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::::و اصول حاكم بر آن و اصول حاكم بر آن و اصول حاكم بر آن و اصول حاكم بر آن تعريف آيين دارسي كيفري تعريف آيين دارسي كيفري تعريف آيين دارسي كيفري تعريف آيين دارسي كيفري ����

- تحقيقات مقدماتي-تعقيب متهم- قواعدي است كه براي كشف جرممجموعه مقررات وآيين دادرسي كيفري ����

تعيين وظايف و -ء اجراي آرا-ء طرق اعتراض به آرا-صدور رأي- نحوه رسيدگي-صلح ميان طرفين-گريميانجي

.شودميوضع و جامعه ديده بزه،رعايت حقوق متهم -اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري 

در حقوق طرفين دعوا را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه ، مستند به قانون باشددادرسي كيفري بايد ����

.به صورت يكسان اعمال شودگيرندتحت تعقيب قرار ميجرائم مشابهجرائم مشابهجرائم مشابهجرائم مشابهبه سبب ارتكابشرايط مساويشرايط مساويشرايط مساويشرايط مساوي

رسيدگي و ترين مهلت ممكن اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاهبهطرفي و استقالل كامل مراجع قضايي بايد با بي����

شود جلوگيري شدن فرايند دادرسي كيفري ميكه باعث ايجاد اختالل يا طوالنياز هر اقداميونمايند تصميم مقتضي اتخاذ 

.كنند

بهمگرمگرمگرمگرنيستورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز - سالب آزادي - گونه اقدام محدود كنندههر.اصل، برائت است ����

.حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي

.اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كنددر هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه

و ساير حقوق دفاعي مذكور اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل ياز موضوع و ادلهدر اسرع وقتدر اسرع وقتدر اسرع وقتدر اسرع وقتمتهم بايد ����

.مند شودبهرهدر اين قانون 

بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و ساز و كارهاي رعايت و و ساير افراد ذي ربط شاهد - ديده بزه-متهم����

.تضمين اين حقوق فراهم شود

رعايت )ء اجراي آرا-رسيدگي - تحقيقات مقدماتي-تعقيب-اعم از كشف جرم( در تمام مراحل دادرسي كيفري ����

از سوي تمام مقامات 1383مصوب هاي مشروع و حفظ حقوق شهرونديحقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي

.ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرايند دادرسي مداخله دارند الزامي است-قضايي

1392139213921392قانون آيين دادرسي كيفري سال قانون آيين دادرسي كيفري سال قانون آيين دادرسي كيفري سال قانون آيين دادرسي كيفري سال 
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مگر آنكه در ساير مي شوندمحكوم ا.م.ق570متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 

.مجازات شديدتري مقرر شده باشدقوانين 

::::و دعواي خصوصي و دعواي خصوصي و دعواي خصوصي و دعواي خصوصي دعواي عمومي دعواي عمومي دعواي عمومي دعواي عمومي ����

:حيثيت داشته باشد كه داراي جنبه الهي است مي تواند دو جرم واستفقط ناشي از ارتكاب جرممحكوميت به كيفر ����

جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخالل در نظم عموميحيثيت عمومي از ....1111

.از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين خصوصيحيثيت ....2222

:شوددعويتواند موجب دو ارتكاب جرم مي����

عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عموميدعوي. . . . 1111

قانون حق خصوصي بزه يا مطالبه كيفرهايي كه به موجبضرر و زيان ناشي از جرم ويخصوصي براي مطالبهدعوي....2222

.قذف و قصاصحد ديده است مانند 

)شاكيشاكيشاكيشاكي( و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كندمي گرددزيان بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و����

.شود ناميده مي)مدعي خصوصيمدعي خصوصيمدعي خصوصيمدعي خصوصي( گاه جبران ضرر و زيان وارد شده را مطالبه كندو هر

از جهت تعقيب متهم و درخواست اقامه دعواودادستانعمومي بر عهده حيثيتاز جهت اقامه دعوا و تعقيب متهم ����

.استيا مدعي خصوصيشاكيخصوصي با حيثيت

.شودفقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف ميتعقيب متهم در جرائم قابل گذشت����

.استقانونتعيين جرائم قابل گذشت به موجب ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

:مگر در موارد زيرشودشودشودشودموقوف نميموقوف نميموقوف نميموقوف نمي،اجراي مجازاتهمچنين تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و ����

عليهفوت متهم يا محكوم. . . . الفالفالفالف

در جرائم قابل گذشتيا مدعي خصوصيگذشت شاكي....بببب

)عفو عمومي ( شمول عفو. . . . پپپپ

نسخ مجازات قانوني. . . . تتتت

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


3 سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      - - - - 93939393قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري 

شمول مرور زمان در موارد پيش بيني شده در قانون. . . . ثثثث

توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون. . . . جججج

اعتبار امر مختوم. . . . چچچچ

.ا عمل خواهد شد.م.مطابق قي در باره ديه::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

تا زمان شود)و ادواري دائمياعم از ( پيش از صدور حكم قطعي مبتال به جنون )مطلق (جرم گاه مرتكبهر::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

توانست شود مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نميميف وقتمو دادرسي تعقيب افاقه 

روز نسبت به معرفي وكيل اقدام 5شود كه ظرف مهلت به ولي يا قيم وي ابالغ ميدر اين صورت از خود رفع اتهام كند 

و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري نمايد در صورت عدم معرفي صرفنظر از نوع جرم ارتكابي 

.يابدشود و تعقيب و دادرسي ادامه ميتعيين مي

ناشي از جرم و منافع ممكن الحصولهاي مادي و معنويتواند جبران تمام ضرر و زيانميشاكي) : ك .د.آ.ق14ماده ( ����

.را مطالبه كند

.يا اجتماعي استخانوادگي-زيان معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج -حكم به جبران خسارت ماليتواند عالوه بر صدور دادگاه مي

.حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد

.منافع ممكن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتالف كند::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

تعزيرات منصوص شرعي و مواردي كه ديه مقررات مربوط به منافع ممكن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل 

.شودگردد نميپرداخت مي

تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك تواندپس از آن كه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي����

، دادخواست ضرر و زيان خود را تا قبل از اعالم ختم دادرسيتا قبل از اعالم ختم دادرسيتا قبل از اعالم ختم دادرسيتا قبل از اعالم ختم دادرسيخود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و 

.تسليم دادگاه كند

.مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن ، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است
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مگر آنكه ، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيستگاه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه حقوقي اقامه شودهر����

كه در اين متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است اقامه دعوا در دادگاه حقوقيپس از مدعي خصوصي 

.مراجعه كندكيفريبه دادگاه تواند با استرداد دعوي صورت مي

ابتدا در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه ضرر و زياني اما چنانچه دعوا

.تواند با استرداد دعوا براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كندشود، مدعي خصوصي مي

.چنانچه مدعي خصوصي قبال هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست

، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري����

كه در اين صورت دادگاه رأي كيفري باشديمگر اين كه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشترمقتضي صادر كند 

.نمايدميرا صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي

كند ، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميهرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد����

.االتباع استالزم

ميزان و مشخصات آن را قيد و در مكلف استمكلف استمكلف استمكلف استكند مثل يا قيمت مال صادر مي-دادگاه در مورادي كه حكم به رد عين����

.، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كندصورت تعدد محكوم عليه

.مالك استقيمت زمان اجراي حكمدر صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

.سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست ����

كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائتگاه تعقيب امرهربنابراين

در صورتي كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد مبادرت به رسيدگي و صدور دادگاه كيفري مكلف استدادگاه كيفري مكلف استدادگاه كيفري مكلف استدادگاه كيفري مكلف استشود 

.رأي نمايد

در مرجع كيفري نيست و صالحيت ها در به آنبات مسائلي باشد كه رسيدگي گاه احراز مجرميت متهم منوط به اثهر����

دادگاه ( مرجع صالح از صدور رأي قطعيتا هنگام صدور قرار اناطهصدور قرار اناطهصدور قرار اناطهصدور قرار اناطهبا ذينفع وبا تعييندادگاه حقوقي استصالحيت

.شودده به صورت موقت بايگاني مي، تعقيب متهم معلق و پرون) حقوقي

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


5 سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      - - - - 93939393قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري 

به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي بدون عذر موجهبدون عذر موجهبدون عذر موجهبدون عذر موجهابالغ قرار اناطهظرف يك ماه از تاريخ گاه ذينفع هردر اين صورت

.كند، تصميم مقتضي اتخاذ ميدامه دادهآن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ا

.به نظر دادستان برسدروز3ظرف بايدبايدبايدبايددشوصادر ميبازپرستوسطقرار اناطهدر مواردي كه ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.آيدبه عمل ميآيين دادرسي كيفري قانون 271حل اختالف طبق ماده دادستان با اين قرار موافق نباشددر صورتي كه 

.هستنديماده مستثناين اموال منقول از شمول ::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شودجزء مواعد مرور زمان محسوب نميشود به صورت موقت بايگاني ميمدتي كه پرونده ::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

::::داسرا و حدود صالحيت آن داسرا و حدود صالحيت آن داسرا و حدود صالحيت آن داسرا و حدود صالحيت آن ----تحقيقات مقدماتي تحقيقات مقدماتي تحقيقات مقدماتي تحقيقات مقدماتي كشف جرم و كشف جرم و كشف جرم و كشف جرم و ����

اجراي -و اقامه دعواي الزم در اين مورد حفظ حقوق عمومي -انجام تحقيقات -تعقيب متهم - م به منظور كشف جر����

هاي آن حوزه ، قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاهدر حوزه امور حسبي و ساير وظايف قانوني انجام- احكام كيفري 

.شودهاي نظامي استان ، دادسراي نظامي تشكيل ميدادسراي عمومي و انقالب و همچنين در معيت دادگاه

.بازپرس و كارمند اداري دارد- داديار -شود و به تعداد الزم معاون دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي����

دادگاه البدلدادرس عليي و در غياب وي بر عهدهي قضاييرئيس حوزهي بر عهدهوظايف دادستانوظايف دادستانوظايف دادستانوظايف دادستاني قضايي بخش در حوزه����

است

از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت ، جرايم امنيتي ، جرايم دادسراهاي تخصصي، ييهييهييهييهي قضاي قضاي قضاي قضاتشخيص رئيس قوهتشخيص رئيس قوهتشخيص رئيس قوهتشخيص رئيس قوهبه����

.شودميتشكيل زير نظر دادسراي شهرستان اي ، اقتصادي و حقوق شهروندي ، رايانهمربوط به امور پزشكي و دارويي 

انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است ، به ����

.كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايدي دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميعهده

هاي آن استان و افرادي كه ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستانبر اقدامات دادستاندادستان شهرستان مركز استاندادستان شهرستان مركز استاندادستان شهرستان مركز استاندادستان شهرستان مركز استان����

كند و از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراي كيفري ، نظارت ميدادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند وظايف 

.نمايدتعليمات الزم را ارائه مي
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::::ضابطان دادگستري و تكاليف آنان ضابطان دادگستري و تكاليف آنان ضابطان دادگستري و تكاليف آنان ضابطان دادگستري و تكاليف آنان ����

، حفظ آثار و عالئم و جمع آوري در كشف جرمدادستانضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات ����

، ابالغ اوراق و اجراي مقدماتيتحقيقات، و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، يافتن، شناساييادله وقوع جرم

.كننداقدام ميبه موجب قانونتصميمات قضايي 

: عبارتند از دادگستريانضابط����

ي نيروي انتظاميفرماندهان ، افسران و درجه داران آمزش ديدهشامل ضابطان عام. . . . الفالفالفالف

قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري شامل مقامات و مأموراني كه به موجب ضابطان خاص....بببب

مأموران وزارت -شوند از قبيل رؤسا ، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان محسوب مي

به موجب قانونبه موجب قانونبه موجب قانونبه موجب قانونمأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران و همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه - اطالعات 

.شوندتمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنها محول شود ضابط محسوب مي 

شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه ، ضابط دادگستري محسوب نميوظيفهكاركنان::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.استكنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطانمي

)هستند مسؤوليعني كاركنان وظيفه در حدود تقصير خود ( .كاركنان وظيفه نيستمسؤوليتنافي مسؤوليتاين 

گذراندنهاي الزم با منوط به فراگيري مهارتعالوه بر وثاقت و مورد اطمينان بودن ،احراز عنوان ضابط دادگستري����

.كارت ويژه ضابطان دادگستري استو تحصيلههاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوطدوره

.استاعتبار ممنوع و از نظر قانوني بدون،صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارتو اقدامات تحقيقات 

هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي الزم و ايفاء مكلف است به طور مستمر دورهدادستان::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.وظايف قانوني براي ظابطان دادگستري برگزار نمايد

ي اطفال و نوجوانان در نيروي انتظاميپليس ويژهبه منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، ����

.شودتشكيل مي

.استدادستانرياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با ����

.حق نظارت دارنددهندضابطان ارجاع ميمقامات قضايي نيز در اموري كه به ساير 
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موجب محكوميت شوند، ضابط تلقي نميارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون����

.است4انتظامي تا درجه 

مورد بارحداقل هر دو ماه يك ، واحدهاي مربوط را دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف مربوط به ضابطان����

و دستورات الزم را صادر قيد شوددر هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه ميدهد وميبازرسي قرار 

.كندمي

.شودصريح و با قيد مهلت صادر مي-دستورات مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي����

شود و ضابط دادگستري بايد ضمن ، دستور به صورت شفاهي صادر مينيستدر موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور 

را به آن ساعت24ظرف و حداگثر در اسرع وقت ، جلسمدر صورتمراتب و اقدامات معمولهانجام دستورات و درج 

.امضاي مقام قضايي برساند

كند، نسبت به انجام ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي����

.نماينددستورات و تكميل پرونده اقدام 

، گزارش آن را با بايد در پايان مهلت تعيين شدهضابطان ،اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشودچنانچه::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.ارسال كنندمربوطه مقام قضايي دادستان يا ذكر علت براي 

ات مقرراساس ضوابط وو برباشدخالف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضيه ناست كه برمعتبرصورتي گزارش ضابطان در����

)از سوي مراجع قضايي قابل استناد نيستدر غير اين صورت(قانوني تهيه و تنظيم شده باشد

.قبول نمايندهمه وقت همه وقت همه وقت همه وقت شكايت كتبي يا شفاهي را موظفندضابطان دادگستري ����

.رسددر صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي ميشكايت شفاهي 

مندرجات مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد 

.شودصورتمجلس تصديق مي

ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال 

.كنند
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سايراي موجود وت مشاورهخدمامندي ازبهرهحق درخواست جبران خسارت و بطان دادگستري مكلفند شاكي را ازضا����

.حقوقي آگاه سازندهاي معاضدت

.در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنندرا ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارد شده ����

مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط - شهود -ديده افشاء اطالعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه����

.كند ممنوع استقانون معين ميضابطان دادگستري جزء در مواردي كه

.محول كننداند اخذ تأمين را به آنتواننضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي����

تأمين از متهم ضرورت داشته باشد تنها توسط مقامات قضايي، مطابق مقررات اين قانون در هر صورت هر گاه أخذ 

.شوداقدام مي

و با رعايت موازين زنيديدهتوسط ضابطان آموزشافراد نابالغ در صورت امكان بايدبازجويي و تحقيقات از زنان و ����

.شود انجام شرعي

و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطالعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست آنان هر گاه قرائن ����

دادستان ، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص ، تحقيقات الزم را به عمل بايد پيش از اطالع به 

.ي آن را به دادستان گزارش دهندآورند و نتيجه

.كنددستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ ميدادستان با توجه به اين گزارش ، 

مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورات الزم مشهودجرائم غير، در طالع از وقوع جرمضابطان دادگستري به محض ا����

تصميم قضايي ياو را صادرتحقيقاتيكنند و دادستان نيز پس از بررسي الزم ، دستور ادامهبه دادستان اعالم مي

.كندمناسب اتخاذ مي

ي، آثار و عالئم و ادله، ادواتاقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، تمام جرائم مشهوديبارهدرضابطان دادگستري 

دهند و ، تحقيقات الزم را انجام ميندآورميعمل وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني به 

.رسانندمدارك به دست آمده را به اطالع دادستان ميبالفاصله نتايج و

ي وقوع جرم حضور داشته باشد مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج يا مطلعي در صحنهچنانچه شاهدهمچنين 

.كنندمي
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متهم را بازداشت كنندتوانندتوانندتوانندتوانندميميميميدر صورتي تنهاتنهاتنهاتنهاك .د.آ.ق46ي ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و قسمت آخر ماده

.شته باشدكه قراين و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود دا

:جرم در موارد زير مشهود است����

ار يا آثدر محل وقوع جرم حضور يابند وبالفاصلهدر مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران ياد شده : : : : الفالفالفالف

.جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنند

شخص معيني را به ،اند حين وقوع جرم يا بالفاصله پس از آنكه ناظر وقوع جرم بودهدو نفر يا بيشترديده يا بزه::::بببب

.عنوان مرتكب معرفي كنند

در تصرف متهم يافت و يا تعلق اسباب و ادله ياد جرمعالئم و آثار واضح يا اسباب و ادله بالفاصله پس از وقوع جرم::::پپپپ

.شده به متهم محرز شود

.شودپس از وقوع جرم دستگير بالفاصله يا اشداز وقوع جرم قصد فرار داشته يا درحال فرار بمتهم بالفاصله پس: : : : تتتت

بالفاصله پس از همان حال ياو شخص ساكن در يا در حال وقوع باشداتفاق افتادهمنزل يا محل سكناي افرادجرم در : : : : ثثثث

.كنددرخواست منزل يا محل سكناي  خود ، ورود مأموران را به وقوع جرم

.متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد: : : : جججج

.شهرت داشته باشدباشد و در آن محل نيز سوءمتهم ولگرد : : : : چچچچ

در د واقع شوبه صورت مشهودك.د.آ.ق302ماده ) ت  -پ -ب-الف( هايچنانچه جرائم موضوع بند::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

توانند اقدامات الزم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و تمام شهروندان مي،ضابطان دادگستريضابطان دادگستريضابطان دادگستريضابطان دادگستريصورت عدم حضور صورت عدم حضور صورت عدم حضور صورت عدم حضور 

.به عمل آورندجرمحفظ صحنه 

.ي معيني نداردي معاش معلوم و شغل يا حرفهولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.دهنداطالعبه دادستان فوريفوريفوريفورينتيجه اقدامات خود را مكلفندمكلفندمكلفندمكلفندضابطان دادگستري : ) ك .د.آ.ق46ماده ( ����

، ضابطان بايد طبق در اين صورتتكميل آن را بخواهدتواندتواندتواندتواندميميميمي، چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند

انند متهم را تواما نميو تكميل تحقيقات به عمل آورنددستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم

.دارندتحت نظر نگه
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چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را 

انوني به اطالع دادستان براي اتخاذ تصميم قفوريفوريفوريفوريند و مراتب را كنو تفهيم به متهم ابالغ بالفاصله و به طور كتبي

.برسانند

.متهم را تحت نظر قرار دهندساعتساعتساعتساعت24242424بيش از بيش از بيش از بيش از توانند در هر حال، ضابطان نمي

حداكثر ظرف يك ساعت، بايد دتحت نظر قرار گيرمجرمانهبه علت هر يك از عناوينخارج از وقت اداريفرديگاه هر����

.قاضي كشيك اعالم شوددادستان يا مراتب به 

با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن در صورت نيازو نمايد، موضوع را بررسي مكلف استقاضي كشيك نيز دادستان يا 

.اقدام قانوني به عمل آوردمتهم

.تواند تقاضاي حضور وكيل كندميمتهمبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، ����

.نظر مالقات نمايدبايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحتوكيل 

درج در پرونده براي، مالحظات كتبي خود را باشديك ساعتنبايد بيش از در پايان مالقات با متهم كه تواند وكيل مي

.رائه دهدا

- اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمان يافته و يا جرايم عليه تمنيت داخلي يا خارجي كشور : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

ك تحت نظر قرار گيرد .د.آ.ق302ماده ) پ - ب -الف ( و يا جرايم موضوع بندهاي مواد مخدر و روانگردان -سرقت 

.ات با وكيل را ندارد، امكان مالقتا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن

، ، مشخصات سجليحداكثر ظرف يك ساعتكه متهم در تحت نظر قرار گرفت آنبه محض ) : ك .د.آ.ق49ماده ( ����

.شوداعالم ميبه دادسراي محلبه دادسراي محلبه دادسراي محلبه دادسراي محل، به هر طريق ممكن، و علت تحت نظر قرار گرفتن وينشاني، شغل

با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي،با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانههر شهرستاندادستان

را در پايان هر روز به رئيس كل نو فهرست كامل آنانمايدميرعايت حقوق اين افراد اعمالبراينظارت الزم را 

برادر اين -خواهر -فرزندان -همسر-والدين.دادگستري استان مربوط اعالم مي كند تا به همان نحو ثبت شود

تحت ي بارهدرفوق پاسخگويي به بستگان . اطالع يابندنامراجع مزبور از تحت نظر بودن آنتوانند از طريقاشخاص مي

.ضروري استشخاص تحت نظر منافات نداشته باشدحدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي ا، تا نظر قرار گرفتن
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، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكنميشخص تحت نظر����

تشخيص بنا بر ضرورت تحقيقاتكه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت الزم را در اين خصوص به عمل آورند مگر آن

.دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند

.صورت بايد مراتب را جهت اخذ دستور مقتضي به اطالع مقام قضايي برساننددر اين 

، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي����

.آوردمعاينه به عمل مي

.شودگواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي

را به تحت نظردر مورد شخص گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون هر����

.تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنندمتهم 

تاريخ و ساعت - ت تحت نظر بودنعل-ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت نظر) : ك .د.آ.ق53ماده ( ����

است راتاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده- مدت استراحت بين دو بازجويي - مدت بازجويي-آغاز آن

.ه امضا يا اثر انگشت او برسانندو آن را بكنند در صورتمجلس قيد 

.ثبت و ضبط كنندرا در دفتر خاصيضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت نظر بودن 

اثر بيني شده استدر اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضا و يا اثر انگشت شخص پيش::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كه شخص قادر به امضا نباشدانگشت در صورتي داراي اعتبار است 

كنند ميتسليم نااند به آناتي را كه انجام داده، تحقيقجرمضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه ����

.مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنها ارجاع شودو ديگر حق مداخله ندارند

با اجازه موردي بايد بايد بايد بايد در جرائم غيرمشهودءاشياواشخاصتفتيش آنها و بازرسي وتعطيل و بسته اماكن -منازلورود به����

....اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع كرده باشداجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع كرده باشداجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع كرده باشداجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع كرده باشدمقام قضاييمقام قضاييمقام قضاييمقام قضاييهر چند هر چند هر چند هر چند مقام قضايي باشد، 

با موضوع مرتبط اشيا و مكانهاي غيرو اشخاصاز بازرسي نمايند وضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادر شده عمل ����

.خودداري كنند
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امنيت و آسايش يتهديد كنندهرا كه اسباب و آثار جرم ديگري - ادله،بازرسي محلچنانچه ضابطان دادگستري در هنگام����

، بالفاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح و تنظيم صورتمجلسضمن حفظ ادلهمشاهده كنندعمومي جامعه باشد

.كنندگزارش و وفق دستور وي عمل مي

، خودضابط بودن ، ضمن ارائه اوراق هويت تعطيل و بسته اماكن- به هنگام ورود به منازل بايد ضابطان دادگستري ����

شخص يا اشخاص و به امضاي نمايند مراتب را در صورتمجلس قيد ومحل نشان دهنداصل دستور قضايي را به متصرف 

.رسانندبحاضر 

.دهندبازرسي را انجام ميو ضابطانشود مي، مراتب در صورتمجلس قيد صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كننددر

ي كه براي مقام جلسمدر صورتونمايند گذاري ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره����

.كنند تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنندقضايي ارسال مي

الزامي هامدير دفتر در دادسرا و دادگاهتوسطگذاري اوراق پرونده رعايت مفاد ماده فوق در خصوص شماره::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.است و تخلف از آن، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است

سؤاالت خارج از كننده وسؤاالت تلقيني يا اغفالطرح - استفاده از كلمات موهن- اجبار يا اكراه متهم ها در بازجويي����

ي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه سؤاالتاظهارات متهم در پاسخ به چنين ممنوع است و موضوع اتهام

.است معتبر نيست

.قيد شود و به امضا يا اثر انگشت متهم برسدجلسمطول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت-زمان -تاريخ 

بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات ����

.مقرر است

جمع آوري ادله وقوع جرم -عالئم حفظ آثار و- هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرمهتحميل هزين����

ي او در برابر ديده و خانوادهحمايت از بزه-دستگيري متهم -جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم شناسايي و يافتن و -

.ديده ممنوع استاجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه- ابالغ اوراق -تهديدات 

-59- 55-53-52-51- 49- 42-41-40- 39-38-37-35- 34-30( تخلف از مقررات مواد����

.استسه ماه تا يك سال انفصال ازخدمات دولتيتوسط ضابطان، موجب محكوميت به اين قانون ) 141
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::::وظايف و اختيارات دادستان وظايف و اختيارات دادستان وظايف و اختيارات دادستان وظايف و اختيارات دادستان ����

:جهات قانوني براي شروع به تعقيب به شرح زير است����

شكايت شاكي يا مدعي خصوصي. . . . الفالفالفالف

موثق و مطمئناشخاص ، مقامات رسمي يااعالم و اخبار ضابطان دادگستري . . . . بببب

گاه دادستان يا بازپرس ناظر وقوع آن باشند، هرجرم مشهودوقوع ....پپپپ

اظهار و اقرار متهم. . . . تتتت

اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر....ثثثث

در صورتي كه قرائن و باشد، جرائم غير قابل گذشت جرائم غير قابل گذشت جرائم غير قابل گذشت جرائم غير قابل گذشت گاه كسي اعالم كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از هر����

قرائن و چند اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هراماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد 

.ديگري براي تعقيب موجود نباشدامارات

مگر اين كه دليلي بر صحت ادعا كردتوان شروع به تعقيببه صرف اعالم نمي،كننده شاهد قضيه نبودهاما اگر اعالم

.يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشدوجود داشته باشد

ناتواناشخاص بيمار و -زنان- نوجوانان حمايت از اطفال و يبارهها در آنيكه اساسنامهمردم نهاديهاي سازمان����

بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است - ميراث فرهنگي-منابع طبيعي-محيط زيست-جسمي يا ذهني

جهت اقامه دليل شركت در تمام مراحل دادرسيوميتوانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعالم جرم كنند

.اعتراض كنندمراجع قضاييو نسبت به آراي 

ضروري رضايت وي جهت اقدام مطابق اين مادهكسب خاص باشديديدهداراي بزهكه جرم واقع شده صورتيدر::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.است

.شوداو اخذ ميسرپرست قانونيباشد، رضايت ولي يا مجنون و يا در جرايم مالي سفيه-طفل چنانچه بزه ديده 

، با اخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستانهاي مذكور سرپرست قانوني خود مرتكب جرم شده باشد، سازماناگر ولي يا 

.دهنداقدامات الزم را انجام مي

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


14 سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      - - - - 93939393قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري 

مردم هاي اين ماده را از كمك سازمانديدگان جرائم موضوع ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.مربوط آگاه كنند

مبناي شروع به تعقيب دتواننميدهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيستهايي كه هويت گزارشهها و نامگزارش����

د يا همراه قرائني باشاستند كه موجب اخالل در نظم و امنيت عمومي كه داللت بر وقوع امر مهمي كمگر آنگيردقرار

.دكنميتعقيب كفايت كه به نظر دادستان براي شروع به

.تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كندشاكي يا مدعي خصوصي مي����

را تهيه كند و در اختيار مراجعان مذكور در قانونقوه قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.قراردهد تا در تنظيم شكواييه مورد استفاده قرار گيرد

.عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست

.كنندقبول همه وقتهمه وقتهمه وقتهمه وقتشكايت كتبي و شفاهي را استدادستان مكلف����

.رسدشكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت شاكي مي

.شودگاه شاكي سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق ميهر

ها قيم نداشته يا به آند و ولي يا باشميمحجور بزه ديدهومنوط به شكايت شاكي استدر مواردي كه تعقيب كيفري����

تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب وت وقت يا توجه ضرر به محجور شوددسترسي نباشد و نصب قيم نيز موجب ف

شخصي را به عنوان دادستاندادستاندادستاندادستانشده يا مداخله در آن داشته باشدقيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم

جرم و يآوري ادلهكند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمعتعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب ميقيم موقت

.آوردري از فرار متهم به عمل ميجلوگي

.قادر به شكايت نباشند نيز جاري استبه عللي از قبيل بيهوشيديده، ولي و يا قيم او اين حكم در مواردي كه بزه

رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارددر خصوص شخص سفيه ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.نمايدطرح شكايت شخصاتواند ، شخص سفيه ميو در غير موارد مالي

سرپرست ديده صغير يا مجنون باشد و ولي قهري يا اگر بزهيب كيفري منوط به شكايت شاكي استدر مواردي كه تعق����

.كنددادستان موضوع را تعقيب مياقدام به شكايت نكند عليهبا وجود مصلحت موليقانوني وي
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ناتوان از اقامه دعوا هستند،ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سندر مورد بزههمچنين 

.كنددادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي

.استمنوط به موافقت دادستانيا اجراي حكم نيز در خصوص افراد محجور ن تعقيب شدموقوفاين صورتدر 

موضوع مكلفندمكلفندمكلفندمكلفند، مطلع شونديكي از جرائم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خودگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع هر����

.اطالع دهنددادستانبه را فوري

.شود، حق نظارت و ارائه تعليمات الزم را داردارجاع ميدادستان در اموري كه به بازپرس ����

تواند جريان تحقيقات را انجام آن نظارت كند اما نمييبر نحوهبد وتواند در تحقيقات مقدماتي حضور يادادستان مي����

.متوقف سازد

راجع به امري باشد كه خارج چند هرآيدنظارت بر تحقيقات به عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به عمل مي����

.از آن حوزه اتفاق افتاده است

دادستان پيش از اين كه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند ����

.تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا كندمي

.و نتيجه را نزد وي ارسال كندهداست فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام ددر اين صورت بازپرس مكلف 

اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس ، ) ت - پ -ب -الف ( هايموضوع بندمشهود بودن جرائممشهود بودن جرائممشهود بودن جرائممشهود بودن جرائمدر صورت ����

فرار و مخفي شدن متهم اقدامات الزم را به وقوع جرم و جلوگيري ازيآوري ادلهجمع- دادستان براي حفظ آثار و عالئم 

.آوردعمل مي

تمام اقدامات الزم را دادستان مكلف استدادستان مكلف استدادستان مكلف استدادستان مكلف استكه رسيدگي به آنها از صالحيت دادگاه محل خارج است جرائم مشهوددر مورد ����

به و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم الزم بداند انجام دهدبراي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم 

.كندارسالاقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ينتيجهعمل آورد و

.درخواست ترك تعقيب كندتا قبل از صدور كيفرخواستتا قبل از صدور كيفرخواستتا قبل از صدور كيفرخواستتا قبل از صدور كيفرخواستميتواند شاكيشاكيشاكيشاكي، جرائم قابل گذشتدر ����

.كندقرار ترك تعقيب صادر ميدادستاندر اين صورت

.درخواست كندقرار ترك تعقيبتا يك سال از تاريخ صدور فقط براي يك بارفقط براي يك بارفقط براي يك بارفقط براي يك بارتواند تعقيب مجدد متهم را شاكي مي
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چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر 8و 7درجه تعزيري جرائمدر����

وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب يمالحظهبا پس از تفهيم اتهام تواندتواندتواندتوانددادستان ميدادستان ميدادستان ميدادستان ميكيفري 

از تعقيب فقط يك بارفقط يك بارفقط يك بارفقط يك باربراي رعايت مقررات قانونيمتهمدر صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از وشده استجرموقوع 

.صادر كندرا بايگاني پروندهقرار ومتهم خودداري

.صالح استقابل اعتراض در دادگاه تاريخ ابالغروز از10ظرف اين قرار 

:كه مجازات آنها قابل تعليق است چنانچه 8و 7و 6درجه جرائم تعزيري در ) :  ك .د.آ.ق81ماده ( ����

ديده ترتيب پرداخت آن يا خسارت وارد شده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده

ميت مؤثر كيفري باشدمحكويدر مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه

2ماه تا 6تعقيب وي را از در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسبوپس از اخذ موافقت متهمتواندتواندتواندتوانددادستان ميدادستان ميدادستان ميدادستان مي

.معلق كندسال 

:كند در اين صورت دادستان متهم را حسب مورد مكلف به اجراي برخي از دستورات زير مي

ديدهبا رضايت بزهديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم ارائه خدمات به بزه. . . . الفالفالفالف

ماه6حداكثر ظرف بيمارستان و يا به هر طريق ديگر - درمانگاه-ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك....بببب

حداكثر به مدت يك سالخودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، ....پپپپ

حداكثر به مدت يك سالخودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، . . . . تتتت

به مدت يك سالحداكثر، كندمعرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي. . . . ثثثث

حداكثر به كند، اي كه دادستان معين ميالمنفعهانجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام. . . . جججج

مدت يك سال

حداكثر به مدت يك سالاي در ايام و ساعات معين فرهنگي و حرفه-شركت در كالسها يا جلسات آموزشي. . . . چچچچ

حداكثر به مدت يك سالعدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، . . . . حححح

حداكثر به مدت يك سال، عدم حمل سالح داراي مجوز يا استفاده از آن. . . . خخخخ

براي مدت معين، شودديده كه توسط دادستان تعيين ميعدم ارتباط و مالقات با شركاي جرم و بزه. . . . دددد
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ماه6حداكثر به مدت ، ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط. . . . ذذذذ

و باالتر 7قصاص يا تعزير درجه -به اتهام يكي از جرايم مستوجب حد در مدت تعليقدر مدت تعليقدر مدت تعليقدر مدت تعليقدر صورتي كه متهم ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

قرار را اجرا نكند، مقام قضاييو يا دستورات گرددمورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفر خواست 

مدت�جزد و مدتي كه تعقيب معلق بوده استآيو با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل ميتعليق لغو

.شودمرور زمان محسوب نمي

.كندچنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي

.قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادر شده تصريح كنديصادركنندهمرجع 

.استصالحقابل اعتراض در دادگاه روز پس از ابالغ10ظرف قرار تعليق تعقيب : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

، قرار استقرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر در مدتگاه هر::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شودلغو و تعقيب از سر گرفته ميي قراركنندهبه وسيله مرجع صادربالفاصله مزبور 

.شودمدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي

.از دادستان درخواست كنداعمال مقررات اين ماده را در صورت وجود شرايط قانوني تواند بازپرس مي::::4444تبصره تبصره تبصره تبصره 

تواند مقررات اين ماده را اعمال ، دادگاه ميشوددر مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي::::5555تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كند

شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت ميقرار تعليق تعقيب : : : : 6666تبصره تبصره تبصره تبصره 

.گرددتعليق لغو ميترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد 

به درخواست متهم و تواندميمقام قضايياست كه مجازات آنها قابل تعليق 8و 7و 6تعزيري درجه جرائم در ����

تا براي تحصيل گذشت ماه مهلت به متهم بدهدماه مهلت به متهم بدهدماه مهلت به متهم بدهدماه مهلت به متهم بدهد2222حداكثر حداكثر حداكثر حداكثر موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب 

.شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند

تواند براي حصول سازش بين طرفين موضوع را با توافق آنها به شوراي حل اختالف يا شخص ميمقام قضاييهمچنين 

.دهداي جهت ميانجي گري ارجاع يا مؤسسه
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.نيستاز سه ماه بيش مدت ميانجي گري 

.در اين ماده در صورت اقتضا فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد استهاي مذكور مهلت

.شوداگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي

در ساير موارد اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد 

سال2ماه تا 6از تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقيب وي را ميمقام قضاييسابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد 

.معلق كند

اين قانون حسب مورد مكلف به اجراي برخي دستورات 81متهم را با رعايت تبصره هاي مادهمقام قضاييدر اين صورت 

.كندموضوع ماده مذكور مي

بنا به درخواست شاكي يا مدعي بدون عذر موجههمچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم

.دهدخصوصي ، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي

.تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايدبازپرس مي: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

جهت رسدميكه به امضاي ميانجيگر و طرفين يجلسمآن طي صورتيگري به صورت مشروح و با ذكر ادلهنتيجه ميانجي����

.شودارسال ميمقام قضايي مربوطهنزد حسب مورد اقدامات بعدي بررسي و تأييد و 

.جلس الزامي استمذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت،در صورت حصول توافق

المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات پرونده به دستور در مواردي كه ديه بايد از بيت����

.شوددادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي

اين قانون چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا 302ماده در غير جرائم موضوع ����

به درخواست بازپرس با اعزام متهم تواند رأسا ياگذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان مي

كيفري را بالفاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهي مطرح و دعواي به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه ا

.كند

كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك به متهم تفهيم ميدهد وميدر اين مورد دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه 

.شودبه او مهلت داده ميروز3درخواست متهم حداقل دفاع مهلت بخواهد كه در صورت 
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.موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شودتفهيم اين

كند و اگر ضمن رسيدگي انجام رسيدگي و رأي صادر ميدادگاه در همان جلسهگاه متهم از اين حق استفاده نكند هر

.دهدميتحقيقاتي را الزم بداند آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري 

.اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است

فارغ از تواندميدادخواست خود را تقديم كند و دادگاهروز5حداكثر ظرف تواند ضرر و زيان مييشاكي در صورت مطالبه

.نمايدامر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر 

ميكروبي -سمي-مخدرپستي حاوي مواديهكه بستاحتمال قوي دهنداحتمال قوي دهنداحتمال قوي دهنداحتمال قوي دهندو اماراتبر مبناي قرائنگاه مأموران پست هر����

يا ساير صالح به پست و اقالم امنيتي مطابق فهرست اعالمي از سوي مراجع ذي–اسلحه گرم - مواد منفجره-خطرناك 

به اطالع دادستان فوري موضوع شود وميپستي با تنظيم صورتمجلس توقيفي هآالت و ادوات جرم است محمول

.رسدمي

سي در صورت منتفي بودن احتمال بالفاصله دستور استرداد يا ارسال بسته صالح و برردادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي

.كندپستي را صادر مي

تمام وظايف و اختيارات ر امور محوله آنها دشوددادستان يا داديار ارجاع ميدر اموري كه از طرف دادستان به معاون����

.كنندو تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه ميرا دارنددادستان 

ي قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي دادياري كه سن بيشتري داردي كه سابقهدر غياب دادستان و معاون او داديار

.شودميدادستان جانشين

دادستان بر عهده رئيس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي در حوزه قضايي بخش وظايف ) مهم نكات ( ����

.ي قضايي است ولي در هر حال صدور كيفرخواست با دادستان حوزهالبدل دادگاه است

دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان هاي آن استان و افرادي كه 

را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آرا كيفري، نظارت داشته، وظيفه دادستان 

.تعليمات الزم را ارائه خواهد نمود
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::::وظايف و اختيارات بازپرس و حدود آن وظايف و اختيارات بازپرس و حدود آن وظايف و اختيارات بازپرس و حدود آن وظايف و اختيارات بازپرس و حدود آن ����

.منوط به ارجاع دادستان استزپرس از سوي بامقدماتي شروع به تحقيقات ����

رساند و در صورت مراتب را فوري به اطالع دادستان ميوباشد تحقيقات را شروع كردهع جرم چنانچه بازپرس ناظر وقو

.دهدارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي

و براي حفظ آثار و عالئمبازپرس يا ديگر مقامات قضاييسوي است كه ازقانونيمجموعه اقداماتتحقيقات مقدماتيتحقيقات مقدماتيتحقيقات مقدماتيتحقيقات مقدماتي����

.شودفرار يا مخفي شدن متهم انجام مي، يافتن و جلوگيري ازشناسايي، ع جرموقويادلهجمع آوري

.گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايدتحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت مي����

.ي اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اسرار هستندكليه

.شوندمحكوم مياي افشاء اسرار شغلي و حرفهدر صورت تخلف به مجازات جرم 

.تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است����

، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه پرساين قانون در صورت نبودن باز302در غير جرائم موضوع ماده 

.براي بازپرس تعيين شده است

قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرار تأمين دهددر اين حالت چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع 

24حداكثر ظرف منتهي به بازداشت متهم بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است 

.در اين خصوص اظهار نظر كندساعت

در در آن دادسرابازپرس ديگرو عدم دسترسي بهدر صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

، وظيفه بازپرس را تعيين رئيس حوزه قضاييتعيين رئيس حوزه قضاييتعيين رئيس حوزه قضاييتعيين رئيس حوزه قضاييو به تقاضاي دادستانبه تقاضاي دادستانبه تقاضاي دادستانبه تقاضاي دادستاندادرس دادگاه، اين قانون302جرائم موضوع ماده 

.دهدميانجام تا زمان باقي بودن وضعيت مذكورفقط

در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع ودهد، تحقيقات را انجام اختيارات قانونيحدودطرفي و در بازپرس بايد در كمال بي����

.يا ضرر متهم است فرق نگذارد

.تعطيل مانع انجام آن نيستايام انجام شود و به سرعت و به نحو مستمرتحقيقات مقدماتي بايد ����
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و، اقدامات فوري را به عمل آوردبازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و عالئم جرم) : ك .د.آ.ق95ماده ( ����

.وقوع جرم تأخير نكنديآوري ادلهدر تحصيل و جمع

ها و مراجع ي مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانهشخصات مربوط به هويت متهم در كليهانتشار تصوير و ساير م����

.ممنوع استانتظامي و قضايي 

مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصوير و يا ساير مشخصات 

:آنان مجاز است مربوط به هويت

ك كه متواري بوده و داليل .د.آ.ق302ي ت ماده-پ -ب - متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي الف . . . . الفالفالفالف

اي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دسترسي به آنان موجود نباشد به منظور كافي بر

.شودو يا تكميل ادله ، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره نگاري آنان منتشر ميشناسايي آنان 

اند و اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كردهمتهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به ....بببب

.شودي دعواي خصوصي توسط آنان منتشر ميگان و طرح شكايت و يا اقامهديدهتصوير آنان براي آگاهي بزه

در ي متهم آنان و همچنين خانوادهيا خانواده اعالم كننده ي جرم-مطلع -شاهد - ديدهبازپرس به منظور حمايت از بزه����

.دهدانجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور ميصورت ضرورت ،در برابر تهديدات

.گزارش به بازپرس هستنديضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورات و ارائه

وقوع جرم به عمل يآوري ادلهبايد شخصاً تحقيقات و اقدامات الزم را به منظور جمعبازپرس) : ك .د.آ.ق98ماده ( ����

تحقيق از شهود و - اين قانون، تفتيش302ماده ) ت- پ -ب- الف(هاي بندموضوع تواند در غير جرائم آورد ولي مي

ي را كه براي كشف جرم الزم بداند، پس از ديگرقانوني وقوع جرم و يا هر اقدام يآوري اطالعات و ادلهجمع-مطلعان

كه در اين صورت ضمن نظارت چنانچه تكميل آنها را الزم بداند، دهددادن تعليمات الزم به ضابطان دادگستري ارجاع 

.كندتصميم مقتضي اتخاذ مي

شكايت شاكي نيز قابل و بدونباشدمربوط نجرم اول هكه بجرم ديگري را كشف كندهر گاه بازپرس ضمن تحقيق����

قانون براي حفظ آثار طبقاقدامات الزم را )ي عمومي باشد يعني جرم از جرايم غير قابل گذشت يا جنبه( تعقيب باشد
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دهدرا به دادستان اطالع ميمراتبهمزمانهمزمانهمزمانهمزمانو آوردميئم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل و عال

.دهدو در صورت ارجاع دادستان تحقيقات را ادامه مي

توسط مراتب در صورت امكان كه با شكايت شاكي قابل تعقيب استمي باشد يچنانچه جرم كشف شده از جرا::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.رسدديده ميبه نحو مقتضي به اطالع بزهدادستان 

.ند و در تحقيقات حضور يابداش را اظهار ك، شهود خود را معرفي و ادلهدر هنگام تحقيقاتتواندشاكي مي����

مطالعه كند و يا به نداردمنافات ضرورت كشف حقيقتبا جلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه مصورت

.خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرديهزينه

چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با صورت درخواست شاكيدر ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندرا صادر ميقرار عدم دسترسي به آنهادليل ، بداند با ذكرضرورت كشف حقيقت

.قابل اعتراض در دادگاه صالح استروز3ظرف شود و ابالغ ميحضوري به شاكياين قرار 

.استقطعيتصميم دادگاه . دگي و اتخاذ تصميم كندبه اعتراض رسيالعادهفوقوقتاست در مكلفمكلفمكلفمكلفدادگاه 

به شاكي ممنوع مربوط به تحقيقات جرايم زير و اسناد حاوي مطالبشدهو مدارك طبقه بنديي اسنادارائه::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

)جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي-جرايم منافي عفت (  : است

مگر امتناع كند به موجب شرع يا قانون ممنوع استبايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها شاكي::::3333تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.مقام احقاق حق خود در مراجع صالحدر 

، نشاني و شماره ديده از قبيل نام و نام خانوادگياست در مواردي كه دسترسي به اطالعات فردي بزهمكلفبازپرس ����

ديده را به همراه داشته باشد تدابير مقتضي را براي تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزهتلفن، احتمال خطر و 

.اتخاذ كندبه اين اطالعاتجلوگيري از دسترسي

.شودمياعمال ديدهديدهديدهديدهبا رعايت مصالح بزهبا رعايت مصالح بزهبا رعايت مصالح بزهبا رعايت مصالح بزهو تشخيص رئيس دادگاهتشخيص رئيس دادگاهتشخيص رئيس دادگاهتشخيص رئيس دادگاهبهنيز مرحله رسيدگي در دادگاهاين امر در

از و پرسشممنوع استجرائم منافي عفت جرم زنا و لواط و ساير تحقيق در گونه تعقيب و هرانجام) : ك .د.آ.ق102ماده ( ����

كه در اين داراي شاكي استو يا در مرئي و منظر عام واقع شودجرم مگر در مواردي كه هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست

.شودانجام ميقاضي دادگاهقاضي دادگاهقاضي دادگاهقاضي دادگاهتوسط شكايت و يا اوضاع و احوال مشهودفقط در محدوده تحقيق تعقيب و صورت
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متهم بدوا قصد اقرار داشته متهم بدوا قصد اقرار داشته متهم بدوا قصد اقرار داشته متهم بدوا قصد اقرار داشته و هر گاه شاكي وجود نداشته باشدهر گاه شاكي وجود نداشته باشدهر گاه شاكي وجود نداشته باشدهر گاه شاكي وجود نداشته باشدجرائم منافي عفتجرم زنا و لواط و ساير در ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندقاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميباشدباشدباشدباشد

.است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهدقاضي مكلف ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت را داردديده محجور باشد اگر بزهدر جرايم مذكور در اين ماده ::::3333تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.را داردسال است ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت 18ي بالغي كه سن او زير ديدهدر مورد بزه

از در صورت ضرورتدر صورت ضرورتدر صورت ضرورتدر صورت ضرورتتواند از قواي انتظامي و گاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود او ميهر����

.اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند. استفاده كندنيروهاي نظامي 

.شوددر صورت عدم اجراي دستور مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي

يا دسترسي به او مشكل مخفي شده ويابه عذر اين كه متهم معين نيستتواندبازپرس نمي) :ك .د.آ.ق104ماده ( ����

.است تحقيقات خود را متوقف كند

از وقوع سال تمام 2نشود و معلوممرتكب جرم تحقيقات الزمگاه با انجام هر 8888و و و و 7777و و و و 6666و و و و 5555و و و و 4444جرايم تعزيري جرايم تعزيري جرايم تعزيري جرايم تعزيري در

در مواردي به طور موقت بايگاني و مراتب صادر و پروندهقرار توقف تحقيقاتبا موافقت دادستانبا موافقت دادستانبا موافقت دادستانبا موافقت دادستانباشدجرم گذشته

.شودبه شاكي ابالغ ميكه پرونده شاكي دارد 

.به اين قرار اعتراض كندت اعتراض به قرارهاتواند ظرف مهلشاكي مي

موضوع به دستور دادستانبه دستور دادستانبه دستور دادستانبه دستور دادستانشوداعالم كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته به دادستانهويت مرتكب راگاه شاكيهر

.شودمجدداً تعقيب مي

اقدام اين مادهمطابق مقررات رأسادادگاه وده طور مستقيم در دادگاه مطرح شدر مواردي كه پرونده مطابق قانون ب

. كندمي

مستثنا از اين ماده توقف تحقيقات است از جهت3و 2و 1درجات از نوع كه مجازات قانوني آنها تعزيريجرائم::::نكته نكته نكته نكته 

.هستند

كند و هرگاه درمراتب را در صورتمجلس قيد ميوبازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجرا كرده����

.نمايدميان اعالم ل مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستهنگام اجرا با اشكا
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انتقال و مانند آن نسبت به -عزيمت به مأموريت-بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي) : ك .د.آ.ق106ماده ( ����

اقدام قانوني الزم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر شوندكه متهمان آنها بازداشت مييهايپرونده

.كتبي به دادستان اعالم كندبه طور علت فراهم نشود، مراتب را 

4موجب محكوميت انتظامي تا درجه 102م 1و تبصره 104-102-95و مواد ) 106م ( تخلف از اين ماده: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.است

.بخواهداز بازپرس تأمين ضرر و زيان خود را تواندشاكي مي����

.كندبازپرس قرار تأمين خواسته صادر ميه قابل قبول باشدگاه اين تقاضا مبتني بر ادلهر

صدور قرار تأمين هنگامبازپرس مكلف است شود، اموال متهم توقيف چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندقرارمدنظركيفري اين موضوع را 

در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده يا عين معين بوده اما توقيف آن ممكن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر ����

.كندهاي متهم توقيف ميو زيان شاكي از ساير اموال و دارايي

.شودقرار تأمين خواسته به محض ابالغ اجرا مي����

و سپسشدهشود ابتدا قرار تأمين اجراتأخير در اجرا موجب تضييع خواسته ميدر مواردي كه ابالغ فوري ممكن نيست و 

.رسدشود اين موارد فورا به اطالع دادستان ميابالغ مي

.شوددر اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه اجراء ميجراي احكام مدني قرار تأمين خواسته مطابق مقررات ا

.خواسته به عهده بازپرس استرفع ابهام و اجمال از قرار تأمين����

. آيدرفع اشكاالت ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به عمل مي

دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي ����

.احكام مدني رسيدگي مي كند

دادخواست ضرر و زيان دادرسيقبل از ختمتا چنانچه شاكينياز داردتقديم دادخواست بهدر مواردي كه مطالبه خواسته ����

.شوداز قرار تأمين خواسته رفع اثر ميدرخواست متهمدرخواست متهمدرخواست متهمدرخواست متهمتقديم نكند به كيفريخود را به دادگاه
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قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت يا در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف����

.شوداز قرار تأمين خواسته رفع اثر ميپس از قطعيت رأيمختومه شود 

-ها فعاليت كارگاه- كشاورزي -جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجاري ����

مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ممنوع استمانند آنها وهاي تجاري و تعاونيها و شركتكارخانه

اي باشد كه مضر به سالمت يا مخل امنيت جامعه و يا نظم متضمن ارتكاب اعمال مجرمانههافعاليتاين يادامه

ذكور جلوگيري با اطالع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعاليت معمومي باشد كه در اين صورت بازپرس مكلف است 

.شده را در تصميم خود قيد كندياديادلهكرده و 

.استكيفري مربوطهقابل اعتراض در دادگاهروز پس از ابالغ5اين تصميم ظرف 

.تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات ممنوع است-قلم خوردگي -نوشتن بين سطور ����

بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق گردداگر يك يا چند كلمه اضافه 

.آيد، آن را امضا كنداز او به عمل مي

.اشخاص ياد شده بايد زير آن را امضا كنندودهمچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته ش

.مزبور فاقد اعتبار استو خطوط گاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات هر

.از سوي مقامات قضايي و ضابطان دادگستري الزامي استدر تمام مراحل دادرسيرعايت مقررات اين ماده 

.در صورت قلم خوردگي جزئي موضوع بايد در زير برگه توضيح داده شده و به امضاي اشخاص فوق برسد

::::صالحيت بازپرس صالحيت بازپرس صالحيت بازپرس صالحيت بازپرس ����

كند و در صورت وجود جهات وظيفه ميايفايبا رعايت مفاد اين قانون بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود ����

:نمايد قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي

.ود جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع ش....الفالفالفالف

.متهم در آن حوزه دستگير شود و در حوزه قضايي محل مأموريت او كشف ياگرددجرم در حوزه قضايي ديگري واقع ....بببب

.در حوزه قضايي محل مأموريت او مقيم باشداما متهم يا مظنونودجرم در حوزه قضايي ديگر واقع ش....پپپپ
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آن حوزه در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده اما در حوزه او كشف يا مرتكب در����

كند و در صورت لزوم قرار تأمين نيز صادر ميوآوردميبازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل وددستگير ش

در دادگاه كيفري كه بازپرس در چنانچه قرار صادر شده منتهي به بازداشت متهم شود پس از رسيدگي به اعتراض وي 

ساعت به 48، پرونده را به همراه متهم حداكثر ظرف عدم صالحيتبا صدور قرار كند معيت آن انجام وظيفه مي

.فرستددادسراي محل وقوع جرم مي

وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود اما محل وقوع آن معلوم نباشد يگاه آثار و ادلههر����

.كندبازپرس ضمن انجام تحقيقات سعي در كشف محل وقوع جرم مي

.كندموضوع اظهار عقيده ميبازپرس در خصوصوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشودوقمحل اگر

آوري جمع-بازرسي از منازل و اماكن و اشيا-معاينه محل- - - - استماع شهادت شهود و مطلع- گاه تحقيق از متهمهر����

نيابت قرارصدور خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس الزم شود وي با يآالت جرم و به طور كلي هر اقدام ديگر

ها را از بازپرس انجام آن،مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح مواردقضايي

.كندمحل تقاضا مي

دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير انجام مي، موضوع نيابت را اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطايي

.فرستددهنده ميمدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت

باشد اوراق را جهت اجراي نيابت به مرجع در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت مربوط به حوزه قضايي ديگري 

.دارد هنده اعالم ميمزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت د

.البدل دادگاه آن محل است ي رئيس يا دادرس عليي قضايي بخش بر عهدهانجام نيابت قضايي در حوزه::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأي دادگاه باشد استماع ::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.الزامي استي رأي آن توسط قاضي صادركننده

تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي نيابت قضايي ميصدور قراربازپرس در هنگام ����

.كه تحقيق از او خواسته شده واگذار كند
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تأمين خواسته شده چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه

.كندنامتناسب است به نظر خود تأمين متناسبي اخذ مي

.صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كندتواند درتأمين نشده باشد وي ميكه تقاضاي اخذهمچنين در موردي

منتهي به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل رهگاه در اجراي نيابت قضايي قرار تأمين صادهر����

.شوداجراي نيابت ارسال مي

.شودرسيدگي مينيابتجرايدادگاه صالح محل ابه اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت مطابق مقررات در 

قضايي محل مأموريتش ضروري باشد موضوع را گاه به تشخيص بازپرس مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه هر����

، ، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت اوبه نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از كسب نظر موافق وي

رسمي مكلف به اجراي دستورات مراجعدر اين صورت ضابطان دادگستري و كندنسبت به اجراي مأموريت اقدام مي

.بازپرس هستند

::::كارشناسي كارشناسي كارشناسي كارشناسي ----بازپرسي بازپرسي بازپرسي بازپرسي - - - - تحقيق محلي تحقيق محلي تحقيق محلي تحقيق محلي - - - - ي محل ي محل ي محل ي محل معاينهمعاينهمعاينهمعاينه����

درخواست متهم يا شاكيو يايابد، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت و روشن شدن موضوعواقعگاه براي كشف هر����

.كندميتحقيقات محلي يا معاينه محلاقدام به بازپرس نمايند

.شودمراتب ضرورت در دستور قيد مي.شودانجام بايد در روزمعاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد ����

.شودتوسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام ميو تحقيق محليمعاينه محل����

مانع از انجام نحاضر شوند اما عدم حضور آناتوانندمي، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند هنگام معاينه محل

.معاينه نيست

نددر هنگام معاينه محل ضروري باشد مكلفيا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارندهرگاه حضور متهم::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.دنبه دستور بازپرس در محل حاضر شو

شود اما در خصوص جرائم موضوع بند الزم بداند شخصاً حاضر مي، چنانچه بازپرس محليههنگام تحقيق محلي و معاين����

.اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد302ماده الف 
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.شوندهنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي����

.كنددعوتالزم است به محلانرا كه حضور آنتواند ديگر اشخاصي در موارد ضروري بازپرس مي

چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر شود و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند بازپرس دستور 

.كند مشروط بر اين كه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشدجلب آنان را صادر مي

از نانشوند كه اظهار نظر آمهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي-داروساز -بيل پزشك كارشناس رسمي يا خبره از ق����

.جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص الزم باشد

.دعوت به عمل آوردنيزتواند در صورت لزوم از پزشك معالجبازپرس مي::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

به هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، محل تمام آثار و نشانهيههنگام تحقيق محلي و معاين����

.رسدميدخيل در موضوع شود و به امضاي اشخاص آوري و در صورتمجلس قيد ميتوسط كارشناسان جمعدستور بازپرس 

كارشناسان بررسي صحنه جرم - جرم كه حسب مورد متشكل از پزشك قانونييجرم بايد توسط گروه بررسي صحنهيصحنه����

تحت نظارت بازپرس و در صورت ساير كارشناسان است عنداللزومكارآگاهان نيروي انتظامي و - تشخيص هويتو

.بررسي شودويسرپرستي ضرورت به

- ترسيم كروكي-كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي-بازپرس براي حفظ جسد: ) ك .د.آ.ق131ماده ( ����

.كنددستورات الزم را صادر ميقدام وعكسبرداري و در صورت امكان فيلمبرداري از جسد و غيره ا

هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس عالئم و مشخصات جسد به طور دقيق در ) : ك .د.آ.ق132ماده ( ����

متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت متوفي به هر نحو كه بازپرس انو اثر انگشتگردد ميصورتمجلس قيد 

.شودمقتضي بداند اقدام مي

اطالع رساني نيروي انتظامي هايتواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاهبازپرس مي،در صورت ضرورت::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.يا پزشكي قانوني و يا به هر نحو مناسب ديگر صادر كند

.استرعايت موازين شرعيمنوط به 131و ماده ) 132( اجراي مقررات اين ماده ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
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صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور ، جرايم منجر به سلب حياتدر ضابطان دادگستري مكلفند ����

معاينه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور الزم براي

.جلوگيري كنند

موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان الزم برداشت و به نحوي مهر و قابل انتقال از تمام آثار ����

.كه در معرض تلف نباشدنمود موم 

بازپرس آوري آنهاتا جمعقابل انتقال از محل باشد مايعات ريخته شده و غير، مواردي از قبيل گاه ادله وقوع جرمهر����

حفاظت آن را به ضابط كند وميكند و اگر الزم بداند محل را قفل يا مهر و موم ياد شده اقدام مييبراي حفظ ادله

.سپارددادگستري مي

هاي رواني و ساير معاينات و آزمايشهايآسيب-صدمات جسمي- آثار و عالئم ضرب-براي معاينه جراحات بازپرس ����

.كند پزشكي، نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد از وي دعوت مي

.شوداگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك متخصص معتمد دعوت مي

تفتيش و بازرسي اشيا در مواردي كه حسب قرائن و امارات، اماكن بسته و تعطيل و همچنين -تفتيش و بازرسي منازل ����

يد جهات ظن وقوع جرم در آن وجود دارد با دستور بازپرس و با قيظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب ، آالت و ادله

.شودقوي در پرونده انجام مي

نيز متهمان جرائم موضوع بند و 308و 307مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد ����

....و با حضور مقام قضايي اجرا شودو با حضور مقام قضايي اجرا شودو با حضور مقام قضايي اجرا شودو با حضور مقام قضايي اجرا شودبرسد تأييد رئيس كل دادگستري استاناين قانون بايد به 302مادهث

)مهم ( .تر باشدمهمانچنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتي مجاز است كه از حقوق آن����

.شود كه ضرورت اقتضا كندهنگام شب انجام ميدر صورتي آيد و تفتيش و بازرسي منزل در روز به عمل مي����

.يابدكند و در صورت امكان خود در محل حضور ميضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد ميداليلبازپرس 

.روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است ::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش بسته و تعطيلورود به منازل و اماكنمقام قضايي براي دستور����

.مشخص شودبه صراحت اماكن و نشاني آنها - اموال- دفعات ورود-زمان-گيردبراي آن صورت مي
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آن وصورتجلس تنظيم كردهبازرسي و نتيجه را در تفتيش و ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورات مقام قضايي كيفيت 

.ساعت به مقام قضايي اعالم كنند24را به امضا يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف

در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق منزل يا محل سكناي افراد تفتيش و بازرسي ����

فظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن ، حضمن رعايت موازين شرعي و قانوني

.آيدبه عمل مي

2با حضور بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل،در صورت فوريتگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد هر::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودآيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد ميبه عمل مينفر از اهل محل

متصرف است اما چنانچه بازپرس حضور يهدر هنگام بازرسي منوط به اجازي كه در امر كيفري دخيل هستندحضور اشخاص����

.شوندميضروري بداند به دستور وي در محل حاضربراي تحقيق اشخاصي را 

و براي اجراي اين دستور از تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كنددر صورت ضرورت بازپرس مي����

استفاده كند كه در اين صورت نيروي با هماهنگي مقامات مربوطهنيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي

.استدر حكم ضابط دادگستريوده ونظامي زير نظر مقام قضايي ب

بسته خودداري كند بازپرس ءها و اشيادر صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از باز كردن محل����

.گردد خودداري شودورود خسارت ميموجبامكان بايد از اقداماتي كه تا حدرا بدهد اما هاتواند دستور بازگشايي آنمي

، قرار منع يا موقوفي ماده خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعياين در صورتي كه در اجراي : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار همچنين در موارديكه امتناعتعقيب و يا حكم برائت صادر شود 

انمأموربازپرس يا ساير تقصير كهمگر ايناستدولت مسؤول جبران خسارتمجرميت يا محكوميت متهم منجر شود 

.نمايدكند و به بازپرس يا مأموران مقصر مراجعه ميران خسارت ميدولت جبمحرز شود كه در اين صورت 

متعلق به متهم فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ء ها و ساير اشيانوشته-از اوراق����

.شودارائه مي

موجب افشاي مضمون و ند ومتعلق به متهم با احتياط رفتار كءها و اشيابازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته

.شوددر غير اين صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم ميجرم نشودباآنها كه غيرمرتبط محتواي 
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در حين بازرسي به دست و تمامي اشيائي كهسكه تقلبي -اسناد و مدارك ساختگي- آالت و ادوات جرم از قبيل اسلحه����

گذاري يك در صورتمجلس توصيف و شمارههرو ودشميتوقيف مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشدو يدآمي

.دگردمي

داده يا متصرف آنهابه صاحباشياءآنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن

.شودمي

شود نگهداري بي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين ميمال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناس

.دگردمي

.شودي قضائيه تأمين ميمحل اعتبارات قوهاز ههاي مربوطنگهداري اموال و پرداخت هزينهيشيوه::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

و اموال ءاسترداد و يا معدوم كردن اشيايبارهتعقيب بايد دريا تركبازپرس در صورت صدور قرار منع يا موقوفي����

يا براي استعمال - حين ارتكاب استعمال شده - از جرم تحصيل شده -ارتكاب جرم بوده يكه دليل يا وسيلهمكشوفه

.اختصاص داده شده است تعيين تكليف كند

.كنددادگاه تكليف آنها را تعيين ميءدر مورد ضبط اين اموال يا اشيا

دستور رد اموال و اشياي ، بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير 

:كندمذكور را صادر

.وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد....الفالفالفالف

.اشيا و اموال بالمعارض باشد....بببب

.از اشيا و اموالي نباشند كه بايد ضبط يا معدوم شود....پپپپ

و اموال ءضبط و يا معدوم كردن اشيا-نسبت به استردادرأيدر تمام امور كيفري دادگاه نيز بايد ضمن صدور ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.ماده تعيين تكليف كنداين موضوع 

تواند طبق مقررات و اموال موضوع اين ماده متضرر ميءاز تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشيامتضرر::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشدبازپرس چند قرار اعتراض كند هر
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تجديدنظر ، دادگاه دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه،در اين مورد مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس

.استان است

موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم ي نامتناسب است و يا مستلزم هزينهمالي كه نگهداري آن ����

حسب مورد به در صورت عدم دسترسي به مالكالفسادبراي دادرسي الزم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع

.شوندفروخته ميقيمت روزبه دستور دادگاه تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا 

.شودوجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي

.استفاده از اموال توقيفي ممنوع استدخالت و تصرف غير مجاز و گونه هر: : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.دارد چنانچه مدعي مالكيت همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

كشور مربوط باشد يا براي داخلي و خارجي افراد ممنوع است مگر در مواردي كه به امنيت ارتباطات مخابراتيكنترل ����

.اين قانون الزم تشخيص داده شود302ماده )ت -پ - ب - الف( هايكشف جرائم موضوع بند

.شودو با تعيين مدت و دفعات كنترل اقدام ميكل دادگستري استانموافقت رئيسدر اين صورت با 

اين اين اين اين و استي قضائيهقوهتأييد رئيساين قانون منوط به 307كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع مواد 

.باشدباشدباشدباشداختيار قابل تفويض به سايرين نمياختيار قابل تفويض به سايرين نمياختيار قابل تفويض به سايرين نمياختيار قابل تفويض به سايرين نمي

.شود عالي امنيت ملي تعيين ميي شورايشرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

شود يا قاضي نظر آن اجراء ميتشخيص دادگاه نخستين كه رأي زيركنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جزء به: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

. اجراي احكام ممنوع است

تأييد هاي بانكي اشخاص را با حساب، وقوع جرميكشف جرم و يا دستيابي به ادلهبراييتواند در موارد ضروربازپرس مي����

.كنترل كندرئيس كل دادگستري استان

دستيابي به و آيد كه ظن قوي به كشف جرممربوط به متهم در مواردي به عمل ميتفتيش و بازرسي مراسالت پستي����

.ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد

.نزد او بفرستدند ورا توقيف كاين مراسالتخواهد كهميهدر اين صورت بازپرس از مرجع مربوط

.كند رساند و از وي كسب تكليف ميدر صورت عدم امكان توقيف ، مرجع مربوطه اين امر را به اطالع بازپرس مي
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امضاي كند و پس ازبازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي،پس از وصول

.كنديا در محل مناسب نگهداري مينمايدميآن را پيوست پرونده ،متهم

.شوداستنكاف متهم از امضا يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي

كننده يا به چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشند و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به مرجع ارسال

.شوندصاحبش مسترد مي

ي مأموران مورد اعتماد به وسيلهتشخيص دادگاهموارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسالت محكومان به : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شود گردد و پس از تأييد حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم ميزندان اعمال مي

.رسداطالع دادگاه ميدر صورت عدم تأييد ، مكاتبات و مراسالت ضبط شده و مراتب به 

مؤسسات يا نهادهاي عمومي -هاي دولتي شركت- دولتي مؤسسات-ها سازمان- هامقامات و مأموران وزارتخانه����

- ها و مؤسسات مالي و اعتباري بانك-هاي نظامي و انتظامي سازمان-هاي وابسته به آنها نهادها و شركتغيردولتي و 

ادله و اطالعات راجع ومكلفند اسبابهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام استو دستگاهدفاتر اسناد رسمي

دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري الزم است به درخواست به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و

موافقتبايد با اين درخواستكهسرّيسرّيسرّيسرّيو به كلي و به كلي و به كلي و به كلي مگر در مورد اسناد سرّي دولتي مگر در مورد اسناد سرّي دولتي مگر در مورد اسناد سرّي دولتي مگر در مورد اسناد سرّي دولتي قرار دهند مراجع قضايي در دسترس 

.باشدرئيس قوه قضاييه

به انفصال حسب مورددر صورتي كه عمل وي براي خالصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد متخلف از اين ماده 

.شودميمحكومماه تا يك سال3موقت از خدمات دولتي يا عمومي از 

تواند اختيار خود را به ي قضائيه ميسرّي مربوط به نيروهاي مسلح ، رئيس قوهدر خصوص اسناد سرّي و به كلي : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كند ضرئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تفوي

بسپارداسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري - مدارك -اسناد-گاه متهم نوشتههر����

.تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كندبازپرس مي

به مجازات مقرر براي خالصي متهم از محاكمه محكوم ي آنها مستنكفدر صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه

.دهندكننده ارائه مياما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي شود مي
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.مدارك غير مرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد- اسناد -نوشته

را صادر يقرار ارجاع امر به كارشناسگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند هر����

.كندمي

.كندكارشناس نسبت به آن الزم است به طور دقيق تعييننظر جلب موضوعي را كه بايدبازپرس

.كندانتخاب ميهداراي صالحيت در رشته مربوطدادگستري از بين كارشناسان رسمي به قيد قرعهرا ، كارشناس بازپرس����

.منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختالف نظر نظر اكثريت مالك عمل قرار گيرديدر صورت تعدد كارشناسان عده

.باشندبا هم مساويتخصص از نظراعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

ندارد و يا در اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري باشد يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگسترياگر حوزه::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.ي قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كندتواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزهدسترس نيست بازپرس مي

.كندتعيين ميپيش از ارجاع امركيفيت و ارزش كار- بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت ����

تعيين شده متناسب نبوده است بازپرس ميزان آن را به طور دستمزدگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه هر

.دهدقطعي تعيين و دستور وصول آن را مي

.در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز كند

كه به تشخيص بازپرس داراي عذر آنكارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است مگر ����

.موجه باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود

.در اين صورت كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي مراتب را كتباً به بازپرس اعالم دارد

.جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندمهلت معين را براي اعالم نظر وي مشخص ميبازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس ����

در مواردي كه اظهار نظر مستلزم زمان بيشتر باشد كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده با 

.مهلت را تمديد كنديك باربراي تواندتواندتواندتواندميميميميذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت بازپرس 

.گردد مهلت به كارشناس و طرفين ابالغ ميتمديد 

.شود هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم دادگاه ننمايد كارشناس ديگري تعيين مي
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.دهدچنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتيب اثر مي

.داردحال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صالحيتدار اعالم ميدر هر 

.كند آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد ميهاي الزم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل ميبازپرس پرسش����

درخواست در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد كارشناس مكلف است به

.بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند

شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي نظر كارشناس اخطار ميبه ،دستمزداز ايداع پس جز در موارد فوري����

.شودمراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابالغ مي-خود را تقديم كند

تاريخ ابالغ جهت مالحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه كرده و نظر خود را به توانند ظرف يك هفته از طرفين مي

.طور كتبي اعالم كنند

يهتوانند مخالفت خود با نظريحق حضور دارند ميهنگام اجراي قرار كارشناسي شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه ����

.شوديد مياين امر در صورتمجلس قكارشناس را با ذكر دليل اعالم كنند

به و، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج كردهكارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناسينظريهدر صورت نقص ����

.نمايدو او را براي اداي توضيح دعوت ميكندكارشناس اعالم مي

.شوددر صورتي كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود جلب مي

كارشناسي را ناقص تشخيص دهد قرار تكميل آن را صادر و اجراي يهرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندقرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي

ا اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد اما بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه ي����

.استكارشناسي امتناع كند نظر اكثريت مالك عمل يامضاي نظريه

.بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شودءعدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضا

كارشناس به نظر بازپرس محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان بين نظر آنها اختالف باشد يگاه نظريههر����

را نزد كارشناس يا كارشناسان مذكورياز ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريهبار ديگر2تاتواند بازپرس مي

.ارسال و نظر او را استعالم كندهمتخصص علم يا فن مربوط
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صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر در����

.دهدموضوع را به كارشناس ديگر ارجاع ميكند وميكارشناس را به نحو مستدل رد 

از كارشناس همربوطمقررات قوانين و تواند مطابق ميگردداز تخلف كارشناس متضرر دعوي هرگاه يكي از طرفين ����

.كندي جبران خسارتمطالبه

::::تحقيق از متهم تحقيق از متهم تحقيق از متهم تحقيق از متهم ----جلب جلب جلب جلب - - - - احضار احضار احضار احضار ����

.احضار و يا جلب كندبه عنوان متهم كسي را ، بدون دليل كافي براي توجه اتهامنبايدنبايدنبايدنبايدبازپرس ����

.است4موجب محكوميت انتظامي تا درجه اين مادهمقررات تخلف از ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.آيدبه عمل مياحضاريهاحضار متهم به وسيله ����

د و نسخه ديگر پس از امضا به مأمور ابالغ دگرميابالغمتهم بهشود كه يك نسخه از آن تنظيم مينسخهنسخهنسخهنسخه2222احضاريه در

.شود ميردمست

و نتيجه عدم حضور علت احضار-محل حضور -ساعت -تاريخ-احضار شدهو نام پدر ، نام و نام خانوادگي در احضاريه����

.رسدميمقام قضاييبه امضاي شود وميقيد 

اقتضا كند علت عفت يا امنيت عمومي-متهماجتماعي ، حيثيت مرجع قضايي در جرائمي كه به تشخيص ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.مراجعه كندمرجع قضايي اطالع از علت احضار به دفتر برايتواند شود اما متهم مياحضار ذكر نمي

)روز 5حداقل ( . باشدروز5كمتر از فاصله ميان ابالغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد ����

.شودانجام ميي كارت شناسايي و با ارايهابالغ احضاريه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمي ����

.كندرا به وي تفهيم مي، مفاد احضاريهسواد باشد مأمور ابالغبيهر گاه شخص احضار شده ����

هرگاه ابالغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه ����

هاي كثيراالنتشار و ابالغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامهدنرس

.شوداحضار ميو مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهياتهامعنوانو با ذكر كشوري يا محلي 

.كندبه موضوع رسيدگي و اظهار عقيده ميمهلت مقرر در اين صورت بازپرس پس از انقضاي 
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اتهام در آگهي عنوانعمومي اقتضا كند يا امنيت ، حيثيت متهم يا عفت در جرائمي كه به تشخيص بازپرس: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

....شودموضوع اين ماده ذكر نمي

- ارتباط تصويري از راه دور-) ايميل ( اي و مخابراتي از قبيل پيام نگار رايانه) هاي سيستم( هاي استفاده از سامانه����

با ، ابالغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي ، احضار متهم، ارجاع پروندهي براي طرح شكايت يا دعو، تلفن - نمابر 

.بالمانع استرعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي 

.تواند ابالغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند قضاييه مييقوه����

.گيردمياساس مقررات آيين دادرسي مدني صورتساير ترتيبات و قواعد ابالغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر����

.متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعالم كند) : ك .د.آ.ق178ماده ( ����

:شود جهات زير عذر موجه محسوب مي

اي كه مانع از حضور شودنرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه....الفالفالفالف

ضور شودكه مانع از حيا اوالد ويبيماري متهم و بيماري سخت والدين ، همسر ....بببب

تا درجه سوم از طبقه دومءفوت همسر يا يكي از اقربا....پپپپ

كه موجب عدم امكان تردد مانند سيل و زلزلهبروز حوادث قهريهاي واگيردار و به حوادث مهم از قبيل بيماريءابتال....تتتت

گردد

اشددر توقيف يا حبس بمتهم ....ثثثث

شودعذر موجه محسوب ميتشخيص بازپرسعرفا به ساير مواردي كه ....جججج

پيش از موعد تعيين شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع براي يك بارتواند در ساير موارد متهم مي: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

مهلت را روز 3تا تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات سازد و موافقت وي را أخذ نمايد كه در اين مورد بازپرس مي

.كند تمديد 

.شودبه دستور بازپرس جلب مينيابد يا عذر موجه خود را اعالم نكندحضور بدون عذر موجه متهمي كه ����

وي متهم از احضاريه مطلع نشده استدهد كه احتمالابالغ قانوني شده باشد و بازپرسدر صورتي كه احضاريه::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.نمايدبار ديگر احضار ميفقط براي يك را 
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:تواند بدون اين كه ابتدا احضاريه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر كندزير بازپرس ميدر موارد ����

.قطع عضو يا حبس ابد است-در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات....الفالفالفالف

وي به ، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني هرگاه محل اقامت....بببب

.دنتيجه نرس

فرار يا مخفي شدن تباني يا بيم در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجودو باالتر5يم تعزيري درجه در مورد جرا....پپپپ

.متهم برود

.جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند جرائم سازمان يافته و اشخاصي كه بهدر مورد ....تتتت

.آيدبه عمل ميجلببرگ جلب متهم به موجب ����

.بايد توسط بازپرس امضا و به متهم ابالغ شودكه حاوي مشخصات متهم و علت جلب استمضمون برگ جلب 

.كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود، متهم را دعوت ميمأمور جلب پس از ابالغ برگ جلب����

تواند از ساير و در صورت نياز مينمايدحاضر ميبازپرس الحفظ نزدتحتچنانچه متهم امتناع كند مأمور او را جلب و 

.مأموران كمك بخواهد

به وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين در همان روزبه عمل آيد و روزدر جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد ����

.تكليف شود

ااحتمال فرار متهم ب- كيفيت ارتكاب جرم - وضعيت متهم-تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.نظر بازپرس است

.كندبازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي

باشد برگ جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري بودن متهم به نظر بازپرس محرزدر صورتي كه متواري����

.بازپرس حاضر كنند گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و نزدقرار مي

عدم جلب متهم را علتعلت در مدت تعيين شده ممكن نباشد ضابطان مكلفندچنانچه جلب متهم به هر::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.گزارش كنند
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، تواند برگ جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي اودر صورت ضرورت بازپرس مي::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.تحويل دهند و كنند را جلب ه متهم مربوطضابطان حوزه قضايي 

در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را ::::3333تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.از مقام قضايي أخذ كنند

ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام ����

.متهم را نزد او حاضر كنندوقت اداريقضايي جانشين در اولين 

.در صورت تأخير از تحويل فوري متهم بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود 

.ساعت باشد24بيش از نبايدبه هر حال نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك 

.ماده الزامي استاين اين قانون در خصوص متهمان موضوع 53تا 49رعايت مقررات مواد ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

از شعبه بازپرسي خارج و جلسم، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتقاضي كشيكقاضي كشيكقاضي كشيكقاضي كشيكايام تعطيالت متواليدر ����

به شعبه مزبور اعاده با شرح اقدامات ، پرونده را و در نخستين روز پس از تعطيلينمايدتصميم مقتضي اتخاذ مي

.كندمي

هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري ، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس تشخيص ����

نزد او پرس حاضر شود در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات ، بازپرسدهد نتواند نزد بازمي

.آوردتحقيقات الزم را به عمل ميو رودمي

، دستور منع خروج وقوع جرميتواند با توجه به اهميت و ادلهبازپرس ميتا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده����

.او را از كشور صادر كند

.قابل تمديد استده ووبماه 6مدت اعتبار اين دستور 

، ممنوعيت خروج منتفي شده و مراتب ترك يا منع تعقيب-در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي

.شوداطالع داده ميهبالفاصله به مراجع مربوط

وانند تمراجع مربوطه نميومنتفي استبه خودخود دستور اينمنقضي شوددستور منع خروجيكه مدت مندرج در در صورت

.مانع خروج شوند 
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24حداكثر ظرفتحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان بازپرس مكلف است بالفاصله پس از حضور يا جلب متهم����

مبادرت به تحقيق اين قانون98ي با رعايت مادهتوسط ضابطان دادگستريساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او

.نمايد

دادستان انجام تحقيقات را به به داليل قانوني ،از شروع تحقيقات امتناع وييا عذر موجه بازپرس يا تغيبدر صورت

.كندبازپرس ديگر يا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول مي

ساعت بدون اين كه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود بازداشت 24تحت نظر قرار دادن متهم بيش از : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودو مرتكب به مجازات قانوني محكوم ميشده غير قانوني محسوب 

.تحقيقات مقدماتي يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد يتواند در مرحلهمتهم مي) : ك .د.آ.ق190ماده ( ����

.اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهيم شود

.شودچنانچه متهم احضار شده باشد اين حق در برگ احضاريه قيد و به او ابالغ مي

آن مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون با كسب اطالع از اتهام و داليل تواند وكيل متهم مي

.الزم بداند اظهار كند 

.شود اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي

.شودتحقيقات مياعتبارييوكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بهمراه داشتنسلب حق ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

ي حيات يا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحلهمجازات آن سلب در جرايمي كه::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كند تحقيقات مقدماتي ننمايد بازپرس در اين مرحله براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي

.جاري است 191در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطروحه مربوط به منافي عفت باشد مفاد ماده ::::3333تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

را با اسناد يا مدارك پرونده- مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراقچنانچه بازپرس) : ك .د.آ.ق191ماده ( ����

، قرار عدم با ذكر دليليا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور باشدمنافي بداندضرورت كشف حقيقت

.كندرا صادر ميآنهادسترسي به 

.قابل اعتراض در دادگاه صالح استروز3شود و ظرف اين قرار حضوري به متهم يا وكيل وي ابالغ مي

.تصميم دادگاه قطعي است -كندگيري العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم دادگاه مكلف است در وقت فوق
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االمكان به صورت حتيدر دادسرا كه به آنهاگذشتيم قابلجرااست مگر درغير علني و انفراديغير علني و انفراديغير علني و انفراديغير علني و انفراديتحقيق از شاكي و متهم����

سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به در صورت امكان شود و بازپرس مكلف است رسيدگي ميترافعي

.ميانجيگري نمايد

نام ، مشخصات متهم شامل نامنمايد و سپساوراق هويت متهم را مالحظه ميبازپرس ابتدا ) : ك .د.آ.ق193ماده ( ����

سابقه ، مذهب ،، تابعيت ، تعداد فرزند، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، شغل، سن، شهرت، نام پدرخانوادگي

، ، روستا، دهستان، بخشو همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او اعم از شهردر موارد ضروري و مرتبطكيفري

به طور و شماره تلفن ثابت و همراه او را)ايميل ( پيام نگار ، ملي، شماره ، شماره و كد پستي منزل، كوچهخيابان

.كند به نحوي كه ابالغ احضاريه و ساير اوراق قضايي به متهم به آساني مقدور باشد دقيق پرسش مي

نمايدميكند محلي را كه براي اقامت خود اعالم بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي) : ك .د.آ.ق194ماده ( ����

اي كه ابالغ ممكن باشد محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل جديد را به گونه

.شودفرستاده ميي قبليشدهاعالمها و ساير اوراق قضايي به محل اقامت اعالم كند و در غير اين صورت، احضاريه

اي كه ابالغ اوراق دشوار باشد پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان علل به گونهتغيير محل اقامت به منظور تأخير و ت

.شودابالغ ميي قبليشدهاعالممحل 

.كندتشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي

.از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز الزم استاين مادهرعايت مقررات 

.مراقب اظهارات خود باشدكه كند اعالم ميبه وي متهم حقوق به با توجه بازپرس پيش از شروع به تحقيق ����

مؤثر نمايد كه اقرار يا همكاريو به او اعالم ميكندآن را به شكل صريح به او تفهيم مييسپس موضوع اتهام و ادله

.كندتواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش ميوي مي

.آن باشديمرتبط با اتهام و در محدوده-روشن- ها بايد مفيدپرسش

.اجبار متهم ممنوع است-اكراه -تلقيني يا همراه با اغفالپرسش

.تواند در صورت طرح سؤاالت تلقيني يا ساير موارد خالف قانون به بازپرس تذكر دهد وكيل متهم مي::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

.است 4انتظامي تا درجه محكوميتاين قانون موجب 195تا 193تخلف از مقررات مواد ����
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در صورتمجلس قيد امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات ، صورت مراتب اين تواند سكوت اختيار كند در ميمتهم����

.شودمي

.كنداز متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي،حضورييمواجههمواردبازپرس جز در ����

.متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند 

به امضا يا اثر انگشت پس از قرائت براي متهم تبديل و يا تحريف نوشته شود و -ها بايد بدون تغييرپاسخ پرسش����

.متهم برسد

.مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند نويسدميمتهم باسواد خودش پاسخ را 

مترجم يستكه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نو مطلعيشاهد- متهم - مدعي خصوصي-بازپرس براي شاكي����

.كننداز بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به مترجم رسمي مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميمورد وثوق 

.مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند

.ي مترجم مورد وثوق نيستعدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه

كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد فرد مورد وثوقي كه و مطلعيشاهد-متهم - مدعي خصوصي- بازپرس براي شاكي����

.كندتوانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد به عنوان مترجم انتخاب مي

.مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند

.نويسد تا به طور كتبي پاسخ دهندمينسؤال را براي آناشعبهر قادر به نوشتن باشند منشي چنانچه افراد مذكو

تحقيقات الزم را از نزديكان استمتهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بودهكه احتمال دهدهرگاه بازپرس در جريان تحقيقات ����

، پرونده را با صدور قرار كند و با احراز جنوننظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميوآوردمياو و ساير مطلعان به عمل 

.فرستدنزد دادستان ميموقوفي تعقيب

شخص مجنون بنا بر ضرورت حسب دستور چنانچه جنون استمرار داشته باشد بازپرس نظردر صورت موافقت دادستان با 

منتقل سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان 

.شودمي
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باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان به مجازات امتناع از دستور مقام مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي

.شوندقضايي مطابق قانون مجازات اسالمي محكوم مي

.شود مستلزم پرداخت ديه باشد طبق مقررات مربوطه اقدام ميچنانچه جرايم مشمول اين ماده: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

و باالتر است و همچنين در 4تعزير درجه - حبس ابد - قطع عضو -در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ����

بازپرس ي كامل مجني عليه يا بيش از آن است ي آنها ثلث ديهجنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه

.ي شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايدمكلف است در حين انجام تحقيقات دستور تشكيل پرونده

:گردد حاوي مطالب زير است ي عمل مجرمانه تشكيل مياين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده

عي متهماجتما-خانوادگي - گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي ....الفالفالفالف

پزشكيگزارش پزشكي و روان....بببب

::::و مطلعان و مطلعان و مطلعان و مطلعان احضار و تحقيق از شهود احضار و تحقيق از شهود احضار و تحقيق از شهود احضار و تحقيق از شهود ����

، شخصي كه حضور يا ربط ذيبازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعالم مقامات ����

.كندبرابر مقررات احضار ميضروري تشخيص دهدتحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع 

.شود جلب ميداشته باشد نخود عذر موجهي عدم حضوردر صورتي كه شاهد يا مطلع براي ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

و در صورت عدم حضور جلب شودبازپرس آن عذر را بپذيرد مجدداً احضار ميدر صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و

.شودمي

تواند به صورت ميآنانصورتي كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد تحقيق از در: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به عمل آيد

ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق 24باشد بايد حداقل مسلحهد يا مطلع از نيروهاي ادر صورتي كه ش����

.فرمانده يا رئيس او دعوت شود

.بفرستد فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي شخص احضار شده را در موقع مقرر 

.استغيرعلنيغيرعلنيغيرعلنيغيرعلنيقبل از رسيدگي در دادگاهتحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان����
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كند و منشي اطالعات ايشان را ثبت ميكنديك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق ميهربازپرس از ����

.رساندو به امضاء يا اثر انگشت آنان مي

ن بالمانع است كه دليل ضرورت بايد در صورتمجلس آنايمواجههدر موارد ضرورت يا تحقيق مجدد از شهود و مطلعان 

.قيد شود

به ترتيبي كه نو سپس از آناكند مي، بازپرس ابتدا اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد حضور شهود و مطلعانپس از ����

.دنمايتحقيق مياز جهت تقدم و تأخر صالح بداند

، نام نامكند وحرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم ميبازپرس پيش از شروع به تحقيق����

شماره تلفن ثابت و ، ) ايميل ( نگار پيام، ، محل اقامت، مذهب، ميزان تحصيالت، شغل، سن، نام پدرخانوادگي

ي خادم و مخدومي شاهد يا مطلعي قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطهو درجههمراه و سابقه محكوميت كيفري 

.كندلس قيد ميدر صورتمجنمايد وميبا طرفين پرونده را سؤال 

كنم كه جز به خداوند متعال سوگند ياد مي(: كندشاهد و مطلع پيش از اظهار اطالعات خود به اين شرح سوگند ياد مي����

).حقيقت را بيان كنمتمام به راستي چيزي نگويم و 

اظهارات او را براي اطالع نباشد بدون ياد كردن سوگندشهادت تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط بازپرس مي����

.بيشتر استماع كند

اثر انگشت شاهد يا ياءد و به امضاگردشود سپس متن آن قرائت مياظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي����

.رسدمطلع مي

مراتب در صورتمجلس انگشت امتناع ورزد يا از اداء شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشديا اثرءچنانچه از امضا

.رسد شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي بازپرس و منشي ميقيد مي

را بپرسد و پاسخ را در يا اداء شهادت بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضا يا اثر انگشت ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.صورتمجلس قيد كند

شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از متهم احضار نشده از قبيل تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان ����

.تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود
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وجود داشته انآنشاهد يا مطلع و يا خانواده برايهرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي ) : ك .د.آ.ق214ماده ( ����

ضروري باشد بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده تدابير اناما استماع اظهارات آنباشد

:كندزير را اتخاذ مي

حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهميعدم مواجهه....الفالفالفالف

و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع، مشخصات خانوادگي عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت....بببب

استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور....پپپپ

و يا وجود قرائن يا شواهد يا شاكي توسط متهم يا متهمان حسب مورد در صورت شناسايي شاهد يا مطلع : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع تدابير الزم را از قبيل آموزش ان ،آنمبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي 

.كنداتخاذ ميانبراي حفاظت از سالمت جسمي و روحي يا تغيير مكان آن

.ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شود نيز اجراء ميي رسيدگي دادگاهدر مرحلهآن 1ي و تبصرهترتيبات مقرر در اين ماده::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل يدر صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه����

ن ناشي از ترك شغل را كند و ضرر و زيااي كه قوه قضاييه اعالم مياياب و ذهاب را طبق تعرفهيخود شود بازپرس هزينه

.كندمكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مياكي را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و ش

هاي مذكور از محل به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد هزينهشاكيهرگاه 

.شودپرداخت ميي قضائيهاعتبارات مصوب قوه

هاي مذكور در اين ماده خودداري كند استماع شاكي با وجود مالئت از پرداخت هزينهجرايم قابل گذشتجرايم قابل گذشتجرايم قابل گذشتجرايم قابل گذشتهرگاه در

.آيد شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي

پرداخت ي قضائيهمصوب قوهاعتبارات ز محل هاي مذكور به دستور بازپرس اهزينهقابل گذشتقابل گذشتقابل گذشتقابل گذشتجرايم غيرجرايم غيرجرايم غيرجرايم غيرولي در 

.شودمي

پرداخت ي قضائيهاعتبارات مصوب قوهمحل هاي مذكور ازينهزگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد ههر

.شودمي
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در صورتي كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان زياد و ����

يابد وميدر محل حضور بازپرسباشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضا كنديا چند محليك محلدر 

.كندمبادرت به تحقيق مي

::::قرارهاي تأمين و نظارت قضايي قرارهاي تأمين و نظارت قضايي قرارهاي تأمين و نظارت قضايي قرارهاي تأمين و نظارت قضايي ����

تضمينوجلوگيري از فرار يا مخفي شدن او - و حضور به موقع وي به منظور دسترسي به متهم) : ك .د.آ.ق217ماده ( ����

يكي از و تحقيق الزم در صورت وجود داليل كافيبازپرس پس از تفهيم اتهامبراي جبران ضرر و زيان وي ،ديدهحقوق بزه

:كندميقرارهاي تأمين زير را صادر 

التزام به حضور با قول شرف....الفالفالفالف

التزام به حضور با تعيين وجه التزام....بببب

قول شرفبا التزام به عدم خروج از حوزه قضايي ....پپپپ

التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام....تتتت

مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزامصورت هفتگي يا ماهيانه به التزام به معرفي نوبتي خود به . . . . ثثثث

از اخذ تعهد پسبا موافقت متهم و به حضور با تعيين وجه التزام نيروهاي مسلحالتزام مستخدمان رسمي كشوري يا ....جججج

از سوي سازمان مربوطنپرداخت از محل حقوق آنا

با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده التزام به عدم....چچچچ

تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات

الكفالهاخذ كفيل با تعيين وجه....حححح

مال منقول يا غيرمنقول-نامه بانكيضمانت-اعم از وجه نقداخذ وثيقه . . . . خخخخ

بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني....دددد
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صادر قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام،الفدر صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شود صادر ميقرار كفالت)ث -ت - پ -ب ( و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي شود مي

.ممكن استبا اجازه قاضيقضايي يهخروج از حوز) ت -پ ( در مورد بند : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

امكان پذير به طريق ديگر ديده در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزهجرائم غير عمديدر : : : : 3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

.صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيستباشد

هاي ذاتي دادگاهصالحيتدرم ارتكابي يشود مگر آنكه رسيدگي به جراتأمين واحد صادر ميبراي اتهامات متعدد متهم قرار����

.شودقرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي،كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صالحيت هر دادگاهمختلف باشد

.ديده كمتر باشدحال از خسارات وارد به بزهالكفاله و وثيقه نبايد در هر، وجهمبلغ وجه التزام����

قرار مبلغ قابل پرداختاز سوي بيمهديده از طريق بيمه قابل جبران است بازپرس با لحاظدر مواردي كه ديه يا خسارت زيان

.كندصادر ميمتناسبتأمين

.، وثيقه بسپارد بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار استدر صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل����

.تواند در هر زمان با معرفي كفيل آزادي وثيقه را تقاضا كنددر اين صورت متهم مي

.الكفاله محل ترديد نباشدبراي پرداخت وجهبه تشخيص بازپرسشود كه اعتبار اوكفالت شخصي پذيرفته مي����

.رساندبه نظر دادستان ميفوري چنانچه بازپرس مالئت كفيل را احراز نكند مراتب را 

.ي آن اظهارنظر كند دادستان موظف است در همان روز رسيدگي كرده و درباره

.تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است

.شودتوسط دادستان مراتب در پرونده درج ميدر صورت تأييد نظر بازپرس 

.بالمانع است ماده اين با رعايت مقررات حقوقيكفالت اشخاص پذيرش : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

تخلف از . در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي صدور قرار قبولي وثيقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعكس مي شود����

.به باال است4مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه 

.شوددر صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي����

.به باال است4تخلف از اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه 
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ءگذار خود نيز آن را امضاپس از امضاي كفيل يا وثيقهنمايد وميقبول وثيقه يا كفالت قرار صادر موردبازپرس در ����

.دهدميانگذار تصوير قرار را به آندرخواست كفيل يا وثيقهباكند و مي

گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه����

وثيقه طبق مقررات اين وصول ياالكفاله گذار وجهعدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقهوعدم حضور او بدون عذر موجه 

.شودميضبطقانون 

.الزامي استگذار نيزاين قانون نسبت به كفيل و وثيقه194تفهيم مفاد ماده ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.قرار تأمين بايد به متهم ابالغ و تصوير آن به وي تحويل شود����

.شوداعزام درج مييهمنتهي به بازداشت گردد مفاد قرار در برگقرار تأمين در صورتي كه 

شود ميمعرفي گاهبازداشتبه تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه شودميمتهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر ����

بازداشتاصل قرار منتهي بهنسبت بهروز از تاريخ ابالغ قرار بازپرس10تا مدت تواند ، متهم مياما در صورت بازداشت

.اعتراض كنديا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه

افرادي كه به را به منظور دسترسي متهمالزم ي قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيداتمرجع صادركننده: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كند فراهم كنند معرفي ميگذار كفيل يا وثيقهوي براي يافتن 

شرايط قانوني مرجع صادرهر زمان كه متهم كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هر چند خارج از وقت اداري باشد در صورت وجود 

.ي قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستندكننده

دهنده رسيدي حاوي ساعت و تاريخ تحويل ثبت و تحويلبازداشتگاهدر سوابق توسط مأمور رسمي مراتب تحويل متهم ����

.كندمتهم اخذ و به بازپرس تسليم مي

يا تواند حسب مورد رفع مسؤوليتدادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتحقيقات وگذار در هر مرحله ازكفيل يا وثيقه����

.خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند يآزادي وثيقه

.مرجع مزبور مكلف است بالفاصله مراتب رفع مسئوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد

تواند اعزام وي گذار نيز ميسوي ساير مراجع بازداشت باشد كفيل يا وثيقهدر مواردي كه متهم به علت ديگري از : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شود در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي- را درخواست نمايد 
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دادرسي يا اجراي حكم ضرورت دارد ، گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقاتخواستن متهم از كفيل يا وثيقه����

.ممنوع است

.است 4تخلف از اين مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است در صورتي كه ) : ك .د.آ.ق230ماده ( ����

.شوداحضار ميحضورش الزم باشد

، وجه التزام تعيين شده به دستور اخطاريهصورت ابالغ واقعيحاضر نشده دربدون عذر موجهكه متهم هرگاه ثابت شود 

.شود دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي

شود كه گذار اخطار ميه كفيل يا وثيقهچنانچه متهم ، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد ب

.متهم را تحويل دهدماه1ظرف 

از وثيقه معادل الكفاله اخذ و يا، به دستور دادستان حسب مورد وجهدر صورت ابالغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم

.شودوجه قرار ضبط مي

اجرا كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در واحد اجراي احكام 

.شود مي

.شودهاي ضروري مربوط به اجراي دستور به وثيقه گذار مسترد ميمبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه پس از كسر هزينه::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

محل اقامت واقعي نشاني، منظور عدم امكان ابالغ واقعي اخطاريهگذار به، كفيل يا وثيقهگاه ثابت شود كه متهمهر����

هر نحو ديگر كفالت يا وثيقه اعالم نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا بهيكنندهيا تغيير آن را به مرجع قبول

به اين منظور امكان ابالغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود ابالغ قانوني اخطاريه براي ضبط 

.الكفاله و يا وجه التزام كافي استوجهاخذ ،وثيقه

الكفاله له در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجهو ضرر و زيان محكومهديه با رعايت مقررات مربوط) : ك .د.آ.ق232ماده ( ����

وي را طبق ،گذار يا كفيل همو وثيقهودعليه حاضر نشمحكومامكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد وشود كهكسر مي

.مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد
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رده وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كيأديهمتضمن تچنانچه قرار تأمين صادر شده) : ك .د.آ.ق233ماده ( ����

از محل لهزيان محكومه بر اخذ ديه و ضرر و عالوو عدم امكان وصول آن از بيمهعليهباشد در صورت عدم حضور محكوم

.شود، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول ميتأمين

هاي فوق با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ ، محكوميتدر صورت حضور و عجز از پرداختدر مورد قرار وثيقه 

.شودمي

متهم حسب مورد بايد نسبت به معرفي قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و ، در صورت فوت كفيل يا وثيقه گذار����

.الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشدمگر آن كه دستور أخذ وجهجديد اقدام كنديكفيل يا ايداع وثيقه

، التزاماخذ وجهيبارهدرروز از تاريخ ابالغ دستور دادستان10ظرف توانند در موارد زير گذار مي، كفيل و وثيقهمتهم����

.كننداعتراضالكفاله و يا ضبط وثيقه وجه

.است) دادگاه عمومي ( 2دادگاه كيفري اعتراضمرجع رسيدگي به اين

رعايت نشده استههر گاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط....الفالفالفالف

اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده استاو را حاضر كردهگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا هر....بببب

گذار به يكي اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه178هر گاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده ....پپپپ

متهم را حاضر كنندانداز آن جهات نتوانسته

اندهر گاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده....تتتت

نبوده استممكن در مهلت مقرر اوبه علت فوت تسليم متهم گذار مدعي شوند گاه كفيل يا وثيقههر....ثثثث

رأي .كندميخارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي ، دادگاه در تمام موارد فوق::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.دادگاه قطعي است

نزديكترين 2دادگاه كيفري مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شهرستان آن استان است

به معافيت اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آناندادگاه به ادعاي) ت ( خصوص بند در : : : : 3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كندالكفاله حكم ميالتزام يا وجهآنان از پرداخت وجه
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ز اتمامو پيش اوثيقه يا ضبط الكفاله و التزام يا وجهوجهدر صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ ����

، عمليات اجرايي در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده

.كندرا صادر مياز وجه قرار4/1حداكثر تادستور اخذ يا ضبط

.در اين صورت اعتبار قرار تأمين صادر شده به قوت خود باقي است

.ايداع وثيقه كرده باشد مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كندهر گاه متهم خود 

چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند مكلف 

.است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند

گذار كند متهم حسب مورد نسبت به معرفي كفيل يا وثيقهليت خود را درخواست ئودر صورتي كه شخص ثالث رفع مس

.كندجديد اقدام مي

، معادل وجه مقرر را دستور ضبط بخشي از وجه قرارروز از تاريخ ابالغ10ظرف يا كفيلگاه متهم يا وثيقه گذارهر: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.به صورت كامل به قوت خود باقي استرهو اعتبار قرار تأمين صادشودميبه صندوق دولت واريز كند ضبط انجام ن

بر توجه كافيمورد جرائم زير كه قرائن و امارات مگر درصدور قرار بازداشت موقت جايز نيست) : ك .د.آ.ق237ماده ( ����

:كندداللت اتهام به متهم 

عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني ، جناياتي كه قطع ياجرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ....الفالفالفالف

.استتر از آن عليه يا بيشي كامل مجنيي آنها ثلث ديهميزان ديه

.و باالتر است 4جرايم تعزيري كه درجه ....بببب

) شرط ( و باالتر است5آنها درجه مجازات قانوني كه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور....پپپپ

ي به وسيلهكه ، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص تظاهرو آزار و اذيت بانوان و اطفال و ايجاد مزاحمت ....تتتت

.انجام شود اسلحه نوعهرچاقو يا

مشمول جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي كه - خيانت در امانت -اختالس -ارتشاء -كالهبرداري- سرقت....ثثثث

م مذكور ييك از جرامحكوميت قطعي به علت ارتكاب هريمتهم داراي يك فقره سابقهاده نباشد و اين م) ب ( بند 

.باشد
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از تاريخ به جزء قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلحموضوع قوانين خاصالزاميموارد بازداشت موقت : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شدن اين قانون ملغي استءاالجراالزم

:منوط به وجود يكي از شرايط زير استي قبل موارد مذكور در مادهدرصدور قرار بازداشت موقت ) : ك .د.آ.ق238ماده ( ����

متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد بودنآزاد....الفالفالفالف

.و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع كنند

.نتوان از آن جلوگيري كرديهنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر....بببب

.ي آنان و خود متهم شودشهود يا خانواده-موجب به خطر افتادن جان شاكي - مخل نظم عمومي آزاد بودن متهم. . . . پپپپ

.آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود يباشد و مستند قانوني و ادلهقرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه ����

.شودبا صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفي مي

.شود ي اعزام قيد ميچنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شود دليل آن در برگه

.ارسال شودفوري نزد دادستانقرار بازداشت متهم بايد ����

.كتبي به بازپرس اعالم كندبه طور نظر خود را ساعت24حداكثر ظرفدادستان مكلف است 

در اين و متهم تا صدور رأي دادگاه است بازداشت متهم موافق نباشد حل اختالف با دادگاه صالح قرار گاه دادستان با هر

.شودبازداشت ميكندروز تجاوز نمي10حداكثر از مورد كه 

با موافقت آن نباشد بازپرس يگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامههر) : ك .د.آ.ق241ماده ( ����

.كندفوري از متهم رفع بازداشت ميدادستان 

.در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس حل اختالف با دادگاه صالح است 

.تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كندبداند مياگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع 

.كندبه درخواست متهم اظهارنظر ميبه طور مستدل راجعروز5ظرف فوري و حداكثر بازپرس

.شودو قرار رد به متهم ابالغ ميمراتب رد در پرونده ثبت متهم از سوي بازپرسدر صورت رد درخواست

.به آن اعتراض كند روز10ظرف تواند متهم مي

.اين درخواست را مطرح كندتواند ميدر هر ماه فقط يك بارمتهم 
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به علت ماه1تا م يو در ساير جراماه2تا اين قانون 302ماده)ت -پ - ب-الف( هايم موضوع بنديگاه در جراهر����

بازپرس مكلف وداتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشيپروندهماند و ب، متهم در بازداشت صدور قرار تأمين

.به فك يا تخفيف قرار تأمين است

.شودو مراتب به متهم ابالغ ميءاگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد با ذكر علل مزبور قرار ابقا

.كنداعتراضبه دادگاه صالح روز از تاريخ ابالغ10تواند از اين تصميم ظرف متهم مي

.شودانجام ميبدون نياز به موافقت دادستانفك يا تخفيف قرار 

.است حل اختالف با دادگاهابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان 

حل اختالف با دادگاهصورت مخالفت دادستان يا ابقاء بازداشت موقت بايد به تأييد دادستان برسد و در فك يا تخفيف

.است 

.شودماه اعمال مي1ماه يا هر 2، حسب مورد، هر گاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين مادههر

.حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كندبه هر

تجاوز سال1از و در ساير جرايم سال2از در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات ، مدت بازداشت موقت 

.كندنمي

نصاب حداكثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهي منتهي به : : : : 1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودبازداشت متهم را نيز شامل مي

اين قانون در صورتي است كه 241، موضوع ماده تكليف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.ماده نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشداين وفق 

يا تخفيف ندتواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون قرار تأمين صادر شده را تشديد كبازپرس مي����

.دهد

.تشديد يا تخفيف قرار تأمين اعم است از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي����

.درخواست كند
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شود و بازپرس طبق نظر دادگاه ارسال ميبهگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده براي رفع اختالف هر

.كنددادگاه اقدام مي

تواند حسب مورد از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است درخواست تشديد پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي

.يا تخفيف تأمين كند

.تواند تخفيف تأمين را درخواست كندنيز ميمتهم 

.خواهي نسبت به حكم مانع از آن نيست كه دادگاه صادر كننده حكم به اين درخواست رسيدگي كندفرجامتقاضاي 

.شوددرصورت رد درخواست مراتب رد در پرونده ثبت مي

.تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است

تواند بيش از يك بار مطرح نميبه شرح مقرر در اين ماده در مورد تشديد يا تخفيفتقاضاي دادستان يا متهم ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شود

اتخاذ تصميم نسبت به تخفيف يا تشديد آن خود چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمين صادر شده متناسب نباشد ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.نمايد مي

اين قانون مكلف است در وقت فوق العاده به 244- 242-240دادگاه صالح موضوع مواد ) : ك .د.آ.ق245ماده ( ����

.اختالف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد

.تصميم دادگاه قطعي است

شده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد نمتهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأمين اخذ يدر مواردي كه پرونده����

.كندصادر ميقرار تأمين يا نظارت قضاييدادگاه خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون 

چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود اين قرار طبق مقررات اين قانون قابل اعتراض در دادگاه 

.استاستان تجديدنظر 

قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از ،تواند متناسب با جرم ارتكابي عالوه بر صدور قرار تأمين بازپرس مي����

:صادر كندبراي مدت معيندستورهاي زير است

بازپرستعيين شده توسطبه مراكز يا نهادهايي خود ايهمعرفي نوب....الفالفالفالف
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منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري....بببب

هاي مرتبط با جرم ارتكابيمنع اشتغال به فعاليت....پپپپ

ممنوعيت از نگهداري سالح داراي مجوز....تتتت

ممنوعيت خروج از كشور....ثثثث

تواند ميمقام قضاييهتضمين الزم براي جبران خسارات وارديدر صورت ارائه8و 7جرايم تعزيري درجه در::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.به صدور قرار نظارت قضايي اكتفا كندفقط

.قابل اعتراض در دادگاه صالح است روز10ظرف قرارهاي موضوع اين ماده ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.باشد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ميروز10ظرف چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود 

.استماه و قابل تمديد6مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور ����

و مراجع مربوطه شودمنتفي ميخود به خودي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور در صورت

.توانند مانع از خروج شوندنمي

مجاز هاي ، سالح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلدر صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سالح داراي مجوز����

.كندپروانه اعالم مييشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر كنندهنگهداري سالح تحويل مي

- ادله و اسباب اتهام- شدت مجازات-با نوع و اهميت جرموقرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه بوده����

- سن-وضعيت روحي و جسمي-سابقه متهم- از بين رفتن آثار جرماحتمال - احتمال فرار يا مخفي شدن متهم

.شخصيت و حيثيت او متناسب باشد- جنس

.استبه باال4از درجه اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

اجراي شروع به با نديا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كودعليه در مواعد مقرر حاضر شگاه متهم يا محكومهر����

، تعليق صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيبو ياحبس و تبعيد يا اقامت اجباري و اجراي كامل ساير مجازاتها

.شود، قرار تأمين يا نظارت قضايي لغو مياجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت

.شودبه مراجع مربوط اعالم ميقضايي اين امر بالفاصلهتأمين يا نظارتدر صورت الغاي قرار::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

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


56 سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      - - - - 93939393قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري 

تأييد كه بايد بهبنا به درخواست وي مايدتخلف نرا رعايت نظارت قضايي قرار متهم دستورهاي مندرج در كهدر صورتي����

.با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهدتوانددادگاه ميبرسد و يا پيشنهاد دادستان ،دادستان

لغو و قرار تأمين نظارت گاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است تخلف كند قرار هر����

تبديل ، قرار صادر شده به قرار تأمين متناسب شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقلتشديد مي

.شودمفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم تفهيم مي-دگردمي

.توان قرار صادر را به قرار بازداشت موقت تبديل كرددر اجراي اين ماده نمي::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

ند و از سوي وشميدادرسي به هر علت بازداشت تحقيقات مقدماتي و اشخاصي كه در جريان ) : ك .د.آ.ق255ماده ( ����

اين قانون ، 14ي با رعايت مادهتوانند ميود، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنها صادر شمراجع قضايي

.مطالبه كننداز دولت خسارت ايام بازداشت را 

:در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست����

گناهي خود باشد، مدارك و ادله بياسناديناشي از خودداري در ارائهشخص بازداشت ....الفالفالفالف

قرار داده باشدو بازداشت ، خود را در مظان اتهام به منظور فراري دادن مرتكب جرم....بببب

به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد....پپپپ

ديگر بازداشت باشدقانوني هم زمان به علت ....تتتت

را به جبران خسارت ، درخواست گناهي خودحاكي از بيقطعيرأيابالغماه از تاريخ 6ظرف شخص بازداشت شده بايد ����

.به انتخاب رئيس قوه قضاييه تقديم كندتجديدنظر استاننفر از قضات دادگاه 3از كميسيون استاني متشكل 

.كندحكم به پرداخت خسارت صادر مي، قانون در اين كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر 

258، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده روز از تاريخ ابالغ20ظرف تواند ، اين شخص ميدر صورت رد درخواست

.اين قانون اعالم كند

، متشكل از رئيس كميسيون ملي جبران خسارترسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده در ) : ك .د.آ.ق258ماده ( ����

معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضاييه به عمل ديوان عالي كشور يا يكي از 

.رأي كميسيون قطعي است- آيدمي
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.استدولتبر عهده اين قانون255جبران خسارت موضوع مواد ����

يا تقصير مقامات قضايي باشد دولت پس از جبران - شهادت كذب -جرمياثر اعالم مغرضانهدر صورتي كه بازداشت بر

.تواند به مسؤول اصلي مراجعه كندخسارت مي

آن يشود كه بودجه، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مياين قانون255به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ����

.گرددهر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي

.شود و اجراي آراي صادر شده از كميسيون بر عهده وي استدادگستري اداره مياين صندوق زير نظر وزير 

::::پس از ختم تحقيقات پس از ختم تحقيقات پس از ختم تحقيقات پس از ختم تحقيقات اقدامات بازپرس و دادستان اقدامات بازپرس و دادستان اقدامات بازپرس و دادستان اقدامات بازپرس و دادستان ����

پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود داليل كافي بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم ، به متهم يا وكيل وي بازپرس����

.كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند كند كه براي برائت يا اعالم مي

كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد يا مدركي ابراز نمايد گاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند هر

.بازپرس مكلف به رسيدگي است

حضور نيابد هيچ يك ار آنان بدون اعالم عذر موجه و وندخذ آخرين دفاع احضار شأبرايدر صورتي كه متهم يا وكيل وي ����

.شودبدون اخذ آخرين دفاع اتخاذ تصميم مي

خود ي، مستند عقيدهبازپرس مكلف است به صورت مستدلپس از انجام تحقيقات الزم و اعالم كفايت و ختم تحقيقات����

.در قالب قرار مناسب اعالم كندروز5حداكثر ظرف را 

قرار ( قرار جلب به دادرسي،كافي براي انتساب جرم به متهميادلهوجود و جرم بودن عمل ارتكابيدر صورت بازپرس ����

منع قراربه متهم براي انتساب جرمي كافيولي در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادلهصادر ) مجرميت 

.كندنزد دادستان ارسال ميفوري صادر و پرونده را تعقيب

نزداعالم كند و پرونده را به طور كتبيتحقيقات را مالحظه و نظر خود رايپروندهاز تاريخ وصولروز3ظرف دادستان بايد 

.بازپرس برگرداند

.شودچنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب نباشد قرار موقوفي تعقيب صادر مي
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مواردي را كه براي كشف حقيقت الزم است به تفصيل و بدون هرچنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند صرفاً ����

.خواهدكند و تكميل آن را ميگونه ابهام در پرونده درج مي

.در اين صورت بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است

.3درجه محكوميت انتظامي تاگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت الزم نباشد موجب هر: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شود، پرونده به مرجع صالح ارسال ميدر صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس در خصوص عدم صالحيت����

.كنددر موارد موقوف ماندن تعقيب يا منع تعقيب بازپرس مراتب را به طرفين ابالغ مي

.شودميآزادبالفاصلهو چنانچه متهم بازداشت باشد گردد ميملغي و قرار نظارت قضاييدر اين صورت، قرار تأمين

.قاضي مربوطه مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد

با صدور كيفرخواست از طريق روز2ظرف در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد دادستان ����

.كندبازپرسي بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مييشعبه

حل اختالف به برايخود اصرار كند پروندهيدر هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده����

.شوددادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي

:بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است قرارهايعالوه بر موارد مقرر در اين قانون ����

تقاضاي شاكياناطه به - موقوفي تعقيب - قرار منع تعقيب ....الفالفالفالف

تقاضاي متهمو تشديد تأمين به ءابقا-قرار بازداشت موقت....بببب

تقاضاي متهمقرار تأمين خواسته به ....پپپپ

يك و براي افراد مقيم خارج از كشور روز10مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.از تاريخ ابالغ استماه

بامرجع حل اختالف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض����

.ي است كه صالحيت رسيدگي به آن اتهام را دارددادگاه

دادگاه در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد )دادگاه كيفري استان ( كيفري يكدادگاه انقالب يا دادگاه چنانچه 

.صالح به رسيدگي استمحل2كيفري
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يي2ي دادگاه كيفرحل اختالف با ) نوع جرم يا مصاديق قانوني آن- صالحيت(در صورت اختالف دادستان و بازپرس در����

.كندكه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مياست

يجلسهدر ضاعتراقرارهاي قابلكي يا متهم نسبت بهحل اختالف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شا����

.گيردصورت ميي دادگاهالعادهفوق

الف(هاي م موضوع بندياست مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جراقطعيتصميم دادگاه در اين خصوص 

.تجديدنظر است، اين قرارها مطابق مقررات قابلاين قانون كه در صورت تأييد302ماده )ت - پ -ب-

دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسي را ����

.كندصادر مي

تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد بدون نقض قرار ميدر مواردي كه به نظر دادگاه تحقيقات دادسرا كامل نباشد 

.يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند

.گونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شودموارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هر

.دهدميدر صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ، بازپرس تحقيقات خود را ادامه

بدون با انجام تحقيقات مورد نظر دادگاهدادسراي مربوطهگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود هر����

كندرونده را به دادگاه ارسال مي، مجدداً پصدور قرار

.كندعالم ميستنظر دادگاه ابهامي بيابد مراتب را براي رفع ابهام به دادگاه ااگر در تحقيقات مورد

مكلف است متهم را احضار و ، بازپرس توسط دادگاه و صدور قرار جلب به دادرسيتعقيبمنعنقض قرار در صورت ����

.موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي پرونده را به دادگاه ارسال نمايد

بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب ،نقض قرار موقوفي تعقيبدر صورت ����

.كندرسيدگي و با انجام تحقيقات الزم تصميم مقتضي اتخاذ ميبه پروندهاست

متهم را به بار ديگر توان نميودقرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شجرم نبودن عمل ارتكابيگاه به علت هر����

.اتهام تعقيب كردهمان 
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متهم را به بار ديگر توان نميهرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود 

.براي يك بار قابل تعقيب است دادستانبا نظرهمان اتهام تعقيب كرد مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت 

با توان او را براي يك بار ميبه درخواست دادستاناگر اين قرار در دادگاه قطعي شده باشد پس از كشف دليل جديد 

.صالح براي رسيدگي به اتهام تعقيب كردي دادگاه اجازه

.كنددر صورتي كه دادگاه تعقيب مجدد را تجويز كند بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي

:شودزير قيد ميدر كيفرخواست موارد ����

ي شناسنامه ، ي ملي ، شمارهشماره، ، شغل، سن، شهرت، نام پدر، نام خانوادگيمشخصات متهم شامل نام....الفالفالفالف

و وضعيت تأهل اومحل اقامت ، مذهب ،تابعيت 

يا بازداشت بودن متهم با قيد علت و تاريخ شروع ، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن وآزاد....بببب

بازداشت

اعم از بخش ، دهستان ، روستا ، شهر ، ناحيه ، منطقه ، خيابان و كوچهوقوع جرمو محل ، تاريخ نوع اتهام....پپپپ

اتهامي انتسابادله....تتتت

مستند قانوني اتهام....ثثثث

سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم....جججج

شخصيت يا وضعيت رواني متهمي ي پروندهخالصه....چچچچ

، دادستان آن را ، سهو قلم يا اشتباه بين صورت گيرد تا پيش از ارسال به دادگاهگاه در صدور كيفرخواستهر::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندو پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه موارد اصالحي آن را به دادگاه اعالم مياصالح

.مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيستشودميعنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر ����

را نادرست فقط عنوان اتهامدر صورتي كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه 

پس مبادرت اتهام جديد را به متهم تفهيم تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سمكلف استمكلف استمكلف استمكلف استتشخيص دهد 

.به صدور رأي نمايد 
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با رعايت مقررات رادادسبه وجود آيدآزادي متهم يا تبديل قرار تأمين برايارسال پرونده به دادگاه موجبي قبل ازگاه هر����

.كندقانوني اقدام مي

و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد عدولعدولعدولعدولآنياصل اتهام يا ادلهپس از ارسال پرونده به دادگاه از تواندتواندتواندتوانددادستان نميدادستان نميدادستان نميدادستان نمي����

.به دادگاه اعالم كندشودداليل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث ميتواند يا اصالح كند و فقط مي

رضايت قطعي خود را به در جرائم قابل گذشتدر جرائم قابل گذشتدر جرائم قابل گذشتدر جرائم قابل گذشتگاه شاكي هرو قبل از ارسال آن به دادگاه پس از صدور كيفرخواست ����

.كند، دادستان از كيفرخواست عدول ميدر صورت وجود پرونده در دادسرااعالم كنددادستان

.شودصادر ميبازپرسدر اين صورت قرار موقوفي تعقيب توسط 

صدور قرار هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعالم كند دادستان در صورت فراهم بودن شرايط جرائم غيرقابل گذشتجرائم غيرقابل گذشتجرائم غيرقابل گذشتجرائم غيرقابل گذشتدر 

.كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كندتواند از ميتعليق تعقيب

در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس 

.كندكيفرخواست جديد صادر مي

كيفرخواست هاي مختلف است در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صالحيت ذاتي دادگاه����

.شودهاي صالح صادر مييك از دادگاهجداگانه خطاب به هر

::::تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان ����

ي نوجوانان با عنوان دادسراي ويژهاي از دادسراي عمومي و انقالب و در محل آن شعبهدر معيت دادگاه اطفال و نوجوانان ����

.شود تشكيل ميحضور يك يا چند بازپرس دادستان و با به سرپرستي يكي از معاونان 

از به طور مستقيماين قانون كه 340و 306به جزء جرايم موضوع مواد سال 18تا 15افراد جرايم تحقيقات مقدماتي 

.آيد به عمل ميدر اين دادسراگيردصورت ميسوي دادگاه 

و نوجوانان به عمل در دادگاه اطفال به طور مستقيم سال 15افراد زير تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.دهد ي ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام ميطبق قانون بر عهدهي وظايفي را كه كليهآيد و دادگاه مذكور مي

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


62 سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      - - - - 93939393قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري 

، نسبت به حفظ آالت ضابطان دادگستري مكلفند طفل يا نوجوان باشد هرگاه مرتكب در جرايم مشهود: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت تحقيقات مقدماتي ي ولي اجازه، عاليم و داليل جرم اقدام نمايند ، آثارادوات

.تحويل دهند يا دادگاه اطفال و نوجوان فوري به دادسرا را حسب مورد موظفند متهم دستگيري وي 

.يا دادگاه اطفال و نوجوان نيست مانع از رجوع به دادسرا يل و نيز ايام تعطوقت اداري انقضاي 

در مورد ي شخصيت نيز تشكيل پرونده6و 5جرايم تعزيري درجه در اين قانون 302ي در مادهعالوه بر موارد مذكور ����

.دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است توسط انانونوجاطفال و

، اولياء يا به والدين مرجع قضايي حسب مورد اطفال و نوجانان موضوع اين قانون را در جريان تحقيقات مقدماتي ����

كه ، به هر شخص حقيقي يا حقوقي آنان از پذيرش و يا امتناع دسترسي يا عدم فقدان يا در صورت قانوني سرپرست 

.سپارد ميمصلحت بداند 

.نمايند معرفي قضايي مرجع او را به الزم باشد طفل يا نوجوان حضور هر گاه اشخاص مذكور ملتزمند 

.باشند به دادگاه ميملزم به معرفي خود نيز شخصا سال 18تا 15افراد 

.امكان پذير است سال 15باالي ان هماز متتنها كفيل يا وثيقه أخذ در صورت ضرورت 

دادسرا يا دادگاه اين قانون 237ي در مادهجرايم پي بيني شده كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد از معرفي در صورت عجز 

.را در كانون اصالح و تربيت صادر كند ، قرار نگهداري موقت آنان اين قانون 238ي مادهبا رعايت تواندمي

.است قرار بازداشت موقتو احكام ي آثار تابع كليهقرار نگهداري موقت : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

::::دادستان كل كشور دادستان كل كشور دادستان كل كشور دادستان كل كشور وظايف و اختيارات وظايف و اختيارات وظايف و اختيارات وظايف و اختيارات ����

و ايجاد حسن اجراي قوانين نظامي نظارت دارد و به منظور -انقالب - عمومي ي دادسراهاي بر كليهدادستان كل كشور����

صادر خطاب به مراجع قضايي مذكور و تذكرات و دستورات الزم را اقدام به بازرسي كند تواند دادسراها ميهماهنگي بين 

.نمايد

.كند ميارائه ربط و اجرايي ذيو ساير مراجع قضايي ي قضائيه به رئيس قوههمچنين وي پيشنهادهاي الزم را 
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به موارد تخلف يا ظايف مقرر در اينن فصل و ساير وظايف قانوني خود ودر اجراي كل كشور چنانچه دادستان : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

ايي يا اداري صالح ض، مراجع قي به دادسراي انتظامي قضات براي تعقيب قانونحسب مورد مراتب را جرم برخورد كند 

.كنداعالم مي

.انجام دهند در اعمال نظارت دادستان كل كشور هاي الزم را همكاريي مراجع قضايي و قضات مكلفند كليه: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رئيس و محل تغيير شغل - جايي جابه-انتصابتواند دادستان كل كشور مي����

.پيشنهاد دهد ي قضائيه قوه

پس از كسب هاي عمومي سراسر كشور تغيير شغل و محل خدمت دادستان- جايي جابه-پيشنهاد انتصاب ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.ذيربط با دادستان كل كشور است از رئيس كل دادگستري استان نظر موافق 

پس از كسب نظر موافق از هاي نظامي تغيير شغل و محل خدمت دادستان-جايي جابه-پيشنهاد انتصاب : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.با دادستان كل كشور است رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح

كه نياز ، منافع و مصالح ملي و حسارات وارده به حقوق عمومي راجع به اموال رايم جدر مكلف است دادستان كل كشور ����

.المللي پيگيري و نظارت نمايد داخلي ، خارجي و يا بينصالح ذيمراجع از طريق دارد به طرح دعوي 

ي ديوان عالي كشور مفامات و مسئوالن كشوري به عهدهبه تخلفات و رسيدگي تعقيب در مواردي كه مطابق قانون ����

.گيرد صورت ميتوسط دادسراي ديوان عالي كشور و انجام تحقيقات الزم ماتيداست اقدامات مق

مراتب را به از كشور خروج اشخاص بر ممنوعيت پس از اتخاذ تصميم قانوني در مواردي مراجع قضايي مكلفند كليه����

.ربط اعالم گردد تا از آن طريق به مراجع ذيارسال دارند كل كشور يدادستان

ن توسط آو عدم تمديد اشخاص خروج از كشور ممنوعيت مدت قانوني دادستان كل كشور در موارد انقضاي : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كند خروج اقدام مينسبت به رفع ممنوعيت مراجع مربوطه 

امور محجورين و غايب مفقود االثر -ه ماوقاف عا-امور خيريه -و دعاوي راجع به دولت موارد حقوق عامه هرگاه در����

تشخيص و يا قانوني موازين شرعي خالف بين حكم مذكور را و دادستان كل كشور ود حكم قطعي صادر شسرپرست بي

.نمايد درخواست نقض حكم را ميعالي كشور از ديوان به طور مستدل دهد 
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عرض دادگاه ي همبه شعبهرسيدگي مجدد و پرونده را جهت رأي صادره را نقص ديوان عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا 

.نمايد ي حكم قطعي ارجاع ميصادركننده

::::هاي كيفري هاي كيفري هاي كيفري هاي كيفري تشكيالت و صالحيت دادگاهتشكيالت و صالحيت دادگاهتشكيالت و صالحيت دادگاهتشكيالت و صالحيت دادگاه����

- دادگاه انقالب -) دادگاه عمومي ( دادگاه كيفري دو -) دادگاه كيفري استان ( به دادگاه كيفري يك هاي كيفري دادگاه����

.شوند ميتقسيمهاي نظامي دادگاه-دادگاه اطفال و نوجوانان 

.شود تشكيل ميهر شهرستان ي قضايي در حوزهالبدلرئيس يا دارس عليبا حضور2222دادگاه كيفري دادگاه كيفري دادگاه كيفري دادگاه كيفري ����

شود كه در اين وضعيت تشكيل ميمستشار3و در غياب رئيس با حضورمستشار2رئيس و با حضور 1111دادگاه كيفري دادگاه كيفري دادگاه كيفري دادگاه كيفري ����

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

تشكيل ها ي قضايي شهرستاندر حوزهييه ي قضادر مركز استان و به تشخيص رئيس قوه1دادگاه كيفري : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شود مي

در حوزه ي 1دادگاه كيفري ترين در نزديكبه جرايم موضوع صالحيت آن هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است در حوزه

.شود قضايي آن استان رسيدگي مي

.انجام وظيفه كند به جاي رئيس يا مستشار تواند حسب مورد ميالبدل دادرس علي: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

و دادگاه 1در دادگاه كيفري هاي تجديدنظر عضويت مستشاران دادگاهاستان ، با انتخاب رئيس كل دادگستري همچنين 

.كنند بالمانع است در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميانقالب 

.شوند تبديل مي2و 1هاي كيفري موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي دادگاه::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

زمان ثبت مقررات از نظر صالحيت رسيدگي تابع در دادگاه ثبت شده است اين قانون االجرا شدن كه تا تاريخ الزميجرايم

.شود انجام ميدر همان شعب مرتبط و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون است

.تيز جاري است هاي نظامي و دادگاهدر مورد دادگاه انقالب اين تبصره 

با اين قانون 302ي ماده) ت -پ - ب - الف ( هاي مندرج در بندمجازات براي رسيدگي به جرايم موجب دادگاه انقالب ����

.شود تشكيل ميمستشار 2حضور رئيس و 
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. شود البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مييا دادرس عليبا حضور رئيس دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات 

تعدد قاضي در مواردي كه با ، در دادگاه انقالببه شرح مندرج در اين قانون 1دادگاه كيفري مقررات دادرسي : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.جاري است كند ميرسيدگي 

.مشورتي است نظر مشاوران - شودتشكيل ميشاورو دو ميك قاضي با حضور دادگاه اطفال و نوجواناندادگاه اطفال و نوجواناندادگاه اطفال و نوجواناندادگاه اطفال و نوجوانان����

.شود بر حسب نياز تشكيل مياطفال و نوجوان دادگاه يك يا چند شعبه ي قضايي شهرستان در هر حوزه: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

جرايم اطفال و نوجوان به جزء ي جرايم به كليهنشده است در محلي تشكيل و نوجوانان اطفال تا زماني كه دادگاه 

. شودميرسيدگي دهد وظايف آن را انجام ميكه يا دادگاهي 2در دادگاه كيفري اين قانون 315ي مادهمشمول 

.شود دادگاه عمومي بخش تشكيل مي، ي بخش در حوزهي قضائيه قوهرئيس به تشخيص ضرورت در صورت ����

.كند ميرسيدگي 2دادگاه كيفري در صالحيت اين دادگاه به تمامي جرايم 

ميزان كه به لحاظ قلت جديد هاي در شهرستانتشكيل دادگاه عمومي بخش ي قضائيه قوهرئيس تشخيص به : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.دادگستري نباشد بالمانع است ضرورتي به تشكيل و كيفري حقوقي دعاوي 

و كيفري حقوقي ميزان دعاوي كثرت هايي كه به لحاظ ي قضايي بخشدر حوزهي قضائيه تشخيص رئيس قوهبه : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شهرستان بالمانع است و تشكيالت دادگستري صالحيت با همان تشكيل دادگستري كند ايجاب ميضرورت 

به تعيين او يا يكي از دادياران يا معاون دادستان ، 2كيفري يهادر تمامي جلسات دادگاه) : ك .د.آ.ق300ماده ( ����

كه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد مگر اين كه دادگاه حضور يابند از كيفرخواست براي دفاع توانند ميدادستان 

.الزامي است ي او حضور دادستان يا نماينده1در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري 

.بداند الزامي حضور آنان را دادگاه آن كه مگر شود نميرسيدگي توقف اشخاص موجب حضور اين ولي عدم 

.صالحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صالحيت مرجع ديگري باشد2دادگاه كيفري ����

:شودرسيدگي مي1كيفري دادگاه جرايم زير در به) : ك .د.آ.ق302ماده ( ����

جرايم موجب مجازات سلب حيات....الفالفالفالف

حبس ابدجرايم موجب ....بببب

تر از آني كامل يا بيشتماميت جسماني با ميزان ثلث ديهو جنايات عمدي عليه جرايم موجب مجازات قطع . . . . پپپپ
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و باالتر4جرايم موجب مجازات تعزيري درجه ....تتتت

جرائم سياسي و مطبوعاتي. . . . ثثثث

:شودجرايم زير در دادگاه انقالب رسيدگي ميبه ����

عليه جمهوري اسالمي ايران باني و اجتماعت-بغي - االرض محاربه و افساد في- م عليه امنيت داخلي و خارجييجرا....الفالفالفالف

به منظور مقابله با نظامو اتالف اموالتخريب احراق يا يا اقدام مسلحانه يا 

توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام رهبري....بببب

تحت مواد اقالم و ، مهمات و قاچاق اسلحه- هاي آن گردان و پيش سازهروان-جرائم مربوط به مواد مخدر تمام. . . . پپپپ

كنترل

ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صالحيت دادگاه است. . . . تتتت

.شود سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي18جرايم اطفال و افراد كمتر از به كليه����

)سال 15پسر -سال 9دختر . ( طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

سال تمام تجاوز نمايد رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در 18سن متهم از هر گاه در حين رسيدگي: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.يابد دادگاه اطفال و نوجوان ادامه مي

سال تمام تجاوز كند رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه كيفري 18چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از 

.گيرد صورت ميصالح 

.گردد مند ميشود بهرهي امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوان اعمال ميدر اين صورت متهم از كليه

سال تمام موضوع اين ماده در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصالح و تربيت 18در هر صورت محكومين باالي سن 

.شوند شود نگهداري ميايجاد مي

مركز استان محل وقوع 1دادگاه كيفري در به طور علنيبه طور علنيبه طور علنيبه طور علنياين قانون 352سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده م يبه جرا����

.شودرسيدگي ميبا حضور هيأت منصفهجرم 

.استآيين نامه اجرايي آنمطبوعات وقانون مطابقاحكام و ترتيبات هيأت منصفه ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
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در دادگاه صالح رسيدگي به طور مستقيمبه جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت  ) : ك .د.آ.ق306ماده ( ����

.شودمي

رئيس -معاونان و مشاوران قواي سه گانه - رؤساي قواي سه گانه ( اتهاماترسيدگي به ) : ك .د.آ.ق307ماده ( ����

نمايندگان مجلس -شوراي نگهباناعضاي -اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام-مجمع تشخيص مصلحت نظام

رئيس ديوان -قضايييدارندگان پايه- معاونان وزيران -وزيران- نمايندگان خبرگان رهبري-شوراي اسالمي

افسران جرايم عمومي +  ها   فرمانداران مراكز استان-استانداران-سفيران-دادستان ديوان محاسبات-محاسبات

هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلدرجه سرتيپ و باالترنظامي و انتظامي از

)مستقل 

در خاص ن انيبه موجب قواتهاماتكه رسيدگي به اين است مگر آنكيفري تهرانهاي صالحيت دادگاهحسب مورد در 

.جع ديگري باشداصالحيت مر

قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد در قوه يدارندگان پايهشمول اين ماده بر : : : : 1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند

رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.باشد مي2و 1دادگاه نظامي باشد حسب مورد در صالحيت مسلح مي

هاي مؤسسهها و و شركتها باالترين مقام سازمان-مشاوران وزيران( اتهاماترسيدگي به ) : ك .د.آ.ق308ماده ( ����

مديران -) به جزء فرمانداران مراكز استان ( فرمانداران- مديران كل- هاي عمومي غيردولتيدولتي و نهادها و مؤسسه

رؤساي -هاها و شهرستانهاي عمومي غيردولتي استانادارات دولتي و نهادها و مؤسسهوهاسازمانوهامؤسسه

)بخشداران-ها شهرداران مراكز شهرستان- ها و مراكز آموزش عاليدانشگاه

به اتهاماتكه رسيدگي به اين است مگر آنكيفري مركز استان محل وقوع جرمهايدادگاهحسب مورد در صالحيت 

.جع ديگري باشدادر صالحيت مرخاصموجب قانون

اين قانون اعم از آن است كه در زمان تصدي 308و 307صالحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد ����

.هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشندسمت
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)اصل ( .ودآن واقع شيجرم در حوزهشود كه متهم در دادگاهي محاكمه مي����

گيرد كه مهمترين جرم در در دادگاهي صورت ميرسيدگيگرددهاي قضايي مختلف اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه

.آن واقع شده باشد يحوزه

آنها رسيدگي يبه همهود آن دستگير شمساوي باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزهمجازاتحيث چنانچه جرائم ارتكابي از 

.كندمي

آن شروع شده است صالحيت رسيدگي به يدر صورتي كه متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدا تعقيب در حوزه

.م را دارديتمام جرا

در كه مگر اينصالحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را داردشوند كه و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه ميءشركا����

.باشدشدهترتيب ديگري مقرر خاصوانين ق

در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنها جزء مقامات مذكور در يا معاونتيا معاونتيا معاونتيا معاونتمشاركتمشاركتمشاركتمشاركتگاه دو يا چند نفر متهم به هر::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

كيفري تهران و يا مراكز استانهايدادگاهحسب مورد در نآناياين قانون باشد به اتهام همه308و 307مواد 

.شودرسيدگي مي

اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد 308و 307چنانچه افراد مذكور در مواد 

.شودرسيدگي ميهاي كيفري تهراندر دادگاهنيز حسب مورد 308ي مذكور در ماده

ند و يا در ارتكاب جرم با هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شو����

.شود به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميفقطاشخاص بزرگسال معاونت نمايند  

يا چند نفر باشد در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در 2در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.آيدي متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميرسيدگي به اتهام كليهصالحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد 

.سال تابع قواعد عمومي است18تر از در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص باال

در دادگاهي رسيدگي شود كه صالحيت رسيدگي به و يكجان ، توأمابا رعايت صالحيت ذاتيبه اتهامات متعدد متهم بايد ����

.تر را داردجرم مهم
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و بعضي ديگر 2و 1كيفري م متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت دادگاه يكس متهم به ارتكاب جراهر����

محاكمه صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارددر صالحيت دادگاه انقالب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه 

.شودشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام ميمي

2يا 1كيفري -نظامي -انقالب در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه 

.شودمحاكمه مي

1هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت دادگاه كيفري : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

1در دادگاه كيفري به تمام جرايم اوبه تمام جرايم اوبه تمام جرايم اوبه تمام جرايم اوو يا اطفال و نوجوانان است 2و رسيدگي به بعضي ديگر در صالحيت دادگاه كيفري 

.شود رسيدگي مي

مطرح گردد و دادگاه پس از 1اين قانون در دادگاه كيفري 302از بندهاي ماده چنانچه جرمي به اعتبار يكي : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

ي ديگري دارد كه رسيدگي به آن در رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه

.كنديبه اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر م1باشد دادگاه كيفري مي2صالحيت دادگاه كيفري 

يا 1در صورتي كه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي از جرايم مشمول صالحيت دادگاه كيفري ) : ك .د.آ.ق315ماده ( ����

شود و متهم از رسيدگي ميي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانانويژه1دادگاه كيفري انقالب شوند به جرايم آنان در

.گردد مند ميشود بهرهي امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميكليه

ي ويژه1دادگاه كيفري ( به عنوان 1در هر شهرستان به تعداد مورد نياز شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.يابدگي به جرايم موضوع اين ماده اختصاص ميبراي رسيد) رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان 

.ها به آنها نيستتخصصي بودن اين شعب مانع ارجاع ساير پرونده

1دادگاه كيفريطفال و نوجوانان در حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي رسيدگي به جرايم ا: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.الزامي استي رسيدگي به جرايم آنانويژه

شوند و مطابق قانون ميجمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم در خارج از قلمرو حاكميتدر خارج از قلمرو حاكميتدر خارج از قلمرو حاكميتدر خارج از قلمرو حاكميتكه يبه اتهامات اشخاص����

:را دارند هاي ايران صالحيت رسيدگي به آنهادادگاه

.شود رسيدگي ميدادگاه محل دستگيريباشند حسب مورد در اتباع ايراناتباع ايراناتباع ايراناتباع ايرانچنانچه از....1111
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.شود رسيدگي ميدادگاه تهران باشند حسب مورد در اتباع بيگانهاتباع بيگانهاتباع بيگانهاتباع بيگانهچنانچه از  ....2222

.حل اختالف در صالحيت در امور كيفري مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است����

.هايي است كه دادسرا در معيت آن قرار داردحل اختالف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختالف دادگاه

::::ي اثبات ي اثبات ي اثبات ي اثبات رسيدگي به ادلهرسيدگي به ادلهرسيدگي به ادلهرسيدگي به ادله����

به ترتيب اولويت : ( در قانون مجازات اسالمي مقرر گرديده است كه شود شامل مواردي ميدر امور كيفري ي اثباتادله����

)سوگند در موارد مقرر قانوني-شهادت - اقرار - علم قاضي كه مستند به قرائن قطعي و روشن باشد

.تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است 

اقرار به ارتكاب جرم قابل - شودعليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمياظهارات وكيل ::::نكته نكته نكته نكته 

.توكيل نيست

:در تمام جرائم يك بار اقرار كافي است مگر در جرائم زير ::::نكته نكته نكته نكته 

مساحقه-تفخيذ–لواط-در زنااقرار چهار بار ....الفالفالفالف

سرقت مستوجب حد-قذف -قوادي-در شرب خمراقرار دو بار ....بببب

.براي اثبات جنبه مالي تمام جرائم يك بار اقرار كافي است: : : : نكته نكته نكته نكته 

اقراركننده ء يا اثر انگشتبه امضاشود وميشود و متن آن قرائت عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي����

.رسدمي

.اثر انگشت امتناع ورزد تأثيري در اعتبار اقرار نداردايءگاه اقراركننده از امضاهر

.قاضي و منشي برسدء و مهربه امضاد ووشيا اثر انگشت بايد در صورتمجلس قيد ءمراتب امتناع يا عجز از امضا

.شود مطلع براي حضور در دادگاه حاضر ميياشاهد ����

دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق متوقف بر شهادت يچنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه

در صورت وجود شاهد يا كسب اطالع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد به دستور دادگاه

.شودجلب ميضرورت
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.عدم حضور ذكر شوديو نتيجهيل كسب اطالع بايد موضوع شهادت يا مطلعشاهد يدر احضاريه: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

دادگاه يدر جلسهيا مطلع كه براي مدت طوالني يا نامعلوم غيرقابل رفع است حضور شاهد به علت بيماريهر گاه ����

.كنداظهارات وي را استماع مييا مطلعبا حضور نزد شاهدرئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبهمقدور نباشد 

، نام نمايد و سپس نام، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم ميتحقيق از شاهددادگاه پيش از شروع به ����

، شماره ، محل اقامت، مذهبميزان تحصيالتشماره شناسنامه و شماره ملي ، ، ، شغل، سن، نام پدرخانوادگي

خادم و يوجود يا عدم رابطه- محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي يتلفن ثابت و همراه و سابقه

.كنددر صورتمجلس قيد ميو سؤال را مخدومي او با طرفين 

.نيستشرعي خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت يرابطه: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

:شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند����

)را بيان كنمواقعيتكنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام به خداوند متعال سوگند ياد مي( 

، شهادت از اتيان سوگند خودداري كند بدون سوگندشاهددر مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودوي استماع مي

.شوداظهارات وي براي اطالع بيشتر استماع ميمطلعدر مورد 

صورتمجلس مؤثر باشد درشهادتجسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابيظاهري هاي ويژگيدسته از آندادگاه ����

.كندقيد مي

.آوردهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختالف يا ابهام الزم است از شهود و مطلعان به عمل ميدادگاه پرسش����

هايي از شاهد كند چنانچه پرسشنمود به طرف ديگر اعالم ميهنگامي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع����

.تواند مطرح كنددارد مي

تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام الزم را انجام به طور انفرادياز شهود تواندتواندتواندتواندميميميميدادگاه ����

.دهد 

بعد از تحقيقات انفرادي نيز بر حسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجددا به صورت تواندتواندتواندتواندميميميميدادگاه 

.انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد 
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.قطع كردن كالم شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است����

.مطرح كنندبا اذن دادگاهتوانند سؤاالت خود را و دادستان ميييك از اصحاب دعوهر

.پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوندنبايدشهود����

.برسدانقبل به اطالع دادستان و طرفين يا وكالي آناز شود بايد اي كه براي استماع شهادت تعيين ميوقت جلسه����

.كنند توانند صورتمجلس اداي شهادت را مالحظه حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست ولي مي

سوگند كه در وكالت نامه تصريح شده باشد طرف راتواند درصورتيمييتوكيل است و وكيل در دعوتقاضاي سوگند قابل����

.دهد 

.د ياد كندتواند به جاي موكل سوگناما سوگند ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي

تواند از ميييك از اصحاب دعوشود هربا سوگند محقق مييفصل خصومت يا اثبات دعومطابق قانون در مواردي كه ����

.حق سوگند خود استفاده كند

تواند متهم را ي صاحب حق نميي صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبهدر حق الناس سوگند متهم منوط به مطالبه

.سوگند دهد

.آيدمطابق قرار دادگاه و در نزد قاضي به عمل مييسوگند به درخواست اصحاب دعو����

.شوددر قرار دادگاه موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي

.رسدمييصورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعو

وقت ديگري براي تواندقاضي ميگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند به دليل عذر موجه نتواند در دادگاه حاضر شود هر����

در آن محل سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت وودحاضر شوينزد خود سوگند معين كند يا 

.دهد
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::::هاي كيفري هاي كيفري هاي كيفري هاي كيفري در دادگاهدر دادگاهدر دادگاهدر دادگاهكيفيت شروع به رسيدگي كيفيت شروع به رسيدگي كيفيت شروع به رسيدگي كيفيت شروع به رسيدگي ����

:كندكيفري در موارد زير شروع به رسيدگي ميهاي دادگاه����

دادستانكيفرخواست....الفالفالفالف

قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه....بببب

ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه. . . . پپپپ

.كندالبدل در جرائم موضوع صالحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي، رئيس يا دادرس عليدر دادگاه بخش����

ي كه توسط ئدر مورد آراو استرئيس دادگاهعهده برءخواهي از آراتجديد نظر دادستان از حيث يدر اين دادگاه وظيفه

.البدل استشود بر عهده دادرس عليصادر ميرئيس دادگاه

به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان رئيس دادگاه بخش، اين قانون302در جرائم موضوع ماده ����

)مقدماتي استدار تحقيقاتعهده( كند انجام وظيفه مي، شهرستان مربوط

.دار اين وظيفه هستندعهدهرؤساي شعب، در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضايي

.كندبه عنوان جانشين بازپرس اقدام ميالبدلدادرس عليگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد هر

البدل پس از انجام تحقيقات پرونده را براي يعني دادرس علي( حال صدور كيفرخواست بر عهده دادستان استدر هرليو

)فرستد ي قضايي ميصدور كيفرخواست نزد دادستان شهرستان حوزه

.استرئيس حوزه قضاييد ارجاع پرونده با وشميهايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل در حوزه����

.معاونان خود تفويض كند تواند اين وظيفه را به يكي از رئيس حوزه قضايي مي

.قضايي بيشتر استياي است كه داراي سابقهدر صورت عدم حضور آنها ارجاع با رئيس شعبه

.اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانونتوان آن را از شعبه مرجوعپس از ارجاع پرونده نمي����

نيز شعب ديوان عالي كشور -استان تجديد نظر دادگاه - بازپرسيرعايت مفاد اين ماده در مورد شعب ::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.الزامي است

.است4محكوميت انتظامي تا درجه تخلف از مقررات اين ماده موجب ::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شودبه طور مستقيم در دادگاه مطرح مي8و 7جرايم تعزيري درجه ) : ك .د.آ.ق340ماده ( ����
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دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب شود در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي

:كندزير اقدام مي

موقوفي كند و اگر مورد را از موارد منع ياچنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند قرار عدم صالحيت صادر مي....الفالفالفالف

.كندمورد اتخاذ تصميم ميتعقيب بداند حسب 

چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند دادگاه با تشكيل جلسه )الف( در غير موارد مذكور در بند ....بببب

.كندرسمي مبادرت به رسيدگي مي

نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان درخواست مهلت كنند دادگاه در صورتي كه اصحاب دعوا حاضر

و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه يتعيين و مراتب را به اصحاب دعوبا اخذ تأمين متناسب از متهم وقت رسيدگي را

.كندحاضر شوند ابالغ مي

دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت ودواست به دادگاه ارجاع شگاه پرونده با كيفرخهر) : ك .د.آ.ق341ماده ( ����

پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي حداكثر ظرف يك ماهرسيدگي 

.تعقيب تشخيص دهد حسب مورد اتخاذ تصميم كند

جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم مواردهمچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا 

اقدام به تكميل خود انجام تحقيق باشد دادگاه با ذكر دقيق موارد تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا 

.كندتحقيقات مي

شود انجام تحقيقات مقدماتي بايد بركه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميمورد اخير و همچنين در موارديدر

.مقررات مربوط صورت گيردطبق

اين قانون دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابالغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي341و 340در غير موارد مذكور در مواد ����

يرا براي شركت در جلسهناشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند آنا، دادستان و ساير ان ، وكيل يا وكالي آنمتهم

.كندرسيدگي احضار مي

.شودتصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي

.باشدنبايد كمتر از يك هفتهرسيدگييفاصله بين ابالغ احضاريه تا جلسه����
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.شودبه وقت مناسبي موكول ميگاه متهم عذر موجهي داشته باشد جلسه رسيدگيهر

ابالغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابالغ احضاريه مقدور هرگاه����

.شودآگهي ميملي يا محلي هاي كثيراالنتشار مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامهو نشود وقت رسيدگي تعيين 

.باشدنبايد كمتر از يك ماهتاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي 

.شود چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي

گردد و با ميگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را الزم بداند علت ضرورت حضور در احضاريه ذكرهر����

.شودعدم حضور جلب است احضار مييهكه نتيجاينقيد

حضور وي را ضروري بداند براي روز و ساعت معين جلب چنانهرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه هم

.شودمي

تضي اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقچنانچه حضور متهم در دادگاه الزم نباشد و موضوع جنبه حق

.شودصادر مي

اين قانون 230چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد مطابق ماده ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شوداقدام مي

.توانند وكيل يا وكالي مدافع خود را معرفي كننددر تمام امور كيفري طرفين مي����

.براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي استندر صورت تعدد وكيل حضور يكي از آنا

.به دادگاه معرفي كنندوكيل2حداكثر توانند هر يك از طرفين مي1كيفري دادگاه در غير جرائم موضوع صالحيت ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شودتا پايان اولين جلسه رسيدگيتواند متهم مي����

، از بين وكالي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه احراز عدم تمكن مالي متقاضيدادگاه در صورت 

.نمايد ميقضايي براي متهم وكيل تعيين 

كند كه او را متناسب با اقدامات انجام شده تعيين مييالوكالهالوكاله كند دادگاه حقدر صورتي كه وكيل درخواست حق

.قانوني تجاوز كنديالوكاله نبايد از تعرفهحقهر حال ميزاندر

.شودپرداخت ميي قضائيهاعتبارات قوهحق الوكاله از محل 
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ماده اين فاقد تمكن مالي ضروري بداند طبق مفاد يديدهوكيل را براي شخص بزهحضور و دفاعهرگاه دادگاه ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كنداقدام مي

بدون حضور وكيل متهم تشكيل قانون جلسه رسيدگي اين302ماده )ت -پ -ب-الف(هاي در جرائم موضوع بند����

.شودنمي

يا وكيل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعيين وكيل تسخيري الزامي چنانچه متهم خود وكيل معرفي نكند 

.است

وكيل تسخيري ديگري ، چنانچه وكيل تسخيري بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود دادگاه ضمن عزل او 

.كندتعيين مي

.شودپرداخت ميي قضائيهاعتبارات قوهالوكاله وكيل تسخيري از محل حق

مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب در دادرسي امتناع كند دادگاهگاه وكيل بدون عذر موجه از حضورهر: : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.داردوكيل متخلف اعالم مي

به دادگاه معرفي كند وكالت تسخيري منتفي تعيينيمتهم وكيل ، گاه پس از تعيين وكيل تسخيري هر::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودمي

.قابل پذيرش استفقط براي يك بارتقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم ::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

موجب ممنوعيت ن، شركا و معاونان جرم يا وكالي آناوجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل����

.استدر آن پرونده از انجام وكالت 

اين قانون و نيز در 302ماده ) ت - پ -ب- الف(هاي در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد جز در جرائم موضوع بند����

.جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيستعدم حضور متهم درهدمواردي كه دادگاه حضور متهم را الزم تشخيص د

اطالعات الزم را تحصيل توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پروندهشاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكالي آنها مي����

.به هزينه خود از اوراق مورد نياز تصوير تهيه كننددادگاهاطالع رئيسبا و نمايند 

بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه دادن تصوير از اسناد طبقه::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است
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گذشت كه طرفين يا شاكي غيرعلني بودن محاكمات دادگاه علني است مگر در جرائم قابل ) : ك .د.آ.ق352ماده ( ����

.محاكمه را درخواست كنند

:كندرا در موارد زير صادر ميعلني بودن محاكمهقرار غيرهمچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان 

امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خالف اخالق حسنه است. . . . الفالفالفالف

.احساسات مذهبي يا قومي باشد، مخل امنيت عمومي يا علني بودن. . . . بببب

.منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و انتشار جريان رسيدگي����

.ها مجاز استاجتماعي آنان نباشد در رسانه

.پذير است بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكوم عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان

.استدر حكم افتراءتخلف از مفاد اين ماده 

تواند ي دادگاه ممنوع است ولي رئيس دادگاه ميهر گونه عكسبرداري يا تصوير برداري يا ضبط صدا از جلسه: : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شوددستور دهد كه تمام يا 

انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است در : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

درخواست به دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد صورتي كه به عللي از قبيل خدشه

.پذير استامكاني قضائيهدادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه

شود بلكه بايد به گونه مقتضي اخالل در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غير علني شدن محاكمه نمي����

.نظم برقرار شود

از از از از شوند صادر كند مگر اين كه اخالل كننده كساني را كه باعث اخالل در نظم دادگاه ميدستور اخراجتواند رئيس دادگاه مي

.كندصادر ميروز5تا 1را ازاوكه در اين صورت رئيس دادگاه دستور حبس باشدباشدباشدباشديييياصحاب دعواصحاب دعواصحاب دعواصحاب دعو

.شوداين دستور پس از جلسه رسيدگي فوري اجرا مي

دهد و در صورت عدم دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر ميباشدباشدباشدباشداز وكالي اصحاب دعوي از وكالي اصحاب دعوي از وكالي اصحاب دعوي از وكالي اصحاب دعوي اگر اخالل كننده 

.كندتأثير وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكالء معرفي مي
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.چنانچه اعمال ارتكابي واجد وصف كيفري باشد اجراي مفاد اين ماده مانع از اعمال مجازات قانون نيست

.دهددادگاه حضور دارند تذكر مييمفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسهدادگاه پيش از شروع به رسيدگي 

.در محاكمات كيفري ممنوع است مگر به تشخيص دادگاهگربه عنوان تماشاسال تمام شمسي18كمتر از حضور افراد ����

.ديابدر جلسه دادگاه حضور ميتحت مراقبت الزمدر صورتي كه متهم بازداشت باشد آزادانه و ����

شوند در صورت غيبت يا معذور بودن رئيس دادگاه ، عضو ارشد هايي كه با تعدد قضات تشكيل ميي دادگاهدر همه����

ي خدمت قضايي عضوي كه سن او بيشتر است ي خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقهدادگاه از حيث سابقه

.گيردي رئيس دادگاه را برعهده ميوظيفه

::::هاي كيفري هاي كيفري هاي كيفري هاي كيفري در دادگاهدر دادگاهدر دادگاهدر دادگاهترتيب رسيدگي ترتيب رسيدگي ترتيب رسيدگي ترتيب رسيدگي ����

اين قانون اقدام 194و 193متهم به شرح موادشخص آن ابتدا در مورد تدادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسمي����

در موقع محاكمه بر خالف حقيقت و وجدان و كه د نمايو سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند اخطار مي

.كنديند آنگاه رسيدگي را شروع ميقوانين و ادب و نزاكت سخن نگو

:شودو به ترتيب زير انجام ميبه صورت ترافعيرسيدگي در دادگاه ) : ك .د.آ.ق359ماده ( ����

در مواردي كه طبق قانون پرونده ويقرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده . . . . الفالفالفالف

.با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است

.شودارائه مياثبات اتهام انتسابيكه برايدادستان يا نماينده وي و داليل استماع اظهارات ....بببب

.شود ن بيان ميوكالي آناكه شخصا يا لز سوياستماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي ....پپپپ

در توسط منشي عيناً كهات متهم و وكيل اويعاو استماع دفاتهام انتسابي ردپرسش از متهم راجع به قبول يا ....تتتت

.شودصورتمجلس قيد مي

و اظهارات كند از متهم ميشروع به تحقيقات دادگاهدر صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار....ثثثث

استماع كنندمعرفي مين، متهم و يا وكيل آناكه دادستان يا شاكي يا مدعي خصوصياي، كارشناس و اهل خبرهشهود

.نمايد مي
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كه دادگاه يطرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامسويابرازي از يبررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله....جججج

.دهدبراي كشف واقع ضروري تشخيص مي

صحت و و نيز ترديدي در اقراراي دراقرار به ارتكاب جرم كند به طوري كه هيچگونه شك و شبههرگاه متهم به طور صريح ����

.كنداختياري بودن آن نباشد دادگاه به استناد اقرار رأي صادر مي

، كارشناس و اهل خبره را در ، شهودوي و عين اظهارات طرفينياظهارات دادستان يا نمايندهيدادگاه بايد خالصه����

.صورتمجلس درج كند

مندرج در كيفر خواست يا ادله مورد استناد طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي يدادگاه عالوه بر رسيدگي به ادله����

.دهدانجام ميآن را با قيد جهت ضرورتكشف حقيقت الزم باشد

)جرايم غير قابل گذشت ( باشدهرگاه در حين رسيدگي جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب ����

.كنداعالم ميهدادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي حسب مورد موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضايي مربوط

.شودشروع مياصليمتهمادگاه حاضرند تحقيقات از د، شريك و معاون است و همه دراي كه داراي متهم اصليدر پرونده����

، شريك و معاون داشته باشد حتي اگر به يك يا چند نفر از اي متهمان متعدد باشند و يا متهم اصليپروندهگاه در هر����

) جرايم حق اللهي ( آنها دسترسي نباشد دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد 

.ادر كردو يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي ص

.دارددر اين صورت دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي

دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات شودگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طوالني شدن جريان دادرسي هر����

.نمايد رأي ميمبادرت به صدور آنها كامل است 

از مترجم مورد وثوق يستمتهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي ن-مدعي خصوصي- دادگاه براي شاكي����

.كندتعيين ميبين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او مترجم مورد وثوق ديگري 

.مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند

.مترجم مورد وثوق نيستيعدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه
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متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد فرد مورد وثوقي كه توانايي -مدعي خصوصي -دادگاه براي شاكي����

.كندرا از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد به عنوان مترجم انتخاب مياو بيان مقصود 

.امانتداري را رعايت كندبايد سوگند ياد كند كه راستگويي و مترجم 

.نويسد تا به طور كتبي پاسخ دهندمينچنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند منشي دادگاه سؤال را براي آنا

به قدر لزومو چنانچه محاكمه به طول انجامد استمرار داردپس از شروع محاكمه توسط دادگاه محاكمه تا صدور حكم ����

.شودتنفس داده مي

متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است تحقيقات الزم را از نزديكان او و احتمال دهدچنانچه دادگاه در جريان رسيدگي����

نسبت به اصل اتهام به صدور كند و با احراز جنون پزشكي قانوني را تحصيل مييآورد نظريهميساير مطلعان به عمل 

.گيرداقدامات تأميني براي متهم تصميم ميكند و با رعايتقرار موقوفي تعقيب مبادرت مي

.شودچنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد طبق مقررات مربوطه اقدام مي: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

شود چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت مطلب جديدي داشته باشد استماع ميقبل از ختم دادرسي ����

.خود را اظهار كنديتواند عقيدهوي نيز ميو دادستان يا نماينده 

.به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كنددادرسيدادگاه مكلف است پيش از اعالم ختم 

گاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد دادگاه مكلف به رسيدگي هر

.است

.دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعالم رأي در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كندقاضي ����

.دريافت كندلوايح و اسناد و مدارك جديد را تواندنميپس از اعالم ختم رسيدگيدادگاه ����
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::::صدور رأي صدور رأي صدور رأي صدور رأي ����

توجه به محتويات پرونده و با دادگاه پس از اعالم ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال با تكيه بر شرف و وجدان و ����

مبادرت به انشاي رأي در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفتهصورت عدم امكاندر همان جلسه و در ادله موجود

.كندمي

.مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده استوموجه،رأي دادگاه بايد مستدل 

است4محكوميت انتظامي تا درجه تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب 

.و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كندتجديد نظر، ، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهيدادگاه بايد در رأي����

يا فرجام اعالم كند اين تجديد نظر، قابل واخواهييا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرتجديد نظر، واخواهياگر رأي قابل 

.خواهي نيستيا فرجامتجديد نظر، امر مانع واخواهي

بالفاصلهيا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشدمنع-گاه رأي بر برائتهر����

.شودبه دستور دادگاه آزاد مي

شالق تعزيري يا جزاي نقدي - قطعي به حبسگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به موجب حكم غيرهر����

بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي مراتب را به زندان اعالم كند استمحكوم شود مقام قضايي كه پرونده تحت نظر او

.تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند

.پاك نويس يا تايپ شودءروز از تاريخ انشا3ظرف حداكثررأي دادگاه بايد����

شود و به امضاي دادرس يا درج ميشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن خوانده ميدادنامهاين رأي كه

:شود رسد و به مهر شعبه ممهور ميدادرسان مي

، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأيشماره پرونده....الفالفالفالف

ايشانرأي و سمت يصادر كنندهيا قضات مشخصات دادگاه و قاضي ....بببب

انمشخصات طرفين دعوا و وكالي آن....پپپپ

گردش كار و متن كامل رأي....تتتت

.پيش از امضاي دادنامه اعالم مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است����
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سه ماه تا متخلف از اين امر حسب مورد به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به 

.شودمحكوم مييك سال انفصال از خدمات دولتي

.شودو دادستان ابالغ مينوكيل آنايابه طرفيندادنامه����

.استاي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامينسخهدر صورتي كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابالغ شود دادن 

.دارددر اين صورت ابالغ مجدد ضروري ن

.آن را براي ابالغ ارسال نمايدروز پس از امضاي دادنامه3حداكثر ظرف مدير دفتر دادگاه مكلف است : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

عليه جرايم نيز در در جرايم منافي عفت چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطالع شاكي از آن حرام است و : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

تواند از مفاد كامل رأي اطالع يافته و از آن استنساخ نفع ميو ذيابالغ دادنامه حضوري بودهخارجي كشور وامنيت داخلي

.نمايد

و يا اشتباهي در محاسبه صورت هداي رخ دهرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه����

يا هنوز از آن پژوهشودقطعي شخواهي و انقضاي مواعد قانوني چنانچه رأي قطعي باشد يا به علت عدم پژوهشيرد گ

.كندميصادر ييا به درخواست ذينفع يا دادستان رأي تصحيحخودخواهي نشده باشد دادگاه 

.شودرأي تصحيحي نيز ابالغ مي

.ممنوع استجداگانهاءرهر يك از آتسليم رونوشت يا تصوير 

.شوددر صورت قطعيت اجرا مييسترأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه ن

يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل تجديدنظردر مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي يا : : : : 1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.باشديا فرجام ميتجديدنظرواخواهي يا 

.شودمياعتبار بييا فرجام نقض شود رأي تصحيحي نيز از تجديدنظر،هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي ::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 
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::::مقدمات رسيدگي مقدمات رسيدگي مقدمات رسيدگي مقدمات رسيدگي ----1111ه كيفري ه كيفري ه كيفري ه كيفري اااارسيدگي در دادگرسيدگي در دادگرسيدگي در دادگرسيدگي در دادگ����

كند مگر در جرائمي فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي1111كيفري كيفري كيفري كيفري دادگاه دادگاه دادگاه دادگاه ����

.شودمورد رسيدگي واقع ميكيفري يكبه طور مستقيم و در دادگاه مطابق قانون لزوما كه 

.استكيفري يكدر اين صورت انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات بر عهده دادگاه 

شود پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه رسيدگي ميكيفري يكدر مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه ����

قانوني كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات يادلهيا عمل انتسابي جرم محسوب نشود 

ديگر متهم قابل تعقيب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر 

.كندمي

اين قانون و يا 302ماده ) ت -پ -ب-الف(هاي در جرائم موضوع بندكيفري يكپس از ارجاع پرونده به دادگاه ����

شود هرگاه متهم وكيل رسيدگي ميكيفري يكپس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه 

پس از ابالغ به روز10حداكثر تا كند كه وكيل خود را به او اخطار ميروز5ظرف معرفي نكرده باشد مدير دفتر دادگاه 

.دگاه معرفي كنددا

كند تا طبق مقررات براي متهم چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند مديردفتر پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال مي

.شودتعيينوكيل تسخيري

.به دادگاه معرفي كندوكيل3حداكثر توانند يك از طرفين ميهر����

.شودرسيدگي پذيرفته نميييا عزل وكيل پس از تشكيل جلسهتعيينياستعفاي وكيل 

.براي تشكيل جلسه دادگاه كافي استنباشد حضور يكي از آناداشته وكالي متعدد يدر صورتي كه هر يك از اصحاب دعو����

نوكيل آنا، مديردفتر بالفاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد به شاكي يا مدعي خصوصي يا پس از تعيين وكيل����

.تسليم كنند روز از تاريخ ابالغ10ظرف هاي خود را تمام ايرادها و اعتراضكند تااخطار مي

به تشخيص ز از تاريخ اتمام مهلت قبليرو10مدت و به يك نوبتتجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي 

.دادگاه، بالمانع است
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- عدم صالحيت-هاي خود از قبيل مرور زمانبايد تمام ايرادها و اعتراضنوكالي آنامتهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا ����

كافي نبودن - لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد - نقص تحقيقات - قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي-رد دادرس 

.ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند

كه جهت ايراد پس از مهلت شود مگر آنمذكور هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نميپس از اتمام مدت 

.حادث شودكشف يا 

.حال طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه پيش از اتمام مهلت ممنوع استدر هر

.كندپرونده را به دادگاه ارسال مي، دفترپس از اتمام مهلت اعم از آن كه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد مدير����

.كندها را شخصا بررسي و گزارش جامع آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع ميرئيس دادگاه پرونده

.كندراجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مييگزارش مبسوطروز10حداكثر ظرف عضو مذكور 

دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي، دادگاه به محض وصول گزارش 

:كندبه شرح زير اقدام مييهاي اصحاب دعوايرادها و اعتراض

كيفرخواست يكند و پرونده را نزد دادسراي صادر كنندهصادر ميقرار رفع نقصدر صورتيكه تحقيقات ناقص باشد....الفالفالفالف

.را بدون اظهارنظر اعاده كندفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه آنمي

.كندصادر ميقرار عدم صالحيتگاه موضوع اتهام خارج از صالحيت دادگاه باشد هر....بببب

گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب - در صورتيكه به دليل شمول مرور زمان....پپپپ

.كندصادر ميقرار موقوفي تعقيبنباشد حسب مورد

.شودفوري آزاد ميبه دستور دادگاه در اين صورت چنانچه متهم زنداني باشد 

را نوكالي آنايامتهم -شاكي يا مدعي خصوصي - ، دادستان يا نماينده اوتواند در صورت ضرورتدادگاه مي::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.مقدماتي دعوت كنديبراي حضور در جلسه

دادستان و شاكي يا مدعي خصوصيماده قبل از طرف )پ ( و قرارهاي مذكور در بندقرار عدم صالحيت از طرف دادستان����

.استتجديد نظرقابل 
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اعاده كيفري يكدادگاه جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به نقض اين قرار ، پرونده براي طرح مجدد دردر صورت

.شودمي

گاه دادگاه در جلسه مقدماتي پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد بالفاصله دستور تعيين وقت هر����

.كندمياست صادررسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري 

اين قانون دادگاه جلب بدون احضار متهم را 302ماده )ت -پ -ب-الف( هاي چنانچه در جرائم موضوع بند: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندبراي محاكمه الزم بداند دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي

وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور روز2حداكثر ظرف وصول پرونده به دفتر پس از است مكلفمكلفمكلفمكلفمدير دفتر دادگاه ����

.دادگاه اقدام كند

.شونددعوت ميطبق قانون مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود اعضاي هيأت منصفه نيز در هر����

و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد هر گاه متهم متواري باشد ����

راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد به 

كنددر غياب متهم اقدام به رسيدگي ميورزد وميتشكيل جلسه مقدماتي مبادرت 

مهلت مناسبي براي پس از تقاضاي دادستاندادگاهكه در اين صورتكه دادستان حضور متهم را ممكن بداند مگر آن

.دهداحضار يا جلب متهم به وي مي

.روز باشد15نبايد بيشتر از مهلت مذكور 

.صادر كندقبل قرار رسيدگي غيابي از در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند بايد ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

هاي در يكي از روزنامهروز10نوبت به فاصله 2در اين قرار موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب 

.شودآگهي ميملي يا محلي كثيراالنتشار 

.نبايد كمتر از يك ماه باشدفاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي 

هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنها متواري باشند دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كندرسيدگي مي) اين بخش( در مورد غايبان به ترتيب فوق نمايد ومي
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::::ها ها ها ها ترتيب رسيدگي دادگاهترتيب رسيدگي دادگاهترتيب رسيدگي دادگاهترتيب رسيدگي دادگاه����

رأي اكثريت باشدپيش بيني شدهدر دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد����

.تمام اعضاء مالك است 

.نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود

.شوداگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود يك عو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي

اين قانون اقدام و 194و 193در مورد متهم به شرح مواد ءآن ابتداتدادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسميرئيس����

به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند از آن كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس به وي اخطار مي

.كند مطلبي برخالف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب اظهار نكنندنيز اخطار مي

.كنداو كيفر خواست و منشي دادگاه دادخواست مدعي خصوصي را قرائت ميينمايندهپس از آن دادستان يا 

. نمايد آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مييسپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله

دادستان پرسش - خبره اهل-شهود -نرئيس دادگاه از طرفين و وكالي آنايتوانند با اجازهقضات دادگاه كيفري يك مي����

كنند

تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند يا وكالي آنانشاكي يا مدعي خصوصي-متهم- گاه دادستانهر����

)لذا دادگاه مكلف نيست ( چند قبالً احضار نشده باشندكند هراز آنها تحقيق ميدادگاه در صورت ضرورت

اجازه صحبت بخواهد به متهم يا شاكي يا بار ديگرگاه دادستان اين قانون هر359پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده ����

.شودداده ميي صحبتنيز اجازهنمدعي خصوصي يا وكالي آنا

.دهدميصحبت يختم رسيدگي رئيس دادگاه يك بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازهمپيش از اعال

.كنددفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم ميآخرين

دادگاه مكلف به رسيدگي هر گاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد

.است

.شودضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه ضبط تصويري نيز مي، محاكمات دادگاه كيفري يك ����

.ي دادگاه استانتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه
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.شودقضايي محل وقوع جرم رسيدگي مييدر مواردي كه به جرائم موضوع صالحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه����

دادسراي محل وقوع محاكمه و دفاع از كيفرخواست بر عهده يتمام وظايف و اختيارات دادسرا از جمله شركت در جلسه

.استجرم 

دادگاه اطفال و رسيدگي به جرايم موضوع صالحيت صالحيت اين قانونكه دادگاه كيفري يك حسب مقررات در مواردي����

.رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي استرا داردنوجوانان 

::::صدور رأيصدور رأيصدور رأيصدور رأي����

تواند قرار عدم صالحيت صادر كند و به هر حال پس از شروع به رسيدگي نميبا رعايت صالحيت ذاتي كيفري يك دادگاه ����

.نمايدصادر مقتضي رابايد رأي 

تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات وبا استعانت از خداوند متعالپس از اعالم ختم رسيدگياعضاي دادگاه ����

.كننددر همان جلسه مبادرت به صدور رأي مينمايند وميپرونده مشاوره 

.كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر استدر صورتي

كه جزء اكثريت است وآن كه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت عضوي انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است مگر

.كندميءدارد رأي را انشايقضايي بيشتريسابقه

او و شاكي تشكيل و يوكيل او و دادستان يا نمايندهعلني دادگاه با حضور متهم يايپس از صدور رأي بالفاصله جلسه

.شودرأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي

.شودفوري آزاد ميبه دستور دادگاه برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد متهم هر گاه رأي بر

.در جلسه علني نبايد متفرق شوندپس از ختم رسيدگي اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعالم آن : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است

.هاي كيفري مقرر گرديده استساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه����
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::::رأي غيابي و واخواهي رأي غيابي و واخواهي رأي غيابي و واخواهي رأي غيابي و واخواهي ����

يك از جلسات دادگاه گاه متهم يا وكيل او در هيچجنبه حق اللهي دارند هرفقطدر تمام جرائم به استثناي جرائمي كه ����

.كنددفاعيه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسيدگي رأي غيابي صادر ميييا اليحهودحاضر نش

قابل واخواهي در روز از تاريخ ابالغ واقعي20ظرف در اين صورت چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد

.استهمان دادگاههمان دادگاههمان دادگاههمان دادگاه

.استتجديد نظر يا فرجامقابل حسب مورد پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات 

.استماه2مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور 

موجه غايب شود دادگاه ي تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر ي رسيدگي حاضر و در فاصلهگاه متهم در جلسههر::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.دهد رسيدگي را ادامه مي

.استحضوريشود در اين صورت حكمي كه صادر مي

هاي واخواهي و تجديد نظر يا مهلتپس از انقضايود حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نش: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شودفرجام به اجراء گذاشته مي

واخواهي كند كه در اين روز از تاريخ اطالع20ظرف دتوانباشد محكوم عليه ميهر گاه حكم دادگاه ابالغ واقعي نشده

.شودحكم اعزام مييكنندهالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرصورت اجراي رأي متوقف و متهم تحت

.كندنسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام ميءاين دادگاه در صورت اقتضا

گاه محتويات پرونده مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند هر::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

.تواند بدون حضور متهم رأي بر برائت او صادر كندضروري نباشد دادگاه ميمتهم

بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم كند و پس از طرفين را دعوت ميبا تعيين وقت رسيدگيدادگاه پس از واخواهي����

.نمايدمقتضي اتخاذ مي

.عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست 
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::::و ترتيب رسيدگي و ترتيب رسيدگي و ترتيب رسيدگي و ترتيب رسيدگي رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان ����

اطفال و هاي دادگاهحسب مورد رياست هر حوزه هاي شهرستان مركز استان دگاهرئيس دادگستري يا رئيس كل دا����

.دارد را نيز برعهده نوجوانان 

سال سابقه خدمت قضايي5حداقل از بين قضاتي كه ي قضائيهرئيس قوهرا اطفال و نوجوانان قضات دادگاه و دادسراي ����

ي آموزشي و ترجيحا ديگر از قبيل تأهل ، گذراندن دورهت و جهاسن اين امر با رعايت و شايستگي آنان را براي دارند 

.كند ميانتخاب محرز بداند داشتن فرزند 

- مددكاري اجتماعي -جرم شناسي - روان شناسي -از بين متخصصان علوم تربيتي مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان ����

انتخاب شاغل و بازنشسته و نوجوانان اعم از آشنا به مسايل روان شناختي و تربيتي كودكان و فرهنگيان دانشگاهيان 

.شوند مي

را كه واجد شرايط مرد و زننفر 8حداقل هر شعبه براي هر محل ي قضايي رئيس حوزه، براي انتخاب مشاوران : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كند پيشنهاد ميرئيس كل دادگستري استانرئيس كل دادگستري استانرئيس كل دادگستري استانرئيس كل دادگستري استانبه بداند در اين ماده مندرج 

.نمايد منصوب ميبه اين سمت سالسالسالسال2222مدت مدت مدت مدت را براي نفر4حداقل از بين آنان رئيس كل دادگستري استان 

.بالمانع است انتخاب مجدد آنان 

.حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد بودن متهم مونث در صورت : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

تواند رئيس دادگستري مياز انجام وظيفه باز بماند به جهتي از جهات قانوني نانااطفال و نوجودادگاه قاضي گاه هر����

به طور موقت اطفال و نوجوانان دادگاه قاضي را به جاي شرايط يا يكي از قضات واجد وظيفه كند او انجام جاي شخصا به 

.نمايدمأمور رسيدگي 

، وكيل يا نوجوان قانوني طفل و به والدين ، اولياء يا سرپرست ي رسيدگي را تعيين لسهجوقت اطفال و نوجواناندادگاه ����

.كند ميابالغ و شاكي وي و دادستان 

.شودبه متهم يا وكيل او ابالغ ميوقت دادرسي باشد و يا بيشتر سال 18سن متهم هر گاه در موقع رسيدگي : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 
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هر غير از حبس است قانوني آنها كه مجازات و همچنين در جرايم تعزيري 8و 7و 6درجه در جرايم تعزيري ::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

و درخواست رسيدگي وكيل او حاضر باشند وكيل ، داشتن در صورت و همچنين يا سرپرست قانوني او و والدين گاه متهم 

.رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد ، بدون تعيين وقتتواندتواندتواندتوانددادگاه ميدادگاه ميدادگاه ميدادگاه ميو موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد نمايند 

اشخاصي كه نظر آنان - شاكي - وكيل مدافع -طفل و نوجوان اولياء يا سرپرست - ، والدين نان در دادگاه اطفال و نوجوا����

.شوند حاضر ميمددكاران اجتماعي سازمان بهزيستي -مطلعان -شهود - در تحقيقات مقدماتي جلب شده 

.با موافقت دادگاه بالمانع است ي رسيدگي در جلسهحضور اشخاص ديگر 

در غياب دادرسي يا قسمتي از ممكن است تمام اقتضاء كند اين قانون 304ماده 1موضوع تبصره هرگاه مصلحت طفل ����

.آيد او به عمل 

.شود محسوب ميرأي دادگاه در هر صورت حضوري 

بيش از يا ارش ديه پرداخت كه مستلزم يا جرايمي در صالحيت دادگاه كيفري يك است در جرايمي كه رسيدگي به آنها ����

به ولي دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان و باالتر 6در جرايم تعزيري درجه وي كامل است خمس ديه

.كه براي او وكيل تعيين كند نمايد ميمتهم ابالغ قانوني يا سرپرست 

.شودايي براي متهم وكيل تعيين ميقضدر مرجع ،بدون اعالم عذر موجهيا عدم حضور وكيل در صورت عدم تعيين وكيل 

.نمايد و يا وكيل تعيينخود از وي دفاع توانديا نوجوان ميولي يا سرپرست قانوني طفل 8و 7تعزيري درجه جرايم در 

.تواند از خود دفاع نمايد نوجوان نيز مي

و طبق مقررات قانوني رسيدگي گردد مطرح ميكه در دادگاه اطفال و نوجوانان به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم ����

.شود حكم مقتضي صادر مي

ضروري صدور رأي براي توضيحات وي صورتي كه مگر در حضور طفل الزم نيست دعواي ضرر و زيان به يدر هنگام رسيدگ

.باشد 

و قانوني متهم يا سرپرست به ولي عليه ممحكو-متهم -عالوه بر شاكي ان دادگاه اطفال و نوجوانو تصميمات آراء ����

.شود نيز ابالغ ميبه وكيل ايشان و در صورت داشتن وكيل عليه محكوم
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::::احاله احاله احاله احاله ����

:قضايييحوزهقضايي بهياز يك حوزهپروندهي، احالهدر هر مرحله از رسيدگي كيفري����

اول دادگاه يموافقت شعبهو مبدأ حسب مورد به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضايي ديگر يك استان....1111

استانتجديدنظر

.گيرد صورت ميو موافقت ديوان عالي كشورمبدأبه درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضايي استان ديگر....2222

در مورد جرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا : : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شود استان با موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام ميرئيس سازمان قضايي

:گيرداحاله در موارد زير صورت مي����

.دادگاه ديگري اقامت داشته باشنديبيشتر متهمان در حوزهمتهم يا ::::الفالفالفالف

ترآسانمحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن .بببب

.رسيدگي كندبه موضوع بتواند 

.ي پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شوداحاله: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه يا دادستان قبليعالوه بر موارد مذكور در ماده����

.شودقضايي ديگر احاله مييديوان عالي كشور رسيدگي به حوزهتجويزكل كشور و 

تواند به منظور حفظ نظم و امنيت در جرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.ي قضايي ديگر احاله كندعمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح پرونده را به حوزه

::::رد دادرس رد دادرس رد دادرس رد دادرس ����

:توانند در اين موارد ايراد رد كنندنيز مييدادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعو����

يا شريك يا معاون جرمياز طرفين دعوبين دادرس و يكيتا درجه سوم از هر طبقهقرابت نسبي يا سببي وجود....الفالفالفالف

.باشد يا يكي از طرفين مباشر امور دادرس يا همسر وي باشديدادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعو....بببب

.باشنديا شريك يا معاون جرمي، همسر و يا فرزند او وارث يكي از طرفين دعودادرس....پپپپ

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


92 سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      سيامك ايراندوست      - - - - 93939393قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري قانون آيين دارسي كيفري 

.كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشداظهارنظر ماهويدادرس در همان امر كيفري قبالً تحت هر عنوان يا سمتي . . . . تتتت

فرزند او دعواي حقوقي ، همسر و يايا پدر و مادري، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعو، پدر و مادربين دادرس....ثثثث

.تاريخ صدور رأي قطعي بيش از دو سال نگذشته باشديا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از 

.داشته باشنده، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحدادرس....جججج

.شوداز جهات رد دادرس محسوب نميشكايت انتظامي::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.قبل از صدور رأي به عمل آيدايراد رد بايد تا ����

.شودارجاع ميديگريالبدل يا شعبهدادرس عليكند و رسيدگي به گاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع ميهر

عرض فرستاده ترين مرجع قضايي همالبدل يا شعبه ديگر پرونده براي رسيدگي به نزديكدر صورت نبودن دادرس علي

.شودمي

.به رسيدگي ادامه دهدند وصادر كرد ايراد راقرار روز3ظرف گاه دادرس ايراد رد را قبول نكند مكلف است هر����

.در مرجع صالح است قابل اعتراض از تاريخ ابالغروز10ظرف مذكور قرار 

.شودبه اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي

.دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس از رسيدگي امتناع كنندمقامات قضايي����

.توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعالم كنندمتهم نيز مي-مدعي خصوصي -شاكي

به رسيدگي حسب مورد نمايد وميدر صورت قبول ايراد دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع 

.صادر و به مدعي رد ابالغ شودرد ايرادشود در غير اين صورت بايد قرار محول ميجانشين دادستان يا بازپرس ديگر

تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض مدعي رد مي

.كند

.اين مورد قطعي استرأي دادگاه در

.صدور قرار رد ايراد مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي ءاعضاشود هرگاه نسبت به يكي ازدر مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي����

.كندميشود و مبادرت به رسيدگي امتناع كند دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي
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چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار 

.كندرد يا قبول ايراد را صادر مي

شعبه يباقيماندهگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند چنانچه تعداد اعضاي هر

بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا ءاكثريت را تشكيل دهند اكثريت اعضا

.كنندقبول ايراد را صادر مي

يراد البدل نيز براي رسيدگي به اد و امكان انتخاب اعضاي عليناعضاي شعبه در اكثريت نباشيگاه تعداد باقيماندههر

.آيدبه عمل ميديوان عالي كشوريدر شعبهوجود نداشته باشد رسيدگي به ايراد 

.شودارجاع ميعرضدادگاه همديوان درخواست رد را وارد بداند پرونده جهت رسيدگي به يگاه شعبههر

::::اعتراض به آراء اعتراض به آراء اعتراض به آراء اعتراض به آراء ����

آراء غير قطعي كيفري است جزء در مواردي كه در ي از كليهتجديدنظربراي رسيدگي مرجع صالح استان تجديدنظردادگاه ����

.صالحيت ديوان عالي كشور باشد 

.شودتشكيل ميمستشار2يت و عضوالبدل عليرئيس يا دادرس استان در مركز هر استان با حضور دادگاه تجديدنظر

ياستان همان حوزهتجديدنظرشود حسب مورد در دادگاه در موارد زير كه قطعي محسوب ميءهاي كيفري جزآراي دادگاه����

:و يا ديوان عالي كشور قابل فرجام استقابل تجديد نظرقضايي 

.باشد 8تعزيري درجه جرائم....الفالفالفالف

.كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشدصورتيجرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش در. . . . بببب

.همان مجازات قانوني اوليه استتجديدنظرمعيار قابليت جايگزين حبسهاي در مورد مجازات::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

، اناطه و تعويق صدور حكم ، برائت يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب اعم از محكوميتتجديدنظرقابل ءآرا: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.است

در صورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي

.تجديدنظرخواهي باشد 
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حبس ابد -قطع عضو- سلب حيات( جرائمي كه مجازات قانوني آنها يبارهصادر شده درءآرا) : ك .د.آ.ق428ماده ( ����

عليه ي كامل مجنيآنها ثلث ديهديهليه تماميت جسماني كه ميزان جنايات عمدي ع-و باالتر 4حبس تعزيري درجه -

.قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است) آراء صادره در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي - يا بيش از آن است 

هاي مزبور يكي از جنبهگاهاست هرارش يا ضرر و زيانياپرداخت ديهدر مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به ����

.استيا فرجام تجديدنظر قابل حسب مورد ي ديگر رأي نيز به تبع آن هاتجديدنظر يا فرجام باشد جنبهقابل 

نخواهي آنايا فرجامتجديدنظرنندخواهي خود را ساقط كيا فرجامتجديدنظربا توافق كتبي حق دعوي در صورتي كه طرفين ����

.صادركننده رأيصالحيت دادگاه يا قاضي در خصوص مگرمگرمگرمگريستمسموع ن

2و براي اشخاص مقيم خارج از كشورروز20و فرجام براي اشخاص مقيم ايران تجديدنظريا دادخواست مهلت درخواست ����

.استماه از تاريخ ابالغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي

صادردادگاهو درخواست كننده عذر موجهي عنوان كند ودمهلت مقرر تقديم شيا فرجام خارج ازتجديدنظرگاه تقاضاهر����

در صورت موجه شناختن آن قرار قبولي درخواست و در غير اين صورت قرار نمايد وميبه عذر او رسيدگي ابتدا ي رأيكننده

.كندرد آن را صادر مي

.اين قانون مقرر شده است178جهات عذر موجه همان است كه در ماده 

:دارندرا يا فرجام تجديدنظراشخاص زير حق درخواست ����

وكيل يا نماينده قانوني او- محكوم عليه....الفالفالفالف

انشاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آن....بببب

يا عدم تناسب مجازات- عدم انطباق رأي با قانون - دادستان از جهت برائت متهم....پپپپ

:استخواهي به قرار زيرتجديدنظرجهات ����

ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه....الفالفالفالف

ادعاي مخالف بودن رأي با قانون....بببب

ادعاي عدم صالحيت دادگاه صادر كننده رأي يا وجود يكي از جهات رد دادرس....پپپپ

ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي....تتتت
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صورت وجود جهت ديگر به آن دريدخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آتجديدنظراگر ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودرسيدگي مينيز

خواهي يا فرجام خواهي واقع شده و تجديدنظراستان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظر دادگاه ����

.كندرسيدگي مياستنسبت به آن رأي صادر شده

با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت به جنبه كيفري رأيراجعخواهي يا فرجام خواهي طرفين تجديدنظر����

.گيردمي

، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرمخواهي يا فرجام خواهي تجديدنظر

.مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است

به صورت خواهي يا فرجام خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم تجديدنظر: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيستدرمستلزم پرداخت هزينه دادرسي توأمان 

دادگاه ، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود خواه يا فرجام خواهتجديدنظرهرگاه ����

.كندرسيدگي ميخارج از نوبت اين ادعا به رأي نخستينيكنندهصادر

يا فرجام نسبت به تجديدنظرخواه يا فرجام خواه زنداني باشد حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرهرگاه ����

.گرددمياست معاف زندانيامري كه به موجب آن 

دفتر دادگاه صادر كننده رأي نخستين يا خواه يا فرجام خواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به تجديدنظر����

.تسليم كندو يا دفتر زندانتجديدنظر

خواه يا فرجام خواه و طرف دعواي اوتجديدنظرو رسيدي مشتمل بر نام كند دفتر دادگاه يا زندان بايد بالفاصله آن را ثبت 

و تجديدنظر، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست 

.فرجام درج كند

.شودخواهي محسوب مييا فرجامتجديدنظرتاريخ مزبور تاريخ 

يا فرجام بالفاصله آن را به دادگاه صادر تجديدنظراستان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي نظرتجديددفتر دادگاه 

.كننده رأي نخستين ارسال كند
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دفتر دادگاه صادر كننده رأي نخستين بالفاصله يرديا فرجام خواهي در مهلت مقرر صورت گتجديدنظردر صورتي كه ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كنداستان يا ديوان عالي كشور ارسال مينظرتجديديا پس از رفع نقص پرونده را حسب مورد به دادگاه 

مدير دفتر دادگاه نخستينمدير دفتر دادگاه نخستينمدير دفتر دادگاه نخستينمدير دفتر دادگاه نخستينخواهي يا فرجام فاقد يكي از شرايط قانوني باشد تجديدنظرگاه درخواست يا دادخواست هر����

روز از تاريخ ابالغ10ظرف تا كند اخطار مياعالم و نقايص آن را به درخواست كننده يا دادخواست دهنده روز2ظرف 

.نقايص مذكور را رفع كند

يا فرجام خارج از تجديدنظرچنانچه در مهلت مقرر رفع نقص صورت نگيرد و همچنين در صورتي كه درخواست يا دادخواست 

.رساند تا قرار مقتضي صادر كندمدير دفتر پرونده را به نظر رئيس دادگاه ميودمهلت قانوني تقديم ش

.استيا ديوان عالي كشور استان نظرتجديدقابل اعتراض در دادگاه حسب مورد اين قرار 

دادگاه صادركننده رأي مسترد كنديا فرجام را تجديدنظرخواه يا فرجام خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظرهرگاه ����

.كندرا صادر مييا فرجامتجديدنظرقرار رد درخواست يا ابطال دادخواست نخستين، 

يا فرجامتجديدنظرقرار رد درخواست يا ابطال دادخواست چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد

.شودصادر مييا ديوان عالي كشور استان نظرتجديددادگاه توسط 

.يا فرجام مجدد پذيرفته نيستتجديدنظردرخواست يا دادخواست در هر حال

نكرده باشد محكوم عليه تجديدنظره درخواست ردر صورتي كه دادستان از حكم صادهاي تعزيريدر تمام محكوميت����

خواهي خود را اسقاط يا تجديدنظربا رجوع به دادگاه صادر كننده حكم حق خواهيتجديدنظرپيش از پايان مهلت تواند مي

.تقاضاي تخفيف مجازات كندنمايد ورا مسترد تجديدنظردرخواست 

را كسر مجازات تعيين شده4/1تا در اين صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و 

.كندمي

.قطعي استاين حكم دادگاه 

.استقطعيقطعيقطعيقطعيشود صادر ميتجديدنظرآرايي كه در مرحله ����

اي از دادگاه تجديد نظر استان شعبهمرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان ����

.گرددي قضائيه تعيين مياست كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابالغ رئيس قوه
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ديوان عالي كشوري رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مرجع فرجام خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه

.است

.قابل تجديد نظر خواهي است در تمامي مواردآراء دادگاه اطفال و نوجوانان ����

ي حكم يا دفتر دفتر دادگاه صادركنندهتوان بهدادگاه اطفال و نوجوانان را ميدرخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات����

شود به دفتر كانون اصالح و تربيت دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصالح و تربيت نگهداري مي

.تسليم نمود 

.آيددرخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوان و يا وكيل آنان به عمل مي����

.تواند درخواست تجديدنظر نمايدن نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداد ميدادستا

از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار فقطفقطفقطفقطتواند مدعي خصوصي مي

.بايگاني كردن پرونده تجديدنظر خواهي كند

::::تجديدنظر استان تجديدنظر استان تجديدنظر استان تجديدنظر استان كيفيت رسيدگي دادگاه كيفيت رسيدگي دادگاه كيفيت رسيدگي دادگاه كيفيت رسيدگي دادگاه ����

در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات استان به ترتيب در دفتر كل يا تجديدنظر ها پس از وصول به دادگاه پرونده����

رئيس كل دادگستري شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه به وسيله واحد ثبت ميراجع به دارسي الگترونيكي در اين 

ي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانهاز رؤساي شعب به انتخاب وياستان يا معاون او و يا يكي 

.شوداي دارند ارجاع ميي رايانههاي قضايي كه سامانهاي در حوزهرايانه

خارج از نوبتكه به موجب قانون رسيدگي كند مگر در موارديرسيدگي ميبه نوبتها دادگاه به ترتيب وصول پرونده����

.ضروري باشد

كيفر خواست و يهبا درخواست دادستان صادر كنندوددار شدن احساسات عمومي شجرائمي كه موجب جريحهبه::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودرسيدگي ميخارج از نوبتاستان تجديدنظرموافقت دادگاه

به يكي از اعضاي دادگاهو يا به نوبت كند ميهاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه پروندهرئيس شعبه����

.دهداستان ارجاع ميتجديدنظر
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استاين عضو گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظر خواهي و جهات قانوني آن 

.كندرسيدگي قرائت مييتهيه و در جلسه

:نمايد و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم ميشودخالصه اين گزارش در پرونده درج مي

ي كيفرخواست يا شود و پرونده را نزد دادسراي صادركنندهباشد قرار رفع نقص صادر ميناقص تتحقيقادر صورتي كه ....الفالفالفالف

اعاده كند و يا فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديدنظر استان آن را بدون اظهارنظر ي رأي ميدادگاه صادركننده

.تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايددادگاه تجديدنظر مي

هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد . . . . بببب

.شودي قرار اعاده ميآن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده

ي قرار اعاده ه هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقص داشته باشد پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كنندهچنانچه ب

.شود و آن دادگاه مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كندمي

و پرونده هر گاه رأي توسط دادگاهي كه صالحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود دادگاه تجديدنظر استان ، رأي را نقص . . . . پپپپ

.كندي رأي اعالم ميرا به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده

اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده و به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو . . . . تتتت

.كندعمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد رأي مقتضي صادر مي

هاي فوق دادگاه تجديدنظر بلفاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام در غير از موارد مذبور در بند. . . . ثثثث

.كنداشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر مي

رسيدگي در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از -توانند شخصا حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند طرفين مي

.نيست 

دادستان است رسيدگي با حضور در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين����

:شودبه ترتيب زير انجام مياين قانون 300ي با رعايت مادهادياران ويشهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا د

قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه....الفالفالفالف

ات آنهايعاطرح سؤاالت الزم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دف....بببب
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كسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم. . . . پپپپ

ات متهم يا وكالي يعااظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دف....تتتت

انآن

.شودميءقرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا����

اجراي قرار را از دادگاه تواندمياستان تجديدنظر قضايي مركز استان باشد دادگاه ي، خارج از حوزهچنانچه محل اجراي قرار

.درخواست كندهمحل مربوط

با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محلقضايي استان ديگري باشد يكه محل اجراي قرار در حوزهدر صورتي

.نمايددرخواست اجراي قرار 

استان حضور شخصي را كه زنداني است الزم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا تجديدنظرهرگاه دادگاه����

.كندبازداشتگاه صادر مي

تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت نظر وي چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد دادگاه مي

.نگهداري شوددر زندان نزديك محل دادگاهموقت تا پايان رسيدگيموقت تا پايان رسيدگيموقت تا پايان رسيدگيموقت تا پايان رسيدگيبه طور به طور به طور به طور زنداني است دستور دهد كه متهم زنداني 

مرحله استان مطابق قواعد و مقررات تجديدنظر ساير ترتيبات در دادگاه صدور رأي و-رسيدگي به ادله - جلب-احضار����

.استنخستين

:كندشرح زير اتخاذ تصميم ميبه ي رسيدگي و اعالم ختم دادرسي پس از تشكيل جلسهاستان تجديدنظر دادگاه ����

پرونده وتأييد رأي را قانون صادر شده باشد طبق موجود در پرونده و يمطابق ادلهرأي مورد تجديدنظرخواهي هرگاه ....الفالفالفالف

.كنداعاده ميدادگاه صادر كننده رأيرا به 

رأي استان به هر دليل برائت متهم را احراز كند تجديدنظر هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه . . . . بببب

.چند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشدكند هرميتجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر

.شودفوري آزاد ميبه دستور دادگاهچنانچه محكوم عليه زنداني باشد

دهد با استدالل و ذكر مباني و مستند قانوني آن را نقض و در چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص . . . . پپپپ

.كندماهيت ، انشاي رأي مي
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اي از اهميت باشد كه تشريفات مذكور به درجهموجب نقض رأي نيست مگر آنم رعايت تشريفات دادرسيدع::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.اعتباري رأي شودكه موجب بي

تأمين با جرم و ضرر و زيان قرار صادر شده درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا رأيگاه از هر����

شاكي يا مدعي - استان در صورت اقتضا رأساً يا به درخواست دادستانتجديدنظر مدعي خصوصي متناسب نباشد دادگاه 

.ستاين تصميم قطعي اكند و يا متهم تأمين متناسب اخذ مي-خصوصي 

- تطبيق عمل با قانون- اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات����

كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد يا مواردي نظير آن متضمن اشتباهي باشد- احتساب خسارت -بهاحتساب محكوم

.دهدو تذكر الزم را به دادگاه نخستين ميكندميتأييد راي را اصالح و آن را استان تجديدنظردادگاه

تشديد مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تواندتواندتواندتواندنمينمينمينمياستان تجديدنظر دادگاه ����

كه قانون مقرر كمتر از حداقل ميزاني باشدبرخالف جهات قانونيكه مجازات مقرر در حكم نخستينمگر در موارديكند

.دادستان قرار گرفته باشدشاكي يا داشته و اين امر مورد تجديدنظرخواهي 

قانون مقرر داشته است اقدام نسبت به تعيين مجازاتي كه،استان با تصحيح حكمتجديدنظر در اين موارد دادگاه 

.كندمي

تواند به نحو مجازات بداند ضمن تأييد اساس حكم مياستان محكوم عليه را مستحق تخفيف تجديدنظر گاه دادگاه هر����

.چند محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشدمستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد هر

در اولين امكان عدم صورت و در ) اصل ( همان جلسهپس از ختم رسيدگي دراستان مكلف است تجديد نظر دادگاه ����

.انشاي رأي كنديك هفتهفرصت و حداكثر ظرف 

.است4تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 

يك از مراحل دادرسي استان بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچتجديدنظر در مواردي كه رأي دادگاه ����

روز 20ظرف دادگاه تجديدنظر استان دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند رأي ينخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و اليحه

.استهمان دادگاهدربه متهم يا وكيل او قابل واخواهي و قابل رسيدگي پس از ابالغ واقعي

.شود قطعي استصادر ميرأيي كه در اين مرحله
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::::كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور ����

در خواهي فرجامشود و مرجع تشكيل ميمستشار2شعب آن از رئيس و و استمستقر تهرانديوان عالي كشور در ����

.اين قانون است428جرايم موضوع ماده 

.گيرندعهدهبر توانند وظايف مستشار را كه ميداردديوان عالي كشور به تعداد الزم عضو معاون ����

:خواهي به قرار زير استجهات فرجام����

متهم و مجازات قانوني اوتقصيرادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به ....الفالفالفالف

اعتبار سازداي از اهميت باشد كه رأي دادگاه را بيدرجهكه دردادرسي اصولادعاي عدم رعايت ....بببب

موجود در پروندهمدارك مستندات باانطباقعدم . . . . پپپپ

در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي واحد رايانه در صورت تأسيس يا كلها به ترتيب وصول در دفتر پرونده����

توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب انشود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنثبت ميالكترونيكي 

ن ترتيب وصول به يكي از شعب ديواتخصص شعب و اي با رعايت رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سيستم رايانه

.شودارجاع مي

::::مگرمگرمگرمگركنند ها رسيدگي ميبه پروندهبه نوبتشعب ديوان عالي كشور ����

باشدمقرردر مواردي كه به موجب قانون رسيدگي خارج از نوبت . . . . 1111

ود و رسيدگي خارج از دار شدن احساسات عمومي شدر جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور موجب جريحه. . . . 2222

.باشدنوبت ضرورت داشته

و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه كند ميرا تنظيم هابررسي و گزارش جامع آنخودهاي ارجاعي را ، پروندهرئيس شعبه����

.دهدبه عنوان عضو مميز ارجاع مي

به استخواهي و جهات قانوني آن فرجاميبارهعضو مميز گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در

.كندصورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي
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تخلف از انديك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشتههرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

مباني قضايي و يا اعمال غرض مشاهده كند آن را به طور مشروح و با استدالل در گزارش خود عدم رعايتيامواد قانوني

.شودمتذكر مي

.گرددارسال ميانتظامي قضاتستانداد، رونوشتي از اين گزارش به به دستور رئيس شعبه

رسيدگي رسيدگي رسيدگي رسيدگي ييييشعبهشعبهشعبهشعبهكه شود مگر آنانجام مييا وكالي آنهايبدون احضار طرفين دعورسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور ����

.حضور آنها را الزم بداندكنندهكنندهكنندهكننده

.عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست

در انكند و طرفين يا وكالي آندر موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه الزم است قرائت مي����

.مطالب خود را اظهار دارندبا اجازه رئيس شعبهتوانندصورت حضور مي

و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي مستند ،به طور مستدل با حضور در شعبه همچنين دادستان كل يا نماينده وي 

.كندميعالمنظر خود را اعنه يا فرجام خواسته معترض

دادستان كل كشور يا شده با درج نظراظهارمطالب سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و 

:كنند در متن دادنامه به شرح زير اتخاذ تصميم ميويهنمايند

كننده رأي اعاده ، پرونده را به دادگاه صادر موجود در پرونده باشد با ابرام آنياگر رأي مطابق قانون و ادله....الفالفالفالف

.نمايندمي

مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده وادلههرگاه رأي مخالف قانون يا بدون توجه به ....بببب

رأي را نقض و به عالي كشورديوانيشعبهاعتباري رأي شود اي از اهميت باشد كه موجب بيو آن تشريفات به درجه

:كندشرح زير اقدام مي

، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوتاگر عملي كه محكوم....1111

.شودشده نقض بالارجاع ميرأي صادرو يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد 

بودن تحقيقات نقض شده است براي رسيدگي اگر رأي صادر شده از نوع قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت ناقص. . . . 2222

.شودمجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع مي
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دهد اگر رأي به علت عدم صالحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي....3333

.شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي استارسال مي

.شودارجاع ميدادگاه هم عرضپرونده به ، رأينقضدر ساير موارد پس از . . . . 4444

كند مكلف است تمام موارد نقص در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.تحقيقات را به تفصيل ذكر كند

:كندعالي كشور به شرح زير اقدام ميمرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان����

سپس هد وعالي كشور را انجام ددر صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات بايد تحقيقات مورد نظر ديوان....الفالفالفالف

.مبادرت به صدور رأي كند

در ماهيت رسيدگي و و نمايدعالي كشور متابعت در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي بايد از نظر ديوان....بببب

.اي براي صدور قرار حادث شودجهت تازه،نقضكه پس از انشاي حكم كند مگر آن

)حكم اصراري صادر كند( بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند تواندتواندتواندتوانددادگاه ميدادگاه ميدادگاه ميدادگاه ميدر غير موارد مذكور نقض حكمدر صورت ....پپپپ

بپذيرد حكم را ، استدالل دادگاه را خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسيچنانچه اين حكم مورد فرجام

.كندابرام مي

.شودميمطرح هيأت عمومي شعب كيفريدر غير اين صورت پرونده در 

ديوان عالي كشور را يشود و در صورتي كه نظر شعبههرگاه نظر دادگاه صادر كننده رأي مورد تأييد قرار گرفت رأي ابرام مي

.شودارجاع ميديگر دادگاهيشعبهتأييد كند حكم صادره نقض و پرونده به 

.كنداستدالل هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم صادر مير اساسدادگاه مزبور ب

.استغيرقابل فرجاماين حكم قطعي و

امور حسبي با - كيفري - ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقيعالي كشور يا دادگاهگاه از شعب مختلف ديوانهر����

به هر طريق كه آگاه عالي كشور يا دادستان كل كشوررئيس ديوان، آراي مختلفي صادر شود استنباط متفاوت از قوانين

.عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنندشوند مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان
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توانند با ذكر دليل از طريق نيز مييا وكالي دادگستريها يا دادستانها عالي كشور يا دادگاهيك از قضات شعب ديوانهر

.را در خصوص موضوع درخواست كنندنظر هيأت عمومينظر هيأت عمومينظر هيأت عمومينظر هيأت عموميعالي كشور يا دادستان كل كشوررئيس ديوان

عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و عالي كشور به رياست رئيس ديوانهيأت عمومي ديوان

بررسي و نسبت شود تا موضوع مورد اختالف راتشكيل ميتمام شعبرؤسا و مستشاران و اعضاي معاون 4/3حداقل 

.به آن اتخاذ تصميم كنند

االتباع جع اعم از قضايي و غير آن الزمها و ساير مراي كشور و دادگاهرأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عال

.اثر استاما نسبت به رأي قطعي شده بياست

عالي كشور عمل انتسابي در صورتي كه رأي اجرا نشده يا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان

عليه باشد رأي هيأت عمومي نسبت به آراي مذكور قابل به جهاتي مساعد به حال محكومرأي جرم شناخته نشود يا 

.شودمطابق مقررات قانون مجازات اسالمي عمل ميو )شود عطف به ما سبق مي(است تسري 

ي قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و ي مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويهدر كليه����

.ي وي باشد گردد بايد با خضور دادستان كل يا نمايندهيف قانوني تشكيل مييا انجام ساير وظا

.كندي وي اظهارنظر ميقبل از اتخاذ تصميم ، دادستان كل يا نماينده

471كه مطابق ماده مؤخريفقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويهوحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ءآرا����

.استقابل تغيير شود صادر مياين قانون

::::دادرسي دادرسي دادرسي دادرسي اعاده اعاده اعاده اعاده ����

اعم از آن كه حكم مذكور به اجرا هااحكام قطعي دادگاهدرخواست اعاده دادرسي در مورد ) : ك .د.آ.ق474ماده ( ����

:شود گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي

.دگردزنده بودن وي محرز و سپسودشخصي محكوم شاتهام قتلكسي به . . . . الفالفالفالف

براي كه نتوان بيش از يك مرتكب باشداي جرم به گونهآن د و ارتكاب ونچند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم ش. . . . بببب

.آن قائل شد 
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از مرجع قضايي به علت انتساب يو فرد ديگري نيز به موجب حكمشودشخصي به علت انتساب جرمي محكوم. . . . پپپپ

.گرددگناهي يكي از آنها احراز همان جرم محكوم شده باشد به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم بي

.ود ، احكام متفاوتي صادر شدرباره شخصي به اتهام واحد. . . . تتتت

.است مبناي حكم بوده ، نخالف واقع گواهاشهادت اسناد جعلي يا كه وددر دادگاه صالح ثابت ش. . . . ثثثث

گناهي جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بييپس از صدور حكم قطعي، واقعه. . . . جججج

.باشديا عدم تقصير وي عليه محكوم

.مجازات مقرر قانوني باشدمجازات مورد حكم بيش ازعمل ارتكابي جرم نباشد يا. . . . چچچچ

:دارندرا اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي ����

، همسر و وراث قانوني و وصي اوعليهمحكومو در صورت فوت يا غيبت عليه يا وكيل يا نماينده قانوني اومحكوم....الفالفالفالف

دادستان كل كشور....بببب

دادستان مجري حكم. . . . پپپپ

.شودتسليم ميديوان عالي كشوردرخواست اعاده دادرسي به ����

ي دادرسيبا تجويز اعادهاين قانون 474پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع مادهاين مرجع 

ي ي ي ي قرار رد اعادهقرار رد اعادهقرار رد اعادهقرار رد اعادهدهد در غير اين صورت ارجاع ميدادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعيرسيدگي مجدد را به

.نمايد صادر ميدادرسيدادرسيدادرسيدادرسي

خالف شرع صادره از هر يك از مراجع قضايي را رأي قطعيرأي قطعيرأي قطعيرأي قطعيي قضائيهرئيس قوهدر صورتي كه ) : ك .د.آ.ق477ماده ( ����

كه توسط رئيس تا در شعبي خاصتا در شعبي خاصتا در شعبي خاصتا در شعبي خاصبه ديوان عالي كشور ارسالي دادرسي پرونده را تشخيص دهد با تجويز اعادهبين

.يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايدي قضائيه براي اين امر تخصيص ميقوه

رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهويشعب خاص مذكور مبنيا بر خالف شرع بين اعالم شده رأي قطعي قبلي را نقض و 

.نمايند آورند و رأي مقتضي صادر ميبه عمل مي

سازمان - شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور ) اعم از حقوقي و كيفري ( آراء قطعي مراجع قضائي : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.باشندشوراهاي حل اختالف مي-دادسراها -هاي تجديدنظر و بدوي دادگاه-ي نيروهاي مسلح قضاي
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ها ، اگر توسط رئيس ي دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهآراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده: : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.ماده خواهد بودي قضائيه خالف شرع بين تشخيص داده شود مشمول احكام اين قوه

رئيس -رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح - دادستان كل كشور - در صورتي كه رئيس ديوان عالي كشور : : : : 3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خالف شرع بين تشخيص دهندكل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود ، 

.ي دادرسي نماينددرخواست تجويز اعادهي قضائيهقوهرئيس توانند با ذكر مستندات از مي

.مگر اين كه خالف شرع بين آن به جهت ديگري باشدفقط براي يك بار قابل اعمال استمفاد اين تبصره 

ي دادرسي پذيرفته شده باشد اعاده477ي يا طبق مادهگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد هر����

.افتدمياجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق 

چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي 

.نمايدكند تأمين الزم را اخذ ميبه موضوع رسيدگي مي

ي ديوان هاي بدني باشد شعبهدر صورتي كه مجازات مندرج در حكم از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات::::تبصره تبصره تبصره تبصره 

.دهددستور توقف اجراي حكم را ميي تقاضا ، ي دادرسي قبل از اتخاذ تصميم دربارهعالي كشور با وصول تقاضاي اعاده

، صادر آثار و تبعات حكم اوليقرار توقف فوريفوريفوريفوريشده قوي باشداي كه اقامهگاه ادلهپس از شروع به محاكمه جديد هر����

.گيرددادرسي مطابق مفاد اين قانون انجام ميو شودمي

، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و ماهوي پس از رسيدگيدادگاه هر گاه ����

.كندحكم مقتضي صادر مي

.شوددرخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد فقط همان قسمت نقض يا اصالح ميصورتي كه در

.اين حكم از حيث تجديدنظر يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط است

هر يك را كه صحيح تشخيص دهد دادرسييدادگاه پس از قبول اعادهمغايرت دو حكم باشداگر جهت اعاده دادرسي ����

.كند را نقض ميتأييد و رأي ديگر

.كند چنانچه هر دو رأي را غير صحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي
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مگر اين كه شودشود ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمينسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي����

بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي 477ي ي دادرسي از مصاديق مادهاعاده

.باشد و يا رأي جديد مجددا همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد

از شكايت خود صرفنظر كند شدن حكمشدن حكمشدن حكمشدن حكمپس از قطعيپس از قطعيپس از قطعيپس از قطعيدر جرائم غير قابل گذشتگاه شاكي يا مدعي خصوصي هر����

.درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شوداز دادگاه صادر كننده حكم قطعيتواند عليه ميمحكوم

با رعايت با حضور دادستان يا نماينده اوو وقت فوق العادهدر اين صورت دادگاه به درخواست محكوم عليه در

يا به مجازاتي دهدميمجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف كند و ميرسيدگي اين قانون 300مقررات ماده 

.كندعليه باشد تبديل ميتر به حال محكومكه مناسب

.اين رأي قطعي است

::::تأميني و تربيتي تأميني و تربيتي تأميني و تربيتي تأميني و تربيتي و اقدامات و اقدامات و اقدامات و اقدامات كيفري كيفري كيفري كيفري احكام احكام احكام احكام كليات اجراي كليات اجراي كليات اجراي كليات اجراي ����

مناطقي كه تحت رياست و نظارت وي در )معاونت اجراي احكام كيفري( است ودادستاناجراي احكام كيفري بر عهده ����

.دار اين وظيفه استعهدهدادسراي عموميدهد در  ي قضائيه تشخيص ميرئيس قوه

واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا معاونت اجراي احكام كيفري مي::::1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.باشد

ها و يا تواند با تصويب رئيس قوه قضاييه در زندانمعاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.مؤسسات كيفري مستقر شود

.استالبدلعليدادرس و در غياب وي با رئيس دادگاهقضايي بخش اجراي احكام كيفري به عهده يدر حوزه::::3333تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

مأمور مراقبتي -ءمأمور اجرا- مددكار اجتماعي-معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد الزم قاضي اجراي احكام كيفري����

.دارد در اختيار 

.داشته باشدسال سابقه خدمت قضايي3حداقلقاضي اجراي احكام كيفري بايد::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
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ي را در حوزهمددكاري اجتماعيمددكاري اجتماعيمددكاري اجتماعيمددكاري اجتماعيي قضائيه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي تشكيالت مناسبي تحت عنوان قوه����

.نمايدقضايي هر شهرستان ايجاد مي

- جامعه شناسي -روان شناسي -علوم تربيتي - هاي مددكاري اجتماعي التحصيالن رشتهمددكاران اجتماعي از بين فارغ����

.شوند حقوق استخدام مي-شناسي جرم 

.هاي مددكاري اجتماعي استالتحصيالن رشتههاي مذكور اولويت با فارغدر رشته: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

:شود ، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل ميدر هر معاونت اجراي احكام كيفري����

محكومان فراري-متهمان تحت تعقيب و متواري - ايجاد بانك اطالعاتي مجرمان خطرناك....الفالفالفالف

هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و عليه در محكوميتتنظيم برگ سجل كيفري محكوم....بببب

تصوير وي به صورت الكترونيكي

همقررات مربوطعليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق ثبت و ارسال درخواست عفو محكوم....پپپپ

ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطالعاتي و امنيتي صورت اين )ب-الف( اقدامات موضوع بندهاي ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.گيردمي

:وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از����

اجراي آنهايكيفري و نظارت بر شيوهاالجراياحكام الزمصدور دستور اجراي . . . . الفالفالفالف

ها در امور راجع به زندانياننظارت بر زندان....بببب

عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقرراتي زندانيان واجد شرايطاعالم نظر درباره....پپپپ

اساس قوانين و مقرراتبرمحكوماناعطاي مرخصي به . . . . تتتت

هاي جسمي مبتاليان به بيماري- هاي رواني مبتاليان به بيماري- محكومان سالمنديدربارهاتخاذ تصميم ....ثثثث

در مراكز درمانيبراي آنهابستري يبه مراقبت و توجه ويژه از قبيل صدور اجازهمحكوم نيازمندالعالج و ساير افرادصعب

بر اساس ضوابط و مقررات

قاضي اجراي احكامها وضع شده يا بر عهده اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات....جججج

كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است
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:شود ء گذارده مياجرابه موقع پس از ابالغآراي كيفري در موارد زير����

دادگاه نخستينصادره از رأي قطعي ....الفالفالفالف

رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر ....بببب

.يا فرجام آن رد شده باشد

.رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد....پپپپ

رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد....تتتت

دادگاه به اطالع دادستاناطالع دادستاناطالع دادستاناطالع دادستانااااببببه را از لحاظ قانوني الزم االجراء نداند مراتب رار، رأي صادقاضي اجراي احكام كيفريگاه هر����

.كنداعالم و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميرأي قطعيصادر كننده

درخواست تجديدنظر يا در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنها اعتراض و يا هرگاه رأي����

.باشدميءاالجراالزمدر مورد بقيهفرجام كرده باشند پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام

هاي الزم االجراي آن ، مانع از اجراي ساير قسمتيك قسمت از رأييدربارهاعتراض يا درخواست تجديدنظر يا فرجام ����

.نيست

مگر در مواردي كه شودشود و به هيچ وجه متوقف نميشروع ميقاضي اجراي احكام كيفريبا دستور ي رأييعمليات اجرا����

.نمايدقانون مقرر 

.شودميءكيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراءآرا����

نهادهاي عمومي - هاي دولتي مؤسسات و شركت-ها وزارت خانهاجراي رأي بايد توسط طبق قانون در مواردي كه 

به عمل آيد قاضي اجراي ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام استو سازماندولتيغير

.دو اقدامات آنها نظارت دارءتعليمات الزم بر چگونگي اجرايو ارائهءاحكام كيفري ضمن صدور دستور اجرا

هاي مؤسسات و شركت- هامقامات و مستخدمان وزارتخانه-نيروهاي انتظامي و نظامي-تمام ضابطان دادگستري����

در ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است سازماندولتي و نهادهاي عمومي غير- دولتي 

.رعايت كنندكه مرتبط با اجراي آن است حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي 

.شودمتخلف از مقررات اين ماده عالوه بر تعقيب انتظامي و اداري به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي
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.استرأي قطعيدادگاه صادر كننده رفع ابهام و اجمال از رأي با����

كه رأي زير نظر او استقاضي اجراي احكام كيفريرعايت موازين شرعي و قانوني با رفع اشكاالت مربوط به اجراي رأي با 

.شوداجراء مي

ءاجرايشود و در صورت عدم تعيين شيوهميءبه همان ترتيب اجراگردداجراي رأي در دادنامه تعيين يهرگاه شيوه����

.كندميءمطابق مقررات قانوني رأي را اجرااحكام كيفريقاضي اجراي 

- ارتكابيبه لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزهه اجراي علني مجازات ممنوع است مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي ك����

ان اجراي علني مجازات را دادستدادگاه خود يا به پيشنهاد ، بيم تجري او يا ديگران- سوابق مرتكب - ارتكاب جرم ينحوه

.در رأي تصريح كندرا ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات 

عليه را شود تا محكومگذار اخطار ميشود و در صورت عدم حضور به كفيل يا وثيقهاجراي رأي احضار ميبرايعليه محكوم����

.براي اجراي رأي تسليم كند

.دستور جلب محكوم عليه را صادر كندبه طور همزمانتواند ميدر اين صورت قاضي اجراي احكام كيفري

دليل در تواند با ذكرعليه باشد قاضي اجراي احكام كيفري ميدر صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكوم::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.دستور جلب محكوم عليه را صادر كندابتداءپرونده

:افتدتعويق ميقاضي اجراي احكامتشخيص و دستور اجراي مجازات در موارد زير به����

دوران بارداري. . . . الفالفالفالف

ماه6پس از زايمان حداكثر تا . . . . بببب

سالگي2دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن . . . . پپپپ

اجراي مجازات شالق در ايام حيض يا استحاضه....تتتت

و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي اشدعليه به بيماري جسمي يا رواني مبتال بهرگاه محكوم����

.اندازدشود قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي اجراي مجازات را به تعويق مي

عليه و محكومچنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد قاضي اجراي احكام كيفري پس از احراز بيماري 
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تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع ا براي، پرونده رآن براي اعمال مجازات با ذكر دليلنع بودنما

.كندارسال ميقطعيمرجع صادر كننده رأيبيماري و مجازات به

فوريت داشته باشد قاضي اجراي احكام ، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات گاه حين اجراي مجازاتهر: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندكيفري ضمن صدور دستور توقف اجراي آن طبق مقررات فوق اقدام مي

، اجراي حكم به مبتال به جنون شود تا زمان افاقهپس از صدور حكم قطعيدر جرائم تعزيريدر جرائم تعزيريدر جرائم تعزيريدر جرائم تعزيريگاه محكوم عليه هر����

.شودمحكوم عليه وصول ميكه از اموالمجازاتهاي ماليمجازاتهاي ماليمجازاتهاي ماليمجازاتهاي ماليدر موردمگر مگر مگر مگر تعويق مي افتد 

برد در صورت جنون تا بهبودي محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي: : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شوددر بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي

.شوداين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي

پيشنهاد به مقام رهبري برايعليه محكومبا عفو يا تخفيف مجازاتهر گاه رئيس قوه قضاييه در غير مجازات حبس����

.شودمتوقف ميموافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد اجراي حكم

.كندشود قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجرا صادر ميدر مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي����

و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم ءشدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياموقوف����

كه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است تأثيري نخواهد داشت مگر اين

.مجازات قانوني باشد

عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و محكومبه دفعات باشد و عليه محكوماجراي مجازات مستلزم دسترسي به چنانچه ����

.كندمطابق مقررات قرار تأمين متناسب صادر ميقاضي اجراي احكام كيفرييا قرار صادر شده متناسب نباشد 

تغيير -كفيل يا وثيقه گذار مبني بر تبديل قرار تأمين - قاضي اجراي احكام كيفري در خصوص درخواست محكوم عليه����

.گيرديا جايگزيني وثيقه تصميم مي-كفيل يا وثيقه گذار 

تواند هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكوم عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد مي����

عليه نسبت به راجع قانوني اعالم كند اما به محض حضور يا دستگيري محكومدستور منع خروج او را از كشور صادر و به م

.كندلغو اين دستور اقدام مي
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هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در عليه داراي محكوميتگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومهر����

:كندمؤثر است قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام ميءميزان مجازات قابل اجرا

ها در صورت تساوي دادگاهد نقطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده باشبه طوراحكام اگر....الفالفالفالف

كند تا پس از ارسال ميدادگاه داراي صالحيت باالترو در غير اين صورت به آخرين حكميدادگاه صادر كنندهها را به پرونده

.، حكم واحد صادر شودنقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم

كند تا پس ها را به اين دادگاه ارسال ميصادر شده باشد پروندهدادگاه تجديدنظر استانحداقل يكي از احكام در اگر....بببب

.واحد صادر شود، حكم جرم از نقض تمام احكام با رعايت مقررات تعدد

آخرين حكم تجديدنظريهصادر كننديشعبهصادر شده باشد دادگاه تجديدنظر استان چنانچه احكام از شعب مختلف 

.صالحيت رسيدگي داردخواسته

يا احكامدر ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد....پپپپ

ها را به صادر شده باشد پروندههاي با صالحيت ذاتي متفاوت يا در دادگاههاي مختلف هاي قضايي استانمتعدد در حوزه

.شوداقدام) ب( يا  )  الف( هايكند تا پس از نقض احكام حسب مورد مطابق بندديوان عالي كشور ارسال مي

بدون ورود در شرايط و در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع رسيدگي و ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندحكم واحد صادر ميماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم ، 

ديگري بوده كه در اعمال مقررات تكرار قطعيهايعليه داراي محكوميتهر گاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكوم����

.كندارسال ميقطعيدادگاه صادر كننده حكم پرونده را نزد ، قاضي اجراي احكام كيفريجرم مؤثر است 

.نمايد هاي سابق را محرز دانست مطابق مقررات اقدام ميدر اين صورت چنانچه دادگاه محكوميت

هاي شود تا چنانچه محكوميتآن مرجع ارسال ميبههر گاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد پرونده : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.ارسال كنددادگاه صادركننده آنسابق را محرز دانست حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به 

ي ي ي ي دادگاه صادركنندهدادگاه صادركنندهدادگاه صادركنندهدادگاه صادركنندهاز از تاريخ ابالغ رأيماه 6حداكثر ظرف تواند ، برائت حاصل كند ميشخصي كه به موجب حكم قطعي����

هاي كثيراالنتشار ي قضائيه در يكي از روزنامهبرائت از محل اعتبارات مربوط به قوهدرخواست نمايد كه حكمحكم نخستينحكم نخستينحكم نخستينحكم نخستين

.منتشر شود
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::::اجراي مجازات حبس اجراي مجازات حبس اجراي مجازات حبس اجراي مجازات حبس ����

مرجع -ايام بازداشت قبلي -ميزان محكوميت- نوع جرم-اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل����

ي قضايي آن ترين حوزهي قضايي يا نزديكهمان حوزهبراي تحمل كيفر به زندان مخصوصيهحكم در برگيصادركننده

.شوندحسب مورد به همراه مأمور بدرقه زن يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي اعزام و معرفي مياستان

مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله -اي و اشتغال مراكز حرفه-نيمه باز - ته ها به زندان بسزندان: : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

.شودكانون اصالح و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم مي

به جزء مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت ::::2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

هاي فوق بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخششخصيتشان بر اساس تصميم شوراي طبقهپيشينه و -

.شوندنگهداري مي

ي حكم باشد نامبرده براي تحمل ي دادگاه صادركنندهدر صورتي كه محل اقامت محكوم به حبس خارج از حوزه: : : : 3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

د مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با شوي حبس به زندان محل اقامت خود منتقل ميادامه

.شودمنتقل ميترين زندان به محل اقامت خودترين زندان به محل اقامت خودترين زندان به محل اقامت خودترين زندان به محل اقامت خودنزديكنزديكنزديكنزديكبه ي رأي قطعيقاضي صادركنندهتشخيص 

.شودي قضائيه پرداخت ميي انتقال از محل اعتبارات قوههزينه

.نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است����

.گيردها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت ميزندانها و زير نظر سازمانمتهمان در بازداشتگاهنگهداري 

شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي الزم مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي) : ك .د.آ.ق515ماده ( ����

.حبس شودءاالجرا

بازداشت نظر يا تحتعليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده چنانچه محكوم

.شودشده باشد مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي

در احتساب ايام بازداشت يك روز ساعت باشد24كمتر از متهم يا بازداشت شدن اگر مدت زمان تحت نظر : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودمحاسبه مي
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به شرح 515ايام بازداشت قبلي موضوع ماده، جزاي نقدي -شالق - جايگزين حبس هاي در مورد محكوميت به مجازات����

:شودميمحاسبهزير 

پنج روز از دوره مراقبت - هشت ساعت خدمات عمومي -قبلي يك روز جزاي نقدي روزانههر روز بازداشتبه ازاي ....الفالفالفالف

.شودكسر مي

.شوداز شالق كسر ميضربه3به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبليمحكوميت به شالقدر مورد ....بببب

.شودهاي مالي اقدام مينحوه اجراي محكوميتفصل مربوط به مطابق مقررات محكوميت به جزاي نقديدر مورد ....پپپپ

نكرده باشد قاضي اجراي احكام كيفري نسبت به احتساب محاسبه، ايام بازداشت قبلي را حكمكنندهقاضي صادرچنانچه ����

.كندهاي موضوع مواد فوق اقدام مياين ايام حسب مالك

10حداقل اي صادر كند كه را به گونهمحكوم به حبسيهپروندقاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت ����

، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكوم عليه دستور آزادي پيش از اتمام مدت حبسروز

.وي را در تاريخ ياد شده صادر و به زندان اعالم كند

ي براي عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد فورپس از اتمام مدت حبس چنانچه محكوممكلف است نيز زندان رئيس 

.اقدامات را بالفاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعالم كندينتيجهآزادي زنداني اقدام نمايد و 

عالوه بر قاضي اجراي احكام كيفريدر صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

اين قانون مسئول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكوم عليه 255و 14طبق مواد 4ت انتظامي تا درجه محكومي

.است

هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بالفاصله و زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزهرئيس ����

.به صورت كتبي و با ذكر داليل و سوابق اطالع دهدهمربوطقاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضاييحسب مورد به 

هاي اصالحي و زندان و مشاركت در برنامهمقررات صورت رعايت ضوابط وتوانند درمحكومان مي) : ك .د.آ.ق520ماده ( ����

.شوندبرخورداراز مرخصي روز3ماهانه حداكثر تأمين مناسبتأمين مناسبتأمين مناسبتأمين مناسبپس از سپردنپس از سپردنپس از سپردنپس از سپردنتربيتي و كسب امتيازات الزم

تواندي اول يا همسر يا ازدواج فرزندان ، زنداني ميدر موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه

.از مرخصي استفاده نمايدروز5حداكثر تا به تشخيص دادستانبه تشخيص دادستانبه تشخيص دادستانبه تشخيص دادستان
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اعزام محكوم تحت مراقبت اعزام محكوم تحت مراقبت اعزام محكوم تحت مراقبت اعزام محكوم تحت مراقبت قسمت دوم اين ماده در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين ،  در موارد شمول: : : : 1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.بالمانع استساعت10يك روز در ماه و به مدت مأمورانمأمورانمأمورانمأموران

و با نظر مرجع صدور ي فوق رح مقرر در تبصرهشاعزام متهمان بازداشت شده به مرخصي تنها به مدت و به : : : : 2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.قرار جايز است

در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام اعطاي : : : : 3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

پس از سپردن پس از سپردن پس از سپردن پس از سپردن تواند عالوه بر مرخصي مذكور در اين ماده ميتواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد زنداني مرخصي مي

.از مرخصي استفاده نمايدبه مدت يك هفتهحداكثرو  در طول مدت حبس يك نوبت ديگرتأمين مناسب تأمين مناسب تأمين مناسب تأمين مناسب 

فقط براي يك در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت كند يا رضايت او را جلب نمايد اين مرخصي 

.شودروز تمديد مي7بار ديگر به مدت 

از 3/1پس از تحمل شوند محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي: : : : 4444تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

از مرخصي روز5ماه حداكثر 4در هر توانند ميبه تشخيص دادستانبه تشخيص دادستانبه تشخيص دادستانبه تشخيص دادستانبا رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و ميزان مجازات

.برخوردار شوند 

حداكثر هاي ملي و مذهبي عالوه بر سقف تعيين شده در اين قانون تواند به مناسبتميي قضائيهرئيس قوه: : : : 5555تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.به زندانيان واجد شرايط مرخصي اعطاء كندبار در سال2

از شمول مقررات اين ماده و به موجب مقررات شرعي به طور دائم در زندان باشدمواردي كه شخص بايد  : : : : 6666تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.هاي آن خارج است تبصره

از زمان پايان يافتن توأم باشد اجراي مجازات انفصال موقت از خدمت در صورتي كه مجازات حبس با انفصال موقت ����

.شودشروع ميمجازات حبس

به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است از پيش از صدور حكم قطعيمدت زماني كه محكوم عليه : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي
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مدت زمان مورد نياز براي قاضي اجراي احكام كيفريدر صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد ����

در . ( اندازداجراي حبس را به تعويق مي، اخذ تأمين متناسباخذ تأمين متناسباخذ تأمين متناسباخذ تأمين متناسببا با با با كند و تعيين ميبا توجه به نظر پزشكي قانونيبا توجه به نظر پزشكي قانونيبا توجه به نظر پزشكي قانونيبا توجه به نظر پزشكي قانونيمداوا را 

)شودمينمدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب اين حالت 

عليه تأمين متناسب ندهد معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت هرگاه محكوم����

.شودميمعالجه جزء محكوميت وي محسوب 

.شود برند نيز اجراء ميميماده فوق از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سرمفاد ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

كه مصلحت طفل مگر ايناز مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كردرا نبايدسال تمام2اطفال تا سن ����

.اقتضا كند

ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صالحيت وي به 

.شود ه ميمؤسسات ذيصالح سپردرعايت مراتب ارث و در صورت فقدان يا عدم صالحيت آنان به

و تعيين از سوي شوراي انظباطي با رعايت تناسب يكي از تنبيهات زير ، زنداني توسط انظباطي تخلف در صورت ارتكاب ����

:شود اجراء ميپس از تأييد قاضي اجراي احكام 

بسته و نيمه باززندان به و اشتغال حرفه آموزي از مراكز انتقال . . . . الفالفالفالف

نوبت3تا رحداكثمحروميت از مالقات ....بببب

ماه3محروميت از مرخصي حداكثر تا ....پپپپ

ماه6حداكثر تا آزادي مشروط -محروميت از پيشنهاد عفو. . . . تتتت

موضوع اين قانون توسط سازمان و نوجوانان اطفال و تربيت نگهداري براي اماكني هستند كه هاي اصالح و تربيت كانون����

ي قضائيه و ضرورت با تشخيص رئيس قوهو به تناسب نياز ها در مراكز استانو اقدامات تأميني و تربيتي كشور ها زندان

.شوند و يا ايجاد مياند ايجاد شدهدر ساير مناطق كشور 

و پيشرفت اخالقي و طرز تعليم و تربيت مددجويان قضايي وضعيت براي بررسي مكلفند ان قضات دادگاه اطفال و نوجوان����

.بازديد به عمل آورند ي محل خدمت خود حوزهاز كانون اصالح و تربيت حداقل هر ماه يك بارآنان 

.نيست دادستان وظايف قانوني اجراي اين امر مانع 
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در اطفال يا نوجوانان ديگر گردد اخالق موجب فساد طفل يا نوجواني ، رفتار و اخالق حسب گزارش مديران كانون گاه هر����

در در محل ديگري طفل يا نوجوان مذكور ، و به دستور وي و نوجواناندادگاه اطفال قاضي توسطاحراز موضوع صورت 

.شود بازگردانده ميبه محل قبلي با دستور دادگاهشرفتاراخالق و اصالح و پس از شود نگهداري ميهمان قسمت

::::هاي مالي هاي مالي هاي مالي هاي مالي راي محكوميتراي محكوميتراي محكوميتراي محكوميتاجاجاجاج����

مرجع ي اموال وي به وسيلهو آن را نپردازد به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد به موجب حكم قطعي دادگاه كس هر����

نسبت به اجراي از محل فروش آنها راجع به مستثنيات دين با رعايت مقررات و شده و توقيف ، شناسايي اجراي حكم 

.شود حكم اقدام مي

طبق قانون اجراي احكام با توقيف بخشي از حقوق تواند اجراي حكم ميآن ، مرجع يا عدم شناسايي صورت فقدان مال در

.اقدام مقتضي به عمل آورد براي وصول جزاي نقدي عليه محكومساير درآمدهايو يا تمام يا بخشي از مدني 

رأي زير نظر آن كه دادگاه نخستين، به پرداخت اقساط و احراز قدرت وي از جانب محكوم عليه در صورت تقاضاي تقسيط 

.امر به تقسيط نمايد تواند با أخذ تصميم مناسب ميشود اجراء مي

به ترتيب زير جايگزين حبس هاي مجازاتبه مربوطبا رعايت مقررات به طريق مذكور ممكن نگردد هرگاه اجراي حكم 

:شود عمل مي

س.شود ميتبديل رايگان عمومي خدمات انجام ساعت يك به هزار ريال 30هر ، ميليون ريال15تادر جزاي نقدي . . . . الفالفالفالف

هزار ريال به 300هر اين ماده ) الف ( ميليون ريال همچنين در صورت عدم شرايط اجراي بند 15در جزاي نقدي باالي . . . . بببب

.شود تبديل مييك روز حبس

در مطرح به دليل اتهام يا اتهامات به جزاي نقديصدور حكم محكوميت قطعي قبل از چنانچه محكوم عليه : : : : 1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

از ، يك روزهزار ريال300هر در ازاي قبلي را ، ايام بازداشت دادگاه پس از تعيين مجازاتباشد بوده در بازداشت پرونده 

.كند تعيين شده كسر ميمجازات

و در صورت عدم رعايت خود نمايندمراقبت ، به هنگام اجراي حكم رعايت مراتب فوق را موظفند قضات اجراي احكام 

.اقدام كنند 
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ي آن بخش اجراء نشدهمابه ازاي مانع استيفاي ديگر آن به مجازات جزاي نقدي يا تبديل تقسيط صدور حكم : : : : 2222تبصره تبصره تبصره تبصره 

.نيست آيد مياز محكوم عليه به دستاز اموالي كه بعدا 

براي پرداخت جزاي نقدي قاضي اجراي احكام كيفري ي ابالغ احضاريهروز از تاريخ 10ظرف هر گاه محكوم عليه ::::3333تبصره تبصره تبصره تبصره 

.كند معاف جزاي نقدي% 20او را از پرداخت تواند قاضي اجراي احكام مير شودضحا

.معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند ي محكوم عليه ي احضاريهدر برگهمكلف است كيفري احكام اجراي دفتر قاضي 

دادگاه صادرتواند قبل از قطعيت حكم از ، محكوم عليه ميي بدوي اص به جزاي نقدي در مرحلهدر صورت محكوميت اشخ����

.تقاضاي تقسيط كندكننده

.ي اسقاط حق تجديدنظرخواهي نيستدرخواست مذكور به منزله

.دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

بالفاصله حبس باشد بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درمبني برتقسيط ازهرگاه محكوم عليه در زمان صدور حكم نخستين����

.شودآزاد ميي رأي ي دادگاه صادركنندهبه وسيله

.رأي بدوي داير بر تقسيط نيستمانع از اجراي ي تقسيط دربارهصادرهرأيخواهي ازدر هر صورت قابليت تجديدنظر

قاضي با اعالمعليه اقساط از سوي محكومبه موقع و عدم پرداخت نقديجزاي در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط ����

و براي اجراي حكم اقدام قانوني شودي حكم قطعي لغو ميدادگاه صادركنندهي ، حكم تقسيط به وسيلهاجراي احكام

.گيرد مقتضي انجام مي

ماه به 3راتب را حداكثر ظرف پس از صدور حكم تقسيط در صورت حصول تمكن مالي ، محكوم عليه مكلف است م����

.به اقدام شودقاضي مجري حكم اعالم نمايد تا نسبت به وصول محكوم

نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام ي حكم قطعيدادگاه صادر كنندهصورت با اعالم قاضي اجراي احكام ، در غير اين 

.نمايدمي

قاضي د ، نسبت به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كنديهعليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت گاه محكومهر����

.كندله اعالم مي، مراتب را به محكوماجراي احكام كيفري ضمن پذيرش
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مانع از پذيرش تقاضاي اعسار يا ي جرايم شبه عمد و خطاي محضپرداخت ديهبيني شده براي هاي پيشمهلت: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.تقسيط نيست

از را ديه ،مطابق مقرراتلهصورت تقاضاي محكوم، در اجراي احكامقاضيپرداخت ديه فوت كندهرگاه محكوم به ����

.كند اء ميعليه استيفماترك محكوم

اجراي احكام قاضياز تاريخ اخطاريهماه6پس از مال به شخص باشد و وي بازگرداندنچنانچه حكم صادر شده متضمن ����

در صورت احتمال عقاليي فساد مراجعه نكند قاضي اجراي احكام كيفري منقول دريافت مال برايكيفري بدون عذر موجه 

.صادر كندفروش مال رادستور تواند مال مي

.گردد هاي مربوطه در صندوق دادگستري توديع ميرسد و پس از كسر هزينهدر اين صورت مال به فروش مي

- أخذ وجه التزام -ي اموال هاي كيفري در مورد ضبط و مصادرهي دادگاهاالجراالزماجراي دستورات دادستان و آراء ����

معاونت اجراي احكام ي ضرر و زيان ناشي از جرم بر عهده-رد مال -وصول ديه -جزاي نقدي -الكفاله يا وثيقه وجه

.استكيفري

مطابق فوق مستلزم توقيف يا فروش اموال باشد انجام عمليات مذكور  چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.است مقررات اجراي احكام مدني

شود و شده پرداخت ميأخذاز محل تأمين ناشي از جرم در ابتداءديه يا ضرر و زيان ، اين قانون233و 232د در اجراي موا����

.شودنفع دولت ضبط ميبر آن به مازاد

.شود دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي����

.به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت داخواست ورشكستگي دهدتاجري كه متقاضي تقسيط محكوم

.ي جزء مشمول اين ماده نيستندكسبه

.هاي مالي استاجراي محكوميتينحوهقانونتابع هاي مالي اجراي محكوميتراجع به ساير مقررات و ترتيبات ����
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::::احكام كيفري احكام كيفري احكام كيفري احكام كيفري اجراي ساير اجراي ساير اجراي ساير اجراي ساير ����

تأخير كند به بدون داشتن عذر موجهله باشد و در تقاضاي اجراي آنهرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكوم����

.اجراي حكم اعالم كنديبارهتصميم خود را درماه3ظرف تا شودبه وي ابالغ ميدستور قاضي اجراي احكام كيفري

قرار ، قاضي اجراي احكام كيفريدر صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه

.كندتأمين صادره را لغو مي

.شودپرونده به طور موقت بايگاني ميآزاد ودر حبس نباشدبه علت ديگري عليه در اين صورت چنانچه محكوم

و شدن حكم ءاالجرامالزپس ازو قصاصكه قابل عفو نيستند در غير جرائم مستوجب حد محكوم به سلب حياتمحكوم به سلب حياتمحكوم به سلب حياتمحكوم به سلب حياتگاه هر����

تا اعالم نتيجه از فقط براي يك بار اجراي آن ، كننده حكمدستور دادگاه صادردرخواست عفو كند بهپيش از اجراي آن

.اُفتدميبه تأخير تخفيف مجازات محكومانسوي كميسيون عفو و 

.به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعالم كندماه2حداكثر ظرف كميسيون مزبور مكلف است 

هماداين موضوع حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حياتقاضي اجراي احكام كيفري مكلف است : : : : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.مراتب را به محكوم عليه اعالم كند

.شودميءصالحيت اجراواجدمراسم مذهبي توسط اشخاص اجراي حكم سلب حياتزپيش ا����

فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده -قاضي اجراي احكام كيفري-ي او دادستان يا نمايندههنگام اجراي حكم بايد 

.منشي دادگاه حضور داشته باشند- پزشك قانوني يا پزشك معتمد -وي

.يابدميگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور هر

.اجراي حكم حاضر شودبرايتواند عليه نيز ميوكيل محكوم

.كنديحكم را با صداي رسا قرائت ممنشي دادگاهپس از حاضر كردن محكوم عليه در محل اجراي حكم 

.رسدشود و به امضاي حاضران ميصورتمجلس تنظيم ميو، حكم اجرا شدهاحكام كيفريدستور قاضي اجراي سپس به 

.شوداجراء ميهمقررات مربوططبقاحكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات ����

.شوداعزام ميدادسراي محل اجراي حكمشخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است به����
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قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي يحضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهدهنظارت بر ����

.استحكم

به قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب����

.كندمياين قانون مرخصي اعطاء 520با رعايت مفاد ماده محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري 

شوند و مراتب به نيروي شوند از محل تعيين شده اخراج مياي معين محكوم مياشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه����

.شودانتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابالغ مي

.استاجراي احكام مدنيمطابق مقرراتممانعت از حق - مزاحمت -اجراي احكام رفع تصرف عدواني����

::::نظام نيمه آزادي و آزادي نظام نيمه آزادي و آزادي نظام نيمه آزادي و آزادي نظام نيمه آزادي و آزادي ----تعويق صدور حكمتعويق صدور حكمتعويق صدور حكمتعويق صدور حكم- - - - آزادي مشروطآزادي مشروطآزادي مشروطآزادي مشروط- - - - اجراي مجازاتاجراي مجازاتاجراي مجازاتاجراي مجازاتاجراي قرار تعليق اجراي قرار تعليق اجراي قرار تعليق اجراي قرار تعليق ����

، محكوم عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر قاضي اجراي احكام كيفري،در صورت تعليق اجراي مجازات����

.كند، جلب ميموجه

چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابالغ -دستورهاي دادگاهدستور يا،عليهبا حضور محكوم

.كندمي

به طور مستمر حسن اخالق و رفتار ماه از مدت تعليق اجراي مجازات6حداقلعليه پس از سپري شدن هرگاه محكوم����

، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين قاضي اجراي احكام كيفريهدنشان د

.كنداعالم ميدادگاه صادر كننده حكمدادگاه صادر كننده حكمدادگاه صادر كننده حكمدادگاه صادر كننده حكمشده به 

.كندالعاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري اتخاذ تصميم ميدادگاه در وقت فوق

تعليق ماه يك بار2هر تواندتواندتواندتواندميميميميصورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه ، قاضي اجراي احكام كيفري در: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 

.اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايد

تواند هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري ميدر جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم����

مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري مبني بر آن كه يبندي زندان و نظريهشوراي طبقهپس از وصول گزارش 

، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي از آموزي، حرفه، آموزشياياجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه
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دادگاه صادركننده ديده مؤثر است به جبران ضرر و زيان بزهخارج از محيط زندان در فرايند اصالح وي و يا عليه درسوي محكوم

طبق مقررات راجع به دادرسي هاي الكترونيكي را پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم،حكم

.و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كندهددالكترونيكي 

عليه ، با اخذ تأمين متناسب از محكومبا پيشنهاد موضوع ماده فوق، پس از موافقت دادگاه قاضي اجراي احكام كيفري����

.كنددستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم مي

نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت -قرار تعويق صدور حكم -حكم آزادي مشروط- صدور قرار تعليق اجراي مجازات����

آثار -كيفريدستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام-طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي هاي الكترونيكيسامانه

.شودابالغ ميشاكي يا مدعي خصوصيآثار ارتكاب جرم جديد به - عدم تبعيت محكوم عليه يا متهم از آنها 

از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت بدون عذر موجهعليه يا متهم در مدت مزبور چنانچه محكوم

اجراي برايمراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري تواندتواندتواندتواندميميميميشود شاكي يا مدعي خصوصي جرم عمدينكند يا مرتكب 

.اعالم كندهمقررات مربوط

تعويق صدور -مشروطآزادي -تعليق اجراي مجازات يحسب مورد در طول دورهمكلف استمحكوم عليه يا متهم ����

اي كه امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه،يهاي الكترونيكنظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم- حكم 

نمايد فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت كه اجراي مشخص ميقاضي اجراي احكام كيفري

.سازد از قبل به اطالع قاضي اجراي احكام كيفري برساند جه ميكامل نظارت را با دشواري موا

نظام نيمه آزادي و - تعويق صدور حكم - آزادي مشروط - اجراي مجازات تعليق مشمول اشخاص اقامتگاه چنانچه ����

باشد ي رأي دادگاه صادركنندهي قضايي غير از حوزهي قضايي ديگري در حوزه، يهاي الكترونيكآزادي تحت نظارت سيستم

.در محل اقامت خود تقاضا كنند اجراي تصميم مذكور را توانند اشخاص مذكور مي

و دادگاه هاي دستور، تمامي اقامت آنان ي حوزهاجراي احكام به قاضي با اعطاي نيابت قاضي مجري حكم در اين صورت 

تحت نظارت قاضي و موارد مذكور نمايد اعالم ميمجري نيابت را به قاضي در رأي مقرر و شرايط واحد اجراي احكام 

.شود احراء مياليه مرجوع
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::::هزينه دادرسي هزينه دادرسي هزينه دادرسي هزينه دادرسي ����

.در هنگام طرح شكايت تأديه كندقانونشكايت كيفري را برابر يشاكي بايد هزينه����

دادرسي را مطابق مقررات مربوط به يكند بايد هزينهمدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي

.امور مدني بپردازد

تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي شكايت را نداشته باشد به يتوانايي پرداخت هزينهشاكيشاكيشاكيشاكيچنانچه 

.شوداز پرداخت هزينه شكايت معاف ميكندمي

او را از پرداخت هزينه دادرسي براي توانددادگاه ميتوانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد مدعي خصوصيمدعي خصوصيمدعي خصوصيمدعي خصوصيگاه هر

.معاف نمايدبه طور موقتهمان موضوعي كه مورد ادعا است 

انداخت مگر آنبه تأخيرمدعي خصوصي سويهزينه دادرسي از يبه علت عدم تأديهتوانتوانتوانتواننمينمينمينميراكيفري رسيدگي به امر 

.به از مستثنيات دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكوم له از اعسار گرددكه محكوم

به صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومپس از::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.كندءاستيفا

مترجمان و پزشكان و - حق الزحمه كارشناسان-اياب و ذهاب گواهان-انتشار آگهييشاكي و متهم بابت هزينه����

اعتبارات مربوط به ازذكورهاي مو هزينهپردازندشوند وجهي نميساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار مي

.شودپرداخت ميي قضائيهقوه

قوانين و مقررات و مقرر را مطابق يبايد هزينهشاكيصورت گيرد شاكيشاكيشاكيشاكياما هر گاه اقدامات مذكور بنا به درخواست 

.در مهلت تعيين شده پرداخت كند،ه هاي مربوطتعرفه

اعتبارات مربوط به ازي مذكور هزينهكندامتناع ي مذكور باشد و از پرداخت آني كه شاكي ملزم به پرداخت هزينهدر صورت

با از طريق واحد اجراي احكام مدنيرسد تا به دستور وي و دادستان ميشود و مراتب به اطالع پرداخت ميي قضائيهقوه

حساب مربوطه در به د ووشخذ أپرداخت شده ي، معادل هزينهو با رعايت مستثنيات دينشاكيتوقيف و فروش اموال 

.داري كل واريز شود خزانه

.شوداي اخذ نميهزينههيچ متهممتهممتهممتهمدر هر صورت از
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اعتبارات نباشد هزينه از ازقوقهايقادر به پرداخت هزينهشاكي، صورتي كه به تشخيص مقام قضاييدر : : : : 1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودپرداخت ميي قضائيهمربوط به قوه

انجام همربوطيپيش از پرداخت هزينه،مادهاين در موارد فوري به دستور مقام قضايي، اقدامات موضوع : : : : 2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

.شودمي

.آنها برابر مقررات قانوني خواهد بوديتطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيهيهزينه����

هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است به تمامي هزينههنگام صدور حكماست مكلفمكلفمكلفمكلفدادگاه ����

.تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند

طبق عليهدادرسي را از مدعييهاي پرداخت شدهتمام هزينهاز دادرسيدر هر مرحلهتواند شاكي يا مدعي خصوصي مي����

.مطالبه كندمقررات

.هاي مزبور ملزم كند، مدعي عليه را به پرداخت هزينههنگام صدور حكمحق شناختن وي مكلف است دادگاه پس از ذي

.باشدهاي دادرسي به عهده او مي، پرداخت هزينهدر صورت محكوميت متهم����

شود و دادگاه سهم هر يك را به نسبت دخالت عليهم متعدد باشند هزينه ميان آنها تقسيم ميچنانچه محكوم::::نكته نكته نكته نكته 

.كندها در وقوع جرم تعيين ميآن

از ماترك ويمذكور يگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است فوت كند هزينههر����

.شودوصول مي

براي از مراجع قضاييشعبه يا شعبيصيبه تخصبا توجه به نوع دعاويمكلفندمكلفندمكلفندمكلفندموضوع اين قانون تمام مراجع قضايي����

.اقدام كنندرسيدگي تخصصي

اين قانون و در تمام مواردي 348- 347- 215مواد- 147تبصره ماده -145در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده ����

، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است اعتبار كه به موجب مقررات اين قانون انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري

.شودآن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور مي

مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي و نيروهاي مسلحاطفال و نوجوانان دادرسي جرايماي براي مواردي كه مقررات ويژه����

.آيين دادرسي كيفري است
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:شوند نسخ ميزيرقوانين و مقررات ،از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون����

)1291ك .د.آ( قوانين موقتي محاكمات جزايي . . . . 1111

1315سال به خدمات عمومي و مجازات مأموران قانون راجع به محاكمه ....2222

1334در محل خدمت و طرز تعقيب مأموران دولتي كاركنان دولت تشكيل ديوان كيفر اليحه مربوط به . . . . 3333

56قوانين دادگستري سال اي از اصالح پارهاز قانون ) 25-24- 23-22-21-18-17-15-6(مواد. . . . 4444

شوراي انقالب58سال هاي عمومي اليحه قانون تشكيل دادگاه. . . . 5555

شوراي انقالب59اليحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر سال . . . . 6666

66هاي سيار سال قانون تشكيل دادگاه. . . . 7777

هاي در رابطه با امور كيفري از قانون تشكيل دادگاه) 28ادهم1ت - 26- 22-17-16-9- 8-7-1( مواد . . . . 8888

1373سالعمومي و انقالب

هاي عمومي و از قانون تشكيل دادگاه)20م 6الي 1ت -18-14ادهم2و 1ت - 14ادهبند ج م-5- 3( مواد . . . . 9999

انقالب

1377هاي مالي سال ي اجراي محكوميتقانون نحوه1ماده . . . . 10101010

1378قانون آيين دادرسي كيفري سال . . . . 11111111

87شخص ثالث سال اجباري بيمه قانون اصالح قانون 21ماده . . . . 12121212

76قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 32ماده . . . . 13131313

و اصالحات و الحاقات 87سال هاي عمومي و انقالب قانون تشكيل دادگاهقانون اصالح 18قانون تفسير ماده . . . . 14141414

.بعدي آنها

موارد مغايرساير قوانين در . . . . 15151515

با اميد موفقيت و سربلندي براي ( 

تمام داوطلبان آزمون وكالت

)نتومبارك محتاجيم به دعادر اين ماه
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