ، 7) صرف ادعاي ندامت کافی نیست ( 1شود محرز قاضی برای او اصالح و ندامت و نماید توبه

 اجباری (
                                                           

 سی کیفری  پیش بینی نشده و قانون مجازات جدید آنها را جزو عوامل سقوط مجازات پیش بینی نموده است .در قانون آیین دادر  توبه و قاعده درأ -1
ساقط نمی شود ) به دلیل اینکه اصوالً این جرایم جزو حق الناس هستند و حق توبه   با و دیه  یم مستوجب قصاص، محاربه ، حد قذفجرا 19ق.م.ا مصوب  116و  114طبق مواد  -9

 س با توبه ساقط نمی شود ( النا
 رهبری مقام از قضائیه قوه رئیس وسیله به را مجرم ) اختیاری ( عفو تواند می دادگاه ،جرم اثبات از پس مرتکب توبه صورت در با اقرار ثابت شده باشداگر جرم حدی  -3

 نماید. درخواست
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 دادگاه از توبهدر صورت احر 1تا  1در جرایم تعزیري درجه   : مجازات ساقط نمی شود اما امکان تخفیف وجود دارد ب ( فرضی که 

 نماید. ) ماده اخیر ( اعمال را مجازات تخفیف به راجع مقررات) اختیاري(  می تواند

 (22ق.م.ا مصوب 112.)ماده کند تجدیدنظراعتراض مرجع به تواند می باشد، مجازات تخفیف یا سقوط مخالف دادستان چنانچهنکته :

 میشود، اعمال آنها مورد در تعزیري جرائم تکرار مقررات که کسانی ربارهد توبه به راجع مقررات 111ماده  1 تبصرهطبق  نکته :

 .گردد نمی جاري

 ( 77ق.م.ا مصوب  171و  171) مواد  درأ قاعده اعمال - 8

  قرار تردید یا شبهه مورد کیفری ولیتمسئ شرایط از یک هر یا و آن شرایط از برخی یا جرم وقوع هرگاه ق.م.ا  112 مادهطبق 

 .شد نخواهد ثابت مذکور شرط یا جرم مورد حسب نشود یافت آن نفی بر دلیلی و گیرد

  تردید یا شبهه وجود صرف به ، قذف و سرقت ، االرض فی افساد محاربه، استثناء به حد موجب جرائم در ق.م.ا 121 مادهطبق  

 .شد نخواهد ثابت مذکور شرط یا جرم مورد حسب دلیل تحصیل به نیاز بدون و

 دامنه ی اعمال قاعده درأ را از جرایم فوق سلب کرده و تحصیل دلیل را برای آنها ضروری می داند ! قانون گذار :نکته 

 . را در بر می گیردحدود نیست و تمام جرایم  قاعده درأ مختصّ نکته :

 : 3عمومی دعوای * موانع تعقیب
 

 

  بارتند از :عاین موانع .یا ادامه پیدا کند جریان بیافتدد تا تعقیب به نکه مانع میشو هستندی موارد بعض

 سکوت زیان دیده در جرایم قابل گذشت -4 جنون متهّم -3اناطه  -2ها  مصونیت -1

 : مصونیت -1

   عدم امکان تعقیب مرتکب جرم بدلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خاصمصونیت یعنی. 

                                                                                                                                                                                                                      
 اکتفا مرتکب ادعاء به و گردد احراز باید وی و ندامت اصالح توبه، گردد، می مجازات تخفیف یا طسقو موجب مرتکب توبه که مواردی در 19ق.م.ا مصوب  117طبق ماده  -1

 اجراء ومجازات شده ملغی شده گرفته درنظر تخفیفات و مجازات سقوط است کرده توبه به تظاهر مرتکب که شود ثابت ، توبه به راجع مقررات اعمال از پس چنانچه. نمیشود

 .میشود تعزیری محکوم مجازات حداکثر به مرتکب باشد تعزیر نوع مجازات از چنانچه ردمو دراین. میگردد
 نماید . ارائه رسیدگی یا تعقیب مقام به مورد حسب را خود توبه به مربوط ادله حکم، قطعیت از قبل تا می تواند متهم 19ق.م.ا مصوب  111طبق ماده  -9

 بر سر راه تعقیب دعوای عمومی است . مانعی ،دعوای عمومی نمی شود  طسقوبرخی موارد هم علی رغم اینکه باعث  - 3

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

  
41 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی کیفری               
  برابر تعقیب قضایی  گویند یعنی مصونیت در مصونیت را مصونیت قضایی هم می. 

  لمانی و مصونیت تشریفاتی .یت پارمصونیت را تقسیم می کنیم به مصونیت سیاسی و مصون 

 : مصونیت سیاسی الف (
 

به این کنوانسیون ملحق گردیده از  21/5/43وین که ایران نیز در سال  1221به موجب کنوانسیون  : کلماتییپمأموران د -1

ارتباط با آن باشد و  او یا بی شغلاعم از مهّم یا غیرمهم، اعم از اینکه مرتبط با  ،معاف هستندرایم ج برابردر تعقیب قضایی 

 یب یا توقیف یا بازداشت قرار داد.توان تحت تعق نمی

 

 

 صونیت برخوردارند مشروط بر اینکههم از این م این افراد اهل خانه 

 

 

 

 ور هم برقرار است.کش 2گ بین جناین مصونیت حتی در حال   نکته :

 د اعمالی ملحق گردیده فقط در مور  4/12/73که ایران هم در سال  وین 1223به موجب کنوانسیون  : مأموران کنسولی -2

وقیف یا در توان آنها را تحت تعقیب، ت کنسولی مرتکب شوند از مصونیت برخوردارند در جرایم مهم میکه در مقام انجام وظایف 

 شت.انتظار محاکمه گذا

به آن ملحق   4/12/73که ایران هم در سال وین  1222براساس کنوانسیون  : نمایندگان یا مأموران مأموریت خاص -3

 باشد. مانند مأمورین دیپلماتیک میها ه شده از مصونیت برخوردار هستند و مصونیت آن

 .در کشور خود قابل تعقیب هستندده علی رغم وجود مصونیت در کشور پذیرنرم افراد مذکور در صورت ارتکاب ج :نکته 

 

 : مصونیت پارلمانی ب ( 

غیر از ایفای وظایف  یجرم  -جرایم عادی را پذیرفته و آنها در صورت ارتکاب«  مصونیت ماهوی »کشورمان در مورد نمایندگان مجلس فقط

 ق. اساسی( 22)اصل  دار هستند.ت برخورستند و فقط در قلمرو وظایف نمایندگی خود از مصونیهقابل تعقیب   - نمایندگی

 

 مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند. -

 تبعه کشور پذیرنده نباشند. -

 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

  
41 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی کیفری               
: طبق این اصل نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هر نوع از جرایم معاف است مگر با کسب مجوز از مجلس .)این اصل در ایران پذیرفته  مصونیت پارلمانی  .1

همچون افراد عادی قابل تعقیب و محاکمه  – ایندگییعنی جرایمی خارج از ایفای وظایف نم -نشده و نمایندگان مجلس در صورت ارتکاب جرایم عادی 

 ! (نیازی به کسب اجازه از مجلس نیستهستند و 

    ق. ا ( 68مصونیت نمایندگان در ایران فقط نسبت به اظهار نظر به مناسبت ایفای وظیفه نمایندگی است )اصل 

 

 قابل تعقیب ،پذیرنده نواده او به طور مطلق توسط کشور سی و خا: طبق این اصل مامور سیا مصونیت ماموران سیاسی . 1               

 ( 1961. )کنوانسیون وین  تحقیق ، توقیف و محاکمه نیستند

کشور خود  این امر مانع از تعقیب مامور توسطبنابراین اگر مامور سیاسی در ایران مرتکب قتل شود قابل تعقیب نیست اما             مصونیت سیاسی  .2

 فرستنده ( نیست. )کشور

: مصونیت مامورین کنسولی همانند مامورین سیاسی است اما مامورین کنسولی در صورت  مصونیت ماموران کنسولی. 2                          

وجود  –قتل  مثل –فاقد مصونیت هستند،امکان بازداشت آنها در جرایم مهم ق.آ.د.ک(  21جرایم مشهود )ماده ارتکاب 

 ان اجرای مجازات در صورت محکومیت وجود دارد و باید  به اطالع رئیس پست کنسولی برسد .دارد،امک

                                      . به عبارتی مصونیت مامورین کنسولی نسبت به مامورین سیاسی محدودتر است 

 

 

 

 (اختصار به آن اشاره می شود به):  مصونیت تشریفاتی ج (

سمت  الی انتظامی قضات  از: به این معنی که قبل از تعقیب قاضی باید از طریق دادگاه ع صونیت کیفریم.  1  

 خود ) قاضی ( تعلیق شود و قبل از تعلیق قابل تعقیب نیست .

انتقال قاضی از حاکمه و ثبوت جرم ، منع منع تعلیق یا انفصال قاضی از مقام قضا بدون م:  مصونیت شغلی.  2                                              

                 ق.ا (                                             164اصل  است ) محل خدمت بدون ثبوت مصلحت یا بدون تصمیم رئیس قوه قضاییه ممنوع 

 .ع از شئون قاضی برخوردار استاع از موکل خود ، زیرا وکیل در حین دفا: به مفهوم عدم امکان تعقیب وکیل به دلیل دف مصونیت وکال.  2                  

 : احضار فرماندهان سرتیپ به باال از طریق دفتر ویژه ی سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد و در جرایم عمومی  مصونیت نیروهای مسلح.  3                 

  (81قانون تشکیل اصالحی  4تبصره ماده  فری استان تهران رسیدگی می شود )دارندگان درجه سرتیپ به باال در دادگاه کی

 

 1321در مورد مصونیت قضات اشاره می کنیم به قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب  نکته :

 انواع

 مصونیت

 تشریفاتی

 انواع

 مصونیت

 ماهوی

مصونیت قضات دادگستری . ١  
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را از سمت  باید از دادگاه عالی انتظامی قضات تعلیق قاضی باشد دادستان ) دادستان عالی انتظامی قضات ( عمدی اگر اتهام

 اجازه تعقیب توسط دادستان انتظامی قضات داده  غیر عمدی( ولی در جرایم  32تقاضا کند ) ماده  قطعی رأی صدور تاقضایی 

 قاضی بازداشت یا جلب مستلزم حکم اجرای یا تعقیبمی شود و دیگر نیازی به تعلیق متهم از شغل خود نیست  مگر این که 

 ( 41باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات از شغل خود معلق گردد ) ماده  . که در این صورت ابتداباشد

 : ( اناطه2

 1اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی . 

اطه دادسرا سخنی از اختیار صدور قرار انبینی شده، با احیاء  ق. آ. د. ک پیش 13که از طرف دادگاه صادر میشود در ماده ای قرار اناطه 

قرار اناطه صادره از سوی بازپرس را از سوی دادستان و شاکی قابل ق.ت  3از سوی بازپرس به میان نیامده امّا بند ن ماده 

 صدور قرار اناطه در دادسرا دارد. ویحی اشاره بهو به صورت تل 2راض دانستهعتا

  3قرار اناطه صادر کند خود تواند مجدداً د دادگاه میوشود و پرونده به دادگاه ارسال شدر دادسرا قرار اناطه صادر  اگر : نکته

صدور قرار اناطه مانع از انجام اقداماتی نیست که ارتباطی با موضوع ندارد. ) مثل استمعاع شهادت شهود یا صدور قرار  نکته :

 تأمین، معرفی مجدد شاکی به پزشکی قانونی و... (

  ث تعلیق مرور زمان می شودباع تا رسیدگی حقوقیصدور قرار اناطه  : نکته

 

                                                           
ات مؤثر باشد باید قرار اناطه یعنی مثالً اگر بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی، ناگزیر به بررسی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در سرنوشت تحقیق -1

 شد (با اصل تخصّص در رسیدگی قضایی و رعایت دقّت در کشف حقیقت میقرار اناطه به دلیل حفظ ) صادر کند. 
یار هم نباید نتیجه گرفت که قرار اناطه فقط توسط بازپرس قابلیت صدور را دارد بلکه در جرایمی که در صالحیت کیفری استان نیست دادستان و داد «ن » با توجه به بند  -9

  حق صدور این قرار را خواهند داشت
باید موضوع را پیگیری کند و از طرفی شروع به رسیدگی در  ذینفعق.آ.د.ک  گفته است که  13صدور قرار اناطه پرونده مستقیماً به دادگاه حقوقی ارسال نمیشود و ماده  با -3

رسد که در این فرض این متهم است که باید  باشد. به نظر می ق. آ. د. م ( می  9ق. آ. د. م( توسط شخص یا اشخاص ذینفع )ماده  41دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست )ماده 

ست. اگر زن منکر ازدواج باشد اقدام به طرح دعوا در دادگاه حقوقی نموده و گواهی آن را به مرجع کیفری تسلیم کند )مثالً در اتهام زنا مرد مدعی وجود رابطه زوجیت ا

ای برای مراجعه به دادگاه نداشته  رح و اثبات نماید و متهم نیز ممکن است از مراجعه به دادگاه حقوقی متضرّر شود انگیزهتواند دعوی نفی عدم ازدواج را در هیچ مرجعی ط نمی

دگاه های داند اما دکتر خالقی مخالف است چون شروع به رسیدگی در دا باشد. دکترآخوندی در این مورد ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی به طور مستقیم را فاقد اشکال می

مراجعه کند زیرا اگر زنا ثابت شود  حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و نمی توان مستقیماً  پرونده را ارسال نمود و نظرش این است که  مثالً در مثال باال شوهر باید

 هیچ کس جز او برای اثبات روابطه زوجیّت و رهایی از مجازات ذینفع نیست ( 
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 موارد صدور قرار اناطه :* 

قرار اناطه را ناظر به اختالف در حق  2/2/22مورخ  722در مورد اموال رأی وحدت رویه  : اختالف در مالکیت اموال -1

است که اموال  این دکتر آشوری نظر البته کند ) ملکیت نسبت به اموال غیرمنقول دانسته و در مورد اموال منقول صدق نمی

 ( دنکه سند رسمی ندار شودرا شامل می  غیرمنقولی

    هم ادعا کند که اذن « ب  »در مورد اختالف در مالکیت اگر شاکی شکایت کند که شخص الف زمین او را چرانیده و شخص

  1واهد کردداشته یا زمین را اجاره کرده مرجع کیفری خود باید مسئله را بررسی کند و قرار اناطه صادر نخ

  در مواردی که شخصی به اتهام ثبت ملک دیگری بنام خود تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شاکی ادعای مالکیت نسبت به

ملک مورد اختالف را دارد چون ملک بنام متهم به ثبت رسیده رسیدگی به قضیه از وظایف دادگاه کیفری است و صدور قرار اناطه 

قانون ثبت چنانچه طبق مقررات ملکی به نام شخصی به ثبت رسید و مواعد اعتراض آن سپری  جایز نیست چون طبق مقررات

 دادگاه   پس  ( دکتر آشوری )  ( دیوان 3132و  21احکام شماره  ) گردید دیگر هیچ دعوایی در مراجع حقوقی قابل استماع نیست .

 ( 722) با اشاره به رای وحدت رویه  . می دهد اما حق ابطال سند رسمی را ندارد کیفری حکم به ردّ مال

 متهم منکر روابط زوجیت با شاکی و در نتیجه  و  مثالً زن شکایت ترک انفاق نموده : یا نسب وجود یا فقدان رابطه زوجیت -2

 شود. نکاح در دادگاه حقوقی بررسی هباید با صدور قرار اناطه اختالف در اصل رابط .باشد  عدم تکلیف به پرداخت نفقه می

 رقانونی است از موارد اناطه نیست.اگر زوج مسلمان نباشد چون اساساً چنین ازدواجی غی نکته :

  ورشکستگی به تقلب یا تقصیر : -3

 در ورشکستگی به تقلب یا تقصیر امکان دقت شود برای آزمون ،  این مورد بین حقوق دانان محل اختالف است اما

 ( 42مورخ  217رای اصراری  ). صدور قرار اناطه وجود ندارد

 

 

                                                           
 (آشوری دکتر. ) دهد ارائه را خود مالکیت بر دال(  رسمی سند نداشتن صورت در)  کافی مدارک باید مدعی و نیست کافی تمالکی ادعای صرف -1
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 * اعتراض به قرار اناطه :

ق.آ.د.ک  232) طبق ماده  داند. قابل اعتراض می دادگاهقرار اناطه را از طرف  1352مصوب  241رأی وحدت رویه  نکته :

 (قابل اعتراض است  روز 22مدت ظرف 

   عمومی یا  ) هدر دادگاه صالح روز 12مدت است ظرف  از طرف شاکی یا دادستان قابل اعتراض دادسراقرار اناطه صادره از

 ( ق. ت 3بند ن ماده به استناد  ( ) حسب مورد انقالب

 

  :1( جنون متهّم3

  در حین ارتکاب جرم به هر درجه اي که باشد مانع مسئولیت کیفري  جنوناشعار می داشت که  21ق.م.ا مصوب  11ماده

 در مرتکب هرگاه »اظ شرایطی در حکم مجنون می داند را هم با لح اختالالت روانی سایر  77ق.م.ا مصوب  117است اما ماده 

  ولیتمسئ  دارای  و  شده  محسوب مجنون باشد قوه تمییز یا اراده فاقد که نحوی به بوده روانی اختالل دچار جرم ارتکاب زمان

 « 2بود نخواهد کیفری

 تمییز را از فرد  که اراده و قوه به شمار می آید از موانع مسئولیت کیفری اختالالت روانی غیر از جنون هم به شرطی  نکته :

 . 3سلب کرده باشد

  : 4جنون در حین ارتکاب جرم -1

میشود . در این مورد اصالً فرد تعقیب ن7شود آ. د. ک قرار موقوفی صادر می 27ارتکاب جرم جنون باشد به موجب ماده اگر فرد در حین  

  . (22ق.م.ا مصوب  142ماده  ) قیب باشدتا مانعی برای تع

 

                                                           
 مجنون در اصطالح به کسی گفته می شود که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است . -1
با این وجود اگر مرتکب در حین ارتکاب جرم فاقد قوه . نی باید در حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد تا مانعی برای مسئولیت کیفری قلمداد شود جنون یا اختالالت روا -9

د چون شرایط مسئولیت کیفری طبق اری ( یا به عبارتی عاقل گردد همچنان مسئولیت کیفری ندارلت در وی از بین برود ) جنون ادوتمییز باشد اما بعد از ارتکاب جرم این حا

 باید در حین ارتکاب جرم موجود باشد . 19ق.م.ا مصوب  141ماده 
 مانند اسکیزو فرنی ، هیپو مانی ، افسردگی شدید ، صرع و ... ) مفهوم اختالالت روانی بسیار وسیع تر از جنون است ( سایر اختالالت روانی -3
 نیست چون فرد مسئولیت کیفری ندارد .  میعمو دعوای تعقیب موانع از مورد این -4
 .و از موارد صدور قرار موقوفی نیست  دکتر خالقی اگر مجنون کسی را بکشد خطا محسوب می شود و  برای مطالبه دیه از عاقله قرار مجرمیّت صادر میشودبه عقیده  -1
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  : جنون قبل از صدور حکم قطعی -2

چون مرتکب در حین ارتکاب جرم شرایط اعمال مجازات را دارا بوده  شود . و به کیفر رسانیدن متهم میاین امر مانعی برای تعقیب 

نکه چه بینی شده امّا ای ق. آ. د. ک پیش 2د در تبصره ماده جنون میشود و امکان تعقیب او وجود ندارد این مورماست ولی در حین تعقیب 

 با تصویب قانون مجازات جدید در این حالت باید قائل به تفکیک شویم . ولیاست  دهقراری صادر میشود مشخص نش

 آزاد و ثابت خصصمت نظر جلب با مجنون خطرناک حالت و جنون چنانچهدر این صورت  : الف ( اگر جرم ارتکابی ، جرمی تعزیری باشد

ق.م.ا  171) ماده  1میشود نگهداری مناسب محل در خطرناک حالت رفع تا دادستان دستور به باشد عمومی امنیت و نظم مخل وی بودن

 ( 22مصوب 

 از هم باید قائل به تفکیک باشیم (ب ) : ب ( اگر جرم ارتکابی ، جرمی حدی باشد

 .  میافتد تأخیر به افاقه زمان تا محاکمه و تعقیب  دارد اللهی حق جنبه که حدودی در -1

 و تعقیب از مانع جنون ، جرم از ناشی زیان و ضرر همچنین و دیه و قصاص مانند دارد الناسی حق جنبه که هایی مجازات به نسبت  -2

 .  بود نخواهد رسیدگی

 

 دید باید قائل به تفکیک شویم (در این حالت نیز با تصویب قانون مجازات ج) : 2جنون بعد از صدور حکم قطعی -3

 ( در مورد حدود :الف 

 شود ، حد جنون دچار قطعی  حکم صدور از پس حد موجب جرائم از یکی مرتکب هرگاه»   77ق.م.ا  مصوب  111ماده  1طبق تبصره 

 «شود  نمی ساقط

 ب ( تعزیرات : 

 . 1نمی شود مجازات تعزیریحین اجرای حکم ، موجب سقوط ق.آ.د.ک جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در  221طبق ماده 

                                                           
 در کارشناس نظر جلب با را موضوع معترض، حضور با دادگاه صورت، این در که کنند اعتراض دستور این به دادگاه در توانند می او خویشاوندان یا شده نگهداری شخص -1

 شخص ولی است قطعی حکم این. صادر میکند حکم دادستان دستور تأیید یا تأمینی اقدام خاتمه مورد در خطرناک حالت رفع تشخیص ،درصورت کرده رسیدگی اداری جلسه

 متخصص تشخیص به بنا هرگاه که نیست آن از مانع امر دارند. این را حکم این به اعتراض حق مشاهده کردند را یبهبود عالئم هرگاه وی، خویشاوندان یا شده نگهداری

 ( 19مصوب  ق.م.ا 111) ماده  .کند صادر را تأمینی اقدام خاتمه دستور دادستان او نگهداری محل مدیر نهاد پیش برحسب شده باشد، درمان ، مرتکب روانی، بیماریهای
 . یعنی فرد در حین ارتکاب جرم و همچنین در طول محاکه و صدور رای عاقل بوده ولی بعد از صدور رای یا در حین اجرا مبتال به جنون می شود -9
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 براین جنون بعد از صدور حکم قطعی چه در حدود و چه در تعزیرات مسقط مجازات نیست .بنا نکته :

 جنون بعد از صدور حکم در خصوص کیفر های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی تاثیر است . نکته :

 است . هعد از محکومیت به قصاص ، قانون گذار حکم خاصی را پیش بینی نکرددر مورد حدوث جنون ب نکته :

 * پس جنون در دو مورد از موانع تعقیب دعوای عمومی است :

 ابتال به جنون بعد از ارتکاب جرم تعزیري و قبل از صدور حکم  -1
 و قبل از صدور حکم حدي واجد جنبه حق اللهی ) زنا و لواط (ابتال به جنون بعد از ارتکاب جرم  -7
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .قسمت های نقطه چین از موانع تعقیب دعوای عمومی به شمار می رود  نکته :

 سکوت زیان دیده : -4

ع گفتیم در جرایم قابل گذشت برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی داریم .مادام که شاکی شکایت نکرده دادستان حق شرو

     بنابراین عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت مانعی برای تعقیب جنبه عمومی جرم از طریق دادستان نیز  به تعقیب را ندارد .

 می باشد .
 

                                                                                                                                                                                                                      
 تا علیه محکوم ، جنون صورت در» فرض عارض شدن جنون بعد از صدور حکم قطعی در زمان تحمل مجازات حبس را پیش بینی کرده است ق.آ.د.ک  911تبصره ماده  -1

 «شود  می محاسبه وی محکومیت جزو بیمارستان در توقف ایام. شود می نگهداری روانی بیمارستان در بهبودی

 جنون

 جنون بعد از صدور حکم 
 

 

جنون بعد از  ارتکاب جرم و 

 قبل از صدور حکم

 

 جنون در حین

ارتکاب جرم    

) مسئولیت کیفری است  موانع جنون حین ارتکاب جرم از  ق.آ.د.ک  95و همچنین ماده  92مصوب  ق.م.ا  148به استناد ماده 

  می شود (صدور قرار موقوفی تعقیب منجر به 

 

 جرم ارتکابی تعزیری باشد

 جرم ارتکابی حدی باشد
 

 ( 92ق.م.ا مصوب  149) م  ی می شودرزمان افاقه در محل مناسب نگهداتا  

ق.م.ا(  152م  1)تبصره  قه متوقف می شوداتعقیب تا زمان اف :جنبه حق اللهی داشته باشد

   92مصوب 

  (92ق.م.ا مصوب  152م  1 مانع تعقیب و رسیدگی نیست)تبصره :داشته باشدنجنبه حق اللهی 

مجازات هایی که جنبه حق الناسی  

ضرر و زیان یا  دیهیا  قصاصدارند  

 باشد ناشی از جرم

  (92ق.م.ا مصوب  152م  1مانع تعقیب و رسیدگی نیست)تبصره 

 
 

باشدتعزیری  جرم ارتکابی  

 

باشد حدی جرم ارتکابی  

 
 

در هیچ یک  92.م.ا مصوب ق 152ماده  1ق.آ.د.ک و تبصره  291به استناد مواد 

 سقوط مجازات نیست  از دو مورد جنون موجب

 . در مورد قصاص قانون گذار ساکت است 
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  1* دعوای خصوصی

 . کند می رسیدگی کیفری امر به که دادگاهی در است جرم از متضرر زیان و ضرر دعوای، خصوصی دعوای

 مجرم بر مجازات اعمال و  تعقیب خواهان کیفری شکایت تقدیم با و شده متضرر جرم وقوع از که است کسی : خصوصی شاکی

 کیفری دادگاه از دادخواست تقدیم با را جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه کیفری دعوای تبع به خصوصی شاکی اینکه محض به و است

فرقی بین شاکی و مدعی خصوصی و  گرفته نادیده را فوق تفکیک 2 ماده در ک.د.آ قانون. شود می نامیده « خصوصی مدعی»  نماید

 است. کرده تفکیکاز هم  را هاآن ک.د.آ.ق 311 ماده جمله من،  دموا بعضی نمی گذارد اما در

 گردد می شروع خصوصی شاکی تقاضای با خصوصی ی جنبه جهت از مجرم و متهم تعقیب ک.د.آ.ق 3 م طبق. 

 : عمومی دعوای با خصوصی یدعوا افتراق وجوه * 

 

  باشد می دعوا دو این موضوع ترتیب به عمومی دعوای در متهم محکومیت و خصوصی دعوای در خسارات مطالبه:  موضوع در اختالف .1

 .باشد می دعوا دو این اهداف ترتیب به عمومی دعوای در عمومی نظم اعاده و خصوصی دعوای در خسارت جبران:  هدف در اختالف .2

 به دادستان توسط عمومی دعوای بودن انصراف قابل غیر و مدعی توسط خصوصی دعوای بودن انصراف قابل : خاصیت در اختالف .3

 . باشد می دعوا دو این خاصیت ترتیب

 علیه فقط عمومی دعوای طرح امکان و مدنی مسئوالن و وراث و خوانده علیه خصوصی دعوای طرح امکان : دعوا اصحاب در اختالف .4

 . باشد می دعوا دو این اصحاب در اختالف ترتیب به کیفری مسئولیت بودن شخصی اصل رعایت با معاونین و شرکا ، متهم

 : خصوصی دعوای به رسیدگی* 

 مدعی زیان و ضرر حکم جزایی حکم صدور ضمن 1است فمکلّ 2 دهد تشخیص مجرم را متهم دادگاه هرگاه ک.د.آ.ق 12 ماده مطابق

 این در که باشد بیشتری تحقیقات به محتاج زیان و ضرر به رسیدگی اینکه مگر نماید صادر موجود مدارک و دالیل طبق نیز را خصوصی

                                                           
اعث سقوط آن و جنبه داشته باشد.یکی جنبه عمومی و دیگری جنبه خصوصی.ما جنبه عمومی جرم و عواملی که ب 9ق.آ.د.ک هر جرم می تواند  9ماده  9به موجب تبصره  -1

 همچنین عواملی که مانع تعقیب دعوای عمومی می شود را بررسی کردیم . حال به طور مختصر به جنبه خصوصی جرایم  هم اشاره می کنیم .
 ( 641حتی در مواردی که متهم را تبرئه می کند باید به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کند )رای وحدت رویه  -9
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 دادگاه بنابراین دنمای می صادر مقتضی وحکم کرده رسیدگی زیان و ضرر دادخواست به آن از پس صادر را جزایی حکم دادگاه صورت

 ( ک.د.آ.ق 12 م)  .اندازد می تعویق به را زیان و رضر به رسیدگی و صادر را جزایی حکم

 در مال وصول برای امانت در خیانت جرم در ثالًتقدیم دادخواست ضرر و زیان زمانی الزم است که عین مال موجود نباشد . م

 اگر اما.2 کند می صادر نیز مال ردّ به حکم کیفری رای صدور ضمن دادگاه ویست ن دادخواست قدیمت به نیازی آن بقای صورت

 3.تقدیم نماید زیان و ضرر دادخواست باید شده ناشی خسارت یا قیمتمطالبه  برای مالباخته صورت این در نباشد موجود مال عین

ف به رسیدگی به دعوای ضرر و زیان در برخی موارد هم تقدیم دادخواست الزم نیست و قانونگذار قاضی را بدون دادخواست مکلّ

 اینکه عین مال موجود باشد یا نباشد : نموده ، اعم از

 ( 21مصوب  ق.م.ا 227دعوای سرقت ) ماده   -1
 ق.ت.م.م.ا.ا.ک ( 1دعوای کالهبرداری ) م  – 2

 ق.ت.م.م.ا.ا.ک ( 2دعوای تحصیل مال نا مشروع ) م  – 3

 جرایم در حکم کالهبرداری  – 4
 ( دیات ) برای مطالبه دیه نیازی به تقدیم دادخواست نیست -7

                                                                                                                                                                                                                      
 دادن مستلزم نیز حقوقی دعاوی به رسیدگی به شروع و داند می حقوقی عنوان واجد کیفری دادگاه از را جرم از ناشی زیان ضررو مطالبه 71 مورخ 119 رویه وحدت رأی -1

.پس این تکلیف زمانی برای باشد دادخواست تقدیم با باید کیفری دادگاه از جرم از ناشی زیان ضررو مطالبه صورت هر در یعنی.  باشد می آن قانونی شرایط با دادخواست

 دادگاه وجود دارد که دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد 

 ندارد دادخواست تقدیم به نیاز شده تحصیل مال عین رد ق.ق.ح.ا 7197/7 و 4611/7 و 7366/7 نظریات اساس بر -9
 به را آن قیمت مثل، رد امکان عدم صورت در و را آن مثل نباشد موجود اگر و را آن ینع باشد موجود اگر است، کرده تحصیل جرم ارتکاب اثر در که را مالی باید مجرم -3

 مقدم آن بر خصوصی مدعیان خسارت تأدیه یا اموال استرداد گیرد، تعلق مجرم برعهده وجهی جزائی حیث از هرگاه. برآید نیز وارده خسارات ه عهد از و کند رد صاحبش

 ( 19ق.م.ا مصوب  914) ماده  .است

 یا و بوده جرم ارتکاب وسیله یا دلیل که را شده کشف اموال و اشیاء تکلیف باید تعقیب موقوفی یا منع قرار صدور صورت در دادستان یا بازپرس 19ق.م.ا مصوب 914 طبق ماده

 تکلیف دادگاه ضبط، در مورد.  شود معدوم یا ضبط مسترد، د،مور حسب تا کند تعیین است شده داده اختصاص استعمال برای یا و استعمال ارتکاب حین یا شده تحصیل جرم از

 و اموال رد دستور زیر شرایط رعایت با و ذینفع تقاضای به دارد جریان او نزد پرونده که مادام است مکلف دادستان یا و بازپرس همچنین. کرد تعیین خواهد را اشیاء و اموال

 :نماید صادر را در فوق مذکور اشیاء

 نباشد الزم دادرسی یا بازپرسی در اموال و اشیاء آن از قسمتی یا تمام وجود. 

 باشد بالمعارض اموال و اشیاء. 

 گردد معدوم یا ضبط باید که نباشد اموالی و اشیاء شمار در. 

 که اموالی و اشیاء به نسبت باشد، متهم تعقیب موقوفی یا برائت یا محکومیت بر مبنی که این از اعم آن، از پس یا قرار یا حکم صدور ضمن باید نیز دادگاه جزائی امور کلیه در

 یا ضبط مسترد، باید که نماید تعیین و صادر مخصوص حکم شده، داده اختصاص استعمال برای یا و استعمال ارتکاب حین یا شده تحصیل جرم اثر در یا بوده جرم ارتکاب وسیله

 .شود معدوم

 طبق را خود شکایت کرده، شکایت ماده این در مذکور اموال و اشیاء به راجع آنان تصمیم از تواند می دادگاه حکم یا قرار یا تاندادس یا بازپرس قرار از : متضرر 1 تبصره

 .نباشد شکایت قابل جزائی امر به نسبت دادگاه حکم یا قرار هرچند نماید، تجدیدنظر درخواست و تعقیب جزائی های دادگاه در مقررات

 همچنین و نباشد الزم دادرسی برای هم مال حفظ و میگردد آن قیمت فاحش کسر یا خرابی موجب یا است دولت برای  نامتناسب هزینه مستلزم آن نگهداری که مالی:  9 تبصره

 امانت عنوان به دادگستری صندوق در نهایی تکلیف تعیین تا حاصل وجه و شده فروخته روز قیمت به دادگاه یا دادستان دستور به مورد حسب وسریع الفساد شدنی ضایع اموال

  .شد خواهد نگهداری
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 ارتشا-2
 اختالس -5
می با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت  فقط نفقه مربوط به گذشتهاست اما  دادخواست ممکن نالزام به پرداخت نفقه بدوعدم پرداخت نفقه ) -2

 (باشد 
 

  بدوی مرحله در دادرسی ختم الماع از قبل تا کیفری دادگاه از  جرم از ناشی زیان و ضرر  مطالبه  برای  دادخواست  تقدیم  مهلت : نکته

 (  آخوندی دکتر و  ق.ق.ح.ا  4231/5 و  1227/5 نظریات و ک.د.آ.ق 11 م) است

 : مطالبه قابل های زیان و ضرر انواع * 

 :ضرر و زیانهای قابل مطالبه عبارت است از  ک .د.آ.ق 9 ماده موجب به 

 .تخریب از ناشی خسارت مانند(  اموال و اشیا)  مادی های زیان و ضرر. 1

 .شود می مطالبه دیه باب از زیان و ضرر آن چون شود نمی شامل را جسم به وارده های زیان ضرور

 یا درختان شکوفه بردن بین از مانند. است شده محروم آنها از خصوصی مدعی جرم ارتکاب اثر در که الحصول ممکن منافع. 2

 به اشتغال صورت در که منافعی تواند می کند کار نتوانسته ماه 2 و شکسته دستش جرحی و ضرب ایراد اثر در و بوده بنّا که فردی

 1. کند مطالبه متهم از بوده فراهم او برای کار

 ؟ کند مطالبه تواند می را زیانی و ضرر نوع چه خصوصی مدعی آن های فه شکو بردن بین از و درخت شکستن با   : سوال

 ( شکوفه بردن بین از)  لحصولا ممکن هم(  درخت شکستن) مادی هم

 معنوی زیان و ضرر به مقنّن اشاره عدم دلیل به رسد می نظر به اما . دارد وجود نظر اختالف معنوی زیانهای و ضرر مطالبه مورد در

 . نباشد مطالبه قابل ک.د.آ.ق 2 ماده در

 

 

 

                                                           
   بیان رای این.  نیست خصوصی دعوای قالب در مطالبه قابل 14/1/61 مورخ 114 اصراری رأی موجب به....  و معالجه و  درمان هزینه مانند دیه بر مازاد جسمانی خسارات - 1

 هزینه یا دیه بر مازاد مبلغی مطالبه بنابراین باشد می قانونی مجوز فاقد  دیه از غیر دیگری عنوان تحت واحد جرم اثر بر شخص بر وارد زیان و ضرر مطالبه دعوای که دارد می

 .است قانونی مجوز فاقد درمانی های
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 : دیده بزه از غیر اشخاصی توسط خصوصی دعوای رحط* 

  علیه مجنی وراث توسط.1

 مذکور خصوصی دعوای صرفاً الیه منتل البته ، ثالث شخص به دیده بزه جانب از خصوصی دعوای انتقال یعنی:  الیه منتقل توسط. 2

 . کیفری دادگاه در نه کند اقامه تواند می حقوقی دادگاه در را

 طرح بزهکار علیه او از نمایندگی به تواند می است پرداخته را علیه مجنی خسارت که کسی یعنی:  قانونی مقام قائم توسط. 3

   .1است طرح قابل حقوقی دادگاه در صرفاً دعوا ،این اجتماعی تامین سازمان یا گر بیمه مثل ، کند خصوصی دعوای

 

 (آخوندیدکتر : ) خصوصی دعوای سقوط جهات* 

   جرم از متضرر گذشت .1

                                                           
 ، قیّم ، اولیاء مثل او مدنی مسئوالن یا بزهکار رثهو علیه آن طرح ،امکان بماند باقی نشده جبران نباید خسارتی هیچ اینکه دلیل به بزهکار علیه خصوصی دعوای طرح بر عالوه -1

  دارد. وجود نیز متهم عاقله و ، کارفرما

 شرایط

دعوای خصوصی   

لزوم ذی نفع بودن 

 مدعی خصوصی

 

 .رر شده باشدیعنی مدعی خصوصی باید شخصاً متضشخصی بودن ضرر :
 

 

لزوم اهلیت تمتع و 

 اهلیت استیفاء

 احتمالیِخسارات ) ت به هنگام ارتکاب جرم م بودن وقوع خساریعنی لزوم مسلّفعلیت ضرر:  

 (صرف قابل مطالبه نیستند 

دعوای خصوصی ایشان مطابق قانون کشور  مورد اهلیت اتباع بیگانه در در مورد اتباع بیگانه :

 .است  خودشان متبوع

 

 شکسته از جانب مدیر تصفیه ممکن ور تاجر  طرح دعوای خصوصی در مورد تاجر ورر شکسته :

 واند اقامه دعوا کند.شخصاً می تخودش  تاجر کیفری در دعاوی  . می باشد

 بین جرم و ضرر و زیان وارده رابطه علیت وجود داشته باشد . باید  یعنی : رمستقیم بودن ضر

تا امکان جبران آن  بوده قانونگذاریت تحت حما ستمورد ادعا ی کهیعنی حق مشروعیت  ضرر :

 . برقرار باشد
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 عیقط حکم صدور.  2

 

 اصل وجود دارد:  2در مورد تعقیب جرایم * 

تعقیب نیز معروف است ، تعقیب را وظیفه و  دولتی بودنیا  الزامیاین قاعده که به  : قانونی بودن تعقیب اصل.  1

 .( می داند تعقیب ) دادستان مقامتکلیف 

عقیب نیز معروف است به مقام تعقیب تمفید بودن یا موقعیت داشتن این قاعده که به  : مقتضی بودن تعقیب اصل.  2

قرار کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور  بایگانی اجازه می دهد که در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به

 به صورت موقت نماید .تعلیق تعقیب 

 

 :قرار تعلیق تعقیب * 

پیش بینی نشده است اما در قوانین متفرقه می توان نمونه های  صدور قرار تعلیق تعقیب در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری

 مثل :آن را یافت. موارد صدور از 

  صدور قرار تعلیق تعقیب در قانون اصول محاکمات جزایی پیش بینی شده بود که هم اکنون دادسراها و دادگاههای نظامی بر اساس

 ی نظامی وجود دارد (قیب در دادسراهاور قرار تعلیق تعآن قانون عمل می کنند . ) پس امکان صد

  1365قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال  

 مجازات قانونبه استثنای جنحه های باب دوم  ) در شرایط فعلی همان تعزیرات و بازدارنده هاست ( درجه جنحهدر کلیه اتهامات از 

 (هاست  این نظایر و دولتی مأمورین تقصیرات عمومی آسایش علیه جرایم امنیت علیه جرایم مانند جرایمی ) عمومی

 احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت   با تا اولین جلسه دادرسیارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند   هر گاه متهم به

 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:  41ماده  2و  1تبصره های 

 اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.  - 1
 نداشته باشد.  موثرمتهم سابقه محکومیت کیفری  - 2

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8058
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)منظور جرایم غیر قابل گذشت است چون اگر جرم قابل گذشت باشد استرداد کرده باشد. شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را  - 3

 ( ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شودق.آ.د. 2ماده  2تا شاکی شکایت نکرده تعقیب شروع نمی شود و اگر گذشت کند به استناد بند 
 عمومی مجازات قانون دوم باب رد اتهام بینی پیش عدم -4
 ز درجه جنحه باشداتهام ا -7
 

   محل صدور قرار تعلیق تعقیب جرایم قابل گذشت نیستند 3قصاص و دیات که اصوالً قابل گذشت است و به موجب بند . 

 1حدود هم قابل تخفیف و تبدیل و تعلیق نیست. 

 سال است  7تا  1سال و مدت تعلیق مجازات  3تا  1مدت تعلیق تعقیب :  نکته

 ،داتهام جدید با رعایت مقررات تعدّق و قرار تعلیق تعقیب لغو و بابت اتهام معلّاب جرم جدید در مدت تعلیق ،ارتک در صورت:  نکته

 کیفرخواست صادر می شود . 

 اشاره کرد . 22مورخ  221می توان به رای وحدت رویه  72پاره ای از قوانین دادگستری مصوب  در مورد اعتبار قانون اصالح نکته :

 ادسراها و دادگاه های ویژه روحانیتآیین نامه د : 

شان  خالف امور یا و خفیف جرائم در تعقیب تعلیق قرار صدور دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیتآیین نامه  22 بند و ماده

 قید و شرطی پیش بینی نشده است  را توسط دادستان امکان پذیر می داند . ) برای صدور این قرار هیچ گونهروحانیون 

 1391 انون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوبق : 

 به توجه با قاضی ناحیه از تخلف احراز وجود با تواند ) دادستان دادسرای انتظامی قضات ( می دادستان این قانون 22 مادهطبق 

 اوضاع سایر و حولهم وظایف انجام به قاضی عالقمندی درجه و سابقه حسن گرفتن نظر در با همچنین و قضائی تجارب و سابقه میزان

  انتظامی مجازات مستلزم مزبور تخلف که این بر مشروط نماید، اعالم او به را مراتب و تعلیق را او انتظامی تعقیب قضیه، احوال و

  ) تعلیق تعقیب در این حالت برای تخلف انتظامی است نه ارتکاب جرم ( نباشد. باالتر و هشت درجه از

                                                           
 (جرائم داخل در صالحیت دادگاه کیفری استان  )دکتر خالقی عقیده دارند که در شرایط فعلی ، جرایمی که تحقیقات مقدماتی آنها در صالحیت انحصاری بازپرس است  -1

 در سایر جرایم ، دادستان می تواند قرار  تعلیق تعقیب صادر کند . غیر قابل تعلیق اما
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 اصل به عالی دادگاه رسیدگی از را مانع پرونده تشکیل عدم یا  انتظامی تعقیب موقوفی یا تعقیب قتعلی قانون فوق 31 م تبصره

 نمی داند . قاضی اشتباه یا تقصیر وقوع ماده

 پس روز بیست ظرف تواند می تخلف ارتکاب عدم ادعاء صورت در ، است شده تعلیق او انتظامی تعقیب که قاضی  31طبق م 

  را  قاضی  عالی، دادگاه چنانچه صورت این در. کند درخواست عالی دادگاه از را موضوع به رسیدگی ،تعقیب قتعلی قرار ابالغ از

 .کند می محکوم انتظامی مجازات به را او دهد تشخیص متخلف

 مکانپذیرا بار یک از بیش قرارتعلیق ابالغ تاریخ از سال دو هر قاضی هر انتظامی تعقیب تعلیقصدور قرار   32 و طبق ماده

 جدیدی تخلف مرتکب مذکور، قرار ابالغ تاریخ از سال دو ظرف تعقیب، تعلیق از برخورداری وجود با قاضی که صورتی در .نیست

 قرار رسیدگی مورد عالی، دادگاه در نیز تعلیق مشمول تخلفعالوه بر تخلف جدید  دادستان، کیفرخواست صدور با شود

تعلیق نداشته  سابقه  ، قاضی متخلف  22یق تعقیب در صورتی جایز است که عالوه بر شرایط ماده )بنابراین صدور قرار تعل.گیرد می

 سال گذشته باشد ( 2قرار تعلیق قبلی   ابالغ تاریخ  و اگر داشته از

 : قانون مبارزه با مواد مخدر 

به با اخذ تامین مناسب   برای یک بارتاد تعقیب معتعلیق   22مبارزه با مواد مخدر اصالحی قانون  12الحاقی به ماده  2تبصره 

 و اخذ تعهد برای بازپروری پیش بینی شده است . ماه 6مدت 

 

 

 

 

 

 

 یابد. ساقط میشود بلکه ادامه میتعلیق می شود و نه شود نه  کنیم که تعقیب نه متوقف می حال ما برای ادامه آیین دارسی کیفری فرضی را بررسی می 
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 :دادسرا  بررسی *

بازپرس در پایان تحقیقات باید اظهار نظر کند )قرار نهایی( فرض صدور قرار منع تعقیب  .تحقیقات مقدماتی به بازپرسی ارجاع شد 

 .کند صادر می) نوع سوم قرار نهایی (  قرار مجرمیتشد حال فرض بر این است که بازپرس  و موقوفی تعقیب بررسی

و  قرار بازداشت موّقتاز میان قرارهای صادره توسط بازپرس تمام قرارهای نهایی و از میان قرارهای اعدادی،  نکته :

ستناد اما اگر مقام صادر کننده قرار دادیار باشد به ا رسد.ت باید به تأیید دادستان بق. 3ماده  «ح»به استناد بند  قرار عدم صالحیت

 ارهای صادره وی بایستی به تایید دادستان برسد.ق.ت تمام قر 3ماده « ز»بند 

روز از تاریخ وصول اظهار نظر نماید و اگر فرصت این کار را  7دادستان باید ظرف  ق.ت 3ماده « ک » یل  بند و به موجب ذ

که در این  واگذار کندرا به دادیار  ق.ت ،  اظهار نظر در مورد قرارهای ارجاعی 3ماده  7ند به استناد تبصره نداشته باشد می توا

مثالً اگر بازپرس قرار  . شئون دادستان برخوردار استدادیار از  با ارجاع دادستان، . «دادیار اظهار نظر » صورت به دادیار می گوییم 

 . اظهار نظر الزم االتباع می باشد ر اظهار نظر با آن مخالف باشد نظر دادیاربازداشت موقت صادر کند و دادیا

 * فروض اختالف بازپرس و دادستان :

موافق نباشد که در این صورت  صادره توسط بازپرس مجّرومیت، منع تعقیب و موقوفی تعقیبدادستان با قرار  :فرض اول 

 ( ق. ت 3بند ل ماده  ) دادگاه عمومی و انقالب خواهد بودورد با نیست و حلّ اختالف حسب م تبعیت بازپرس مکلف به

توافق عقیده نباشد حل اختالف  1 نوع جرم( و همچنین  ذاتی، محلّی ) صالحیتاگر بین بازپرس و دادستان در مورد  فرض دوم :

 ( . تق 3قسمت اخیر بند ح ماده  ( خواهد بود ) حسب مورد عمومی یا انقالب باز هم با دادگاه )

اگر بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کند و  ) مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت مخالفت بازپرس با دادستان فرض سوم :

  موقت کند  دستان تقاضای صدور قرار بازداشتاما اگر دا ق.ت ( 3ماده « ح») بند  نظر دادستان متبع استمخالف باشد دادستان 

 ق.ت ( 3ماده « ح »الف با دادگاه است ) بند و بازپرس مخالف باشد حل  اخت

                                                           
 داند امّا دادستان معتقد است که نوع جرم سرقت است . یعنی اینکه بازپرس قرار مجّرمیت صادر کرده عنوان مجرمانه را کالهبردای می نوع جرم - 1
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 3ماده « م ») بند  اختالف دادستان و بازپرس در فک قرار بازداشت موقت که حل اختالف با دادگاه می باشد فرض چهارم :

 باشد. ه تبعیت از نظر دادستان نمیف بدر کل بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نیست و جز در موارد محدود مکلّ (ق.ت

 : 1مواردی که برای بازپرس تکلیف به تبعیت وجود دارد *

    3 ماده« ح») بند  که بازپرس مکلف به تبعیت استو مخالفت دادستان  قرار بازداشت صادره از طرف بازپرس : مورد اوّل

 ( ق. ت

،می تواند تکمیل آن را  ، که اگر دادستان تحقیقات به عمل آمده از طرف بازپرس را ناقص بداند نقص تحقیقات : مورد دوّم

 ق. ت( 3ماده  «ه»بند  ) .هر چند تحقیقات خود را کامل بداند بخواهد و بازپرس مکلف به تکمیل تحقیقات است 

و در صورت اختالف نظر ،نظر  .برسد  ( ق.ت 3ماده « ز» بند ) به تأیید دادستان باید اما تمام قرارهای صادره از طرف دادیار

 اع می باشد.دادستان الزم االتب

ت از نظر دادستان تبریز دادیار اهر مکلف به تبعی مثالً اصل سلسله مراتب میان قضات یک دادسرا وجود دارد و :نکته 

 باشد. نمی

  قابل اعتراض است اصل بر قطعیت بینی کرده ) ق. ت قرارهای قابل اعتراض از دادسرا را پیش 3ماده  «ن»بند ،

 ( بینی شده است پیشق.ت  3ماده « ن»بند این تصریح در  دارد و تصریحاز به استثناء نی و  استثناءبودن،

 * قرارهای قابل اعتراض در دادسرا :

 ) قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( شاکیبا تقاضای  :قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب -1

  : متهمهای زیر به تقاضای اعتراض به قرار -2

 (  اصل قطعیت -قابل اعتراض نیست  م صالحیت که از دادگاه صادر شودقرار عد ) عدم صالحیت الف ( 

 ( فقط بازداشت موقت قابل اعتراض استق.آ.د.ک  132از بین قرارهای تأمین مندرج در ماده  ) بازداشت موقّت ب (

                                                           
همواره مدّ نظر طراحان سوال بوده است برای یاد گیری آسان تر به یاد داشته باشید که فقط در دو مورد دوستان توجه داشته باشند فروض اختالف بین دادستان و بازپرس  -1

 مطرح شده بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است در غیر این موارد هر فرضی که در آزمون مطرح شود حل اختالف با دادگاه خواهد بود.
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قرار اصوالً غیرقابل اعتراض است  نتشدید تأمین یعنی اینکه قاضی تحقیق یا دادرس یک قرار تأمینی صادر کرده که ای ) تشدید تأمین ج (

این قرار قابل اعتراض است اما صرف صدور قرار  ، قرار وثیقه تبدیل شود به بازداشت موقت   مثالً  ولی اگر بخواهد آن را تشدید کند

 ( وثیقه قابل اعتراض نیست

 تأمین خواسته  د ( 

 

 .است یهای فوق قابل اعتراض است و ما بقی قطع از تمام قرارهای که از دادسرا صادر می شود فقط قرار نکته :

 (  ق. ت 3م « ن»بند  باشد ) روز می 11مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض در دادسرا  نکته :

 ق.ت (  3ماده « ن»اعتراض به قرار مانع اجرای قرار نیست ) بند  نکته :

  ماده فوق (« ن»ن رسیدگی میشود ) صدر بند به این اعتراضات خارج از نوبت اداری و بدون حضور دادستا 

 باشد. مرجع رسیدگی به اعتراضات حسب مورد دادگاه عمومی یا انقالب می  نکته :

 تصمیم دادگاه در این مورد ) رسیدگی به اعتراضات ( قطعی است.  نکته :

 رجع حل اختالف به قرارهای صادره دادگاه اگر جرمی که در دادسرا رسیدگی میشود در صالحیت دادگاه کیفری استان باشد م :نکته 

 عمومی خواهد بود.

  کند. اگر دادستان با قرار مجرمیت صادره از طرف بازپرس یا دادیار موافق باشد کیفر خواست صادر می 

   ق.ت( 3پس دادستان باید در مورد قرار مجرمیت اظهار نظر کند )بند ک م 

که در این صورت می گوییم   ( را به دادیار ) یا تمام قرارهای نهایی مورد قرار مجرمیت ) تواند اظهار نظر در دادستان می نکته :

 ق. ت( 3ماده  7دادیار اظهار نظر ( یا معادن خود ارجاع دهد )تبصره 

  .در صورت ارجاع ، دادیار یا معاون از شئون دادستان برخوردار است 
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   شود یعنی از طریق  ق.ت عمل می 3ماده  «ل»تعقیب موافق باشد طبق بند اگر دادستان با قرار منع تعقیب یا موقوفی

بازپرسی به شاکی ابالغ می شود که اگر اعتراض داشته باشد در موعد مقرر اعتراض نماید و اگر با قرار مجرمیت موافق باشد کیفر 

 ( ق.ت 3ماده « ل» صدر بند خواست صادر میشود و از طریق بازپرسی به دادگاه صالح ارسال میشود. )

    ق. ت کیفر خواست باید دارای نکاتی باشد. 3ماده « م»به موجب بند 

 د :در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شو*  

 .مجرد است یا متأهل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، -1
 ازداشت است یا آزادنوع قرار تأمین با قید این که متهم ب -2

 .نوع اتهام -3

 .دالیل اتهام-4

 .مواد قانونی مورد استناد -7

 ) با سابقه محکومیت کیفری موثر اشتباه گرفته نشود ( .باشد سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری -2 

 در مورد تعیین دادگاه صالح مهم است ( محل وقوع جرمم مهم است و ، در مورد تعیین قانون حاکتاریخ ) .تاریخ و محل وقوع جرم -5
 

 
 

 :قرار تامین خواسته   -1

، باشد. و اگر خواهان بخواهد  تأمین خواسته به منظور دستیابی خواهان به خواسته خود، در صورت محکومیت قطعی خوانده میقرار 

در دعاوی کیفری شاکی  ( ق. آ. د. م 112، 112، 115مواد  ) نماید ده میخواسته از اموال خواندادگاه اقدام به صدور قرار تأمین 

تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد شده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه کند تا از اقدام متهم به انتقال  می

دادگاه به بینی شده و ق. آ. د. ک پیش 54کان در ماده این امان دیده از جرم جلوگیری بعمل آید.اموال خود و تضییع حقوق زی

این قرار غیرقابل اعتراض است. خواسته اگر عین معین باشد عین آن و اگر  درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر می کند و

 57ماده  ف شود )حتماً باید همان عین توقی اگر عین معین باشدیر اموال متهم توقیف خواهد شد پس نباشد معادل آن از سا

و  ایمانیاین امکان وجود دارد که عین معین است ولی توقیف آن ممکن نیست. مثالً ماشین سپرده شده به آقای  ( ق.آ.د. ک

  میزان ارزش آن ماشین از سایر اموال متهّم  به  باید  ونیست   در دریا انداخته لکن توقیف آن ماشین ممکن ماشین راایشان 

 .توقیف شود 

می پردازیم  آزمون ها از اهمیت طرح سوال برخودارندکه در  (  قرار تامین خواسته و قرارتامین کیفري اعدادي )حال به بررسی چند قرار   
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« ن»بند  3تواند صادر شود یا نه قانون تشکیل صراحتاً اعالم نکرده اما تلویحاً در ماده  اینکه قرار تأمین خواسته از دادسرا می حال

وپس  آن را قابل اعتراض می داند 2) صدر ماده می گوید قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و در بند  اشاره کرده

این قرار   و صادر کنند  خواسته   تأمین قرار   توانند توان دریافت که قضات دادسرا می و می ی شود (هم صادر ماز دادسرا 

 ( ق.ت 3م  «ن»بند  )باشد  قابل اعتراض می، صادره از دادگاه ی برخالف قرار تأمین خواسته 

  باشد. قرار تأمین خواسته غیر از قرارهای تأمین کیفری می 

 ی تودیع یعن نمی باشد.ق. آ. د. م  112گانه مذکور در ماده  4کند تابع موارد  که بازپرس یا دادگاه صادر می مین خواستهقرار تا

 1ق.آ.د.ک ( 54) تنها شرط مندرج در م  دالیل قابل قبول باشدمبتنی بر بر و فقط باید  خسارت احتمالی الزم نیست.

اما اجرای قرار است در امور کیفری به موجب درخواست  واست وامور مدنی به موجب دادخ قرار تأمین خواسته در نکته :

 باشد. ( می دادورز مدنی ) تأمین خواسته با دادستان نیست و در صالحیت واحد اجرای احکام

 بینی دیه  باشد اما در حال حاضر با پیش چند صدور قرار تأمین خواسته به طور ضمنی در مورد خسارات مالی ناشی از جرم می هر

ر قبال صدمات بدنی در قوانین فعلی هیچ منعی وجود ندارد که در مورد جرمی که خسارت مالی نداشته اما به دلیل صدمات بدنی د

 ) دکتر خالقی ( مین خواسته نماید.ر تاباشد مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور قرا      توجب دیه یا ارش میسم

 ین قرار اعدادی است ()مهمتر :2قرارهای تأمین کیفری  -2

 

   رود.  همترین قرار اعدادی بشمار میقرارهای تأمین کیفری م 

 

 بینی شده است: ک پیشق.آ. د . 132ده قرارهای تأمین کیفری بطور حصری در ما * 

 التزام به حضور با قول شرف -1

 ت استنکاف تبدیل به وجه الکفالهالتزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صور -2

 اخذ کفیل به همراه وجه الکفاله-3

                                                           
شود مثالً اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد یا اگر ثابت شود خواسته در معرض تضییع و تفریط است و یا دعوا مستند  الی تودیع نمیالبته در آ. د.م  هم همیشه خسارت احتم -1

 ق.آ.د.م ( 111به اسناد تجاری واخواست شده باشد تودیع خسارت احتمالی الزم نیست . ) م 

مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی یا در حین رسیدگی، محاکمه یا اجرای حکم و یا برای جلوگیری از ای برای تضمین حضور متهم در  قرار تأمین کیفری وسیله -9

های اجتماعی  های فردی بدلیل ضرورت باشد و در اینجا تعرض به حقوق و آزادی تبانی متهم با دیگری، جلوگیری از فرار و در حالت  کلی دسترسی  به  متهّم می

 است.
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 وثیقه )اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، اموال منقول و غیر منقول ( -2

 بازداشت موقت -5

 دیگر قرار دارند. همالجمع بوده و تنها یکی از آنها باید انتخاب شود یعنی در طول  قرارهای مذکور مانع   نکته :

  باشد که تحقیق بر عهده اوست )یا قاضی رسیدگی کننده( اما با این  انتخاب هر یک از این قرارها در اختیار بازپرس یا دادیار می

مثالً قرار تأمینی که در  .1ل تناسب قرار تأمین را رعایت کندحال مرجع تحقیق در این انتخاب اختیارش نامحدود نیست و باید اص

زات ندان صادر میشود نباید با قرار تأمین که در مورد پیرمردی که مجاسال ز 11ری که مرتکب جرمی با مجازات جوان بیکا مورد یک

 2. سال زندان است یکی باشد 1او 

   قرار عالوه بر اینکه باید متناسب صادر شود بلکه باید متناسب هم ادامه یابد و به همین دلیل قانون اجازه تشدید یا تخفیف

 ک پس قرار تأمین قابل تبدیل است. ق. آ. د. 35ق. ت و ماده  3داده است! بند ح ماده صادر کننده قرار به قاضی  تأمین را

باشد این قرار در صورتی که از دادگاه  قرار عدم خروج متهم از کشور در عرض قرارهای دیگر قرار دارد و قابل جمع می نکته :

رفع اثر از این قرار حتی  . باشد می روز 22ظرف مدت  دادگاه تجدید نظرتراض در قابل اع ق.آ.د.ک  133صادر شود طبق ماده 

 پرونده در دادگاه تجدید نظر در حال   یا  تجدید نظر برود  دادگاه  اگر در مرحله تجدید نظر نقض شود )اعّم از اینکه، با اعتراض متهم به

 3است. بدویدادگاه بررسی باشد( با 

با احیاءِ مجدد دادسرا این قرار با وجود عدم تصریح در قانون تشکیل توسط قضات دادسرا هم قابل صدور  رسد به نظر می نکته :

 و ق.ت  3م را با توجه به مالک بند )ن( این قرار در صورتی که از دادسرا صادر شده باشد از اعتراض  به باشد ولی مرجع رسیدگی

  – باشد در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن قرار دارد قابل اعتراض میتصمیمات دادسرا  - 224وحدت رویه  از رایقسمتی 

 . مومی یا انقالب دانستد دادگاه عحسب مورباید 

                                                           
 . جلوگیری از خود کامگی قضات و نقض حقوق و آزادی متهّم است اصل تناسب به منظور -1
الت و وثیقه خواهد بود . یا در در برخی موارد هم  قانون گذار قرارهای تامین خاصی را برای برخی جرایم پیش بینی کرده است مثالً در مورد جرایم چک قرار تامین فقط کف -9

 ( 19ق.م.ا مصوب  11الی  11بینی کرده است ) مراجعه کنید به مواد  مورد اطفال و نوجوانان مقررات خاصی را پیش
  )در صورت تخلف باید وجه .از حوزه قضایی وجود دارد کند امکان صدور قرار التزام عدم خروج متهم رسیدگی می 1911در دادسرای نظامی که طبق قانون اصول محاکمات  -3

 التزام بپردازد (
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توان غیاباً قرار تأمین صادر  بنابراین نمیرجع تحقیق و تفهیم اتهام به اوست.صدور قرار تأمین فرع بر حضور متهم نزد م :نکته 

ت و جلب فرع به تفهیم توان غیاباً قرار تأمین صادر کرد! زیرا هدف جلب اس خروج متهم از کشوری می کرد امّا در مورد قرار عدم

 اتهام نیست.

 : بررسی انواع قرارهای تأمین کیفری *
 

  قرار التزام به حضور با قول شرف: -1

 شود.اید صادر اهمیت ب باشد! و قاعدتاً در جرایم کم ترین قرار تأمین می این قرار خفیف 

 دهد که به قول خود پایبند هستند. باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخالقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می

زنش سردر صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار میشود ضمانت اجرایی فقط در 

 .1 تواند اقدام به صدور قرار تأمین شدیدتری نماید می اخالقی است و مرجع تحقیق نهایتاً

 

 التزام به حضور با تعیین وجه التزام: -2

خواهد که در موقع لزوم حاضر شود و برای تضمین اجرای تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی  در این قرار مرجع صدور قرار از متهم می

و در  حاضر شود  مرجع  ، متعّهد میشود که به موقع در  ول این قراربنیز با ق. متهم  نمایدمی وجه نقد تعیین پرداخت مبلغ معینی 

 2حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد. صورت عدم

  به قرار کفالت  ق. آ. د. ک تبدیل   132ماده  2به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت قسمت اخیر بند  حاضر   اگر متهم

 3ی کند د و الزاماً باید کفیل معرفشو می

                                                           
چون قبول التزام و تعهد یک عمل حقوقی است که باید ناشی از اراده آزاد آید؟ چه اتفاقی پیش میر با قول شرف صادر شود و متهم آن را قبول نکرد اگر قرار التزام به حضو -1

گونه الزام وی سبب خلل در  ق. م ( هر 119و سالم باشد ) قصد و اراده و اهلیت، مشروعیت جهت تعهد، قابل اجراء بودن موضوع تعهد و معین بودن موضوع تعهد . ماده 

 به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تبدیل نمود . 9رسد بتوان در این حالت با توجه به وحدت مالک بند  گردد . به نظر می درستی انشای چنین تعهدی می
از نقض عهد و عدم حضور، دادستان برای اخذ وجه التزام به نفع صندوق  در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از متهم اخذ نمیشود و تنها پس -2

 ( آ. د. ک 141کند. )ماده  دادگستری اقدام می
)دکتر  ئی می داندیک نظر آن است که در صورت ملتزم نشدن ، قاضی نظر خود را به متهم تحمیل خواهد کرد و دلیل آن را عمل حقوقی یک طرفه و نوعی ایقاع قضا -3

 ندی(آخو
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 ( ق.آ.د.ک 132 م) کند  اشد که مدعی خصوصی مطالبه میهایی ب مبلغ وجه التزام نباید کمتر از خسارت :نکته 

 
 قرار التزام به این شکل است :

و اعالم  صادراجرای حکم قرار آزادی آقای .... فرزند .... متهم به .... در پرونده .... به قید التزام به حضور با قول شرف از حال تا زمان 

 اظهار داشت فهمیدم، ملتزم میشوم. گردد / مفاد قرار به متهم ابالغ شد. می
 

 قرار کفالت: -3

  ( تا در صورت کفیل در این نوع قرار فرد ملزم میشود که در موقع لزوم حاضر شود و در هنگام تعهد شخصی را نیز معرفی کند )

 ند در غیر این صورت مبلغی به صندوق دادگستری بپردازد.حاضر کنزد مقام قضایی حضور کفیل او را   عدم

 .شمل بر صدور دو قرار جداگانه استقرار کفالت م . کفیل -2متهم  -1در این قرار دو نفر در برابر مرجع تحقیق ملتزم میشوند. 

 کفیلبعد از اینکه متهم  : ی کفالتقرار قبول -2 معرفی کند که با صدور قرار کفالت متهم شخصی را باید بعنوان کفیل : اخذ کفیل -1

   و 1کند را دارد یا نه اگر داشت قرار قبولی کفالت صادر میق.آ.د.ک  137ماده  را معرفی کرد قاضی باید ببیند که شرایط مندرج در  

 بهحاضر نماید  ،قعیابالغ وا  روز از تاریخ 21اگر نتوانست ظرف .حاضر کند متهم را موقع لزوم کند که باید در کفیل اعالم می به

 ادستان وجه الکفاله اخذ خواهد شد.ددستور 

  ( 135ماده  ( ) 132)تبصره ماده  .میزان وجه الکفاله ضمن صدور قرار اخذ کفیل مشخص میشود نه ضمن صدور قرار قبولی 

  مورد ادعا های  فقط به خسارتنباید   ( اما قاضی 132م  است و مقداری هم محدودیت دارد ) قاضیمبلغ وجه الکفاله در اختیار 

 جزای نقدی هم از محّل همین قرار  142  هو طبق ماد متهم به جزای نقدی هم محکوم شود  توجه داشته باشد چون ممکن است 

 2(  هم باید رعایت شودو وثیقه قرار وجه التزام  در همچنیناین موضوع  ) قابل وصول استتأمین 

                                                           
شود و یک تخلف انتظامی است ) دکتر  تواند از قبول کفیل خودداری کند امری که متأسفانه گاه در عمل دیده می در صورت احراز تمکن مالی مرجع صدور قرار تأمین نمی -1

 قرار موّقت نیست.، ( اما این بازداشت 131اده خالقی ( در صورت عدم معرفی کفیل و در نتیجه عدم صدور قرار قبولی کفالت، متهم به بازداشت اعزام میشود )م
الت اشخاص دیگر هم در مورد اتهام اما آیا اینکه اگر متهم به جای قرار کفالت به خواست خود وثیقه تودیع کند آیا مرجع قضایی مکلف به قبول است یا خیر ؟ چون در قرار کف -9

    بینی نموده لکن به نظر تر را پیش که امکان تبدیل قرار تامین به قرار سنگین 139ماده  9همچنین با وحدت مالک بند فرد متهّم با خبر میشوند و برای جلوگیری از این کار و 

 ق.آ.د.ک (  131می رسد مرجع قضایی مکلف به قبول باشد و با این کار از بازداشت فردی که از معرفی کفیل عاجز است جلوگیری میشود. ) ماده 
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 :ت قرار کفالت هم به این شکل اس

الکفاله مبلغ .... ریال از حال تا ختم محاکمه و اجرای  قرار آزادی آقای .... فرزند ..... متهم به .... در پرونده ..... به قید معرفی کفیل به وجه 

ار الغ شد و اظهگردد، در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی آزاد و االّ در بازداشت باشد قرار صادره به متهم اب حکم صادر و اعالم می

 کنم. داشت کفیل دارم، معرفی می

 

 در صورت عدم معرفی کفیل دستور قاضی به این شکل است : 

  با توجه به عجز متهم از معرفی کفیل نامبرده تا معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی گردد.

 

 :به این شکل است  قرار قبولی کفالت

بازپرسی حاضر است با تقدیم فتوکپی شناسنامه و همچنین فتوکپی پروانه . به نشانی ..... در این دادیاری/... به تاریخ .... آقای .... فرزند

دارد حاضر است از متهم پرونده .... آقای ..... در قابل ..... مبلغ کفالت کند تا در صورت احضار متهم و عدم  کسب شماره .... اظهار می

مالئت کفیل محرز است قرار قبولی کفالت صادر و مراتب و با توجه به اینکه هویت و الکفاله را پرداخت کند  ر یا وجهحضور، او متهم را حاض

 خواهم. یل گفت مطلع شدم رونوشت میدارد کف به کفیل اعالم می

 ) وکیل متهم می تواند کفیل او باشد ) وکالت با کفالت قابل جمع می باشد 

 :1 قرار وثیقه -4

ای به مبلغ  حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقهدر مواقع لزوم خواهد که  ر مرجع قضایی از متهم میدر این نوع قرا

 انجام تعهد تضمین   . لزومی ندارد که وثیقه متعلق به خود فرد باشد و توسط او تودیع گردد بلکه شخص ثالث نیز برای معین بپردازد

  .2ثیقه گذاری نمایدضایی اقدام به وتواند در مرجع ق می

 : انواع وثیقه* 
 گیرد. استقبال قرار نمی مورد موجب خروج سرمایه از تصرف متهّم میشود و : وجه نقد  -1

                                                           
 تر باشد.  گیرد که قرار کفالت برای تضمین حضور متهم کافی نباشد و با توجه به اهمیت جرم قرار وثیقه مناسب وقتی صورت می صدور قرار وثیقه -1
گذار معسر شد  وثیقهگیرد. اثر گرفتن مال این است که اگر بعد از صدور قرار قبولی،  در قرار وثیقه ،زمان صدور قرار قبولی وثیقه مال در تصرف دادسرا یا دادگاه قرار می -9

 شود نه وثیقه را ! فقط قرارکفالت و التزام را شامل می 143ماده «  د»چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته ، اعسار او  اثری ندارد و برای همین بند 
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از طرفی  گیرد. استقبال قرار نمی این هم مورد د به بانک صادر کننده است ومستلزم پرداخت کار مز: ی بانکیضمانت نامه  -2

 تواند وثیقه قرار داده شود. ند میکه این س است ال نیست و به لحاظ ارزش و اعتبار مالی آننفسه م نامه بانکی فی ضمانت

بدلیل عدم برخورداری بیشتر دادسراها از ساختمان و تجهیزات کافی )مثل پارکینگ( عمالً مقدور نیست )مورد  : اموال منقول -3

 ( گیرد استقبال قضات قرار نمی

توثیق مال غیرمنقول است. با صدور قرار اخذ وثیقه )این قرار تأمین  ،ین شکل وثیقه در عملتر رایج : اموال غیرمنقول -4

خواهند که در موعد مقرر و در صورت لزوم حضور یابدو برای انجام این  هم مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است( از متهم می

                 (  132م ) ( به ارزش معین تودیع کند  منقولغیر، مال منقول یا بانکی نامه نقدی، ضمانتوجه ای ) تعهد وثیقه

گذار بوده و مرجع صادر کننده قرار فقط باید ارزش ریالی مال مورد وثیقه  بر عهده وثیقه چهار نوع وثیقهانتخاب هر یک از   :نکته 

 ( 132م )ع وثیقه ، فرد بازداشت میشود. را تعیین نماید. و در صورت عدم تودی

قانون اصالح بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ، محاکم قضایی مؤظفند  21به موجب ماده  :نکته 

اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید نامه شخص ثالث را که  در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی بیمه

. ) منظور از محاکم قضایی، مراجع قضایی اعم از دادگاه یا 1 بعنوان وثیقه قبول کنند نامه قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه

 ( -اهمال قانون گذار  –باشد  دادسرا می

 

 قرار وثیقه به این شکل است : 

مبلغ .... ریال از حال تا ختم رسیدگی قرار آزادی آقای .... فرزند .... متهم به .... در پرونده .... به قید معرفی وثیقه اعم از وجه نقد و... به 

گردد تا در صورت معرفی وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد و االّ در بازداشت باشد قرار صادره ابالغ  و صدور و اجرای دادنامه صادر و اعالم می

 شد متهم اظهار داشت وثیقه دارم.

                                                           
نامه تعیین کند )دیه( این امر  ر قرار وثیقه را بیش از میزان بیمهاگر مرجع صادر کننده قرار با در نظر گرفتن میزان مجازات عمل مثالً دیه و حبس تعزیری مبلغ مندرج د -1

 دکتر خالقی (ر قرار قبولی وثیقه اخذ نماید. ) نامه یکی از موارد چهار گانه مذکور باید را نیز جهت صدو موجب سلب تکلیف نشده و مرجع مذکور عالوه بر پذیرش بیمه
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نامه بانکی نباشد الزم است که ابتدا نسبت به  یا ضمانت پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث در صورتی که وجه نقد

در صورت تعدد کارشناسان به  ) گذار به کارشناس دادگستری واگذار میشود ! که این کار به هزینه وثیقه ارزیابی بهای آن اقدام شود

ز تلف عین مال ضبط میشود و اگر و پس از اعالم نظر کارشناس اگر مال منقول باشد برای جلوگیری ا ( قید قرعه انتخاب میشود

م میشود تا مال غیرمنقول باشد مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر امالک به اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک اعال

قرار قبولی وثیقه  قضاییپس از انجام این مقدمات مرجع  نماید. بعدی اقدامنقل و انتقال  نسبت به توقیف آن و جلوگیری از

 (135م . )1رساند گذار می کند و آن را به امضاء شخص وثیقه در میصا

 (ق.آ.د.ک  132م ) های احتمالی باشد خصوصی و خسارت های مدعی مبلغ وثیقه هم نباید کمتر از خسارت 

 : در چند حالت سلب مسئولیت میشوند گذار کفیل و وثیقه  *

 ( 132تبصره ماده  در هر مرحله از دادرسی )با معرفی و تحویل متهم  -1

 (ق.آ.د.ک  132یا مختومه شدن پرونده )ماده  متهم حضور به موقع -2

 (ق.آ.د.ک 132ماده  2)تبصره  متهم قدر ح مجازاتکل اجرای حکم یا تعلیق   -3

 کفیل  باید  م ، مته کنند در این حالت با تحویل متهم به مرجع قضایی گذار با معرفی متهم درخواست رفع مسئولیت می کفیل و وثیقه

 (ق.آ.د.ک 132م دیگری معرفی کند یا وثیقه جدیدی تودیع نماید در غیر اینصورت بازداشت خواهد شد. )

 نداردوجود م منعی هاما  ندارد  وجود  یباشد هر چند تصریح تبدیل وثیقه نماید به نظر قابل قبول می  تقاضای گذار  وثیقه  چنانچه 

 تودیعی،وجه نقد بپردازد( بخواهد به جای سند) مثالً  

 ق. م. ا خواهد شد و  722مشمول ماده  گذار وثیقه گیرد و در صورتی که قاضی آن را قبول کند مال دولتی مورد وثیقه قرار نمی

 خود قاضی هم تحت تعقیب قرار گیرد.چه بسا 
 

                                                           
ه قضائی باشد باید نیابت اعطا کرد.اما صدور قرار قبولی وثیقه با مرجع معطی  نیابت است!)مثالً شخص در تبریز متهم شده و در صورتی که وثیقه معرفی شده خارج از حوز -1

ضایی ارومیه نیابت ن باید به مراجع قدر مورد او قرار وثیقه صادر گردیده و وثیقه ای که او معرفی کرده مغازه ای در شهرستان ارومیه است . برای کارشناسی و ارزیابی بهای آ

صدور  -ق.آ. د. ک  61اشاره به  ماده  –داد اما صدور قرار قبولی با مرجع قضایی تبریز است که نیابت داده بود اما اگر کل نیابت قضایی برای انجام پاره ای تحقیقات باشد 

 اشت موقت گفته رئیس حوزه قضائی محلّ باید تایید کند ( ق.آ.د.ک در مورد قرار بازد 33قرار قبولی هم با مرجع مجری نیابت خواهد بود حتی ماده 
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 : 1مدت اعتبار قرارهای تأمین غیر از بازداشت موقت* 

اکمه و در شوند و قانوناً در مرحله تحقیقات و مح گفته در موارد لزوم صادر می 132ماده ای تامین کیفری اعتبار قراره در مورد مدت

یل مختلف زمان بکار بستن ضمانت داله بهر لحضه ممکن است .البته  صورت محکومیت تا اجراء ،دسترسی به متهم الزم است

 رارهای تأمین به اجرا گذاشته شود.ف دادرسی تمام شود قاجراهای این قرارها فرا رسد و قبل از اینکه مراحل مختل

 (وی یا عدم حضور)فرض حضور متهم در مواقع لزوم  کنیم بررسی می 2در فرض 
 

 تواند داشته باشد. فرض می 2 حالتاین  : متهم در مواعد مقرر حاضر شدهالف ( 

ماده .صادر شود یا موقوفی یا حکم برائت چون آثار یکسانی دارد  کند که قرار منع تعقیب گناه بوده و تبرئه شده فرقی نمی متهم بی -1

اداره  یا نیاز به قطعیت دارد؟!کافی است  قرار منع تعقیب یا موقوفی یا حکم برائت آیا صرف صدور.«صادر شود» گفتهق.آ.د.ک  144

دور قرار تأمین دسترسی به متهم ف از صاما هدی به قطعیت نیست.زو نیاگفته صرف صدور کافی است  4452/5حقوق در نظریه 

ین حالت دیگر دسترسی نقض شود و در اکه صادر شده و قطعی نیست با اعتراض شاکی است و ممکن است که قرار منع تعقیب 

پرونده » به مختومه شدن اشاره دارد  132 همچنین صدر م« کیفیت مختومه شود یا به هر » گفته که در ادامه  144 نیست. م به متهم 

موقت باید به اما در مورد قرار بازداشت  پرونده ،قطعیت رأی صادره است.که یکی از شرایط مختومه شدن « ختومه شده باشد م

 مین دانست بدلیل رعایت تعلیق اجرای مجازات کافی برای رفع اثر از قرار تأیا صرف صدور رأی برائت ق.آ.د.ک  213استناد م 

 اصل برائت.

یا در این مورد اجرای حکم جزایی  132ماده  2مجرم تشخیص داده شده و محکوم شده: تبصره  ا یافته امّفرض دوم متهم حضور  -2

( مثالً تحویل شروع به اجرا است نه اتمام اجراء منظور از اجراء، داند! ) تأمین می ع اثر از قرارتعلیق مجازات را عاملی برای رف

اجرا حکم جزایی محسوب یط شده باشد( شروع به سای نقدی یا دیه )چنانچه تقمحکوم علیه به زندان یا پرداخت اولین قسط جز

 میشود.

 

                                                           
 علت این که مدت اعتبار سایر قرارهای تامین را با بازداشت موقت جدا بررسی می کنیم این است که مواعد قرار بازداشت متفاوت است. -1
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 : متهم در موارد مقرر حاضر نشده است ب (

التزام  اگر خود متهم آید. متهم حضور نیافته و محکوم شده است: ضمانت اجراهای قرارهای تأمین در این فرض به اجراء در می -1

 تعیین تکلیف نموده ) وجه التزام اخذ و وثیقه ضبط می شود ( 141اده صدر م یا وثیقه داده باشد 

اخطار می شود  ثیقه گذارکفیل یا و بهتعیین تکلیف نموده است ) 141قسمت اخیر ماده  شدشخص دیگری کفالت یا وثیقه داده بااگر 

) به موجب رای وحدت رویه شماره ستانروز متهم را تسلیم نمایند در صورت عدم تسلیم و ابالغ واقعی به دستور داد 21ظرف 

وجه الکفاله از آنها اخذ و وثیقه  با احیا دادسرا مجدداً ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام از وظایف دادستان شناخته شده( 224

 ( 1ضبط خواهد شد

ضبط وثیقه یا وجه الکفاله ، ابالغ باید واقعی باشد.  کند که متهم را حاضر نمایند اما براینی کفیل و وثیقه گذار را ملزم می ابالغ قانو

اگر معلوم شود که کفیل یا  141به موجب م .  کافی برای شروع ضمانت اجرای قرار تأمین باشد ،امّا ممکن است ابالغ قانونی هم 

  قعی،نشانی واقعی خود را اعالموثیقه گذار ) وثیقه گذار می تواند خود متهم باشد یا شخص دیگری ( به منظور عدم امکان ابالغ وا

 .کفاله یا ضبط وثیقه کفایت می کندابالغ قانونی برای اخذ وجه البه این منظور از محل خارج شده اند   یا  نکرده

  د. ک(ق. آ 142 مکرده است ) متهم را ممنوع ضروریگذار احضارهای غیر، قانون روا لوگیری از احضارهای نابرای ج . 

 و 143م ) روز در دادگاه عمومی 12رف ظالتزام یا ضبط وثیقه قابل اعتراض است  الکفاله یا وجه مبنی بر اخذ وجهدستور دادستان 

( حتی اگر بعد از موعد با احیا مجدد دادسرا از وظایف دادستان است نه رئیس حوزه قضایی 224رأی وحدت رویه گفتیم که به موجب 

ضبط یا وثیقه  اخذ و الکفاله وجه بازهمشده متهم حاضر شود و حکم محکومیت به اجرا گذاشته شود  گذار داده روزه که به کفیل یا وثیقه 21

 . انسته اند به تعهد خود عمل کنندچون نتو . خواهد شد

 پرداخت خسارت بزه دیده از محلّ قرارهای تأمین: *

 بینی شده است. پیشآ.د.ک ق. 147و  132امکان پرداخت خسارت بزه دیده از محل قرارهای تأمین در ماده 

 بینی شده است. فرض پیش 2از هم در ب

                                                           
 ور جلب متهم نیز صادر کرد.دست 117تواند به استناد ماده  الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه می در کنار اخذ وجه - 1
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حاضر نها هم نتوانستند متهم را گذار شد و آ خطار به کفیل و وثیقهاگر متهم حاضر نشد و اگفته  147ماده تخلف متهم از حضور:  -1

داشته باشد ضبط میشود و به شاکی  خسارت مدعی خصوصی از تأمین پرداخت و مازاد آن به نفع دولت در صورتی که مازادیکنند 

میلیون باشد و خسارت  71ارزش مال مورد وثیقه و میلیون  21یعنی اگر مبلغ وثیقه میزان محکوم به پرداخت خواهد شد.فقط تا 

ن میلیو 31 و میلیون به نفع دولت ضبط میشود 11میلیون به مدعی خصوصی داده میشود،  11میلیون تومان باشد،  11مدعی خصوصی 

 د.برگردانده میشوبه متهم 

 زده است که قابل بررسی است.ق.آ.د.ک  132رفی متناقض با ماده ح 142ماده م تخلف متهم از حضور: عد -2

ور را بررسی کرده یعنی هر موقع مقام قضایی خواسته،متهم حاضر شده اما ماده از قرار فرض عدم تخلف متهم از حض 142مادّه 

 132ماده  2تبصره  گرداند اما مازاد را بر میولی  شود و خسارت بازهم از قرار تأمین اخذ می به فته محکومٌتأمین رفع اثر نکرده و گ

     این که  ) شود  از قرار تأمین رفع اثر میو محکومیت وی و عدم تخلف در فرض حضور متهم گفته و رسد. تر می به نظر صحیح

ست که در فرضی که شخصی غیر از متهم وثیقه داده و تعهدش حاضر کردن متهم در اشتباه است به این دلیل ا 142می گوییم ماده 

و ی او کسر شود مواقع لزوم است و متهم را نیز در مواعد مقرر حاضر کرده،چرا با محکومیت متهم ،خسارات و محکومٌ به از وثیقه 

 این درست نیست.

 : گذار فوت کفیل یا وثیقه* 

  گذار حاضر کردن متهم است. ا وثیقهکفیل ی تعهد اصلی 

 مبنی بر کفیل و وثیقه گذار اصلی  رای تضمین اجرای تعهد اصلی است.یعنی تعهدب تعهدی فرعیالکفاله یا ضبط وثیقه  پرداخت وجه

نها باید تعهد آنها و با فوت آاصالً متهم را نشناسند  وراث ممکن استچون متهم غیرقابل انتقال بر وراث است.حاضر کردن 

نتوانستند متهم را حاضر کنند تعهد فرعی به اجرا در  کفیل و و ثیقه گذار روزه و ابالغ واقعی 21اما اگر بعد از اخطار  ی شود.منتفهم 

هد مالی است به وراث آید که در این مرحله اگر فوت کنند چون فوت آنها در اجرای این تعهد نقشی ندارد و ماهیتاً یک تع می

روز تمام شود تا  21باید  ق.آ.د.ک حق اعتراض دارند ) 143به موجب ماده  رت این وراث هستند کهدر این صو منتقل میشود
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روز تمام نشده تعهد فرعی مجری  21روز فوت کنند هیچ مسئولیتی ندارند چون تا  21آید ، اگر در اثنای  در  تعهد فرعی به اجرا 

 نیست (

 !اخت وجه الکفاله جایز نیستا عدم پرد: بازداشت کفیل به دلیل عدم معرفی متهم ینکته 

  : 1قرار بازداشت موقت  -6

 (ق.آ.د.ک 35 )ماده  . ت نیاز به توجیه و استدالل داردبرخالف سایر قرارهای تأمین، صدور قرار بازداشت موق 

 أیید دادستان اگر از دادگاه صادر شود صادر کند به ت ا این قرار نیاز به تأیید دارد.در دادسرا اگر بازپرس یا دایاربرخالف سایر قراره

 ( ق. آ. د. ک 33ق. ت و ماده  3بند ح ماده  به تأیید رئیس حوزه قضایی )

 ( .ق.ت 3ماده  «ز»بند  دادیار کلیه قرارهایش باید با تأیید دادستان برسد ) 

  قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است  ی تامین،برخالف سایر قرارها. 

 2.د به تأیید رئیس حوزه قضایی برسدگاه کیفری استان صادر شود باز هم بایاگر از داد 

 اگر شاکی تقاضا نکرده باشد رسد ق. آ. د. ک( به نظر می 32)م  ین قرار منوط به تقاضای شاکی استالناس صدور ا در حق 

امری که در  باشد اقدام به چنین کاری نکند. میشت تواند حتی در مواردی که قانوناً مجاز یا ملزم به صدور قرار بازدا مرجع تحقیق نمی

 شود. عمل هم رعایت نمی

  یاری و در بعضی موارد الزامی است.صدور قرار بازداشت موقت در بعضی موارد اخت 

 

                                                           
 به این قرار توقیف احتیاطی هم گفته میشود. -1
 نظر وجود دارد : 9که با سیستم تعدد قضات رسیدگی می کند در مورد صدور قرار تأمین ) کلیه تامین های کیفری(  در دادگاه کیفری استان  -9

 نیاز به موافقت همه اعضا ندارد چون: -1

 ازمند تشکیل جلسه دادرسی نیست که نیازمند حضور هم اعضا باشد.صدور قرار تأمین نی -

 پذیرد که قاضی عالی در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی اخذ تامین کند. تواند به تنهایی قرار تأمین صادر کند منطق قضایی نمی در جایی که قاضی دادسرا می -

 نیاز به موافقت همه اعضا دارد چون: -9

 شود رسمیت آن با حضور همه قضات است. ن تصمیم و اقدام از سوی دادگاه کیفری استان گرفته میاگر ای -

 اگر اختالفی حاصل شد نظر اکثریت اعضا مالک است. -

 اگر امری به تبع صدور تصمیم قضائی صورت گیرد مانند نامه معرفی به زندان حضور کلیه اعضا الزم نیست. -

د حد مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح شود در مرحله تحقیقات قرار تأمین توسط یکی از اعضا بتواند صادر شود ) دکتر مهاجری ( ) در موررسد اگر پرونده  به نظر می

 زنا و حد لواط پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شود(
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 .د.ک(ق.آ 32) ماده   : بازداشت موّقت موارد جواز صدور قرار *

  : است جایزموقت  جه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشتدر موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود داللت بر تو
 

 باشد. 1جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو -الف 

  .2مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد حداقلجرائم عمدی که  -ب 

  . 3جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی -ج 

ردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دالیل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و در موا -د 

از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری  یا سبب شود که شهود

  .4مودن

  در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز . -ه  

  2شود فسادبودن وی موجب  جایز است که آزاد در صورتی بازداشت متهم7در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد  - 1تبصره 

  )ج ( نیز الزامی است. و )ب ()د( در بندهای )الف ( ،   رعایت مقررات بند - 2تبصره 

 ق.آ.د.ک ( 36) ماده  موارد لزوم صدور قرار بازداشت * 

( این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود داللت بر توجه 32در موارد زیر با رعایت قیود ماده )(  37ماده 

ر حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت است و تا صدو الزامیاتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت 

  آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

 . 1محاربه و افساد فی االرض ، آدم ربایی ، اسیدپاشی و 5قتل عمد -الف 

                                                           
 محاربه و مجازات سرقت حدّی برای بار اوّل و دوّم.هم یکی از مجازات های « قطع عضو»مجازات محاربه است و «  صلب» -1
سال را شامل  3زیر ،این موارد را هم شامل میشود)سال حبس  4سال یا  3سال به باال را شامل میشود و حتی مواردی که حداقل و حداکثر تعیین نکرده و فقط گفته  3همچنین  -2

 نمی شود (

 ( 19م.ا مصوب ق. 734الی  791جرایم علیه امنیت ) مواد  -3
ضابطه مشخص کرده است یعنی «  د »قانونگذار مصادیق معرفی کرده ) اینکه در چه جرایمی میتوان قرار بازداشت موقت صادر کرد ( و در بند « الف، ب، ج، ه » بندهای  - 4

در هر « ه  الف، ب، ج،» کند . یعنی عالوه بر بندهای  تهم را توجیه مینه اهمیت جرمی خاص بلکه اوضاع و احوال خاص یک جرم اقدام به صدور قرار بازداشت م«  د »در بند 

 ( دکتر آخوندی نظرمخالف دارددکتر خالقی . البته  وجود داشته باشد صدور قرار بازداشت موقت جایز است )« د»جرم دیگری که مالک بند 
کایت هم قابل تعقیب هستند. شاید بتوان این ابهام را این گونه بر طرف کرد که بگوئیم منظور از جرائم منافی عفت جرائمی هستند که عمدتاً جنبه عمومی دارند و بدون ش -1

ایت خود را برای وجود جنبه شخصی وجود شاکی خصوصی است. و آن دسته از جرائم منافی عفت است که در آن شخصی معینی هم که از ارتکاب جرم متضرر گردیده، شک

 مانند قربانی زنای به عفت. ) دکتر خالقی (تعقیب متهم ارائه داده است 
 منظور از فساد اخالقی است. ) دکتر خالقی ( 39در ماده  1شاید بتوان گفت منظور از فساد در تبصره  -6

ر قرار بازداشت موقت الزامی اگر نه طبق پیش بینی شده به نظر می رسد اگر بیّنه داشته باشند صدو 31و هم در بند الف ماده  39ماده « ه»در مورد قتل عمد که هم در بند  -7

 ) دکتر خالقی ( اختیاری است. 39ماده 
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  حبس دائم باشد. یا 2در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام -ب  

یک فقره سابقه هبرداری ، اختالس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل جرائم سرقت ، کال -ج 

  .3به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را داشته باشد دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعییا  محکومیت قطعی

   .4ددر مواردی که آزادی متهم موجب فساد باش -د 

 در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد. -ه 

 
   به شرط اینکه« 7...تا صدور حکم بدوی ادامه پیدا خواهد کرد » در این ماده برای قرار بازداشت موقت ،مدت مشخص شده    

 «از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم ارتکابی تجاوز ننماید » 

 الزامی است.در این موارد هم  ق.آ.د.ک 32ماده  « د»مندرج در بند  رعایت قیود 
 

 قرار بازداشت موقت در قوانین خاص *
 

دیگر  هر وسیله  قتل به وسیله چاقو یا مورد متهمین ارتکاب جرم در   1344مصوب   ماده واحده قانون لغو مجازات شالق  -1

ه واحده مربوط به قتل عمد با هر وسیله است اما ماد ق.آ.د.ک37اده ( صدر م عمد و خطا را شامل نمیشود شبه )قتل است

 تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.در این ماده واحده بیان شده مدت بازداشت های عمدی با چاقو یا هر نوع اسلحه است! و  جرح

 هزار ریال 222بیش از  رشوهمیزان هر گاه  ارتشا و کالهبرداری اختالس و قانون تشدید مجازات مرتکبین 3ماده  4تبصره   -2

  بیان کرده که اگر  اختالس  در موردفوق  انونق 7ماده  7تبصره الزامی است و  ماه 1به مدت باشد صدور قرار بازداشت موقت 

 بمدت یک ماه الزامی است. بازداشت 6 ریال باشد هزار  122 بیش از

                                                                                                                                                                                                                      
االرض و مجازات صلب است.می دانیم که صلب در قانون فقط برای محاربه پیش بینی شده است .قانون گذار یک بار به مجازات توجه  ابهام اول در مورد محاربه و افساد فی -1

ت موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت محسوب کرده و یک بار هم به عنوان محاربه توجه کرده و از موارد الزامی صدور قرار بازداشت موق از 39کرده و در بند الف ماده 

 کتر خالقی () دمحسوب می کند! در آزمون اگر سوال طرح شد به تفکیک باید پاسخ داد.یعنی صلب از موارد اختیاری و محاربه از موارد الزامی خواهد بود . 
پیش بینی شده است   ) به نظر در جرایمی که مجازات آنها اعدام است  31پیش بینی شده هم در بند ب ماده  39ابهام دوم در مورد اعدام است. که هم در بند الف ماده  -9

 ،صدور قرار بازداشت موقت الزامی است (
قرار بازداشت الزامی صادر می شود و تا صدور حکم  31داشته باشد و اکنون متهم به ارتشا باشد طبق بند ج ماده تکراری بودن جرایم شرط نیست . یعنی اگر سابقه به جعل  -3

 . هم ادامه خواهد یافت
 است که همچنان باید گفت منظور از فساد ،فساد اخالقی است . 31ماده « د»م در مورد فساد مندرج در بند سوابهام   -4
 ق.آ.د.ک ( ، مدت به همین شکل باشد. 39قرار بازداشت های اختیاری هم )ماده  به نظر می رسد در مورد -1
 و این است الزامی ماه یک مدت به موقت بازداشت قرار صدور ، کافی دالئل وجود صورت در ، باشد میلیون یک بر زائد  اختالسدر مورد افراد نظامی در صورتی که میزان  -6

 .بود نخواهد تبدیل قابل رسیدگی مراحل از یک هیچ در قرار
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    ا زمانی مجری است که متهم سابقه به ارتکاب جرایم مندرج در همان ق.آ.د.ک در مورد اختالس و ارتش 37ماده « ج»بند

 4،طبق تبصره هزار ریال باشد 111یا اختالس زائد بر هزار ریال باشد  211را داشته باشد اما اگر سابقه نداشته و مبلغ ارتشا زائد بر  ندب

 واهد شد.ماه صادر خ 1قرار بازداشت موقت الزاماً  به مدت  .م.م.ا.ا.کق.ت 3ماده 

 : قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم مواد مخدّر برای قرار بازداشت موقت موعد خاصی پیش بینی کرده است  35 ماده -3

 « بود نخواهد ماه 2 از بیش حال هر به موقت بازداشت مدت طول » 
 

 : بازبینی قرار بازداشت موقت *

د نزد دادستان اگر دادستان با قرار نبرای اظهار نظر بفرستاین قرار را  ت موقت بایدبازپرس یا دادیار صادر کننده قرار بازداش 

و بازداشت میشود ق.آ.د.ک  132اگر نتوانست وثیقه تودیع کند طبق م ترین قرار وثیقه است و اشد مناسببازداشت موافق نب

 . نیازی به موافقت دادستان ندارد

  دادگاه عمومی مورد مرجع رسیدگی به اعتراض حسب قابل اعتراض است و  ده روزظرف دسرا قرار بازداشت صادره از دا

 است. یا انقالب

    باشد. می روز 12ر استان ظرف مدّت دادگاه تجدید نظقرار بازداشت موقت صادره از دادگاه قابل اعتراض در 

    باشد و استناد به  بل اعتراض در دیوان عالی کشور میقا 4تبصره  21و ماده  21طبق ماده اگر از دادگاه کیفری استان صادر شود

ادگاه را عام حکم دق.آ.د.ک  33ماده  ار بازداشت صادر شده صحیح نیست و تعدد قضات برای توجیه غیرقابل اعتراض بودن قر

 ورزند ها تأکید می قرار بازداشت صادره توسط دادگاه هم بر قابل اعتراض بودن 235شماره  رأی وحدت رویهاستفاده کرده است و 

 . ( داند )اداره حقوقی این قرار را قطعی می

   داشت موقت را نیز قرار باز  به ادامه  بازداشت صادره را دارد حق اعتراضقرار  حق اعتراض به این که بر   متهم عالوه

  بازپرس مکلف است ظرف اید و بنمتقاضای رفع بازداشت خود را  بازپرستواند از  ت متهم میق. 3ماده  «ح» دارد و طبق بند

  . 1تفاده کندبیش از یک مرتبه در ماه اساز این حق خود  نمی تواندمتهم  .دادستان اعالم داردبه نظر خود را روز  12

                                                           
 ماه پس از صدور( 1تواند از این حق خود استفاده کند، یک ماه پس از هر بار درخواست است نه ماه شمسی ) مرتبه در ماه نمی 1منظور از بیش از  -1
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 اما در دادگاه مانند دادسرا متهم نمی تواند بینی شده است! )حتی کیفری استان(  پیش 35ماده در  رفع قرار بازداشت در دادگاه

 ر هر ماه به قرار بازداشت خود اعتراض نماید .د

   بینی شده  مذکور تکلیف هم برای مرجع صادر کننده قرار پیشماده عالوه بر حق اعتراض به قرار بازداشت موّقت و ادامه

برای سایر  ماه یک بار 2ماه یک بار برای جرایم داخل در صالحیت کیفری استان و هر  4) هر  است. که در فواصل زمانی معین

از فراموش شدن متهم است. قرار کفالت یا وثیقه  برای جلوگیریحکم این ماده  . 1بازبینی قرار دهدمورد این قرار را  جرایم ( 

گیرد مگر اینکه منتهی به بازداشت شده باشد.آنهم فقط در دادسرا .اگر در مرحله دادگاه باشد ، قرار کفالت  مورد بازبینی قرار نمی

 ( ق. ت 3بند ط ماده  ) .بازداشت ،قابل اعتراض نیست هی بهمنت

   منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده  یف تا زمانی وجود دارد که پرونده اتمامی متهماین تکل ق.ت 3ماده « ط»طبق بند

 دادیار بازپرس یا   توسط است کهیا قرار مجرمیت  باشد و منظور از تصمیم نهایی، موافقت دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب

  صادر میشود.

 در مورد قرار مجرمیت تصمیم نهایی صدور کیفر خواست است. نکته :

   نی قرار نظیر بیم فرار یا مخفی شدن متهم است که در زمان بازبی یدالیل خاصه برای ابقاء هم،هعلل موجمنظور از وجود

 همچنان وجود داشته باشد.

  ماهه یا چهار ماه مثل صراحت  2حکم قانونگذار مبنی بر لزوم ادامه بازداشت متهّم تا زمانی بیشتر از  منظور از جهات قانونی

  حکم به وی ادامه پیدا کند. ق. آ. د. ک که باید تا صدور 37ماده 

 ق.ت ( 3) طبق بند ط ماده  . هم باید مستدل باشد تامین ابقاء قرار 

 

                                                           
ماه قرار بازداشت  1برای ارتشا و اختالس که در قانون تشدید  در مورد قرار بازداشت مندرج در قوانین خاص باید در مواعد خاص خود مورد بازبینی قرار بگیرند. ) مثالً -1

 ه (ه 4یا  9ماه یک بار مورد بازبینی قرار گیرد نه در مهلت  1اجباری پیش بینی شده است، این قرار باید هر 

پس در جرایم مواد مخدر برای « ) بود  نخواهد ماه 4 از بیش الح هر به موقت بازداشت مدت طول »قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی را پیش بینی کرده است  37 ماده *

باشد ) چون گفته صدور  نشده حکم صدور به منتهی اتهامی پرونده مذکور درمدت ماهه پیش بینی شده است و تابع قانون خاص خود می باشد( چنانچه 4بازداشت موقت سقف 

 بازداشت قرار ابقا برای موجهی علل یا قانونی جهات آنکه مگر باشد می فوق تأمین قرار تخفیف یا فک به مکلف ر،قرا کننده صادر مرجع( حکم پس دادسرا را شامل نمی شود

 .شود ابقامی قرار مزبور جهات و علل ذکر با صورت این در که باشد داشته وجود
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 بینی شده است( برای بازداشت موّقت پیش موعد 3) : مدت قرار بازداشت موقت *

اگر جهات دانست.ماه  2و در سایر جرایم باید ماه  4یفری استان در جرائم صالحیّت دادگاه ک را حداکثر مدت بازداشت متهّم -1

خاتمه قرار حال اگر این قرار بازداشت مدام تمدید شد موعد دیگر برای .شود قانونی یا علل موجهه وجود داشته باشد ابقاء می

 بازداشت موقت 

که در این صورت متهم  .است آن جرم بینی شده در قانون برای پیش حبسحداقل میزان  رسیدن مدت بازداشت متهم به -2

 باید آزاد شود. 

وز تجا یمقرر قانونی جرم ارتکاب مدت مجازاتحداقل نباید از  قرار بازداشت موقت ق. آ. د. ک که گفته شده )مدت 37در ماده 

 به دلیلبازداشت مثل ) منتهی به بازداشت های تامیننه قرار شود  یرا شامل م قرار بازداشت موقتفقط نماید( معلوم میشود 

ی را ) هر بازداشت در هر حال نباید بازداشت متهمق.ت گفته  3ماده « ط»اما در ذیل بند  (یا معرفی کفیل تودیع وثیقهاز  عجز

 ن جرم تجاوز نماید.مجازات حبس مقرّر در قانون برای آاز حداقل  زاداشت موقت (شامل می شود نه فقط قرار با

مالک خاتمه قرار بازداشت موقت را  37ق.ت دارد این است که م  3م « ط » ق.آ.د.ک با بند  37تفاوت دیگری که م 

وارد « ط») ایرادی که به بند  ات حبسمجازگفته رسیدن به حداقل « ط » می داند ولی ذیل  بند مجازات قانونی  رسیدن به حداقل

 جرمی شالق و جزای نقدی باشد مالک  است و اگر مجازات  پیش بینی نشده   مجازات حبس  است این است که در همه جرایم

 چیست ؟! (

 ،شدباماهه یا قبل از رسیدن به حداقل حبس  4ماهه یا  2ممکن است زودتر از مواعد  که ویصدور حکم توسط دادگاه بد -3

 بینی شده است. پیش 37در صدر ماده که  استموعدی دیگری برای پایان دادن به بازداشت متهّم 

تواند بیشتر از حداقل باشد به طریق اولی موارد اختیاری یا بازداشت ناشی از سایر قرارهای  وقتی موارد الزامی نمی:  نکته

 . تواند بیش از این مدّت باشد نمی تأمین

که  کند را ایجاب میاین ( خود ق.آ.د.ک 213م وی مبنی بر برائت باشد مشکلی نیست و اصل برائت )دادگاه بداگر صدور حکم  

اما اگر مبنی بر محکومیّت باشد به خصوص در جرائم مهمی که مجازات آن اعدام است آزادی متهم، هدف از  متهم آزاد گردد
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زمانی که  ادامه پیدا کند تا در این موارد قرار رسد ه نظر میبرد و ب ال میصدور قرار تأمین را که دسترسی به متهم است را زیر سؤ

) ایرادی که وارد است این که حداقل مجازات همیشه قابل تشخیص نیست مثالً در مجازاتی  حداقل مجازات مقرّر تجاوز نکنداز 

 ضربه شالق حداقل چگونه تعیین می شود ؟( 22تا  عدام یامثال

اگر مبنی بر محکومیت ه بدلیل دیگری در بازداشت باشد.باید فوراً آزاد شود مگر اینکمتهم مبنی بر برائت باشد ه حکم دادگااگر  پس

 هم در بازداشت خواهد ماند.حکومیت به بیش از حداقل بدهد بازاما اگر دادگاه حکم به مداقل برسد باز هم باید آزاد شود.باشد و به ح

  آ. د. ک( 32همیت در ردیف حکم قرار داده شده است )م قرار بازداشت موقت از لحاظ ا 

  را داشته باشد تا ق.آ.د.ک  32 م« د»قانون باید قیود  بند موجب ق.آ.د.ک ( به  37قرار بازداشت موقت اجباری) ماده

 صادر کرد.بتوان 

 ماده  «ه»ت امّا از طرف دیگر بند زم نیسال 32د مادّه قیوبینی شده به نظر رعایت  ر قوانین خاصّ که بازداشت موقت پیشد

 بینی شده.یعنی قوانین خاص را هم شامل می شود . به موجب قوانین خاص پیشدر کلیه جرائمی که ق.آ.د.ک گفته  37

  المللی توصیه شده موارد صدور قرار بازداشت موّقت به حداقل برسد میثاق بین 2ماده در. 

 قت هزینه دادرسی ندارد.ازداشت موّاعتراض متهم به قرار ب نکته :

 یازی به تأیید مجدد اگر دادگاه در مقام حل اختالف بازپرس و دادستان نظر بازپرس را تأیید کرد )فک قرار بازداشت موقت( ن 

 دادستان نیست.

ید صرفاً در همان دهد و با تواند نظر دیگری دادگاه در مقام حلّ اختالف بین بازپرس و دادستان )مثالً قرار مجرمیّت( نمی : نکته

 مورد حل اختالف کند. 

 . رس نیازی به تأیید دادستان نداردابقاء قرار بازداشت توسط بازپ :نکته 

 ماه یک بار و به اعتبار جرم قتل عمد 2عتبار سرقت هر ااتهام باشد مثل سرقت و قتل عمد به  2اگر متهم دارای  :  نکته

 . دبازبینی خواهد شبازداشت ماه یک بار  4هر 
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علیه به موجب  شود که محکوم ها از روزی شروع می ی حبس مدت کلیهق.آ.د.ک  227ق.م.ا و ماده  12به موجب ماده  : نکته

 .حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد

د دادگاه پس علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باش چنانچه محکوم : تبصره

. ) طبق رای وحدت رویه کند از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می 

در صورتی که محکوم علیه به جزای نقدی محکوم شده باشد ، ایام بازداشت موقت در جزای نقدی موثر بوده و از آن کسر  274

 خواهد شد (

 ت با دادسرا تمام شد.و باید وارد دادگاه شویم .به این مثال دقت کنید:در حقیقت کار ما به طور موقّ تامین کیفری تمام شد . قرار

           بازپرسی تبریز مطرح  2شکایت می کند.پرونده در شعبه  تصرف عدوانیقای سعید ایمانی به اتهام از آ آقای مهدی شکری

در شعبه بازپرسی حاضر می شود.بازپرس به  ریق احضار نامه به شعبه احضار و ایشان نیز در موعد مقرراز ط ایمانی می شود.آقای

تحقیقات مقدماتی را شروع می کند.آقای ایمانی با قید ( ) وثیقه تفهیم اتهام می نماید و ضمن صدور قرار تامین  آقای ایمانی

با بررسی دالیل و مدارک موجود به علت عدم کفایت دالیل قرار منع  زپرسیوثیقه به مبلغ صد میلیون تومان آزاد می شود.شعبه با

ق.ت برای اظهار نظر به  3ماده « ل » و بند « ک»تعقیب آقای سعید ایمانی را صادر می نماید و پرونده را در راستای اجرای بند 

برای حل اختالف  3ماده « ل»ه به استناد ذیل بند استحضار دادستان می رساند.دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت می کند و پروند

 در « (ل»، دادگاه است ، ذیل بند  مرجع حل اختالف بین بازپرس و دادستان در مورد قرار منع تعقیب ) بین بازپرس و دادستان

قرار منع ازپرسی از طریق همان شعبه ب.موافقت می کند ()قرار منع تعقیب دادگاه عمومی مطرح و شعبه با نظر بازپرس 3شعبه 

ظرف یک  ، 3ماده« ن»بند  1هم به استناد شق  ابالغ می شود.آقای شکریشکری  مهدی به آقایتعقیب آقای سعید ایمانی 

ق.ت (  3م « ن» روز فرصت دارد ،بند  11برای اعتراض  ) هفته اعتراض خود را به قرار منع تعقیب صادره اعالم می دارد

مرجع رسیدگی به اعتراض از قرارهای صادره از  ) دادگاه عمومی مطرح می شود 2اض در شعبه .پرونده برای رسیدگی به اعتر

وارد رسیدگی می شود و با مالحظه پرونده و دالیل  و بدون حضور دادستان دادگاه در خارج از نوبت اداری . دادگاه می باشد ( دادسرا،

ق.ت  3بند ن ماده ) مجرمیت دارد.و این تصمیم دادگاه قطعی است ه برو مستندات با قرار منع تعقیب مخالفت می کند و عقید
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حال با ختم تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت ،کیفر خواست صادر و پرونده آقای ایمانی باید برای رسیدگی به دادگاه ارسال (

همان دادسرا می گردید پرونده در  اگر قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می شد و قطعیدوستان دقت داشته باشد شود .

کردیم که رسیدگی را قرار مجرمیت صادر آقای ایمانی در مورد است و به همین خاطر  رسیدگی مختومه می شد اما هدف ما ادامه

  کارمان فعالً با دادسرا تمام شد و باید وارد دادگاه شویم.پس ما با کیفر خواست ادامه دهیم.

 بعد از صدور کیفرخواست ، کیفر خواست خود را بنا به هر دلیلی مسترد کند! دادستان نمی تواند نکته :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...آشنا شویم اما قبل از این که رسیدگی را در دادگاه شروع کنیم اول باید با انواع دادگاه ها و حدود صالحیت آنها    
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  :مراجع رسیدگی را تقسیم می کنیم به 

 بوق به رسیدگی دادگاه دیگری نیست.سمرسیدگی آنها مراجعی است که  : رسیدگی بدویمراجع 

 مراجعی است که رسیدگی آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری است. :مراجع رسیدگی تجدید نظر 

 ()یا همان نخستینجع رسیدگی بدوی انواع مرا* 
 

 عمومی  مراجعالف ( 
 

 ق. ت( 2رد مگر آنکه قانونگذار استثناء کرده باشد. )بند الحیت رسیدگی به هر جرمی را دادادگاه عمومی ص 

 ق. ت( 14بند ج مادّه و  4بندی میشود )ماده  و عمومی جزایی تقسیم دادگاه عمومی به عمومی حقوقی 

 رونده های حقوقی و به شعب جزایی صرفاً پرونده های جزایی فرستاده می شود .به شعب حقوقی صرفاً پ 

ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا  1در صورت ضرورت »ها  ن استثنائی بر صالحیّت ذاتی این دادگاهبا این حال، بعنوا

 ق.ت(  4)م « قوقی، پرونده جزایی ارجاع شودبه شعبه ح

 دادستان تخابان به دادیاران از یکی یا او معاون یا رئیس دادگاه یا دادرسی علی البدل و دادستان حضور با جزایی عمومی دادگاه 

 ( آیین نامه  12و ماده  ت.ق 14 ماده «ج» بند)  آید می عمل به

 ق.ت ( 17) ماده . تصدی شعبه را بر عهده می گیرد دادرس علی البدل زمانی که رئیس شعبه در دادگاه حاضر نباشد 

 

                                                           
 نامه اجرای قانون تشکیل پیش بینی شده است . آیین 1موارد ضرورت در ماده  - 1

 وقی ناشی از جرم )ضرر و زیان ناشی از جرم قابل طرح در دادگاه حقوقی است (دعوای حق -1

 دعاوی جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی  -9

 ه شعبه داشته باشد.یکی کیفری و دیگری حقوقی.بین شعب 9محدود بودن شعبب حوزه قضایی به نحوی که به دلیل جهات ردّ و معذوریت امکان رسیدگی نباشد ) مثال دادگاه   -3

    پرونده به شعبه حقوقی ارجاعکیفری با یکی از طرفین رابطه خویشاوندی و در نتیجه موارد ردّ وجود دارد در این حالت به دلیل این که  شعبه کیفری دیگری وجود ندارد 

 شود ( می 

 سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه و مقامات مجاز از طرف ایشان   -4

 دادگاه ها(مراجع رسیدگی )فصل چهارم : 
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 ( دادگاه اطفالصی ) ( مراجع تخصّ ب

با  به تشخیص رئیس قوه قضائیههمان دادگاه های عمومی هستند  ها دادگاه این . ددادگاه اطفال مرجعی اختصاصی تلقی نمی شو

بینی  پیشق.آ.د.ک  231 ماده رو   این کنند از رسیدگی می نیزبه جرایم اطفال  ،حفظ صالحیت عام خود برای رسیدگی به همه جرایم

 ادگاه عمومی است نمی شود .که در صالحیت د مانع ارجاع سایر پرونده هایی دادگاهها این صی بودنتخصّ کرده

  که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل کسی است» طفل را تعریف کرده  ق.آ.د.ک 212ماده  1 تبصره» 

  2برای دختران » بینی شده است  پیش 21ق.م.ا مصوب  142و هم در م  مق. 1211م  1 بلوغ شرعی هم در تبصرهتعیین سن 

 «ال تمام قمری س 17سال تمام قمری و برای پسران 

 مسئولیت کیفری بر خوردارند ( موانعاز  21مصوب  ق.م.ا 147طبق ماده  ). اصوالً غیرقابل مجازات هستند و نوجوانان اطفال 

  دادگاه می تواند برای طفل پرونده شخصیت تشکیل دهد ) تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال پیش ق.آ.د.ک  222طبق م

 بینی شده است (

 در  1هم طبق مقررات عمومی سال 12رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر ق.آ.د.ک  221بصره ماده ، در توه بر جرائم اطفالعال

 د.باش صالحیت دادگاه اطفال می

 .پس دادگاه اطفال یک مرجع تخصصی است نه مرجع اختصاصی و از موارد بحث ما خارج است 

قانون پولشویی ( و جرایم رایانه ای ) به استناد  11د جرایم پولشویی ) به استناد ماده البته عالوه بر جرایم اطفال در مور نکته :

 ( شعبی از دادسرا و دادگاه عمومی جهت رسیدگی به این جرایم اختصاص داده می شوند .قانون جرایم رایانه ای  31ماده 

 

                                                           
 ، یعنی چه؟« طبق مقرّرات عمومی»گفته  991تبصره ماده  -1

ق.ت( حتی  3ماده  3) تبصره  رسیدگی به جرایم اطفال اصوالً از مقرارت خاصی تبعیت می کند مثالً پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و دادسرا مداخله نمی کند 

و در دادگاه باید ولی یا سرپرست طفل یا وکیل طفل حاضر باشداگر ولی حاضر نشد و  ق.آ.د.ک ( 991وظایفی که بر عهده ضابطین است را خود دادگاه انجام می دهد ) م 

هداری در کانون اصالح و ق.آ.د.ک( قرار تأمین متفاوت ) محدود به قرار وثیقه ، التزام و نگ 991وکیل هم معرفی نکرد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین  می کند ) ماده 

م دید نظر دادگاه در تصمیمات خود)ق.آ.د.ک ( و امکان تج 996ق.آ.د.ک ( حتی نسبت به متهّم  طفل)م  991آ.د.ک (. غیرعلنی بودن رسیدگی ) ماده ق. 994می شود . م تربیت 

ود .یعنی از مقررات خاص سال را هم شامل می شود ( گفته طبق مقررات عمومی رسیدگی می ش 11سال تمام ) خود  11اما در مورد جرائم اشخاص بالغ زیر  ق.آ.د.ک ( 991

مقررات » از  19البته با تصویب ق.م.ا مصوب  . طرح مستقیم در دادگاه و ... تبعیت نمی کند غیر علنی بودن ، ، دادرسی اطفال که در باال ذکر شد مثل تعیین وکیل تسخیری

 سال فاصله گرفته شده است . 11در مورد اشخاص بالغ زیر « عمومی
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و در شده  تفکیک ، پیش بینی شده است 22ق.م.ا مصوب ،بخش دوم از کتاب اول در فصل دهم که اطفال و نوجوانان و تربیتی در نمودار فوق سعی شده مجازات ها و اقداماتی تامینی  ته :نک
 اختیار دوستان قرار گیرد 

سال ١1تا  0بين   

 اطفال و نوجوانان 

 سال ١1زير 

 

مجازات ها و اقدامات 

تاميني و تربيتي 

 اطفال و نوجوانان 

 اطفال و نوجوانان 

 سال ١1تا  ١1بين 

 
 

سال ١1تا  ١٢بين   

 مستوجب جرم مرتكب

شوند قصاص يا حدود  

 

 جرايم مرتكب

شوند تعزيري  

 
 

 اين در. نوجوان يا طفل اخالق حسن در مواظبت و تربيت و تأديب به تعهد اخذ با قانوني سرپرست يا و اولياء به يا والدين به تسليم( الف

 به نتيجه اعالم و ذيل موارد قبيل از اموري انجام به تعهد مذکور اشخاص از مورد برحسب تواند مي بداند مصلحت دادگاه هرگاه صورت

 :نمايد خذ ا را مقرر مهلت در دادگاه

 .آنان با همکاري و متخصصان ديگر و روانشناس يا اجتماعي مددکار به نوجوان يا طفل معرفي -١

 .آموزي حرفه يا تحصيل منظور به فرهنگي و آموزشي مؤسسه يک به نوجوان يا طفل فرستادن - ٢

 .پزشک نظر تحت نوجوان يا طفل اعتياد ترک يا درمان جهت الزم اقدام  -٣

 .ميدهد تشخيص مضر نوجوان يا طفل براي را آنها با ارتباط دادگاه که اشخاصي با نوجوان يا طفل معاشرت از جلوگيري - ٤

 .معين محلهاي به نوجوان يا طفل آمد و رفت از جلوگيري - ٥

 فوق دربند مذکور دستورهاي انجام به الزام با بداند نوجوان يا طفل مصلحت به دادگاه که ديگري حقوقي يا حقيقي اشخاص به تسليم( ب

(  ١١١٣)  ماده مقررات رعايت با آنها، به دسترسي عدم يا و نوجوان يا طفل قانوني سرپرست يا اولياء والدين، صالحيت عدم صورت در

 است ( آنان قبول به منوط صالحيت واجد اشخاص به طفل ) تسليم .مدني نونقا

 .دادگاه قاضي وسيله به نصيحت( ج

 و آمده عمل به تحقيقات به توجه با تواند مي نوجوانان و اطفال دادگاه ماده، اين( ب) و( الف) بندهاي در اشاره مورد تصميمات مورد در

 اقتضاء نوجوان يا طفل مصلحت که بار چند هر خود تصميم در او، رفتار و نوجوان يا طفل وضع از اجتماعي مددکاران گزارشهاي همچنين

 .نمايد نظر تجديد کند

 

 

 .است سه تا يک درجه تعزير اآنه قانوني مجازات جرائمي که درمورد سال پنج تا دو از تربيت و اصالح کانون در نگهداري -١

 .است چهار درجه تعزير آنها قانوني مجازات جرائمي که درمورد سال سه تا يک از تربيت و اصالح کانون در نگهداري -٢

 ريال(  ٤١٠١١١٠١١١) ميليون چهل تا ريال  ١١٠١١١٠١١١ ده از ي نقد جزاي پرداخت يا سال يک تا ماه سه از تربيت و اصالح کانون در نگهداري -٣

 .است پنج درجه تعزير آنها قانوني مجازات جرائمي که مورد در عمومي رايگان خدمات( ساعت بيست و هفتصد تا هشتاد و يکصد انجام يا

 خدمات ساعت هشتاد و يکصد تا شصت انجام يا ريال ( ١١٠١١١٠١١١)  ميليون ده تا ريال(  ١٠١١١٠١١١)  ميليون يک از نقدي جزاي پرداخت- ٤

 (نخواهد بود روز در ساعت چهار از عمومي بيش خدمات ارائه )ساعات .است شش تعزير درجة آنها قانوني مجازات که جرائمي مورد در ومي رايگانعم

 .است هشت و هفت درجة تعزير آنها قانوني مجازات که جرائمي مورد در ريال ( ١٠١١١٠١١١)  ميليون يک تا نقدي جزاي پرداخت -٥

 به ماده، اين( ٣) تا( ١) بندهاي موضوع نقدي جزاي يا نگهداري مجازات به حکم صدور جاي به ارتکابي، جرم و متهم وضع به توجه با دميتوان دادگاه

 سال پنج تا ماه سه براي مورد حسب هفته آخر روز دو در تربيت و اصالح کانون در نگهداري به يا ميکند معين دادگاه که ساعاتي در منزل در اقامت

 .دهد محک

 

 شبهه آنان عقل کمال و رشد در يا و نکنند درک را آن حرمت يا و شده انجام جرم ماهيت سال، هجده از کمتر بالغ افراد هرگاه قصاص يا حد موجب جرائم در -

در حدود و قصاص مجازات اجرا خواهد  ) پس . شد خواهند محکوم فصل اين در شده پيش بيني مجازاتهاي به نهاآ سن به توجه با مورد حسب باشد، داشته وجود

 (  مگر در صورت وجود شبهه در کمال عقل يا رشد يا درک نادرست از حرمت عمل شد

 .کند استفاده بداند، قتضيم که ديگر طريق هر از يا قانوني پزشکي نظر از ميتواند عقل کمال و رشد تشخيص براي دادگاه -

 

 مندرج در جدول باال ،  تصميمات زير نيز قابل اجرا خواهد بود : « ج» تا « الف» عالوه بر تصميمات مذکور در بند هاي

 .جرم تکرار عدم به کتبي تعهد اخذ يا و تذکر و اخطار( د

 .پنج تا يک درجه تعزيري جرائم مورد در سال يک تا ماه سه از تربيت و اصالح کانون در نگهداري( ه

 .است الزامي اند شده مرتکب پنج تا يک درجه تعزير موجب جرائم که نوجواناني و اطفال مورد در فوق( ه) بند مقررات اعمال

 

 مي شود . محکوم فوق 0١ق.م.ا مصوب  7١ماده ( ه) يا و( د) بندهاي در مقرر اقدامات از يکي به

 

مرتكب جرايم 

 تعزيري شوند

 
 

 جرايم مرتكب

شوند تعزيري  

 

.اتخاذ آنها مورد در که در جدول فوق اشاره شده  0١ق.م.ا مصوب  7١ماده ( ج) تا ،(الف) بندهاي در مقرر اقدامات از يکي

 

ب مرتكب جرم مستوج

 شوند حدود يا قصاص

 
 
 

 مستوجب جرم مرتكب

شوند قصاص يا حدود  
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 گزارشهای به توجه با میتواند دادگاهسال است . 12تا  12انان ونگهداری در کانون اصالح و تربیت مختص اطفال و نوج نکته :

 یک تا را نگهداری مدت و کرده نظر تجدید خود رأی در بار یک تربیت و اصالح کانون در او رفتار و نوجوان یا طفل وضع از رسیده

 تجدید بر مبنی دادگاه میمتص. نماید تبدیل او قانونی سرپرست یا ولی به نوجوان یا طفل تسلیم به را نگهداری یا دهد تقلیل سوم

 رأی. باشد گذرانده را تربیت و اصالح کانون در نگهداری مدت از پنجم یک حداقل نوجوان یا طفل که میشود اتخاذ درصورتی نظر

 .بود نخواهد آنها شرایط تحقق با قانونی تخفیفات سایر و مشروط آزادی از استفاده مانع امر این.  است قطعی مورد این در دادگاه

 ( 22ق.م.ا مصوب  21) ماده 

 به حکم مربوط مقررات مطابق نوجوانان و اطفال دادگاه است دیگری مالی ضمان هر یا دیه پرداخت مستلزم که جرائمی در 

 ( 21ق.م.ا مصوب  22 م تبصره) .میکند صادر را خسارت و دیه پرداخت

 حداقل نصف تا را نوجوانان و اطفال تربیتی و تأمینی اماتاقد و مجازاتها تخفیف، جهات احراز درصورت تواند می دادگاه 

 ( 21ق.م.ا مصوب  23) ماده  .نماید تبدیل دیگری اقدام به یا داده تقلیل

 نوجوانان و اطفال مورد در را حکم صدور قانون این مقررات رعایت با هشت تا پنج درجة تعزیر موجب جرائم در میتواند دادگاه 

 ( 21ق.م.ا مصوب  24) ماده  .کند معلق را حکم اجراء یا انداخته 1تعویق به

 ( 21ق.م.ا مصوب  27) ماده  .است کیفری آثار فاقد نوجوانان و اطفال کیفری محکومیتهای 
 

 ج ( مراجع اختصاصی

 ر عهده شوند در صورتی که ب مراجع اختصاصی در صورتی که تصدّی این مراجع بر عهده قضات باشد مراجعی قضایی محسوب می

 . شوند غیرقضات باشند مراجع غیرقضایی تلقی می

 اه انقالب، نظامی دادگاه های اختصاصی صالحیّت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنکه قانونگذار تصریح کرده باشد مثل دادگ

 و ویژه روحانیت.

 شناسی است. تخصیص دادگاههای تخصّصی از پیش نهادهای جرم 
                                                           

 به آن اشاره نموده است  19ق.م.ا مصوب  41الی  41یس حقوقی جدیدی است که قانونگذار در مواد  تعویق مجازات تاس -1
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. قصاص عضو ) با قطع  6

                             عضو اشتباه گرقته نشود ( 

 . جرايم سياسي7

. جرايم مطبوعاتي1  

 : ختصاصیمراجع قضایی ا * 

 : دادگاه کیفری استان -1

 .ه بود را معادل کیفری استان دانستایجاد شد 1325وان دادگاه جنایی که در سال شاید بتاین دادگاه با قانون احیاء دادسرا ایجاد شد. 

 بین دادگاه )چون رأی وحدت رویه حل اختالف  صالحیت دادگاه عمومی جزایی دارد از نظر صالحیت ذاتی، صالحیت متفاوت از 

داند اگر ذاتی نبود دادگاه تجدید نظر  میعالی کشور کیفری استان را دیوان  که شعبی از دادگاه عمومی است و دادگاه اطفال

 دانست( می

 ( بنابراین محل استقرار آن مرکز استان می باشد ) باشد از دادگاه تجدید نظر می شعبی این دادگاه از نظر شأن و جایگاه قضایی  

  تبصره  صدردر مورد صالحیت این دادگاه و تعداد قضات آن باید به کند. ا سیستم تعدد قضات رسیدگی میبرخالف مراجع عمومی ب و

 ق. ت توجه نمود. 21ماده  1تبصره  و همچنین.ت ق 4ماده 

 د :دادگاه کیفری استان رسیدگی می کن مورد 2در ق.ت  21م  1ق.ت و تبصره  4طبق تبصره م   نکته :

 

 . جرم مستوجب قصاص نفس 1                                         

  لبدل (یا دادرسی علی انفر مستشار  4نفر رئیس و  1قاضی ) 5جرم با حضور  5به این                                                . حبس ابد 2                                             

 رسیدگی می شود                                                . صلب  3                                             

 . رجم    4              دادگاه کیفری استان 

 . اعدام  5                             
                          

                                                                       

                                                                                          

 

                                                                                                                     

 

 

  انطور که دیدیم دادگاه کیفری استان با سیستم تعدد قضات رسیدگی می کند و چون مقرّ دادگاه کیفری استان مرکز استان می هم

 ماده 2 تبصره . )رسیدگی خواهد کرد دادستان انتخاب به دادیاران از یکی یا او معاون یا استان مرکز شهرستان دادستان حضور باشد با

                          (اصالحی  نامه آیین 12 هماد  اخیر قسمت و ت.ق 21

یا دادرس علی البدل (      نفر مستشار 2نفر رئیس و  1 قاضی ) 3جرم با حضور  3به این 

سیدگی می شودر   

. قصاص عضو ) با قطع 6

 عضو اشتباه گرفته نشود (

 .  جرایم سیاسی7

 . جرایم مطبوعاتی 8
 به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه سیدگی می شود
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   الزم به ذکر است که در این جرایم تحقیقات مقدماتی را فقط بازپرس انجام می دهد و دادیار و دادستان نمی توانند تحقیقات

 ق.ت ( 3ماده « و»مقدماتی جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری است را انجام دهند . ) بند 

 ق.ت در صالحیت دادگاه انقالب است.با  7م  1رسیدگی به جرم محاربه طبق بند های محاربه است که  کی از مجازاتصلب ی

گزینه صحیح  ، در صالحیت کدام دادگاه است« صلب»این وجود به نظر می رسد که در آزمون در صورت طرح سوال به این شکل که 

 دادگاه کیفری استان باشد.

 است  انقالب   ادگاهد در صالحیت   علیه امنیت و جرایم   نوعی از جرم علیه امنیت تلقی میشوند  ن کهجرایم سیاسی با ای

 باشد. حیت دادگاه کیفری استان میاما مصادیقش هر چیزی که باشد در صال

 حیت محلی آن کل باشد و حوزه صال ، محلّ استقرار آن مرکز استان می باشد چون این دادگاه شعبی از دادگاه تجدید نظر می

در به تشخیص رئیس قوه قضائیه امکان تشکیل این دادگاه  برای تسهیل و تسریع در امر دادرسی باشد با این حال قلمرو استان می

 (ق.ت  21ماده  3شهرستان محل وقوع جرم وجود دارد )تبصره 

 نامه آیین 12باشد! )ماده  محل وقوع جرم می تحقیقات مقدماتی جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان با شهرستان :نکته 

 (ق.ت

. مثل قتل عمد که بعداً  اگر دادگاه کیفری استان به جرمی رسیدگی کند بعد متوجه شود که در صالحیت این دادگاه نیست : نکته

 512 حدت رویه) رای و باز هم رسیدگی خواهد کرد نافی صالحیت دادگاه کیفری استان نیست و تشخیص دهد قتل غیرعمد است

 ( هم به همین شکل است 1دادگاه نظامی  در ) (25مورخ 

شخصی که مرتکب چند  اتهام ِ  تعدد در فرض به دادگاه کیفری استان اجازه داده است  512همچنین رای وحدت رویه  : نکته

عمومی است،به جرایم داخل در  به برخی از آن در صالحیت دادگاه کیفری استان و برخی در صالحیت دادگاه  رسیدگی جرم شده و

صالحیت دادگاه عمومی هم رسیدگی کند .این یک نوع صالحیت اضافی است.البته صالحیت اضافی استثنائی بر صالحیت محلی است 

 !!! تثنائی بر صالحیت ذاتی کرده استت رویه آن را اسداما رای وح

 ضاء هیئت منصفه تشکیل جلسه خواهد داد.دادگاه کیفری استان در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور اع 
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 تحت نظارت دادستان عمل رس بازپالبدل به جانشینی  قضایی یا دادرسی علیزه قضایی بخش باشد رئیس حوزه اگر محل وقوع جرم حو

بازپرس می شوند جانشین  الحیت کیفری استان است این افرادچون جرم در ص ) ( نامه آیین 15ق. ت و ماده  3ماده  2)تبصره  کند. می

 خواهند بود ( دادستانق.ت جانشین  3ولی اگر در صالحیت دادگاه کیفری استان نباشد طبق ذیل بند الف ماده 

 

 

 

 

 

 به این مثال توجه کنید :

ست .اما ق.ت با دادگاه کیفری استان ا 21ماده  1ین جرم طبق تبصره رسیدگی به ا ورزقان واقع می شود . جرم قتل عمد در بخش

و چون جرم در صالحیت دادگاه کیفری اول باید تحقیقات مقدماتی انجام شود .تحقیقات مقدماتی جرایم را نهاد دادسرا انجام می دهد 

اما در آیین نامه ق.ت تحقیقات مقدماتی آن در صالحیت دادسرای محل وقوع جرم می باشد  12استان است به استناد ماده 

طر رئیس حوزه قضایی دادگاه وجود دارد .به همین خا ولی که بتواند تحقیقات را انجام دهد. کیل نمی شود( دادسرا تشورزقان)بخش 

نامه( این  آیین 15ق. ت و ماده  3ماده  2تبصره  )علی البدل جانشین بازپرس برای انجام تحقیقات می شوند . بخش یا دادرس

ار مجرمیت صادر می کنند.این قرار نهایی است و ما یاد گرفتیم که قرار های افراد تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند و مثالً قر

 -این قرار به تایید دادستان شهرستانی . نهایی باید به تایید دادستان برسند.اما چون بخش دادسرا ندارد بنابراین دادستان هم ندارد

و اگر موافق بود کیفر خواست می رسد   -دسرای اهر دا -که بخش در حوزه آن واقع شده  -در شهرستان دادسرا تشکیل می شود

حال از این کیفر خواست در دادگاه باید دفاع شود و  ارسال می شود . - تبریز  –صادر می کند و پرونده به دادگاه کیفری استان 

مایندگانش در دادگاه عمومی حضور دادستان یا ن برای -ها دادستان یا نماینده اش حضور دارند در جلسات دادگاه برای همین اصوالً

در  -ق.ت 21م  2ق.ت و دادگاه کیفری استان به تبصره  22دادگاه تجدید نظر به  ماده  ، ق.ت 14جزایی رجوع شود به بند ج ماده 

مورد دادگاه کیفری استان به جای دادستان اهر که کیفر خواست را صادر کرده، دادستان شهرستان مرکز استان یعنی تبریز از 

 بخشجرمی که در 

 اتفاق می افتد
 

یا در صالحیت دادگاه کیفری 

 هستاستان 

یا در صالحیت دادگاه کیفری 

 نیستاستان 

 

 به جانشینیق . ت رئیس شعبه یا دادرس علی البدل  3ماده  6به موجب تبصره 

 .اقدام میکندمربوطه  تحت نظارت دادستان بازپرس،

و ذیل بند الف  عمل می کند )همان ماده دادستانبه جانشینی از دادرس علی البدل 

 ( ق.ت 3ماده 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

  
84 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی کیفری               
فرخواست دفاع خواهد نمود . گفتیم در بعضی موارد به دلیل تسریع در رسیدگی امکان دارد دادگاه کیفری استان در شهرستان محل کی

خواهد شد نه دادستان   تشکیل  شهرستان  همان  دادستان ر  در این حالت جلسه دادگاه با حضو وقوع جرم تشکیل شود .

 ق.ت (  21ماده  3شهرستان مرکز استان )تبصره 

  تهران واجد یک عالوه بر صالحیت ذاتی که از نظر نوع جرم برای دادگاه کیفری استان ایجاد شده است، دادگاه کیفری استان

  ق. ت 4  ره مادهکه در تبص از نوع جرم به موقعیت مرتکب مربوط می شودنظر صرف  نوع صالحیت شخصی نیز هست که

 .شده است  بینی پیش

 اتهامات : کلیه به ق .ت رسیدگی 4ه مطابق تبصره ماد

 اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 شورای نگهبان 

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

 وزراء و معاونین آنها 

 قوه سه معاونان و مشاوران رؤسای 

 ُفراس 

 دادستان و رئیس دیوان محاسبات 

 1 دارندگان پایه قضائی 

 استانداران 

  فرمانداران 

 امی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر )فقط جرایم عمومی ،به جرایم نظامی این افراد در دادگاه نظامی رسیدگی می شود (افسران نظ جرائم عمومی 

  اطالعات استانها  مدیران کل 

                                                           

- 
  رسیدگی می شود . قضات  دادگاه عالی انتظامی البته به تخلفات انتظامی  قضات در  1

در مورد  علیه و  قطعی و در سایر موارد توسط محکوم ضی به مجازات تا درجه پنج، مبنی بر محکومیت قاانتظامی قضات آراء دادگاه عالی * به نکاتی در این مورد اشاره می کنیم : 

 قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات ( . 36) ماده  است. قضات آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر

      انون مورد تردید قرار گیرد، با ح در این قصالحیت قضاتی که صالحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرّ یدگی بهقانون اخیر الذکر رس 44طبق ماده 

 : تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد است. صالحیت قاضی می « دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات »

ـ رئیس سازمان قضائی  6 قضات ـ دادستان انتظامی  1 ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 4 ر ـ دادستان کل کشو 3 یس دیوان عالی کشوررئ -9ـ  ـ رئیس قوه قضائیه1

 نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

 قضات است. ند و سایر موارد در صالحیت دادگاه عالی انتظامیک ـ این دادگاه فقط به صالحیت قضـاتی که صالحیت آنها مورد تردیدقرار گرفته است رسیدگی می1تبصره 

 نماید. ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می9تبصره 

تواند تقاضای  علیه می یدنظر صالحیت است. محکومعلیه در دادگاه عالی تجد ـ رأی دادگاه عالی صالحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم41ماده 

 تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

 شود و در تهران مستقر است ـ دادگاه عالی صالحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می41ماده 
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حتی آنهایی که در صالحیت  هر جرمی شوند.این افراد مرتکب در صالحیت دادگاه کیفری استان است و نوع جرم مهم نیست 

 در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود . -در مورد نظامیان سرتیپی به باال فقط جرائم عمومی  –الب است دادگاه انق

مثالً اگر یک نماینده مجلس در شیراز مرتکب جرم صدور چک بال محل شود رسیدگی به اتهام  وی  ات دارد.ماده داللت بر کلیه اتهام

است.در مورد نظامیان درجه سرتیپی به باال هم فقط رسیدگی به جرایم عمومی اشان در  تهران در صالحیت دادگاه کیفری استان

در حیطه وظایف نظامی، در صالحیت دادگاه کیفری استان است اما اگر همین افراد مرتکب جرم نظامی شوند مثل اختالس 

 هران خواهد بود . صالحیت دادگاه نظامی ت

ان صورت خواهد به آنها منحصراً توسط دادسرای تهر تعقیب و اقامه دعوا نسبت در این صورت تحقیقات مقدماتی، نکته :

 نامه( آیین 14گرفت. )ماده 

سال مرتکب جرمی شوند در دادگاه اطفال رسیدگی می شود اما در  12ق.آ.د.ک اگر اشخاص بالغ زیر  221طبق تبصره ماده  نکته :

 12رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر   27مورخ  225ای وحدت رویه شماره مورد جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفری استان ر

وی ساله مرتکب سرقت شود در دادگاه اطفال به جرم  15سال را در صالحیت دادگاه کیفری استان می داند . پس اگر یک جوان 

 تکب قتل عمد شود در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شدرسیدگی خواهد شد اما اگر مر

   سال با اطفال اشتباه نشود 12بالغ زیر . 

 

 :1 دادگاه نظامی -2

هایی که  ق. اساسی صالحیت این دادگاه فقط برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی است و منظور بزه 152طبق اصل 

رات بر عهده آنان است رهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مق در ارتباط با وظایف و مسئولیت مسلحاعضای نیروهای 

 مرتکب شوند را شامل می شود .

 

                                                           
 محاکم دیگر عبارت به. است شده بینی پیش اسالمی جمهوری اساسی قانون 179 اصل در که است نظامی دادگاه دارد، اساسی قانون جایگاه که اختصاصی محکمه تنها -1

 .اند شده بینی پیش عادی قوانین و فقط ندارند اساسی قانون جایگاه ما، اختصاصی
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 : ویژگی جرم نظامی* 

 باشد.  1: که باید حتماً نظامی شخص مرتکب -1

 باشد ) نظامی صرف یا نظامی در مفهوم عام (شده نظامی مرتکب جرم عمل وی:  -2

 ابل تحقق است.توسط فرد نظامی ق: مثل فرار از خدمت یا لغو دستور که فقط  نظامی صرف الف(

  اختالس در حین انجام وظیفه نظامی.نظامی در مفهوم عام مثل سرقت و  ب (

نظامی اگر به مناسبت شغل یا وظیفه خود جرم مرتکب شود در صالحیت دادگاه نظامی است مثل اخذ رشوه توسط مامور راهنمایی و 

 . ت دادگاه عمومی است. ولی اگر خارج از شغل یا وظیفه باشد مثل سرقت در صالحی رانندگی

یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر  نظامی اگر طرح براندازی نظام را بریزد ق.م.نیروهای مسلح، 15م طبق  نکته :

 رسیدگی نخواهد شد . دادگاه انقالب و در  محاکمه میشود هر چند محارب محسوب شوددر دادگاه نظامی  داشته باشد

   را از مشمول قانون تشکیل خارج کرده است.داخل در صالحیت دادگاههای نظامی سیدگی به جرایم ق. ت ر 3ماده  2تبصره 

 د(نمی باش اصول محاکمات جزایی و قانون دادرسی نیروهای مسلح)یعنی تابع قانون 

شود. بط میمرت ظیفه(اسبت شغل یا و)به منب)نظامی بودن(به عمل وی نیزکتشخصیت مر یت دادگاه نظامی عالوه برحپس صال 

قانون تعیین حدود صالحیت دادسراها دادگاههای  2ماده  اسارت ) مدت در مسلح نیروهای  اسرای ایرانی عضو جرائم  نکته :

) در  قضائی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.( و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان 53نظامی مصوب 

 ی بودن افراد و ارتکاب جرم نظامی عدول شده است (این موارد از لزوم نظام

  نظامی نیست کشف شده جرم جرمو رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی )ر حین تحقیقات دیگر د کشف جرائمدر صورت 

هر  53صوب دادگاههای نظامی مو قانون تعیین حدود صالحیت دادسراها  1( طبق ماده دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است  اما 

گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود ، سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به 

                                                           
ته ، محصالن مراکز آموزشی نظامی چه در داخل داند : کارکنان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سازمانهای وابس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این افراد را نظامی می 1ماده  -1

 رسیدگی حین در آن از بعد اگر حتی . است مالک جرم ارتکاب زمان در بودن نظامیالبته باید توجه داشته باشیم که یا خارج ،کارکنان وظیفه از شروع تا پایان خدمت و... 

 (م. ن. ج. ق 1 ماده 9 تبصره. )باشد شده بازنشسته مثالً . نباشد نظامی قضایی
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در دادگاه نظامی  جرایم نظامیبه  تفکیک شود و  ق.آ.د.ک در تعارض است و باید پرونده 77البته این ماده با ماده  رسیدگی است .

 شود .دادگاه صالح رسیدگی  وفه جدید که در صالحیت دادگاه نظامی نیست در و به جرایم مکش

 صالح به رسیدگی به خسارات ناشی از جرایم خاص نظامی می باشد . بدون نیاز به دادخواستدادگاه نظامی  نکته :

 تشکل از دادسرا و مد که های رسیدگی کننده به جرائم نظامی، سازمان قضائی نیروهای مسلح نامیده میشو مجموعه دستگاه

 گردد. فقط دادسرای نظامی تشکیل میهای مورد نیاز  شود و در شهرستان های نظامی بوده و در مراکز استان تشکیل می دادگاه

 تقسیم میشود. 2های نظامی  دادگاه و 1های نظامی  های نظامی به دادگاه دادگاه

 البدل لیل از یک نفر رئیس یا دادرسی عمتشک 2دادگاه نظامی  

 البدل ل از یک نفر رئیس یا دادرسی علیمتشک 1دادگاه نظامی  

  ( 2و  1ق. ت. د. ک.  22ماده  7بند  باشد. ) می 2، دادگاه نظامی  مرجع حل اختالف بین بازپرس و دادستان نظامی 

 رئیس سازمان قضائی استان                دادگاه نظامی استان 1رئیس شعبه  

 رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح                دادگاه نظامی پایتخت 1رئیس شعبه 

تواند از هر یک از افراد فوق درخواست مشاور کند. در صورت درخواست افراد مذکور  البدل می رئیس دادگاه یا عضو علی  نکته :

قانون دادرسی  7) ماده اظهار نظر کند.کتباً بصورت مستدل ف به اعزام مشاور هستند. مشاور مکلف است در اسرع وقت مکلّ

 ( نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 باشد. می رئیس قوه قضائیهظامی با ها و دادسراهای ن تعیین شعب دادگاه  نکته :

  دادگاه تخصّصی م خاص با شورای عالی قضائی است. )برای رسیدگی به جرائ 2و  1های نظامی  تخصیص هر شعبه از دادگاه

 رسیدگی  1در دادگاه نظامی  بدواً اما در موارد زیر پروندهباشد. می 2دادگاه نظامی مرجع تجدید نظر آراء صادره از  1دادگاه نظامی  می(نظا

 ( 2و1ق.ت.د.ک  5)ماده  خارج است 2می شود و از صالحیت دادگاه نظامی 

 د.جم، صلب و نفی بلد بعنوان حدی باشرجرائمی که مجازات آنها اعدم،  -1
 سال یا بیشتر 11حبس  -2
 هزار تومان جزای نقدی 211بیش از  -3
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 عضو قطع عضو و قصاص -4
 نصف دیه کامل یا بیشتر -7
 

 ( 2و  1ک. ق.ت.د. 2 ماده . ) باشد می 2مابقی در صالحیت دادگاه نظامی 

 باشد با نزدیکترین  می 1یت دادگاه کیفری تشکیل نشده باشد رسیدگی به جرائم آن محل که در صالح 1گاه در محلی دادگاه نظامی هر

 (2و  1ق. ت. د. ک.  7ماده  1تبصره  ) باشد. می 1دادگاه نظامی 

 ّبعد از رسیدگی متوجه  1در مورد جرمی باشد و دادگاه نظامی  1ب یکی از کیفرهای موضوع صالحیت دادگاه نظامی اگر احتمال ترت

  ( 2و  1ق. ت. د. ک  7م.  1تبصره  رسیدگی خواهد کرد. ) 1شد خود دادگاه نظامی با می 2شود موضوع در صالحیت دادگاه نظامی 

 ( )صالحیت اضافی

   قد قاضی باشد یافا 2هایش متراکم باشد و یا دادگاه نظامی  تشکیل نشده یا شده ولی پرونده 2اگر در محلی دادگاه نظامی  

صالحیت  تواند رسیدگی کند ) دادگاه نظامی( می 1رئیس کل )رئیس شعبه  حسب ارجاع 1 نظامیرسیدگی نداشته باشد دادگاه صالحیت 

 (2و  1ق. ت. د. ک  5ماده  2اضافی( )تبصره 

  و بالفاصله را متهم محاکمه و تعقیب تواند می موضوع و قضیه احوال و اوضاع به نظر جرائم کلیه در نظامی دادگاه قاضی 

 آن انجام یا دهد انجام راساً را تحقیقات تواند می باشد داشته مقدماتی تحقیقات به نیاز حاکمهم چنانچه. نماید آغاز دادگاه در مستقیما

  نظر مورد اقدامات و تحقیقات انجام از پس صورت این در.  نماید نظارت آن در  و بخواهد دادگستری ضابطین یا دادسرا از را

 ( 2و  1ک  . . د ت . ق 25ماده  ) شود می ارسال دادگاه  به  پرونده
 

 دادگاه صالح                                                       جرایم ارتکابی                                                                                    

 دادگاه عمومی                                                                  جرایم عمومی نظامیان                                                          

 دادگاه عمومی                                               جرایم نیروهای مسلح که در مقام ضابط بودن انجام می دهند .                            

 قانون دادرسی نیروهای مسلح 1ماده  2 قانون اساسی و تبصره 172مطابق اصل 

 دادگاه عمومی                              ( غیبت از وظیفه عمومی ) تا وقتی وارد خدمت سربازی نشده نظامی محسوب نمی شود

 دادگاه نظامی                                     فرار از خدمت وظیفه عمومی                                                                               
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 : دادگاه انقالب - 3

قانون حدود صالحیت  1322تصویب شد و در سال  1372نامه دادگاه و دادرسی انقالب توسط شورای انقالب در سال  آیین

 . اههای انقالب به تصویب مجلس رسیده بودها و دادگ دادسرا

  بینی شد ق. ت پیش 7در ماده  صالحیت این دادگاه حدودبا احیا مجدد دادسرا . 

امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، به  اشتغال .مثالًبینی شده  در برخی قوانین خاص هم پیش همچنین حدود صالحیت این دادگاه و

امور پزشکی و دارویی و مواد  3تبصره ماده طبق آزمایشگاهی، اقدام به تأسیس بیمارستان، تیمارستان، آسایشگاه، داروخانه و... 

 الحیت انقالب است.در ص 1324خوردنی و آشامیدنی مصوب 

، رسیدگی 22قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب  11به موجب ماده  نکته :

 ر صالحیت دادگاه انقالب می باشد :د زیر   به اتهام اشخاص

 .هدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگرالف ـ وسیله ت

 .باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان

 .هیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنج ـ ت
 

 

 (ق.ت  6ماده  ) :موارد صالحیت دادگاه انقالب* 

 :و محاربه و افساد فی االرض کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی - 1بند 

را شامل  22مصوب  اق.م. 542الی  522جرائم مندرج در مواد  فقط رسد در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به نظر می 

 )دکتر خالقی(ادگاه خارج استها و سایر قوانین از صالحیت این د آهن ایمنی راهگر مثل جرائم علیه امنیت پرواز وجرائم دیمیشود و 

 منازل به اکراه و عنف به و جمعی دسته ورود با سرقت جرم به رسیدگی 4/11/22 مورخ 741 رویه وحدت رای موجب به نکته :

 . است انقالب دادگاه صالحیت در(  نهب و غارت - 22مصوب  ا.م.ق 211 ماده موضوع)  تهدید با همراه

بینی شده و همچنین در بعضی قوانین  پیش 22مصوب  اق.م. 227الی  252در مواد  الرض،ا فساد فی محاربه ودر مورد  نکته :

جعل یا توزیع یا وارد کردن  و ، توزیع و صادرات در نظام تولید اخاللگرانمثل  ) اند قلمداد شده دی در حکم محاربخاص افرا
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کالهبرداری با تشکیل شبکه رهبری  و ،ارتشااختالس و ک شبکه مجرمانتوسط عضوی از یداخلی به قصد مبارزه با نظام  اسکناس رایج

 در حکم محاربند (و... 

 نظام به زدن ضربه قصد به اگر اما.است عمومی دادگاه صالحیت در کشور اقتصادی نظام در گران لاخال جرایم به رسیدگی نکته :

به دلیل  ) بود خواهد انقالب دادگاه صالحیت در باشد اقدام بودن موثر به علم با یا نظام با مقابله قصد به یا اسالمی جمهوری

 ( 24/5/22 مورخ 514 رویه وحدت رأی) محارب محسوب شدن این افراد(

  قانونگذار یک بار به  .قطع دست راست و سپس پای چپ بلد یافی هر حال مجازات محارب یا قتل است یا صلب یا ندر

(  صلب ) اعنوان مجرمانه دقت کرده و محاربه را در صالحیت دادگاه انقالب و یک بار هم به مجازات عمل دقت کرده و آن ر

 ( 224) رای وحدت رویه اید دادگاه صالح را انقالب دانست(رسد در اینجا ب به نظر می ) نددا کیفری استان میدرصالحیت دادگاه 

 توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری  – 2

 در صالحیت دادگاه انقالب باشد  به این دو شخص فقط نسبت توهین 

 و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام : ایران یا اقدام مسلحانهجمهوری اسالمی  علیه توطئه -3

 چون محاربه به صورت  می شوده نمحارباست که مشمول عنوان  نظام جتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیها ، منظور ظاهراًکه  

 (سابق  211 – 22مصوب ق.م.ا  241ماده  ) ق.ت پیش بینی شده است 7ماده  1جداگانه در بند 

 ترور و تخریب وجود داشته باشدشکل عمل متهم اعم از اقدام مسلحانه 3باید در هر  7ماده  3بارزه با نظام در بند انگیزه م ، . 

 با نظام هر چند محارب محسوب نشود.منظور از اقدام مسلحانه استفاده از سالح برای مقابله 

 211م  1تبصره ) ه و مرتکب آن محارب شناخته میشودمحارب تخریب مومسات به منظور مقابله با نظام معموالً در قوانین بعنوان 

 ( سابق 257 -22مصوب  ق.م.ا

 جاسوسی به نفع اجانب - 4
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 و مواد مخدر  1کلیه جرایم مربوط به قاچاق - 6

اال و ارز یا تعریف نموده مثل قاچاق کاز قاچاق را تعریف قانون از قاچاق به معنای عام کلمه وجود ندارد و قانونگذار یا مصادیقی

 است.مصادیقی از قاچاق را ارائه نموده 

منظور از کلیه جرایم مربوط به موادمخدر کلیه اعمال مجرمانه اعم از کشت، تولید، توزیع، خرید و فروش، صادر یا   نکته :

 مخفی یا استعامل کردن واردکردن، حمل، نگهداری،

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که در خاک رسیدگی به اتهامات  ،خدر قانون مبارزه با مواد م 43ماده  2طبق تبصره  نکته :

 شود. که از طرف دادستان کل کشور تعیین میدر مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی است دستگیر می شوند   ایران

 قرار داده استدگاه عمومی داصالحیت  را از صالحیت دادگاه انقالب خارج کرده و درلکلی قاچاق مشروبات ا قانونگذار : نکته

 (ق.م.ا 513م )

 مونتاژ، ، ساخت ، کشور از آنها کردن خارج کشور، به کنترل تحت مواد و اقالم مهمات، سالح، نوع هر کردن وارد کته :ن

مهمات قانون قاچاق اسلحه و  4م ). 2است جرم صالح ذی مراجع مجوز بدون آنها معامله هرگونه و تعمیر توزیع، حمل، ، نگهداری

 ( 21 مصوب

 ق. اساسی  24دعاوی مربوط به اصل  -6

                                                           
 مهمترین مصداق قاچاق : -1

  صدور اشیاء ممنوع الصدور یا ورود اشیاء ممنوع الورود 

  خرید و فروش اموال در اختیار دولت 

 عدم پرداخت عوارض گمرکی کاالهای مجاز 

 (17اره کردن یا نگهداری آن در کشور )رأی وحدت رویه شم واردکردن یا صادرکردن اسلحه، خرید، فروش، حمل یا مخفی 

  واردکردن دارو بدون مجوز وزارت بهداشت و درمان 

 ) قاچاق انسان ) قانون قاچاق انسان ضمیمه جزوه می باشد 
 : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 797رأی وحدت رویه شماره  -9

به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل  که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن 91/19/1319قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب  41چون ماده  

 7/6/1913قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوّب  91و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 

، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سالح

از از شمول ترل به طور غیرمجبه نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کن

 رسیدگی به این جرایم در صالحیت دادگاه عمومی است. عنوان قاچاق خارج و 

 . است گرفته قرار دوستان اختیار در جزوه انتهای در ضمیمه عنوان به 11 مصوب اسلحه قاچاق با مبارزه قانون از * موادی

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

  
92 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی کیفری               
استفاده از موقوفات و...  ب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءدعاوی حقوقی مربوط به استرداد اموال ناشی از ربا، غص منظور

 مربوط به جنبه کیفری این جرایم نمیشود.

 اد اموال ناشی از اختالس در صالحیت دادگاه انقالب است.مثالً اختالس در صالحیت مراجع عمومی است اما دعوای استرد

کیفری در دادگاه  همچنان شوند ق.ت مرتکب جرائم موضوع صالحیت دادگاه انقالب 4 تبصره  مادهدر اگر اشخاص مندرج نکته :

 استان تهران رسیدگی میشود.

    حیت دادگاه کیفری استاندر صال داشته باشد که انقالب ممکن است مجازاتی را جرائم موضوع صالحیت دادگاهبرخی از  نکته :

 به رسیدگی که بیان می کند 31/11/24مورخ  224 وحدت رویهرای  ) برابر دری که مجازات آن اعدام استمخ مثل موادمی باشد 

 صالحیت موارد از منصرف است  داده قرار استان کیفری های دادگاه صالحیت در باشد و می اعدام آنها قانونی مجازات که جرائمی

 ( تعارض، نافی صالحیت دادگاه انقالب نیست و دادگاه انقالب رسیدگی خواهد کرداین باشد می اسالمی انقالب دادگاههای ذاتی

 یکترین جرم واقع شده باشد پرونده باید به نزد  یدر محلی دیگر استان است اگر  مرکز   انقالب  دادگاه  استقرار  محل  چون

در صورت عدم تشکیل دادگاه که   و ارز استموضوع مربوط به قاچاق کاال  تنها استثناء این  . الب ارسال شوددادگاه انق

 (252شماره وحدت رویه . )رأی 1کنند انقالب در محل وقوع جرم، دادگاههای عمومی به آن رسیدگی می

  دادگاه  1رابطه با دادگاه انقالب به رئیس شعبه رئیس حوزه قضایی با تصویب رئیس قوه قضائیه می تواند وظایف خود را در

آیین نامه  2. ) م  2دادگاه انقالب ، معاون حوزه قضایی محسوب می گردد 1انقالب محول نماید که در این صورت رئیس شعبه

  ق.ت(

  دادستان انتخاب به یارانداد از یکی یا او معاون یا استان مرکز شهرستان دادستان حضور با نیز انقالب دادگاه در رسیدگی نکته :

                                                           
 : هیات عمومی دیوان عالی کشور 91/1/1311ـ  791رای وحدت رویه شماره  -1

های موضوع این قانون را  مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده 19/4/1374قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوّب  4ماده  1تبصره 

موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی ها در خصوص جرایم  تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، داللت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه

ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم  های عمومی و انقالب در امور کیفری بر آراء دادگاه قانون آیین دادرسی دادگاه 939، ماده  « نظر احکام تجدید »حقوقی 

 شود. دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق
 قضایی حوزه رئیس انقالب،توسط دادگاه 1 شعبه به قضایی حوزه رئیس طرف از انقالب دادگاه اختیارات واگذاری با ارتباط در نامه آیین 1 ماده منظور کنید توجه دوستان -9

 استناد به چون. گیرد می صورت(  استان نظر تجدید دادگاه 1 شعبه رئیس) استان قضایی حوزه کل رئیس نه(  تبریز عمومی دادگاه 1 شعبه رئیس مثالً)  استان مرکز شهرستان

 . شود می تشکیل استان هر مرکز در اصوالً انقالب دادگاه ت.ق 1 ماده
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 ( اصالحی نامه آیین 12 ماده  اخیر قسمت)  . آید می عمل به

 اگر سال مرتکب جرمی شوند در دادگاه اطفال رسیدگی می شود اما  12ق.آ.د.ک اگر اشخاص بالغ زیر  221طبق تبصره ماده  : نکته

 ت آیا در دادگاه اطفال رسیدگی می شود یا دادگاه انقالب؟!مرتکب جرمی شود که در صالحیت دادگاه انقالب اس سال 12بالغ زیر 

قاچاق مواد مخدر ساله مرتکب سرقت شود در دادگاه اطفال به جرم وی رسیدگی خواهد شد اما اگر مر تکب  15اگر یک جوان  مثالً

 این مورد محل اختالف است .؟!  یا انقالب رسیدگی خواهد شد اطفالدر دادگاه  شود

سال ،حتی آنهایی که در صالحیت ذاتی دادگاه  12  رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر  52مصوب سال   271ه رای وحدت روی

 انقالب است  را دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی می داند .

 . 1در فرض فوق دادگاه انقالب را صالح می داند 23به تاریخ  5523/5اداره حقوقی در نظریه شماره 

و دادگاه اطفال شعبی از دادگاه عمومی  اصل با صالحیت مراجع عمومی است عالوه بر این که نظرش این است که دکتر خالقی

 وسال نیز تصریح شده است  12ق.آ.د.ک به صالحیت دادگاه اطفال در مورد جرایم ارتکابی اشخاص بالغ زیر  221است در تبصره م 

صالحیت  سال مرتکب جرایم موضوع 12ت کنند گفتیم که اگر اشخاص بالغ زیر دادگاه انقالب یک مرجع اختصاصی است.دوستان دق

صالحیت دادگاه اطفال را به نفع کیفری استان نقض نموده و دادگاه کیفری استان  225رای وحدت رویه  دادگاه کیفری استان شوند

چون اعدام در صالحیت  تش اعدام است ،سال مرتکب جرم مواد مخدری شود که مجازا 12را صالح می داند .حال اگر بالغ زیر 

اما اگر مجازاتش غیر از موارد صالحیت دادگاه  دادگاه کیفری استان است به این جرم در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود

رد اشخاص )این یک استثناء در مو گاه انقالب صالحیت رسیدگی ندارد .کیفری استان باشد در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد و داد

 2.ل دادگاه انقالب صالح خواهد بود سا 12سال است در مورد اشخاص بالغ باالی  12بالغ زیر 

 

 

 
                                                           

 یح را دادگاه انقالب اعالم کرده بود.گزینه صح 14همچنین وکالت در سال  11و  11آزمون های کارشناسی ارشد سراسری در سالهای   -1
ق.م.ا  14در جرایم تعزیری ماده ها  سال فقط در حدود و قصاص اجرا خواهد شد و در غیر این 11نون مجازات اسالمی مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر بته با توجه به مقررات جدید در قاال -9

 اعمال می شود .  19مصوب 
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 * مراجع غیر قضایی 

  1هیئت منصفه -1

 ّقضات بر عهده ندارند و افراد غیر قضایی ی آن رااین که هیئت منصفه مرجع غیر قضایی است به این دلیل است که تصد 

 رند .در آن تصمیم می گی

  ق. هیئت منصفه پیش بینی شده است 4شرایط اعضاء هئیت منصفه در ماده : 

 سال سن و مسلمان بودن 31داشتن حداقل  -1
 تابعیت جمهوری اسالمی و التزام به قانون اساسی  -2
 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -3
 .ل آن در علوم حوزویمعادداشتن حداقل مدرک دیپلم متوسط یا  -4
 

 ها تنظیم شده است. عدا اعضاء هئیت منصفه براساس جمعیت استانت 

نفر از بین این  171میلیون نفر  1نفر، شهرهایی با جمعیت کمتر از  271میلیون نفر  1نفر، شهرهایی با جمعیت بیش از  711تهران 

 ( 171، 271، 711تعداد )

 کند. نفر جلسه رسمیت پیدا می 11با حضور                ونفر در تهران برای رسیدگی محکمه به قید قرعه انتخاب  21

 کند. نفر جلسه رسمیت پیدا می 2با حضور               ونفر در شهرستانها برای رسیدگی محکمه قید قرعه انتخاب  14
 

  ه(ق.  1باشد. )ماده  سال می 4ی مدت عضویت در هئیت منصفه برا 

  ( و  ق. ه 24دبیر هئیت منصفه اعالم می کند که اعضاء هئیت منصفه را تعیین کند.  )ماده روز قبل از محاکمه به  17 دادگاه

 ( هق. 2کشی را انجام می دهد )ماده  روز قبل از زمان برگزاری دادگاه قرعه 11دبیر هئیت منصفه هم 

 د.در هر محاکمه ثابت بوده و مؤظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور یابنمنصفه هئیت  ءاعضا 

 ( آ. ق. ه 31ماده  ) ق. آ. د. ک است 42باشد و جهات رد همان جهات مندرج در ماده  اعضا هئیت منصفه قابل رد می 

  نفر است خواهد بود و  14عالوه بر جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی به جرائم روحانیون با حضور هئیت منصفه که اعضاء آن

 ( دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیتآیین نامه  44 ) م شوند. سال انتخاب می 2برای مدت 
                                                           

 . شود ه کیفری استان به آن اشاره شد در این قسمت به موادی از این قانون اشاره میتا حدودی در بحث دادگا -1
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 شورای حل اختالف  -2

 در این قسمت اشاره مختصری هم به شورای حل اختالف می کنیم که دکتر خالقی آن را یک مرجع غیر قضایی می داند .

 (  12/7/1325 ب مصوب.شورای حل اختالف مصوق 1ماده  کند. ) شورای حل اختالف زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می 

 ( غیردولتی می حقیقی، حقوقی هدف از ایجاد شورای حل اختالف، حل اختالف و سازش بین اشخاص ) ( .شق 1ماده  باشد. ) 

  اشتباه گرفته نشود و  قضائیه ) با رئیس قوه باشد. مربوطه می رئیس حوزه قضائیتعیین محدوده جغرافیایی شورا حل اختالف با

 (با رئیس قوه قضائیه است دادگاههاتعیین قلمرو محلی ق .ت  2ماده طبق داشته باشید که همچنین دقت 

  ( .شق 3ماده  شود ) البدل تشکیل می عضو علی نفر 2عضو اصلی و  نفر 3هر شورا از 

 .عضویت در شورا افتخاری است 

  مه(نا آیین 5باشد. )ماده  سال و قابل تجدید هم می 3مدت عضویت اعضا شورا 

  (.شق 8 )ماده  : رسیدگی دارد صالحیت1 با تراضی طرفینشورا در موارد زیر * 

 کلیه امور مدنی و حقوقی -1

ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن فقط از طریق دادگاه صالح خواهد بود و اعطای  32طبق اصل  : کلیه جرائم قابل گذشت -2

 شود. ! چون شورا دادگاه نیست و توسط غیرقضات اداره میر نیستصالحیت کیفری به شورای حل اختالف با قانون سازگا

 جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت -3

 (.شق 9)ماده  کند :  بدون تراضی طرفین رسیدگی میدر این موارد شورا * 

  2ماه را هم شامل می شود ( 3) خود  ماه حبس 3تا 

  امات تأمینی، امور خالفی(جرائم بازدارنده، اقددر میلیون ریال جزای نقدی ) 31تا 

 شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. نکته :
                                                           

 (1باشد. )تبصره ماده  پذیر می از طرفین فقط تا پایان جلسه نخست امکان هر یک انصراف -1
 « میگردند محکوم حبس جایگزین مجازات به حبس به جای است حبس ماه سه آنها قانونی مجازات حداکثر که عمدی جرائم مرتکبین»   19ق.م.ا مصوب  61 مادهطبق  -9

 کیفیت و جرم نوع مالحظه با که اجتماعی حقوق از محرومیت و روزانه نقدی جزای نقدی، جزای عمومی رایگان، خدمات مراقبت، دوره از عبارت است حبس جایگزین مجازاتهای

 تعیین تخفیف جهات وجود و شاکی گذشت صورت در احوال و اوضاع سایر و دیده بزه وضعیت مجرم، سابقه و شخصیت ، وضعیت ، مهارت سن، جرم، از ناشی آثار ، آن ارتکاب

 ( 19ق.م.ا مصوب  64) ماده . شود می اجراء و
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 نامه( آیین 14ماده . )بدون کیفر خواست و طرح در دادسرا  شود. مستقیماً در شورا مطرح میشورا قانون  2دعاوی ماده   نکته :

  و طرفین را به شورا هدایت نمایند مراجع قضائی مؤظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایت که در صالحیت شورا است خودداری

 ( نامه آیین 17ماده  ) نمایند

 (آیین نامه 24باشد. )ماده  و به طور نامشخص می ها بصورت کامپیوتری در مجتمع شورا ارجاع پرونده 

 (یین نامهآ 23رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. )ماده  ءشورا با حضور تمامی اعضا 

 نون و آیین نامه شورای حل اختالف در انتهای جزوه با عنوان ضمیمه در اختیار دوستان قرار گرفته است. موادی از قا* 

 سازمان تعزیرات حکومتی -3

توزیع کاال ها و این سازمان یک مرجع اختصاصی دولتی است و  صالحیت آن رسیدگی به برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و 

هر شعبه بدوی تعزیرات  استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان تعزیرات حکومتی تشکیل می شود . خدمات کشور است. در مراکز

عضو تشکیل می شود و می تواند حکم  حکومتی با حضور یک رئیس و هر شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و دو

قطعی و الزم  نفی و ... محکوم کنند و رای شعبه تجدید نظربه مجازاتهایی مثل جزای نقدی ،تعطیلی موقت یا دائم واحدهای ص

 .االجراست

آرائ شعب بدوی در مواردی که مجازات قانونی آنها در هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی است .البته محکوم علیه 

 آن جریمه حق تجدید نظر خواهی خواهد داشت .نسبت به مازاد 

 ند :* اشخاصی که حق اعتراض دار

 شاکی خصوصی در صورت برائت متهم -1
 اعضای کمسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت  -2
 

 

 مهلت اعتراض :* 

 روز از تاریخ ابالغ 11برای محکوم علیه و شاکی                -1

 ماه از تاریخ صدور حکم 3تا    ای سایر اشخاص                   بر -2
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 رایم داخل در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی :تخلفات و ج* 

 گران فروشی -1

 کم فروشی و تقلب -2

 احتکار -3

 عرضه خارج از شبکه  -4

 عدم درج قیمت کاال -7

 اخفاء و امتناع از عرضه کاال -2

 عدم صدور فاکتور -5

 عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع -2

 نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی -2

 های تولیدی نداشتن پروانه بهره برداری واحد -11

 فروش ارزی و ریالی بر خالف قانون و مقررات -11

 فروش اجباری  -12

 عدم اعالم موجودی کاال -13

 عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی  -14

 4عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی  -17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع رسیدگی

 ختصاصیا

 عمومی

قضایی غیر  

 

 قضایی

 

 ویژه روحانیت

 انقالب

استان کیفری  

کیفری عمومی  

حقوقی عمومی  

 اختالف حل شورا

 منصفه هیئت

 حکومتی تعزیرات
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 ( است شده بینی پیش ت.  ق 3 ماده 3 تبصره در جرائم این) : 1جرایمی که مستیماً در دادگاه مطرح می شوند *

 

 زنا  ................................................................. 

 ( استان کیفری دادگاه مستقیم)  لواط 

 اطفال( دادگاه در مستقیم)   اطفال 

 اختالف( حل ورایش) حبس ماه 3 تا 

 ( اختالف حل شورای) ریال میلیون 1 تا نقدی جزای 

  و در صالحیت دادگاه کیفری استان اضافه شده و آن هم جرمی است که در بخش واقع شده  86مورخ  722یک مورد هم به موجب رای وحدت رویه

 ست.نی

 

 بود خواهد دادگاه االمر تحت و توسط تحقیقات یهکل فوق موارد در نامه آیین 17 ماده و ت.ق 3 ماده 3 تبصره  موجب به . 

( قتل و رجم) مجازاتشان که 2و 1 مورد.  است متصور مجازات نوع 3 شد داده توضیح باال در که طور همان زنا مورد در : نکته

 و زنا حد طفق است استان کیفری دادگاه صالحیت در که جرمی 2 از شود دقت . است استان کیفری دادگاه صالحیت در است،

 کیفر با بقیه و میشود رسیدگی استان کیفری دادگاه در خواست کیفر بدون و شود مطرح دادسرا در بدواً اینکه بدون مستقیماً لواط

 . شود می رسیدگی عمومی دادگاه در است جلد موجب که باشد زنایی اگر اما . شود می رسیدگی خواست

 حل شورای قانون در اما داند می اختالف حل شورای صالحیت در را ریال یونمیل 1 تا نقدی جزای فوق ماده تبصره در 

 . است یافته افزایش ریال میلیون 3 سقف تا نقدی جزای اختالف

جرمی که در بخش واقع می شود و در صالحیت دادگاه کیفری استان نیست بدلیل فقدان دادسرا بدون کیفر خواست و   نکته:

سیدگی می شود و اگر در صالحیت دادگاه کیفری استان باشد همانطور که در بحث دادگاه کیفری استان اشاره مستقیماً در دادگاه بخش ر

   شد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل به جانشینی بازپرس اقدام خواهند کرد و در حقیقت دادگاه بخش نقش دادسرا را ایفا می کند.

 ( 511رای وحدت رویه )

 

                                                           
 قضات همچنین و مشورتی نظریه قطب ؟ است ضروری وی نماینده یا دادستان حضور بازهم آیا شود می اقامه دادگاه در خواست کیفر بدون و مستقیما که جرایمی خصوص در - 1

 . کند می ماهوی رسیدگی که جایی در ندارد رسمیت  دادستان  نماینده  بدون ، دادگاه آشوری دکتر عقیده به و کشور عالی دیوان

 دادگاه  صالحیت در که است جرائمی جزو رجم و است رجم مجازاتش باشد محصنه اگر زنا .1

 است استان کیفری

  جزو  قتل و است قتل موجب  باشد ... پدرو زن با زنا یا اکراه و عنف به یا نسبی محارم با اگر . زنا2

 . است استان کیفری صالحیت در جرائم

 .است عمومی دادگاه صالحیت در محصنه غیر زنای مثل باشد جلد موجب اگر زنا .3
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 بدون حضور نماینده دادسرا رسیدگی می کند : مورد دادگاه 2در * 

 رفع اختالف بین بازپرس و دادستان  -1

 ق.ت ( 3رسیدگی به اعتراض از قرارهای صادره از دادسرا ) بند ن ماده  -2

 

 * کشف جرم جدید در حین تحقیقات یا رسیدگی است
 

 جنبه دارای که صورتی ،در نیست مربوط است تحقیق حال در که اول جرم به شده کشف جرم اگر :  دادسرا در جرم کشفالف ( 

 به را تبامر و دهد می انجام متهم فرار و آن امحای از جلوگیری و جرم آثار حفظ برای را الزم اقدام بازپرس باشد عمومی

 .  کند می یراهنمای مجدد شکایت طرح برای را شاکی(  نباشد عمومی جنبه دارای اگر یعنی) صورت این غیر در میدهد اطالع دادستان

 احیا با قضایی حوزه رئیس وظیفه 55 ماده در اصالحی نامه آیین 11 ماده استناد به . ک.د.آ.ق 55 ماده و ت.ق 3 ماده«  د»  بند) 

 از پس و اعالم دادستان به کتباً را مراتب باید جدید جرم کشف صورت در بازپرس چه دادیار چه گردد( می بر دادستان به دادسرا

 .کنند رسیدگی خود صالحیت  حدود  در  ارجاع

 : دادگاه در جرم کشفب ( 

 دادگاه(  ت.ق3 ماده 3 تبصره) رود نمی دادسرا به که باشد جرایمی از نیست مربوط اول جرم به که شده کشف جرم آن . اگر1

 ی حوزه رئیس به را مراتب ایدب وگرنه باشد فرد به منحصر دادگاه شعبه اگر البته. دهد می قرار تحقیق مورد نیز را جرم آن خود

 ( ک.د.آ.ق 212 ماده و 55 ماده)  . دهد اطالع قضایی

 دادستان به را مراتب است مکلف قاضی دادسراست وظایف حوزه در آن تحقیق که باشد جرایمی از شده کشف جرم آن اگر . 2

 . دهد اطالع

 مربوط مقررات رعایت با تواند می دادگاه ، دادرسی دادگاه عبهش بودن فرد به منحصر و دادسرا فقدان دلیل به بخش دادگاه . در 3

 .کند رسیدگی هم جدید جرم به اتهام تفهیم از پس(  ت.ق 3 ماده 2 تبصره و 3 ماده الف بند)  بخش دادگاه به
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   مور کیفری گی به اجهت رسید کیفریصالحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مرجع

 واگذار شده است ) دکتر آخوندی (

  . و باید  کند. را به دادگاه صالح ارسال می داستان کیفر خواستگفتیم با کیفر خواست پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود

 به کدام دادگاه صالح ارسال گردد. به مسئله صالحیت دقت داشته باشد که کیفر خواست باید

  کند و  قانون تعیین میحدود آن را ه بوده و مربوط به نظم عمومی است و ین آمربوط به صالحیت از جمله قوانقوانین مر

 : ظف به رعایت آن هستند یعنیاز تعقیب و رسیدگی و تجدید نظر موکلیه مراجع قضایی اعم 

 توانند تراضی کنند. افراد ذینفع برخالف آن نمی 

  ( ق. ت 32ماده  ) را بررسی کند و منتظر ایراد عدم صالحیت افراد ذینفع باشد.قاضی دادگاه باید خود صالحیت خود 

  ( آخوندی و دکتر دکتر خالقی ) پذیر است . ایراد عدم صالحیت امکاندر هر مرحله از دادرسی 

 اعتبار بوده حتی اگر از لحاظ محتوی بدرستی صادر نشده باشد!  رأی صادره توسط مرجع فاقد صالحیت بی 

 صالحیت عدم به تصمیم اما نیست منتقل قرار صدور به نیازی و رود می بشمار صالحیت قبول بر ضمنی دلیل خود رسیدگی به اقدام و شروع 

 ( آخوندی دکتر و خالقیدکتر  . ) گردد اعالم دعوا ماهیت از جدا و مخصوص قرار طبق باید

 

هم برود مقنن به مرجع غیرصالح فقط انجام اقدامات فوری و فوتی را اگر تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار جرم گردد یا بیم فرار مت

 ( آ. د. ک 72 م )دهد که بعد از آن پرونده باید به مرجع صالح فرستاده شود.  می
 

 صالحیت ذاتی: الف (

   نوع جرم است.یعنی « هامموضوع ات»نخستین مالک تعیین صالحیت ذاتی   

  مورد صالحیت دادگاه  ق.ت در 4مثل تبصره ماده مالک صالحیت ذاتی را مشخص کند) دمیزان مجازات هم می تواننوع و

 (کیفری استان

 

 فصل پنجم : صالحیت
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 گردد: س، صنف، نوع، درجه تعیین میصالحیت ذاتی براسا *

 دگی قرار گیرد یا کیفری یا اداریموضوع مورد نظر باید در مراجع حقوقی مورد رسی :صنف 

 اشد یا اختصاصی: مرجع رسیدگی کننده مرجع عمومی ب نوع

 وی باشد یا تجدید نظر:  بد درجه

 مرجعی که رسیدگی آن، مسبوق به رسیدگی مرجع دیگر نباشد. )اولین بار( : ویمرجع بد

 مسبوق به رسیدگی مرجع دیگر باشد. مرجعی که رسیدگی آن، : مرجع تجدید نظر

 ک. د. آ. ق 224 ماده 2 تبصره موجب به  : 

 دادگستری غیر مراجع به نسبت ستریدادگ قضایی مراجع صالحیت 

 نظامی ) همچنین دادگاه کیفری استان ( های ودادگاه انقالب دادگاه به نسبت عمومی های دادگاه صالحیت 

 تجدیدنظر مراجع به نسبت بدوی دادگاه صالحیت همچنین 

 

 .1 است آنان ذاتی صالحیتهای ازجمله 

 : )یا همان صالحیت نسبی(  صالحیت محلّی ب (

ان دام و در صالحیت دادگاه کیفری استمستلزم مجازات اع مثالً ی بر حسب قواعد صالحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابیوقت

 کیفری استان کدام صالح است. ددهای متع عیین گردد در بین دادگاهاست باید ت

 ( جرم  و آثار )بدلیل سهولت در دسترسی به دالیل صالحیت محلی، محلّ وقوع جرم است مبنای 

 شده باشد.انی که جرم در آن واقع محل وقوع جرم یعنی مک 

  شود. عنصر مادی تعیین میمحل وقوع جرم براساس 

   اولویت با  1و در بند  ق.آ.د.ک دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خود می توانند ایفای وظیفه نمایند 71طبق ماده

قامت متهم تعیین کننده صالحیت محل ا دگاه محل دستگیری و دادگاهابر محل وقوع جرم، د  عالوه. دادگاه محل وقوع جرم است

                                                           
به کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و های عمومی است و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شع با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه -1

قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود نه قرار عدم  14برعکس باید گفت که در حال حاضر صالحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صالحیت ذاتی نیست. )به استناد ماده 

 صالحیت (
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اولویت دادگاه محل وقوع  به  . کق. آ. د 74و  73،  72در مواد  . ) وقوع جرم است محل  دادگاه یت باوت اما اولی اسمحلّ

 (جرم اشاره کرده است

 حلی در همه جرایم کار آسانی نیست بخصوص زمانی که عناصر تشکیل صر مادی برای تعیین صالحیت منمالک قراردادن ع

.در این موارد حکم خاصی های مختلف عنصر مادّی استمرار داشته باشد های مختلف تحقق یابد یا در مکان دهنده جرم ارتکابی در محلّ

 ! مثالً در: هم وضع نشده و رویه قضایی مشخص نیز وجود ندارد

 باشند. دادگاه صالح به رسیدگی می 2به نظر دکتر خالقی هر  :بردن مال غیر )تهران(  ویل متقلبانه )تبریز( توسل به وسا مرکب:جرم 

جرم در ایران، نتیجه در قسمتی از » عد بین المللی دارد پیش بینی شده است که البته بُق. م. ا  4مشابه همین بحث در ماده 

 «ر حکم جرم واقع شده در ایران استد خارج،

مثالً جرم حمل اسلحه غیرمجاز که تمامی دادگاههایی که دی آن در طول زمان استمرار دارد.جرمی است که عنصر ما : م مستمرجر

  استمرار داشته صالح به رسیدگی خواهند بود . این جرم در حوزه

ه آخرین عمل مادی جهت تحقق رسد مکانی ک بار تکرار شود به نظر می 2در جرائم اعتیادی که عمل باید حداقل  : جرم به عادت

 شود. ) محل وقوع جرم دوم (  ت گرفته، محل وقوع محسوب میبزه صور

 کند   در اصفهان یکی را مجروح  ، مانند این که شخصی اگر عنصر مادی جرم در محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگر ظاهر شود 

در این فرض مسئله مورد بحث آن است که کدام یک از این دو جهت مداوا به تهران بیاید و در آنجا فوت کند را و مصدوم 

 ؟ 1صالح به رسیدگی است« تبریز»یا « تهران»شهر 

؟ چون در تهران که  در مورد خیانت در امانت که اگر مال در تهران سپرده شود و در تبریز فروش برود کدام دادگاه صالح است

  به دلیلجرم خیانت در امانت محقّق میشود بنابراین دادگاه تبریز  ر تبریز مال سپرده شد هنوز جرمی واقع نشده و با فروش د

 ه رسیدگی خواهد بود.صالح بوقوع عنصر مادی  محل 

  موضوع ـ دیگر مخابراتی های دستگاه یا تلفن ی وسیله به اشخاص برای مزاحمت بزه وقوع 21مورخ  521رای وحدت رویه  نکته :

                                                           
 گیرد. نصر مادی صالح به رسیدگی شناخته میشود و دادگاه محل حصول نتیجه مالک قرار نمیفرمایند طبق روش متداول در کلیه موارد محل وقوع ع دکتر آخوندی می -1
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 قضایی حوزه یک از مزاحمت اجرای که مواردی در بنابراین دانسته، نتیجه به محل ایجاد را منوط ـ میاسال مجازات قانون 241 ماده

 و محسوب جرم وقوع محل مزبور، نتیجه حدوث محل شود) مثالً تهران (، حاصل دیگر قضایی حوزه در آن نتیجه و تبریز ( شروع) مثالً

در تهران محقق شده  -مزاحمت -بود) دادگاه تهران صالح است چون نتیجه  واهدخ امر همین نیز کننده رسیدگی دادگاه صالحیت مناط

 است(

نظر به اینکه در صالحیت محلی، اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم »   21/ 12/ 1 -522متن رای وحدت رویه شماره  نکته :

ید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کالهبرداری مورد تای ق، 22ای نیز مستفاد از ماده  است و این اصل در قانون جرایم رایانه

های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک  مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه

  « ارد، صالح به رسیدگی استن قرار ددیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آ کننده حساب زیان افتتاح

داند ولی دکتر  می تهرانعمومی های  هواپیما ربایی را در صالحیت دادگاه  4117/5و اداره حقوقی به شماره دکتر خالقی  نکته :

 داند. می انقالب تهرانت دادگاه در صالحیداند و  ق. ت آن را از جرائم علیه امنیت می 7ماده  آخوندی به استناد

 رسد در جرمی که عنصر مادی آن  : به نظر می باشد کار مشکل میشود می که عنصر مادی آن بصورت ترک فعل میدر جرائ

ظف به انجام تکلیف قانونی بود ولی از انجام آن خودداری ورزیده محل وقوع جرم وباشد دادگاهی که شخص م بصورت ترک فعل می

. ا محل وقوع جرم محلی است که شوهر باید نفقه زن را در آنجا پرداخت ق. م 242موضوع ماده  1باشد مثالً در جرم ترک انفاق

 مواد  برای خود اختیار کرده است. )کند. یعنی اقامتگاه مشترک زوجین یا در محل اقامتگاهی که زن با اجازه همسر یا با مجوز قانون 

  محل وقوع جرم زندانی 745خصی موضوع تبصره ماده یا در جرم فرار از زندان یا فرار از مر ق. م( 1112و  1114و  1115و  1117

 کرد یا از آنجا فرار کرده است. باید خود را به آنجا معرفی می  که  است

 

 

                                                           
گی به بزه ارتکابی در کدام نظریه اداره حقوقی در مورد جرم ترک انفاق که اگر متهم در غیر محل سکونت زوجه خود اقامت داشته باشد و در محل دیگری دستگیر شود رسید -1

باشد محل وقوع آن،محل اقامت زوجه است و در فرضی هم از آن محل خارج و در  چنین اظهار نظر کرده است چون ترک انفاق از جرایم مستمر می محلّ صورت خواهد گرفت؟

چنان در حال وقوع گردد و یا به عبارت دیگر جرم ترک انفاق از محل اقامت زوج تا محل دستگیری او هم حوزه دیگر دستگیر شود آن حوزه نیز محل وقوع جرم محسوب می

 یب نخواهد داشت.باشد بنابراین بازپرس هر دو حوزه صالح به تعقیب خواهد بود منتهی هر کدام زودتر شروع کند از آن تاریخ بازپرسی حوزه دیگر صالحیت تعق می
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 * نیابت 

انجام وظیفه کند. با این تواند  حوزه قضایی خود می هوقتی که از لحاظ محلّی دادگاهی صالح تشخیص داده شده آن دادگاه فقط در محدود

در این حالت دادگاهها از انجام اقدامات خارج از  از حوزه قضایی ممکن است الزم آید.ای از اقدامات در خارج  پاره حال انجام

که به  نی کرده استبی فرض نیابت را پیشق.آ.د.ک  72گذار در ماده  قانون اما ق.آ.د.ک ( 71حوزه قضایی ممنوع شده اند ) م

 .ظر را به دادگاه یا دادسرای آن حوزه نیابت دادوسیله آن می توان انجام تحقیقات مورد ن

 :  که مواردی در. بینی شده است نوعیت نیابت پیشمموارد م 72ماده در تبصره  نکته :

 متهم اقرار  

 شاهد شهادت  

 شاهد شهادت بر شهادت ،  

 

 ان نیابت داد () یعنی نمی تو است الزامی رای کننده صادر قاضی توسط آن استماع ، باشد  دادگاه رای مستند

 مرجع معطی نیابت                مرجع نیابت دهنده        

 مرجع مجری نیابت              ت گیرنده      بمرجع نیا 

ذکر نکرده  م چیزییاین که آیا دادسرا مجاز به اعطاء نیابت است یا نه ق.ت ه از لفظ دادگاه استفاده کرده . 72ماده  نکته :

 ، با احیا دادسرا در شرایط فعلی  ، دادسرا حذف شده بود 52ه به این که در زمان تصویب ق.آ.د.ک در سال است.اما با توج

  انجام اقدامات خارج از حوزه قضایی اعطاء نیابت کند . برای   دادسرا هم باید

  .دادگاه می تواند به دادسرا نیابت دهد و عکس این قضیه نیز ممکن است 

  قابل قبول نیست . نیابت در نیابت 

  اجباری است . ای نیابت برای دادگاه مجری نیابتاجر 

  ! قاضی مجری نیابت قابل رد نیست چون رسیدگی شکلی می کند 

  .حل اختالف بین بازپرس و دادستانِ مجری نیابت، با دادگاه عمومی یا انقالب مجری نیابت است نه دادگاه معطی نیابت 
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)  شرایط خاصی پیش بینی شده است ) اعم از دادگاه یا دادسرا ( نیابت مجری مرجع توسط کیفری امینت اخذ رددر مو نکته :

 : (  ک.د.آ.ق 21 ماده

 .باشد نکرده اظهار تامین مورد در نظری نیابت دهنده  مرجع که . درمواردی1

 .نشده اخذ تامین که شود احرازمرجع نیابت گیرنده  . برای2

 دهد  تشخیص نامتناسب  را تعیین شده از طرف دادگاه نیابت دهنده  تامین، قرار مرجع نیابت گیرنده. 3

 خود مرجع مجری نیابت اقدام به اخذ تامین خواهد نمود .حالت  3 که در این 

 () دکتر خالقی نیابت از اخذ تأمین خودداری کند  یتواند با وجود درخواست مرجع معط مرجع مجری نیابت نمیاما  نکته :

 

 )مجاز به اقدام خارج از حوزه قضایی نیستند و باید نیابت دهند (ق.آ.د.ک  59ماده  الزامی                                    

 ق.آ.د.ک  43مثالً نیابت به ضابطین در داخل حوزه قضائی ماده      اختیاری                                                     

 

 ( و اگر دستگیر نشده ق.آ.د.ک 75ارج از کشور مرتکب جرم شود دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی خواهد بود )ماده اگر در خ

 خالقی صالح به رسیدگی خواهد بود. باشد دادگاه محل اقامت به نظر دکتر

 : صالحیت شخصی ج (

  سن متهم یا سمت متهم (  باشد. مبنای صالحیت شخصی، شخصیت مرتکب می(  

 گیرد و در این شکل موضوع اتهام تعیین کننده صالحیت ذاتی نبوده  تعیین صالحیت ذاتی قرار می هصالحیت شخصی گاهی ضابط

 (صالحیت شخصی  ) گردد مثل جرائم اطفال م تعیین میبلکه به پایه شخصیت مته

  ق. ت که رسیدگی به  4حلی، مثل تبصره حیت مگیرد و هم مبنای صال هم مبنای صالحیت ذاتی قرار می یگاهی صالحیت شخص

ر الزم به یادآوری است که ضابطه و معیا قرار گرفته. کیفری استان )ذاتی( تهران )محلّی( جرایم اشخاص خاص در صالحیت دادگاه

ر یری دو زوال سمت بعد از ارتکاب جرم تأثترخیص و بازنشستگی بنابراین،وقوع جرم است. برای تشخیص صالحیت شخصی تاریخ

     تحقیقات مقدماتی هم با دادسرای تهران خواهد بود ق.ت 4ماده تبصره در مورد اشخاص مندرج در صالحیت قبلی نخواهد داشت.

 نیابت
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آیین  12تان با دادسرای محل وقوع جرم است) ماده در سایر جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری اس آیین نامه ( و 14) ماده 

مراتب به ار جرم فوریت داشته باشد ممکن است توسط دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و اگر حفظ دالیل و آث امانامه( 

 دادسرای صالح اعالم شود.

 

 استثنائات قواعد صالحیت* 

 صالحیت اضافی -1
 احاله -2
 های پایتخت یا مرکز استان صالحیت انحصاری دادگاه -3
 

 : صالحیت اضافی* 

 محلی است. افی استثناتی بر صالحیتصالحیت اض 

 در این موارد ممکن است از دادگاه محل وقوع جرم به شایستگی دادگاه دیگر سلب صالحیت شود که البته دادگاه دیگر ممکن

 کنیم. ام و تعدد متهم را بررسی میاست خود محل وقوع جرم باشد. در بحث صالحیت اضافی تعدد اته

جویی در وقت و  صرفه قاعده تعدد جرم )مادی و معنوی( و و به منظور رعایتیعنی یک نفر مرتکب چند جرم شده  : د اتهامتعدّ -1

آ. د. ک ق. 123مرتکب رسیدگی خواهد کرد)م  هزینه دادرسی و جلوگیری از صدور احکام متناقض یک دادگاه به همه اتهامات شخص

 ( باشد ر مقام بیان وحدت رسیدگی مید

 : باشد ق. آ. د. ک می 65ماده تعدد اتهام موضوع  *

ل این اصل است و مبنای صالحیت محلّی، مح ) همتهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن دادگاه واقع شد : فرض اول

 ( ، البته می تواند استثاء هم داشته باشد باشد وقوع جرم می

 ،  تعیین مهمترین جرم  مالک  )  1مهمترین جرم ی کهدادگاه گر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شودا  : فرض دوم 

                                                           
 به شروع ابتدئاً که دادسرایی دانست،که دادگاهی بر ناظر باید ار ماده این حکم نداشت، وجود دادسرا که باشد می 71 سال به مربوط« جرم مهمترین که دادگاهی» عبارت - 1

 .دارد قرار آن معیت در نموده تعقیب
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صالح به رسیدگی خواهد بود. که البته مالک شدت مجازات یا جرم مهمتر درمقایسه با  در حوزه آن واقع شده شدت مجازات است(

یکدیگر متفاوت است و همیشه تشخیص جرم مهمتر کار آسانی نیست. برای مثال مجازات جرمی زندان و جرم دیگر شالق باشد! از 

های سالب آزادی شدیدتر هستند اما در نظام  های بدنی بدلیل تأثیر فراوان جسمی و روانی از مجازات ظ حقوقی مجازاتلحا

 از شالق به زندان تبدیل شده است. شدیدتقانونگذاری ایران گاه مشاهده شده که مجازات مرتکب در مقام 

شده  سال حبس دارد( 3تا  1در تهران مرتکب خیانت در امانت )  سال حبس دارد( و 5تا  1 در تبریز مرتکب کالهبرداری ) مثالً

جرم خیانت در امانت شدیدتر از  چون کالهبرداری . است و به هر دو جرم رسیدگی خواهد کرددادگاه صالح تبریز که در این صورت 

 باشد. می

هم مرتکب تهران و در  )سرقت( مرتکب تبریزث مجازات در یک درجه باشند مثالً در اگر جرائم ارتکابی از حی فرض سوم :

فرض میتواند  2 ، خواهد بود که این قسمت از مادهصالح به رسیدگی  شده باشد، در این صورت دادگاه محل دستگیری)سرقت( 

 داشته باشد.

 در این صورت دادگاه تهران صالح به رسیدگی است         سرقت + دستگیری(         تهران ) ،تبریز )سرقت(  -1

دادگاه اصفهان یعنی دستگیری  در این حالت دکتر خالقی      )سرقت( ، اصفهان )دستگیری(        تهران ،تبریز )سرقت(  -2 

اما اداره حقوقی در باشد. ده و صرفاً محل دستگیری میقضای اصفهان اتفاق نیافتاداند. با اینکه جرمی در حوزه  را صالح به رسیدگی می

 (واقع شده باشد )دکترآخوندی داند که الاقل یکی از جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن صالح میزمانی ی را این فرض محل دستگیر

تواند صالحیت  اما همیشه به این شکل نیست که متهم دستگیر شده باشد و اگر دستگیر شده باشد فرض باال نمی : فرض چهارم

در صورتی که جرم در حوزه قضائی مختلف واقع شده و متهم »آفزاید  می ق. آ. د. ک 74محلی را تعیین کند در این مورد ماده 

 «باشد صالح به رسیدگی می 1که ابتدائاً شروع به رسیدگی کردهدستگیر نشده باشد، دادگاهی 

  ورد های قبل در م تمام مثال باشد. پذیر نمی صالحیت ذاتی امکانصالحیت اضافی استثنائی بر صالحیت محلّی است و عدول از 

                                                           
 تهران )سرقت( و تبریز البته باید دقت کرد دادگاهی که ابتدائاً شروع به رسیدگی کرده زمانی صالح هست که جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشند مثالً -1

هی که مهمترین جرم اگر جرائم ارتکاب از حیث مجازات در یک درجه نباشند و متهم دستگیر نشده باشد مثالً تبریز )کالهبرداری( و تهران )سرقت( همچنان دادگا )سرقت( اما

 در حوزه آن واقع شده )تبریز( صالح به رسیدگی خواهد بود.
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 همگی  که   داشتنه باشند  قرار  ذاتی همگی در یک ردیفصالحیت   از حیث ارتکابی  زمانی قابل اجراست که جرایم  تعدد اتهام

 .دادگاه عمومی بودند در صالحیت 

ر صالحیت تهران که دبنابراین اگر شخصی مرتکب چند جرم شود که صالحیت ذاتی دادگاه متفاوت است، مثالً مرتکب یک جرم که در 

ابتدا ق.آ.د.ک  77ماده طبق گردد  در تبریز شود و مرتکب یک جرمی که در صالحیت دادگاه انقالب است دادگاه عمومی است

به اتهامی که در صالحیت دادگاه عمومی  آن دادگاه و  دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد رسیدگی خواهد کرد

 ( 25مورخ  714رأی وحدت رویه  ) می کندد از رسیدگی پرونده را به دادگاه عمومی ارسال کند و بع است رسیدگی نمی

 گی خواهد کیفری استان( رسید همچنین)و نظامی و عمومی  ،اگر از حیث مجازات در یک درجه باشند به ترتیب در دادگاه انقالب

عدول کرد و رسیدگی دادگاه انقالب  یهای عمومی به شکل دادگاهاصل کلی صالحیت  ازق.آ.د.ک  77قانونگذار در ماده . که البته کرد

 آشوری(دکتر م بر دادگاه عمومی دانسته است. )را مقدّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در و باشند می جرم تعدد مقررات مشمول که بوده دیگری قطعی تهایمحکومی دارای علیه محکوم گردد معلوم ، حکم صدور از پس ق.آ.د.ک هرگاه 124 طبق ماده 

) البته به عقیده برخی اساتید این ماده تعدد معنوی و تعدد مادی از نوع مشابه را شامل  :گردد می اقدام زیر شرح به است مؤثر اجراء قابل مجازات میزان

 می شود (

 از پس تا ارسال حکم کننده صادر بدوی دادگاه شعبه آخرین به پرونده باشد شده قطعی خواهی تجدیدنظر عدم لحاظ به بدوی های دادگاه از صادره احکام هرگاه - الف 

 .نماید صادر واحد حکم جرم تعدد به مربوط مقررات رعایت با احکام کلیه نقض

 رعایت با احکام کلیه نقض از پس تا ارسال استان تجدیدنظر دادگاه به ها پرونده باشد شده صادر استان تجدیدنظر دادگاه در احکام از یکی حداقل که صورتی در - ب

 .نماید صادر واحد حکم جرم تعدد به مربوط مقررات

 کشور عالی دیوان به باشد تجدیدنظر یا بدوی دادگاه در اینکه از اعم ها پرونده ،باشد گرفته قرار تأیید مورد کشور عالی دیوان در احکام از یکی حداقل که صورتی در - ج

 .کند  ارجاع حکم آخرین کننده صادر بدوی دادگاه به واحد حکم صدور جهت و نقض را احکام تا گردد می ارسال
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 تعدد متهم: - 2

ات همگی دادگاه به اتهام لت یکجرمانه به صورت معاونت یا مشارکت. در این حایا چند نظر در ارتکاب یک عمل م 2دخالت یعنی 

 ق. آ. د. ک( 72که نوعی صالحیت اضافی است. )م  متهمان رسیدگی خواهد کرد.

، مباشر( )و وی آن جرم را در تهران انجام دهد ) معاون ( بنابراین اگر شخصی در همدان طریق ارتکاب جرمی را به دیگری بیاموزد

 عاون وی را خواهد داشت.م و 1تهام مجرم اصلیالحیت محلی برای رسیدگی به ادادگاه تهران ص

همیشه قابل اجراء  «اصلی را دارد دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اتهام مجرم »  کند که بیان میق.آ.د.ک  74البته حکم ماده 

رسیدگی به در ارتکاب جرم سبب شده که قانونگذار دادگاه خاصی را برای نیست. گاهی اوقات شخصیت یکی از مداخله کنندگان 

بینی کند در این صورت بعید است رسیدگی به اتهامات اشخاص که این ویژگی را ندارند بتوان در  اتهامات این قبیل اشخاص پیش

که اگر با مشارکت یا معاونت افراد بالغ مرتکب جرم شوند به جرائم اطفال در صالحیت آن دادگاه دانست مثالً در مورد اطفال 

به  تواند امات نظامیان را دارد نمی( یا دادگاه نظامی که صالحیت رسیدگی به اتهق.آ.د.ک 222)ماده می شود  دادگاه اطفال رسیدگی

هرکس ) عام است و افراد غیر »ق.م.ج.ن.م  24م  1 تبصرهو معاونین غیرنظامی رسیدگی نماید با این همه در  ءجرائم شرکا

 تبع به نماید مشارکت نظامیان با ر به جرایم جاسوسی شده است (منحصجاسوسی ) جرائم در نظامی را هم شامل می شود (

و همچنین در  شود می محکوم است مقرر نظامیان برای که مجازاتی همان به و محاکمه نظامی دادگاههای در نظامی اصلی مجرمان

 و نمودن مخفی یا و ی شد (بازهم محدود به جرایم جاسوسجاسوسی ) امر در معاونتق.م.ج.ن.م اشعار می دارد  24م  2 تبصره

 که مواردی در و محاکمه می شود  نظامی دادگاههای در نظامی اصلی مجرمان تبع به مرتکب و محسوب جرم جاسوس به دادن پناه

 .شود می محکوم سال پانزده تا سال سه از حبس به است اعدام یا و محارب مجازات جاسوس مجازات

 مثالً اگر شخص غیر  در جرایم نظامی در دادگاه نظامی محاکمه نخواهند شد ! غیر نظامیونین در غیر موارد فوق شرکا و معا نکته :

                                                           
توان مباشر را مجرم اصلی نامید اما در مورد مشارکت درجرم معموالً از اصطالح  ر مورد معاون و مباشر میک از عنوان مجرم اصلی استفاده کرده دق.آ.د. 16با اینکه م  -1

ر گرفتن نقش و میزان مداخله شرکای جرم استفاده میشود. نه شریک و مجرم اصلی. با این حال به منظور اجرای این ماده در مورد مشارکت باید در خصوص هر مورد با در نظ

نمود و پرونده را  ز شرکاء در جرم، کسی را که بیشترین نقش را در ارتکاب جرم بر عهده داشته و نسبت به دیگران هم نقش بیشتری در تحقق جرم داشته شناساییهر یک ا

فر که مرتکب زنا شده بودند و از جانب یکی ن 9در مورد  141برای رسیدگی به دادگاهی که این شخص اعمال خود را در حوزه آن مرتکب گردیده ارسال نمود! )رأی وحدت رویه 

قرار داده بود.با این که هر دو شریک در جرم هستند اما چون مجازات زنای محصنه شدیدتر است به اتهام  1محصنه بوده و دیگری غیرمنحصنه بوده در صالحیت دادگاه کیفری 

 ( رسیدگی شد 1هر دو آنها در دادگاه کیفری 
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جعل نماید و به وسیله آن شخص نظامی مرخصی از خدمت برود ، به اتهام شخص نظامی در دادگاه نظامی و  یبرگه مرخصنظامی 

 شخص غیر نظامی در دادگاه عمومی رسیدگی خواهد شد .

 به  » های ویژه روحانیت بیان می کند که دادگاه نامه دادسراها و آیین 31اه ویژه روحانیت حکم خاصی وجود دارد. ماده در مورد دادگ

 « اه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شداتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین جرم روحانی در دادگ

 احاله:  - 3

را حیت محلی به دادگاه دیگر که اصوالً صالحیت محلی رسیدگی به آن اتهام یعنی واگذاری رسیدگی به اتهام از یک دادگاه واجد صال

 :  مشاهده کردق.آ.د.ک  24و  23توان در ماده  داند می اینکه چرا قانونگذار دادگاه غیرصالح را صالح به رسیدگی میفلذا  ندارد.

در حوزه  ( نشود گرفته اشتباه شهود بیشتر یا مجرمین بیشتر با و است سوال طراح مالک قانونی متن عین) بیشتر متهمین -1

 در این حالت پرونده از دادگاه محل وقوع جرم به دادگاه محل اقامت متهمین احاله می شود . دادگاه دیگری اقامت داشته باشند

از محل وقوع شوند در حالی که محل اقامت آنها شهری غیر  مثالً چند نفر در هنگام سفر به شهری در آن شهر مرتکب جرم می.

 باشد.  ها و ... می ارسال احضاریهجرم است. به نظر مالک این حکم، دشواری رفت و آمد، پرهزینه بودن، دشواری 

   تعدد متهمین مالک نبوده و شاید با همین مبنا در فرضی که پرونده فقط یک متهم داشته باشد و در حوزه دادگاه دیگری اقامت

 ( دکتر خالقی ه نمود )دارد بتوان از احاله استفاد

وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند  محل -2

ه محل وقوع جرم نزدیکتر . مثالً حوزه ی برخی شهرستان ها به قدری وسیع است که ممکن است دادگاه حوزه دیگر بکند رسیدگی

 می باشد.

تشخیص دهد  رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشورهر گاه  1منظور حفظ نظم و امنیتبینی شده که به  پیش 24ده در ما -3

 پرونده به مرجع دیگر احاله خواهد شد. پس از موافقت دیوان عالی کشور

 یت ذاتی دادگاه را توان به دلیل مقتضیات حفظ نظم و امنیت صالح احاله هم استثنائی بر صالحیت محلی است و نمی نکته :
                                                           

جرائم نماید که به اتهام متهم در محل وقوع جرم رسیدگی نشود مثالً  منیت حسب مورد در هر پرونده ممکن است متفاوت باشد، در این صورت ایجاب میمقتضیات حفظ نظم و ا -1

 گردد. ر شدن احساسات مردم در محل وقوع جرم میمنافی عفت که سبب جریحه دا
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ق.آ.د.ک که گفته مرجع قضائی دیگر،  24ماده الب یا نظامی یا برعکس احاله داد و نادیده گرفت و از دادگاه عمومی به دادگاه انق

 باشد. وزه دیگر میمرجع قضائی ح منظور

 دأ و موافقت مرجع قضائی و مستلزم درخواست مرجع قضائی مب گیرد به خود صورت نمی احاله امری خالف اصل است و خود 

 ق.آ.د.ک مرجع موافقت کننده مرجع باالتر نیست. 24بود غیر از مورد سوم در ماده باالتر خواهد 

 : امورکیفری در ، ک.د.آ.ق 52 ماده مطابق* 

 موافقت و مبداء ) تبریز ( حوزه رئیس درخواست به(  به اهر -از تبریز) استان یک دیگر حوزه به ای حوزه از پرونده احاله 

 .گیرد می صورت استان همان  تجدیدنظردادگاه  اول شعبه

 قضایی ) رئیس حوزه قضایی  حوزه رئیس درخواست به(  به تهران -از تبریز)  دیگر استان به استان یک حوزه از پرونده احاله

  .گیرد می صورت کشور عالی دیوان موافقت و دادگاه تجدید نظر ( 1استان یعنی رئیس شعبه کل 

 .است کیفری امور در فقط احاله نکته :

 دادگاه یا دادسرا در کننده رسیدگی قاضی موافقت با ضروری موارد در تواند می مسلح نیروهای قضایی سازمان رئیس نکته :

 نیروهای درسیدا قانون 11 ماده تبصره).نماید احاله دیگر استان در مشابه شعب از یکی به کننده رسیدگی ی شعبه از را پرونده مربوطه

 ( مسلح

  منصوب دادستان  اختیار در دیگر قضائی حوزه به ای حوزه از پرونده احاله در دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت نکته :

 (آیین نامه 31بود ) م  خواهد

 خالقی( دکتر رفت )توان احاله را در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا پذی می علی رغم عدم وجود تصریح قانونی ، نکته :
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 های مرکز استان یا پایتخت صالحیت انحصاری دادگاه* 

که است تر است یا به دلیل سمت و موقعیتی رسمی مرتکب  مبنای این صالحیت یا به دلیل اهمیت جرم و لزوم رسیدگی دقیق

ار از اصل کلی صالحیت دادگاه محل وقوع گذ والً محل خدمت او در مرکز استان یا پایتخت قرار دارد. در این موارد هم قانونممع

 کز استان یا تهران قرار داده است.های مر جرم عدول نموده و رسیدگی به آن را منحصراً در صالحیت دادگاه

 مرکز استان -1

رکنان به جرائمی که رسیدگی به آن در صالحیت دیوان کا 1372های عمومی مصوب  الیحه قانون تشکیل دادگاه 2ماده  1تبصره طبق 

این تبصره، ضمن اینکه انحالل دیوان کیفر کارکنان دولت را اعالم در دادگاه های جزایی مرکز استان رسیدگی خواهد شد.دولت است 

های مرکز  دادگاه عمومی جزایی قرار داده و از لحاظ محل در صالحیت دادگاه صالحیت ررسیدگی را از لحاظ صالحیت ذاتی دکرده و 

 ع جرم( قرار داده است.)نه محل وقواستان 

  طرز تعقیبالیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و  2جرائم داخل در صالحیت دیوان کارکنان دولت بموجب ماده 

ها و  سازمانها و... ئم مدیران کل وزارتخانه: کلیه جرا عبارت بودند از 1377اصالحی  1334مت مصوب مأمورین دولت در محل خد

ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک  ها و دانشکده لتی و وابسته به دولت، روسای دانشگاهمؤسسات دو

های دولتی و وابسته به دولت  ها و مؤسسات و سازمان شوند، دولت، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مستمر دولت اداره می

اختالس یا ارتشا ( اگر خارج از حیطه شغل یا وظیفه باشد در دادگاه محل وقوع  ) مثل .1شوند مرتکب می شغل یا وظیفهسبب  بهکه 

  جرم محاکمه خواهند شد .

 ق.  34م  شوند ) می ( رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد که در مرکز استان ) مورد دیگر جرائم سیاسی و مطبوعاتی می

 ( مطبوعات

 

 

                                                           
 باشد که تلویحاً به آن اشاره کرده است آیین نامه اصالحی ق. ت می 14ده و ما 91مستند اعتبار این ماده ، رأی وحدت رویه شماره  -1
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 پایتخت - 2

مثل  1342ب مصو ا و خرابکاری در تأسیسات هواپیمامجازات اخاللگران در امنیت پرواز هواپیمبینی شده در قانون  جرائم پیش

رسیدگی به جرائم  این ماده واحده 2اپیما، در بند ا اخاللگران در پرواز یا خرابکاری در هواپیما یا فرودگاه یا تأسیسات هوهواپیما ربایی ی

 که در صالحیت ) اداره حقوقی ودکتر خالقی بر این نظر است قضائی پایتخت است. ر صالحیت مراجعمندرج در این قانون منحصراً د

 ( داند می دادگاه انقالب پایتختیت اما دکتر آخوندی در صالحاست  دادگاه عمومی پایتخت

تخت )اگر جرم های پای افراد نظامی دارای درجه سرتیپی و باالتر: هر جرمی اعم از نظامی یا غیر نظامی مرتکب شوند در دادگاه

طبق تفسیر مجمع تشخیص مصلحت باشد، نظامی تهران( رسیدگی خواهد شد. ) عمومی باشد کیفری استان تهران و اگر نظامی می

 (شود را هم شامل می 2سرتیپ ،  54نظام در تاریخ 

  4مثالً تبصره ماده  باشد. می یر صالحیت ذاتی هم همراهبا تغی ایتخت عالوه بر تغییر صالحیت محلیهای پ گاهی صالحیت دادگاه 

 تهران )صالحیت محلی( رسیدگی می شود . (ذاتی)صالحیت ق.ت گفته به کلیه اتهامات اشخاص مذکور در دادگاه کیفری استان 

   و وظیفه باشد یا نباشد فرقی نمی کند. مناسبت شغلکلیه اتهامات را شامل می شود .به  ق. ت 4تبصره ماده 

باشد. در قسمت اخیر این تبصره بر استثناء دوباره استثنائی دیگر وارد  میو هم ذاتی استثنائی بر صالحیت محلی  4تبصره ماده اصوالً 

یعنی در این مورد دادگاه کیفری استان تهران صالحیت نخواهد « در صالحیت سایر مراجع قضایی استمواردی که به استثناء »شد. 

ه روحانیت تهران رسیدگی روحانی باشد در دادگاه ویژ 4دام از افراد مندرج در تبصره ماده داشت مثالً جرائم روحانیون که اگر هر ک

ائمه جمعه و نمایندگان مجلس همچنین به جرائم های ویژه روحانیت( ) آیین نامه دادسراها و دادگاه 13ماده  3)تبصره  خواهد شد

 ویژه روحانیت تهران رسیدگی می شود(  دادگاه در خبرگان

 تشخیص مجمع اعضا از یکی نیز جمهور رئیس چون شود می رسیدگی تهران استان کیفری دادگاه در جمهور رئیس جرایم به :نکته 

 (شود می تهران رسیدگی روحانیت ویژه دادگاه در او اتهامات به باشد روحانی جمهور رئیس اگر اما است نظام مصلحت

های صنعتی و عالئم تجاری در صالحیت  ت اختراعات، طرحقانون ثبحقوقی و کیفری مندرج در  رسیدگی به دعاوی نکته :

 (.11/11/25خواهد بود )آیین نامه این قانون  های عمومی تهران دادگاه
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 کند اصوالً هر دادگاهی قبل از رسیدگی، صالحیت خود را براساس قواعد عمومی صالحیت مراجع رسیدگی بررسی می . 

 روع به رسیدگی داللت بر آن داردر قرار مستقلی نبوده و شاز صالحیت نیازمند صدواحر . 

 عدم صالحیت مستلزم صدور قرار خاصی و ارسال پرونده به مرجع صالح است . 

 ز نماید و در اشته و خود باید صالحیت خویش را احرمرجعی که پرونده ارسال شده تکلیفی به قبول تشخیص دادگاه اول ندا

اما اگر دادگاه دیگری را صالح بداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به آن  به آن رسیدگی کند. تبسصورت وجود صالحیت ن

 دادگاه ارسال خواهد نمود . دادگاه سوم نیز باید ابتدا صالحیت خود را بررسی کند. تا اینجا اختالف در صالحیت به وجود نیامده است.اما

مورخ  11122رأی وحدت رویه شماره  اینجا اختالف در صالحیت مطرح می شود )را صالح بداند  اگر دادگاه سوم یکی از دو دادگاه سابق

( صالح بداند اختالف در صالحیت پیش نخواهد آمد اما دادگاه دوم اعتقاد  دادگاه سوم حال اگر دادگاه دوم، دادگاه دیگری را )(  1315

 . کند یا تعارض صالحیت بروز میحیت به صالحیت دادگاه اول داشته باشد، اختالف در صال

  رض دیگر نفی صالحیت کرده )تعا دادگاه دادگاه نسبت به یک جرم همزمان به نفع ینکه یکاتعارض صالحیت عبارت است از

 . ( تعارض مثبت همزمان خود را صالح به رسیدگی بداند )( یا نسبت به یک جرم  منفی

 ( بینی شده است پیش قانون هم حل اختالف تعارض منفیو در  ) افتد تعارض صالحیت مثبت به ندرت اتفاق می . 

 1تعارض منفی صالحیت * 

  یا در صالحیت محلیاست تعارض در صالحیت یا در صالحیت ذاتی. 

 ق. آ.د.ک( 72باشد )م  آ.د.م. می حل اختالف در صالحیت طبق قواعد مذکور در 

 2باب حل اختالف قطعی است در  رأی دادگاه عالیگیرد. ر انجام میباالت حل اختالف در صالحیت همیشه توسط مرجعی 

                                                           
 14الی  11برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مهدی شکری ، جزوه آیین دادرسی مدنی ، اختالف در صالحیت ، فصل دوم ص  -1
 عی بودن رأی مرجع حل اختالف بود.توان با توجه به اصل قطعیت قائل بر قط ارد ولی میق.آ.د.م حکم راجع به حل اختالف قطعی بود در قانون فعلی نصّی وجود ند 13در ماده  -9

 فصل ششم :تعارض درصالحیت
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 * مرجع حل اختالف صالحیت محلی :

 

 اگر از لحاظ صالحیت ذاتی در یک درجه باشند :

  33)م  . مثالً دادگاه عمومی اهر با دادگاه عمومی تبریز کند دادگاه تجدید نظر حل اختالف می استان  :دو  دادگاه در یک میان 

  ق.آ.د.م( 25م و  ق.ت

  است 1در یک استان با دادگاه نظامی  2حل اختالف بین دو  دادگاه نظامی . دادگاه نظامی تابع قانون خاص خود می باشد 

 مثالً دادگاه عمومی تبریز با دادگاه عمومی تهران ) تبصره  کند دیوان عالی کشور حل اختالف می استان : میان دو  دادگاه در دو

 ق.آ.د.م ( 22ن ماده همچنی و ماده فوق 

 باشد حل اختالف با   1میان دو دادگاه نظامیدر  دو استان باشد یا  2اختالف میان دو دادگاه نظامی  در مورد دادگاه نظامی اگر

 دیوان عالی کشور خواهد بود.

ار داشته باشد و هر دو خود را صالح از لحاظ صالحیت ذاتی در یک درجه و از لحاظ صالحیت محلی نیز در یک حوزه قر اگر  نکته :

قرار امتناع از در این موارد  شود و مینتعارض در صالحیت مطرح عمومی (  4عمومی با شعبه  1) مثل اختالف بین شعبه  نندبدا

روع به دادگاه صالحیت رسیدگی دارند اما هر کدام که زودتر ش 2صادر می شود و قرار عدم صالحیت صادر نمی شود چون هر  رسیدگی

 (22ق.آ.د.م. ماده  24ماده  1)بند رسیدگی کرده ، صالح خواهد بود 

   : حل اختالف در صالحیت ذاتی* 

 (ق.آ.د.م 22و ماده  23خ مور 22رأی وحدت رویه شماره ) همیشه در دیوان عالی کشور است

داند. در مورد اینکه آیا دادگاه اطفال  اع میم االتبزحل اختالف را برای مرجع تالی ال ق.آ.د.م نظر مرجع عالی در خصوص 31ماده 

داند یا نه رأی  ای از دادگاه تجدیدنظر است( می ای از دادگاه عمومی است( ملزم به رعایت نظر دادگاه کیفری استان )شعبه )شعبه

اگر رأی از  داند. میف را با دیوان عالی کشور ق.آ.د.م خارج دانسته و حل اختال 31این فرض را از شمول ماده  222وحدت رویه 

 ( ق.آ.د.ک 242) ماده  اعتبار بوده و موجب نقض رأی در مرجع باالتر خواهد بود دادگاه فاقد، صالحیت ذاتی صادر شود همواره بی
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   به طور کامل این رای بی اعتبار نیست و فقط در صورت اعتراض یکی از  242اگر صالحیت محلی نقض شده باشد طبق ماده

 مرجع تجدید نظر آن را نقض خواهد کرد.طرفین دعوا 

 های پایتخت نقض شده و رسیدگی در محل دیگری مثالً محل وقوع جرم صورت گرفته باشد در این  ری دادگاهاصاگر صالحیت انح

یفری مثالً رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس در صالحیت دادگاه ک ق.آ.د.ک( 242ماده  1فرض رأی صادره نقض خواهد شد )تبصره 

 استان است و اگر در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی شود رای صادره نقض خواهد شد.

 ق.ت ( 3) ماده همان دادسراست  حوزه های حل اختالف بین دادسراها طبق قواعد حل اختالف دادگاه 

 ز با دادسرای عمومی اهر () دادسرای عمومی تبری  کند می اختالف حل نظر تجدید دادگاه  :  استان یک در دادسرا  دو میان

 ) دادسرای عمومی تبریز با دادسرای عمومی تهران (  کند می اختالف حل کشور عالی دیوان:     استان دو در دادسرا  دو میان

 است) مثالً دادسرای نظامی با دادسرای عمومی ( کشور عالی دیوانبا :  ذاتی صالحیت در اختالف حل

 دگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش در صورتی که در یک حوزه واقع شده باشد با دادگاه حل اختالف بین دادسرا و دا

 ( مورخ 312/5نظریه دکتر آشوری با اشاره به  تجدید نظر است )

 : 1* جهات ردّ قاضی

تواند رسیدگی یا  ص خود او میقاضی دادگاه قبل از اینکه صالحیت دادگاه را ارزیابی کند باید در مورد صالحیت خود هم که آیا شخ

چون اگر صالحیت دادگاه اظهار نظر نماید. و بعد در مورد صالحیت یا عدمسی الزم را به عمل بیاورد تحقیقات را انجام دهد یا نه برر

ی گیرد و به طریق اولی تصمیمی که در خصوص صالحیت دادگاه م باشد فاقد اعتبار می قاضی صالحیت رسیدگی نداشته باشدخود شخص 

از رسیدگی امتناع ورزد و قرار امتناع از  داشته باشد در او وجود جهات ردّاگر . یعنی قاضی باید بررسی کند که بی اعتبار خواهد بود

در صورت نبودن  شود و یا شعبه دیگر ارجاع می علی البدل ن صورت پرونده به دادرسق.آ.د.ک( و در ای 42مرسیدگی صادر نماید )

د خود جهات رد را و قاضی بای آ.د.ک (.ق 42)م  ترین دادگاه هم عرض فرستاد خواهد شد ا شعبه دیگر به نزدیکبدل یال دادرس علی

 . تظر ایراد ردّ از ناحیه طرفین نباشدنبررسی کند و م

                                                           
 جزوه  131برای مشاهده جهات ردّ وکیل تسخری رجوع کنید به صفحه  -1
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فرض وجود دارد اگر  2 و ق.آ.د.ک ( 42ایراد نمایند باید ایراد ردّ خود را به دادرس دادگاه تسلیم نمایند )ماده بخواهند اگر طرفین  

    نظر خود را با صدور قرار الزم روز 3ظرف باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و اگر نپذیرد  42بپذیرد مطابق ماده دادرس آن را 

 اشد.ب می دادگاه تجدید نظرو  روز 12ظرف مدت ( اعالم کند و این تصمیم هم قابل اعتراض ایراد ردّ قرار ردّگفته می شود  )

نمود و مورد از  توان ایراد رد عد از صدور رأی نمیباشد و ب پذیر می از ابتدای دادرسی تا صدور رأی امکان رد دادرس نکته :

 ق.آ.د.ک(  45)ماده  1موارد تجدید نظر خواهی خواهد بود

 رسیدگی از امتناع قرار یعنی ) یندنما امتناع تحقیق و رسیدگی از باید زیر موارد در تحقیق قضات و ق.آ.د.ک دادرسان 42 طبق م

  :کنند رد را آنان توانند می نیز دعوا طرفین و(  نموده صادر

 دخالت جزایی امر در که اشخاصی یا دعوا طرفین از یکی با تحقیق قاضی یا دادرس بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت وجود - الف
مورخ  722/5شود)نظریه شماره  یباشد. بنابراین وکیل طرفین را شامل نم ستند معاون و شریک و مباشر میدارند )اشخاص که در امر جزایی دخیل ه

21) 
.  ) این  مورد  باشد او همسر یا قاضی امور متکفل یا مباشر طرفین از یکی یا باشد طرفین از یکی مخدوم یا قیم تحقیق قاضی یا دادرس - ب

 فرزندان را شامل نمی شود (

  .دارند دخالت جزایی امر در باشدکه اشخاصی از یکی وارث آنان فرزند یا همسر یا تحقیق قاضی یا ادرسد - ج
اظهار نظر بر مجرمیت یا عدم مجرمیت  ، مراد از اظهار نظر ماهوی کرده )  2ماهوی اظهارنظر قبالً جزایی امر همان در تحقیق قاضی یا دادرس - د

بنابراین دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع تعقیب  . (1112/5)نظریه اداره حقوق،  است

  .باشد طرفین از یکی شاهد یا و ( -715رأی وحدت رویه -ابراز گردد اظهار عقیده در موضوع اتهام نبوده و از موارد رد دادرسی نیست 
 حکم صدور تاریخ از و بوده مطرح سابق در یا و باشد مطرح جزایی یا حقوقی دعوای او فرزند یا و همسر یا طرفین زا یکی و تحقیق قاضی یا دادرس بین  - ه

  .باشد نگذشته سال دو قطعی

 .باشند داشته مطروح موضوع در شخصی نفع ، آنان فرزندان یا همسر یا تحقیق قاضی یا دادرس - و

 

 

                                                           
د از موارد تجدید نظر خواهی است . پس با این وصف رأیی که از طرف قاضی فاقد صالحیت صادر شده باشد بال اعتبار نیست ) چون رد دادرس اگر بعد از صدور رای باش -1

 اعتبار دارد که قابل تجدید نظر خواهی است (
 (.1361، 1449/7باشد )نظریه  موافقت دادستان با قرار نهایی که راجع به ماهیت قضیه است از جهات رد می -9

شود.اگر چه امر جزایی مربوط به همان قضیه باشد. رای دیوان  در امر جزایی نمیاظهار عقیده یکی از دادرسان در یک موضوع حقوقی مانع از صالحیت دادرس مزبور  نکته :

 به نقل از دکترآخوندی.  9111/1311

دکتر د رد دادرسی باشد )تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی و یا اظهار عقیده در مقام حل اختالف بین بازپرس و دادستان رسیدگی ماهیتی نیست تا از موار نکته :

 خالقی(

 قضات دیوان عالی کشور قابل رد نیستند چون رسیدگی شکلی می کنند .  نکته :

عوت این افراد یا وکالی حال که صالحیت دادگاه ها بر اساس ضوابط و قواعد عمومی مشخص شد از شاکی و متهم برای حضور در جلسه دادرسی دعوت به عمل می آید. د
 ( 112،113،112،115آنها به موجب احضار نامه و بر اساس ضوابط مربوط به ابالغ در  ق.آ.د.م بعمل می آید ) مواد 
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 متهم : از بازجویی و ،جلب احضار بر ناظر * ضوابط

 نسخه فرستاده می شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر  2 احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید.احضار نامه در

 ق.آ.د.ک ( 112) ماده  .1را امضاء کرده به مامور احضار رد می کند

حضار کرد اما احضار متهم فقط از طریق احضار نامه شاهد و مطلع را می توان به هر طریقی که قاضی مقتضی می داند ا نکته :

 ق.آ.د.ک ( 142ممکن است ) م 

  ک(.د.آ.ق 124 م.) باشد موجود جلب یا احضار برای کافی دالیل اینکه مگر کند، جلب یا احضار را کسی نباید قاضی 

  (ک.د.آ.ق 113 م)  شد نخواهد ذکر حضور عدم نتیجه و احضار علت کند اقتضاء مصلحت اگر نامه احضار در  

  زودتر را متهم توان می باشد داشته فوریت موضوع وهرگاه است روز سه حداقل احضار موعد و احضاریه ابالغ بین فاصله 

 ک(.د.آ.ق 155 ماده 2 تبصره. )کرد احضار

  احضاریه ابالغ هم یگرید طریق به و نشود ممکن اقامت محل نبودن معلوم واسطه به احضاریه ابالغ جزائی امر در هرگاه 

 عدم صورت در و احضار محلی یا کثیراالنتشار های روزنامه از یکی وسیله نوبت یک متهم ، رسیدگی وقت تعیین با نگردد ممکن

 کمتر دادرسی روز تا آگهی نشر تاریخ. نماید می اظهارعقیده قانون ق.آ.د.ک این 212و 215مواد   لحاظ با و رسیدگی قاضی ، حضور

 ک(.د.آ.ق   121و  117 م. ) باشد نباید ماه یک از

 نماید اعالم را خود موجه عذر باید اگرنتواند و شود در دادگاه یا دادسرا حاضر مقرر موعد در است موظف متهم . 

 ( ک.د  .آ .ق 112 م) : شود می محسوب موجه عذر زیر جهات* 

 .شود مقرر وقت در حضور از مانع هک ای گونه به احضارنامه دیررسیدن یا احضارنامه نرسیدن .1
 .است حرکت از مانع که مرضی .2
 .دوم طبقه از سوم درجه تا اقربا از یکی یا همسر فوت .3
 . آن وامثال حریق قبیل از مهم حوادث به ابتال .4
 . طاعون و وبا قبیل از ، مسری امراض و رودخانه طغیان مانند قهری حوادث واسطه به تردد امکان عدم .7
 . نودب توقیف در .2

                                                           
ن دادرسی مدنی ، ق.آ.د.ک ترتیبات ابالغ احضار نامه طبق مقررات آ.د.م خواهد بود . برای مطالعه بیشتر در این مورد رجوع کنید به مهدی شکری ، جزوه آیی 114طبق ماده  -1

 11الی  16، ص فصل پنجم ، ابالغ 
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  تمثیلی است  7 - 4کامالً حصری و موارد   3-2-1موارد 

 نشود اشتباه ک.د.آ.ق 232 ماده در موجه های عذر با 112 ماده در موجه های عذر که شود دقت. 

 وکیل معرفی . دشو حاضر کننده احضار مراجع نزد شخصاً شده تعیین مهلت در یا مقرر وقت در که است مکلف شده احضار متهم 

 آخوندی (دکتر )  کند معاف قضایی مرجع نزد در حضور از را متهم تواند نمی دفاعیه هالیح نوشتن یا  و مدافع

  به ،(  112 ماده در موجه عذرهای گواهی همان)  باشند نفرستاده هم حضور امکان عدم گواهی و نکرده پیدا حضور که اشخاصی 

 ( ک.د.آ.ق 115 م. )شوند می جلب قاضی دستور

  ابالغ متهم به باید است اریهاحض مضمون ، مضمونش که جلب برگ. آید می عمل به جلب برگ موجب به متهم جلب 

 ( ک.د.آ.ق 112 م) .شود

 (آخوندیدکتر ) : جلب شرایط* 

 . باشد شده احضار متهم .1
 باشد شده ابالغ متهم به نامه احضار .2

 . باشد رفتهگ صورت صحیحاً احضاریه ابالغ .3

 . باشد نشده حاضر متهم .4

 . باشد ننموده اعالم موجهی عذر خود حضور عدم برای متهم .7
 

 

  نماید صادر را متهم جلب دستور ، باشد فرستاده احضاریه بدواً اینکه بدون زیر موارد در (اختیاری است) تواند می قاضی  : 

 .باشد می عضو قطع و اعدام ، نفس و عضو (اعم از قصاص )  قصاص آنها قانونی مجازات که جرائمی در ( الف

. 1باشد نرسیده نتیجه به متهم به دستیابی برای قاضی اقدامات و نبوده معین آنها وکسب شغل یا اقامت محل که متهمینی (ب  

 (ک.د.آ.ق 112 ماده)

 بیم که نمایند بازداشت را وی توانند می یصورت در و دهند قضائی مقام تحویل بالفاصله را شده جلب متهم مکلفند مامورین 

. ندارند قضائی مقام اجازه بدون ساعت( 24)از بیش را وی نگهداری حق صورت درهر و باشد جرم آثار وامحاء فرار خوف و تبانی

 ( ک.د.آ.ق 123 ماده تبصره )
                                                           

 مانند مواردی که متهم ولگرد باشد  -1
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 حداکثر امکان عدم صورت در و شروع را اتتحقیق بالفاصله است مکلف قاضیخصاً یا از طریق جلب در دادگاه حاضر شد.شحال متهم 

 محکوم قانونی مقرر مجازات به مرتکب و تلقی غیرقانونی بازداشت اینصورت غیر در. نماید تحقیق به مبادرت ساعت( 24) ظرف

 ( ک.د.آ.ق 125 ماده).شد خواهد

 است پیش بینی شده  ک.د.آ.ق 122 در مادهکند  بازجویی متهم از این که قاضی چگونه باید : 

  دقیق نحو به متهم مشخصات و هویت . استعالم 1

 ( است ضروری) 1 باشد خودش اظهارات مواظب اینکه . تفهیم 2

 .2 متهم به صریح نحو به آن دالیل و اتهام . تفهیم 3

 ( ک.د.آ.ق 122 ماده ) باشد روشن و مفید سواالت . باید 4

 ( ک.د.آ.ق 122 ماده ) تلقینی سواالت . بدون 7

 ( ک.د.آ.ق 122 ماده . ) متهم اجبار و اغفال ، اکراه . بدون 2

 ( ک.د.آ.ق 131 ماده ) مواجهه موارد از غیر به انفرادی  نحو به بازجویی از متهمین  . لزوم 5

 ( ک.د.آ.ق 131 ماده . ) تحریف و تبدیل و تغییر بدون سواالت پاسخ . درج 2

 غیر در. کند اعالم باشد ممکن ابالغ که ای گونه به را جدید اقامت محل باید دهد تغییر را خود اقامت محل چنانچه متهم 

 ( ک.د.آ.ق 122 ماده1 تبصره )شد خواهد فرستاده سابق اقامت محل به ها احضاریه اینصورت

 همان به اوراق کلیه و نیست پذیرفته باشد متعسر اوراق ابالغ که ای گونه به تعلل و طفره و تاخیر منظور به اقامت محل تغییر 

 ( ک.د.آ.ق 122 ماده1 تبصره. )شد خواهد ابالغ سابق محل

 : شهود از استماع و تحقیق نحوه * 

 ک(.د.آ.ق 22 ماده) :  شاهد احضار بودن جایز موارد  

 داشته رمج وقوع هنگام در او گرفتن شاهد به علم دادگاهکه  نماید معرفی را شاهدی شاکیو باشد شاکی شکایت براساس رسیدگی .1

 یا باشد

                                                           
 ( آشوری دکتر ) نیست قانونی تکلیفی قاضی طرف از متهم به سکوت حق اعالم ایران ی موضوعه حقوق در  -1

 . ندارد شده انجام تحقیق اعتبار در تاثیری  متهم به دفاعی حقوق تفهیم عدم اجرای ضمانت ایران ی موضوعه قوانین در  -9
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 بودن وی دارد یا  شاهد به علم دادگاه باشد شاهدی شهادت به متوقف حق احقاق .2

 . باشد عمومی نظم و امنیت با جرم ارتباط جهت به تحقیق. 3

  نزد دیگری امر هر یا متهم وسیله به جرم وقوع عدم یا وقوع به دعوا طرفین از غیر شخصی اخبار از است عبارت شهادت 

 ( 21ق.م.ا مصوب  153) ماده  قضائی قامم

 ماده  .نباشد یا باشد علم مفید که آن از اعم است؛ دانسته حجیت دارای و معتبر را آن شارع که است آن شرعی شهادت (

 1( 21ق.م.ا مصوب  154

 رعایت با نشود حاضر موجه دلیل بودن دوم بار در اگر و شود می احضار دوم بار برای شاهد ، شاهد حضور عدم صورت در نکته :

 . دارد وجود شرایطی رعایت با شاهد جلب امکان بنابراین(  ک.د.آ.ق 122 م) . گردد می جلب ک.د.آ.ق 22 ماده

  ملزم به ادای شهادت نیست و جلب آنها به دلیل عدم توجه به دستور  شاهد دادگاه در رسیدگی و مقدماتی تحقیقات مرحله در

م )نیست مطلع و شاهد بین فرقیو ستا سوگند اتیان به ملزمآ.د.ک ( ولی در صورت ادای شهادت ق. 122م  قضایی است )

 ق.آ.د.ک ( 173

  ( ک.د.آ.ق 172 ماده . ) است علنی غیر محاکمه از قبل مطلعین و شهود از بازجویی و تحقیق 

  ( ک.د.آ.ق 177 ماده 2 تبصره. )  گیرد می صورت دادگاه دستور به شهادت الناس حقوق در 

                                                           
 مفاد اختالف هرگاه. باشد یکسان جرم اثبات در مؤثر خصوصیات در ها شهادت مفاد باید و است ضروری شهادت موضوع وحدت شهود، تعدد صورت در شرعی، شهادت در -1

 ( 19ق.م.ا مصوب  119) ماده  .نمیشود محسوب شرعی شهادت کند، مخدوش را موضوع وحدت یا و شود تعارض موجب ها شهادت

 (19ق.م.ا مصوب  113)ماده  .شود ادا باشد، متعارف طریق از و حسی امور به مستند که نحوی به یقین، و قطع روی از باید شهادت 

 (19ق.م.ا مصوب  114)ماده  .باشد ابهام بدون و روشن باید صورت هر در و میشود واقع اشاره قبیل از فعل با تعذر، صورت در و باشد نوشتن یا لفظ با باید شهادت 

 (19ق.م.ا مصوب  111)ماده  .نیست معتبر یک هیچ شرعی، شهادت دو بین تعارض وجود صورت در 

 (19ق.م.ا مصوب  116)ماده  .است معتبر انتساب، صحت و شرایط احراز با شده، ضبط یا و زنده تصویری -صوتی مکتوب، صورت به گواهی باشد، متعذر شاهد حضور چنانچه 

 داده انجام را الزم بررسی و تحقیق دادگاه، باشد، شرعی شهادت مفاد خالف بر امارات و قرائن گاه هر.  باشد داشته وجود شهادت مفاد خالف هب علم نباید شرعی شهادت در 

 ( 19ق.م.ا مصوب  117) ماده  .بود نخواهد معتبر شود، حاصل علم شهادت، بودن واقع خالف به که صورتی در و

 ( 19ق.م.ا مصوب  111) ماده  .باشد متعذر وی حضور آن، امثال و بیماری غیبت، علت به یا و نموده فوت اصلی شاهد که است معتبر صورتی در شرعی شهادت بر شهادت 

 .باشد اصلی شاهد برای مقرر شرایط واجد باید اصلی شاهد شهادت بر شاهد:  1 تبصره

 .نیست معتبر ، فرع شاهد شهادت بر شهادت:  9 تبصره

 ( 19ق.م.ا مصوب  111) ماده  .است اثبات قابل آن با مالی ضمان و دیه قصاص، لکن نمیشود؛ اثبات شهادت بر شهادت با تعزیر و حد موجب جرائم 

 صدور از پس انکار اما میشود، ساقط اعتبار از فرع شهود گواهی شود، شهادت منکر رأی، صدور از پیش و فرع شهود به وسیله شهادت اقامه از پس اصل، شاهد که صورتی در 

 ( 19ق.م.ا مصوب  111ندارد ) ماده  اثری حکم،
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  ( ک.د.آ.ق 72 م ت ) . است الزامی رای کننده صادر قاضی توسط آن استماع باشد دادگاه رای مستند شهود شهادت اگر 

 222م  ) اما شهادت دروغ جرم است ( آخوندیدکتر  ) است نشده تلقی جرم ایران موضوعه قوانین در شهادت کتمان نکته :

 1(سابق 271  - 22مصوب  ق.م.ا

 ( 91ق.م.ا مصوب  175و م  ق.آ.د.ک 166) م  : شاهد رایطش* 

 .2شود احراز قاضی وسیله به باید شرایطق.م.ا این  152ماده  1طبق تبصره 

 3.  بلوغ1
 4عقل.  2

 ایمان. 3
 مولد طهارت. 4
   7عدالت.  7
 ) ذی نفع نبودن در موضوع ( وی از ضرر رفع یا شاهد برای شخصی انتفاع وجود عدم. 2
 2 دعوا طرفین و شاهد بین دنیوی دشمنی وجود عدم.  5
 . ولگردی و تکدی به اشتغال عدم. 2
 

 این ارزش و تأثیر میزان تشخیص .شود می استماع او اظهارات نباشد، شرعی شهادت شرایط واجد شاهد که صورتی در نکته :

 ( 22م.ا مصوب ق. 152) ماده  .است دادگاه با قضائی اماره حدود در قاضی، علم در اظهارات

 برای. میگردد اثبات مرد شاهد چهار با که مساحقه و تفخیذ لواط، زنا، در مگر است مرد شاهد دو جرائم کلیه در شهادت نصاب 

 حداقل صورت این در که است رجم یا اعدام زنا، حد که مواردی مگر. است کافی عادل زن چهار و مرد دو شهادت زنا اثبات

                                                           
 ( 19ق.م.ا مصوب  111) ماده  .نیست مسموع آن، از رجوع از پس شهادت اعاده و شود می شهادت اعتبار سلب موجب حکم صدور از قبل شرعی، شهادت از رجوع -1
 از اگر و کند نمی محسوب شرعی شهادت را شهادت صورت، این غیر در و پذیرد می را هادتش دهد، تشخیص قانونی شرایط واجد را شده معرفی شهود دادگاه، هرگاه -9

 میکند، تصمیم اتخاذ مورد، حسب آن، از پس و متوقف را رسیدگی ،بکشد طول روز ده از بیش نباید که وضعیت کشف و شرایط احراز زمان تا باشد، نداشته اطالع آنها وضعیت

 ق.آ.د.ک ( 171همچنین ماده  19ق.م.ا مصوب  117) ماده  .نباشد ممکن روز ده مدت در شرایط ازاحر قاضی نظر به اینکه مگر
 ( 19ق.م.ا مصوب  171) ماده  .است معتبر او شهادت باشد، رسیده بلوغ سن به شهادت ادای زمان در اما بوده، ممیز غیربالغ شهادت تحمل زمان در شاهد هرگاه -3
 اشخاص شهادتهمچنین  ( 19ق.م.ا مصوب  171ماده ) .باشد بوده افاقه حال در نیز شهادت تحمل آنکه به مشروط میشود، پذیرفته افاقه حال در ادواری مجنون شهادت -4

ق.م.ا  111) ماده  .باشد داشته علم شهادت مورد در آن امثال و سهو فراموشی، عدم به قاضی آنکه مگر نیست، معتبر شرعی شهادت عنوان به ساهی و فراموشکار مانند غیرعادی،

 ( 19مصوب 
 بر یا شود کبیره گناه مرتکب باشد، داشته فسق به اشتهار که شخصی. نباشد معصیت اهل دهد، می گواهی وی عدالت بر که شخصی یا قاضی نظر در که است کسی عادل -1

 ( 19ق.م.ا مصوب  111) ماده  .نمیشود پذیرفته شهادتش وی، عدالت و صالحیت از اطمینان و او اعمال در تغییر احراز تا باشد، داشته اصرار صغیره گناه
 . میشود پذیرفته باشد، خصومت مورد طرف نفع به شاهد شهادت هرگاه خصومت، شرط مورد در 19ق.م.ا مصوب  177ماده  9 تبصرهطبق  -6
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 شالق حد تنها دهند شهادت آن به عادل زن چهار و مرد دو گاه هر مورد این در است الزم عادل نز دو و مرد سه شهادت

 ( 22ق.م.ا مصوب   122) ماده  .است اثبات قابل نیز زن شاهد دو و مرد شاهد یک شهادت با دیه موجب جنایات. میشود ثابت

 شهادت گاه هر و باشد دیده را میشود محقق آن با لواط یا زنا که عملی حضوراً باید شاهد لواط یا زنا بر شهادت درخصوص 

 و میشود محسوب قذف لواط یا زنا درخصوص شهادت نرسند الزم عدد به شهود که صورتی در همچنین و نباشد مشاهده به مستند

 ( 22ق.م.ا مصوب  211) ماده  .است حد موجب

 * جرح شاهد :

 شاهد برای قانون که شرایطی از یکی فقدان بر شهادت از است عبارت دشاه جرح. است تعدیل و جرح قابل شرعی شاهد 

 1( 22ق.م.ا مصوب  121)ماده  .شرعی شاهد برای مذکور شرایط وجود بر شهادت از است عبارت شاهد تعدیل و کرده مقرر شرعی

 ( 22ق.م.ا مصوب  122)ماده  .کند اعالم طرفین به را شهود تعدیل و جرح حق است مکلف قاضی 

 این در. شود معلوم شهادت از پس جرح موجبات آنکه مگر آید، عمل به شهادت ادای از پیش باید شرعی شاهد جرح 

 .کند تصمیم اتخاذ و رسیدگی جرح، موضوع به است مکلف دادگاه حال هر در و آید ی م عمل به حکم صدور از پیش تا جرح صورت،

 2( 22ق.م.ا مصوب  123)ماده 

 که آن بر مشروط میکند، کفایت جرح یا تعدیل به مطلق گواهی و نیست الزم آن اسباب ذکر شاهد، تعدیل یا جرح اثبات در 

 ( 22ق.م.ا مصوب  127)ماده  .باشد شرعی شرایط دارای شاهد

 کافی تعدال احراز برای تنهایی به ظاهر حسن و است الزم آن فقدان یا عدالت به شاهد علم عدالت، نفی یا اثبات در : تبصره

 . 3نیست

 ق.م.ا  122)ماده  .است ساقط اعتبار از باشد، معارض یکدیگر با شاهد تعدیل یا جرح اثبات در شده معرفی شهود گواهی هرگاه 

                                                           
 « گیرد می صورت دعوا طرفین ناحیه از و است کرده مقرر شاهد برای قانون که ازشرایطی یکی فقدان ادعای از عبارتست جرح»  ق.آ.د.ک  161 طبق ماده  -1
 جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع»  ق.آ.د.ک 161ماده طبق   -9

 « جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید
 « در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن الزم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج کفایت می کند»  ق.آ.د.ک 171 مادهطبق  -3

  در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت باشد.:  1تبصره 
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 1 ( 22مصوب 

 شاهد : تعدیل* 

 ماده. ) دکن دلیل اقامه آن اثبات برای تواند می شاهد صالحیت مدعی وی، جرح یا قاضی سوی از شرعی شاهد رد صورت در 

 2( طرفین ی ناحیه از شاهد عدالت اثبات یعنی تعدیل) ( 22 مصوب ا.م.ق 124

 نیست شاهد جرح و رد جهات از است کرده استناد او شهادت به که کسی و شاهد بین خویشاوندی ی رابطه وجود  نکته :

 ( ق.ق.ح.ا  1122/5 ی نظریه و ک.د.آ.ق 122 و 177 و 174 مواد از مستنبط

رار تفتیش و بازرسی محل صادر یا قرار تحقیقات محلی یا ق ت مقدماتی  قرار معاینه محلست در طول دادرسی یا تحقیقاممکن ا

 ام می شود به آن اشاره می کنیم .این قرارها جزو قرارهای اعدادی است و اینکه به چه شکل انج  .شود

  استفاضه یا محلی تحقیق* 

 .خطابند مورد( مطلین و شهود) اشخاص آن در که مفهوم این به. است محل هلا اطالعات به تمسک : تحقیقات محلی

 . پذیرد صورت شناسانرکا یا ضابطین دستور با تواند می دو هر که است جرم صحنه حفظ و قرائن و دالیل کشف : محلی معاینه

 ک (.د.آ.ق 21 ماده) است الزامی مجلس صورت تنظیم مورد دو هر در 

 ( ک.د.آ.ق 17 ماده) : محلی ینهمعا مجری مقام 

 .قضایی مقام .1

 .قضایی مقام دستور به ضابطین .2

 .قضایی مقام دستور به غیر رسمی (  –) رسمی  کارشناسان و خبره . اهل3
 

 در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع  نکته :

                                                           
از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد شاهد با یکدیگر معارض باشد ،چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل  ق.آ.د.ک 171 م 9بصره تطبق  -1

  احراز شده باشد.
 صورت این در نماید دلیل اقامه ، شاهد صالحیت اثبات برای اندتو می مدعی ، علیه مدعی توسط جرح ایراد یا دادگاه طرف از شاهد رد صورت در،  ق.آ.د.ک 179 طبق ماده -9

 . کند رسیدگی وی درخواست به است مکلف دادگاه
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اطالعات و دالیل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم الزم بدانند با تعلیمات الزم به ضابطین ارجاع  آوری

 ق.آ.د.ک ( 43ماده  ) . این اقدامات ارزش اماره قضائی داردکنند 

که در مورد اخیر  خصوصی بوده دارای شاکیو یا  مگر در مواردی که جرم مشهود باشدتحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است 

 ق.آ.د.ک ( 43ماده تبصره  ) .توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد

  ک(.د.آ.ق 115 ماده) :  که شود می ضبط وقتی جرم وادوات آالت  

  باشد جرم کشف موجب .1
  باشد جرم به متهم اقرار موجب .2
 

 112 ماده)  شود داده صاحبش به آن رسید باید شود می ضبط آنچه و نمود حفظ و گذاری،ممهور شماره باید جرم ادوات و آالت 

 ( ک.د.آ.ق

 می عمل به دعوت خبره اهل از باشد الزم مخصوص معلومات یا و فنی یا علمی جهت از اظهارنظر درباره یک موضوع اگر 

 (  ک.د.آ.ق 23 ماده)  آید

 صورتمجلس در اعتراض مراتب. نمایند اعتراض خبره اهل نظریه به می توانند حضور دارند حق که اشخاصی سایر و تحقیق شهود 

 ( ک.د.آ.ق 21 ماده ( ) دارد وجود کارشناس نظریات به اعتراض امکان پس. )شود می قید

  (ک.د.آ.ق 24 ماده)  است اختیاری قاضی برای خبره اهل نظر از تبعیت 

 کرد جلب نتوا می ک.د.آ.ق 121 الی 112 مواد رعایت با را زیر اشخاص : 

 ک.د.آ.ق 115 ماده استناد به(  معاون ، شریک ، مباشر از اعم)  متهم. 1
   ک.د.آ.ق 172 ماده استناد به مطلع و شاهد. 2
 هم الکفایه به نمَ و نشود حاضر موجه عذر بدون امنیت مخل جرایم دراگر اهل خبره »  ک.د.آ.ق 23 ماده استناد به ( خبره اهل) کارشناس. 3

 « شود می جلب قاضی حکم به نباشد

 

 و امنیت مخل جرائم در چنانچه باشد ضروری آنان حضور و اند شده دعوت محلی تحقیق و معاینه در حضور برای که اشخاصی 

 ک(.د.آ.ق 22 ماده. )شد خواهند جلب قاضی دستور به نشوند حاضر موجه عذر بدون و بوده عمومی نظم خالف
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  و نماید می دعوت معتمد قانونی پزشک از قاضی...و جسمی های صدمه و ضرب وعالئم آثار و تهاجراح و اجساد معاینه برای 

 ( ک.د.آ.ق 22 ماده ) شود می دعوت دیگری معتمد پزشک نباشد قانونی پزشک جایی در (یا) یابد حضور نتواند قانونی پزشک اگر

 : شود می دعوت حالت 2 در دیگر معتمدِ پزشکِ از *

 .یابد حضور نتواند قانونی پزشک اگر.  1

 .نباشد قانونی پزشک جایی در. 2

 قاضی کلمه قید با ) آورد عمل به دعوت متخصص پزشک از تواند می قاضی باشد نداشته تخصص درامری قانونی پزشک هرگاه 

 ماده) ( نیست صحیح ندارد تخصص که پزشکی نظر به اکتفا چون شد می اجباری بود بهتر اما است اختیاری امر این یعنی...تواند می

 ( ک.د.آ.ق 22

  بود نخواهد مستثنی معالج پزشک. کند دعوت پزشک چند از و نکرده اکتفا پزشک یک به لزوم صورت در تواند می قاضی .

 (ک.د.آ.ق 22 ماده)

 تخصص که زشکانیپ نزد را پزشک نظر قاضی ، واقعه احوال اوضاع با پزشک نظر تناقض یا و پزشکان نظر اختالف صورت در 

 معاینه با یا و نموده معاینه که پزشکی از توضیح اخذ از پس لزوم صورت در را خود نظر شده یاد اشخاص ، فرستد می دارند بیشتری

 ( ک.د.آ.ق 23 ماده. )کنند می اعالم قاضی به کتبی بطور ، مستقیم

 : کرد جلب توان نمی را اشخاص این* 

 احضار مجدداً نکند پیدا حضور احضار از بعد شاکی اگر ق.ق.ح.ا 4222/5 ی نظریه موجب به)  ک.د.آ.ق 51 ماده استناد به : شاکی. 1

 رأی موجب به و. کرد خواهد تصمیم اتخاذ او از توضیحات اخذ و شاکی حضور بدون دادگاه ،مجدد حضور عدم صورت در و شود می

 تلقی گذشت  شکایت، طرح از پس شاکی حضور عدم ق.ق.ح.ا 152/5 و 11217/5 نظریات و 22/1/22 مورخ 727 رویه وحدت

 ( ندارد مطابقت قانون با کیفری تعقیب کردن موقوف و شود نمی

 وکیل.2
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 * تفتیش و بازرسی

 

 و اسباب یا متهم کشف به قوی ظنّ ، دالیل حسب که آید می عمل به مواردی در اشیاء و اماکن ، منازل بازرسی و تفتیش 

 ( ک.د.آ.ق 22 ماده.  )باشد داشته وجود محل آن در ، مجر دالیل و آالت

  . مثل تفتیش و بازرسی محل اقامت متهم .تفتیش و بازرسی بر خالف معاینه محلی لزوماً محل وقوع جرم نیست 

 . ک شد.در مورد اماکن هم باید قائل به تفکیعالوه بر دستور تفتیش و بازرسی ، باید حکم ورود به محل هم داشته باشند 

 ا و ... نیاز به اماکن بذات عمومی مثل پارکها ، کوچه ها و .. نیازی به مجوز ندارند امّا اماکن عمومی بالقوه مثل مدارس، سینم

 !مجوز ورود دارند

 25 )ماده  باشد مهمتر آنان حقوق از که است مجاز صورتی در ، نماید مزاحمت اشخاص حقوق با بازرسی و تفتیش چنانچه 

 ( ک.د.آ.ق

 و تفتیش. آید می عمل به حاضرین ارشد حضور در وی غیاب در و شهودتحقیق و قانونی متصرف حضور در بازرسی و تفتیش 

 ( ک.د.آ.ق 22 ماده شود ) می انجام آنها متصدیان یا صاحبان حضور با المقدور حتی نیز اماکن بازرسی

 قانونی متصرف اجازه و اذن با بازرسی و تفتیش هنگام در هستند لدخی جزایی امر در که افرادی از غیر اشخاص سایر حضور 

 ( ک.د.آ.ق 22 ماده. ) است پذیر امکان

  شهود به لزوم صورت در و تحصیل است جرم واقعه به راجع که آنچه فقط ، متهم به متعلق ءسایراشیا و ها نوشته و اوراق از 

 افشای موجب و نموده رفتار احتیاط کمال با متهم به متعلق اشیاء و نوشته رسای مورد در است مکلف قاضی و شود می ارائه تحقیق

 ق.آ.د.ک ( 113) م   .نشود ندارد جرم به ارتباط که آنها محتوای و مضمون

  الزم جرم کشف برای متهم به مربوط وتصویری صوتی،مخابراتی ، پستی مراسالت بازرسی و تفتیش ، مالحظه که مواردی در 

 متهم حضور در را آن وصول از بعد ، بفرستند او نزد نموده توقیف را فوق اشیاء که دهد می اطالع ذیربط مراجع به قاضی باشد

 ( ک.د.آ.ق 114 ماده. )  نماید می قید صورتمجلس در را ومراتب کرده ارائه
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) اصل بر این  (ک.د.آ.ق 114 ماده هتبصر) حالت مجاز دانسته شده: 2اما استثنائاً در  1ستممنوع ا افراد تلفن کنترل نکته :

 است که مجاز نیست (

 است مربوط کشور امنیت به که مواردی در.1
    شود داده تشخیص ضروری قاضی نظر به اشخاص حقوق احقاق برای  که مواردی در.2
 

  و واسناد اوراق از قسمت  آن و اطالعات و جرم ودالیل اسباب مکلفند....  و ها سازمان ، ها وزارتخانه ومامورین مقامات 

 آنها دسترس ودر نموده ابراز کننده رسیدگی قضایی مرجع درخواست به است الزم جزایی امر تحقیق برای آنها به مراجعه که دفاتری

ی شود( می شود اما اسناد به کلی سرّی را شامل منشامل  اسناد محرمانه و خیلی محرمانه را ) دولتی یسرّ مورداسناد در مگر. بگذارند

 شش از دولتی خدمات از موقت انفصال به محکوم ماده این از متخلف ، باشد قضائیه قوه رئیس اجازه با باید صورت این در که

 ( ک.د.آ.ق 117 ماده.  )شد خواهد سال یک تا ماه

   آنها تواند می اضیق باشد سپرده دیگری شخص یا خود وکیل به است جرم کشف در موثر که را خود های نوشته متهم هرگاه 

 برای مقرر مجازات به مستنکف ، آنها ارائه از استنکاف صورت در و نماید بررسی شخص آن یا وکیل حضور در مورد حسب را

 ( ک.د.آ.ق 112 ماده ) شد خواهد محکوم محاکمه از متهم خالصی

 نگردد تفریط یا ضایع طوریکه به شود هرمومم ، ریخته ظرفی در و تحصیل لزوم قدر به باید است تجزیه قابل که مایعاتی از ،  

 .شود برداشته نمونه عنوان به ظرف 3 حداقل باید مایعات از

 

 

   

 

                                                           
مراسالت یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب یک ازمستخدمین ومامورین دولتی، هرسابق (  119)  19مصوب ق.م.ا  113 مطبق  -1

درجه و یا جزای نقدی  1تعزیری درجه نماید به حبس  ورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءم

 . محکوم خواهد شد 7

 معاینه محلی 

 

 باید در روز باشد مگر در موارد ضروری )ماده 122 ق.آ.د.ک (
 

 باید در روز باشد مگر فوریت داشته باشد )ماده 79 ق.آ.د.ک ( 
 

  متهم جلب

 

 باید در روز باشد مگر در موارد فوری )ماده 121 ق.آ.د.ک (
 

 تفتیش و بازرسی محل
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 شاکی، متهم، به دادرسی وقت نمایند، معرفی و انتخاب را خود مدافع وکالی یا وکیل توانند می دعوا طرفین جزایی امور کلیه در

 دادگاه تشکیل برای طرفین از هریک وکالی از یکی حضور وکیل تعدد صورت در شد خواهد ابالغ انآن مدافع وکالی و خصوصی مدعی

 ق.آ.د.ک ( 127) م   است کافی رسیدگی و

 بین از ندارد را وکیل انتخاب توانائی متهم دهد تشخیص دادگاه چنانچه نماید، تعیین او برای وکیلی کند تقاضا دادگاه از تواند می متهم

 وکیل که صورتی در و نمود خواهد تعیین متهم برای وکیلی مجاور حوزه نزدیکترین از امکان عدم صورت در و قضائی حوزه وکالی 

 قانونی تعرفه از نباید تعیینی الوکاله حق حال هر در و کرد خواهد تعیین کار با متناسب را الزحمه حق دادگاه نماید الوکاله حق درخواست

 ق.آ.د.ک ( 122 ماده  ) .شد خواهد پرداخت دادگستری بودجه به مربوط ردیف از شده یاد الوکاله حق. کند تجاوز

 معرفی وکیل شخصاً متهم چنانچه باشد می ابد حبس و رجم اعدام، نفس، قصاص قانون، حسب به آن مجازات که جرائمی در

 امتناع وکیل معرفی یا حضور از متهم که عفت منافی جرائم خصوص در مگر است الزامی او برای تسخیری وکیل تعیین ننماید

 ( 122م  1 تبصره )  . ورزد

 در مورد اطفال نیز با وجود شرایطی تعیین وکیل تسخیری الزامی است . نکته :

 شدبا  داشته وکیل متهم هرگاه نیست جایز غیابی حکم که مواردی یا و ماده این 1 تبصره در مذکور جرائم استثناء به جزایی امور کلیه در

 ( 122م   2 تبصره ) بداند الزم را متهم حضور دادگاه اینکه مگر است کافی وکیل به دادرسی وقت ابالغ

  تقاضای تغییر وکیل تسخیری از جانب شاکی پذیرفته نمی شود( جز متهم طرف از تسخیری وکیل تغییر تقاضای 125 طبق ماده( 

  :نیست پذیرفته زیر موارد در

 .باشد داشته وجود دعوا اصحاب از یکی با تسخیری وکیل بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی ای نسبی قرابت - الف 

 .باشد او همسر یا وی امور متکفل یا مباشر طرفین از یکی یا و باشد طرفین از یکی مخدوم یا قیم تسخیری وکیل - ب

 .باشد دعوا اصحاب از یکی وارث او فرزند یا همسر یا تسخیری وکیل - ج

 .باشد کرده اظهارنظر گواه یا کارشناس یا داور یا دادرس عنوان به شده اقامه دعوای موضوع در سابقاً تسخیری وکیل - د 
 از و بوده مطرح سابق در یا و باشد مطرح جزایی یا حقوقی دعوا او فرزند یا همسر یا و طرفین از یکی و تسخیری وکیل بین -ه

 .باشد نگذشته سال دو قطعی حکم صدور تاریخ
 .باشند مطروح موضوع در شخصی نفع دارای او فرزند یا همسر یا تسخیری وکیل - و 
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ق.ت( .هدف قانون گذار  14دادگاه در رسیدگی به پرونده ، فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می نماید ) بند ج ماده 

تحقیق قرار نگرفته و در کیفرخواست دادستان مطرح نگردیده ممنوع ساختن دادگاه از رسیدگی به جرایمی است که در دادسرا مورد 

 . 1است

( که اصوال غیر علنی و  بر خالف مرحله تحقیقات مقدماتی) دادسرا . 2علنی است ق.آ.د.ک محاکمات اصوالً 122بر اساس ماده 

 می باشد .  سرّی

 122می کنیم که البته استثنائاتی هم دارد که در ماده  پس اصل بر این است که در مرحله رسیدگی و در دادگاه از علنی بودن تبعیت

بند به آن اشاره شده است . تشخیص هر یک از این استثنائات که مانعی برای علنی شدن محاکمه می باشد مثل  3ق.آ.د.ک در 

     رسیدگی کننده  دگاهداق.آ.د.ک ( فقط با خود  122م  3حالتی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت و احساسات مذهبی باشد ) بند 

 .3 می باشد که در همین ماده به آن اشاره شده است

 * صدور رای

 : نماید می عمل زیر شرح به دادگاه شعبه به پرونده ارجاع از پس ق.آ.د.ک  155 طبق ماده 

 .نماید می تعقیب منع قرار یا و برائت یرأ صدور به اقدام دادگاه نباشد جرم وی به انتسابی عمل یا نبوده متهم متوجه اتهامی چنانچه - الف 
 خصوص  در یا و ندهد تشخیص موجه را استمهال دادگاه یا و نکنند مهلت درخواست و باشند حاضر دعوا اصحاب چنانچه فوق موارد غیر در - ب

 .نماید می رأی صدور و رسیدگی به مبادرت رسمی جلسه  تشکیل با  ننماید را محاکمه ترک درخواست ، مدعی ، الناس حقوق
 رسیدگی  جلسه تعیین ضمن دادگاه زیان، و ضرر دادخواست تقدیم یا دفاع تدارک برای مهلت درخواست یا دعوا اصحاب حضور عدم صورت در - ج

 . نماید می اعالم دعوا اصحاب به را مراتب

 
   هفته نیست. 1روز جزو آن  3ک( . این ق.آ.د. 213)تبصره ماده  روز پاکنویس شود 3بعد از انشای رای دادنامه باید ظرف 

                                                           
ارد و دادگاه به هیچ وجه ملزم به اتخاذ همان عنوان نیست یعنی اگر دادسرا موضوع را البته عنوان اتهامی انتخاب شده در کیفرخواست برای عمل منسوب به متهم موضوعیت ند -1

ز نظر دادسرا ندارد و حتی کالهبرداری تشخیص دهد ولی دادگاه موضوع را واجد عنوان دیگری مثل سرقت بداند می تواند بر اساس نظر خود عمل کند و الزامی به تبعیت ا

عمل  به دادسرا برای تفهیم اتهام سرقت و از سرگرفتن تحقیقات وجود ندارد ) برتری تشخیص دادگاه نسبت به دادسرا در مورد عنوان اتهامی برایدیگر لزومی به ارسال پرونده 

 با دادگاه خواهد بود (در صورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم ،حل اختالف » ق.ت استنباط میشود...  3ماده «  ج »متهم از قسمت اخیر بند 
( یعنی عالوه بر شاکی ،متهم ، وکیل ، کارشناس و...  1311اصالحی  111م  1منظور از علنی بودن هم عدم ایجاد مانع بر حضور اشخاص در جلسات رسیدگی است ) تبصره  -9

دون احضار و دعوت در دادگاه حاضر شود که البته حضور در دادگاه بدون که در پرونده نقش دارند،هر کس به هر دلیلی مایل به حضور در جلسات رسیدگی باشد بتواند ب

ق.ا ما هم  161می باشد که در اصل اکمات از اصول دادرسی منصفانه ق.آ.د.ک ( . علنی بودن مح 111م  -سال به باال  11سمت و به عنوان تماشاچی محدودیت سنّی هم دارد )

 مورد تاکید قرار گرفته است.
 ق.آ.د.ک( در مورد ترتیب رسیدگی و صدور رای در دادگاه میباشد . 916تا  111از باب دوم ) مواد  فصل سوم  -3
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 . رای دادگاه ممکن است به صورت حضوری باشد یا غیابی 

 * رای حضوری

  به نباشدچنین رای حضوری است اما اگر  یا وکیل معرفی کند یا الیحه دفاعیه ارسال کند حاضر باشددر جلسات دادرسی اگر متهم 

 ( ک.د.آ.ق 215 و 121 و47 ماده)  کرد متوقف رایا رسیدگی  مقدماتی تحقیقات نباید وجه هیچ

 * رای غیابی

 م  1رای دادگاه هنگامی غیابی است که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و الیحه هم نفرستاده باشد (

ادگاه ،فقط حضور متهم یا ق.آ.د.ک( در غیر این صورت رای حضوری محسوب میشود .پس مالک حضوری یا غیابی بودن رای د 215

و از . رای دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری محسوب می شودوکیل او یا ارسال الیحه یا عدم ارسال آن توسط آنهاست و 

ه( است نه در مرحله تحقیقات دادگاطرف دیگر مالک ،حضور یا عدم حضور و ارسال یا عدم ارسال الیحه در مرحله محاکمات ) 

شد باز هم رای .یعنی اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه حاضر نبا ( را) دادس مقدماتی

 ( 2545/5) اداره حقوقی  غیابی خواهد بود.

 ه متهم و زنا یا محاربه که دلیل کافی برای توجه اتهام بان پذیر نیست و در جرایمی مانند صدور رای غیابی در همه جرایم امک

امکان   حضور متهم یا وکیل او یا دریافت الیحه از جانب آنها صورت بگیرد و با اثبات آن وجود داشته باشد باید رسیدگی لزوماً 

  2ق.آ.د.ک اجازه صدور رای غیابی در حق اهلل داده نشده است ! 215رسیدگی غیابی وجود ندارد چون در صدر م 

 ای غیابی صادر کرد :مورد می توان ر 3بطور کلی در * 

 حق الناس )مثل تخریب ( -1

 جرایم مربوط به نظم عمومی که جنبه حق الهی ندارند ) مثل قاچاق کاال و ارز (  -2

                                                           
جبی برای صدور رای غیابی تلقی البته برای صدور رای غیابی باید توجه کرد که وقت رسیدگی به متهم یا وکیل او به درستی ابالغ شده باشد تا بتوان عدم حضور آنان را مو -1

 ر این صورت وقت رسیدگی باید مجدداً تجدید شود .کرد در غی
 نمیتواند دادگاه»  19ق.م.ا مصوب  41ماده  1 تبصرهنکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در تعزیرات با لحاظ شرایطی امکان تعویق مجازات وجود دارد . با توجه به  -9

 « کند صادر غیابی صورت به را حکم صدور تعویق قرار
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م  2حق اهلل در صورتی که محتویات پرونده داللت بر مجرمیت نداشته باشد و تحقیق از افراد ضروری نباشد ) تبصره  -3

  ک(ق.آ.د. 211

مثال اگر موضوع اتهام زنا باشد و دالیل  . غیابی صادر کردرای ق الهی دارند فقط به برائت می توان پس در جرائمی که جنبه ح

کافی برای انتساب اتهام به متهم باشد مثل شهود کافی و .. .دادگاه نمی تواند به صورت غیابی رای بر محکومیت صادر نماید و باید 

ت الیحه از طرف آنها پرونده مفتوح بماند ولی اگر دالیل کافی نباشد و برائت متهم تا زمان دستیابی به متهم یا وکیل وی یا دریاف

مورد اول می توان  هم بر محکومیت هم بر برائت  2احراز گردد می تواند به صورت غیابی رای بر برائت صادر نماید ! ولی در 

 رای غیابی صادر کرد.

نام دارد و فلسفه آن ضرورت «  واخواهی »و اعتراض به حکم غیابی بعد از صدور رای غیابی این حکم قابل اعتراض است 

حداقل یک بار شنیدن مدافعات متهم است و واخواهی توسط کسی می تواند صورت بگیرد که حکم نسبت به او غیابی است ! در 

حاضر نباشند .در این حالت به  یک پرونده ممکن است چندین نفر متهم باشند که بعضی از آنها در دادگاه حاضر بودند و بعضی دیگر

ق.آ.د.ک دادگاه پرونده را تفکیک می کند و به اتهام آنهایی که در دادگاه حاضر هستند رسیدگی می کند و در مورد  212استناد ماده 

می کند که  باشد ( رای غیابی صادرناس حق ال آنهایی که غایب هستند در صورتی که امکان صدور رای غیابی وجود داشته باشد) مثالً

 در این صورت فقط آنهایی حق واخواهی خواهند داشت که رای نسبت به آنها غیابی صادر شده است .

د شاکی و دادستان حق واخواهی ندارند ) چون رای همیشه نسبت به آنها حضوری محسوب می شود ( اما در صورت وجو : نکته

 د داشت .شرایط حق تجدید نظر خواهی خواه

 11ای غیابی صادر کرد این رای باید ابالغ شود تا متهم امکان واخواهی را از دست ندهد. حال اگر ابالغ واقعی باشد دادگاه که ر 

روز  11حق واخواهی دیگر محدود به  ( روز فرصت خواهد داشت که واخواهی نماید اما اگر ابالغ واقعی نباشد )ابالغ قانونی باشد

روز از تاریخ اطالع فرصت واخواهی خواهد  11ز رای صادره مطلع نباشد ، هر زمان که مطلع شد نیست و اگر متهم در ابالغ قانونی ا

 ق.آ.د.ک(  215ماده  1) تبصره  داشت
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روز پس از ابالغ واقعی  واخواهی نمود دادگاه مجدداً وارد رسیدگی می شود و اگر واخواهی ننمود و  مهلت  11حال اگر متهم ظرف 

روز ( شروع می شود و با اعتراض متهم پرونده به مرجع تجدید نظر  21روز (، مهلت تجدید نظر خواهی )  11واخواهی سپری شد )

ارسال خواهد شد و اگر در مرحله تجدید نظر هم حاضر نشد و وکیل یا الیحه دفاعیه نفرستاد رای دادگاه تجدید نظر اگر مبنی بر برائت 

روز از  21باشد  ظرف   محکومیت  اضی ندارد اما اگر رای دادگاه تجدید نظر مبنی برباشد که حرفی نیست و متهم به این قضیه اعتر

 ق.آ.د.ک ( 221واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود . ) م   ابالغ  تاریخ

 روز. 12روز است اما در مرحله بدوی  22پس واخواهی در مرحله تجدید نظر   : نکته

روز از تاریخ  اطالع می تواند از مرجع تجدید نظر  11بالغ در مرحله تجدید نظر واقعی نباشد باز هم متهم ظرف حال اگر ا : نکته

 ق.آ.د.ک ( 215م  1واخواهی نماید . ) تبصره 

  زمانی که درخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای غیابی تسلیم شد دادگاه بالفاصله وارد رسیدگی می شود و دالیل و

     مدافعات را بررسی می کند و اگر موثر در دعوا نباشد رای غیابی را تایید می کند و  چنانچه موثر در دعوا باشد رسیدگی را ادامه

  .1.می تواند حکم واخواسته را تائید یا فسخ یا تغییر یا متهم را تبرئه کند ق.آ.د.ک( 212می دهد ) م 

 ق.آ.د.ک ( 215چه قانونی چه واقعی کافی است ) قسمت اخیر تبصره م برای اجرای حکم غیابی ، ابالغ   : نکته

تجدید نظر خواهی است و به ق.آ.د.ک قابل  232بعد از واخواهی در مرحله بدوی ، این حکم در صورت شمول ماده   : نکته

 واخواهی مانع تجدید نظر خواهی نیست.عبارتی 

 (  تا رسیدگی مجدد به تاخیر می اندازد واخواهی ،قطعیت و یا اجرای حکم را یعنی قبول درخواست ) واخواهی اثر تعلیقی دارد

  ( یعنی چون در همان دادگاه رسیدگی می شود اثر انتقالی ندارد)  2ولی اثر انتقالی ندارد 

 

 

                                                           
اما در مورد واخواهی چنین منعی وجود ندارد.به  ق.آ.د.ک ( 911) م  در مورد تشدید در مقام رسیدگی واخواهی اختالف است. منع تشدید در مرحله تجدید نظر وجود دارد -1

بسا که افراد از ترس امکان تشدید در مرحله واخواهی از  نظر می رسد قبول امکان تشدید در رسیدگی به درخواست واخواهی بر خالف منافع متهم و تفسیر به نفع متهم باشد چه

 این حق خود چشم پوشی نمایند.
 به عبارتی اثر انتقالی را در انتقال مرجع رسیدگی به مرجع دیگر نمی داند بلکه در انتقال مرحله دادرسی می داند( ، دکتر شمس واخواهی را واجد اثر انتقالی می داند -9
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 است حکم دادگاه هم قبل از قطعیت و هم بعد از قطعیت قابل اعتراض
 

 اعتراض قبل از قطعیت مبحث اول:
 

 :تجدید نظر خواهی  لف (ا

 

اصوالً حکمی که از سوی دادگاه صادر می شود قطعی نبوده و قابل اعتراض است. این اعتراض قبالً استیناف یا پژوهشخواهی نام 

درجه ای بودن رسیدگی به  2داشته و اکنون ، تجدید نظر خواهی نامیده میشود. اصل قابل تجدید نظر بودن احکام ، ناشی از لزوم 

ظور پرهیز از اشتباهات قضایی است و معنای آن این است که اصوالً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرده و حکم صادر شده در من

پایان این رسیدگی را اجرا نمود. بلکه این حکم برای اجراء باید در مرجعی دیگر نیز بررسی و تایید شود. اصل هم بر این است که 

ی میکند باید از لحاظ سلسله مراتب نسبت به دادگاه صادر کننده حکم در موقعیت باالتری قرار داشته مرجعی که به این حکم رسیدگ

میثاق بین المللی  143م  7باشد تا با برخورداری از قضات با تجربه قادر به تشخیص اشتباهات احتمالی مرجع پایین تر باشد . )بند 

 (حقوق مدنی و سیاسی هم همین نکته را اشاره دارد

 اثر دارد:  2تجدید نظر خواهی * 

 سبب انتقال از مرجع نخستین به مرجع تجدید نظر می شود. : انتقالی - 1
 این کیفر در مرجع تجدید نظر نقض شود. ، این اثر به منظور جلوگیری از وقوع حالتی است که پس از اجرای مجازات

 نمی آید. در مرجع تجدید نظر به اجرا  اتخاذ تصمیم تا  یعنی مانع قطعیت حکم شده و :تعلیقی  - 2
 

 .1 مورد اثر تعلیقی ندارد حکم برائت و  تعلیق کل مجازات 2تجدید نظر خواهی  در  نکته :

                                                           
 ق.ت حرف بی ربطی می زند که اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی را زیر سوال می برد. 31رد م البته در این مو - 1

ی نیست( ،چنانچه بر در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد )وقتی درخواست تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر تقدیم شده ،پس حکم هنوز قطع» 

مترتب باشد ) وقتی که حکم قطعی نباشد اصالً اجرا نمی شود که بر اجرای آن فساد مترتب باشد یا نباشد ( تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید اجرای حکم در امور کیفری فسادی 

 نظر اجرای حکم متوقف خواهد ماند .

عتراض به آراءا  
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 در بحث  تجدید نظر خواهی موارد زیر بررسی می شود : *

 و جهات آن آراء قابل تجدید نظر – 1

 دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست – 2

 مرجع تجدید نظر و نحوه رسیدگی آن – 3

 تجدید نظر خواهی مشمول مقررات خاص – 4
 

 آراء  قابل تجدید نظر : -1

و قابل تجدیدنظر بودن استثنائی بر این اصل می باشد اما  1ق.آ.د.ک  اصل به قطعیّت آراء می باشد 232با اینکه طبق صدر ماده 

اصل  که می توان گفت فقط تعداد اندکی از احکام قطعی هستند یا به عبارت دیگردامنه آراء قابل تجدید نظر آنقدر گسترده است 

 به تجدید نظر پذیر بودن است.

 پیش بینی شده است:ق.آ.د.ک  232آراء قابل تجدید نظر در ماده * 

 جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است .  -الف
      قصاص عضو می باشد ( ، یه حدود را شامل می شود( یا قصاص نفس و اطراف )منظور از اطرافجرایمی که مجازات قانونی مشمول حد ) کل  -ب 

 می باشد.
) خود یک میلیون ریال را شامل نمی شود ( و مصادره اموال ) مصادره اموال به هر میزان قابل یک میلیون ریال  بیش ازضبط اموال   -ج 

 آن محدودیت وجود ندارد (اعتراض است چون بر خالف ضبط اموال برای 
 ) خود خمس دیه را شامل نمی شود (خمس دیه کامل است  بیش ازجرایمی که طبق  قانون مستلزم پرداخت دیه   -د 

پانصد  بیش ازیا جزای نقدی  سه ماه حبس یا شالق) شالق به هر میزان قابل اعتراض است( بیش ازجرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن  –ه 
 ) خود پانصد هزار ریال را شامل نمی شود (ال باشد هزار ری

 محکومیت های انفصال از خدمت ) اعم از دائم یا موقت ( –و 
 

 مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم  ، در تمام موارد مندرج در ماده فوق مالک تشخیص آراء قابل تجدید نظر

اگر مجازات جرمی قصاص عضو باشد ) بند ب ( و شاکی از قصاص صرف نظر کرده  است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین

هزار ریال جزای نقدی بدهد حکم دادگاه باز قابل تجدید نظر خواهی است  311و دادگاه نیز به اعتبار همین با رعایت تخفیف حکم به 

نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد قابل اعتراض قابل اعتراض نیست )جزای   «ه» هزار ریال به موجب بند 311با این که خود 

                                                           
 .او در یک دادگاه عالی رسیدگی شودتا بخواهد به اتهام  میثاق بین المللی  هر متهمی حق دارد 14ماده  7اصل قطعیت با موازین حقوق بشر سازگار نیست . طبق بند   - 1
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جزای نقدی(  ومجازات در قانون پیش بینی شده باشد اعم از اینکه در قانون آن دو الزامی)زندان  2و اگر برای عملی  است (

ک  برای قابل ق.آ.د. 232دیه( باشد،قرار داشتن یکی از آنها در میان مجازات های تعیین شده در م  یایا اختیاری ) زندان 

 تجدید نظر بودن کافی است.

نیازی نیست حکم قابل تجدید نظر،لزوماً حکم محکومیت باشد.با توجه به حق تجدید نظر خواهی شاکی ، رویه قضایی قبالً در رای وحدت 

در  52ست و در سال بر این نکته اشاره کرده بود که آراء قابل تجدید نظر ناظر بر برائت و محکومیت ا 54مورخ  211رویه شماره 

منظور از آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت ،برائت ، منع تعقیب و » ق.آ.د.ک بر این نکته تصریح شد :  232تبصره م 

 تا حق تجدید نظر خواهی شاکی محفوظ بماند .« موقوفی تعقیب می باشد 

خصوصی و محکومیت  متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از در برخی موارد هم حکم دادگاه عالوه بر جنبه کیفری ، ناظر بر دعوای 

جرم نیز می باشد . حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی ممکن است مورد قبول یکی از طرفین نبوده و بخواهند آن را مورد اعتراض 

را داشته باشد و در ق.آ.د.م حکم قرار دهند.این جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود و مقررات ق.آ.د.م باید قابلیت تجدید نظر 

ق.آ.د.م (.بر همین مبنا  331) م  باشد میلیون ریال 3بیش از دادگاه در صورتی قابل تجدید نظر شناخته شده که خواسته خواهان 

اصوالً حکم دادگاه جزایی در مورد دعوای خصوصی در صورتی قابل اعتراض است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در 

ق.آ.د.ک پذیرفته است در مواردی که رای دادگاه راجع به  234دخواست ضررو زیان بیش از مبلغ فوق باشد . با این حال م دا

جنبه کیفری و دعوای ضررو زیان تواماً صادر شده باشد چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل اعتراض باشد ، جنبه دیگر هم به تبع آن 

چند طبق قانون به تنهایی قابل اعتراض نباشد (یعنی مثالً اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قابل اعتراض خواهد بود )هر 

 4و  هزار ریال جزای نقدی 411باشد  یا  ( با همین میزانمطابق ی ا) با خواسته   خسارت میلیون ریال 1و پرداخت ماه زندان  2

جنبه کیفری و حقوقی قابل اعتراض  2باشد ، هر  (ی مطابق با همین میزان با خواسته ا) میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم

 ) مجازاتهای که زیر آنها خط کشیده شده به تنهایی قابل اعتراض نیست ( است .

حکم دادگاه )م میزان مقرر در نه یا بهای آن می باشد ، میزان خواسته رای جنبه خصوصی جدید نظر خواهی از مالک ت البته : نکته

 ق.آ.د.م ( 21
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 ( ولی مستلزم پرداخت هزینه  دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم نیازمند فرم های مخصوص نبوده )

  هی محکوم علیهبرای تجدید نظر خوا مانعی اندک  چند هر  با این حال برای اینکه  پرداخت هزینه مذکور  . مربوط به آن است

 :از پرداخت این هزینه معاف میشود  یردامو وی در  ایجاد نکند

نسبت به امری که به موجب هرگاه تجدید نظرخواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی  »ق.آ.د.ک  234م  1تبصره مورد اول 

 )این حق فقط برای محکوم علیه است(«  ، معاف خواهد بود آن بازداشت است

معافیت از پرداخت هزینه دادرسیِ مرحله  دادگاه صادر کننده رایثبات آن توسط می باشد که در صورت ا اعسارمورد دیگر ادعای 

 (و هم محکوم علیهق.آ.د.ک ( )این حق هم برای شاکی است  243تجدید نظر را برای تجدید نظر خواه به دنبال دارد .) ماده 

س حوزه قضایی یا معاون اوست که با توجه ق.آ.د.ک پیش بینی شده و آن معافیت از طرف رئی 243ماده  2در تبصره  مورد دیگر

 1رداخت هزینه دادرسی معاف می کنند به وضعیت تجدید نظر خواه، او را از پ

       مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات ق.آ.د.م   )نسبت به جنبه حقوقی رای( در مورد تجدید نظر خواهی توسط مدعی خصوصی

درصد میزان خواسته بر حسب مرجع تجدید نظر  4تا  3پرداخت هزینه مرحله تجدید نظر )  ق.آ.د.ک( و در نتیجه 242م  1) تبصره 

 نیستامر حقوقی باشد مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به  محکوم علیهاگر تجدید نظر خواهی توسط آن ( می باشد و 

دادرسی نسبت به جنبه خصوصی نمی باشد پس  ق.آ.د.ک ( و در این مورد چون گفته مستلزم پرداخت هزینه 242ماده  2) تبصره 

 (  52مورخ  2122/5به موجب درخواست است نه دادخواست ) نظریه شماره 

ق.آ.د.ک اعم از حکم یا  قرار است و نه تنها شامل احکام صادر شده در ماهیت  232منظور از کلمه آراء در ماده  نکته :

ر نظر در ماهیت موضوع صادر می کند و قاطع دعوی نباشد نیز صادر می گردد به موضوع بلکه شامل قرارهایی که دادگاه بدون اظها

 قرار اناطه صادره از طرف دادگاه را قابل اعتراض می داند. 241همین دلیل رای وحدت رویه 

 عتراض قرار توانند مورد اه می شوند می آراء قابل اعتراض تنها به دالیلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامید

 ق.ت ( 27ق.آ.د.ک و  241)ماده  گیرند

                                                           
، وضعیت مالی او باید باشد چون بحث پرداخت هزینه است و از طرف دیگر اگر وضعیت مالی  تجدید نظر خواه وضعیتالبته این ماده به نظر بی معنی است چون منظور از  -1

 سار است و نیازی به تشخیص این اشخاص نیست مگر اینکه مورد استثنائی دیگری مدّ نظر باشد .برای پرداخت هزینه دادرسی مهیا نباشد مورد از موارد اع
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 جهات تجدید نظر خواهی * 

 ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی در شهود یا دروغ بودن شهادت آنها  -1

 ادعای مخالف بودن رای با قانون -2

 قاضی به دالیل و مدافعات ( ق.ت گفته عدم توجه 27ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی ) ماده  -3

 ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای  -4

 

تبصره بیان می کند اگر جهات تجدید نظر به دلیل یکی از موارد فوق باشد) مثال فقدان شرایط قانونی در شهود( در صورت وجود 

یط قانونی در شهود ،دادگاه صادر کننده رای صالحیت ندارد یا ) مثالً دادگاه تجدید نظر متوجه شود که عالوه بر فقدان شرا جهات دیگر

 241نکته دیگر این است که آیا جهات تجدید نظر خواهی منحصر به ماده  .شهود شرایط قانونی دارد اما دادگاه صادر کننده صالح نیست

؟؟!! نظر دکتر آخوندی جهاتی دیگر خارج از است و منظور تبصره از وجود جهات دیگر آیا جهات دیگر این ماده است یا خارج از ماده 

 ) اختیاری( به آن جهات هم رسیدگی نماید.می تواندمرجع تجدید نظر  (هاین ماده است که از دید قانون گذار مستور ماند

باره آن دکتر آخوندی معتقد است که ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه باید در مرجع ذی صالح به اثبات برسد و حکمی در

صادر گردد ! همچنین دروغ بودن شهادت شهود باید به عنوان شهادت کذب تحت تعقیب قرار گیرد و کذب بودن شهادت آنها در 

مضافاً این شهادت کذب یا مدارک مجعول باید مستند رای دادگاه قرار  . به صرف ادعا نمی توان ترتیب اثر داددادگاه احراز گردد و 

 درخواست تجدید نظر پذیرفته شود . 241اید با استناد بند الف ماده گرفته باشد و اال نب

پیش بینی شده است عنوان وسیع و گسترده است و شامل همه  241م 2دن رای با قانون که در بند ایشان معتقدند مخالف بو

بر   حکم صدور  مثالً بگیرد   بر  در  موارد دیگر را نیز و می تواندمی شود مواردی است که در آن قانون رعایت نشده باشد 

یا عدم توجه قاضی به ن نیز می باشد.اساس شهادت کذب یا صدور رای از دادگاه فاقد صالحیت نوعی صدور رای بر خالف قانو

 ، جدیددالیل  رسیدگی به  .ق.آ.د.ک   122) استماع شهادت شهود م  دالیل ابرازی از جمله موارد نقض قانون به شمار می رود.

 ( ق.آ.د.ک و ... 123ماده  4بند 
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 دارندگان حق تجدید نظر خواهی : -2

 اگر دادگاه صادر کننده حکم بدوی :

و  نماینده قانونی آنهاو  شاکیو  محکوم علیهق.آ.د.ک  232ق.ت و  22ماده  2عمومی جزایی یا انقالب باشد : طبق بند  - 1

 ق.آ.د.ک را به نفع دادستان نسخ شده می داند ! ( 232ماده  حق تجدید نظر خواهی دارند ) دکتر خالقی بند ج دادستان

 .نماینده قانونی آنهاو  شاکی،  ، محکوم علیه دادستانق.ت عمل می شود . یعنی  21ماده  7کیفری استان باشد : طبق تبصره  - 2
 

نسبت به جنبه کیفری ندارد در  این است که  شاکی خصوصی حق تجدید نظر خواهینکته  21ماده  7در مورد بند ج تبصره  :نکته 

 .این حال وی حداکثر می تواند دالیل نا درستی حکم کیفری را جهت تجدید نظر در اختیار دادستان قرار دهد 

اما در مورد دادگاه عمومی و انقالب شاکی و مدعی خصوصی هم نسبت به جنبه خصوصی و هم نسبت به جنبه کیفری حق اعتراض 

 (54مورخ  722و  57مورخ  214ت رویه خواهند داشت. )رای وحد

) واقعی یا  ابالغ رای دادگاه بدویتجدید نظر خواهی مهلت دارد و مهلت آن برای اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند از تاریخ 

د و اگر رای روز خواهد بو 21 ق.آ.د.ک می گوید به طرفین ابالغ گردد و نوع ابالغ را مشخص نمی کند ( 213تبصره ماده  ؟قانونی

روز از تاریخ ابالغ واقعی یا اطالع ( شروع خواهد شد و اگر اقامتگاه یکی از  11)انقضاء مدت واخواهیغیابی صادر شده باشد از تاریخ 

ماه از تاریخ ابالغ خواهد بود و در  2این اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارد در خارج از کشور باشد مهلت تجدید نظر خواهی وی 

 ق.آ.د.م ( 447) ماده  ام موارد، روز ابالغ و روز اقدام جزو مدت محسوب نخواهد شدتم

، تجدید نظر  ق.آ.د.ک( 241)بند د ماده  باشد ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رایاگر جهت تجدید نظر  نکته :

 ک(  ق.آ.د. 232خواهی مهلت نخواهد داشت و هر زمان قابل ایراد است ) ماده 

در صورتی مورد قبول قرار می  ماهه ( 2روزه یا 21حال اگر درخواست یا دادخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم نشده باشد )

گیرد که عذر موجه ی مبنی بر عدم امکان تجدید نظر خواهی در موعد مقرر وجود داشته باشد. در این شرایط باید در کنار دادخواست یا 

  موجه عذر  است ابتدا   مکلف و دادگاه  تقدیم شود دادگاه صادر کننده رای ر خواهی ،دالیل و عذر موجه هم به درخواست تجدید نظ

 .دخواست یا درخواست تصمیم می گیردرا بررسی کند و در صورت موجه شناختن عذر در مورد پذیرش دا
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ه خارج از پیش بینی کرده کق.آ.د.ک  232ماده هه را در برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونگذار خود عذر های موج

 :  1آنها مورد پذیرش نیست
 

 ابتال به مرضی که مانع حرکت است -1

 در توقیف و سفر بودن -2

 عدم امکان تردد و ارتباط به دلیل حوادث و بالیای غیر مترقبه -3

 

این حالت فقط مختص محکوم علیه می باشد و نه تبصره هم فرض چهارم را پیش بینی کرده و آن این است که اگر محکوم علیه ) 

 تاریخ اطالعاز  هفته 1ظرف باشد که نتوانسته در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نماید باید  عدم اطالع از مفاد رایشاکی( مدعی 

عا عذر موجه محسوب درخواست خود را به دادگاه صادر کننده ارائه دهد و در صورتی که بتواند ادعای خودش را ثابت نماید این اد

 خواهد شد ) اصل بر اطالع می باشد و عدم آن خالف اصل و نیاز به اثبات دارد (

  پس به خود مرجع  ) دادگاه صادر کننده رایق.آ.د.ک و تبصره آن ،تجدید نظر خواه باید درخواست خود را به دفتر  244طبق ماده

اشتباهی  مستقیماً به دفتر  در آنجا بازداشت می باشد تسلیم نماید وحال  اگرتجدید نظر تقدیم نمی شود( یا دفتر بازداشتگاهی که 

ق.آ.د.ک عمل خواهند کرد  244مرجع تجدید نظر تسلیم شد،آنها مکلّف به قبول درخواست یا دادخواست خواهند بود وطبق تبصره م 

 ) یعنی بعد از قبول به دفتر دادگاه صادر کننده رای ارسال خواهند نمود (

  هم حقوقی و هم  باشد کتبیتجدید نظر خواهی حق است و با توافق طرفین قابل اسقاط می باشد ولی این توافق باید (

 ق.آ.د. ک( 242کیفری( )م 

   روز از  11روز اخطار می دهد که متقاضی ظرف  2اگر درخواست یا دادخواست تجدید نظر متضمن نقصی باشد مدیر دفتر ظرف

 247ماده ) اید، تصمیم با دادگاه خواهد بود.رفع نقص نماید. در صورتی که در موعد مقرر یا اصالً رفع نقص ننمیه ،تاریخ ابالغ اخطار

 ( ق.آ.د.ک

 

 

                                                           
عذر های موجه برای عدم امکان حضور نزد مقام قضایی است  116ماده  -ق.آ.د.ک اشتباه گرفته نشود  116مصادیق این ماده حصری است و با عذر های موجه مندرج در ماده  -1

  در سفر بودننیز پیش بینی شده غیر از  116یق مندرج در  این ماده ، در ماده .  با این همه مصاد
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 مراجع تجدید نظر  -3

 

مرجع تجدید نظر با صالحیت مشخص و متفاوت از یکدیگر وجود دارند که به اعتراض تجدید نظر خواهان از حکم مرحله  2در حال حاضر 

 نخستین رسیدگی می کنند : ) دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور (

 دادگاه تجدید نظر استان :الف ( 

  2نفر مستشار است و در مرکز هر استان تشکیل می شود و جلسه دادگاه با حضور  2رئیس و  1دادگاه تجدید نظر استان مرکب از 

ق.ت ( و صالحیت محلی آن  21مالک تصمیم گیری نظر اکثریت است ) ماده  و(  سیستم تعدد قضات عضو رسمیت پیدا می کند)

 . 1احکام دادگاه های مستقر در همان استان است ازنیز محدود به تجدید نظر 

رسیدگی می کند .منظور از ماهوی بودن یعنی اگر رسیدگی دادگاه نخستین را  ماهویاز لحاظ نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر بصورت 

نداند و برای شنیدن اظهارات طرفین و بررسی دالیل آنها ،حضور آنها را الزم بداند ،می تواند آنها را احضار نماید) احضار  کافی

اما بر خالف مرحله نخستین  . ق.آ.د.ک ( 273ماده  –،جلب و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ،مطابق مقررات مرحله بدوی است 

تجدید نظر استان الزامی نیست و بستگی به تشخیص لزوم آن توسط قضات این دادگاه دارد ) م  برگزاری جلسات محاکمه در دادگاه

 ( ق.آ.د.ک 272

  رئیس دادگاه تجدید نظر استان و رئیس حوزه قضایی  رئیس شعبه اولپس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان توسط ( 

                                                           
ق.آ.د.ک تعیین تکلیف نموده و تصریح وجود دارد و تنها رسیدگی  933مرجع )تجدید نظر و دیوان عالی کشور ( ماده  9از نظر موضوع مورد رسیدگی و تفکیک صالحیت این  -1

ر صالحیت دیوان عالی کشور می داند.مطابق این ماده مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی و انقالب هر استان دادگاه تجدید نظر همان تجدید نظر به برخی از احکام را د

گاه تجدیدنظر همان مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقالب هرحوزه قضائی ، داد - 933ماده پیش بینی شده است )  933استان است مگر در مواردی که در ماده  

جرائمی که مجازات  -ب  اعدام یا رجم باشد. جرائمی که مجازات قانونی آنها -الف  –استان است ، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود 

طبق بند های ماده فوق ، مالک ( مصادره اموال  -د  یش از ده سال باشد.جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس ب -ج  . قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد قانونی آنها

متعددی که صادر نمود مالک  تفکیک صالحیت دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور ،موضوع رای دادگاه بدوی بود و هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در آراء وحدت رویه

انست نه عنوان اتهامی اتخاذ شده در حکم دادگاه )مثالً اگر با عنوان قتل عمد رسیدگی شود ولی حکم دادگاه قتل غیر عمد بود باز هم را عنوان اتهامی مورد رسیدگی در دادگاه د

تغییر داد و با مالک  قانونگذار مالک صالحیت مرجع تجدید نظر را  11( . با اصالح قانون تشکیل در سال  691مرجع تجدید نظر بر اساس قتل عمد بود!رای وحدت رویه شماره 

ق.ت ارائه شده است برای تشخیص مرجع تجدید نظر باید به مرجع صادر کننده رای  91ساده تر به تفکیک صالحیت دو مرجع مذکور پرداخت .بر اساس مالک جدید که در ماده 

شد،مرجع تجدید نظر دادگاه تجدید نظر استان و اگر مرجع بدوی کیفری استان بدوی توجه نمود. بنابراین اگر مرجع صادر کننده رای بدوی دادگاه عمومی جزایی یا انقالب با

( . 16مورخ  713ق.ت مغایرت دارد ناسخ دانست) رای وحدت رویه شماره  91ماده  1ق.آ.د.ک را باید در آن قسمت که باتبصره  933باشد ، دیوان عالی کشور خواهد بود و ماده 

در صالحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده بود ،در حال حاضر در  933سال که طبق ماده  11اه عمومی جزایی و انقالب حتی حبس بیش از بنابراین کلیه آراء صادره از دادگ

 خواهد بود. سال در جرائم مطبوعاتی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور9صالحیت دادگاه تجدید نظر استان و کلیه آراء صادره از دادگاه کیفری استان حتی حبس 
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موجب شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر مواردی که به رجاع می شود .ادادگاه تجدید نظر کل استان ( به یکی از شعب 

 دادگاه تجدید نظر رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد . تشخیص رئیس شعبه اول به یا قانون

 باشد حکم تجدید نظر خواسته نقض باشد یا تائید ایی که دادگاه تجدید نظر صادر می کند ممکن است مبنی برر : 

می کند و  تائیدق.آ.د.ک اگر رای صادره مطابق قانون و دالیل موجود در پرونده باشد آن را  275مطابق بند الف ماده  :تائید 

برای اجراء آن را به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارسال می کند .یا اگر رای دادگاه بدوی را درست تشخیص دهد اما بخواهد خود در 

ق.ت ( یا  22ماده  2حکم بدوی مجازات را تخفیف دهد ) تبصره  تائید دهد در این صورت هم، می تواند  ضمنمحکومیت تخفیف 

اگر رای دادگاه نخستین از نظر محاسبه محکومٌ به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین و... متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم 

 ق.ت (  22ماده  4ق.آ.د.ک و تبصره  271می نماید ) م  تائیدحکم آن را  لطمه ای وارد نسازد ،مرجع تجدید نظر با اصالح

بند و اگر بر خالف قانون و دالیل موجود در پرونده باشد رای صادره را نقض می کند و خود اقدام به صدور رای می نماید.) : نقض

 ق.آ.د.ک ( 275بند ب ماده  4

 ق.آ.د.ک ( 272قص با خود دادگاه تجدید نظر خواهد بود ) ماده حکم بدلیل نقص تحقیقات باشد ، رفع ن نقضیا اگر 

ثل با این حال گاهی دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند نفیاً یا اثباتاً در ماهیتِ موضوعِ مورد رسیدگیِ مرجع نخستین اظهار نظر نماید م

و به  نقضمزبور را بدون اظهار نظر در ماهیت ، دادگاه تجدید نظر رای ، صادر شده باشدمرجع فاقد صالحیت مواردی که رای از 

باشد ) مثالً  قرار ق.آ.د.ک( یا اگر به شکل 275بند ب م   3مرجعی که خود صالح تشخیص می دهد ارسال خواهد نمود ) بند 

را به دادگاه کند بدون صدور رای در ماهیت موضوع ، پرونده  نقض( و دادگاه تجدید نظر آن را  موقوفی تعقیب یا بازداشت موقت

( . در این فروض پس از اعاده پرونده به دادگاه واجد صالحیت  ق.آ.د.ک 275بند ب ماده  2) بند  می کند  صادر کننده قرار اعاده 

 یا دادگاه صادر کننده قرار مرجع مذکور مکلف به قبول پرونده و رسیدگی به آن بوده و حق مخالفت با مرجع تجدید نظر را ندارد .

ی که اینجا وجود دارد این است که دادگاه تجدید نظر وقتی رای دادگاه نخستین را نقض نمود و اقدام به صدور رای جدید نمود نکته ا

ق.ت ( در صورت اعتقاد بر  22ماده  1برای صدور رای برائت یا موقوفی یا منع تعقیب با محدودیتی مواجه نیست ) تبصره 

 تشدید با  ق.ت(اما برای صدور حکم محکومیت توام با  22ماده  2ت مواجه نیست)تبصره محکومیت توام با تخفیف هم با محدودی
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 . و باید شرایط تشدید وجود داشته باشد محدودیت مواجه می باشد

 ق.آ.د.ک برای امکان تشدید در مقام تجدید نظر عبارت است از : 272شروط ماده 

 تعزیری بودن مجازات  -1

 کمتر از حداقل بودن مجازات  -2

 دادستان  یاشکایت شاکی  -3

  ق.ت حکم جدیدی در این باره مقرر نموده و مجازات بازدارنده را هم به تعزیرات اضافه نموده و  22م  3قانون گذار در تبصره

 ! ق.آ.د.ک دانست 272شرط پایین بودن از حداقل مجازات مقرر در قانون هم برداشته شده است و باید این ماده را ناسخ ماده 

 مگر اینکه : 1مجموع اصل بر این است که دادگاه تجدید نظر حق تشدید مجازات مندرج در حکم بدوی را ندارد در 

 نوع مجازات تعزیری یا  بازدارنده باشد  -1

 دادستان  یا شاکی اعتراض کرده باشند  -2

 ق 22 ماده) آید می عمل به دادستان بانتخا به دادیاران از یکی یا او معاون یا دادستان حضور با نظر تجدید دادگاه در رسیدگی .

دادگاه تجدید نظر پس از ختم رسیدگی مکلف است در همان جلسه مبادرت به صدور رای نماید و در صورت عدم امکان باید  ( ت

 ق.آ.د.ک ( 272رای نماید ) ماده  انشاء هفته 1ظرف حداکثر 

 

 

 

 

 

 

                                                           
این چنین تشخیص دهد .برای مثال ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر ناظر به مواردی است که جرم مستنبط ماهیتاً تعزیری یا بازدارنده باشد نه اینکه مرجع بدوی  -1

سرقت حدی تشخیص دهد نمی توانیم بگوییم که دادگاه تجدید نظر حق  اگر دادگاه بدوی جرم را سرقت تعزیری تشخیص دهد ولی دادگاه تجدید نظر با احراز شرایط آن را

 تشدید مجازات را ندارد.چون این جرم ماهیتاً حدی است پس این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد.

 را مجازات میتواند نظر تجدید دادگاه موارد این غیر در و ستها بازدارنده و تعزیرات به محدود تشدید ممنوعیت ت.ق 99 ماده 3  تبصره تصریح بدلیل است معتقد خالقی دکتر

 موجود ممنوعیت و ندارد وجود تشدید برای ممنوعیتی بداند محاربه مشمول را آن نظر تجدید دادگاه ولی دهد تشخیص حدی سرقت را جرم بدوی دادگاه اگر مثالً!  نماید تشدید

 .هاست بازدارنده و زیراتتع به محدود ت.ق99 ماده 3 تبصره در تشدید برای
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 دیوان عالی کشور :  ب ( 

ک رئیس و مستشار و عضو معاون است که در امور کیفری دادیار دیوان عالی کشور نیز مداخله نموده دیوان عالی کشور مرکب از ی

( با  1322و شعب دیوان عالی کشور مصوب  2و  1و در خصوص موضوع اظهار نظر می نماید ) قانون تشکیل دادگاه های کیفری 

 ر پایه قانون مذکور مبتنی است.ن باین که مدّت اجرای آزمایشی این قانون منقضی شده اما همچنا

) م  است و طرفین و وکالی آنها دعوت نمی شوند مگر در موارد خاص شکلی رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت نکته :

 (ق.آ.د.ک 224

خت و قلمرو صالحیت محلی دیوان ، کلّ کشور است و برای انجام وظایف خود دارای شعب متعدد بوده که مقرّ آنها پایت نکته :

 دارای شعبی نیز در قم و مشهد می باشد .

 ( ک.د.آ.ق 227 ماده)  آید می عمل به او  معاون یا کشور کل دادستان حضور با رسیدگی کشور عالی دیوان در نکته :

 .شود ه یکی از شعب دیوان ارجاع میب  یکی از معاونانیا  رئیس دیوانپس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط  نکته :

تشخیص رئیس دیوان عالی  به یا موجب قانونشعبه مرجوع الیه به نوبت و ترتیب وصول رسیدگی می کند مگر مواردی که به 

 رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد .رئیس شعبه ،یا کشور 

 : شکل نقض یا تایید خواهد بود 2عکس العمل دیوان در موارد تجدید نظر خواهی به * 

 

و اگر رای مبتنی بر قانون و دالیل موجود در پرونده باشد رای ابرام خواهد شد و پرونده را برای اجرای حکم به دادگاه صادر  : تایید

 ق.آ.د.ک ( 227کننده حکم ارسال خواهد نمود ) بند الف م 

 تا نمایدام داده ارسال می تحقیقات را انج ، دیوان پرونده را به دادگاهی که : اگر نقض رای بدلیل نقص تحقیقات باشد نقض

 227ق.آ.د.ک ( و باید موارد نقص را مشروحاً ذکر کند ) تبصره ماده  227بند ب ماده  2) بند  تحقیقات خود را کامل نماید

ق.آ.د.ک( و دادگاه مرجوع الیه مکلف است تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به صدور رای نماید ) بند ب 

 ق . ت ( 24ماده 
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 قات با خود دادگاه تجدید نظر بود.قص تحقیواق.آ.د.ک رفع ن 272همان طور که گفتیم در دادگاه تجدید نظر به تصریح ماده  نکته :

بند ب ماده  2اگر رای صادره به شکل قرار باشد ،پس از نقض به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع داده خواهد شد ) بند  نکته :

 ق.ت ( 24اده بند الف م و 227

الح تشخیص می دهد ارسال اگر رای به دلیل عدم صالحیت دادگاه صادره کننده رای باشد ، پرونده به دادگاهی که دیوان ص نکته :

 ق.آ.د.ک ( 227بند ب م  3) بند  خواهد شد

ا قرار نقض گردد بعد از اگر دیوان رای را بدلیل عدم صالحیت دادگاه صادر کننده یا بدلیل نقص تحقیقات نقض کند ی نکته :

مجدداً  صدور رای از دادگاهی که دیوان صالح تشخیص داده بود یا بعد از انجام تحقیقات مورد نظر دیوان یا بعد از صدور قرار جدید ،

 د ) در دادگاه تجدید نظر هم به این شکل است (قابل اعتراض می باش

وده و قابل نقض می باشد اما چون دیوان آن عمل را اساساً جرم نمی در بعضی موارد هم رای صادره از دادگاه بدوی درست نب

یا با فرض جرم بودن آن را مشمول عفو یا مرور زمان و ...می داند )موارد صدور قرار  داند  ) موارد صدور قرار منع تعقیب (

   ل پرونده به دادگاه و صدور حکم مجدد دلیلی برای ارسا ( و یا به دلیل سایر جهات قانونی قابل تعقیب نمی داند موقوفی تعقیب

 نمی بیند و رای دادگاه در همان دیوان نقض بال ارجاع می شود و همان جا مختومه می شود .

و اگر رای صادره مخالف با قانون یا دالیل موجود در پرونده باشد رای را نقض خواهد کرد با این تفاوت که در فرض اخیر دیوان 

      پردازد بلکه پرونده را برای صدور رای به شعبه هم عرض دادگاهی که حکم آن نقض گردیده ارسال خود به صدور رای نمی

 ق.آ.د. ک ( 227ماده  4می نماید ) بند 

 1حال اگر پرونده در شعبه . شور استبرای مثال ما میدانیم که مرجع تجدید نظر احکام صادره از دادگاه کیفری استان،دیوان عالی ک

یفری استان تبریز مطرح شود و منتهی به صدور رای گردد، با اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد .حال اگر دیوان دادگاه ک

ارسال خواهد   2اه کیفری استان تبریز مثالً شعبهرای را به دلیل مخالفت آن با قانون نقض کند رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگ

لیه مجدداً وارد رسیدگی خواهد دادگاه مرجوع ا ام نامیده می شود نه صدور حکم (یوان مرجع نقض و ابر)برای همین از گذشته دنمود

در  حکم نقض شدهگی خواهد نمود و رایی که صادر میکند ممکن است مشابه یا متفاوت از ( و به صورت ماهوی رسید2شعبه ) شد
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که دادگاه نام دارد.رایی  ق.آ.د.ک این حکم ،حکم اصراری 222بند ج ماده دیوان باشد که اگر مشابه رای دادگاه اول باشد به تعبیر 

دوم صادر می کند قطعی نبوده و قابل اعتراض می باشد و در صورت اعتراض پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال می شود و 

 گیرد .از شعب دیوان مورد بررسی قرار می در یکی 

 : شکل است 2ر به به دیوان عالی کشوعکس العمل شع

 کیفری استان تبریز ( را تایید کند که در این صورت رای ابرام خواهد شد . 2رای دادگاه دوم ) شعبه  – 1

مخالف رای دادگاه دوم باشد که در این صورت حق نقض رای صادره از دادگاه دوم را ندارد و پرونده در هیئت عمومی  – 2

 ) هیئت عمومی اصراری مرکب از روسا و مستشاران کلیه شعب می باشد ( اصراری دیوان عالی کشور مطرح میشود 

 صورت عمل خواهد نمود : 2هیئت عمومی اصراری وارد رسیدگی می شود و به 

دادگاه کیفری استان تبریز ( را بپذیرد رای را ابرام خواهد نمود و جهت اجراء به همان دادگاه  2استدالل دادگاه دوم ) شعبه  - 1

 خواهد نمود .ارسال 

و موافق شعبه دیوان عالی کشور باشد،رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض دادگاه  اگر مخالف رای دادگاه دوم – 2

اما بحث اینجاست که  رایی که این دادگاه صادر می کند قطعی استدادگاه کیفری استان تبریز( ارسال خواهد کرد. 3)مثالً  شعبه  دوم

گاه سوم می تواند مانند دادگاه دوم رای اصراری صادر نماید یا باید از استدالل هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبعیت آیا داد

 نماید؟

تبعیت ایجاد نکرده ! دکتر خالقی خود قانون گفته دادگاه سوم بر اساس استدالل هیئت عمومی اظهار نظر خواهد نمود اما تکلیفی به 

هیئت   دیوان و مراجع بدوی و نهایتاً مداخله بنابراین با وجود این همه رسیدگی و اختالف میان . داند هم تکلیفی به تبعیت نمی

 (ق.آ.د.ک 222نظر هیئت عمومی رای صادر نماید) م   عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور ، دادگاه سوم می تواند بر خالف
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  تجدید نظر تابع مقررات خاص : -4

 نظر هایی است که در قوانین عام مربوط به آ.د.ک پیش بینی نشده است و تابع مقررات خاصی می باشد.منظور تجدید 

هستند ولی استثنائاً برخی از احکام آنها مشمول مقررات  ق.آ.د.ک   تابع  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه هایی که اصوالً - 1

 خاص است ) دادگاه انقالب (

از احکام دادگاه هایی که اصوالً تشکیالت و نحوه رسیدگی آنها مشمول قانون آ.د.ک نبوده و تابع مقررات تجدید نظر خواهی  – 2

 دادگاه ویژه روحانیت ( دادگاه نظامی وخاصی هستند  )

 دادگاه انقالب الف ( 

قانون مبارزه با مواد  32اده ق .ت ، رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر در صالحیت دادگاه انقالب است .م 7ماده  7طبق بند 

است و با وجود اینکه مجازات های  ربوط به تجدید نظر احکام دادگاهحکمی دارد که بر خالف مقررات عمومی م 22مخدر اصالحی 

شدیدی مشتمل بر حبس های طوالنی مدت و اعدام در آن پیش بینی شده است اصوالً حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای 

پیش بینی نشده است که بر خالف میثاق بین المللی حقوق  مدنی و سیاسی است که ایران نیز عضو آن است . و محکوم علیه 

تنها راه باز نگری در حکم محکومیت آن هم نه به تقاضای ذی نفع بلکه به تشخیص مراجع قضایی و آنهم برخی مقامات ) رئیس 

ستان هم یک طرف دعوی می باشد( پیش بینی شده است وآنهم فقط در دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور که اصوالً داد

در سایر موارد اشخاص مذکور ) باز هم ذی نفع حقی ندارد ( اگر تشخیص دهند که حکم محکومیت بر خالف  مورد تائید حکم اعدام .

 ت .و داشتن این حق هم مانعقانون یا شرع صادر شده و یا قاضی صادر کننده صالح نیست حق تجدید نظر خواهی خواهند داش

 . قطعیت حکم نیست

   به دلیل جرم محاربه باشد مرجع اعتراض دیوان عالی کشور خواهد بود ) رای وحدت صادره اگر حکم اعدام از دادگاه انقالب

 ( 22مورخ  517  رویه
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 دادگاه نظامی ب ( 

 هستند که به طور مختصر اشاره می شود . 1352سال  از لحاظ تجدید نظر تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 

 باشد. می 1دادگاه نظامی                          2مرجع اعتراض به آراء صادره از دادگاه نظامی 

 باشد. دیوان عالی کشور می                         1مرجع اعتراض به آراء صادره از دادگاه نظامی 

  و اگر در محل دادگاه می باشد همان حوزه محل  1صادر شده باشد مرجع تجدید نظر دادگاه نظامی  2ظامی دادگاه ن اگر رای از

قانون تجدید  2م )رسیدگی خواهد کرد  1دادگاه نظامی  که خودمربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال خواهد شد.

 پیش بینی شده است .قانون اخیر الذکر   4ماده و نحوه رسیدگی آن در نظر آراء دادگاهها ( 

ق تشکیل دادگاههای  5م به است  1) در مواردی که در صالحیت دادگاه نظامی صادر شده باشد   1ای از دادگاه نظامی اما اگر ر

 : 2و 1 کیفری 

  .باشد حد عنوان به بلد نفی و صلب ، رجم ، اعدام آن کیفر که جرمی - الف

  .باشد عضو نقص یا طعق آن کیفر که جرمی - ب

  .باشد باالتر و زندان سال 11 قانون حسب به آن کیفر که جرمی - ج

  .باشد نقدی جزای تومان هزار دویست از بیش قانون حسب به آن کیفر که جرمی - د

 .  محض خطا یا و عمد شبه یا عمد از اعم باشد باالتر یا و گانه شش موارد از یک هر کامل دیه نصف آن کیفر که جرمی - ه
 

را نقض کرد، تجدید نظر  1رای دادگاه نظامی  دیوان اگر عالی کشور است.دیوان  آن آراء تأیید مرجع نقض ودر این صورت  

 (قانون  تجدید نظر آراء دادگاهها 2ماده « د » واگذار می کند ) بندخواهی و صدور حکم را به دادگاه هم عرض 

  نماید، رسیدگی تجدید نظر نسبت  است رسیدگی می 2هایی که در صالحیت دادگاه کیفری  پرونده به 1در مواردی که دادگاه کیفری

همان حوزه قضائی است و در صورت وحدت شعبه با نزدیکرترین دادگاه  1به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری 

 (3و تبصره م  2و  1ق. ت. د. ک.  32باشد. )م  کیفری یک می

تبصره  ) در مقام تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری را تشدید کند مگر اینکه دادستان اعتراض کرده باشد 1دادگاه نظامی  ته:نک

 قانون تشکیل ( 21م  3قانون تجدید نظر دادگاهها. مقایسه شود با تبصره  4م  2
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 اء دادگاهها (قانون تجدید نظر آر 9) ماده  : در دادگاه نظامی  احکام قابل اعتراض* 
 

 اعدام -1

 قصاص نفس و اطراف ، حدود -2

 دیه بیش از خمس دیه کامل -3

ا در دادگاه نظامی این ق.آ.د.ک  ضبط اموال در صورتی قابل اعتراض است که بیش از یک میلیون ریال باشد ام 232در م ضبط و مصادره اموال ) -4
 (چنین نیست

جزای  232اعتراض است ( یا شالق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی ) در م  ماه حبس قابل 3بیش از  232ماه حبس ) در م  2بیش از  -7
 هزار ریال باشد ( 711نقدی زمانی قابل اعتراض است که بیش از 

 

  دادگاه ویژه روحانیتج ( 

 

 د مرجع تجدید نظر دادگاه ویژه روحانیت یک دادگاه اختصاصی است که بر خالف دادگاه انقالب و همانند دادگاه نظامی برای خو

آیین نامه دادسراها و  71مستشار می باشد ) م  2رئیس و  1خاص که دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می باشد دارد و مرکب از 

 دادگاه های ویژه روحانیت (

 رئیس دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از طرف مقام رهبری تعیین می گردد 

 در آیین نامه  مهلتآیین نامه ،  42م ت از سوی محکوم علیه یا شاکی ظرف مهلت معینی ) احکام دادگاه های ویژه روحانی

تبصره ستان مجری حکم قابل اعتراض است )( و همچنین هر زمان توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا دادپیش بینی نشده است

 (  آیین نامه 42م  2و تبصره  1

 آیین نامه ( 41دادگاه ویژه خواهد بود . ) م  1وحانیت با رئیس شعبه حل اختالف بین دادسرا و دادگاه ویژه ر 

 موادی از آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در انتهای جزوه به عنوان ضمیمه در اختیار دوستان قرار گرفته است .
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 : اعتراض بعد از قطعیت : مبحث دوم

خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد .احکام قطعی و الزم االجرا  م االجرا بوده و نمی تواناصوالً  بعد از قطعیت آراء مفاد آن الز

 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است  252هم در ماده 

 ( ق.آ.د.ک خراج باشد مثال جزای نقدی به مبلغ صد هزارریال 232یعنی از موارد مندرج در ماده  ) حین الصدور قطعی باشد -1

 اما در مهلت مقرر اعتراض نشده باشد یا اعتراض شده و درخواست رد شده باشد .حکم قابل اعتراض باشد  -2

قابل اعتراض باشد و در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و دادگاه تجدید نظر رسیدگی کرده و آن را تایید یا نقض و مجدداً  -3

 مبادرت به صدور رای کرده باشد .

دادگاه تجدید نظر است حتی  دادگاه صادر کننده رای ، 3دگاه بدوی است اما در فرض دادگاه صادر کننده رای همان دا 2و 1در فرض 

می باشد چون یک دادگاه عالی  اگر رای دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرده باشد . تایید دادگاه تجدید نظر هم به منزله صدوررای

که متهم می تواند از دادگاه صادر کننده رای قطعی  ق.آ.د.ک گفته شده 255.اهمیت بحث از این جهت است که مثالً ماده است

قطعی شده باشد ،اعمال تخفیف هم با دادگاه بدوی است  252حال اگر رای به جهت بند الف و ب ماده ست تخفیف نماید.درخوا

د.)رای وحدت رویه ق.آ.د.ک قطعی شده باشد اعمال تخفیف با دادگاه تجدید نظر خواهد بو 252اما اگر به استناد بند ج و د ماده 

مورد تایید قرار داده تغییر ( فلسفه آن این است که  دادگاه تالی ) بدوی( نمی توند حکمی را که دادگاه عالی )تجدید نظر (  723

 دهد.

این بعد از قطعیت حکم مفاد آن صحیح فرض می شود و برای آن اعتباری قائل می شوند که مانع رسیدگی مجدد به موضوع بنابر

حکم است و نام این اعتبار ، اعتبار امر مختومه می باشد .با این حال به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلو گیری از به کیفر مورد 

به  رساندن متهمین بی گناه ، بعد از قطعیت حکم هم می توان در موارد خاص و استثنائی آراء قطعی را مورد باز بینی قرار داد .

 آن اعاده دادرسی گفته میشود .این مورد استثنائی که به 
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 اعاده دادرسی* 

است و شاکی حق اعاده دادرسی ندارد ) چون جزو افرادی که حق درخواست  محکوم علیهاین شیوه اعتراض مختص  : نکته

 ق.آ.د.ک ( 253اعاده دادرسی را دارند نیست () ماده 

پس اجرای حکم مانع یا نشده باشد یا در حین اجرا باشد،  قطعیت حکم صادره مالک است و فرقی نمی کند حکم اجرا شده : نکته

 ق.آ.د.ک ( 252) صدر ماده  درخواست اعاده دادرسی نیست

از طرف دیگر حتی فوت محکوم علیه مانع استفاده از این حق نمی باشد .با این که فوت محکوم علیه از جهات سقوط : نکته

ق.آ.د. ک( اما این حق پس از فوت به منظور  2 م 2شمار می رود ) بند دعوای عمومی است و مانع ادامه تعقیب کیفری به 

 ق.آ.د. ک(   253 م 1بند داشته توسط وراث او وجود دارد ) اعاده حیثیت و برطرف کردن لکه ی ننگی که محکومیت کیفری به دنبال

 ریق امکان پذیر می باشد .ط 2اعاده دادرسی از طرُق فوق العاده رسیدگی مجدد می باشد و پیمودن این مسیر از 

   :اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور – 1

در این روش دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی پس از موافقت دیوان عالی کشور )پس درخواست اعاده دادرسی 

   مستقیماً به مرجع تجدید نظر تسلیم . متوجه باشیم که درخواست تجدید نظر خواهی دتسلیم می شو دیوان عالی کشورمستقیماً به 

نمی شود و به دادگاه صادر کننده رای تقدیم خواهد شد( یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده ، رسیدگی 

 می نماید .

 است قرارزیر به نشده یا شده گذاشته اجراء مرحله به صادره حکم اینکه از اعم دادگاهها قطعی احکام از دادرسی اعاده ( موارد 212 ماده

 حیات درحال که شود ثابت یا و شود محرز زمان آن در شخص بودن زنده لیکن شده محکوم شخصی قتل اتهام به کسی که صورتی در-1 

  .است

 داشته مرتکب یک از بیش تواند نمی که است ای گونه به جرم ارتکاب و شوند محکوم جرمی ارتکاب اتهام به نفر چند که صورتی در -2

  .باشد

 انتساب علت به دیگر قضایی مرجع از حکمی موجب به نیز دیگری وفرد یافته محکومیت جرمی انتساب علت به شخصی که صورتی در -3

  .شود احراز محکوم نفر دو آن از یکی گناهی بی صادره حکم دو مفاد تضاد و تعارض از که بطوری باشد شده محکوم جرم همان

  .گردد ثابت است بوده شده صادر حکم مبنای که گواهان شهادت بودن واقع خالف یا اسناد بودن جعلی -2
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 محکوم بیگناهی اثبات موجب که شود ارائه جدیدی دالیل یا شود ظاهر یا و حادث جدیدی واقعه ، قطعی حکم صدور از پس که صورتی در -5

  .باشد علیه

  .نباشد جرم با متناسب حکم مورد کیفر قاضی اشتباه علت به که صورتی در -6

 جدید مجازات دادرسی اعاده از پس صورت این در که باشد سابق قانون به نسبت مجازات تخفیف بر مبتنی الحق قانون که صورتی در -1

 1 .شدیدترباشد قبلی مجازات از نباید

 .بود نخواهد دادرسی اعاده موجب طعیق حکم صدور از بعد گذشت غیرقابل جرائم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت - تبصره

 

 ه دادرسی پذیرفته نمی شودها اعادام پذیرفته است و در مورد قراراعاده دادرسی در این شکل فقط نسبت به احک : نکته

 ( )تصمیمات دادسرا که در غالب قرار صادر میشود و همچنین قرارهای صادره از دادگاه ها اصوالً قابل اعاده دادرسی نیست

 اعاده دادرسی مشخص شده اند. جهات اعاده دادرسی  جهات عاده دادرسی هم محدود به جهاتی می باشد که در قانون بعنوانا

 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است. 252در بندهای ماده 

 گاه ثابت باید در دادق.آ.د.ک  252 ماده 4شهود و جعلی بودن مدارک استناد در بند  الزم به ذکر است که دروغ بودن شهادت

و حکم قطعی صادر شده باشد نه اینکه چنین سند یا شهادت تنها ادعا شده باشد و الزم است که حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی به 

در مورد  در کنار مستندات دیگر یکی از مستندات صدور حکم باشد.استناد یکی از اینها صادر شده باشد نه اینکه چنین شهادت یا سندی 

 شرط تجویز اعاده دادرسی را  اثبات کذب بودن شهادت شهود می داند.1335 مورخ 3511رای و حدت رویه شماره  شهادت کذب

نه دلیل و مدرک و سندی است ( ابراز هر گو7منظور مقنن از ارائه دالیل جدید که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه گردد )بند 

موجود  این دالیل در مرحله رسیدگی بدویبه وی می باشد به طوری که  تهام گناهی محکوم علیه و سلب اثبوت بی که موثر بر 

(. منظور از اینکه حکم متناسب با د )دکتر خالقینبوده و بعداً حادث و ظاهر شود . نه اینکه این دلیل قبالً وجود داشته و ارائه نشده باش

) اداره حقوق  جرم مقرر شده استکه در قانون برای آن ی باشد جرم نباشد یعنی کیفر پیش بینی شده در حکم بیش از مجازات

5757/5.) 

                                                           
 اجراء حین در یا اجراء به شروع از قبل است موظف مجازات اجرای قاضی یابد، تخفیف الحق، قانون موجب به جرمی مجازات گر 19ق.م.ا مصوب  11ماده « ب»به موجب بند  -1

) با توجه به  نماید تقاضا را مجازات تخفیف حکم، صادرکننده دادگاه از یتواندم نیز محکوم. ضا کند تقا جدید قانون طبق را آن اصالح ،قطعی حکم صادرکننده دادگاه از

 الحق، قانون لحاظ با حکم صادرکننده دادگاه. (و از موارد تخفیف است د اعاده دادرسی نیستراز موا دیگرمقررات فعلی اگر قانون الحق مجازات قانون سابق را تخفیف دهد 

 یا ولی صورت این در. است جاری نیز میشود اجراء بزهکار اطفال مورد در که تربیتی و تأمینی اقدام مورد در بند این مقررات. (لزامی است میدهد )ا تخفیف را قبلی مجازات

 .نماید تقاضا را تربیتی و تأمینی اقدام تخفیف می تواند نیز وی سرپرست
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از موارد اعاده دادرسی می داند.یعنی اگر قانون جدید را فرض تخفیف مجازات قانون سابق توسط قانون الحق  252ماده  5بند 

د. اما در این باره دو تصویب شود و مجازات قانون سابق را تخفیف دهد این قانون خفیف محسوب و عطف به ما سبق می شو

از ق.م.ا  11ماده  2بند  حکم متفاوت وجود دارد.یکی این که از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی شود و دیگری این که طبق

 11م  2ق.آ.د.ک را ناسخ بند  252ماده  5دادگاه صادر کننده رای تقاضای تخفیف شود و به نظر با توجه به سال تصویب باید بند 

 .م.ا دانست.ق

      محکوم علیهتبصره ماده فوق هم گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت را از موارد اعاده دادرسی نمی داند اما در این فرض 

-کننده حکم قطعی) بدوی ق.آ.د.ک تقاضای تخفیف نماید. دادگاه صادر 255 قطعی به استناد ممی تواند از دادگاه صادر کننده رای 

) برای تخفیف دادگاه از  قطعی است یزان مجازات تخفیف دهد و این رایدر صورت اقتضاء در م ی تواند) اختیاری (م (تجدید نظر

بنابراین کالهبرداری را نمی توان کمتر از حدود تخفیف می دهد گفته در حدود قانون  252حداقل مجازات پایین می آید و چون م 

 مقرر شده در قانون تخفیف داد(.

بنابراین این حق برای شاکی پیش بینی ، ون اعاده دادرسی حقی برای اعتراض به حکم محکومیت است نه برائت چ  نکته :

 شده است.ن

 ه است. قانون اصالح شناسایی حق اعاده دادرسی برای دادستان هم با توجه به وظیفه ذاتی او بر حفظ حقوق عامه قابل توجی

ود درخواست اعاده دادرسی به سکرد که ی اعالم می ندر خصوص اعاده دادرسی به روش 1372انین دادگستری مصوب پاره ای از قو

 به علت ارتکاب جرم محکوم گردیده. کسی است که

  دارد .درخواست اعاده دادرسی مهلت ن  نکته :

 این درخواست  که نمایند )درخواست اعاده دادرسی  (253)م  1هرگاه یکی از کسانی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند

ق.آ.د.ک  253ده ( و در صورتی که دیوان درخواست را با یکی از جهات مندرج در ماق.آ.د.ک 254م ن تسلیم می شود.به دیوا

                                                           
اعاده دادرسی قائل است )برای دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضائی( با توجه به تشکیل مجدد  نفر دیگر نیز حق درخواست 9ق.آ.د.ک غیر از متهم برای  973ماده  -1

قائل به این بود که به جای رئیس دادسراها پس از تصویب ماده فوق و اعاده وظایف و مسئولیت هایی که با حذف سمت دادستان به عهده رئیس حوزه قضائی قرار گرفته بود باید 

 ادستان حوزه قضایی حق درخواست اعاده دادرسی دارد.حوزه قضائی ، د
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، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم نقض حکم توسط دیوان  732طبق رای وحدت رویه  یرش اعاده دادرسی )انطباق دهد ضمن پذ

  1تجدید نظر( ارجاع می نماید –دد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ) بدوی کشور نیست ( رسیدگی مج  عالی

صرف تسلیم درخواست اعاده دادرسی موجب  توقف اجرای حکم یا تاخیر اجرای آن نیست . اما اگر درخواست مورد  نکته :

ی حکم را ) در صورت عدم اجرا ( تا اعاده دادرسی و اجرا در خصوص پذیرش اعاده دادرسی ،قبول دیوان قرار گرفت رای دیوان 

نمی  توقف اجرای حکم را منوط به پذیرش دیوان 252( اما ماده  ق.آ.د. ک 257) ماده  صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت

این امر بدلیل  )ض .یعنی دادگاه هم عرداند و آن را از اختیارات دادگاهی می داند که بعد از اعاده دادرسی رسیدگی می کند 

 ( انداختن حکم قطعی دادگاه می باشداجتناب از عدم تاثیر درخواست های واهی برای به تعویق 

  ناسب ، تامین اخذ می عدم اخذ تامین یا اخذ تامین نامدادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی وارد رسیدگی شده و در صورت

فر خواست و دالیل ارائه شده از طرف محکوم علیه رسیدگی می کند و هرگاه دالیل کند یا آن را تغییر می دهد . و بر اساس کی

محکوم علیه یا مخفی شدن او فرار  متوقف می شود و تخفیف نباید باعث محکوم علیه قوی باشد آثار و تبعات حکم اول فوراً

 (.254م بشود)

قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری اعاده دادرسی را به  23ر متهم پذیرفته شود ماده اعاده دادرسی نباید به ضر :  نکته :

 ( سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم گردیده پذیرفته است ) آخوندی

 علیه محکوم آیین نامه 71اعاده دادرسی در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت تابع قواعد خاص است که به موجب م   نکته :

 احکام خصوص در دادرسی اعاده تقاضای به مجاز مربوطه قوانین مطابق روحانیت، ویژه کل دادستان و وی یقانون مقام قائم یا

 ویژه نظر تجدید دادگاه ، آن مورد در تصمیم اتخاذ و دادرسی اعاده تقاضای به رسیدگی مرجع .باشند می روحانیت ویژه دادگاههای قطعی

 .کند اظهارنظر موضوع به نسبت و یابد حضور رسیدگی جلسه در تواند می وی نماینده یا منصوب دادستان باشد می روحانیت

 

                                                           
 باید و است کشور عالی دیوان رای کننده صادر دادگاه صورت این در که شود تائید دیوان در و شود صادر استان کیفری دادگاه از رای است ممکن که است ایراد قابل -1

 شده قطعی کشور عالی دیوان در ابرام طریق از بدوی حکم اگر قضائیه قوه رئیس نامه بخش . طبق ندارد را ماهوی رسیدگی حق دیوان اما نماید رسیدگی دیوان عرض هم دادگاه

 .گیرد صورت بدوی حکم کننده صادر دادگاه عرض هم شعبه در باید مجدد رسیدگی دادرسی اعاده تجویز از پس ، باشد
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 اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه: -2

    اعاده دادرسی خاص نامیده  ( به همین دلیل رئیس قوه قضائیه د )راین شکل از اعاده دادرسی چون در دست شخص خاصی قرار دا

 .می شود

د ، چنانچه رای قطعی دادگاه خالف بین شرع باشد)دیگر سخنی از خالف قانون بودن به میان نیامد هر چند به موجب ماده اصالحی جدی

گفته شده هر چیزی که خالف شرع باشد خالف قانون هم هست چون از فیلتر شورای نگهبان و قوانین عبور می کرد ( به تشخیص 

    جهات اعاده دادرسی محسوب شده و پرونده به مرجع صالح ارجاع رئیس قوه قضائیه در این صورت این تشخیص بعنوان یکی از

 می شود.

 ( 27ق.ت اصالحی  12ماده  1تبصره مراد از خالف بیّن شرع ، مخالفت رای صادره با مسلّمات فقه است .)   نکته :

استانها مواردی را خالف بین چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری   نکته :

 ( 27ق.ت اصالحی  12ماده  2) تبصره  شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعالم خواهندنمود.

 ( 27مصوب  12آیین نامه اجرایی ماده  7) م  مرجع مراجعه متقاضیان درخواست خالف بیّن شرع بودن احکام قطعی  نکته :

 ظر استان                             دادگستری همان استانگاحکام قطعی بدوی و تجدید ن

 احکام قطعی دیوان عالی کشور و شعب تشخیص                   دادستان کل کشور

نماینده حوزه نظارت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح                 احکام قطعی سازمان قضاییی نیروهای مسلح    

 ا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران همان استان ی

  ق.آ.د.م است 427تا  415ق.ت آمده اعتراض ثالث که مربوط به امور حقوقی به شرح مقرر در مواد  12در قسمتی از ماده . 

 . در حقوق کیفری به دلیل حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها اساساً اعتراض ثالث پیش بینی نشده است

استفاده می کند که در این حالت بر خالف اعاده دادرسی ازطریق دیوان عالی  «آراء » از اصطالح  12وه بر این ماده عال  نکته :

 از قرارها هم می توان اعاده دادرسی نمود .  کشور که فقط شامل احکام می شد در اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه ،
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 به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی می باشد.با این تفاوت  252مندرج در ماده  تشخیص رئیس قوه قضائیه عالوه بر جهات

آیین نامه اجرایی  13و  2مواد   ) است   پس از تشخیص خالف شرع بودن رای ،تجویز اعاده دادرسی نیز با رئیس قوه قضائیهکه 

  ( 27/11/27م  12م 

 یق ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده باشد ، پس از تجویز اعاده طبق بخش نامه رئیس قوه قضائیه اگر حکم بدوی از طر

 دادرسی رسیدگی مجدد باید در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم بدوی صورت گیرد.

 وقتی محکوم علیه از رئیس قوه قضائیه می خواهد که اعاده دادرسی را تجویز نماید اگر رئیس دادگستری یا دادستان مجری حکم با 

مالحظه دالیل و مدارک اجرای حکم را صحیح ندانند و معتقد به بررسی مجدد پرونده باشند تا زمان بررسی پرونده توسط رئیس قوه 

 قضائیه و تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم قطعی که هنوز شروع نشده و محکوم علیه با تامین آزاد است شروع نخواهد شد .

رای با شرع باید ظرف این شکل مهلت دارد .یعنی درخواست رسیدگی مجدد بعلت مغایرت  تقاضای اعاده دادرسی در  نکته :

 ( جهت بررسی به قوه قضائیه تسلیم گردد. ماه از تاریخ قطعیت ) بهتر بود گفته شود از تاریخ ابالغ 1مدت 

ز اصطالح متقاضی استفاده کرده آیین نامه ا 7از طرف شاکی هم قابل اعمال است چون م  در این شکل اعاده دادرسی  نکته :

 است.

اگر اعاده مزبور نسبت به احکام قطعی دادگاه های بدوی یا تجدید نظر استان صورت گرفته باشد این درخواست باید به   نکته :

 دادگستری همان استان و اگر نسبت به احکام دیوان عالی کشور باشد باید به دادستان کل کشور تسلیم گردد.

 ده دادرسی از این طریق بدون نوبت و بصورت فوق العاده خواهد بود اعا  نکته :

 اعاده دادرسی از این طریق بدون اخذ هزینه دادرسی خواهد بود .  نکته :

 هر متقاضی بیش از یکبار نمی تواند این درخواست را تسلیم کند .  نکته :
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ر کننده حکم بدوی است اما با احیاء دادسرا و بازگشت آن به نظام قضایی ق.آ.د.ک با دادگاه صاد 221اجرای احکام کیفری طبق ماده 

با این حال در حوزه قضایی بخش به دلیل فقدان  ق.ت ( 3ز وظایف دادسرا شناخته شده است.) بند الف م کشور اجرای حکم ا

د به اجرای احکام کیفری حوزه قضایی بخش را  بای 221دادسرا،اجرای احکام کیفری  با دادگاه بخش خواهد بود و در حال حاضر ماده 

 محدود کرد .

اجرای احکام کیفری نیاز به صدور اجرائیه ندارد اما اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی و ضرر و زیان و خسارات ناشی از  نکته :

 جرم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است .

  توسط دادگاهی که حکم  اجرای حکماست لیکن رفع اشکاالت مربوط به حکم  دادگاه صادر کنندهبا  حکمرفع ابهام و اجمال از

 ق.آ.د.ک ( 227 م)   .شود به عمل خواهد آمد آن اجرا می زیر نظر

  اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای

 ق.آ.د.ک ( 227 م)  .آید مدنی به عمل می احکام

 ق.آ.د.ک ( 222 م)  .شود حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیراالنتشار اعالن می 

  شود مگر در مواردی  عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمیق.آ.د.ک  223طبق ماده

ق.آ.د.ک در مورد  215م  1) مثالً به موجب تبصره  .حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید در حکم دادگاه صادر کنندهکه 

در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف خواهد » توقف اجرای حکم غیابی در صورتی که ابالغ قانونی باشد  

 «( نمود 

 شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی  های دادرسی میان آنان تقسیم می در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه

 ق.آ.د.ک ( 314ماده   ) نماید نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می  توجه

 فصل هفتم : اجرای حکم
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دادگاه می تواند پس از نماید ، اگر مدعی خصوصی متمکن نبوده و درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را  :نکته 

در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا  معاون وی رئیس حوزه قضایی یااظهارنظر 

تاخیر در رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی ) مربوط به مرحله بدوی است ( .  است بطور موقت معاف نماید

 ! نیست جایزسوی مدعی خصوصی از 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه عمومی جزایی و 

 انقالب

 دادگاه کیفری استان

 بخش دادگاه

 آیین نامه قانون تشکیل( 34اجرای احکام کیفری : با دادسرا تحت نظارت دادستان یا معاون وی می باشد ) ماده 

اجرای احکام کیفری : به دلیل فقدان دادسرا با دادگاه بخش تحت نظارت رئیس حوزه قضایی بخش یا دادرس علی البدل 

 آیین نامه قانون تشکیل( 34می باشد ) ماده 

 

آیین نامه قانون  35احکام مدنی) ضرر و زیان( : با دادسرا تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم بدوی می باشد ) ماده 

 تشکیل (

 

 ه قانون تشکیل(آیین نام 34اجرای احکام مدنی) ضرر و زیان( : با دادگاه صادر کننده حکم بدوی است ) ماده 

 

آیین نامه قانون  36اجرای احکام مدنی) ضرر و زیان( : با دادسرای همان حوزه  تحت ریاست دادگاه کیفری استان است ) ماده 

 تشکیل (

 
 

 22ماده  6آیین نامه قانون تشکیل و تبصره  36اجرای احکام کیفری : با دادسرای شهرستان مرکز استان می باشد ) ماده 

 قانون تشکیل(
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را ادامه  جزوه( 57) صفحه  حال می خواهیم مثالی را که در مورد آقای شکری و ایمانی در انتهای مبحث قرار تامین عنوان کردیم

 :دهیم 

دادگاه  2شعبه به   -ه اول دادگاه عمومی تبریز رئیس شعب – و توسط رئیس حوزه قضاییکیفر خواست از دادسرا به دادگاه ارسال 

ر دادگاه وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابالغ می کند .در تاریخ مقرّق.آ.د.ک (  22ارجاع می شود ) م عمومی جزایی تبریز 

است ضرر وزیان شکری ( و شکایت و دادخو آقای هویت شاکی )ابتدا طرفین در دادگاه حاضر و رسمیت جلسه اعالم میشود .دادگاه 

)م  نفر شاهد( را به متهم ) آقای ایمانی (  تفهیم می نماید 2ی ادله )و تمام ( تصرف عدوانی) ذرا استماع و موضوع اتهام وی

پس را  معرفی شده از طرف ایشان شهودرا شنید، شهادت وی  وکیل و  آقای شکری اظهاراتکه و بعد از آن  ق.آ.د.ک ( 122

ق.آ.د.ک ( استماع می  173) م  توسط شهود مبنی بر راست گوییق.آ.د.ک ( و اقامه سوگند  177) م یقانوناز احراز شرایط 

آقای  نه؟ یا دارد قبول را وارده اتهام آیاسوال می شود که  متهم از آن نوبت به متهم ) آقای ایمانی ( می رسد . از بعدنماید. 

رد به همراه وکیل خودش از اتهام منتسبه دفاع می نماید . دادگاه اعالم ختم هامات وارده را قبول نداایمانی ضمن بیان این که ات

محکوم می نماید. آقای ایمانی ظرف حبس تعزیری  ماه 2به تحمل ق.م.ا  221ید و آقای ایمانی را به استناد ماده دادرسی می نما

 1د.ک ( درخواست تجدید نظر خود را به استناد بند ق.آ. 232م . روز از تاریخ ابالغ می باشد  21مهلت تجدید نظر خواهی )روز  7

ق.آ.د.ک ( پرونده از طریق دادگاه  244تسلیم می نماید )م  ) فقدان شرایط قانونی در شهود( به دادگاه صادر کننده حکم 241ماده 

رئیس حوزه  -نظر استاندادگاه تجدید  1د نظر استان ارسال و توسط رئیس شعبه عمومی جزایی( به دادگاه تجدی 2بدوی ) شعبه 

ق.آ.د.ک ( وقت رسیدگی تعیین می شود .در موعد مقرر  271)م می شود  ارجاع دادگاه تجدید نظر  3به شعبه   -قضایی کل استان 

دادگاه  2شعبه رای  ق.آد.ک 275اهوی به استناد بند الف ماده دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین تشکیل و بعد از رسیدگی م

وکیل آقای ایمانی درخواست حکومیت آقای ایمانی قطعیت یافته است.ابرام می نماید.حکم مرا با اکثریت آراء ایی عمومی جز

با دیوان ق.آ.د.ک ( اما  254تسلیم می نماید ) م عالی کشور ق.آ.د.ک به دیوان   252م  7اعاده دادرسی را به استناد بند 

عمومی و انقالب تبریز جهت اجرای حکم کیفری  یه آقای ایمانی به دادسرا.پروند کندنمی  درخواست اعاده دادرسی موافقت

و در موعد مقرر  شدهشود .آقای ایمانی متواری  به آقای ایمانی ابالغ می شود که در موعد مقرر در دادسرا حاضر اعاده می شود .
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اعالم  ق.آ.د.ک 141به استناد م  ضبط وثیقه دستورجهت صدور دادستان دادیار مجری حکم مراتب را به .در دادسرا حاضر نمی شود

توسط ضابطین دستگیر به آقای ایمانی  ماه 2بعد از  ق.م.ا ( .  115م ) شودمی   صادرنیز دستور جلب آقای ایمانی  . می کند

 زندان جهت تحمل محکومیت معرفی می شود .حال اگر آقای شکری اعالم گذشت کند به دلیل این که جرم قابل گذشت است

ما هم امیدواریم که آقای شکری با اعالم گذشت از اعمال مجازات ق.ا.د.ک (  2قرار موقوفی اجرا صادر می شود ) به استناد م 

محکوم کردیم  و آشنایی دوستان با روند رسیدگی برای ادامه رسیدگی صرفاً  او رادر حق آقای ایمانی که به ناحق در این پرونده 

 جلوگیری کند .

انواع  تقریباًاز زمان تشکیل آن در دادسرا تا ختم محاکمه و اجرای حکم ادامه دادیم ، بود که ساختگییک پرونده پرونده البته این 

 جزای عمومی و حقوق  نه در حیطه  یااست شده محقق   این که جرم تصرف عدوانی .تصمیمات را در آن به اجرا در آوردیم 

.  تحقق جرم را تشخیص می دهندتشکیل دهنده جرم و ارکان مسئولیت کیفری عناصر  با بررسی  که است   اختصاصی حقوق جزای 

« حق دادرسی کیفری »وارد عمل شده و پرونده کیفری را به حرکت در می آورد .  برای رسیدن به این نتیجه آیین دادرسی کیفری

و چه از دیدگاه متهم مورد مالحظه قرار گیرد در هر حال چه از منظر جامعه نگریسته شود « حق دادرسی منصفانه » یا بهتر است بگوییم 

ضامن و پشتیبان کلیه حقوق و آزادی هایی است که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه تا زمان اجرای 

که هدف حراست از  ن تئوریبر روی ایخط بطالنی کشیده شود حکم کیفری باید مورد احترام تمام مراجغ ذی ربط قرار بگیرد و باید 

 یی از هر قید و بندی رها هستند .نظم عمومی است و مقامات قضا

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت

 پایان
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 ضمایم :

 

 قانون و آیین نامه شورای حل اختالف * 
 ان( پیش نهاد می شود و با ابالغ البدل شورا توسط رئیس حوزه قضائی تعیین و به رئیس شوراهای استان )معاون دادگستری است اعضاء اصلی و علی

 نامه(  آیین 2گردد )ماده  رئیس کل دادگستری استان منصوب می

 (7باشد )ماده  احکام انتصاب سایر اعضاء شورا با رئیس قوه قضائیه می 

 (4کند. )ماده  در هر حوزه قضای یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشود انجام وظیفه می 

 (7شود )م  قاضی شورا با ابالغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل انتخاب می 

  نامه( آیین 5باشد. )ماده  سال و قابل تجدید هم می 3مدت عضویت اعضا شورا 

 یید مرکز شوراها و تصویب نهاد این شخص و تأ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود که بنا به پیش

 شود. رئیس قوه قضائیه تعیین می

 آیین نامه( 24باشد. )ماده  ها بصورت کامپیوتری و به طور نامشخص می در مجتمع شورا ارجاع پرونده 

  آیین نامه( 23شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. )ماده 

 البدل به دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین شود. اء یا عزل اعضاء شورا عضو علیدر صوت فوت یا استعف 

 نند آن رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد )اصول و قواعد، شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و ما

باشد اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست )منظور از تشریفات، مقررات ناظر به  . ک می( تابع مقررات ق. آ. د. م و آ. د21ماده  1است.تبصره 

 آیین نامه( 21ماده  1شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 

 درسی، تابع قانون شورای حل اختالف می باشد است.دا  مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه 

 ی رأی صادره توسط قاضی شورا حضوری است در صورت عدم حضور محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی با عذر موجه امکان صدور رأ

 ق( 22غیابی وجود دارد. )م 

  ق( 22عی اعتراض نماید. )از تاریخ ابالغ واق روز 21ظرف محکوم علیه غایب حق دارد 

  است و  قاضی شوراروز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی است، مرجع تجدید نظر از آراء شورا، 21قانون( ظرف مدت  11و  2کلیه آراء صادره) مواد

 ق( 31است. )ماده  دادگاه عمومی همان حوزه قضاتیمرجع تجدید نظر از آراء قاضی شورا 
 

 

  یت بین شوراهااختالف صالح

 ق( 17)ماده            

 

 اختالف صالحیت شورا با مراجع قضائی :

 ق( 12)ماده غیردادگستری:  -1

 در یک حوزه قضائی باشد حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه قضائی -1

 انهای قضائی مختلف یک استان حل اختالف با  شعبه اول دادگاه عمومی مرکز است حوزه -2

 دو شورا در یک حوزه قضائی )شعبه اول دادگاه عمومی( -

 ه عمومی مرکز(حوزه قضائی شهرستانهای یک استان )شعبه اول دادگا 2دو شورا در  -
استان )شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استانی که ابتدائاً به  2حوزه قضائی شهرستانها  2دو شورا در  -

 صالحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر نموده(
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استان  حل اختالف شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استانی است که ابتدائاً در مورد صالحیت مراجع مزبور اظهار نظر نموده  2های قضائی مختلف  حوزه -3

 است! 

 (  15)ماده ( دادگستری:  2

  اختالف الزم اتباع می باشد (باشد. ) مثالً نظر دادگاه عمومی برای شورای حل  نظر مرجع قضائی دادگستری الزم االتباع می
 

 ار دادگاه سیّ* 
 

  آیین  1شود. )م  دادگاه سیار به تشخیص شورای عالی قضائی در مرکز بخش، محل ساختمان مرکزی شورای حل اختالف یا محل مناسب دیگر تشکیل می

 (1322قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب  1نامه و م 

  ق فوق ( 11گیرد. )م  های سیار هیچ گونه هزینه دادرسی و هر هزینه دیگری تعلق نمی به دعاوی طرح شده در دادگاه 

   ق فوق ( 2ماه دیگر به تشخیص رئیس دادگاه است )م  1مدت توقف دادگاه سیار تا یک ماه و قابل تجدید تا 

  ق  2باشد) م.  این مدت قبول منوط به نظر رئیس دادگاه می آید پس از روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می 17قبول دادخواست یا شکایت در

 ماه تمام شود(. 2فوق ( و  باید رسیدگی در مدت مقرر )نهایتاً 

  ه حقوقی تواند تحقیقات الزم را انجام دهد یا از نزدیکترین دادگا چنانچه تحقیقاتی را از مقامات و اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه دادگاه سیّار الزم بداند می

 یا دادسرا یا دیگر ضابطین دادگستری خواستار شود و مقامات مذکور موظفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.

 (.2موارد صالحیت دادگاه سیار )ماده 

 المال غارت بیت -1

 کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق -2

 گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی  -3

 های انقالب پیش بینی شده است . رد در قانون حدود صالحیت دادسراها و دادگاهمو 3این 

 : ( صالحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر موارد زیر 2دادگاه کیفری )باشد.  می 2مواردی که در صالحیت دادگاه کیفری   -4

 حاربه ، حد قوادی برای مرد و حد رنای مرد محصنه قبل از دخول است () حد به عنوان نفی بلد در حد م م، رجم، صلب و حد به عنوان نفی بلداعدا -1

 هزار تومان 211جزای نقدی بیش از  -2

 قطع عضو و قصاص عضو -3

 نصف دیه کامله و بیشتر  -4

 سال حبس و باالتر  11 -7

 

 دادگاه سیار صالحیت رسیدگی ندارد .فوق یعنی در موارد 

  اجرای احکام دادگاه سیار با دادسرا نیست ( (11یابد )م  دادگاه و زیر نظر وی انجام می های سیار به دستور قاضی اجرای احکام دادگاه ( 

 1384آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اصالحی * 

 وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:  -2ماده 

 دوده مسائل قضائی . اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در مح –الف 
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 ارشاد در امور خالف شان  –ب 

 رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .  –ج 
 منصوب خواهد شد.  مقام معظم رهبریدادستان ویژه روحانیت  توسط  -3ماده 

 رئیس دادسرهای ویژه روحانیت کشور و رئیس دادسرای ویژه روحانیت تهران است. دادستان ویژه روحانیت همان دادستان منصوب ونکته : 

 مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.  -4ماده 

ون قضائی او و رئیس شعبه اول ، موضوع قبالً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معابدون تمایلالذکر  تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق
 رسد.  دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می

 منصوب می گردد.  مقام معظم رهبریحاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی  -11ماده 

 دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت واقع در تهران است . 1نکته : منظور ، رئیس شعبه 

 ا و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند. دادسراه -13ماده 

 کلیه جرائم روحانیون  –الف 

 آیین نامه ( 15کلیه اعمال خالف شان روحانیون ) این اعمال جرم نیست اما برای روحانی ممکن است جرم باشد .رجوع کنید به تبصره م  –ب 

 . طرف اختالف روحانی باشدومی در صورتی که کلیه اختالفات محلی مخل به امنیت عم –ج 

 کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.  –د 
 

 . موظف به رسیدگی می باشنددر مواردی که دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذکور  -1تبصره 

ن ـ کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاورا3هتبصر
ظامی از درجه نترؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و ا

گردد و نیز کلیه  مطرح میسرتیپ و باالتر، و مدیران کل اطالعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت 
قانون  4واهدشد. ) اشاره به استثنای تبصره ماده رسیدگی خ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهراناتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در 

 اصالح قانون تشکیل دارد (

 دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد) این اصل است( مگر موارد خاصی که برحسب -14ماده 
که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه  موظفنداه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاهها (( در دادگ به نظر دادستان منصوبضرورت رسیدگی آن )) 
 پرونده را ارسال نمایند. 

 ضرورت را دادستان منصوب تشخیص می دهد !نکته :

عرفا روحانی یا اگر به کار دیگری مشغول است در حوزه مشغول تحصیل باشد یا  ملبس به لباس روحانیت باشدروحانی به کسی اطالق می گردد که  -12ماده 
 . محسوب گردد

 ، برای روحانیون جرم تلقی میشود. اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت وانقالب اسالمی باشد  –15تبصره م 
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 جرائم میتواند دارای سه حیثت باشد :  -12ماده 

 است . حیثیت الهی :از جهتی که تجاوز به حدود ومقررات الهی  -1
 حیثیت عمومی : ازجهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.  -2
 حیثیت خصوصی :از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.  -3

وط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس من -21ماده 
 دادستان است .

ن نیروهای ضابط موظفند به محض اطالع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صالحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدو -22ماده 
 ایم غیر مشهود (کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.  ) منظور جر

 و  جرم  دالئل  اقدامات الزم را برای حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم و  فوراً  اند  ضابطین موظف ،  جرائم مشهود  در مورد -23ماده 

 ویژه اطالع دهند.  جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای 

در حکم ت دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راساً استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموری -27ماده 
  باشند. ضابطین قضائی می

 ای قضائی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد: دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئولیته -22ماده 

 تعقیب متهمین  –الف 

 صدور احکام دستگیری وتفتیش  –ب 

 ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد کلیه قرارها.  –ج 
 صدور کیفرخواست  –د 

 اجرای احکام دادگاه  –ه 
 ) امکان صدور قرار تعلیق تعقیب در دادسرای ویژه وجود دارد(  لیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خالف شانصدور قرار تع -و

) از دستورات قضایی هم باید تبعیت کند ( صادره از جانب دادستان منصوب می  قضائی واداریدادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات  – 1تبصره 
 باشد. 

 )و( فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.  و ) ب ( ایف بنداجرای وظ -3تبصره 

ائم نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور عالوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جر -22ماده 
به انجام  موظفو دادسراهای مزبور حسب مورد  های عمومی وانقالب اسالمی همان حوزه نیز نیابت دهندمیتوانند به دادسراخارج از محل استقرار خود ،
 درخواستهای فوق می باشند. 

 خواهد بود.  دادستان منصوباحاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار  -31ماده 

 در دادسرا ودادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .اتهامات شرکا معاونین ومرتبطین متهم روحانی  -31ماده 
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دادسرا و دادگاه در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی به جز قضات که الزم است قبال توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و  -32ماده 

به »روز اظهار نظر نکرد ( یا در موارد اضطراری  21یعنی اگر ظرف ودر غیر این صورت)  روز موظف به اظهار نظر می باشد 21انتظامی قضات ظرف مدت 
 اهد رسید. خو ریاست قوه قضائیهاقدام قضائی خواهد شد وموضوع به اطالع « تشخیص دادستان منصوب

 موارد اضطراری را دادستان منصوب تشخیص می دهد !نکته :

تقاضای  کتباًباشد در صورتی که متهم مایل باشد و  سیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی میتبصره ـ از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از ر
 توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید. رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می

 ت.) منظور قرارهای صادره از دادسرای ویژه (قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی اس -34ماده 

 خارج از نوبت بررسی  دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی ویکه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط قرار بازداشت موقت الف ـ 

اعاده  شعبه صادر کننده قراره منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده ب می
 گردد. می

 ی وی می باشد .مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت دادستان منصوب یا معاون قضای 

 ویژه تهران می باشد( خواهد بود. سراییعنی حتی اگر قرار بارداشت  از دادسرای ویژه تبریز صادر شود رسیدگی به اعتراض با دادستان منصوب ) که در داد 

 که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.موقوفی تعقیب یا  قرار منع تعقیبب ـ 

 ژه روحانیت تبریز  خواهد بود !مثال اگر قرارمنع یا موقوفی تعقیب از دادسرای ویژه تبریز صادر شود رسیدگی به اعتراض با دادگاه وی 

 در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:  -37ماده 

 خوف فرار متهم  -1
 خوف تبانی یا امحا آثار جرم  -2

 موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقالبی، مواد مخدر، کالهبرداری، ارتشا، قتل عمد و موارد مشابه  -3
 ه است: از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت مواردی که آزادی متهم موجب مفسد -4

 ن ضبط متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستا -35ماده 

تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ،وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور  میشود و به وثیقه گذار یا کفیل نیزر اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را
 دادستان ضبط خواهد شد. 

 ابالغ ) واقعی یا قانونی ( در ماده پیش بینی نشده است!نکته : 

 دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید ،در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.  -32ماده 

 بار احضار و نبود عذر موجه جایز می داند اما آیین نامه این قید را ندارد ! 2ق.آ.د.ک جلب شهود و مطلعین را بعد از  172ماده  کته :ن

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

  
166 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آنیی داردسی کیفری               
صالحیت دادگاه چنانچه دادگاه در خالل رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. )چون روحانی هر جرمی انجام دهد در  –تبصره 

 ویژه روحانیت است در صورت کشف جرم جدید مشکل صالحیت ذاتی مطرح نمی شود (

  ئیس حوزه قضایی برساندق.آ.د.ک برای دادگاه تکلیف ایجاد کرده  که در صورت کشف جرم جدید موضوع را به اطالع ر 212ماده! 

 ریاست شعبه اول دادگاهسیدگی ، پرونده همراه دالیل طرفین جهت حل اختالف نزد از جهت صالحیت ر دادسرا و دادگاهدر صورت اختالف بین  -41ماده 
 ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع الزم االتباع است . 

ستند را اند و یا افرادی که فاقد صالحیت پوشیدن لباس روحانیت ه ـ دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده43ماده 
 نماید. به خلع لباس روحانیت )بصورت دائم یا موقت( محکوم می

حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.) میزان تعزیر مشخص نشده  تبصـره ـ کسانـی که از حکـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به
 است و این بر خالف اصل قانونی بودن است(

 نانچه دادستان مجری حکم ،رای صادره را خالف موازین تشخیص دهد ، مکلف است بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. درچ -2تبصره 
تان دادس صورت عدم قبول ، اجرا حکم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط

کم شرع شعبه منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختالف رای حا
 اول متبع است . 

است) یعنی اصل بر عدم قطعیت احکام دادگاه  ـ احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض42ماده
 ویژه روحانیت است( و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.

دادگاه ویژه روحانیت را خالف شرع یا خالف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض  قطعی یا غیر قطعیـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام 1تبصرة
 نماید. کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می عنداللزوم حکم را متوقف می نموده و

 ـ چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خالف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر 2تبصرة

نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد  ه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال میدهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظری می
 کرد.

 نماید: ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می42ماده
 کند. ن شرع و قانون بداند آن را ابرام میالف ـ در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازی

 نماید. ٌبه یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصالحی صادر می ب ـ در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم
موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را ج ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر 

 نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید. جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می
 نماید آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است. می دـ در صورتیکه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی

 

 نماید، رئیس محاکم ویژه  ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می 71ماده
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باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به  نظر نیز می روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید

 آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.

 احکام قطعی، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیتـ  71ماده
باشد دادستان منصوب  می دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیتباشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن،  یت میدادگاههای ویژه روحان

 تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند. یا نماینده وی می

     91مصوب  قانون مبارزه با قاچاق اسلحه* 

  مجاز. ق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرـ قاچا1ماده
ونه هرگو  تعمیرـ وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، 4ماده

 .شود صالح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می مراجع ذی بدون مجوزآنها  معامله

شکاری  ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح قرار دهد در مورد سالح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سالح 2ماده

 ) جرم به عادت است و باید تکرار شود تا حرفه قرار دادن محرز گردد ( .شود پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم میبه جزای نقدی از 

از بیست  ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آالت متحرک هر نوع سالح نماید یا شماره یا نشانه )آرم( سالح را جعل نماید به جزای نقدی11ماده
متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد  شتاد میلیون ریال محکوم میمیلیون تا ه

 ) جعل در این مورد تابع قانون خاص خود می باشد (  .شود می

شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد  میتبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده 

 .ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است محترقه

 .شود جه تشدید مییافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک در ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان 14ماده
 

 قانون مبارزه با قاچاق انسان* 

 قاچاق انسان عبارتست از: – 1ماده 

نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت  خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و –الف 
 یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.

اده پس از عبور از مرز با همان تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف( این م –ب 
 مقصود.

 محسوب می شود: "قاچاق انسان"در حکم اعمال زیر  -2ماده 

 ( این قانون باشد.1تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ) –الف 

فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع  عبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز –ب 
 ( این قانون هرچند بارضایت آنان باشد.1ماده )

 عبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد. –ج 
 

دشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی سال را هم شامل می شود (  12) خود  کمتر از هجده سال تمامشده  چنانچه فرد قاچاق -3م  1تبصره 
 االرض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده محکوم می شود.
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دون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور ب – 2تبصره 

 ) شروع به قاچاق انسان جرم است ( گردد.

به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا  "قاچاق انسان"مجازات معاونت درجرم  – 3تبصره 
 ده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.وجوه و اموالی که از طرف بزه دی

توام با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان عالوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازاتهای مربوط به آن  "قاچاق انسان"چنانچه ،  – 2ماده 
 .عناوین نیز محکوم خواهند شد

 شهروندی حقوق حفظ و مشروع ایآزادیه به احترام قانون* 

 ذیل موارد خویش قانونی وظایف انجام در مکلفند قضائیه قوه ضابطان و دادسراها نظامی و انقالب عمومی، محاکم کلیه قانون، این تصویب تاریخ از ـ واحده ماده
  شد: خواهند محکوم موضوعه قوانین در مندرج مجازات به متخلفین. کنند اجراء و رعایت دقت به را

 و مشخص قضایی دستور و حکم با و قوانین رعایت بر مبتنی باید می موقت بازداشت و تامین قرارهای صدور و تحقیقات اجرای و جرایم تعقیب و کشف -1
 ضرورت ونبد و اضافی های بازداشت یا و خشونت هرگونه اعمال یا و قدرت از استفاده سوء و شخصی سالیق هرگونه اعمال از و گیرد صورت شفاف
 .شود اجتناب

 به مستند و مستدل رای و نشود اثبات صالح دادگاه در جرم تا و باشد جرم معاون و شریک مباشر، به منحصر و قانونی ترتیبات طبق بر باید ها محکومیت -2
 الزم امنیت از قانون پناه در دارد حق کس هر و بوده متهم برائت بر اصل نگردیده قطعی( قانون نبودن صورت در) معتبر فقهی منابع یا و قانونی مواد

 .باشد برخوردار

 .آورند فراهم آنان برای را کارشناس و وکیل از استفاده فرصت و کرده رعایت را عنهم مشتکی و متهمان دفاع حق مکلفند دادسراها و محاکم -3

 موازین و اخالق است الزم مردم، با برخورد و محوله وظایف اجرای در  کال و وقایع از مطلعان و جرایم مرتکبان و اتهام مظان در اشخاص و دادخواهان با -4
 .گردد مراعات  کامال اسالمی

 مهلت ظرف و 1است گردیده معین قانون در که باشد ترتیبی و حکم به نیز ضروری موارد : در که نماید می ایجاب افراد بازداشت و دستگیری منع اصل -7
 3.گیرند قرار جریان در دستگیرشدگان خانواده و 2شود ارسال قضایی حصال مراجع به پرونده مقرره

 .گردد اجتناب آنان، به استخفاف و تحقیر اعضاء، سایر و چشم بستن نظیر افراد ایذای از تحقیق، و استطالع یا بازجویی و دستگیری جریان در -2

 خودداری قانون خالف های اقدام  کال و نامعلوم اماکن به آنان بردن یا متهم سر پشت نشستن یا و صورت پوشاندن از تحقیق ماموران و بازجویان -5
 .ورزند

 احتیاط کمال در و مزاحمت بدون و قانونی مقررات براساس جرم ادوات و آالت کشف یا فراری متهمان دستگیری جهت محلی، معاینات و ها بازرسی  -2
 عکس و ها نوشته و ها نامه مضمون افشای و ندارد تعلق متهم به یا و نداشته جرم به ارتباطی که اییاشی و مدارک و اسناد به نسبت تعرض از و شود انجام
 .گردد خودداری آنها مورد بی ضبط و خانوادگی های فیلم و فامیلی های

 .داشت نخواهد قانونی و شرعی حجیت نوسیلهبدی شده اخذ اقرارهای و بوده ممنوع دیگر امور به او اجبار یا و اقرار اخذ منظور به متهم شکنجه هرگونه -2
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 مقررات و ترتیبات که کسانی با و گیرد صورت الزم نظارت و قبلی های آموزش و قانونی علمی های شیوه و اصول بر مبتنی باید ها، بازجویی و تحقیقات -11

 .گیرد صورت جدی برخورد قانون براساس اند، شده متوسل آن خالف های روش به خود وظایف اجرای در و گرفته نادیده را

 و افراد گذشته گناهان از سوال و خانوادگی و شخصی اسرار در کنجکاوی از و باشد انتسابی اتهامات یا اتهام با مرتبط و روشن و مفید باید، ها پرسش -11
 .گردد احتراز بررسی مورد پرونده در غیرموثر موضوعات به پرداختن

 مطالب خودشان تمایل، صورت در باسواد افراد و شود خوانده اظهارکننده برای و شود نوشته تبدیل و تغییر بدون و اظهارشده کیفیت همان به ها پاسخ  -12
 .نگردد ایجاد القاء یا تحریف شبهه تا بنویسند را خود

 و ماموران رفتار نحوه و دهند می انجام را آنان وظایف خاص قوانین موجب به که دستگاههایی یا ضابط نیروهای بازداشتگاههای بر دادسراها و محاکم -13

 .شود قانونی برخورد متخلفان با و دهند قرار تشویق و تقدیر مورد را مقررات صحیح مجریان و کنند جدی نظارت متهمان، با مربوط متصدیان

 و محاکم در قرار یا حکم صدور ضمن یا ممکن فرصت یناول در و نموده اجتناب متهمان، توقیفی و ضبطی اشیای و اموال در ناروا تصـرف و دخـل از -14
 الزم اهتمام آنها از مراقبت و حفظ در است نگردیده قضایی تصمیم اتخاذ آنها به نسبت که مادام و گردد تکلیف تعیین اشیاء و اموال به نسبت دادسراها
 .آید عمل به اداری و شخصی استفاده آنها از نباید موردی هیچ در و گردیده معمول

 قرار موارد این با ارتباط در نحوی به که دستگاههایی کلیه. کند تعیین فوق موارد اجرای حسن و نظارت منظور به را هیاتی است موظف قضائیه قوه رئیس -17
 و روشها اصالح در مساعی رب عالوه قوانین، از تخلف مشاهده صورت در دارد وظیفه هیات آن. دارند معمول را الزم همکاری هیات این با موظفند دارند

 .نماید گزارش قضائیه قوه رئیس به را خود اقدامات نتیجه و نموده جدی برخورد صالح مراجع طریق از نیز متخلفان با مقررات، با آنها انطباق
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