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بخش اول – کلیات
فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده  .۱آیین دادرسی کیفری مجموعهه مقهررات و قواعهدی اسهت کهه بهرای کشهف جهرم ،تعقیهب مهتهم ،تحقیقهات مقهدماتی،
میانجیگری ،صلح میان طرفین ،نحوه رسیدگی ،صدور رأی ،طرق اعتراض به آراء ،اجرای آراء ،تعیین وظایف و اختیارات مقامات
قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزهدیده و جامعه وضع میشود .
ماده  .۲دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ،حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت بهه اشااصهی کهه در
شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند ،به صورت یکسان اعمال شود .
ماده  .۳مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشهاا در کوتهاهترین مهلهت ممکهن ،رسهیدگی و
تصمیم مقتضی اتااذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفهری میشهود ،جلهوگیری
کنند .
ماده  .۴اصل ،برائت است .هرگونه اقدام محدودکننده ،سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشاا جز به حکم قهانون و بها
رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که بهه کرامهت و
حیثیت اشاا آسیب وارد کند .
ماده  .۵متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در
این قانون بهرهمند شود .
ماده  .۶متهم ،بزهدیده ،شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقهوق خهود در فرآینهد دادرسهی آگهاه شهوند و سهازوکارهای رعایهت و
تضمین این حقوق فراهم شود .
ماده  .۷در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیههای مشهروع و حفهق حقهوق
شهروندی مصوب » ۱۳۸۳/ ۲/ ۱۵از سوی تمام مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و سایر اشااصهی کهه در فرآینهد دادرسهی
مداخله دارند ،الزامی است .متالفان عالوه بر جبران خسارات وارده ،به مجازات مقهرر در مهاده( ) ۵۷۰قهانون مجهازات اسهالمی
(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب  ۱۳۷۵/ ۳/ ۲محکوم میشوند ،مگر آنکه در سهایر قهوانین مجهازات شهدیدتری مقهرر
شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده  – ۸محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ،میتواند دو حیثیت داشته باشد:
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الف .حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخالل در نظم عمومی
معین

ب .حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شاص یا اشاا
ماده  .۹ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف – دعوای عمومی برای حفق حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قهانون حهق خصوصهی بزهدیهده
است مانند حد قذف و قصا
ماده  .۱۰بزهدیده شاصی است که از وقوع جرم متحمهل ضهرر و زیهان میگهردد و چنانههه تعقیهب مرتکهب را درخواسهت کنهد،
«شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند« ،مدعی خصوصی» نامیده میشود .
ماده  .۱۱تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت
حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است .
ماده  .۱۲تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت ،فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود .
تبصره – تعیین جرایم قابلگذشت به موجب قانون است .
ماده  .۱۳تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همهنین اجرای مجازات موقوف نمیشود ،مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومعلیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ – اعتبار امر ماتوم
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تبصره  .۱درباره دیه مطابق قانون مجازات اسالمی عمل میگردد .
تبصره  .۲هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود ،تا زمان افاقه ،تعقیهب و دادرسهی متوقهف میشهود.
مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود
رفع اتهام کند .در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابالغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفهی وکیهل
اقدام نماید .در صورت عدم معرفی ،صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقهررات بهرای وی وکیهل تسهایری
تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده  .۱۴شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره  .۱زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شاصی ،خانوادگی یا اجتمهاعی اسهت .دادگهاه میتوانهد
عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ،به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال
آن حکم نماید.
تبصره  .۲منافع ممکن الحصول تنها بهه مهواردی اختصها دارد کهه صهدق اتهالف نمایهد .همهنهین مقهررات مهرتبط بهه منهافع
ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصو شرعی و دیه نمیشود.
ماده  .۱۵پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ،زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود
را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعالم ختم دادرسی ،دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه
کند .مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ،مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.
ماده  .۱۶هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ،مگهر
آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ،متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در ایهن
صورت می تواند با استرداد دعوی ،به دادگاه کیفری مراجعه کند .اما چنانهه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطهرح و
صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی ،برای مطالبه ضرر
ً
و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند .چنانهه مدعی خصوصی قبال هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی بهه پرداخهت مجهدد آن
نیست.
ماده  .۱۷دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری ،در خصو ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود
رأی مقتضی صادر کند ،مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت ،دادگاه رأی کیفهری را
صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
ماده  .۱۸هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد ،برای دادگاهی که به امر حقوقی یها ضهرر و زیهان رسهیدگی
میکند ،الزماالتباع است.
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ماده  .۱۹دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ،مثل و یا قیمت مال صادر میکند ،مکلف است میزان و مشاصات آن را قید و
در صورت تعدد محکومعلیه ،حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشاص کند .
تبصره – درصورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ،قیمت زمان اجرای حکم ،مالک است .
ماده  .۲۰سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست .هرگاه تعقیب امهر کیفهری بهه جهتهی از جههات قهانونی
موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ،دادگاه کیفری مکلف است ،در صورتیکه دعوای خصوصهی در آن
دادگاه مطرح شده باشد ،مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید .
ماده  .۲۱هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صالحیت مرجهع کیفهری نیسهت ،و در
صالحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ،تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صهالح ،تعقیهب مهتهم،
معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشهود .در اینصهورت ،هرگهاه ذینفهع ظهرف یکمهاه از تهاریخ ابهالغ قهرار اناطهه بهدون
عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ،مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضهی اتاهاذ
میکند .
تبصره  .۱در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود ،باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد .در صورتیکه دادستان
با این قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده ( )۲۷۱این قانون بهعمل میآید .
تبصره  .۲اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند .
تبصره  .۳مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود ،جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود .

بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – دادسرا و حدود صالحیت آن
ماده  .۲۲به منظور کشف جرم ،تعقیب متهم ،انجام تحقیقات ،حفق حقوق عمومی و اقامهه دعهوای الزم در ایهن مهورد ،اجهرای
احکام کیفری ،انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی ،در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای
عمومی و انقالب و همهنین در معیت دادگاههای نظامی استان ،دادسرای نظامی تشکیل میشود.
ماده  .۲۳دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد الزم معاون ،دادیار ،بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده  .۲۴درحوزه قضایی باش ،وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه
است.
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ماده  .۲۵به تشایص رییس قوه قضاییه ،دادسراهای تاصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت ،جرایم امنیتهی ،جهرایم
مربوط به امور پزشکی و دارویی ،رایانهای ،اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده  .۲۶انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم اسهت،
بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید .
ماده  .۲۷دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها ،مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی
که وظایف دادستان را در دادگاه باش برعهده دارند ،از حیهث ایهن وظهایف و نیهز حسهن اجهرای آراء کیفهری ،نظهارت میکنهد و
تعلیمات الزم را ارائه مینماید.

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ماده  .۲۸ضابطان دادگستری مأمورانی هسهتند کهه تحهت نظهارت و تعلیمهات دادسهتان در کشهف جهرم ،حفهق آثهار و عالئهم و
جمعآوری ادله وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار و مافی شدن مهتهم ،تحقیقهات مقهدماتی ،ابهالغ اوراق و اجهرای
تصمیمات قضایی ،به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده  .۲۹ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران کهه آمهوزم مربهوط را دیهده
باشند.
ب – ضابطان خا شامل مقامات و مأمورانی کهه بهه موجهب قهوانین خها در حهدود وظهایف محهول شهده ضهابط دادگسهتری
محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا ،معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،مأموران وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی همهنین سایر نیروهای مسلح در مواردی کهه بهه
موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط محسوب میشوند.
تبصره – کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمیشوند ،امها تحهت نظهارت ضهابطان مربهوط در ایهن مهورد انجهام وظیفهه
میکنند و مسؤ ولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است .این مسهؤولیت نهافی مسهؤولیت قهانونی کارکنهان وظیفهه
نیست.
ماده  .۳۰احراز عنوان ضابط دادگستری ،عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط بهه فراگیهری مهارتههای الزم بها گذرانهدن
دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضهابطان دادگسهتری اسهت .تحقیقهات و اقهدامات صهورت
گرفته از سوی اشاا فاقد این کارت ،ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
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تبصره  .۱دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خهدمت را جههت کسهب مهارتههای الزم و ایفهاء وظهایف
قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره  .۲آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکهاری وزرای
اطالعات ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و به تصهویب
رییس قوه قضاییه میرسد.
[آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط قضایی موضوع تبصرۀ  ۲ماده  ۳۰قانون آیین دادرسی کیفهری مصهوب  ۳۱شههریور ۱۳۹۴
رییس قوه قضائیه را اینجا باوانید]
ماده  – ۳۱به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ،پلیس ویژه اطفهال و نوجوانهان در نیهروی انتظهامی
جمهوری اسالمی ایران تشکیل میشود .وظایف و حدود اختیارات آن به موجب الیحهای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه
میشود.
ماده  .۳۲ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط بهه عههده دارنهد بها دادسهتان اسهت .سهایر
مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند ،حق نظارت دارند.
تبصره – ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یها مقامهاتی کهه حسهب قهانون ،ضهابط تلقهی نمیشهوند ،موجهب محکومیهت
انتظامی تا درجه چهار است.
ماده  .۳۳دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی
قرار میدهد و در هر مورد ،مراتب را در دفتر ماصوصی که به این منظور تهیه میشود ،قید و دستورهای الزم را صادر میکند.
ماده  .۳۴دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ،صریح و با قید مهلت صادر میشود .در موارد فهوری
که صدور دستور کتبی مقدور نیست ،دستور بهصورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج
مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس  ،در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار سهاعت آن را بهه امضهای مقهام قضهایی
برساند.
ماده  .۳۵ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضهایی مربهوط تعیهین میکنهد ،نسهبت بهه
انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره – چنانهه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ،ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ،گزارم آن را بها ذکهر علهت
برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
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ماده  .۳۶گزارم ضابطان درصورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بهر اسهاس ضهوابط و
مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده  .۳۷ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همهوقت قبول نمایند .شکایت شفاهی در صورتمجلس قیهد
و به امضای شاکی میرسد ،اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشهد ،مراتهب در صهورتمجلس قیهد و انطبهاق شهکایت
شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود .ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ،به شاکی رسهید تحویهل
دهند و بهفوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده  .۳۸ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبهران خسهارت و بهرهمنهدی از خهدمات مشهاورهای موجهود و
سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند.
ماده  .۳۹ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارم خود به مراجع قضایی ذکر کنند .
ماده  .۴۰افشای اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده ،شهود و مطلعان و سهایر اشهاا
ضابطان دادگستری ،جز در مواردی که قانون معین میکند ،ممنوع است.

مهرتبط بها پرونهده توسهط

ماده  .۴۱ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتواننهد أخهذ تهأمین را بهه آنهان محهول
کنند .در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ،تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود .
ماده  .۴۲بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزمدیده زن و با رعایت موازین شرعی
انجام شود .
ماده  .۴۳هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ،آنان
باید پیش از اطالع به دادستان ،بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشاا  ،تحقیقهات الزم را بههعمل آورنهد و
نتیجه آن را به دادستان گزارم دهند  .دادستان با توجه به این گزارم ،دسهتور تکمیهل تحقیقهات را صهادر و یها تصهمیم قضهایی
مناسب را اتااذ میکند .
ماده  .۴۴ضهابطان دادگسهتری بهه محهال اطهالع از وقهوع جهرم ،در جهرایم غیرمشههود مراتهب را بهرای کسهب تکلیهف و أخهذ
دستورهای الزم به دادستان اعالم میکنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم ،دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی
مناسب اتااذ می کند .ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ،تمام اقدامات الزم را به منظور حفق آالت ،ادوات ،آثار ،عالئم و
ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مافی شدن متهم و یا تبانی ،بهعمل میآورند ،تحقیقات الزم را انجهام میدهنهد و بالفاصهله
نتایج و مدارک بهدست آمده را به اطالع دادستان می رسانند .همهنین چنانهه شهاهد یها مطلعهی در صهحنه وقهوع جهرم حضهور
داشته باشد؛ اسم ،نشانی ،شماره تلفن و سایر مشاصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند .ضابطان دادگسهتری در اجهرای
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این ماده و ذیل ماده ( )۴۶این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امهارات قهوی بهر ارتکهاب جهرم
مشهود توسط وی وجود داشته باشد .
ماده  .۴۵جرم در موارد زیر مشهود است:
الف .در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثهار جهرم را
بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند ،حین وقوع جرم یا بالفاصهله پهس از آن ،شهاص معینهی را بهه عنهوان
مرتکب معرفی کنند.
پ – بالفاصله پس از وقوع جرم ،عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جهرم در تصهرف مهتهم یافهت شهود و یها تعلهق اسهباب و ادلهه
یادشده به متهم محرز گردد.
ت – متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شاص ساکن ،در همان حال یها بالفاصهله پهس از
وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .
تبصره  .١چنانهه جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قهانون بهه صهورت مشههود واقهع شهود ،در
صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ،تمام شهروندان میتوانند اقدامات الزم را بهرای جلهوگیری از فهرار مرتکهب جهرم و حفهق
صحنه جرم به عمل آورند .
تبصره  .٢ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشاص و وسیله معام معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .
ماده  .۴۶ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطالع دهند .چنانهه دادستان اقهدامات انجهام
شده را کافی نداند ،میتواند تکمیل آن را باواهد .در اینصورت ،ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قهانونی
را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ،اما نمیتوانند مهتهم را تحهت نظهر نگهه دارنهد .چنانههه در جهرایم مشههود،
نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ،ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور کتبهی بهه مهتهم
ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتااذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند .در هر حال ،ضابطان نمیتوانند بیش
از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند .
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ماده  .۴۷هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظهر قهرار گیهرد ،بایهد حهداکثر ظهرف یهک
ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعالم شود .دادستان یا قاضی کشیک نیهز مکلهف اسهت ،موضهوع را بررسهی نمایهد و
درصورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده  .۴۸با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید .وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن
تحقیقات و مذاکرات ،با شاص تحت نظر مالقات نماید و وکیل میتواند در پایان مالقات با متهم کهه نبایهد بهیش از یکسهاعت
باشد مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره .در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همهنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشهمول مهاده ( )۳۰۲ایهن قهانون
است ،در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ،وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مهورد تأییهد رئهیس
قوه قضائیه باشد ،انتااب می نمایند .اسامی وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم می گردد.
ماده  .۴۹به محال آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت ،حداکثر ظرف یک ساعت ،مشاصات سجلی ،شغل ،نشانی و علت تحت
نظر قرار گرفتن وی ،به هر طریق ممکن ،به دادسرای محل اعالم میشود .دادستان هر شهرستان با درج مشاصات مزبهور در
دفتر ماصو و رایانه ،با رعایت مقررات راجع به دادرسهی الکترونیکهی ،نظهارت الزم را بهرای رعایهت حقهوق ایهن افهراد اعمهال
می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعالم میکند تا به همان نحو ثبت شهود.
والدین ،همسر ،فرزندان ،خواهر و برادر این اشاا میتوانند از طریهق مراجهع مزبهور از تحهت نظهر بهودن آنهان اطهالع یابنهد .
پاساگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ،تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشاا تحت نظر منافهات
نداشته باشد ،ضروری است.
ماده  .۵۰شاص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ،افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بهودن آگهاه
کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را در این خصو بهعمل آورند ،مگر آنکه بنا بر ضرورت تشهایص دهنهد کهه شهاص
تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند .در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی برسانند .
ماده  .۵۱بنا به درخواست شاص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ،یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شاص تحهت
نظر معاینه بهعمل میآورد .گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.
ماده  .۵۲هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شاص تحت نظر
را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ماده  .۵۳ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شهاص تحهت نظهر ،علهت تحهت نظهر بهودن ،تهاریخ و سهاعت آغهاز آن ،مهدت
بازجویی ،مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شاص نزد قاضی معرفهی شهده اسهت را در صهورتمجلس قیهد
کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند .ضابطان همهنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بهودن را در دفتهر
خاصی ثبت و ضبط کنند.
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تبصره – در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شاص پیشبینی شده است ،اثر انگشت
در صورتی دارای اعتبار است که شاص قادر به امضاء نباشد.
ماده  .۵۴ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ،تحقیقاتی را که انجام داده انهد بهه آنهان تسهلیم
میکنند و دیگر حق مداخله ندارند ،مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
ماده  .۵۵ورود به منازل ،اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها ،همهنین بازرسی اشاا و اشیاء در جرایم غیرمشههود بها اجهازه
موردی مقام قضایی است ،هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده  .۵۶ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشهاا  ،اشهیاء و مکانههای غیرمهرتبط بها
موضوع خودداری کنند.
ماده  .۵۷چنانهه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محهل ،ادلهه ،اسهباب و آثهار جهرم دیگهری را کهه تهدیدکننهده امنیهت و
آسایش عمومی جامعه است ،مشاهده کنند ،ضمن حفق ادله و تنظیم صورتمجلس ،بالفاصله مراتب را به مرجع قضهایی صهالح
گزارم و وفق دستور وی عمل میکنند.
ماده  .۵۸ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل ،اماکن بسته و تعطیل ،ضمن ارائه اوراق هویهت ضهابط بهودن خهود،
اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شاص یا اشاا حاضر
برسانند .در صورتی که این اشاا از رؤیت امتناع کننهد ،مراتهب در صهورتمجلس قیهد میشهود و ضهابطان بازرسهی را انجهام
میدهند.
ماده  .۵۹ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند ،در صورتمجلسهی کهه بهرای
مقام قضایی ارسال میکنند ،تعداد کل اوراق پرونده را مشاص کنند.
تبصره – رعایت مفاد این ماده در خصو شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ،الزامهی و تالهف از آن
موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده  .۶۰در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم ،استفاده از کلمات موهن ،طرح سؤاالت تلقینی یا اغفالکننهده و سهؤاالت خهارج از
موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤاالتی و همهنین اظهاراتی کهه ناشهی از اجبهار یها اکهراه اسهت،
معتبر نیست .تاریخ ،زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
ماده  .۶۱تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقهات مقهدماتی
مقرر است.
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ماده  .۶۲تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ،حفهق آثهار و عالئهم و جمهعآوری ادلهه وقهوع
جرم ،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مافی شدن متهم ،دستگیری وی ،حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات،
ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است.
ماااده  .۶۳تالههف از مقههررات مههواد (،(۵۳) ،(۵۲) ،(۵۱) ،(۴۹) ،(۴۲) ،(۴۱) ،(۴۰) ،(۳۹( ،)۳۸( ،)۳۷( ،)۳۵( ،)۳۴( ،)۳۰
)( ۵۹) ،(۵۵و)( ۱۴۱این قانون توسط ضابطان ،موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان
ماده  .۶۴جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
موثق و مطمئن

ب – اعالم و اخبار ضابطان دادگستری ،مقامات رسمی یا اشاا
پ – وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس
ت – اظهار و اقرار متهم
ث .اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده  .۶۵هرگاه کسی اعالم کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابهل گذشهت باشهد ،در صهورتی کهه
قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ،این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ،هر چند قرائن و
امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعالم کننده شاهد قضیه نبوده ،به صرف اعالم نمیتوان شروع به تعقیب کهرد،
مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد .یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
ماده  .۶۶سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایهت از اطفهال و نوجوانهان ،زنهان ،اشهاا بیمهار و دارای
ناتوانی جسمی یا ذهنی ،محیط زیست ،منابع طبیعی ،میراث فرهنگی ،بهداشت عمهومی و حمایهت از حقهوق شههروندی اسهت،
میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره  .۱در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خا باشد ،کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است.
چنانهه بزه دیده طفل ،مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد ،رضایت ولی ،قیم یا سرپرست قانونی او أخذ میشود .اگر ولی ،قیم
یا سرپرست قانونی ،خود مرتکب جرم شده باشد ،سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ،اقدامات الزم را
انجام می دهند.

14

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
تبصره  .۲ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع ایهن مهاده را از کمهک سهازمانهای مردمنههاد
مربوطه ،آگاه کنند.
سازمانهای مردمنهاد در صهورتی میتواننهد از حهق مهذکور در مهاده ( )۶۶قهانون آییندادرسهی کیفهری مصهوب ،۱۳۹۲/۱۲/۴
استفاده کنند که از مراجع ذیصالح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سهبار متوالی اعهالم جهرم یهک سهازمان مردمنههاد در
محههاکم صههالحه بهههطور قطعههی رد شههود ،بههرای یکسههال از اسههتفاده از حههق مههذکور در مههاده ( )۶۶قههانون ذکرشههده ،محههروم
میشوند (.اصالحی )۱۳۹۵
تبصره  .۴اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم ( )۱۶۵قانون اساسهی اسهت و در جهرائم منهافی عفهت سهازمان
های مردم نهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده ( )۱۰۲این قانون و تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود را
به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده  .۶۷گزارمها و نامههایی که هویت گزارمدهندگان و نویسندگان آنها مشاص نیست ،نمیتواند مبنای شروع به تعقیهب
قرار گیرد ،مگر آنکه داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به
نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
ً
ماده  .۶۸شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شاصا یا توسط وکیل شکایت کند .در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف – نا م و نام خانوادگی ،نام پدر ،سن ،شغل ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل ،تابعیت ،مذهب ،شماره شناسنامه ،شماره ملی،
نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل) ،شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
ب – موضوع شکایت ،تاریخ و محل وقوع جرم
پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت – ادله وقوع جرم ،اسامی ،مشاصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث – مشاصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان
تبصره .قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دههد تها در تنظهیم
شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد .عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
ماده  .۶۹دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبهول کنهد .شهکایت شهفاهی در صهورتمجلس قیهد و بهه
امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد .هرگاه شاکی سواد نداشته باشد ،مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت بها منهدرجات
صورتمجلس تصدیق میشود.
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ماده  .۷۰در مواردی که تعقیب کیفری ،منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ،محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان
دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ،تا حضور و مداخلهه ولهی یها قهیم یها نصهب قهیم و
همهنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ،دادستان شاصی را بهعنوان قهیم موقهت
تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضهروری را بهرای حفهق و جمهعآوری ادلهه جهرم و جلهوگیری از فهرار مهتهم
بهعمل میآورد .این حکم در مواردی که بزه دیده ،ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است .
تبصره – درخصو شاص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامهی اسهت و در
ً
غیر موارد مالی ،سفیه میتواند شاصا طرح شکایت نماید.
ماده  .۷۱در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ،اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست
ّ
قانونی او با وجود مصلحت مولیعلیه اقدام به شکایت نکند ،دادستان موضوع را تعقیب میکند .همهنین در مهورد بهزه دیهدگانی
که به ع للی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ،ناتوان از اقامه دعوی هستند ،دادستان موضوع را با جلهب موافقهت
آنان تعقیب میکند .در اینصورت ،در خصو افراد محجور ،موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادسهتان
است.
ماده  .۷۲هرگاه مقامات و اشاا رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابهل گذشهت در حهوزه کهاری خهود مطلهع شهوند ،مکلفنهد
موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند.
ماده  .۷۳دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود ،حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارد.
ماده  .۷۴دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتوانهد جریهان تحقیقهات را
متوقف سازد.
ماده  .۷۵نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل میآید ،هر چند راجع به امهری باشهد کهه
خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده  .۷۶دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس باواهد یا جریان تحقیقات را بهطور کلی به بازپرس واگذار کنهد،
میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند .در اینصورت ،بازپرس مکلف است فقط تحقیق یها اقهدام
مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.
ماده  .۷۷درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب) ( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قانون ،تا پهیش از حضهور و
مداخله بازپرس ،دادستان برای حفق آثار و عالئم ،جمعآوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فهرار و مافهی شهدن مهتهم اقهدامات
الزم را بهعمل میآورد.
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ماده  .۷۸در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت دادگاه محل خارج است ،دادستان مکلف است تمهام اقهدامات
الزم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مافی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جهرم الزم بدانهد،
بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
ماده  .۷۹در جرایم قابل گذشت ،شاکی میتواند تا قبهل از صهدور کیفرخواسهت درخواسهت تهرک تعقیهب کنهد .در ایهن صهورت،
دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند .شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسهال از تهاریخ صهدور قهرار
ترک تعقیب درخواست کند.
ماده  – ۸۰در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانهه شاکی وجود نداشته یها گذشهت کهرده باشهد ،درصهورت فقهدان سهابقه
محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که
موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقهط یکبهار از تعقیهب
متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمهی کهه بهه طهور
مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند ،دادگاه تجدیدنظر است.
ماده  – ۸۱در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ،چنانهه شاکی وجود نداشهته ،گذشهت
کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده ،ترتیب پرداخت آن در مدت مشاصی داده شود و متهم نیز فاقد
سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ،دادستان می تواند پس از أخذ موافقت مهتهم و درصهورت ضهرورت بها أخهذ تهأمین متناسهب،
تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند .در اینصورت ،دادستان متهم را حسب مورد ،مکلف به اجرای برخی از دستورهای
زیر میکند:
الف – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب .ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ،درمانگاه ،بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ،حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ،حداکثر به مدت یکسال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ،حداکثر به مدت یکسال
ث – معرفی خود در زمانهای معین به شاص یا مقامی به تعیین دادستان ،حداکثر به مدت یکسال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان ،حداکثر به مدت یکسال
چ – شرکت در کالسها یا جلسات آموزشی ،فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر ،به مدت یکسال
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ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ،حداکثر به مدت یکسال
خ – عدم حمل سالح دارای مجوز یا استفاده از آن ،حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و مالقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان ،برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط ،حداکثر به مدت ششماه
تبصره  .۱درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد ،قصا یها تعزیهر درجهه هفهت و بهاالتر
مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند ،قرار تعلیق ،لغهو
و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ،تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بهوده اسهت ،جهزء مهدت مهرور زمهان محسهوب
نمیشود .چنانهه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ،دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند .مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این
تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره  .۲قرار تعلیق تعقیب ،ظرف ده روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره  .۳هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است ،قرار مزبور بالفاصهله
به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود .مدتی که تعقیب معلق بوده است ،جهزء مهدت مهرور زمهان محسهوب
نمیشود.
تبصره  .۴بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی ،اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره  .۵در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره  .۶قرار تعلیق تعقیب در دفتر ماصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتیکه متهم در مدت مقرر ،ترتیبهات
مندرج در قرار را رعایت ننماید ،تعلیق لغو میگردد.
ماده  .۸۲در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ،مقهام قضهایی میتوانهد بهه درخواسهت
متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب ،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت
شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند .همهنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازم بهین طهرفین ،موضهوع را بها
توافق آنان به شورای حل اختالف یا شاص یا مؤسسهای بهرای میهانجیگری ارجهاع دههد .مهدت میهانجیگری بهیش از سهه مهاه
نیست .مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است .اگر شاکی گذشت
کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد ،تعقیب موقوف میشود .در سایر موارد ،اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود
و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ،مقهام قضهایی میتوانهد پهس از أخهذ
موافقت متهم ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند .در اینصورت ،مقام قضهایی مهتهم را بها رعایهت تبصهرههای مهاده
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( )۸۱این قانون حسب مورد ،مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند .همهنهین در صهورت عهدم اجهرای
تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه ،بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ،قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را
ادامه میدهد.
تبصره – بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
ماده  .۸۳نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسهد،
برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود .درصورت حصول توافهق ،ذکهر تعههدات
طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.
ماده  .۸۴چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعهه موضهوع بنهد (ج) مهاده ( )۸۱ایهن قهانون و ترتیهب میهانجیگری و
شاص یا اشااصی که برای میانجیگری انتااب میشوند ،موضوع ماده ( )۸۲این قانون به موجب آییننامهای است کهه ظهرف
سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پهس از تأییهد ریهیس قهوه قضهاییه بهه تصهویب
هیأتوزیران میرسد.
ماده  .۸۵در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ،پس از اتااذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ،پرونده به دسهتور
دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
تبصره  .۱حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا ماتومه میشهود امها بایهد
نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است .
تبصره  .۲در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است ،در صورت وجود دلیهل کهافی و بها رعایهت مقهررات مربهوط بهه
احضار ،به وی اخطار میشود برای دفاع از خود حضور یابد .پس از حضور ،موضوع برای وی تبیین و اظههارات او أخهذ میشهود.
هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمهال نیسهت .عهدم حضهور عاقلهه مهانع از رسهیدگی
نیست .
ماده  .۸۶در غیر جرایم موضوع ماده ( )۳۰۲این قانون ،چنانهه متهم و شهاکی حاضهر باشهند یها مهتهم حاضهر و شهاکی وجهود
ً
نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ،دادستان میتواند رأسا یا به درخواست بازپرس ،با اعزام متهم به
دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ،دعوای کیفری را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست بهصورت شفاهی مطرح کنهد.
در این مورد ،دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حهق دارد بهرای تعیهین وکیهل و تهدارک دفهاع
مهلت باواهد که در صورت درخواست متهم ،حداقل سه روز به او مهلت داده میشود .تفهیم این موضوع و پاسخ مهتهم بایهد در
صورتمجلس دادگاه قید شود .هرگاه متهم از این حق استفاده نکند ،دادگاه در همان جلسه ،رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر
ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را الزم بداند ،آنها را انجام و یا دسهتور تکمیهل تحقیقهات را بهه دادسهتان یها ضهابطان دادگسهتری
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می دهد .أخذ تأمین متناسب از متهم بها دادگهاه اسهت .شهاکی در صهورت مطالبهه ضهرر و زیهان میتوانهد حهداکثر ظهرف پهنج روز
دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید .
ماده  .۸۷هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ،احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مادر ،سمی ،میکروبهی
خطرناک و یا مواد منفجره ،اسلحه گرم ،اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذیصالح به پست و یا سایر آالت و
ادوات جرم است ،محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطالع دادسهتان میرسهد .دادسهتان
پس از أخذ نظر مراجع ذی صالح و بررسی ،در صورت منتفی بودن احتمال ،بالفاصله دسهتور اسهترداد یها ارسهال بسهته پسهتی را
صادر میکند .
ماده  .۸۸در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود ،آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات
دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند .در غیاب دادستان و معهاون او ،دادیهاری کهه سهابقه قضهایی
بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد ،جانشین دادستان میشود .

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده  .۸۹شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است .چنانهه بازپرس ،نهاظر وقهوع جهرم باشهد
تحقیقات را شروع میکند ،مراتب را فوری به اطالع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان ،تحقیقات را ادامه میدهد .
ماده  .۹۰تحقیقات مقدماتی ،مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یها دیگهر مقامهات قضهایی ،بهرای حفهق آثهار و
عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار یا مافی شدن متهم انجام میشود .
ماده  .۹۱تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مهواردی کهه قهانون بهه نحهو دیگهری مقهرر نمایهد .کلیهه
اشااصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفق این اسرار هستند و در صهورت تالهف ،بهه مجهازات جهرم
افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند .
ماده  .۹۲تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است .در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ( )۳۰۲ایهن
قانون ،در صورت کمبود بازپرس ،دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیهین شهده اسهت .در ایهن
حالت ،چنانهه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ،قرارهای نهائی دادیار و همهنین قرار تأمین منتهی بهه
بازداشت متهم ،باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در
اینباره اظهارنظر کند .
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تبصره – در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم
موضوع ماده ( )۳۰۲این قانون ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی ،وظیفه بازپرس را فقط تها زمهان
باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد .
ماده  .۹۳بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی ،تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که بهه
نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده  .۹۴تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده  .۹۵بازپرس مکلف اسهت بهرای جلهوگیری از امحهای آثهار و عالئهم جهرم ،اقهدامات فهوری را بههعمل آورد و در تحصهیل و
جمع آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند .
ماده – ۹۶انتشار تصویر و سایر مشاصات مربوط به هویت متهم در کلیهه مراحهل تحقیقهات مقهدماتی توسهط رسهانهها و مراجهع
انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشاا زیر که تنها به درخواست بهازپرس و موافقهت دادسهتان شهرسهتان ،انتشهار
تصویر و یا سایر مشاصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف .متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قانون که متواری بوده و دالیل
کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد ،به منظور شناسایی آنان
و یا تکمیل ادله ،تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.
ب .متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشاا متعدد و نامعلومی نزد بهازپرس اقهرار کردهانهد و تصهویر
آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ،منتشر میشود.
ماده  .۹۷بازپرس بهمنظور حمایت از بزه دیده ،شاهد ،مطلع ،اعالم کننده جرم یا خانواده آنان و همهنین خانواده متهم در برابر
ت هدیدات ،در صورت ضرورت ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دسهتور میدههد .ضهابطان دادگسهتری
مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارم به بازپرس هستند.
ً
ماده  .۹۸بازپرس باید شاصا تحقیقات و اقدامات الزم را بهمنظور جمع آوری ادله وقوع جرم بهعمل آورد ،ولی میتوانهد در غیهر
جرایم موضوع بنهدهای (الهف)( ،ب)( ،پ) و (ت) مهاده ( )۳۰۲ایهن قهانون ،تفتهیش ،تحقیهق از شههود و مطلعهان ،جمهع آوری
اطالعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم الزم بداند ،پس از دادن تعلیمات الزم بهه ضهابطان
دادگستری ارجاع دهد که در این صورت ،ضمن نظارت ،چنانهه تکمیل آنها را الزم بداند ،تصمیم مقتضی اتااذ میکند.
تبصره – در بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) مهاده ( )۳۰۲ایهن قهانون نیهز بهازپرس میتوانهد بها همکهاری ضهابطان دادگسهتری
تحقیقات الزم را انجام دهد.
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ماده  .۹۹هرگاه بازپرس ضمن تحقیق ،جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شهکایت شهاکی نیهز قابهل
تعقیب باشد ،اقدامات الزم را طبق قانون برای حفق آثار و عالئم وقوع جهرم و جلهوگیری از فهرار یها مافهی شهدن مهتهم بههعمل
میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطالع میدهد و در صورت ارجاع دادستان ،تحقیقات را ادامه میدهد.
تبصره – چنانهه جرم کشف شده از جرایمیباشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ،مراتب در صورت امکان ،توسط دادستان
به نحو مقتضی به اطالع بزه دیده میرسد.
ماده  .۱۰۰شهاکی میتوانهد در هنگهام تحقیقهات ،شههود خهود را معرفهی و ادلههام را اظههار کنهد و در تحقیقهات حضهور یابهد،
صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ،مطالعه کند و یا به هزینه خود
از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره  .۱در صورت درخواست شاکی ،چنانهه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخهی از اوراق پرونهده را منهافی بها ضهرورت
کشف حقیقت بداند ،با ذکر دلیل ،قرار رد درخواست را صادر میکند .این قرار ،حضوری به شاکی ابالغ میشهود و ظهرف سهه روز
قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسهیدگی و اتاهاذ تصهمیم کنهد .تصهمیم
دادگاه قطعی است.
تبصره  .۲ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیهت
داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.
تبصره  .۳شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنهوع اسهت امتنهاع کنهد ،مگهر در مقهام
احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده  .۱۰۱بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی بزه دیده ،از قبیل نام و نام خانوادگی ،نشانی و شماره
تلفن ،احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیهده را بهه همهراه داشهته باشهد ،تهدابیر مقتضهی را بهرای
جلوگیری از دسترسی به این اطالعات اتااذ کند .این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشایص رییس دادگاه و بها رعایهت
مصالح بزه دیده اعمال میشود.
ماده  .۱۰۲انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع اسهت و پرسهش از ههیچ فهردی در ایهن خصهو مجهاز
نیست ،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یها بهه عنهف یها سهازمان یافتهه باشهد کهه در ایهن
صورت ،تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.
ً
تبصره  .۱در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بهدوا قصهد اقهرار داشهته باشهد ،قاضهی وی را توصهیه بهه
پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
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تبصره  .۲قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره  .۳در جرایم مذکور در این ماده ،اگر بزهدیده محجور باشد ،ولی یا سرپرسهت قهانونی او حهق طهرح شهکایت دارد .در مهورد
بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ،ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده  .۱۰۳هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ،او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از
نیروهای نظامی استفاده کند .این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند .در صورت عهدم اجهرای دسهتور ،مسهتنکف بهه
مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.
ماده  .۱۰۴بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست ،مافی شده و یا دسترسهی بهه او مشهکل اسهت ،تحقیقهات خهود را
متوقف کند .در جرایم تعزیری درجه چهار ،پنج ،شش ،هفت و هشت ،هرگاه با انجام تحقیقات الزم ،مرتکب جرم معلهوم نشهود و
دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ،با موافقت دادستان ،قرار توقهف تحقیقهات صهادر و پرونهده بههطور موقهت بایگهانی و مراتهب در
مواردی که پرونده شاکی دارد ،به شاکی ابالغ میشود .شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ،به این قرار اعتراض کنهد.
ً
هرگاه شاکی ،هویت مرتکب را به دادستان اعالم کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود ،به دستور دادستان موضوع مجهددا
ً
تعقیب میشود .در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود ،دادگاه رأسا ،مطابق مقهررات ایهن مهاده
اقدام میکند.
ماده  .۱۰۵بازپرس در جریان تحقیقات ،تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید مهیکنهد و هرگهاه در
هنگام اجراء با اشکال مواجه شود ،به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم مینماید.
ماده  .۱۰۶بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی ،عزیمت به مأموریت ،انتقال و مانند آن ،نسبت به پروندههایی که متهمان
آنها بازداشت میباش ند ،اقدام قانونی الزم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علهت فهراهم نشهود ،مراتهب را
بهطور کتبی به دادستان اعالم کند.
تبصره  .تالف از این ماده و مواد ( )۱۰۴( ،)۱۰۲( ،)۹۵و تبصره ( )۱ماده ( )۱۰۲این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجهه
چهار است.
ماده  .۱۰۷شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس باواهد .هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس
قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره – چنانهه با صدور قرار تأمین خواسته ،اموال متهم توقیف شود ،بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفهری ایهن
موضوع را مدنظر قرار دهد.
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ماده  .۱۰۸درصورتی که خواسته شاکی ،عین معین نبوده یا عین معین بوده ،اما توقیف آن ممکن نباشهد ،بهازپرس معهادل مبلهغ
ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند.
ماده  .۱۰۹قرار تأمین خواسته به محال ابالغ ،اجراء میشود .در مواردی که ابالغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجهب
ً
تضییع خواسته میشود ،ابتداء قرار تأمین ،اجراء و سپس ابالغ میشود .این موارد ،فورا به اطالع دادستان می رسد .قهرار تهأمین
خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود .
ماده  .۱۱۰رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکاالت ناشی از اجرای آن توسط دادسهتان یها
قاضی اجرای احکام بهعمل میآید.
ماده  .۱۱۱دادگاه حقوقی به اعتراض اشاا
اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسهته ،مطهابق مقهررات

ماده  – ۱۱۲در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ،چنانهه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ،دادخواست ضرر و
زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ،به درخواست متهم ،از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.
ماده  .۱۱۳در صورتی که به جهتی از جهات قانونی ،تعقیب متهم موقوف یا قرار منهع تعقیهب صهادر و یها پرونهده بهه ههر کیفیهت
ماتومه شود ،پس از قطعیت رأی و اجرای آن ،از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود.
ماده  .۱۱۴جلوگیری از فعالیت تمام یا باشی از امور خهدماتی یها تولیهدی از قبیهل امهور تجهارتی ،کشهاورزی ،فعالیهت کارگاههها،
کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادلهه مثبتهه ،ادامهه
این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سالمت ،مال امنیت جامعه و یا نظم عمومیباشهد کهه در ایهن
صورت ،بازپرس مکلف است با اطالع دادستان ،حسب مورد از آن باش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشهده را در تصهمیم
خود قید کند .این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
ماده  .۱۱۵نوشتن بین سطور ،قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ،ممنوع است .اگر یک یا چنهد کلمهه
اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شاصی که تحقیق از او به عمهل میآیهد ،آن را
امضاء کنند .همهنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ،اشاا یادشده بایهد زیهر آن را امضهاء کننهد.
هرگاه این ترتیب رعایت نشود ،کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است .رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سهوی
مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است .در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و بهه
امضاء اشاا فوق برسد.
مبحث دوم – صالحیت بازپرس
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ماده  .۱۱۶بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جههات
قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید:
الف .جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود ،اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد .
ماده  .۱۱۷در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده ،امها در حهوزه او کشهف یها مرتکهب در آن
حوزه دستگیر شود ،بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لهزوم ،قهرار تهأمین نیهز صهادر میکنهد و
چنانهه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود ،پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگهاه کیفهری کهه بهازپرس در معیهت آن
انجام وظیفه می نماید ،با صدور قرار عدم صالحیت ،پرونده را به همراه متهم ،حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت ،به دادسهرای
محل وقوع جرم می فرستد .
ماده  .۱۱۸هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود ،اما محهل وقهوع آن معلهوم نباشهد،
بازپرس ضمن انجام تحقیقات ،سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشهاص نشهود،
بازپرس در خصو موضوع ،اظهار عقیده میکند .
ماده  .۱۱۹هرگاه تحقیق از متهم ،استماع شهادت شهود و مطلع ،معاینه محل ،بازرسی از منهازل و امهاکن و اشهیاء ،جمهعآوری
آالت جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس الزم شود ،وی با صدور قرار نیابت قضایی
مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد ،انجام آنها را از بازپرس محل ،تقاضا میکند.
این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی ،موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سهایر مهدارک
به دست آمده نزد مرجع نیابتدهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یها باشهی از مفهاد نیابهت ،مربهوط بهه حهوزه قضهایی
دیگری باشد ،اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتدهنده اعالم میدارد .
تبصره  .۱انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی باش بهعهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است .
تبصره  .۲در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ،مستند رأی دادگاه باشد ،استماع آن توسهط
قاضی صادرکننده رأی الزامی است .
ماده  .۱۲۰بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی
که تحقیق از او خواسته شده ،واگذار کند .چنانهه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفهاع مهتهم و ادلهه ابهرازی
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وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ،تأمین متناسبی أخذ میکند .همهنین در موردی که تقاضهای
أخذ تأمین نشده باشد ،وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند .
ماده – ۱۲۱هرگاه در اجرای نیابت قضایی ،قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود ،پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان
محل اجرای نیابت ارسال می شود .به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ،مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت،
رسیدگی میشود .
ماده  .۱۲۲هرگاه به تشایص بازپرس ،مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشهد،
موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از کسب نظر موافق وی ،ضمن هماهنگی با دادستان محهل و تحهت نظهارت
او ،نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند .در اینصورت ،ضابطان دادگسهتری و مراجهع رسهمی مکلهف بهه اجهرای دسهتورهای
بازپرس هستند .

فصل پنجم – معاینه محل ،تحقیق محلی ،بازرسی و کارشناسی
ماده  .۱۲۳هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ،تحقیهق محلهی یها معاینهه محهل ضهرورت یابهد و یها مهتهم یها شهاکی
درخواست نمایند ،بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
ماده  .۱۲۴معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شهود .مراتهب ضهرورت در دسهتور قیهد
میشود.
ماده  .۱۲۵معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشهود .هنگهام معاینهه
محل ،اشااصی که در امر کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند ،اما عدم حضور آنان ،مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشااصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینهه محهل ضهروری باشهد ،مکلفنهد بهه
دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ً
ماده  .۱۲۶هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،چنانهه بازپرس الزم بداند ،شاصا حاضر میشود؛ امها در جهرایم موضهوع بنهد
ً
(الف) ماده( ) ۳۰۲این قانون و همهنین هنگام معاینه اجساد ،مکلف است شاصا و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده  .۱۲۷هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند .در موارد ضروری ،بازپرس میتوانهد دیگهر
اشااصی را که حضور آنان الزم است به محل دعوت کند .چنانهه اثبات حق به اظهارات اشاا موضهوع ایهن مهاده منحصهر
باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ،بازپرس دستور جلب آنان را صادر می کند ،مشهروط بهه اینکهه بهه تشهایص بهازپرس
حضور آنان ضرورت داشته باشد.
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ماده  .۱۲۸کارشناس رسمی یا خبره ،از قبیل پزشک ،داروساز ،مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنهان از
جهت علمی یا فنی یا معلومات ماصو الزم باشد.
تبصره – بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بهعمل آورد.
ماده  .۱۲۹هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مهؤثر اسهت ،بهه
دستور بازپرس توسط کارشناسان جمعآوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشاا دخیل در موضوع میرسد.
ماده  .۱۳۰صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد ،متشکل از پزشک قانونی ،کارشناسان بررسی صحنه
جرم و تشایص هویت ،کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است ،تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت
به سرپرستی وی بررسی شود.
تبصره – حدود اختیارات ،شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرایی اسهت کهه ظهرف
ششماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظهامی و سهازمان پزشهکی
قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
ماده  .۱۳۱بازپرس برای حفق جسد ،کشف هویت متوفی و چگهونگی فهوت وی ،نسهبت بهه ترسهیم کروکهی ،عکسهبرداری و در
صورت امکان ،فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای الزم را صادر میکند.
ماده – ۱۳۲هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس ،عالئم و مشاصات جسهد بههطور دقیهق در صهورتمجلس قیهد
میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشایص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند ،اقدام میشود.
تبصره  .۱در صورت ضرورت ،بازپرس میتواند دستور انتشهار تصهویر متهوفی را در پایگهاه ههای اطالعرسهانی نیهروی انتظهامی یها
پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره  .۲اجرای مقررات این ماده و ماده ( )۱۳۱منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده  .۱۳۳ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات ،صحنه جرم و محهل کشهف جسهد را بها وسهایل مناسهب
محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور الزم برای معاینه محل ،درصورت ضهرورت از ورود افهراد و خهروج آنهان از محهل
جلوگیری کنند.
ماده  .۱۳۴از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان الزم برداشت و به نحوی مهر
و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
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ماده  .۱۳۵هرگاه ادله وقوع جرم ،مواردی از قبیل مایعات ریاته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد ،تا جمعآوری آنها ،بازپرس
برای حفق ادله یادشده اقدام میکند و اگر الزم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکنهد و حفاظهت آنهها را بهه ضهابط دادگسهتری
میسپارد.
ماده  .۱۳۶بازپرس برای معاینه جراحات ،آثار و عالئم ضرب ،صدمات جسمی ،آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایشهای
پزشکی ،نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد ،از وی دعوت میکند .اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک
قانونی نباشد ،پزشک متاصص معتمد دعوت میشود.
ماده  .۱۳۷تفتیش و بازرسی منازل ،اماکن بسته و تعطیل و همهنین تفتهیش و بازرسهی اشهیاء در مهواردی کهه حسهب قهرائن و
امارات ،ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ،آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ،با دستور بازپرس و با قید جهات ظن
قوی در پرونده ،انجام میشود.
ماده  .۱۳۸مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشاا و مقامهات موضهوع مهواد ( )۳۰۷و ( )۳۰۸و نیهز متهمهان جهرایم
موضوع بند (ث) ماده () ۳۰۲این قانون ،باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.
ماده  – ۱۳۹چنانهه تفتیش و بازرسی با حقوق اشاا

در تزاحم باشد ،درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده  .۱۴۰تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند .بازپرس
دالیل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان ،خود در محل حضور مییابد.
تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده  .۱۴۱دستور مقام قضایی برای ورود به منازل ،اماکن بسته و تعطیل ،تحت هر عنهوان بایهد مهوردی باشهد و موضهوعی کهه
تفتیش برای آن صورت میگیرد ،زمان ،دفعات ورود ،اموال ،اماکن و نشهانیآنها بهه صهراحت مشهاص شهود .ضهابطان مکلفنهد
ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی ،کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده ،آن را بهه امضهاء یها اثهر
انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعالم کنند.
ماده  .۱۴۲تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود
تحقیق ،ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی ،حفق نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن
بهعمل میآید.
تبصره – هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ،در صورت فوریت ،بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ،با حضور دو نفر
از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.
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ماده  .۱۴۳حضور اشااصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانهه بازپرس
حضور اشااصی را برای تحقیق ضروری بداند ،به دستور وی در محل حاضر میشوند.
ماده  .۱۴۴در صورت ضرورت ،بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و بهرای اجهرای ایهن
دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط اسهتفاده کنهد کهه در اینصهورت ،نیهروی
نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده  .۱۴۵در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی ،از بهازکردن محلهها و اشهیای بسهته خهودداری کنهد،
بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد ،اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد ،خودداری شود.
تبصره – درصورتیکه در اجرای این ماده ،خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی ،قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم
برائت صادر شود ،همهنین مواردی که امتناعکننده شاص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صهدور قهرار جلهب بهه دادرسهی یها
محکومیت متهم منجر شود ،دولت مسؤول جبران خسارت است ،مگر آنکه تقصیر بازپرس یها سهایر مهأموران محهرز شهود کهه در
اینصورت ،دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید.
ماده  .۱۴۶از اوراق ،نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم ،فقط آنهه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم بهه شههود
تحقیق ارائه میشود .بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتهار کنهد ،موجهب افشهای
مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود ،در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.
ماده – ۱۴۷آالت و ادوات جرم ،از قبیل اسلحه ،اسناد و مدارک ساختگی ،سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست
میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد .آنگاه
در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشاصات آن اشیاء به صاحب یا متصهرف آنهها داده میشهود .مهال
توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود ،نگهداری میگردد.
تبصره – شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است ،به موجب آییننامههای اسهت
که ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وز یر دادگستری تهیه میشود به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده  .۱۴۸بازپرس درصورت صدور قرار منع ،موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه
که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ،از جرم تحصیل شده ،حین ارتکاب استعمال شده و یا بهرای اسهتعمال اختصها داده شهده
است ،تعیین تکلیف کند .در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر ،دستور رد اموال و اشیای مذکور
را صادر کند:
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الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بالمعارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره  .۱در تمام امور کیفری ،دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی ،نسبت به استرداد ،ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع
این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره  .۲متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده ،میتواند طبهق مقهررات اعتهراض کنهد ،ههر
چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد .در این مورد ،مرجهع رسهیدگی بهه اعتهراض نسهبت بهه
تصمیم بازپرس ،دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه ،دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده  .۱۴۹مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفق مال هم
برای دادرسی الزم نباشد و همهنین اموال ضایع شدنی و سریع الفسهاد ،در صهورت عهدم دسترسهی بهه مالهک حسهب مهورد ،بهه
تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمهت روز فروختهه میشهود .وجهه حاصهل تها تعیهین تکلیهف نههایی در
صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود.
تبصره  .۱هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره  .۲چنانهه مدعی مالکیت ،همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده  .۱۵۰کنترل ارتباطات ماابراتی افراد ممنوع است ،مگر در مواردی که به امنیت داخلهی و خهارجی کشهور مربهوط باشهد یها
برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قانون الزم تشایص داده شهود .در اینصهورت بها
موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ،اقدام میشود .کنترل مکالمات تلفنی اشاا و مقامهات
موضوع ماده ( ) ۳۰۷این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویال به سایرین نمیباشد.
تبصره  .۱شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات ماابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
تبصره  .۲کنترل ارتباطات ماابراتی محکومان جز به تشایص دادگاه ناستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای
احکام ممنوع است.
ماده  .۱۵۱بازپرس میتواند در موارد ضروری ،برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ،حسابهای بانکی اشاا
تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
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ماده  .۱۵۲تفتیش و بازرسی مراسالت پستی مربوط به متهم در مواردی بهعمل میآید که ظن قوی به کشف جرم ،دستیابی بهه
ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد .در این صورت ،بازپرس از مرجع مربوط میخواهد ،این مراسالت را توقیهف
کند و نزد او بفرستد .در صورت عدم امکان توقیف ،مرجع مربوط ،این امر را به اطالع بهازپرس میرسهاند و از وی کسهب تکلیهف
میکند .پس از وصول ،بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای
متهم ،آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند .استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او
در صورتمجلس قید می شود .چنانهه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ،بها أخهذ رسهید بهه
مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود.
تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسالت محکومان ،به تشایص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتمهاد زنهدان اعمهال
میگردد و پس از تأیید ،حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود .در صورت عدم تأیید ،مکاتبات و مراسالت ضبط و مراتب
به اطالع دادگاه میرسد.
ماده  .۱۵۳مقامات و مأموران وزارتاانهها ،سازمانها ،مؤسسات دولتهی ،شهرکتهای دولتهی ،مؤسسهات یها نهادههای عمهومی
غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها ،سازمانهای نظامی و انتظامی ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،دفاتر اسناد
رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ،ادله و اطالعات راجع به جرم و آن قسمت از
اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری الزم است ،به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قهرار
دهند ،مگر در مورد اسناد سری و بهکلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد .متالف از این مهاده ،در
صورتیکه عمل وی برای خالصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشهد ،حسهب مهورد بهه انفصهال موقهت از خهدمات دولتهی یها
عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود.
تبصره – در خصو اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضهاییه میتوانهد اختیهار خهود را بهه ریهیس
سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویال کند.
ماده  .۱۵۴هرگاه متهم ،نوشته ،اسناد ،مدارک ،اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربهوط را بهه وکیهل خهود یها شهاص دیگهری
بسپارد ،بازپرس می تواند آنها را حسب مورد ،در حضور وکیل یا آن شاص بررسی کند .درصورت استنکاف اشاا مذکور از ارائه
آنها ،مستنکف به مجازات مقرر برای خالصی متهم از محاکمه محکوم میشود ،اما در صورتیکه این اشاا عذر موجه داشته
باشند ،ادله خود را به مقام قضایی رسیدگیکننده ارائه میدهند .نوشته ،اسناد و مدارک غیرمهرتبط بها جهرم نبایهد مطالبهه و مهورد
بررسی قرار گیرد.
ً
ماده  .۱۵۵هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ،قهرار ارجهاع امهر بهه کارشناسهی را
صادر می کند .بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است بهطور دقیق تعیین کند.

31

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
ماده  .۱۵۶بازپرس ،کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگسهتری دارای صهالحیت در رشهته مربهوط انتاهاب
میکند .درصورت تعدد کارشناسان ،عده منتابان باید فرد باشد تا به هنگام اختالف نظر ،نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد.
تبصره  .۱اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تاصص با هم مساوی باشند.
تبصره  .۲اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس
نیست ،بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتااب کند.
ماده  .۱۵۷بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت ،کیفیت و ارزم کار ،پیش از ارجاع امر ،تعیین میکنهد .هرگهاه پهس از
اظهار نظر کارشن اس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است ،بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دسهتور
وصول آن را میدهد .در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده  .۱۵۸کارشناس منتاب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است ،مگر آنکه بهه تشهایص بهازپرس عهذر
موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت ،کارشناس باید پهیش از اقهدام بهه کارشناسهی،
مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعالم دارد.
تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده  .۱۵۹بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ،مهلت معین را برای اعالم نظر وی مشاص مهی کنهد .در مهواردی کهه
اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ،کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ،بها ذکهر دلیهل ،تقاضهای
تمدید مهلت کند که در این صورت ،بازپرس میتواند برای یک بار مهلت را تمدید کند .تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابهالغ
می گردد  .هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید ،کارشهناس دیگهری تعیهین میشهود.
چنانهه قبل از انتااب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود ،به آن ترتیب اثر می دههد .در ههر حهال
بازپرس تالف کارشناس را به مرجع صالحیتدار اعالم می کند.
ماده  .۱۶۰بازپرس پرسشهای الزم را از کارشناس بهصورت کتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجهه را در صهورتمجلس قیهد
میکند .در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد ،کارشهناس مکلهف اسهت بهه درخواسهت
بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده  .۱۶۱جز در موارد فوری ،پس از پرداخهت دسهتمزد ،بهه کارشهناس اخطهار میشهود کهه ظهرف مهلهت تعیهین شهده در قهرار
کارشناسی ،نظر خود را تقدیم کند .مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابهالغ میشهود .طهرفین میتواننهد ظهرف یکهفتهه از
تاریخ ابالغ ،جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهطور کتبی اعالم کنند.
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ماده  .۱۶۲شهود تحقیق و سایر اشااصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند ،میتوانند ماالفت خود بها نظریهه
کارشناس را با ذکر دلیل اعالم کنند .این امر در صورتمجلس قید میشود.
ماده  .۱۶۳در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس ،بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و
به کارشناس اعالم میکند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید .در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر
نشود ،جلب میشود.
تبصره – هرگاه پس از أخذ توضیحات ،بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشایص دهد ،قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قهرار را
به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند.
ماده  .۱۶۴اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد ،اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا
امضای نظریه کارشناسی امتناع کند ،نظر اکثریت مالک عمل است .عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظههارنظر یها امضهاء
باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
ماده  .۱۶۵هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس ،محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان ،بین نظر آنان اختالف باشهد،
بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد ،یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نهزد متاصهص
علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم کند.
ماده  .۱۶۶درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقهت نداشهته باشهد ،بهازپرس نظهر
کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد .
ماده  .۱۶۷هرگاه یکی از طرفین دعوی از تالف کارشناس متضرر گردد ،میتواند مطابق قهوانین و مقهررات مربهوط از کارشهناس
مطالبه جبران خسارت کند .

فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم ،شهود و مطلعان
مبحث اول – احضار ،جلب و تحقیق از متهم

ماده  – ۱۶۸بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام ،کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره – تالف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده – ۱۶۹احضار متهم به وسیله احضاریه بهعمل میآید .احضاریه در دو نساه تنظیم میشود که یهک نسهاه از آن بهه مهتهم
ابالغ میگردد و نساه دیگر پس از امضاء به مأمور ابالغ مسترد میشود.
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ماده  .۱۷۰در احضاریه ،نام و نام خانوادگی احضار شونده ،تاریخ ،ساعت ،محل حضور ،علت احضار و نتیجهه عهدم حضهور قیهد
میشود و به امضاء مقام قضایی میرسد.
تبصره – در جرایمی که به تشایص مرجع قضایی ،حیثیت اجتماعی متهم ،عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ،علت احضار ذکهر
نمیشود ،اما متهم میتواند برای اطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
ماده  .۱۷۱فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده  .۱۷۲ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
ماده  .۱۷۳هرگاه شاص احضار شده بیسواد باشد ،مأمور ابالغ ،مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند.
ماده  .۱۷۴هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دسهتیابی بهه مهتهم بهه
نتیجه نرسد و ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد ،متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههههای کثیراالنتشهار
ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی ،احضار میشهود .در اینصهورت ،بهازپرس پهس از انقضهاء
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند.
تبصره – در جرایمی که به تشایص بازپرس ،حیثیت اجتماعی متهم ،عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ،عنوان اتههام در آگههی
موضوع این ماده ذکر نمیشود.
ماده  .۱۷۵استفاده از سامانه های (سیستمهای) رایانهای و ماابراتی ،از قبیهل پیامنگهار (ایمیهل) ،ارتبهاط تصهویری از راه دور،
نمابر و تلفن ،برای طرح شکایت یا دعوی ،ارجاع پرونده ،احضار متهم ،ابالغ اوراق قضایی و همهنین نیابهت قضهایی بها رعایهت
مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است.
تبصره – شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانهای و ماابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهه ای اسهت کهه ظهرف
ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده  .۱۷۶قوه قضاییه می تواند ابالغ اوراق قضایی را به باش خصوصهی واگهذار کنهد .چگهونگی اجهرای ایهن مهاده بهه موجهب
آییننامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطالعات
تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
ماده  .۱۷۷سایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
ماده  .۱۷۸متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعهالم کنهد .جههات زیهر عهذر موجهه
محسوب میشود:
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الف .نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
ب .بیماری متهم و بیماری سات والدین ،همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شود.
پ .همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت .ابتالء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث .متهم در توقیف یا حبس باشد.
ً
ج – سایر مواردی که عرفا به تشایص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
تبصره – در سایر موارد ،متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده ،بازپرس را از علت عهدم حضهور خهود مطلهع سهازد و
موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد ،بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ،تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده  .۱۷۹متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکند ،به دستور بازپرس جلب میشود.
تبصره  .در صورتیکه احضاریه ،ابالغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ،وی را فقط
برای یکبار دیگر احضار مینماید.
ماده  .۱۸۰در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ،دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،قطع عضو و یا حبس ابد است:
ب – هرگاه محل اقامت ،محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و باالتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ،بیم تبانی یها فهرار یها مافهی شهدن
متهم برود.
ت – در مورد اشااصی که به جرایم سازمانیافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده  .۱۸۱جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل میآید .مضمون برگه جلب که حاوی مشاصهات مهتهم و علهت جلهب اسهت
باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود.
ماده  .۱۸۲مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب ،متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضهر شهود .چنانههه مهتهم امتنهاع
کند ،مأمور او را جلب و تحت الحفق نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک باواهد.
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ماده  .۱۸۳جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بهعمل آید و در همان روز بهوسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین
تکلیف شود.
تبصره – تشایص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم ،وضعیت متهم ،کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بهازپرس
است .بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
ماده  .۱۸۴در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ،برگه جلهب بها تعیهین مهدت اعتبهار در اختیهار ضهابطان
دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند ،جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره  .۱چنانهه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود ،ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارم کنند.
تبصره  .۲در صورت ضرورت ،بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا بها معرفهی او ،ضهابطان
حوزه قضایی مربوط ،متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره  .۳در صورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مافی شده باشد ،ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام
قضایی أخذ کنند.
ماده  .۱۸۵ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا
مقام قضایی جانشین ،در اولین وقت اداری ،متهم را نزد او حاضر کنند .در صورت تأخیر از تحویل فوری مهتهم ،بایهد علهت آن و
مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود .به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از
بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره – رعایت مقررات مواد ( )۴۹تا ( )۵۳این قانون درخصو

متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده  .۱۸۶در ایام تعطیل متوالی ،قاضی کشیک ،پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صهورتمجلس از شهعبه بازپرسهی خهارج و
تصمیم مقتضی اتااذ می نماید و در ناستین روز پس از تعطیلی ،پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند.
ماده  .۱۸۷هرگاه شاصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ،کهولت سهن یها معهاذیری کهه بهازپرس موجهه
تشایص میدهد ،نتواند نزد بازپرس حاضر شود ،در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ،بازپرس نزد او
میرود و تحقیقات الزم را بهعمل میآورد.
ماده  .۱۸۸تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده ،بازپرس میتواند با توجه به اهمیهت و ادلهه وقهوع جهرم ،دسهتور منهع
خروج او را از کشور صادر کند .مدت اعتبار این دستور ،ششماه و قابل تمدید است .در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور
قرار موقوفی ،ترک و یا منع تعقیب ،ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده میشود .درصورتی که
مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند .
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ماده  .۱۸۹بازپرس مکلف است بالفاصله پس از حضور یا جلب متهم ،تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ،حهداکثر
ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری ،با رعایت ماده () ۹۸این قانون مبادرت به
تحقیق نماید .در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دالیل قانونی ،دادستان انجام تحقیقات را
به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند.
تبصره – تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ،بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیهین تکلیهف شهود ،بازداشهت
غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
ماده  .۱۹۰متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد .این حق بایهد پهیش از
شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود .چنانهه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و بهه او ابهالغ
میشود .وکیل متهم می تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن ،مطالبی را که برای کشهف حقیقهت و دفهاع از مهتهم یها اجهرای
قانون الزم بداند ،اظهار کند .اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود.
تبصره  .۱سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیهب موجهب مجهازات انتظهامی درجهه هشهت و سهه
است.
تبصره  .۲در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ،چنانهه مهتهم اقهدام بهه معرفهی وکیهل در مرحلهه تحقیقهات
مقدماتی ننماید ،بازپرس برای وی وکیل تسایری انتااب میکند .
تبصره  .۳درمورد این ماده و نیز چنانهه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد ،مفاد ماده ( )۱۹۱جاری است.
ماده  .۱۹۱چنانهه بازپرس ،مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ،اسناد یا مهدارک پرونهده را بها ضهرورت کشهف حقیقهت
منافی بداند ،یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ،قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند.
این قرار ،حضوری به متهم یا وکیل وی ابالغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مکلف است در
وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند.
ماده  .۱۹۲تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشهت کهه بهه آنهها در دادسهرا حتیاالمکهان
بهصورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صهورت امکهان ،سهعی در ایجهاد صهلح و سهازم و یها ارجهاع امهر بهه
میانجیگری نماید.
ماده  .۱۹۳بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را مالحظه مینماید و سپس مشاصات متهم ،شامل نام ،نام خهانوادگی ،نهام پهدر،
شهرت ،سن ،شغل ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزند ،تابعیت ،مذهب ،سابقه کیفهری در مهوارد ضهروری و مهرتبط،
همهنین نشانی محل سکونت و محل کار او ،اعم از شهر ،باش ،دهستان ،روستا ،خیابهان ،کوچهه ،شهماره و کدپسهتی منهزل،
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شماره ملی ،پیامنگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میکند ،به نحوی که ابهالغ احضهاریه و سهایر
اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده  .۱۹۴بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعالم مینماید ،محل اقامت قهانونی
او است و چنانهه محل اقامت خود را تغییر دهد ،باید محل جدید را به گونهای که ابالغ ممکن باشد اعهالم کنهد و در غیهر ایهن
صورت ،احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعالم شده قبلی فرستاده میشود .تغییر محل اقامهت بههمنظور تهأخیر و
تعلل بهگونهای که ابالغ اوراق دشوار باشد ،پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعالم شده قبلی ابالغ میشود .تشایص
تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل ،با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند .رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت
شاکی یا مدعی خصوصی نیز الزم است.
ماده  .۱۹۵بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعهالم میکنهد مراقهب اظههارات خهود باشهد .سهپس
موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکنهد و بهه او اعهالم مینمایهد کهه اقهرار یها همکهاری مهؤثر وی میتوانهد
موجبات تافیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند .پرسشها باید مفید ،روشن ،مرتبط با اتهام و
در محدوده آن باشد .پرسشتلقینی یا همراه با اغفال ،اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره – وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده  .۱۹۶تالف از مقررات مواد ( )۱۹۳تا ( )۱۹۵این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماااده  .۱۹۷مههتهم می توانههد سههکوت اختیههار کنههد .در ایههن صههورت مراتههب امتنههاع وی از دادن پاسههخ یهها امضههای اظهههارات ،در
صورتمجلس قید میشود.
ماده  .۱۹۸بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری ،از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند .متهمان نباید با یکدیگر داخهل در
مذاکره و مواضعه شوند.
ماده  .۱۹۹پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر ،تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثهر انگشهت او
برسد .متهم باسواد خودم پاسخ را می نویسد ،مگر آنکه ناواهد از این حق استفاده کند .
ماده  .۲۰۰بازپرس برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم ،شاهد و مطلعی که قادر به سان گفتن به زبان فارسی نیست ،مترجم
مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ،مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکنهد .متهرجم
باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند .عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرم ترجمه مترجم مورد وثوق نیست .
ماده  .۲۰۱بازپرس برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم ،شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ،فرد مهورد وثهوقی
که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ،به عنوان مترجم انتااب میکند .مترجم باید سوگند یاد کند که
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راستگویی و امانتداری را رعایت کند .چنانهه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ،منشی شعبه سهؤال را بهرای آنهان مهی نویسهد تها
بهطور کتبی پاسخ دهند .
ماده  .۲۰۲هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جهرم مجنهون بهوده اسهت ،تحقیقهات الزم را از
نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد ،نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و بها احهراز جنهون ،پرونهده را بها صهدور قهرار
موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد .در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس ،چنانهه جنون استمرار داشته باشهد شهاص
مجنون بنابر ضرورت ،حسب دستور دادستان به مراکز ماصو نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزم پزشکی منتقل میشود .مراکز مذکور مکلف به پذیرم می باشهند و در صهورت امتنهاع از اجهرای دسهتور دادسهتان ،بهه
مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند .
تبصره  .۱آییننامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت ،درمان و آموزم پزشهکی و تعهاون ،کهار و
رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد .
تبصره  .۲چنانهه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ،طبق مقررات مربوط اقدام میشود .
ماده  .۲۰۳در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،قطع عضو ،حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و همهنین
در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است ،بازپرس مکلف است در
حین انجام تحقیقات ،دستور تشکیل پرونده شاصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید .این پرونده که بهه صهورت
مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد ،حاوی مطالب زیر است:
الف .گزارم مددکار اجتماعی در خصو

وضع مادی ،خانوادگی و اجتماعی متهم

ب .گزارم پزشکی و روان پزشکی
مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده  .۲۰۴بازپرس به تشایص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یها حسهب اعهالم مقامهات ذیربهط ،شاصهی کهه
حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشایص دهد ،برابر مقررات احضار میکند .
تبصره  .۱در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر مهوجهی نداشهته باشهد جلهب میشهود .امها در صهورتیکه عهذر
ً
موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد ،مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود .
تبصره  .۲درصورتیکه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ،تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و بها
رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بهعملآید .
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ماده  .۲۰۵در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد ،باید حهداقل بیسهت و چههار سهاعت پهیش از تحقیهق یها جلسهه
محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود .فرمانده یا رییس مربهوط مکلهف اسهت پهس از وصهول دسهتور مقهام قضهایی،
شاص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد .
ماده  .۲۰۶تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه ،غیرعلنی است .
ماده  .۲۰۷بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطالعات ایشان را ثبهت
میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند .تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بالمهانع اسهت.
دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود .
ماده  .۲۰۸پس از حضور شهود و مطلعان ،بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قیهد میکنهد و سهپس از آنهان بهه
ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صالح بداند تحقیق مینماید .
ماده  .۲۰۹بازپرس پیش از شروع به تحقیق ،حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نهام،
نام خانوادگی ،نام پدر ،سن ،شغل ،میزان تحصیالت ،مذهب ،محل اقامت ،پیامنگار (ایمیل) ،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه
محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مادومی شاهد یا مطلع با طهرفین پرونهده را سهؤال
مینماید و در صورتمجلس قید میکند .
ماده  .۲۱۰شاهد و مطلع پیش از اظهار اطالعات خود به این شرح سوگند یاد میکند« :به خداوند متعال سوگند یاد میکنم کهه
جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم ».
ماده  .۲۱۱بازپرس می تواند درصورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد ،بدون یادکردن سوگند ،اظههارات او را بهرای
اطالع بیشتر استماع کند .
ماده  .۲۱۲اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید میشود ،سپس متن آن قرائت میگردد و بهه امضهاء یها اثهر انگشهت
شاهد یا مطلع می رسد و چنانهه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد ،مراتب
در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضایبازپرس و منشی میرسد .
تبصره – بازپرس مکلهف اسهت از شهاهد یها مطلهع علهت امتنهاع از امضهاء یها اثرانگشهت یها ادای شههادت را بپرسهد و پاسهخ را در
صورتمجلس قید کند .
ماده  .۲۱۳تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانهه این شاص پهس
از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد ،باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود .
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ماده  .۲۱۴هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشهته باشهد ،امها اسهتماع
اظهارات آنان ضروری باشد ،بازپرس بهمنظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده ،تدابیر زیر را اتااذ میکند:
الف .عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب – عدم افشای اطالعات مربوط به هویت ،مشاصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره  .۱در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یها وجهود قهرائن یها شهواهد ،مبنهی بهر
احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان ،بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع ،تدابیر الزم را از قبیل آموزم برای حفاظت از
سالمت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتااذ میکند .ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تهاریخ
الزماالجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد .
تبصره  .۲ترتیبات فوق باید بهنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد .
تبصره  .۳ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره ( )۱آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود .
ماده  .۲۱۵در صورتیکه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث تهرک
شغل خود شود ،بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفهای که قوه قضاییه اعالم میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در
صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید .هرگهاه شهاکی ،بهه
تشایص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد ،هزینههای مذکور از محهل اعتبهارات مصهوب
قوه قضاییه پرداخت میشود .هرگاه در جرایم قابل گذشت ،شاکی بها وجهود مالئهت از پرداخهت هزینهههای مهذکور در ایهن مهاده
خودداری کند ،استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمهل نمیآیهد .امها در جهرایم غیهر قابهل گذشهت،
هزینههای مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود .هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا
مطلع باشد ،هزینههای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود .
ماده  .۲۱۶در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان ،زیاد
و در یک یا چند محل باشند و همهنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند ،بازپرس در محهل حضهور مییابهد و مبهادرت بهه
تحقیق میکند .
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فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده  .۲۱۷به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مافی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده بهرای
جبران ضرر و زیان وی ،بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم ،در صورت وجود دالیل کافی ،یکهی از قرارههای تهأمین زیهر را
صادر میکند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث .التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستادمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام ،با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت
از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ .التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت مهتهم بها تعیهین وجههالتزام از طریهق نظهارت بها تجهیهزات
الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره  .۱در صورت امتناع متهم از پذیرم قرار تأمین مندرج در بند (الف) ،قرار التزام به حضور با تعیین وجهه التهزام صهادر و در
صورت امتناع از پذیرم قرارهای مندرج در بندهای (ب)( ،پ)( ،ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود .
تبصره  .۲در مورد بندهای (پ) و (ت) ،خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است .
تبصره  .۳در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشایص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکهانپهذیر باشهد،
صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست .
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ماده  .۲۱۸برای اتهامات متعدد متهم ،قرار تأمین واحد صادر میشود ،مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکهابی در صهالحیت ذاتهی
دادگاه های ماتلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صالحیت ههر دادگهاه ،قهرار تهأمین متناسهب و مسهتقل صهادر
میشود.
ماده  .۲۱۹مبلغ وجه التزام ،وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد .در مهواردی کهه دیهه یها
خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمهه قهرار تهأمین متناسهب صهادر
میکند.
ماده  .۲۲۰درصورتی که متهم باواهد به جای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد ،بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است .در این
صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل ،آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده  .۲۲۱کفالت شاصی پذیرفته میشود که مالئت او به تشایص بهازپرس بهرای پرداخهت وجهالکفالهه محهل تردیهد نباشهد.
چنانهه بازپرس مالئت کفیل را احراز نکند ،مراتب را فوری به نظهر دادسهتان میرسهاند .دادسهتان موظهف اسهت در همهان روز،
رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند .تشایص دادستان برای بازپرس الزامی است .درصورت تأیید نظر بازپرس توسهط دادسهتان
مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره – پذیرم کفالت اشاا

حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است.

ماده  .۲۲۲در صورت عدم پذیرم تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس ،مراتهب بها ذکهر علهت در پرونهده مهنعکس میشهود.
تالف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است .
ماده  .۲۲۳بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت ،قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار ،خهود نیهز آن را امضهاء
میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار ،تصویر قرار را به آنان میدهد .
ماده  .۲۲۴بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ،به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضهار
متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ،وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبهق مقهررات
این قانون ضبط میشود .
تبصره – تفهیم مفاد ماده ( )۱۹۴این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
ماده  .۲۲۵قرار تأمین باید فوری به متهم ابالغ و تصویر آن به وی تحویل شود .در صورتی که قهرار تهأمین منتههی بهه بازداشهت
گردد ،مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود .
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ماده  .۲۲۶متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشهود تها معرفهی کفیهل یها سهپردن وثیقهه بهه بازداشهتگاه معرفهی
میگردد؛ اما در صورت بازداشت ،متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابالغ قرار بازپرس ،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت
یا عدم پذیرم کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره – مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات الزم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی کهه وی بهرای
یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند ،فراهم کنند و هر زمان متهم ،کفیل یا وثیقه معرفی نمایهد هرچنهد خهارج از وقهت اداری
باشد ،درصورت وجود شرایط قانونی ،مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرم آن هستند.
ماده  .۲۲۷مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنهده ،رسهیدی حهاوی تهاریخ و سهاعت
تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده  .۲۲۸کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند ،حسب مورد ،رفع مسؤولیت
یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند .مرجهع مزبهور مکلهف اسهت بالفاصهله مراتهب رفهع
مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز ،کفیل یها وثیقهه گهذار مهیتوانهد اعهزام وی را
درخواست نماید .در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود .
ماده – ۲۲۹خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی کهه حضهور مهتهم بهرای تحقیقهات ،دادرسهی و یها اجهرای حکهم
ضرورت دارد ،ممنوع است .
تبصره – تالف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
ماده  .۲۳۰متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته اسهت ،در صهورتی کهه حضهورم الزم باشهد،
احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ،در صورت ابالغ واقعی اخطاریه ،وجه التزام تعیین شده بهه
دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود .چنانهه متهم ،کفیل معرفی کرده یا شاص دیگری
برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویهل دههد .در صهورت ابهالغ واقعهی
اخطاریه و عدم تحویل متهم ،به دستور دادستان ،حسب مورد ،وجهالکفاله أخذ و یا از وثیقه ،معهادل وجهه قهرار ،ضهبط میشهود.
دستور دادستان پس از قطعیت ،بدون صهدور اجرائیهه در اجهرای احکهام کیفهری و مطهابق مقهررات اجهرای احکهام مهدنی اجهراء
میشود .
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ،پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور ،به وثیقه گذار مسترد میشود .
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ماده  .۲۳۱هرگاه ثابت شود که متهم ،کفیل یا وثیقه گذار بهمنظور عدم امکان ابالغ واقعی اخطاریه ،نشانی محل اقامت واقعهی
یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعالم نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور
امکان ابالغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظهر بهازپرس محهرز شهود ،ابهالغ قهانونی اخطاریهه بهرای ضهبط وثیقهه ،أخهذ
وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده  .۲۳۲دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له ،در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان
وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم ،وی را طبهق مقهررات حاضهر ننمهوده و عهذر
موجهی هم نداشته باشد .
ماده  .۲۳۳چنانهه قرار تأمین صادر شده ،متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشهد ،در صهورت عهدم
حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه ،عالوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین ،جزای نقدی نیهز
در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه ،در صورت حضور و عجز از پرداخت ،محکومیتهای فهوق ،بها لحهاظ
مستثنیات دین از محل تأمین أخذ میشود.
ماده  .۲۳۴در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار ،قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد ،باید نسبت به معرفی
کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند ،مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده  .۲۳۵متهم ،کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادستان ،درباره أخذ وجه التهزام،
وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند .مرجع رسیدگی به این اعتراض ،دادگاه کیفری دو است:
الف – هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شاص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ( )۱۷۸این قانون ،متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن
جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند.
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم ،به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره  .۱دادگاه در تمام موارد فوق ،خارج از نوبت و بدون رعایت تشهریفات دادرسهی بهه شهکایت رسهیدگی میکنهد .رأی دادگهاه
قطعی است.
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تبصره  .۲مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ریهیس یها دادرس دادگهاه عمهومی باهش ،دادگهاه کیفهری دو نزدیهکترین
شهرستان آن استان است.
تبصره  .۳در خصو بند(ت) ،دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان ،بهه معافیهت آنهان از
پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم میکند.
ماده  .۲۳۶در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهالتزام یا وجهالکفالهه و یها ضهبط وثیقهه و پهیش از
اتمام عملیات اجرایی ،در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند ،دادستان بها رفهع اثهر از دسهتور صهادره،
دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند .در اینصورت ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خهود بهاقی
است .هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ،مکلف است ،نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانهه شاص ثالث از متهم
کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند ،مکلف است نسبت بهه تکمیهل وجهه قهرار اقهدام
کند .در صورتی که شاص ثالث ،رفع مسؤولیت خود را درخواست کند ،متهم حسب مورد ،نسبت به معرفی کفیهل یها وثیقهه گهذار
جدید اقدام میکند.
تبصره  – ۱هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ،ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور ضبط باشی از وجه قرار ،معادل وجه مقهرر را بهه
صندوق دولت واریز کند ،ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره بهصورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره  .۲در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنهان بهازپرس مکلهف اسهت مشاصهات و نهوع اتههام آنهها را
بالفاصله جهت اقدام الزم به دادستانی کل کشور اعالم نماید ،تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعالم شود .چنانهه
تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود ،قاضی اجهرای احکهام خالصهه ای از دادنامهه را جههت اجهرای ایهن تبصهره بهه
دادستانی کل اعالم می کند .در صورت تقاضای مالقات از سوی کنسولگری مربوط ،مراتب به دادستانی کل اعهالم میشهود تها
براساس تصمیم آن مرجع ،مطابق مقررات اقدام شود.
ماده  .۲۳۷صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ،مگر در مورد جرایم زیر ،که دالیل ،قرائن و امارات کهافی بهر توجهه اتههام بهه
متهم داللت کند:
الف .جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میهزان دیهه
آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب .جرایم تعزیری که درجه چهار و باالتر است.
پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و باالتر است.
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ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ،قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشاا
نوع اسلحه انجام شود.

که بهوسیله چهاقو یها ههر

ث – سرقت ،کالهبرداری ،ارتشاء ،اختالس ،خیانت در امانت ،جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این
ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی ،موضوع قوانین خا  ،به جز قوانین ناظر بر جهرایم نیروههای مسهلح از تهاریخ الزم االجهراء
شدن این قانون ملغی است .
ماده  .۲۳۸صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل ،منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است:
الف – آ زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یها سهبب
شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مافی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ – آزاد بودن متهم مال نظم عمومی ،موجب به خطر افتادن جان شاکی ،شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .
ماده  .۲۳۹قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
با صدور قرار بازداشت موقت ،متهم به بازداشتگاه معرفی میشود .چنانهه متهم بهه منظهور جلهوگیری از تبهانی ،بازداشهت شهود،
دلیل آن در برگه اعزام قید میشود .
ماده  .۲۴۰قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود .دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیسهت و چههار سهاعت
نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعالم کند .هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ،حل اختالف بها دادگهاه صهالح
است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمیکند ،بازداشت میشود .
ماده  .۲۴۱هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ،بازپرس با موافقت دادسهتان فهوری از مهتهم
رفع بازداشت می کند .در صورت ماالفت دادستان با تصمیم بازپرس ،حل اختالف با دادگاه صالح است .اگر متهم نیهز موجبهات
بازداشت را مرتفع بداند ،میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند .بازپرس بهطورفوری و حداکثر ظهرف پهنج
روز بهطور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند .در صورت رد درخواست ،مراتب در پرونده ثبهت و قهرار رد بهه مهتهم
ابالغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند .متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند .
ماده  .۲۴۲هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قانون تا دو ماه و در سایر جهرایم تها یهک
ماه به علت صدور قرار تأمین ،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود ،بازپرس مکلف
به فک یا تافیف قرار تأمین است .اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ،با ذکر علل مزبور ،قرار ،ابقاء و مراتب بهه
47

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
متهم ابالغ میشود .متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند .فک یها تافیهف قهرار
بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید بهه تأییهد دادسهتان برسهد و در صهورت ماالفهت دادسهتان ،حهل
اختالف با دادگاه صالح است .فک ،تافیف ،یا ابقای بازداشت موقت ،باید به تأیید دادستان برسد و در صورت ماالفت دادستان،
حل اختالف با دادگاه صالح است .هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده ،حسبمورد ،هر دوماه یا ههر یکمهاه اعمهال
میشود .به هرحال ،مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در
جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند .
تبصره  .1نصاب حداکثر مدت بازداشت ،شامل مجموع قرارهای صهادره در دادسهرا و دادگهاه اسهت و سهایر قرارههای منتههی بهه
بازداشت متهم را نیز شامل میشود .
تبصره  .2تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ،موضوع ماده( ) ۲۴۱این قانون ،درصورتی است که وفق این ماده،
نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد .
ماده  .۲۴۳بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ،قرار تهأمین صهادره را تشهدید کنهد یها تافیهف
دهد .
تبصره – تشدید یا تافیف قرار تأمین ،اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است .
ماده – ۲۴۴دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یها تافیهف تهأمین را از بهاز پرس
درخواست کند .هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ،پرونده برای رفع اختالف به دادگاه ارسال میشود و بهازپرس
طبق نظر دادگاه اقدام میکند .پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد ،از دادگاهی که پرونده در آن مطهرح
است ،درخواست تشدید یا تافیف تأمین کند .متهم نیز میتواند تافیف تأمین را درخواست کند .تقاضای فرجامخواهی نسبت بهه
حکم ،مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ،به این درخواست رسیدگی کند .در صورت رد درخواست ،مراتب رد در پرونهده
ثبت میشود .تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است .
تبصره  .۱تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ،در مورد تشدید یا تافیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود .
تبصره  .۲چنانهه به نظر دادگاه ،قرار تأمین صادره متناسب نباشد ،نسبت به تافیف یا تشدید آن اتااذ تصمیم مینماید .
ماده  .۲۴۵دادگاه صالح موضوع مواد ( )۲۴۲( ،)۲۴۰و( )۲۴۴این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختالف دادستان و
بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید .تصمیم دادگاه قطعی است .
ً
ماده  .۲۴۶در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبال تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفهی شهده باشهد،
دادگاه ،خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ،قرار تأمین یا نظهارت قضهایی صهادر میکنهد .چنانههه تصهمیم
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دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ،این قرار ،طبق مقررات این قانون ،قابل اعتراض در دادگهاه تجدیهدنظر اسهتان
است .
ماده  .۲۴۷بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ،عالوه بر صدور قرار تأمین ،قرار نظارت قضایی را کهه شهامل یهک یها چنهد
مورد از دستورهای زیر است ،برای مدت معین صادر کند:
الف .معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ .منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره  .۱در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده ،مقهام قضهایی میتوانهد
فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند .
تبصره  .۲قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .چنانهه این قرار توسط دادگاه صادر شهود،
ظرف ده روز ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد .
ماده  .۲۴۸مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است.
در صورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ،این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع
از خروج شوند .
ماده  .۲۴۹در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز ،سالح و پروانه مربهوط أخهذ و بهه یکهی از محلههای
مجاز نگهداری سالح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعالم میکند .
ماده  .۲۵۰قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ،شدت مجازات ،ادله و اسباب اتهام ،احتمال
فرار یا مافی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ،سابقه متهم ،وضعیت روحی و جسهمی ،سهن ،جهنس ،شاصهیت و حیثیهت او
متناسب باشد .
تبصره – أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است .
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ماده  .۲۵۱هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود ،یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ،با شروع به
اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ،تعلیق
اجرای مجازات و ماتومه شدن پرونده به هر کیفیت ،قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود.
تبصره – در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی ،این امر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم میشود.
ماده  .۲۵۲شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده ( )۲۱۷این قانون ،به موجب آیین نامه ای اسهت کهه ظهرف
شش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگسهتری و کشهور تهیهه میشهود و بهه تصهویب ریهیس قوهقضهاییه
میرسد.
"آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" مصوب  ۲۲فروردین  ۱۳۹۵رئیس قوه قضائیه را اینجا باوانید
ماده  .۲۵۳در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید ،بنا به درخواست وی کهه بایهد بهه تأییهد
دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان ،دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تافیف دهد .
ماده  .۲۵۴هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است ،تالف کند ،قرار نظهارت لغهو و قهرار
تأمین ،تشدید میشود و در صورت تالف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ،قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگهردد.
مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم ،تفهیم میشود.
تبصره – در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده  .۲۵۵اشااصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی ،حکهم
برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود ،میتوانند با رعایت ماده ( )۱۴این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه
کنند.
ماده  .۲۵۶در موارد زیر شاص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف .بازداشت شاص ،ناشی از خودداری در ارائه اسناد ،مدارک و ادله بیگناهی خود باشد.
ب .به منظور فراری دادن مرتکب جرم ،خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ .به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت .همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد .
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ماده  .۲۵۷شاص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابهالغ رأی قطعهی حهاکی از بهیگنهاهی خهود ،درخواسهت جبهران
خسارت را به کمیسیون استانی ،متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتااب رییس قهوه قضهاییه تقهدیم کنهد.
کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون ،حکهم بهه پرداخهت خسهارت صهادر میکنهد .در صهورت رد درخواسهت ،ایهن
شاص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ ،اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ( )۲۵۸این قانون اعالم کند .
ماده  .۲۵۸رسیدگی به اعتراض شاص بازداشت شده ،در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوانعالی کشور یها
یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتااب رییس قوه قضاییه بهعمل میآید .رأی کمیسیون قطعی است .
ماده  .۲۵۹جبران خسارت موضوع ماده ( )۲۵۵این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشهت براثهر اعهالم مغرضهانه
جرم ،شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ،دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند .
ماده  .۲۶۰بهمنظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( )۲۵۵این قانون ،صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجهه
آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد .این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشهود و اجهرای آراء صهادره از
کمیسیون بر عهده وی است .
ماده  .۲۶۱شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای موضوع مواد ( )۲۵۷و ( )۲۵۸این قانون ،به موجب آییننامه ای است که
ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییسقوهقضاییه میرسد.

فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده  .۲۶۲بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دالیل کافی بر وقوع جرم ،به متهم یا وکیل وی اعهالم میکنهد کهه
برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند .هرگاه متهم یا وکیل وی در آخهرین دفهاع ،مطلبهی
اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد ،بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده  .۲۶۳در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعالم عذر موجه ،حضور
نیابد ،بدون أخذ آخرین دفاع ،اتااذ تصمیم میشود.
ماده  .۲۶۴پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم تحقیقهات ،بهازپرس مکلهف اسهت بهه صهورت مسهتدل و مسهتند،
عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ،اعالم کند.
ماده  .۲۶۵بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار جلب به دادرسی و در
صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار منع تعقیهب صهادر و پرونهده را فهوری نهزد
دادستان ارسال میکند .دادستان باید ظرف سهروز از تاریخ وصول ،پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کتبی اعالم

51

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند .چنانهه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ،قرار موقوفی تعقیب صهادر و وفهق مقهررات فهوق
اقدام میشود .
ً
ماده – ۲۶۶چنانهه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند ،صرفا مواردی را که برای کشف حقیقهت الزم اسهت بهه تفصهیل و
بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد .در این صورت ،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است .
تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت الزم نباشد ،موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است .
ماده  .۲۶۷در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ،در خصو عدم صالحیت ،پرونده به مرجع صالح ارسال میشهود و در
موارد موقوفی یا منع تعقیب ،بازپرس مراتب را به طرفین ابالغ میکند .در اینصهورت ،قهرار تهأمین و قهرار نظهارت قضهایی ملغهی
میگردد و چنانهه متهم بازداشت باشد ،بالفاصله آزاد میشود .قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید .
مااده  .۲۶۸در صهورتی کههه عقیهده دادسههتان و بهازپرس بههر جلهب مههتهم بهه دادرسههی باشهد ،دادسههتان ظهرف دو روز بهها صههدور
کیفرخواست ،از طریق شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند .
ماده  .۲۶۹در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس ماهالف باشهد و بهازپرس بهر عقیهده خهود اصهرار کنهد ،پرونهده بهرای حهل
اختالف ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود .
ماده  .۲۷۰عالوه بر موارد مقرر در این قانون ،قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف .قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت ،ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشاا
تاریخ ابالغ است .

مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خهارج از کشهور یکمهاه از

ماده  .۲۷۱مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض ،با
دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد .چنانهه دادگاه انقالب یا دادگهاه کیفهری یهک در حهوزه قضهایی دادسهرا
تشکیل نشده باشد ،دادگاه کیفری دو محل ،صالح به رسیدگی است .
ماده  .۲۷۲در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت ،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ،حل اختالف با دادگهاه کیفهری
دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند .
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ماده  .۲۷۳حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا مهتهم نسهبت بهه قرارههای قابهل اعتهراض ،در
جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد .تصمیم دادگاه در این خصو قطعی است ،مگهر در مهورد قرارههای منهع یها موقهوفی
تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قانون که در صورت تأیید ،این قرارها مطابق مقررات
قابل تجدیدنظر است .
ماده  .۲۷۴دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ،آن را نقال و قرار جلب به دادرسی
صادر میکند .در مواردی که به نظر دادگاه ،تحقیقات دادسرا کامل نباشد ،بدون نقال قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا
باواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند .موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
درصورت نقال قرار اناطه توسط دادگاه ،بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد .
ماده  .۲۷۵هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود ،دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه ،بدون
ً
صدور قرار ،مجددا پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد ،مراتب را بهرای رفهع ابههام از
دادگاه استعالم میکند .
ماده  .۲۷۶در صورت نقال قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ،بازپرس مکلف است متهم را احضهار و
موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی ،پرونده را به دادگاه ارسال نماید .
ماده  .۲۷۷در صورت نقال قرار موقوفی تعقیب ،بازپرس مطابق مقررات و صهرفنظر از جهتهی کهه علهت نقهال قهرار موقهوفی
تعقیب است ،به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم ،تصمیم مقتضی اتااذ میکند .
ماده – ۲۷۸هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ،قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود ،نمیتوان بار دیگر مهتهم را
به همان اتهام تعقیب کرد .هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ،قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ،نمیتوان بار
دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ،مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صهورت ،بها نظهر دادسهتان بهرای یکبهار قابهل
تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ،پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان مهیتهوان او را بهرای یکبهار بها
اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام ،تعقیب کرد .در صورتی که دادگاه ،تعقیب مجدد را تجویز کند ،بازپرس مطابق مقهررات
رسیدگی میکند .
ماده  .۲۷۹در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:
الف – مشاصات متهم ،شامل نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،شهرت ،سن ،شغل ،شماره ملی ،شماره شناسهنامه ،تابعیهت ،مهذهب،
محل اقامت و وضعیت تأهل او
ب – آزاد ،تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
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پ – نوع اتهام ،تاریخ و محل وقوع جرم اعم از باش ،دهستان ،روستا ،شهر ،ناحیه ،منطقه ،خیابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ – خالصه پرونده شاصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست ،سهو قلم یا اشتباه ّبین صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگهاه ،دادسهتان آن را اصهالح و
پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه ،موارد اصالحی آن را به دادگاه اعالم میکند .
ماده  .۲۸۰عنوان اتهامی کهه در کیفرخواسهت ذکهر میشهود ،مهانع از تعیهین عنهوان صهحیح قهانونی توسهط دادگهاه نیسهت .در
صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنهوان اتههام را نادرسهت تشهایص
دهد ،مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم ،تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید .
ماده  .۲۸۱هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ،موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آیهد ،دادسهرا بها رعایهت
مقررات قانونی اقدام میکند .
ماده  .۲۸۲دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتههام یها ادلهه آن عهدول و بهر ایهن اسهاس کیفرخواسهت را
مسترد یا اصالح کند و فقط میتواند دالیل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعالم کند .
ماده  .۲۸۳پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ،هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت ،رضایت قطعهی خهود را بهه
دادستان اعالم کند ،در صورت وجود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفرخواست عهدول میکنهد .در ایهن صهورت ،قهرار موقهوفی
تعقیب توسط بازپرس صادر می شود .در جرایم غیرقابل گذشت ،هرگهاه شهاکی رضهایت قطعهی خهود را اعهالم کنهد ،دادسهتان در
صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ،میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه
رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند ،دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند .
ماده  .۲۸۴در صورت انتساب اتهامات متعدد بهه مهتهم کهه رسهیدگی بهه آنهها در صهالحیت ذاتهی دادگاهههای ماتلهف اسهت،
کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود .
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فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
ماده  .۲۸۵در ّ
معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ،شعبهای از دادسرای عمومی و انقالب بها عنهوان دادسهرای ویهژه
نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس ،تشکیل میشود .تحقیقات مقدماتی جهرایم افهراد
پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد () ۳۰۶و ( )۳۴۰این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیهرد ،در
این دادسرا به عمل میآید .
تبصره  .۱تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال بهطور مسهتقیم در دادگهاه اطفهال و نوجوانهان بهه عمهل میآیهد و
دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد .
تبصره  .۲در جرایم مشهود ،هرگاه مرتکب ،طفل یا نوجوان باشد ،ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفق آالت ،ادوات ،آثهار،
عالئم و دالیل جرم اقدام نمایند ،لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صهورت دسهتگیری وی ،موظفنهد
متهم را حسب مورد ،فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند .انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجهوع
به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست .
ماده  .۲۸۶عالوه بر موارد مذکور در ماده ( )۲۰۳این قانون ،در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز ،تشکیل پرونده شاصیت در
مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است .
ماده  .۲۸۷در جریان تحقیقات مقدماتی ،مرجع قضایی حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را بهه والهدین ،اولیهاء،
یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرم آنان ،به هر شاص حقیقی یا حقوقی کهه مصهلحت
بداند ،می سپارد .اشاا مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند .افراد پانزده
ً
تا هجده سال نیز شاصا ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند.
درصورت ضرورت ،أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکانپذیر است .درصورت عجز از معرفی کفیل یها ایهداع
وثیقه و یا در مورد جرایم پیشبینی شده در ماده ( )۲۳۷این قانون ،دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده ( )۲۳۸این قانون ،قرار
نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند .
تبصره – قرار نگهداری موقت ،تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است .

فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
ماده  .۲۸۸دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقالب و نظامی نظارت دارد و به منظهور حسهن اجهرای قهوانین و
ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای الزم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صهادر
نماید .همهنین وی پیشنهادهای الزم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذیربط ارائه میکند .
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تبصره  .۱چنانهه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قهانونی خهود ،بهه مهوارد تالهف یها جهرم
برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ،مراجع قضایی یا اداری صالح اعالم میکند .
تبصره  .۲کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاریهای الزم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند .
ماده  .۲۸۹دادستان کل کشور میتواند انتصاب ،جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسهراها را بهه ریهیس
قوه قضاییه پیشنهاد دهد .
تبصره  .1پیشنهاد انتصاب ،جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از
رییس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است .
تبصره  .2پیشنهاد انتصاب ،جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان
قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است .
ماده  .۲۹۰دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال ،منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقهوق عمهومی کهه
نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصالح داخلی ،خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید .
ماده  .۲۹۱در مواردی که مطابق قانون ،تعقیب و رسیدگی به تالفات مقامات و مسهؤوالن کشهوری بهعههده دیوانعهالی کشهور
است ،اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات الزم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد .
ماده  .۲۹۲کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتااذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشاا
دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق بهمراجع ذیربط اعالم گردد .
تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قهانونی ممنوعیهت خهروج از کشهور اشهاا
مربوطه ،نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند .

از کشور ،مراتهب را بهه

و عهدم تمدیهد آن توسهط مراجهع

ماده  .۲۹۳هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ،امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائهب مفقهوداالثر
بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع بهین و یها قهانون تشهایص دههد بهه طهور
مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( )۴۷۷به رئیس قوه قضائیه اعالم می کند .
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بخش سوم – دادگاههای کیفری ،رسیدگی و صدور رأی
فصل اول – تشکیالت و صالحیت دادگاههای کیفری
ماده – ۲۹۴دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک ،دادگاه کیفری دو ،دادگاه انقالب ،دادگاه اطفال و نوجوانهان و دادگاهههای
نظامی تقسیم میشود.
ماده  .۲۹۵دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده  .۲۹۶دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد .در صورت عدم حضور
رئیس ،ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره  .۱دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشایص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرسهتانها تشهکیل میشهود .در
حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشده است ،به جرایم موضوع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن
استان رسیدگی میشود.
تبصره  .۲دادرس علیالبدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجهام وظیفهه کنهد .همهنهین بها انتاهاب رییسکهل
دادگستری استان ،عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی
رسیدگی میکند بالمانع است.
تبصره  .۳دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل میشوند .جرایمی که
تا تاریخ الزم االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ،از نظر صالحیت رسیدگی تهابع مقهررات زمهان ثبهت اسهت و سهایر
مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود .این تبصره درمورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیهز
جاری است.
ماده  .۲۹۷دادگاه انقالب در مرکز هر استان و به تشایص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان هها تشهکیل میشهود.
این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بنهدهای (الهف)( ،ب)( ،پ) و (ت) مهاده () ۳۰۲ایهن قهانون دارای
رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد .دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علهی
البدل یا یک مستشار تشکیل میشود.
تبصره – مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقالب ،در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی
میکند جاری است.
ماده  .۲۹۸دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود .نظر مشاور ،مشورتی است.
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تبصره – در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود .تا زمانی که دادگاه
اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است ،به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده () ۳۱۵این قانون ،در
شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.
ماده  .۲۹۹در صورت ضرورت به تشایص رییس قوه قضاییه در حوزه باش ،دادگاه عمومی باش تشکیل میشود .این دادگاه
به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند.
ّ
تبصره  .۱به تشایص رییس قوه قضاییه ،تشکیل دادگاه عمومی باش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلت میزان دعهاوی
حقوقی و کیفری ،ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بالمانع است.
تبصره  .۲به تشایص رییس قوه قضاییه ،در حوزه قضایی باشههایی کهه بهه لحهاظ کثهرت میهزان دعهاوی حقهوقی و کیفهری،
ضرورت ایجاب میکند ،تشکیل دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است.
ماده  .۳۰۰در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو ،دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادسهتان میتواننهد بهرای
دفاع از کیفرخواست حضور یابند ،مگر اینکه دادگاه حضور این اشاا را ضروری تشایص دههد کهه در ایهن مهورد و در تمهامی
جلسات دادگاه کیفری یک ،حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ،لکن عدم حضهور ایهن اشهاا موجهب توقهف رسهیدگی
نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
ماده  .۳۰۱دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد ،مگر آنهه به موجهب قهانون در صهالحیت مرجهع دیگهری
باشد.
ماده  .۳۰۲به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف .جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب .جرایم موجب حبس ابد
پ .جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت .جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر
ث .جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده  .۳۰۳به جرایم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی میشود:

58

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،محاربه و افساد فیاالرض ،بغی ،تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام
مسلحانه یا احراق ،تاریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری
پ .تمام جرایم مربوط به مواد مادر ،روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه ،مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل
ت .سایر مواردی که به موجب قوانین خا

در صالحیت این دادگاه است.

ماده  .۳۰۴به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشهود .در ههر
صورت محکومان باالی سن هجده سال تمام موضوع این ماده ،در باش نگهداری جوانان که در کانون اصالح و تربیت ایجهاد
میشود ،نگهداری میشوند.
تبصره  .۱طفل ،کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره  .۲هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ،رسیدگی به اتهام وی مطهابق ایهن قهانون در دادگهاه
اطفال و نوجوانان ادامه می یابد .چنانهه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ،رسیدگی به اتهام وی
حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد .در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمهال
میشود ،بهرهمند میگردد.
ماده  .۳۰۵به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده () ۳۵۲این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محهل
وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.
تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه ،مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است.
ماده  .۳۰۶به جرائم منافی عفت به طور مستقیم ،در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره .منظور از جرائم منافی عفت در این قانون ،جرائم جنسی حدی ،همهنین جرائم رابطهه نامشهروع تعزیهری ماننهد تقبیهل و
مضاجعه است.
ماده  .۳۰۷رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ،رییس و اعضهای مجمهع تشهایص مصهلحت
نظام ،اعضای شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبهری ،وزیهران و معاونهان وزیهران ،دارنهدگان پایهه
قضایی ،رییس و دادستان دیوان محاسبات ،سفیران ،استانداران ،فرمانداران مراکهز اسهتان و جهرایم عمهومی افسهران نظهامی و
انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شهاغل در محلههای سرلشهکری و یها فرمانهدهی تیهپ مسهتقل،
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مدیران کل اطالعات استانها ،حسب مورد ،در صالحیت دادگاههای کیفری تهران است ،مگر آنکهه رسهیدگی بهه ایهن جهرایم بهه
موجب قوانین خا در صالحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره  .۱شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد ،در قوه قضهاییه یها
نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره  .۲رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضهوع ایهن مهاده کهه در صهالحیت سهازمان قضهایی نیروههای مسهلح
میباشد ،حسب مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
ماده  .۳۰۸رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ،باالترین مقام سازمانها ،شهرکتها و مؤسسهههای دولتهی و نهادهها و مؤسسهه
های عمومی غیردولتی ،مدیران کل ،فرمانداران ،مدیران مؤسسهها ،سازمانها ،ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمهومی
غیردولتی استانها و شهرستانها ،رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزم عالی ،شهرداران مراکز شهرستانها و باشداران ،حسهب
مورد ،در صالحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است ،مگر آنکه رسیدگی به این اتهامهات بهه موجهب قهوانین
خا در صالحیت مراجع دیگری باشد.
ماده  .۳۰۹صالحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشاا موضوع مواد ( )۳۰۷و ( )۳۰۸این قانون ،اعهم از آن اسهت کهه در
زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده  .۳۱۰متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود .اگهر شاصهی مرتکهب چنهد جهرم در حهوزه ههای
قضایی ماتلف گردد ،رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد .چنانهه جرایم ارتکابی
از حیث مجازات مساوی باشد ،دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ،به همه آنها رسیدگی میکند .در صورتی که مهتهم
دستگیر نشده باشد ،دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ،صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد .
ماده  .۳۱۱شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ،مگر اینکهه در
قوانین خا ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ( )۳۰۷و
( )۳۰۸این قانون باشد ،به اتهام همه آنان ،حسب مورد ،در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانهه
افراد مذکور در مواد ( )۳۰۷و ( )۳۰۸این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده () ۳۰۸
نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.
ماده  .۳۱۲هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشاا بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکهاب جهرم بها
اشاا بزرگسال معاونت نمایند ،فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
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تبصره – در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ،در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صهالحیت
دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ،رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید .در این صهورت اصهول
حاکم بر رسیدگی به جرایم اشاا باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
ماده  .۳۱۳به اتهامات متعدد متهم باید با رعایهت صهالحیت ذاتهی ،توأمهان و یکجها در دادگهاهی رسهیدگی شهود کهه صهالحیت
رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده  .۳۱۴هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضهی از آنهها در صهالحیت دادگهاه کیفهری یهک و دو و
بعضی دیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامیباشد ،متهم ابتداء در دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد،
محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود .در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات
مساوی باشد ،متهم حسب مورد ،به ترتیب در دادگاه انقالب ،نظامی ،کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود.
تبصره  .۱هرگاه شاصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صهالحیت دادگهاه کیفهری یهک و
رسیدگی به بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفهال و نوجوانهان اسهت ،بهه تمهام جهرایم او در دادگهاه کیفهری یهک
رسیدگی میشود.
تبصره  .۲چنانهه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مهاده( )۳۰۲ایهن قهانون در دادگهاه کیفرییهک مطهرح گهردد و دادگهاه پهس از
رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسهی تشهایص دههد عمهل ارتکهابی عنهوان مجرمانهه دیگهری دارد کهه رسهیدگی بهه آن در
صالحیت دادگاه کیفری دو است ،دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده  .۳۱۵جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همهنین انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسهیدگی میشهود اگهر
توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و مهتهم
از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود ،بهره مند می گردد.
تبصره  .۱در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ،شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بهه
جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصا می یابد .تاصصهی بهودن ایهن شهعب ،مهانع از ارجهاع سهایر
پرونده ها به آنها نیست.
تبصره  .۲حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قهانون ،بهرای رسهیدگی بهه جهرائم نوجوانهان در دادگهاه کیفهری یهک ویهژه
رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده  .۳۱۶به اتهامات اشااصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم میشوند و مطهابق قهانون،
دادگاه های ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند ،چنانههه از اتبهاع ایهران باشهند ،حسهب مهورد در دادگهاه محهل دسهتگیری و
چنانهه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ،در دادگاه تهران رسیدگی میشود.
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ماده  .۳۱۷حل اختالف در صالحیت در امور کیفری ،مطابق مقررات آییندادرسی مهدنی اسهت و حهل اخهتالف بهین دادسهراها
مطابق قواعد حل اختالف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد .

فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات
ماده  .۳۱۸ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسالمی مقرر گردیده است .تشریفات رسیدگی
به ادله به شرح مواد این فصل است .
ماده  .۳۱۹عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائت میشود ،به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننهده
می رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد ،تأثیری در اعتبار اقرار ندارد ،مراتب امتناع یا عجهز از امضهاء یها اثهر
انگشت ،باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد .
ماده  .۳۲۰شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود .چنانهه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضهر
نشود و کشف حقیقت و احقاق حق ،متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطالع از مطلع باشد و یها جهرم بها امنیهت و نظهم عمهومی
مرتبط باشد ،به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود .
تبصره – در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطالع و نتیجه عدم حضور ذکر شود .
ماده  .۳۲۱هرگاه به علت بیماری که برای مدت طوالنی یا نامعلوم ،غیر قابل رفع است ،حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه
مقدور نباشد ،رییس دا دگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه ،با حضور نزد شاهد و یا مطلع ،اظهارات وی را استماع میکند .
ماده  .۳۲۲دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد ،حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینمایهد و سهپس نهام ،نهام
خانوادگی ،نام پدر ،سن ،شغل ،شماره شناسنامه و شماره ملی ،میزان تحصهیالت ،مهذهب ،محهل اقامهت ،شهماره تلفهن ثابهت و
همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مادومی او با طرفین را سؤال
و در صورتمجلس قید میکند .
تبصره – رابطه خادم و مادومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرم شهادت شرعی نیست.
ماده  .۳۲۳شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سهوگند خهودداری کنهد ،بهدون سهوگند ،شههادت وی
استماع میشود و در مورد مطلع ،اظهارات وی برای اطالع بیشتر استماع میشود .
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ماده  .۳۲۴دادگاه آن دسته از ویژگیهای ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیهابی شههادت مهؤثر باشهد ،در
صورتمجلس قید میکند.
ماده  .۳۲۵دادگاه پرسش هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختالف یها ابههام الزم اسهت ،از شههود و مطلعهان مطهرح
میکند.
ماده  .۳۲۶هنگامی که دادگاه ،شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود ،به طرف دیگر اعالم میکند چنانهه پرسشهایی
از شاهد دارد ،میتواند مطرح کند.
ماده  .۳۲۷دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا بها مهتهم اقهدام الزم را
ً
انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظهر خهود مجهددا بهه صهورت انفهرادی یها
جمعی از شهود تحقیق نماید.
ماده  .۳۲۸قطع کالم شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است .هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤاالت خود
را با اذن دادگاه مطرح کنند.
ماده  .۳۲۹شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده  .۳۳۰وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین میشود ،باید از قبل به اطهالع دادسهتان و طهرفین یها وکهالی آنهان
برسد .حضور این اشاا در هنگام استماع شهادت ضروری نیسهت ،ولهی میتواننهد صهورتمجلس ادای شههادت را مالحظهه
کنند.
ماده  .۳۳۱تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصهریح شهده باشهد ،طهرف را
سوگند دهد ،اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند.
ماده  .۳۳۲در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقهق میشهود ،ههر یهک از اصهحاب دعهوی
میتواند از حق سوگند خود استفاده کند .در حقالناس ،سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق اسهت و دادگهاه بهدون مطالبهه
صاحب حق نمیتواند متهم را سوگند دهد.
ماده  .۳۳۳سوگند به درخواست اصحاب دعوی ،مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهعمل میآید .در قرار دادگاه ،موضوع سوگند و
شاصی که باید سوگند یاد کند ،تعیین میشود .صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میرسد.
ماده  .۳۳۴هرگاه شاصی که باید سوگند یاد کند ،به دلیل عذر موجه ،نتواند در دادگاه حاضر شود ،قاضی میتواند وقت دیگری
برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل ،سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابهت
دهد.
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فصل سوم – رسیدگی در دادگاههای کیفری
مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی

ماده  .۳۳۵دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میکنند:
الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
ً
ماده  .۳۳۶در دادگاه باش ،رییس یا دادرس علی البدل در جرایم موضوع صهالحیت ایهن دادگهاه رأسها رسهیدگی و رأی صهادر
میکند .در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی
صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است .
ماده  .۳۳۷در جرایم موضوع ماده ( )۳۰۲این قانون ،رییس دادگاه باهش بهه جانشهینی از بهازپرس و تحهت نظهارت و تعلیمهات
دادستان شهرستان مربوط ،انجام وظیفه مینماید .در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی ،رؤسهای شهعب عههده دار
این وظیفه هستند .هرگاه دادگاه باش فاقد رییس باشد ،دادرس علی البدل بههعنوان جانشهین بهازپرس اقهدام میکنهد و در ههر
حال ،صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است .
ماده  .۳۳۸در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود ،ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است .رییس حوزه قضایی
می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویال کند و در صورت عدم حضور آنان ،ارجاع با رییس شعبه ای است کهه دارای
سابقه قضایی بیشتر است .
ماده  .۳۳۹پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه ،أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
تبصره  .۱رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی ،دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوانعالی کشور نیز الزامی است.
تبصره  .۲تالف از مقررات این ماده ،موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده  .۳۴۰جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود .در این مورد و سایر مواردی کهه پرونهده
بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند:
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الف .چنانهه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند ،قرار عدم صالحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب
بداند ،حسب مورد ،اتااذ تصمیم میکند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف) ،چنانهه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند ،دادگهاه بها تشهکیل جلسهه
رسمی ،مبادرت به رسیدگی میکند .در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقهدیم دادخواسهت ضهرر و
زیان ،درخواست مهلت کنند ،دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم ،وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعهوی و سهایر
اشااصی که باید در دادگاه حاضر شوند ،ابالغ میکند.
ماده  .۳۴۱هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود ،دادگاه مکلهف اسهت بهدون تعیهین وقهت رسهیدگی حهداکثر ظهرف
یک ماه ،پرونده را بررسی و چنانهه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشایص دههد ،حسهب
مورد ،اتااذ تصمیم کند .همهنین در صورتیکه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود
که مستلزم انجام تحقیق باشد ،دادگاه با ذکر دقیق موارد ،تکمیل تحقیقات را از دادسهرای مربهوط درخواسهت یها خهود اقهدام بهه
تکمیل تحقیقات میکند .در مورد اخیهر و همهنهین در مهواردی کهه پرونهده بههطور مسهتقیم در دادگهاه مطهرح میشهود ،انجهام
تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده  .۳۴۲در غیر موارد مذکور در مواد ( )۳۴۰و ( )۳۴۱این قانون ،دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به شاکی یا مهدعی
خصوصی ،متهم ،وکیل یا وکالی آنان ،دادستان و سایر اشااصی که باید در دادگاه حاضر شوند ،آنان را بهرای شهرکت در جلسهه
رسیدگی احضار میکند .تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
تبصره .در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ( )۲۶۰این قانون و ماده ( )۳۰قانون نظهارت بهر رفتهار قضهات مصهوب
 ۱۳۹۰ /۷ /۱۷و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه میشود ،دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یها خسهارت بهه
منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید .دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد .
ماده  .۳۴۳فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد .هرگاه مهتهم عهذر مهوجهی داشهته باشهد،
جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.
ماده  .۳۴۴هرگاه ابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و بهه طریهق دیگهر نیهز ابهالغ احضهاریه
مقدور نشود ،وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار ملی یها محلهی آگههی میشهود.
تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد .چنانهه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمهومی منهافی
باشد در آگهی قید نمیشود .
ماده  .۳۴۵هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را الزم بداند ،علهت ضهرورت حضهور در احضهاریه ذکهر
میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب اسهت ،احضهار میشهود .هرگهاه مهتهم بهدون عهذر موجهه حاضهر نشهود و دادگهاه
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همهنان حضور وی را ضروری بداند ،بهرای روز و سهاعت معهین جلهب میشهود .چنانههه حضهور مهتهم در دادگهاه الزم نباشهد و
موضوع ،جنبه حقاللهی نداشته باشد ،بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود.
تبصره – چنانهه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقهه گهذار باشهد ،مطهابق مهاده ( )۲۳۰ایهن قهانون ،اقهدام
میشود.
ماده  .۳۴۶در تمام امور کیفری ،طرفین میتوانند وکیل یا وکالی مدافع خود را معرفی کنند .در صورت تعدد وکیل ،حضور یکی
از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره – در غیر جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک ،هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده  .۳۴۷متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود .دادگهاه در صهورت احهراز
عدم تمکن متقاضی ،از بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی ،برای مهتهم ،وکیهل تعیهین
مینماید .در صورتیکه وکیل درخواست حق الوکاله کند ،دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ،تعیین میکند که
در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند .حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شاص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بدانهد ،طبهق مفهاد ایهن مهاده اقهدام
میکند.
ماده  .۳۴۸در جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲ایهن قهانون ،جلسهه رسهیدگی بهدون حضهور وکیهل
متهم تشکیل نمیشود  .چنانهه متهم ،خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضهر نشهود ،تعیهین
وکیل تسایری الزامی است و چنانهه وکیل تسایری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ،دادگاه ضمن عهزل
او ،وکیل تسایری دیگری تعیین میکند .حق الوکاله وکیل تسایری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
تبصره  .۱هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند ،دادگاه مراتب را به مرجع صالح بهه منظهور تعقیهب وکیهل
متالف اعالم میدارد.
تبصره  .۲هرگاه پس از تعیین وکیل تسایری ،متهم ،وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند ،وکالت تسایری منتفی میشود.
تبصره  .۳تقاضای تغییر وکیل تسایری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرم است.
ماده  .۳۴۹وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسایری با طهرف مقابهل ،شهرکا و معاونهان جهرم یها وکهالی آنهان موجهب
ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
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ماده  .۳۵۰درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد ،جز در جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۳۰۲این قانون
و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را الزم تشایص دهد ،عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده  .۳۵۱شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی آنان میتوانند با مراجعهه بهه دادگهاه و مطالعهه پرونهده ،اطالعهات الزم را
تحصیل نمایند و با اطالع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز ،تصویر تهیه کنند.
تبصره – دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیهت
داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده  .۳۵۲محاکمات دادگاه علنی است ،مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ،غیرعلنی بودن محاکمه را درخواسهت
کنند .همهنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان ،قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.
ب – علنی بودن ،مال امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده  .۳۵۳انتشار جریان رسیدگی و گزارم پرونده که متضمن بیان مشاصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیهت اداری
و اجتماعی آنان نباشد ،در رسانهها مجاز است .بیان مفاد حکم قطعی و مشاصهات محکومعلیهه فقهط در مهوارد مقهرر در قهانون
امکانپذیر است .تالف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره  .۱هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رییس دادگاه میتوانهد دسهتور دههد
تمام یا باشی از محا کمات تحت نظارت او بهصورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره  .۲انتشار جریان رسیدگی و گزارم پرونده در محاکمهات علنهی کهه متضهمن بیهان مشاصهات شهاکی و مهتهم اسهت ،در
صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفق نظم عمومی جامعه ،ضرورت یابد ،به درخواست دادستان کهل
کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.
ماده  .۳۵۴اخالل در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشاا  ،موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشهود ،بلکهه بایهد بهگونهه
مقتضی نظم برقرار شود .رییس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخالل در نظم دادگاه میشوند ،صادر کند ،مگهر
اینکه اخاللکننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکنهد .ایهن
دستور پس از جلسه رسیدگی ،فوری اجراء میشود .اگر اخاللکننده از وکالی اصحاب دعوی باشد ،دادگاه بهه وی در خصهو
رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر ،وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکال معرفی میکند .چنانهه اعمهال
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ارتکابی ،واجد وصف کیفری باشد ،اجرای مفاد این ماده ،مانع از اعمال مجازات قانونی نیست .دادگاه پیش از شروع به رسیدگی،
مفاد این ماده را به اشااصی که در جلسه دادگاه حضور دارند ،تذکر میدهد.
ماده  .۳۵۵حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی بهعنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشایص دادگاه ممنهوع
است.
ماده  .۳۵۶درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه دادگاه حضور مییابد.
ماده  .۳۵۷در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل میشوند ،در صورت غیبت یا معذور بهودن رییسدادگهاه ،عضهو ارشهد
دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضهایی ،عضهوی کهه سهن او بیشهتر اسهت ،وظیفهه
رییس دادگاه را برعهده میگیرد.
مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

ماده  .۳۵۸دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعالم رسمیت آن ،ابتدا درمورد شاص متهم بهشرح مواد ( )۱۹۳و ( )۱۹۴این قانون
اقدام و سپس به دیگر اشااصی که در دادرسی شرکت دارند ،اخطار مینماید در موقع محاکمه برخالف حقیقت ،وجدان ،قوانین،
ادب و نزاکت سان نگویند ،آنگاه رسیدگی را شروع میکند.
ماده  .۳۵۹رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود:
الف .قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ،پرونده بها بیهان
ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب – استماع اظهارات و دالیل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود.
ً
پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شاصا یا از سوی وکالی آنان بیان میشود.
ً
ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ،که عینا توسط منشی در صورتمجلس
قید میشود.
ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ،دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شههود،
کارشناس و اهل خبرهای که دادستان یا شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم و یا وکیل آنان معرفی میکنند ،استماع مینماید.
ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقهدامی کهه دادگهاه بهرای
کشف واقع ،ضروری تشایص میدهد.
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ماده  .۳۶۰هرگاه متهم بهطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ،بهطوری که هیچگونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در
صحت و اختیاری بودن آن نباشد ،دادگاه به استناد اقرار ،رأی صادر میکند.
ماده  .۳۶۱دادگاه باید خالصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عهین اظههارات طهرفین ،شههود ،کارشهناس و اههلخبره را در
صورتمجلس درج کند.
ماده  .۳۶۲دادگاه عالوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طهرفین ،هرگونهه تحقیهق یها اقهدامی کهه
برای کشف حقیقت الزم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد.
ماده  .۳۶۳هرگاه در حین رسیدگی ،جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد ،دادگاه بدون ایجاد وقفه
در جریان رسیدگی ،حسب مورد ،موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعالم میکند.
ماده  .۳۶۴در پروندهای که دارای متهم اصلی ،شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ،تحقیقات از متهم اصلی شروع
میشود.
ماده  .۳۶۵هرگاه در پروندهای ،متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی ،شریک و معاون داشته باشد ،حتی اگر به یک یا چند نفر
از آنان دسترسی نباشد ،دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است ،مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از
متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد .در اینصورت ،دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه میدارد.
ماده  .۳۶۶هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طوالنی شدن جریهان دادرسهی شهود ،دادگهاه در مهورد اتهامهاتی کهه
تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده  .۳۶۷دادگاه برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم و شاهدی که قادر به سان گفتن به زبان فارسی نیست ،متهرجم مهورد
وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او ،مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند .متهرجم بایهد سهوگند یهاد
کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند .عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرم ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده  .۳۶۸دادگاه برای شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قهدرت تکلهم نهدارد ،فهرد مهورد وثهوقی کهه
توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ،بهعنوان مترجم انتااب میکند .مترجم باید سوگند یاد کنهد کهه
راستگویی و امانتداری را رعایت کند.چنانهه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ،منشهی دادگهاه سهؤال را بهرای آنهان مینویسهد تها
بهطور کتبی پاسخ دهند.
ماده  .۳۶۹پس از شروع محاکمه توسط دادگاه ،محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانهه محاکمه بهطول انجامهد ،بهقهدر
لزوم تنفس داده میشود.
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ماده  .۳۷۰چنانهه دادگاه در جریان رسیدگی ،احتمال دهد متهم حهین ارتکهاب جهرم مجنهون بهوده اسهت ،تحقیقهات الزم را از
نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد ،نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون ،نسهبت بهه اصهل اتههام بهه
صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد.
تبصره – چنانهه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ،طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده  .۳۷۱قبل از ختم دادرسی ،چنانهه شاکی یا مدعی خصوصی راجهع بهه موضهوع شهکایت ،مطلهب جدیهدی داشهته باشهد،
استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند .دادگاه مکلف است پیش از اعالم خهتم دادرسهی،
به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند .هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند کهه در
کشف حقیقت مؤثر باشد ،دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده  .۳۷۲قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعالم رأی ،در خصو

برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده  .۳۷۳دادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی ،نمیتواند لوایح ،اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.
مبحث سوم – صدور رأی

ماده  .۳۷۴دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ،با تکیه بهر شهرف و وجهدان و بها توجهه بهه محتویهات
پرونده و ادله موجود ،در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته بهه انشهای رأی مبهادرت
می کند .رأی دادگاه باید مستدل ،موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شهده اسهت .تالهف از صهدور
رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده  .۳۷۵دادگاه باید در رأی ،حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی ،تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند.
اگر رأی قابل واخواهی ،تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی ،تجدیدنظر یا فرجام اعالم کند ایهن امهر ،مهانع
واخواهی ،تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست.
ماده  .۳۷۶هرگاه رأی بر برائت ،منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد ،بالفاصله
به دستور دادگاه آزاد میشود.
ماده  .۳۷۷هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس ،شهالق تعزیهری و یها جهزای
نقدی محکوم شود ،مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی ،مراتب را به زندان اعالم کند تها
وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
ماده  .۳۷۸رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء ،پاکنویس یا تایپ شود .این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با
نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور میشود:
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الف .شماره پرونده ،شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
ب – مشاصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
پ – مشاصات طرفین دعوی و وکالی آنان
ت – گردمکار و متن کامل رأی
ماده  .۳۷۹پیش از امضای دادنامه ،اعالم مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است .متالف از این امر ،حسب مورد ،بهه
موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تالفات اداری به سهماه تا یکسال انفصهال از خهدمات دولتهی محکهوم
میشود.
ماده  .۳۸۰دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابالغ میشود و در صورتیکه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابهالغ شهود،
دادن نساهای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است .در اینصورت ،ابالغ مجدد ضرورت ندارد.
تبصره  .۱مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه ،آن را برای ابالغ ارسال نماید.
تبصره  .۲در جرایم منافی عفت ،چنانهه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطالع شاکی از آن حرام است و همهنین در جرایم علیه
امنیت داخلی و خارجی کشور ،ابالغ دادنامه حضوری بوده و ذینفع میتواند از مفهاد کامهل رأی اطهالع یافتهه و از آن استنسهاخ
نماید .
ماده  .۳۸۱هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه ،سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یها اشهتباهی در محاسهبه
صورت گیرد ،چنانهه رأی قطعی باشد یا بههعلت عهدم تجدیهدنظرخواهی و انقضهای مواعهد قهانونی ،قطعهی شهود یها هنهوز از آن
تجدیدنظرخواهی نشده باشد ،دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان ،رأی تصحیحی صادر میکنهد .رأی تصهحیحی نیهز
ابالغ میشود .تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء ،جداگانه ممنهوع اسهت .رأی دادگهاه در قسهمتی کهه مهورد اشهتباه نیسهت،
درصورت قطعیت اجراء میشود .
تبصره  .۱در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخهواهی ،تجدیهدنظر یها فرجهام اسهت ،تصهحیح آن نیهز در مهدت قهانونی ،قابهل
واخواهی ،تجدیدنظر یا فرجام میباشد .
تبصره  .۲هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی ،تجدیدنظر یا فرجام نقال شود ،رأی تصحیحی نیز بیاعتبار میشود .

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول – مقدمات رسیدگی
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ماده  .۳۸۲دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صهدور رأی میکنهد ،مگهر
ً
در جرایمی که مطابق قانون لزوما بهطور مسهتقیم در دادگهاه کیفهری یهک مهورد رسهیدگی واقهع میشهود .در اینصهورت ،انجهام
تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
ماده  .۳۸۳در مواردیکه پرونده بهطور مستقیم در دادگهاه کیفهری یهک رسهیدگی میشهود ،پهس از پایهان تحقیقهات مقهدماتی،
چنانهه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قهانونی دیگهر
متهم قابل تعقیب نباشد ،دادگاه حسب مورد ،قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر میکند.
ماده  .۳۸۴پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ،در جرایم موضهوع بنهدهای (الهف)( ،ب)( ،پ) و (ت) مهاده ( )۳۰۲ایهن
قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشهود ،هرگهاه مهتهم
وکیل معرفی نکرده باشد ،مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حهداکثر تها ده روز پهس از ابهالغ بهه
دادگاه معرفی کند .چنانهه متهم وکیل خود را معرفی نکند ،مدیر دفتر ،پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقهررات
برای متهم وکیل تسایری تعیین شود.
ماده  .۳۸۵هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنهد .اسهتعفای وکیهل تعیینهی یها عهزل وکیهل پهس از
تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.
ماده  .۳۸۶در صورتیکه هریک از اصحاب دعوی وکالی متعدد داشته باشد ،حضور یکی از آنان بهرای تشهکیل جلسهه دادگهاه
کافی است.
ماده  .۳۸۷پس از تعیین وکیل ،مدیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ،به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان
اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تسلیم کنند .تجدید مهلهت بهه تقاضهای مهتهم یها
وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی ،به تشایص دادگاه بالمانع است.
ماده  .۳۸۸متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالی آنان باید تمام ایرادهها و اعتراضههای خهود از قبیهل مهرور زمهان ،عهدم
صالحیت ،رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ،نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی بهه ادلهه دیگهر یها ادلهه جدیهد و کهافی
نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند .پس از اتمام مدت مذکور ،هیچ ایرادی از طرف اشاا مزبور پذیرفته
نمی شود ،مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت ،کشف و یا حادث شود .در هر حال ،طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ،پیش از
اتمام مهلت ممنوع است.
ماده  .۳۸۹پس از ات مام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشهد ،مهدیر دفتهر ،پرونهده را بهه دادگهاه ارسهال
ً
میکند .رییس دادگاه ،پرونده را شاصا بررسی و گزارم جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگهاه ارجهاع میکنهد.
عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز ،گزارم مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریهان پرونهده را تهیهه و تقهدیم ریهیس میکنهد .دادگهاه
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بهههمحال وصههول گههزارم ،جلسههه مقههدماتی اداری را تشههکیل میدهههد و بهها توجههه بههه مفههاد گههزارم و اوراق پرونههده و ایرادههها و
اعتراضهای اصحاب دعوی بهشرح زیر اقدام میکند:
الف .در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد ،قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد
تا پس از انجام دستور دادگاه ،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
ب .هرگاه موضوع ،خارج از صالحیت دادگاه باشد ،قرار عدم صالحیت صادر میکند.
پ .در صورتیکه به دلیل شمول مرور زمان ،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر ،متهم قابل تعقیب نباشهد،
قرار موقوفی تعقیب صادر میکند .در اینصورت چنانهه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه ،فوری آزاد میشود .
تبصره – دادگاه میتواند در صورت ضرورت ،دادستان یا نماینده او ،شاکی یا مدعی خصوصی یها مهتهم و یها وکهالی آنهان را بهرای
حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
ماده  .۳۹۰قرار عدم صالحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طهرف دادسهتان و شهاکی یها مهدعی
خصوصی قابل تجدیدنظر است .درصورت نقال این قرار ،پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقهدماتی و انجهام سهایر وظهایف بهه
دادگاه کیفری یک اعاده میشود.
ماده  .۳۹۱هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی ،پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشایص دهد ،بالفاصهله دسهتور تعیهین
وقت رسیدگی و احضار تمام اشااصی را که حضورشان ضروری است ،صادر میکند.
تبصره – چنانهه در جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده( ) ۳۰۲این قانون ،دادگاه جلب بهدون احضهار مهتهم را
برای محاکمه الزم بداند ،دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند.
ماده  .۳۹۲مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر ،حهداکثر ظهرف دو روز ،وقهت رسهیدگی تعیهین و مطهابق
دستور دادگاه اقدام کند.
ماده  .۳۹۳در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود ،اعضهای هیهأت منصهفه نیهز طبهق مقهررات دعهوت
میشوند.
ماده  .۳۹۴هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشهته باشهد و احضهار و جلهب او بهرای تعیهین وکیهل یها انجهام
تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشایص ندههد،
به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم ،اقدام به رسیدگی میکند ،مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن
بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان ،مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد .مهلهت مهذکور
نباید بیشتر از پانزده روز باشد .
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تبصره  .۱در هر مورد که دادگاه باواهد رسیدگی غیابی کند ،باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند .در این قرار ،موضوع اتهام
و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصهله ده روز در یکهی از روزنامهههای کثیراالنتشهار ملهی یها محلهی
آگهی میشود .فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یکماه باشد .
تبصره  .۲هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند ،دادگاه نسبت به متهمان حاضر شهروع بهه رسهیدگی مینمایهد و در
مورد غایبان بهترتیب فوق رسیدگی میکند .
مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

ماده  .۳۹۵در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضهایی بها قضهات متعهدد پیشبینیشهده باشهد ،رأی
اکثریت تمام اعضا مالک است .نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود .اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشهود،
یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود .
ماده  .۳۹۶رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعالم رسمیت آن ،ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد ( )۱۹۳و ( )۱۹۴این قانون
اقدام و سپس به وی اخطار می کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشهد و پهس از آن بهه دیگهر اشااصهی کهه در محاکمهه
شرکت دارند نیز اخطار می کند مطلبی برخالف حقیقهت ،وجهدان ،قهوانین ،ادب و نزاکهت اظههار نکننهد .پهس از آن دادسهتان یها
نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه ،دادخواست مدعی خصوصی را قرائت میکند .سپس رییس دادگاه موضهوع اتههام و تمهام
ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید .
ماده  .۳۹۷قضات دادگاه کیفری یک می توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکهالی آنهان ،شههود ،اههل خبهره و دادسهتان
پرسش کنند .
ماده  .۳۹۸هرگاه دادستان ،متهم ،شاکی ،مدعی خصوصی یا وکالی آنان تحقیهق از اشهاا
کنند ،دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند ،هرچند از قبل احضار نشده باشند .

حاضهر در دادگهاه را درخواسهت

ماده  .۳۹۹پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ( )۳۵۹این قانون ،هرگاه دادستان بهار دیگهر اجهازه صهحبت باواههد ،بهه مهتهم،
شاکی ،مدعی خصوصی یا وکالی آنان نیز اجازه صحبت داده میشود .پیش از اعالم ختم رسیدگی ،رییس دادگاه یکبار دیگر به
متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد ،آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند .هرگاه مهتهم یها
وکیل وی د ر آخرین دفاع ،مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ،دادگاه مکلف به رسیدگی است .
ماده  .۴۰۰محاکمات دادگاه کیفری یک ،ضبط صوتی و در صورت تشایص دادگاه ،ضبط تصهویری نیهز میشهود .انتشهار آنهها
ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است .
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ماده  .۴۰۱در مواردی که به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک در خهارج از حهوزه قضهایی محهل وقهوع جهرم رسهیدگی
می شود ،تمام وظایف و اختیارات دادسرا ،از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقهوع
جرم است .
ماده  .۴۰۲در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صالحیت رسیدگی بهه جهرایم موضهوع صهالحیت دادگهاه
اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.
مبحث سوم – صدور رأی

ماده  .۴۰۳دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی ،پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صالحیت صهادر کنهد و بهه
هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده  .۴۰۴اعضای دادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ،تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات
پرونده ،مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان ،در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به
صدور رأی می کنند .در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبهر اسهت .انشهای رأی بهه عههده
رئیس دادگاه است ،مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت ،عضوی که جزء اکثریهت اسهت و سهابقه قضهائی بیشهتر
دارد ،رأی را انشاء می کند .در صورت صدور رأی در همان جلسه ،بالفاصله جلسهه علنهی دادگهاه بها حضهور مهتهم یها وکیهل او و
دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفهاد آن توسهط رئهیس دادگهاه بهه مهتهم
تفهیم میشود .هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ،متهم به دستور دادگاه ،فوری آزاد میشود.
تبصره .پس از ختم رسیدگی ،چنانهه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد ،اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعالم آن در جلسهه
علنی نباید متفرق شوند .این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده  .۴۰۵سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی
ماده  .۴۰۶در تمام جرایم ،به استثنای جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند ،هرگهاه مهتهم یها وکیهل او در هیچیهک از جلسهات
دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد ،دادگاه پس از رسیدگی ،رأی غیابی صادر میکند .در اینصورت ،چنانهه رأی
دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ،ظرف بیست روز از تاریخ ابهالغ واقعهی ،قابهل واخهواهی در همهان دادگهاه اسهت و پهس از
انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است .مهلت واخواهی برای اشهاا مقهیم خهارج از
کشور ،دو ماه است .
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تبصره  .۱هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذرموجه غائب شود ،دادگاه رسیدگی را
ادامه میدهد .در اینصورت حکمی که صادر میشود ،حضوری است.
تبصره  .۲حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ،پس از انقضای مهلتههای واخهواهی و تجدیهدنظر یها فرجهام بهه
اجراء گذاشته میشود .هرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعهی نشهده باشهد ،محکهوم علیهه میتوانهد ظهرف بیسهت روز از تهاریخ اطهالع،
واخواهی کند که در این صورت ،اجرای رأی ،متوقف و متهم تحت الحفق به همهراه پرونهده بهه دادگهاه صهادرکننده حکهم اعهزام
میشود  .این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند.
تبصره  .۳در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند ،هرگاه محتویات پرونهده ،مجرمیهت مهتهم را اثبهات نکنهد و تحقیهق از مهتهم
ضروری نباشد ،دادگاه میتواند بدون حضور متهم ،رأی بر برائت او صادر کند.
ماده  .۴۰۷دادگاه پس از واخواهی ،با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مهیکنهد و پهس از بررسهی ادلهه و دفاعیهات واخهواه،
تصمیم مقتضی اتااذ مینماید .عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول – تشکیالت

ماده  .۴۰۸رییس دادگستری یا رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاهههای اطفهال و
نوجوانان را نیز برعهده دارد.
ماده  .۴۰۹قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پهنج سهال سهابقه خهدمت
ً
قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل ،گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشهتن
فرزند محرز بداند ،انتااب میکند.
ماده  .۴۱۰مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بین متاصصان علوم تربیتهی ،روانشناسهی ،جرمشناسهی ،مهددکاری اجتمهاعی،
دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتااب میشوند.
تبصره  .۱برای انتااب مشاوران ،رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشهت نفهر مهرد و زن را کهه واجهد شهرایط
مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند .رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چههار
نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید .انتااب مجدد آنان بالمانع است.
تبصره  – ۲درصورت مؤنث بودن متهم ،حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
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ماده  .۴۱۱هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند ،رییس دادگستری میتواند
ً
شاصا بهجای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بههطور موقهت مهأمور
رسیدگی نماید .
مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

ماده  .۴۱۲دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجهوان ،وکیهل
وی و دادستان و شاکی ابالغ میکند.
تبصره  .۱هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد ،وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابالغ میشود.
تبصره  .۲در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت و همهنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حهبس اسهت،
هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همهنین درصورت داشتن وکیل ،وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و
موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد ،دادگاه میتواند بدون تعیین وقت ،رسیدگی و اتااذ تصمیم نماید.
ماده  .۴۱۳در دادگاه اطفال و نوجوانان ،والدین ،اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان ،وکیل مدافع ،شاکی ،اشااصی که نظر آنهان
در تحقیقات مقدماتی جلب شده ،شهود ،مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند .حضور اشاا دیگر در
جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بالمانع است.
ماده  .۴۱۴هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ( )۱ماده() ۳۰۴این قانون ،اقتضاء کند ،ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی
در غیاب او بهعمل آید .رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود.
ماده  .۴۱۵در جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارم بیش
از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و باالتر ،دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرسهت قهانونی
متهم ابالغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند .در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیهل بهدون اعهالم عهذر موجهه ،در
مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میشود .در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،ولی یا سرپرسهت قهانونی طفهل یها نوجهوان
میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید .نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.
ماده  .۴۱۶به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جهرم کهه در دادگهاه اطفهال و نوجوانهان مطهرح میگهردد ،طبهق مقهررات قهانونی
رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود .در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ،حضهور طفهل الزم نیسهت ،مگهر درصهورتیکه
توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.
ماده  .۴۱۷آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاکی ،متهم و محکومعلیه ،به ولی یا سرپرست قهانونی مهتهم و
محکومعلیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابالغ میشود.
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فصل هفتم – احاله
ماده  .۴۱۸در هر مرحله از رسیدگی کیفری ،احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ،حسب مورد ،بهه
درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیهدنظر اسهتان و از حهوزه قضهایی یهک اسهتان بهه
استان دیگر به تقاضای همان اشاا و موافقت دیوانعالی کشور صورت میگیرد.
تبصره – در مورد جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ،احاله حسب مورد به درخواست دادسهتان نظهامی یها ریهیس
سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام میشود.
ماده  .۴۱۹احاله در موارد زیر صورت میگیرد:
الف .متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،بهنحوی که دادگاه دیگر بهعلت نزدیک بودن به محهل وقهوع آن ،آسهانتر بتوانهد
بهموضوع رسیدگی کند.
تبصره – احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
ماده  .۴۲۰عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل ،به منظور حفق نظهم و امنیهت عمهومی ،بنها بهه پیشهنهاد ریهیس قهوه قضهاییه یها
دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور ،رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میشود.
تبصره – در جرایم در صالحیت سهازمان قضهایی نیروههای مسهلح ،ریهیس ایهن سهازمان میتوانهد بههمنظور حفهق نظهم و امنیهت
عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح ،پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

فصل هشتم – رد دادرس
ماده  .۴۲۱دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف .قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معهاون جهرم؛ وجهود داشهته
باشد.
ب – دادرس ،قیم یا مادوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین ،مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس ،همسر و یا فرزند او ،وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ً
ت – دادرس در همان امر کیفری قبال تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
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ث – بین دادرس ،پدر و مادر ،همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مهادر ،همسهر و یها فرزنهد او ،دعهوای حقهوقی یها
کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی ،بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس ،همسر و یا فرزند او نفع شاصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.
ماده – ۴۲۲ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید .هرگهاه دادرس آن را بپهذیرد ،از رسهیدگی امتنهاع میکنهد و رسهیدگی بهه
دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود .در صورت نبودن دادرس علیالبهدل یها شهعبه دیگهر ،پرونهده بهرای رسهیدگی بهه
نزدیکترین مرجع قضایی همعرض فرستاده میشود.
ماده  .۴۲۳هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند ،مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد .قرار
مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض در مرجع صالح است .به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود .
ماده – ۴۲۴مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس ،از رسیدگی امتناع کنند .شاکی ،مدعی خصوصهی
یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم کننهد .در صهورت قبهول ایهراد ،دادسهتان یها
بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد ،به جانشهین دادسهتان یها بهازپرس دیگهر محهول
میشود و در غیر اینصورت ،باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ،ابالغ شود .مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض بهه
سایر قرارها مقرر شده است ،به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند .رأی دادگاه در این مورد قطعی است .
تبصره – صدور قرار رد ایراد ،مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست .
ماده  .۴۲۵در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشهود ،هرگهاه نسهبت بهه یکهی از اعضهاء ایهراد رد شهود و آن عضهو از
رسیدگی امتناع کند ،دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی می کند .چنانهه ایراد رد مورد پذیرم قهرار
نگیرد ،همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یها قبهول ایهراد را صهادر مهی کنهد.
هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتااب اعضای علهی البهدل نیهز بهرای رسهیدگی بهه ایهراد وجهود
نداشته باشد ،رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید .هرگاه شعبه دیهوان درخواسهت رد را وارد بدانهد ،پرونهده
جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع میشود .
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بخش چهارم – اعتراض به آراء
فصل اول – کلیات
ماده  .۴۲۶دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است ،جز
در مواردی که در صالحیت دیوان عالی کشور باشد .دادگاه تجدیدنظر استان در مرکهز ههر اسهتان تشهکیل میشهود .ایهن دادگهاه
دارای رئیس و دو مستشار است ،دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده  .۴۲۷آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود ،حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان
حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوانعالی کشور قابل فرجام است:
الف .جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب .جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارم ،درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره  .۱در مورد مجازاتهای جایگزین حبس ،معیار قابلیت تجدیدنظر ،همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره  .۲آراء قابل تجدیدنظر ،اعم از محکومیت ،برائت ،یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب ،اناطه و تعویق صدور حکم است .قرار
رد درخواسههت واخههواهی یهها تجدیههدنظرخواهی ،درصههورتی مشههمول ایههن حکههم اسههت کههه رأی راجههع بههه اصههل دعههوی ،قابههل
تجدیدنظرخواهی باشد.
ماده  .۴۲۸آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،قطع عضو ،حبس ابد و یا تعزیهر درجهه سهه و بهاالتر
است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صهادره دربهاره جهرائم
سیاسی و مطبوعاتی ،قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره .اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکهم ()۱۶۱
قانون اساسی نمیباشد.
ماده  .۴۲۹در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه ،ارم یها ضهرر و زیهان اسهت ،هرگهاه یکهی از جنبهههای
مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد ،جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن ،حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
ماده  .۴۳۰در صورتیکه طرفین دعهوی بها توافهق کتبهی حهق تجدیهدنظر یها فرجهامخواهی خهود را سهاقط کننهد ،تجدیهدنظر یها
فرجامخواهی آنان جز در خصو صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی ،مسموع نیست.
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ماده  .۴۳۱مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشاا
از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

مقیم ایران بیست روز و برای اشاا

مقیم خهارج

ماده  .۴۳۲هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ،خارج از مهلت مقرر تقدیم شهود و درخواسهتکننهده عهذر مهوجهی عنهوان کنهد،
دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن ،قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت
قرار رد آن را صادر میکند .جهات عذر موجه همان است که در ماده ( )۱۷۸این قانون مقرر شده است.
ماده  .۴۳۳اشاا

زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکومعلیه ،وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ .دادستان از جهت برائت متهم ،عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات
ماده  .۴۳۴جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:
الف .ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب .ادعای ماالف بودن رأی با قانون
پ .ادعای عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکیاز جهات رد دادرس
ت .ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل آید ،در صورت وجهود جههت دیگهر ،بهه آن ههم
رسیدگی میشود .
ماده – ۴۳۵دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور فقط نسبت به آنهه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت
به آن رأی صادر شده است ،رسیدگی میکند .
ماده  .۴۳۶تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواسهت کتبهی و پرداخهت هزینهه دادرسهی
مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ،مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین
دادرسی مدنی است .
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تبصره – تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی محکومعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمهان،
مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی نیست.
ماده  .۴۳۷هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه ،مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جهرم شهود،
دادگاه صادرکننده رأی ناستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میکند.
ماده  .۴۳۸هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه زندانی باشد ،حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجهام در
امری که به موجب آن زندانی است ،معاف میگردد.
ماده  .۴۳۹تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه بایهد حسهب مهورد ،درخواسهت یها دادخواسهت خهود را بهه دفتهر دادگهاه صهادرکننده رأی
ناستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند .دفتر دادگاه یا زندان بایهد بالفاصهله آن را ثبهت کنهد و رسهیدی مشهتمل بهر نهام
تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه و طرف دعوای او ،تهاریخ تسهلیم و شهماره ثبهت بهه تقدیمکننهده بدههد و همهان شهماره و تهاریخ را در
دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند .تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب میشود .دفتر دادگاه
تجدیدنظر استان یا زندان مکلف اسهت پهس از ثبهت تقاضهای تجدیهدنظر یها فرجهام ،بالفاصهله آن را بهه دادگهاه صهادرکننده رأی
ناستین ارسال کند.
تبصره – در صورتیکه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلهت مقهرر صهورت گیهرد ،دفتهر دادگهاه صهادرکننده رأی ناسهتین،
بالفاصله یا پس از رفع نقص ،پرونده را حسب مورد ،به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور ارسال میکند.
ماده  .۴۴۰هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد ،مدیر دفتهر دادگهاه
ناستین ،ظرف دو روز ،نقایص آنرا به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعالم و اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،
نقایص مذکور را رفع کند .چنانهه در مهلت مقرر ،رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیهدنظر یها
فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود ،مدیر دفتر ،پرونده را به نظر رییس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی را صادر کند .این قرار
حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوانعالی کشور است .
ماده  .۴۴۱هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند ،دادگاه صهادرکننده رأی
ناستین ،قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر میکند .چنانهه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجهام
ارسال شده باشد ،قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یها دیوانعهالی کشهور
صادر میشود .در هر حال ،درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد ،پذیرفته نیست .
ماااده  .۴۴۲در تمههام محکومیتهههای تعزیههری در صههورتی کههه دادسههتان از حکههم صههادره درخواسههت تجدیههدنظر نکههرده باشههد،
محکومعلیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگهاه صهادرکننده حکهم ،حهق تجدیهدنظرخواهی خهود را
اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تافیف مجازات کند .در اینصورت ،دادگاه در وقت فوقالعاده با حضهور
دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند .این حکم دادگاه قطعی است .
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ماده  .۴۴۳آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود ،قطعی است.
ماده  .۴۴۴مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاهاطفال و نوجوانهان ،شهعبهای از دادگهاه تجدیهدنظر
استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ ریهیس قهوه قضهاییه تعیهین میگهردد .مرجهع فرجهامخواهی از آراء و
تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ،دیوانعالی کشور است.
ماده  .۴۴۵آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.
ماده  .۴۴۶درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتهر
دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانهه طفل یا نوجوان در کانون اصالح و تربیت نگهداری میشود به دفتهر کهانون اصهالح و تربیهت
تسلیم نمود .
ماده  .۴۴۷درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرسهت قهانونی
طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان بهعمل آید .دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را ماالف قانون بدانهد میتوانهد درخواسهت
تجدیدنظر نماید .مدعی خصوصی می تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیهب و یها
قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند.

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده  .۴۴۸پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحهد رایانهه و رعایهت
مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت میشود و با رعایت ترتیب شعب دادگهاه ،بهوسهیله ریهیس کهل دادگسهتری
استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتااب وی با رعایت تاصص شعب و ترتیب وصول از طریق سهامانه رایانههای در
حوزه های قضایی که سامانه رایانهای دارند ،ارجاع میشود .
ماده  .۴۴۹دادگاه به ترتیب وصول پروندهها بهنوبت رسیدگی میکند ،مگر در مواردیکهه بهه موجهب قهانون ،رسهیدگی خهارج از
نوبت ضروری باشد.
تبصره – به جرایمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومیشود ،با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواسهت و موافقهت
دادگاه تجدیدنظر استان ،خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده  .۴۵۰رییس شعبه ،پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارم جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضهای دادگهاه
تجدیدنظر استان ارجاع می دهد .این عضو ،گزارم پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصو تجدیدنظرخواهی
و جهات قانونی آن است ،تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند .خالصه این گزارم در پرونده درج میشهود و سهپس دادگهاه بهه
شرح زیر اتااذ تصمیم مینماید:
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الف .در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد ،قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگهاه
صادرکننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان ،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر
میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب .هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقهررات صهادر شهده باشهد ،آن را
تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود و چنانهه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقال داشته باشد ،پرونده
برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه ،مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ .هرگاه رأی توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ،دادگاه تجدیدنظر استان ،رأی را نقال و پرونده را بهه
مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعالم میکند.
ت .اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ،جرم نبوده یا به لحهاظ شهمول عفهو عمهومی و یها
سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ،رأی مقتضی صادر میکند.
ث .در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق ،هرگاه جرم از جرائم مسهتوجب مجهازات ههای حهدود ،قصها و جهرائم غیرعمهدی
مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیهری درجهه شهش و هفهت در
صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء ،دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ،طهرفین و
ً
اشااصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند .طرفین میتوانند شاصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند .در هر حهال
عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست .
ماده  .۴۵۱در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ،مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین اسهت ،رسهیدگی بها حضهور
دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده () ۳۰۰این قانون به ترتیب زیر انجام میشود:
الف .قرائت گزارم پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
ب .طرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
پ – کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت .اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکالی آنان
ماده  .۴۵۲قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشهاران شهعبه اجهراء میشهود.
چنانهه محل اجرای قرار ،خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد ،دادگاه تجدیدنظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل
مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد ،با اعطهای نیابهت قضهایی بهه دادگهاه
ناستین محل ،درخواست اجرای قرار نماید .
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ماده  .۴۵۳هرگاه دادگاه تجدید نظر استان ،حضور شاصی را که زندانی است الزم بداند ،دستور اعزام او را به مسؤول زندان یها
بازداشتگاه صادر میکند .چنانهه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ،دادگاه میتواند با کسب موافقهت مرجهع قضهایی کهه
متهم تحت نظر وی زندانی است ،دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تها پایهان رسهیدگی در زنهدان نزدیهک محهل دادگهاه
نگهداری شود .
ماده  .۴۵۴احضار ،جلب ،رسیدگی به ادله ،صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله
ناستین است .
ماده  – ۴۵۵دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعالم ختم دادرسی به شرح زیر اتااذ تصمیم میکند:
الف .هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صهادر شهده باشهد رأی را تأییهد و پرونهده را بهه
دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر اسهتان ،بهه ههر دلیهل ،برائهت مهتهم را احهراز کنهد ،رأی
تجدیدنظرخواسههته را نقههال و رأی مقتضههی صههادر میکنههد ،هرچنههد محکومعلیههه درخواسههت تجدیههدنظر نکههرده باشههد و چنانهههه
محکومعلیه زندانی باشد ،به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانهه رأی تجدیدنظرخواسته را ماالف قانون تشایص دهد با استدالل و ذکهر مبهانی و مسهتند قهانونی ،آن را نقهال و در
ماهیت ،انشای رأی میکند .
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی ،موجب نقال رأی نیست ،مگر آنکهه تشهریفات مهذکور بهه درجههای از اهمیهت باشهد کهه
موجب بیاعتباری رأی شود .
ماده  .۴۵۶هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جهرم و ضهرر و زیهان
ً
مدعی خصوصی متناسب نباشد ،دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأسها یها بهه درخواسهت دادسهتان ،شهاکی یها مهدعی
خصوصی و یا متهم ،تأمین متناسب أخذ میکند و این تصمیم قطعی است .
ماده  .۴۵۷اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشاصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ،تطبیهق عمهل بها قهانون،
احتساب محکومبه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ،متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی ،لطمه وارد نسازد ،دادگاه تجدیدنظر
استان ،رأی را اصالح و آن را تأیید میکند و تذکر الزم را به دادگاه ناستین میدهد .
ماده  .۴۵۸دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تهأمینی و تربیتهی مقهرر در حکهم تجدیدنظرخواسهته را
تشدید کند ،مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم ناستین برخالف جهات قانونی ،کمتر از حداقل میزانهی باشهد کهه قهانون
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مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قهرار گرفتهه باشهد .در ایهن مهوارد ،دادگهاه تجدیهدنظر اسهتان بها
تصحیح حکم ،نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ،اقدام میکند .
ماده  .۴۵۹هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ،محکومعلیه را مستحق تافیف مجازات بداند ،ضمن تأیید اساس حکم میتواند بهه
نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تافیف دهد ،هرچند محکومعلیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد .
ماده  .۴۶۰دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی ،در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت
و حداکثر ظرف یک هفته ،انشای رأی کند .تالف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
ماده  .۴۶۱در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و مهتهم و یها وکیهل او در ههیچ یهک از مراحهل
دادرسی ناستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ،رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست
روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا وکیل او ،قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است .رأیی که در این مرحله صادر میشود،
قطعی است .

فصل سوم – کیفیت رسیدگی دیوانعالی کشور
ماده  .۴۶۲دیوانعالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجامخهواهی در
جرایم موضوع ماده ( )۴۲۸این قانون است.
ماده  .۴۶۳دیوان عالی کشور به تعداد الزم ،عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.
ماده  .۴۶۴جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بیاعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
ماده  .۴۶۵پرونده ها به ترتیب وصول ،در دفتر کل یا در صورت تأسهیس واحهد رایانهه در ایهن واحهد بها رعایهت مقهررات راجهع بهه
دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رییس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان ،توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتااب
رییس دیوانعالی کشور و از طریق سامانه رایانهای با رعایهت تاصهص شهعب و ترتیهب وصهول ،بهه یکهی از شهعب دیهوان ارجهاع
میشود .
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ماده  .۴۶۶شعب دیوانعالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند ،مگر در مواردی که به موجب قانون ،رسیدگی خارج از
نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشایص رییس دیوانعالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومیشود و رسهیدگی
خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده  .۴۶۷رییسشعبه ،پروندههای ارجاعی را خود بررسی و گزارم جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکهی از اعضهای
شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میدهد .عضو ممیز ،گزارم پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی
و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم میکند.
تبصره – هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارم از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشهتهاند ،تالهف از مهواد
قانونی ،یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند ،آن را به طور مشروح و بها اسهتدالل در گهزارم خهود متهذکر
میشود .به دستور رییس شعبه ،رونوشتی از این گزارم برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.
ماده  .۴۶۸رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکالی آنان انجهام میشهود ،مگهر آنکهه شهعبه
رسیدگی کننده حضور آنان را الزم بداند .عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتااذ تصمیم نیست.
ماده  .۴۶۹در موقع رسیدگی ،عضو ممیز ،گزارم پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت میکند و طرفین یا وکهالی آنهان،
در صورت حضور ،می توانند با اجازه رییس شعبه ،مطالب خود را اظهار دارند .همهنین دادستان کل یا نماینهده وی بها حضهور در
شعبه به طور مستدل ،مستند و مکتوب نسبت به نقال یا ابرام رأی معترضعنه یها فرجامخواسهته ،نظهر خهود را اعهالم مهیکنهد.
سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارم و مطالب اظهار شده ،با درج نظر دادستان کل کشهور یها نماینهده
وی در متن دادنامه ،به شرح زیر اتااذ تصمیم میکنند:
الف .اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ،پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند.
ب – هرگاه رأی ماالف قانون ،یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشهد یها رعایهت تشهریفات قهانونی نشهده و آن
تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود ،شعبه دیوانعالی کشور ،رأی را نقال و به شرح زیهر اقهدام
میکند:
 .۱اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ،جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر
جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ،رأی صادره نقال بال ارجاع میشود.
 .۲ا گر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمیباشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقال شده است ،برای رسیدگی مجدد به دادگاه
صادرکننده رأی ارجاع میشود.
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 .۳اگر رأی به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقال شود ،پرونده به مرجعی کهه دیوانعهالی کشهور ،صهالح تشهایص میدههد،
ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
 .۴در سایر موارد ،پس از نقال رأی ،پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوانعالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقال میکند ،مکلف است تمام موارد نقص تحقیقهات را
به تفصیل ذکر کند.
ماده  .۴۷۰مرجع رسیدگی پس از نقال رأی در دیوانعالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
الف .در صورت نقال رأی به علت ناقص بودن تحقیقات ،باید تحقیقات موردنظر دیوانعالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت
به صدور رأی کند.
ب – در صورت نقال قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ،باید از نظر دیوانعالی کشور متابعت نماید و در ماهیت ،رسهیدگی و انشهای
حکم کند ،مگر آنکه پس از نقال ،جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.
پ – در صورت نقال حکم در غیر موارد مذکور ،دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند .چنانهه این حکم مورد فرجام
خواهی واقع شود و شعبه دیوانعالی کشور پس از بررسی ،استدالل دادگاه را بپذیرد ،حکم را ابهرام میکنهد و در غیهر اینصهورت،
پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود .هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد ،رأی ابرام میشود و
درصورتیکه نظر شعبه دیوانعالی کشور را تأیید کند ،حکم صادره نقال و پرونده به شهعبه دیگهر دادگهاه ارجهاع میشهود .دادگهاه
مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوانعالی کشور ،حکم صهادر مهیکنهد .ایهن حکهم قطعهی و غیرقابهل فرجهام اسهت .در
صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص ،پرونده را به شعبه دیهوان عهالی
کشور اعاده می نماید .شعبه دیوان مطابق قسمت ( )۲بند (ب) ماده ( )۴۶۹اقدام می کند.
ماده  .۴۷۱هرگاه از شعب ماتلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه ،اعم از حقوقی ،کیفری و امور حسهبی ،بها
استنباط متفاوت از قوانین ،آراء ماتلفی صادر شود ،رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ،به هر طریق که آگاه شهوند،
مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند .هر یک از قضهات شهعب دیوانعهالی
کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکالی دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوانعالی کشور یها دادسهتان کهل
کشور ،نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند .هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی یا معاون
وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سهه چههارم رؤسها و مستشهاران و اعضهای معهاون تمهام شهعب تشهکیل
می شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتااذ تصمیم کنند .رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانعهالی
کشور و دادگاهها و سایر مراجع ،اعم از قضایی و غیرآن الزماالتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.
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درصورتیکه رأی ،اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأتعمومی دیوانعالی کشور ،عمل انتسابی جرم
شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ،رأی هیأت عمومی نسبت بهه آراء مهذکور قابهل تسهری اسهت و
مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل میشود .
ماده  .۴۷۲در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و
یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد ،باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد .قبل از اتااذ تصمیم ،دادستان کل
یا نماینده وی اظهارنظر میکند.
ماده  .۴۷۳آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ،فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری کهه مطهابق مهاده
( )۴۷۱این قانون صادر میشود ،قابل تغییر است.

فصل چهارم – اعاده دادرسی
ماده  .۴۷۴درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا
نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف .کسی به اتهام قتل شاصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب .چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکهب بهرای آن قائهل
شد.
پ – ش اصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم
محکوم شده باشد ،به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ،بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت .درباره شاصی به اتهام واحد ،احکام متفاوتی صادر شود.
ث .در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان ،مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی ،واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومعلیه یا
عدم تقصیر وی باشد.
چ .عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده  .۴۷۵اشاا

زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
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الف .محکومعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومعلیه ،همسر و وراث قانونی و وصی او
ب .دادستان کل کشور
پ .دادستان مجری حکم
ماده  .۴۷۶درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور تسلیم میشود .این مرجع پس از احراز انطبهاق موضهوع درخواسهت بها
یکی از موارد موضوع ماده ( )۴۷۴این قانون ،با تجویز اعاده دادرسی ،رسیدگی مجدد را به دادگهاه همعهرض دادگهاه صهادرکننده
حکم قطعی ،ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید .
ماده  .۴۷۷در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خالف شرع ّبین تشایص دههد ،بها
تجویز اعاده دادرسی ،پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خا که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تاصیص
ًّ
مبنیا بر خالف شرع ّبین اعالم شده ،رأی قطعهی قبلهی را نقهال و
مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید .شعب خا مذکور
رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره  .۱آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور ،سازمان قضایی نیروهای
مسلح ،دادگاههای تجدیدنظر و بدوی ،دادسراها و شوراهای حل اختالف میباشند.
تبصره  .۲آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها ،اگر توسط رییس قوه قضاییه
خالف شرع ّبین تشایص داده شود ،مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره  .۳درصورتی که رییس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ،ریهیس سهازمان قضهایی نیروههای مسهلح و یها ریهیس کهل
دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود ،رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع ّبین تشایص دهند ،میتوانند
با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند .مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛
مگر اینکه خالف شرع ّبین آن به جهت دیگری باشد.
ماده  .۴۷۸هرگاه رأی دیوانعالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده( )۴۷۷اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد
اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانهه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفهی شهده باشهد یها متناسهب
نباشد ،دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند ،تأمین الزم را أخذ مینماید.
تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم ،از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یها قلهع و قمهع بنها باشهد،
شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتااذ تصمیم درباره تقاضا ،دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
ماده  .۴۷۹پس از شروع به محاکمه جدید ،هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد ،قرار توقف آثار و تبعهات حکهم اولهی ،فهوری
صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میگیرد.
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ماده  .۴۸۰هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ،درخواست اعاده دادرسی را وارد تشهایص دههد ،حکهم مهورد اعهاده دادرسهی را
نقال و حکم مقتضی صادر میکند .در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ،فقهط همهان قسهمت
نقال یا اصالح میشود .حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است.
ماده  – ۴۸۱اگر جهت اعاده دادرسی ،مغایرت دو حکم باشد ،دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی ،هر یک را که صحیح تشهایص
دهد ،تأیید و رأی دیگر را نقال میکند و چنانهه هر دو رأی را غیرصحیح تشایص دهد پس از نقال آنها وفق مقررات رسیدگی
میکند.
ماده  .۴۸۲نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود ،دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود .مگر
اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ( )۴۷۷بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگهری غیهر از جههت قبلهی
ً
باشد و یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
ماده  .۴۸۳هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ،پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کنهد،
محکومعلیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،درخواست کنهد در میهزان مجهازات او تجدیهدنظر شهود .در ایهن صهورت،
دادگاه به درخواست محکومعلیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقهررات مهاده ( )۳۰۰ایهن قهانون،
رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تافیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیهه
باشد ،تبدیل میکند .این رأی قطعی است.

بخش پنجم – اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول – کلیات
ماده  .۴۸۴اجرای احکام کیفری برعههده دادسهتان اسهت و«معاونهت اجهرای احکهام کیفهری» تحهت ریاسهت و نظهارت وی در
مناطقی که رییس قوه قضاییه تشایص میدهد ،دادسرا عهدهدار این وظیفه است .
تبصره  .۱معاونت اجرای احکام کیفری ،میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تاصصی برای اجرای احکام باشد .
تبصره  .۲معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زنهدانها و یها مؤسسهات کیفهری
مستقر شود .شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامهای است که ظرف شهش مهاه از تهاریخ الزماالجهراء شهدن ایهن
قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتهی کشهور تهیهه میشهود و بهه تصهویب
رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره  .۳در حوزه قضایی باش ،اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است.
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ماده  .۴۸۵معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد الزم قاضی اجرای احکهام کیفهری ،مهددکار اجتمهاعی ،مهأمور اجهراء و مهأمور
مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره – قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
ماده  .۴۸۶قوه قضاییه بهمنظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی ،تشکیالت مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتمهاعی» را در
حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد مینماید.
ماده  .۴۸۷مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیالن رشتههای مددکاری اجتماعی ،علوم تربیتی ،روانشناسی ،جامعهشناسی،
جرمشناسی وحقوق استادام میشوند.
تبصره – در رشتههای مذکور ،اولویت با فارغالتحصیالن رشته مددکاری اجتماعی است.
ماده  .۴۸۸در هر معاونت اجرای احکام کیفهری ،واحهد سهجل کیفهری و عفهو و باشهودگی بهرای انجهام وظهایف زیهر تشهکیل
میشود:
الف .ایجاد بانک اطالعاتی مجرمان خطرناک ،متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب .تنظیم برگ سجل کیفری محکومعلیه در محکومیتهای مؤثر کیفری با ثبت و درج مشاصات دقیق و اثر انگشت و تصهویر
وی به صورت الکترونیکی
پ .ثبت و ارسال درخواست عفو محکومعلیه و نیز پیشنهاد عفو یا تافیف مجازات محکومان طبق مقررات
تبصره  .۱ترتیهب ثبهت و تنظهیم ایهن مشاصهات ،امکهان دسترسهی بهه ایهن اطالعهات و چگهونگی تشهکیل و راهانهدازی شهبکه
الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ
الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقهدامات تهأمینی و تربیتهی کشهور تهیهه
میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد .
تبصره  .۲اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظهامی و نهادههای اطالعهاتی و امنیتهی صهورت
میگیرد .
ماده  .۴۸۹وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف .صدور دستور اجرای احکام الزماالجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
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ب .نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان
پ .اعالمنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت – اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
ث – اتااذ تصمیم درباره محکومان سالمند ،مبتالیهان بهه بیماریههای روانهی و بیماریههای جسهمی صهعبالعالج و سهایر افهراد
محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه ،از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج .اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفهری
یا ناظر زندان قرار گرفته است .
ماده  .۴۹۰آراء کیفری در موارد زیر پس از ابالغ به موقع اجراء گذاشته میشود:
الف .رأی قطعی که دادگاه ناستین صادر میکند.
ب .رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیهدنظر یها فرجهام
آن رد شده باشد.
پ .رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقال رأی ناستین صادر کرده باشد.
ت .رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد .
ماده  .۴۹۱هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ،رأی صادره را از لحاظ قانونی الزماالجراء نداند ،مراتب را با اطهالع دادسهتان بهه
دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند .
ماده  .۴۹۲هرگاه رأی ،درخصو اشاا متعدد صادر شده باشهد و در موعهد مقهرر بعضهی از آنهان اعتهراض و یها درخواسهت
تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند ،پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه الزماالجراء است .
ماده  .۴۹۳اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی ،مانع از اجرای سایر قسمتهای الزم االجرای
آن نیست .
ماده  .۴۹۴عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجهه متوقهف نمیشهود ،مگهر در
مواردی که قانون مقرر نماید .
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ماده  .۴۹۵آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون ،اجرای
رأی باید توسط وزارتاانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون
بر آنان مس تلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید ،قاضی اجرای احکام کیفری ،ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات الزم،
برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده  .۴۹۶تمام ضابطان دادگستری ،نیروهای انتظامی و نظامی ،مقامات و مستادمان وزارتاانهها ،مؤسسهات و شهرکتهای
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام اسهت ،در حهدود
وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند .متالهف
از مقررات این ماده ،عالوه بر تعقیب انتظامی و اداری ،به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.
ماده  .۴۹۷رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است ،اما رفع اشکاالت مربهوط بهه اجهرای رأی بها رعایهت
موازین شرعی و قانونی ،با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود.
ماده  .۴۹۸هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد ،به همان ترتیب اجراء میشود و درصورت عدم تعیهین شهیوه اجهراء،
قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی ،رأی را اجراء میکند .
ماده  .۴۹۹اجرای علنی مجازات ممنوع است ،مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحهاظ آثهار و تبعهات اجتمهاعی بهزه
ارتکابی ،نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران ،دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را
ضروری تشایص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند .
ماده  .۵۰۰محکومعلیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صهورت عهدم حضهور ،بهه کفیهل یها وثیقهگهذار اخطهار میشهود تها
محکوم علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند .در این صورت ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طهور همزمهان دسهتور جلهب
محکومعلیه را صادر کند .
تبصره – درصورتی که بیم فرار یا مافی شدن محکومعلیه باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکهر دلیهل در پرونهده ،از
ابتداء دستور جلب محکومعلیه را صادر کند .
ماده  .۵۰۱اجرای مجازات در موارد زیر به تشایص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
الف – دوران بارداری
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
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ت – اجرای مجازات شالق در ایام حیال یا استحاضه
ماده  .۵۰۲هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبهتال باشهد و اجهرای مجهازات موجهب تشهدید بیمهاری و یها تهأخیر در
بهبودی وی شود ،قاضی اجرای احکام کیفری با کسهب نظهر پزشهکی قهانونی تها زمهان بهبهودی ،اجهرای مجهازات را بهه تعویهق
می اندازد .چنانههه در جهرایم تعزیهری امیهدی بهه بهبهودی بیمهار نباشهد ،قاضهی اجهرای احکهام کیفهری ،پهس از احهراز بیمهاری
محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ،با ذکر دلیل ،پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر بها در نظهر گهرفتن
نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند .
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات ،بیماری حادث شود و تعویهق اجهرای مجهازات فوریهت داشهته باشهد ،قاضهی اجهرای احکهام
کیفری ،ضمن صدور دستور توقف اجرای آن ،طبق مقررات این ماده اقدام میکند .
ماده  .۵۰۳هرگاه محکوم علیه در جرایم تعزیری ،پس از صدور حکم قطعی ،مبتال به جنون شود ،تا زمان افاقه ،اجرای حکم به
تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومعلیه وصول میشود .
تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد ،در صورت جنون تها بهبهودی در
بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود .این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده  .۵۰۴در غیر مجازات حبس ،هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تافیف مجازات محکومعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری
موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد ،اجرای حکم متوقف میشود.
ماده  .۵۰۵در مواردی که مطابق مقررات ،اجرای رأی موقوف میشود ،قاضی اجرای احکام کیفری قهرار موقهوفی اجهراء صهادر
میکند.
ماده  .۵۰۶موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضهبط اشهیاء و امهوالی کهه وسهیله
ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ،تأثیری ناواهد داشت ،مگر اینکه علت موقوف شهدن اجهرای مجهازات،
نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده  .۵۰۷چنانهه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومعلیه به دفعات باشد و محکومعلیه در پرونهده فاقهد قهرار تهأمین
بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات ،قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده  .۵۰۸قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومعلیه ،کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین ،تغییر کفیل
یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه ،تصمیم میگیرد.
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ماده  .۵۰۹هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومعلیه نشود و بیم فهرار وی از کشهور باشهد،
میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعالم کند؛ اما به محال حضور یا دستگیری محکومعلیه نسبت
به لغو این دستور اقدام میکند.
ماده  .۵۱۰هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعهدد،
در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است ،قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف .اگر احکام بهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند ،در صورت تساوی دادگاهها پرونهدهها را
به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگهاه دارای صهالحیت بهاالتر ارسهال میکنهد ،تها پهس از نقهال تمهام
احکام ،با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ،حکم واحد صادر شود.
ب .اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ،پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقال
تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ،حکم واحد صادر شود .چنانهه احکام از شعب ماتلف دادگاه تجدیدنظر استان
صادر شده باشد ،شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صالحیت رسیدگی دارد.
پ .در سایر موارد و همهنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعهدد
در حوزههای قضایی استانهای ماتلف یا در دادگاههای با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ،پرونهدهها را بهه دیوانعهالی
کشور ارسال میکند تا پس از نقال احکام ،حسب مورد ،مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق ،دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضهور طهرفین بهه موضهوع ،رسهیدگی و بهدون ورود در شهرایط و ماهیهت
محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم ،حکم واحد صادر میکند .
ماده  .۵۱۱هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومعلیه محکومیتهای قطعی دیگری داشته است که در اعمهال مقهررات
تکرار جرم مؤثر است ،قاضی اجرای احکام کیفری ،پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسهال میکنهد .در اینصهورت،
چنانهه دادگاه ،محکومیتهای سابق را محرز دانست ،مطابق مقررات اقدام مینماید .
تبصره – هرگاه حکم در دیوانعالی کشور تأیید شده باشد ،پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانهه محکومیهتههای سهابق را
محرز دانست ،حکم را نقال و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند .
ماده  .۵۱۲شاصی که به موجب حکم قطعی ،برائت حاصل کند ،میتواند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ابالغ رأی ،از دادگهاه
صادر کننده حکم ناستین درخواست نماید که حکم برائهت از محهل اعتبهارات مربهوط بهه قهوه قضهاییه در یکهی از روزنامهههای
کثیراالنتشار منتشر شود .
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فصل دوم – اجرای مجازات حبس
ماده  .۵۱۳اشاا محکوم به حبس با ذکر مشاصهات کامهل ،نهوع جهرم ،میهزان محکومیهت ،ایهام بازداشهت قبلهی و مرجهع
صادرکننده حکم در برگه ماصو  ،برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان ،حسب
مورد ،به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی ،اعزام و معرفی میشوند.
تبصره  .۱زندانها به زندان بسته ،نیمهباز ،مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصالح و
تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود .
تبصره  .۲به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است ،محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت ،پیشینه و
شاصیتشان ،بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از باشهای فوق نگهداری میشوند .
تبصره  .۳درصورتیکه محل اقامت محکوم به حبس ،خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکهم باشهد ،نهامبرده بهرای تحمهل ادامهه
حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در ایهن صهورت بها تشهایص قاضهی
صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود .هزینهه انتقهال از محهل اعتبهارات قهوه قضهاییه
پرداخت میشود.
ماده  .۵۱۴نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است .نگهداری متهمهان در بازداشهتگاهها و زیهر نظهر سهازمان
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.
ماده  .۵۱۵مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی الزم االجراء ،حبس شهود.
چنانهه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحهت نظهر یها بازداشهت شهده
باشد ،مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد ،در احتساب ایام بازداشهت ،یهک روز
محاسبه میشود.
ماده  .۵۱۶در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس ،شالق و جزای نقدی ،ایام بازداشت قبلی موضوع مهاده ()۵۱۵
به شرح زیر محاسبه میشود:
الف .به ازای هر روز بازداشت قبلی ،یک روز جزای نقدی روزانه ،هشت ساعت خهدمات عمهومی و پهنج روز از دوره مراقبهت کسهر
میشود.
ب .در مورد محکومیت به شالق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی ،سه ضربه از شالق کسر میشود.
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پ .در مورد محکومیت به جزای نقدی ،مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام میشود .
ماده  .۵۱۷چنانهه قاضی صادرکننده حکم ،ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب
این ایام ،حسب مالکهای موضوع مواد فوق اقدام میکند .
ماده  .۵۱۸قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حهبس را بهه گونههای صهادر کنهد کهه
حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ،پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومعلیه ،دستور آزادی
وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعالم کند .رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانهه محکومعلیه به
اتهام دیگری در بازداشت نباشد ،فوری برای آزادی زندانی اقدام نمایهد و نتیجهه اقهدامات را بالفاصهله بهه قاضهی اجهرای احکهام
کیفری اعالم کند.
تبصره – در صورتی که تالف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد ،قاضی اجرای احکام کیفری عهالوه بهر
محکومیت انتظامی تا درجه چهار ،طبق مواد ( )۱۴و ( )۲۵۵این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضهافی بهه محکومعلیهه
است.
ماده  .۵۱۹رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی بهه زنهدان یها حوزهههای قضهایی دیگهر و نیهز بازگشهت وی را
بالفاصله و حسب مورد ،به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطالع دهد.
ماده  .۵۲۰محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامههای اصهالحی و تربیتهی و کسهب
امتیازات الزم پس از سپردن تأمین مناسب ،ماهانه حداکثر سهه روز از مرخصهی برخهوردار شهوند .در مهوارد بیمهاری حهاد یها فهوت
بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ،زندانی میتواند به تشایص دادستان حداکثر تا پهنج
روز از مرخصی استفاده نماید .تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامههای اصالحی و تربیتی ،چگونگی انطباق
وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهموجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه مهاه از تهاریخ
تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره  .۱در موارد شمول قسمت دوم این ماده ،در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین ،اعزام محکهوم تحهت مراقبهت مهأموران،
یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است.
تبصره  .۲اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فهوق و بها نظهر مرجهع صهدور قهرار جهایز
است.
تبصره  .3در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشایص دادستان یا قاضی اجرای احکام ،اعطای مرخصی
میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد ،زندانی میتواند عالوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب ،در
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طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید .در صورتی که محکهوم بتوانهد باشهی از
خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند ،این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.
تبصره  .۴محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجهازات نمیشهوند ،پهس از تحمهل یهک سهوم از میهزان
مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشهایص دادسهتان میتواننهد در ههر چههار مهاه حهداکثر پهنج روز از مرخصهی
برخوردار شوند.
تبصره  .۵رییس قوه قضاییه میتواند به مناسبتهای ملی و مذهبی عالوه بر سقف تعیین شده در این قانون ،حهداکثر دو بهار در
سال به زندانیان واجد شرایط ،مرخصی اعطاء کند.
تبصره  .۶مواردی که شاص باید به موجب مقررات شرعی بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصرههای آن
خارج است.
ماده  .۵۲۱در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ،اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن
مجازات حبس شروع میشود.
تبصره – مدت زمانی که محکومعلیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلهق شهده اسهت ،از میهزان
محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.
ماده  .۵۲۲درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ،قاضی اجرای احکهام کیفهری ،مهدت زمهان
مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تأمین متناسب ،اجرای حبس را به تعویق میانهدازد و
هرگاه محکومعلیه تأمین متناسب ندهد ،معالجه وی در بیمارستان تحهت نظهر ضهابطان صهورت میگیهرد و مهدت معالجهه جهزء
محکومیت وی محسوب میشود .
تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند ،نیز اجراء میشود .
ماده  .۵۲۳اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کهرد ،مگهر آنکهه مصهلحت
طفل اقتضاء کند  .در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صالحیت وی به ترتیب به جد پدری یها وصهی آنهها و یها
نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صالحیت آنان ،به مؤسسات ذیصالح سپرده میشود .
ماده  .۵۲۴در صورت ارتکاب تالف انضباطی توسط زندانی ،یکی از تنبیهات زیر با رعایهت تناسهب از سهوی شهورای انضهباطی
تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:
الف .انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز
99

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
ب .محرومیت از مالقات حداکثر تا سه نوبت
پ .محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه
ت .محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ششماه
ماده  .۵۲۵کانون های اصالح و تربیت ،اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسهط
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشایص رییس قوه قضاییه در
سایر مناطق کشور ایجاد شدهاند و یا ایجاد میشوند .
ماده  .۵۲۶قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مهددجویان و طهرز تعلهیم و تربیهت و پیشهرفت
اخالقی آنان ،حداقل هر ماه یک بار از کانون اصالح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند .ایهن امهر مهانع اجهرای
وظایف قانونی دادستان نیست .
ماده  .۵۲۷هرگاه حسب گزارم مدیران کانون ،رفتار و اخالق طفل یا نوجوانی ،موجب فساد اخالق اطفال و یا نوجوانهان دیگهر
گردد ،درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی ،طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگهری در
همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصالح اخالق و رفتارم با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود .
ماده  .۵۲۸آییننامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقهبندی محکومان و متهمان ،اشتغال و حرفهآموزی آنان ،برنامههای
بازپروری ،نحوه مالقات زندانیان ،نحوه اداره کانونهای اصالح و تربیت و کیفیت اصالح و تربیهت اطفهال و نوجوانهان در آنجها،
طبقهبندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس ،سن ،نوع جرایم و امور اجرایی این کانونهها و نحهوه اجهرای مجهازات حهبس ظهرف
شش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقهدامات تهأمینی و تربیتهی
کشور تهیه میشود و بهتصویب رییس قوه قضاییه میرسد .

فصل سوم – اجرای محکومیتهای مالی
ماده  .۵۲۹هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ،اموال وی بهوسیله مرجع
اجرای حکم ،شناسایی ،توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دیهن از محهل فهروم آنهها نسهبت بهه اجهرای حکهم اقهدام
میشود .در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ،مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف باشهی از حقهوق طبهق قهانون اجهرای
احکام مدنی و یا تمام یا باشی از سایر درآمدهای محکومعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضهی بههعمل آورد .در صهورت
تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ،دادگاه ناستین کهه رأی زیهر نظهر آن اجهراء میشهود
میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
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هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتههای جهایگزین حهبس بهه ترتیهب زیهر عمهل
میشود:
الف .در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ،هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب .در جزای نقدی باالی پانزده میلیون ریال ،همهنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده ،هر سیصد ههزار ریهال
به یک روز حبس تبدیل میشود .
تبصره  .۱چنانهه محکومعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی ،به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در
بازداشت بوده باشد ،دادگاه پهس از تعیهین مجهازات ،ایهام بازداشهت قبلهی را در ازای ههر سیصهد ههزار ریهال یهکروز از مجهازات
تعیینشده کسر میکند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ،مراقبت نماینهد و در صهورت عهدم رعایهت خهود اقهدام
کنند .
تبصره  .۲صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای باش اجهراء نشهده آن از امهوالی
ً
که بعدا از محکومعلیه به دست میآید ،نیست .
تبصره  .۳هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابالغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقهدی حاضهر
شود ،قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد ( )۲۰%جزای نقدی معاف کند .دفتر قاضی اجرای احکام کیفری
مکلف است در برگه احضاریه محکومعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند .
ماده  .۵۳۰در صورت محکومیت اشاا به جزای نقدی در مرحله بدوی ،محکومعلیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه
صادرکننده تقاضای تقسیط کند .درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست .
تبصره – دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود .
ماده  .۵۳۱هرگاه محکومعلیه در زمان صدور حکم ناستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد
بالفاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود .در هر صورت ،قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مهانع
از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست .
ماده  .۵۳۲در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سهوی محکومعلیهه ،بها اعهالم
قاضی اجرای احکام ،حکم تقسیط بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی
انجام میگیرد .
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ماده  .۵۳۳پس از صدور حکم تقسیط ،در صورت حصول تمکن مالی ،محکومعلیه مکلف است مراتب را حداکثر ظهرف سههماه
به قاضی مجری حکم اعالم نماید تا نسبت به وصول محکومبه اقدام شود .در غیر این صورت بها اعهالم قاضهی اجهرای احکهام،
دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید .
ماده  .۵۳۴هرگاه محکومعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ،به پرداخت تمام یا باشی از آن اقدام کند ،قاضی اجرای
احکام کیفری ضمن پذیرم ،مراتب را به محکومله اعالم میکند .
تبصره – مهلتهای پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محال مانع از پذیرم تقاضای اعسار و یا تقسهیط
نیست .
ماده  .۵۳۵هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند ،قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربهوط،
دیه را از ماترک محکومعلیه استیفاء میکند .
ماده  .۵۳۶چنانهه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شاص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجهرای
احکام کیفری ،بدون عذر موج ه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند ،قاضی اجرای احکام کیفری درصهورت احتمهال عقالیهی
فساد مال ،می تواند دستور فروم مال را صادر کند .در این صورت مال به فروم میرسد و پس از کسر هزینههههای مربهوط ،در
صندوق دادگستری تودیع میگردد .
ماده  .۵۳۷اجرای دستورهای دادستان و آراء الزماالجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ،أخذ وجهه التهزام،
وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،وصول دیه ،رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونهت اجهرای احکهام کیفهری
است .
تبصره – چنانهه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروم اموال باشد ،انجام عملیات مذکور مطهابق مقهررات
اجرای احکام مدنی است .
ماده  .۵۳۸در اجرای مواد ( )۲۳۲و ( )۲۳۳این قانون ،دیه و یا ضرر و زیهان ناشهی از جهرم در ابتهداء از محهل تهأمین أخهذ شهده
پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود .
ماده  .۵۳۹دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود .تاجری که متقاضی تقسهیط محکومبهه اسهت بایهد مطهابق
مقررات قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی دهد .کسبه جزء ،مشمول این ماده نیستند .
ماده  .۵۴۰سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است .
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فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری
ماده  .۵۴۱هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن ،بدون داشتن عهذر موجهه ،تهأخیر
کند ،به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابالغ میشود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعالم کند .در
صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه ،قاضی اجهرای احکهام کیفهری قهرار تهأمین
صادره را لغو میکند .در این صورت ،چنانهه محکومعلیه بهعلت دیگری در حهبس نباشهد ،آزاد و پرونهده بههطور موقهت بایگهانی
میشود .
ماده  .۵۴۲هرگاه محکوم به سلب حیات ،در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصا پس از الزماالجهراء شهدن
حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند ،به دستور دادگاه صادرکننده حکم ،اجرای آن فقط برای یکبار تها اعهالم نتیجهه از
سوی کمیسیون عفو و تافیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد .کمیسیون مزبور مکلف اسهت حهداکثر ظهرف دومهاه بهه ایهن
تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند .
تبصره – قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است ،حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده ،مراتب را
به محکومعلیه اعالم کند .
ماده  .۵۴۳پیش از اجرای حکم سلب حیات ،مراسم مذهبی توسط اشاا واجد صالحیت اجراء میشود .هنگام اجرای حکم
باید دادستان یا نماینده او ،قاضی اجرای احکام کیفری ،فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ،پزشهک قهانونی یها پزشهک
معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند .هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیهرد ،ریهیس زنهدان یها نماینهده وی نیهز
حضور مییابد .وکیل محکومعلیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود .پس از حاضر کهردن محکومعلیهه در محهل اجهرای
حکم ،منشی دادگاه ،حکم را با صدای رسا قرائت میکند .سپس بهه دسهتور قاضهی اجهرای احکهام کیفهری ،حکهم اجهراء شهده،
صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد .
ماده  .۵۴۴احکام حدود و سایر احکام راجع به قصا

و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود .

ماده  .۵۴۵شاصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ،به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود .
ماده  .۵۴۶نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعههده قاضهی اجهرای احکهام کیفهری محهل
اجرای حکم است .
ماده  .۵۴۷قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری ،در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به
محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده ( )۵۲۰این قانون مرخصی اعطاء میکند .
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ماده  .۵۴۸اشااصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند ،از محل تعیین شده اخراج میشهوند و مراتهب بهه
نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابالغ میشود .
ماده  .۵۴۹آییننامه اجرائی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات ،قطععضو ،قصها عضهو و جهرح ،شهالق ،تبعیهد ،اقامهت
اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسهط وزیهر دادگسهتری بها
همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده  .۵۵۰اجرای احکام رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق ،مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم – اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط ،قرار تعویق صدور حکم ،نظام نیمه
آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی
ماده  .۵۵۱در صورت تعلیق اجرای مجازات ،قاضی اجرای احکام کیفری ،محکومعلیه را احضار و در صورت عدم حضور بهدون
عذر موجه ،جلب میکند و با حضور محکومعلیه ،دستور یا دستورهای دادگاه ،چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی
تفهیم و ابالغ مینماید .
ماده  .۵۵۲هرگاه محکومعلیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات ،به طور مستمر حسن اخالق
و رفتار نشان دهد ،قاضی اجرای احکام کیفری ،مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیهین
شده به دادگاه صادرکننده حکم اعالم میکند .دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجهرای احکهام کیفهری تصهمیم
میگیرد .
ً
تبصره .در صورت عدم پذیرم پیشنهاد از سوی دادگاه ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دو ماه یک بار مجددا اجرای این
ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید .
ماده  .۵۵۳در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ههای الکترونیکهی ،قاضهی اجهرای احکهام کیفهری
میتواند پس از وصول گزارم شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ،مبنی بر آنکهه
اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای ،آموزشی ،حرفهآموزی ،مشارکت در تداوم زنهدگی خهانوادگی و یها درمهان پزشهکی ،از سهوی
محکوم علیه در خارج از محیط زندان ،در فرآیند اصالح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مهؤثر اسهت ،بهه دادگهاه صهادرکننده
حکم ،پیشنهاد اجهرای نظهام نیمهه آزادی و آزادی تحهت نظهارت سهامانه ههای الکترونیکهی را طبهق مقهررات راجهع بهه دادرسهی
الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند .
ماده  .۵۵۴قاضی اجرای احکام کیفهری ،پهس از موافقهت دادگهاه بها پیشهنهاد موضهوع مهاده فهوق ،بها أخهذ تهأمین متناسهب از
محکومعلیه ،دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم میکند .
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ماده  .۵۵۵صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ،حکم آزادی مشروط ،قرار تعویهق صهدور حکهم ،نظهام نیمهه آزادی و آزادی تحهت
نظارت سامانه های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکهام کیفهری،
آثار عدم تبعیت محکومعلیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید بهه شهاکی یها مهدعی خصوصهی ابهالغ میشهود .چنانههه
محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند ،یها مرتکهب
جرم عمدی شود ،شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربهوط اعهالم
کند .
ماده  .۵۵۶محکوم علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیهق اجهرای مجهازات ،آزادی مشهروط ،تعویهق صهدور
حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ،امکان نظارت مأمور مراقبتی را بهه شهیوهای کهه قاضهی
اجرای احکام کیفری مشاص مینماید ،فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت ،که اجرای کامل نظارت
را با دشواری مواجه میسازد از قبل به اطالع قاضی اجرای احکام کیفری برساند .
ماده  .۵۵۷نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط ،قرار تعویق صهدور حکهم ،نظهام نیمهه آزادی و آزادی تحهت
نظارت سامانه های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حهبس بهه
موجب آییننامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیهر کشهور و
رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد .
تبصره – آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ،توسط رییس ستاد کل نیروهای مسهلح و
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضهاییه
میرسد .
ماده  .۵۵۸چنانهه اقامتگاه اشاا مشمول تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط ،تعویق صهدور حکهم ،نظهام نیمهه آزادی و
آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ،درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشهد ،اشهاا
مذکور می توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند .در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به
قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان ،تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را بهه قاضهی مجهری
نیابت اعالم مینماید و موارد مذکور ،تحت نظارت قاضی مرجوعالیه اجراء میشود .

بخش ششم – هزینه دادرسی
ماده  .۵۵۹شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند .مدعی خصوصی هم که به تبع امر
کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند ،باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امهور مهدنی بپهردازد .چنانههه شهاکی توانهایی
پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ،به تشایص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت
معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشهته باشهد ،دادگهاه میتوانهد او را از پرداخهت هزینهه
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دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است ،به طور موقت معاف نماید .رسیدگی به امر کیفری را نمیتهوان بهه علهت عهدم
تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت .
تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ،قاضی اجرای احکام کیفری مکلف اسهت هزینهه دادرسهی را از محهل محکومبهه
استیفاء کند مگر آنکه محکومبه از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومله از اعسار گردد .
ماده  .۵۶۰شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ،ایاب و ذهاب گواهان ،حقالزحمه کارشناسان ،مترجمان و پزشکان و سهایر
اشااصی که به تشایص مقام قضایی احضار میشوند ،وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه
پرداخت می شود ،اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد ،شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات
و تعرفههای مربوط ،در مهلت تعیین شده ،پرداخت کند .در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن
امتناع کند ،هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطالع دادستان میرسد تا به دسهتور وی
و از طریق اجرای احکام مدنی ،با توقیف و فروم اموال شاکی ،با رعایت مستثنیات دین ،معادل هزینه پرداخهت شهده أخهذ و بهه
حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود .در هر صورت از متهم هیچ هزینهای أخذ نمیشود .
تبصره  .۱در صورتی که به تشایص مقام قضایی ،شاکی قادر به پرداخت هزینههای فوق نباشد ،هزینه از اعتبارات قهوه قضهاییه
پرداخت میشود .
تبصره  .۲در موارد فوری به دستور مقام قضایی ،اقدامات موضوع این ماده ،پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود .
تبصره  .۳میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است که ظرف ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسهط
وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد .
ماده  .۵۶۱هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است .
ماده  .۵۶۲دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ،تمامی هزینههایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته اسهت،
به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند .
ماده  .۵۶۳شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شهده دادرسهی را از مدعیعلیهه
طبق مقررات مطالبه کند .دادگاه پهس از ذیحهق شهناختن وی ،مکلهف اسهت هنگهام صهدور حکهم ،مدعیعلیهه را بهه پرداخهت
هزینههای مزبور ملزم کند .
ماده  .۵۶۴درصورت محکومیت متهم ،پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است .
ماده  .۵۶۵هرگاه شاصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است ،فوت کند ،هزینهه مهذکور از مهاترک
وی وصول میشود
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بخش هفتم – سایر مقررات
ماده  .۵۶۶تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تاصیص شعبه یها شهعبی از مراجهع قضهایی
برای رسیدگی تاصصی اقدام کنند .
تبصره – شیوه تشکیل شعب تاصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجهب آییننامههای اسهت کهه
ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد .
ماده  .۵۶۷در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده(  ،)۱۴۵تبصره مهاده ( ،)۱۴۷مهواد ( )۳۴۷( ،)۲۱۵و ( )۳۴۸ایهن قهانون و در
تمام مواردیکه بهموجب مقررات این قانون ،انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ،مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولهت اسهت،
اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود .
ماده – ۵۶۸مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم اطفهال و نوجوانهان و نیروههای مسهلح مقهرر نگردیهده تهابع مقهررات
عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده – ۵۷۰از تاریخ الزم االجراء شدن ایهن قهانون ،قهوانین مهوقتی محاکمهات جزایهی (آیهین دادرسهی کیفهری) مصهوب ۵/ ۳۰
 ،۱۲۹۱/قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب  ،۱۳۱۵/ ۲/ ۶الیحه مربهوط بهه تشهکیل دیهوان
کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصهوب  ،۱۳۳۴ /۲ /۱۹مهواد(،)۲۱( ،)۱۸( ،)۱۷( ،)۱۵( ،)۶
( )۲۴( ،)۲۳( ،)۲۲و( ) ۲۵از قههانون اصههالح پههارهای از قههوانین دادگسههتری مصههوب  ،۱۳۵۶/ ۳/ ۲۵الیحههه قههانونی تشههکیل
دادگاههای عمومی مصوب  ۱۳۵۸/ ۷/ ۱۰شورای انقالب ،الیحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشهف و
تعقیب جرایم مربوط به اخالل کنندگان در امر عرضه ،توزیع و یها فهروم قنهد و شهکر میشهوند مصهوب  ۱۳۵۹/ ۴/ ۲۱شهورای
انقالب ،قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب  ،۱۳۶۶/ ۶/ ۱مواد( ) ۲۲( ،)۱۷( ،)۱۶( ،)۹( ،)۸( ،)۷( ،)۱و ( )۲۶و تبصره()۱
از ماده ( )۲۸در رابطه با امور کیفری و مواد ( )۵( ،)۳و بند (ج) و تبصرههای ( )۱و ( )۲از ماده () ۱۴و ماده ( )۱۸و تبصره ( )۱تا
( )۶از مههاده ( )۲۰از قههانون تشههکیل دادگاههههای عمههومی و انقههالب مصههوب  ،۱۳۷۳/ ۴/ ۱۵مههاده ( )۱از قههانون نحههوه اجههرای
محکومیتهای مالی مصوب  ،۱۳۷۷/ ۸/ ۱۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور کیفری) مصوب ۶/ ۲۸
 ،۱۳۷۸/ماده( )۲۱قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهه موتهوری زمینهی در مقابهل شهاص
ثالث مصوب  ،۱۳۸۷/ ۲/ ۳۱ماده ( )۳۲قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مادر و الحاق موادی بهه آن مصهوب ۱۳۷۶/ ۸/ ۱۷
مجمع تشایص مصلحت نظام ،قانون تفسیر ماده ( )۱۸قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمهومی و انقهالب مصهوب ۱۰
 ۱۳۸۷/ ۹/و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر ،نسخ میشود.
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بخش هشتم  .آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول  .کلیات
ماده  . ۵۷۱سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده میشود ،شامل دادسهرا و دادگهاه
های نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده  . ۵۷۲رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشهند ،توسهط رئهیس قهوه
قضائیه منصوب میشود.
ماده  . ۵۷۳رئیس سازمان قضائی عالوه بر ریاست اداری و نظارت بهر کلیهه سهازمانهای قضهائی اسهتانها ،ریاسهت شهعبه اول
دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و میتواند یک نفر قائم مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد.
تبصره  .ایجاد تشکیالت قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همهنین تغییر سمت یا محل خدمت آنهان
با رعایت اصل یکصدوشصتوچهارم () ۱۶۴قانون اساسی به تشایص رئیس قوه قضائیه است .رئیس سازمان قضهائی میتوانهد
پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید .
ماده  . ۵۷۴معاونان و مدیران کل سازمان قضائی میتوانند بها ابهالغ رئهیس قوهقضهائیه ،عضهو دادگهاه ههای نظهامی یهک و یها
تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره  .مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.
ماده  . ۵۷۵هرگاه در اثر وقوع جرم ،ضرر و زیان مادی به نیروهای مسهلح وارد شهود ،یگهان مربهوط مکلهف اسهت تمهام ادلهه و
مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعالم ختم دادرسی ،دادخواست ضرر و زیان خود را تسهلیم دادگهاه کنهد.
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ،مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد .
تبصره  .۱دعوای اعسار از پرداخت محکومبه موضوع این ماده ،باید به طرفیت یگان محکومله دعوای اصلی اقامه شود .
تبصره  .۲یگان متضرر از جرم ،حق طرح دعوی ،دفاع و پیگیری دعوی ،اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطهابق مقهررات مربهوط
دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست .
ماده  . ۵۷۶رسیدگی به دعوای خصوصی اشاا حقیقی و حقهوقی کهه بهه تبهع امهر کیفهری در دادگهاه ههای نظهامی مطهرح
میشود ،مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آییندادرسیمدنی است .
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ماده  . ۵۷۷تالف از مقررات مواد () ۶۱۳( ،)۶۰۷( ،)۶۰۶( ،)۵۷۵و تبصره ( )۳ماده ( )۶۰۳این قانون ،به حکم دادگاه نظامی،
موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال میشود .

فصل دوم  .تشکیالت دادسرا و دادگاه های نظامی
ماده  . ۵۷۸در مرکز هر استان ،سازمان قضائی استان متشهکل از دادسهرا و دادگهاه ههای نظهامی اسهت .در شهرسهتان هها در
صورت نیاز ،دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود .حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشایص رئیس قوه قضائیه تعیهین
میشود .
تبصره  .۱دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیهه از حیهث وظهایفی کهه برعههده دارنهد ،نظهارت دارد و
تعلیمات الزم را ارائه مینماید .
تبصره  .۲رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ،عالوه بر نظارت قضائی ،بر امور اداری نیهز
ریاست دارد .
تبصره  .۳حوزه قضائی هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ ،اجرای احکام
و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا ،هر یک دارای دفتر کل نیز میباشد .
ماده  . ۵۷۹رئیس سازمان قضائی استان ،رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بهر کلیهه شهعب دادگهاه و دادسهرای
نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد .تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیهاب آنهها بها دادسهتان
نظامیاستان است.
ماده  . ۵۸۰در صورت نیاز به تشایص رئیس قوه قضائیه ،یک یا چند شعبه از دادگاه های نظهامی اسهتان در دادسهرای نهواحی
موضوع ماده ( )۵۷۸این قانون مستقر میشود .
ماده  . ۵۸۱اختیارات و وظایف رئیس ،دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضهائی اسهتان بها رعایهت مقهررات ایهن باهش،
همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها ،دادستانهای عمومی و انقالب و سایر مقامهات
قضائی دادگستری مقرر شده است .
تبصره  .گروه شغلی ،حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیشبینی
شده است .ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ،همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد .
ماده  . ۵۸۲دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل میشوند ،عبارتند از:
الف  .دادگاه نظامی دو
109

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
ب  .دادگاه نظامی یک
پ  .دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت  .دادگاه نظامیدو زمان جنگ
ث  .دادگاه نظامی یک زمان جنگ
ج  .دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده  . ۵۸۳وظایف ،اختیارات ،صالحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو ،نظامی یک و تجدیدنظر نظهامی همهان اسهت
که در مورد دادگاه های کیفری دو ،کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این باش به نحو دیگهری
درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده  . ۵۸۴دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.
ماده  . ۵۸۵به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی میشود:
الف  .نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و باالتر شاغل میباشند.
ب  .نظامیهههان دارای درجهههه سهههرتیپ دومهههی در صهههورتی کهههه مشهههمول مقهههررات مهههاده ( )۳۰۷قهههانون آییندادرسهههی کیفهههری
مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴نباشند.
ماده  . ۵۸۶با انتااب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظهامی یهک اسهتان
بالمانع است.
ماده  . ۵۸۷هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد،
دادگاه نظامی یک حسب ارجاع ،به پروندههایی که درصالحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی مینماید .در اینصورت دادگاه
مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود.
تبصره  .هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا به جههاتی از قبیهل ّرد دادرس،
امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشهد ،رسهیدگی بهه پرونهدههای مربهوط ،حسهب مهورد در
نزدیکترین حوزه قضائی بهعمل میآید.
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ماده  . ۵۸۸دادگاه نظامی یک ،پس از شروع به رسیدگی نمیتواند به اعتبار صالحیت دادگهاه نظهامی دو ،قهرار عهدم صهالحیت
صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده  . ۵۸۹در صورت ضرورت ،برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان کهه در صهالحیت سهازمان قضهائی اسهت ،بها تصهویب
رئیس قوه قضائیه ،شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و باالتر و یا رده همتراز آنها در سهایر
نیروها برای مدت معین تشکیل میشود .تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز بهعهده یگان مربوطه است.
ماده  . ۵۹۰در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه ،به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی
به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده ( )۵۹۱این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی ،مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیهاز
تشکیل میشود.
تبصره  .۱حوزه قضائی دادگاه های نظامی زمان جنگ ،حسب مقتضیات و شرایط جنگی بها تصهویب رئهیس قهوه قضهائیه تعیهین
میشود.
تبصره  .۲دادگاه های نظامی دو ،نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ ،حسهب مهورد
برابر مقررات دادرسی زمان جنگ ،به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند.
ماده  . ۵۹۱جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب مییابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ،عبارتند از:
الف  .کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی
ب  .جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی
پ  .جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ،گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد .
ماده  . ۵۹۲ترکیب ،صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده بهرای سهایر دادگهاه
های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود .
ماده  . ۵۹۳دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل میشود و در صورت عهدم تشهکیل،
دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم ،وظایف آن را انجام میدهد .
تبصره  .قضات سازمان قضائی با ابالغ رئیس قوه قضائیه میتوانند با حفق سمت ،حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگهاه
نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند .
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ماده  . ۵۹۴رئیس شعبه اول دادگاهتجدیدنظر نظامی زمان جنگ ،برکلیه شعب دادگاه ها و دادسراینظامی زمان جنگ ،نظارت
و ریاست اداری دارد و در غیابوی ریاست اداری بهعهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی
مربوط است.
ماده  . ۵۹۵پس از انحالل دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ ،پروندههای مربوط حسب مورد در دادسهرا و دادگهاه ههای
نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی میشود.
تبصره  .دادگاه های نظامی زمان جنگ ،با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند.
ماده  . ۵۹۶پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عههده قرارگهاه عملیهاتی محهل تشهکیل
دادگاه های مزبور است.

فصل سوم  .صالحیت
ماده  . ۵۹۷به جرائم مربوط به وظایف خا
در سازمان قضائی رسیدگی میشود.

نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح بهجز جرائم در مقام ضهابط دادگسهتری

تبصره  .۱رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبهری اجهازه فرمودهانهد در دادگهاه هها و دادسهراهای سهازمان
قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود ،مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است.
تبصره  .۲منظور از جرائم مربوط به وظایف خا نظامی و انتظامی ،جرائمهی اسهت کهه اعضهای نیروههای مسهلح در ارتبهاط بها
وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره  .۳رهایی از خدمت مانع رسیدگی بهجرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمیشود.
تبصره  .۴جرم در مقام ضابط دادگستری ،جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و
یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب میشوند .
ماده  . ۵۹۸به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایهران مرتکهب جهرم شهوند و مطهابق قهانون،
دادگاه های ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند ،چنانهه از جرائمیباشد که در صالحیت سهازمان قضهائی اسهت ،در
دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود .
ماده  . ۵۹۹به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صالحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربهوط
به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی میشود .
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ماده  . ۶۰۰در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان ،نظهر دادگهاه
ّ
نظامی یک متبع است .در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگهاه نظهامی دو زمهان جنهگ در
حوزه قضائی یک استان ،نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ الزماالتباع است .
ماده  . ۶۰۱در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یهک حهوزه قضهائی،
ّ
نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است .

فصل چهارم  .کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول  .ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده  . ۶۰۲ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمهات دادسهتان نظهامی و دیگهر مقامهات قضهائی مربهوط در
کشف جرم ،حفق آثار و عالئهم و جمهعآوری ادلهه وقهوع جهرم ،شناسهایی ،یهافتن مهتهم و جلهوگیری از فهرار و یها مافیشهدن او،
تحقیقات مقدماتی ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند .
ماده  . ۶۰۳مأموران زیر پس ازکسب مهارت های الزم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی میباشند:
الف  .مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب  .مأموران حفاظت اطالعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریتها و وظایف قانونی
پ  .مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح
ت  .فرماندهان ،افسران و درجهداران آموزمدیده نیروی انتظامی
ث  .افسران و درجهداران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج  .مقامات و مأمورانی که بهموجب قوانین خا

در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند .

تبصره  .۱رؤسا ،معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط بهه زنهدانیان نظهامی و همهنهین مهأموران
حفاظتاطالعات وزارت اطالعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صالحیت رسیدگی سازمان قضهائی اسهت ،ضهابط
نظامی محسوب میشوند .
تبصره  .۲کارکنان وظیفه ،ضابط نظامی محسوب نمیشوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه میکنند و
مسؤولیت اقدامات انجامشده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست .
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تبصره  .۳اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی بهعههده ضهابطان نظهامی مربهوط
است .
ماده  . ۶۰۴سازمان قضائی مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های الزم و ایفای
وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید .
تبصره  .آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و بها همهاهنگی
ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد .
ماده  . ۶۰۵در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم ،وظایف آنان بهوسیله ضهابطان دادگسهتری انجهام میشهود و پهس از
حضور ضابطان نظامی ،ادامه تحقیقات به آنان محول میشود ،مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتااذ نمایهد .در ایهن مهورد
ریاست و نظارت بر ضابطان بهعهده دادستان نظامی است .
ماده  . ۶۰۶در موارد ضروری که به تشایص قاضی رسیدگیکننده ،انجام تحقیقات مقدماتی ،جمعآوری دالیل ،بررسهی صهحنه
جرم ی ا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محهول میشهود ،فرمانهده یگهان محهل وقهوع جهرم ،مکلهف بهه
همکاری با آنان است .همهنین وی میتواند بهمنظور رعایت مقررات و نظامات راجع بهه اسهرار نظهامی ،یهک نفهر نماینهده بهرای
همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید .
ماده  . ۶۰۷دادستان نظامی بهمنظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یکبار مورد
بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ،مراتب را در دفتر ماصوصی که به این منظور تهیه میشود ،قیهد و دسهتورهای الزم را صهادر
میکند .مسؤوالن یگان مربوط مکلف به همکاری هستند .
ماده  . ۶۰۸فرماندهان و مسؤوالن نظامی و انتظامی مکلفند بهمحال اطالع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود ،مراتب را به
مرجع قضائی صالح گزارم کنند .متالف از مقررات این ماده به مجهازات جهرم کتمهان حقیقهت مقهرر در قهانون مجهازات جهرائم
نیروهای مسلح محکوم میشود .
تبصره  .تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری ،انضباطی ،تشویقات ،آموزمهای طی شده ،سوابق پزشهکی و سهایر امهوری
که میتواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال میشود .
ماده  . ۶۰۹ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط برعهده دارند ،با دادستان نظامی است .سایر
قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند ،حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارند .
تبصره  .ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی کهه حسهب قهانون ،ضهابط تلقهی نمهی شهوند ،موجهب محکومیهت
انتظامی تا درجه چهار است .
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ماده  . ۶۱۰نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی بهعهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذیربط است
و درصورتیکه یگان مربوط در محل ،دژبان نداشته باشد ،توسط نیروی انتظامی صورت میگیرد ،مگر اینکه مرجع قضائی دستور
خاصی صادر نماید که در اینصورت برابر دستور انجام میشود .در هرصورت هزینه نقل و انتقال بهعهده یگان بدرقه کننده است .
ماده  . ۶۱۱یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارم فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بالفاصله بهه حهوزه وظیفهه عمهومی
اعزامکننده ،دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعالم نمایند .
تبصره  .مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی ،برابر مقررات
دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند .
ماده  . ۶۱۲سایر وظایف ،اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامیدر محدوده صهالحیت دادسهرا و دادگهاه ههای نظهامی بهه
شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است .
ماده  . ۶۱۳قضات سازمان قضائی میتوانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطالع فرمانده یگان یا رئهیس یها مسهؤول قسهمت
مربوط ،تحقیقات و اقدامات الزم را درباره جرائمی که در صالحیت آنان اسهت خهود یها از طریهق ضهابطان نظهامی انجهام دهنهد.
مسؤوالن و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری میباشند .
مبحث دوم  .کارشناسی

ماده  . ۶۱۴در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی ،فنی ،مالی ،نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسهی داشهته باشهد،
مرجع رسیدگیکننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر مینماید .
تبصره  .۱در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامیباشد یا بهه تشهایص مرجهع قضهائی ،اظههارنظر کارشناسهان نیروههای
مسلح ضروری باشد ،نیروهای مسلح مکلفن.د نسبت به تأمین کارشن.اس.ان مورد نیاز و پ.رداخهت ههزین.ه کارشناسهی اقهدام
نمایند .
تبصره  .۲شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی ،تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی ،نحهوه رسهیدگی بهه
تالفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن ایهن قهانون توسهط سهتادکل
نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد .
مبحث سوم  .احضار

ماده  . ۶۱۵احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطالعات از طریق فرمانده یا مسؤول مهافوق انجهام میگیهرد ،امها در مهوارد
ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد ،احضار از محل اقامهت صهورت میگیهرد و مراتهب بهه اطهالع
فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد .
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تبصره  .۱نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤوالن نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصهویب فرمانهدهی کهل
قوا میرسد .
تبصره  .۲ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ در محل اقامت ،بدون استفاده از لبهاس رسهمی و بها ارائهه کهارت شناسهایی انجهام
میشود .
ماده  . ۶۱۶هرگاه ابالغ احضاریه بهعلت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر بهه طریهق دیگهری ههم مقهدور
نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی ،متهم یک نوبت بهوسیله یکی از روزنامههای کثیراالنتشار کشوری یا
محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی ،احضار میشهود ،چنانههه مهتهم پهس از انقضهای مهلهت مقهرر حضهور نیابهد،
رسیدگی طبق مقررات ادامه مییابد .
تبصره  .در جرم فرار از خدمت ،ابالغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است ،ابالغ
قانونی محسوب میشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه مییابد .
ماده  . ۶۱۷درصورتیکه به تشایص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح ،حیثیت اجتماعی متهم ،عفت و یها امنیهت
عمومی ،ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد ،درجه یها موضهوع اتههام و
یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود .
مبحث چهارم  .قرار بازداشت موقت

ماده  . ۶۱۸در زمان جنگ ،صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف  .جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فیاالرض
ب  .جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر
پ  .شورم مسلحانه
ت  .لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیهای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضهروری اعهالم
شده
ث  .ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سالح ،نسبت به مافوق
ج  .قتل عمدی
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چ  .فرار از جبهه
ح  .فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار ،ضد انقالب ،اشرار و قاچاقهیان مسلح
خ  .فرار همراه با سالح گرم یا توسط هواپیما ،بالگرد ،کشتی ،ناوچه ،تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سالح جنگی
د .فرار به سوی دشمن
ذ .فرار با تبانی یا توطئه
ر .سرقت سالح و مهمات و وسایل نظامی در هنگهام اردوکشهی یها مأموریهت آمادهبهام یها عملیهات رزمهی یها در منطقهه جنگهی
درصورت اخالل در مأموریت یگان و یا حمل سالح ظاهر یا مافی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
ز .تاریب ،آتشزدن ،از بین بردن و اتالف عمدی تأسیسات ،ساختمان ها ،استحکامات نظامی ،کشتی ،هواپیمها و امثهال آنهها،
انبارها ،راه ها ،وسایل دیگر ارتباطی و ماابراتی یا الکترونیکی ،مراکز نگهداری اسناد طبقهبنهدی شهده مهورد اسهتفاده نیروههای
ً
مسلح ،وسایل دفاعی ،تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی ،مهمات و مواد منفجره اعهم از اینکهه مرتکهب شاصها اقهدام نمایهد یها
دیگری را وادار به آن کند .
تبصره  .در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد ،مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند .
ماده  . ۶۱۹درخصو قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم میشود ،مرجهع قضهائی نظهامی
رسیدگیکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعالم نماید .
تبصره  .مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه ها صورت میگیرد نیز الزماالجراء است .
مبحث پنجم  .مرور زمان

ماده  . ۶۲۰کارکنان فراری نیروهای مسلح تا بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننماینهد ،فهرار آنهان
مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمیشود .
ماده  . ۶۲۱مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسهلح در مهواردی کهه ارتکهاب
این جرم برابر مقررات استادامی مربوط ،مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد ،قابل اعمال نیست .
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ماده  . ۶۲۲صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسهبت بهه جهرم فهرار از خهدمت
کارکنان پایور نیروهای مسلح که بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند،
موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمیشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیگیرد .
ماده  . ۶۲۳درخصو جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است ،ایامی که مهتهم یها محکومعلیهه
برخالف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است ،جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود .
ماده  . ۶۲۴ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صالحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ ،یکسال پس از اعالم پایان جنهگ و
در مورد جرائم در صالحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ ،سهسال پس از اعالم پایان آن است .

فصل پنجم  .وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده  . ۶۲۵در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونهده مشهتمل بهر اسهناد و اطالعهات سهری و بههکلی سهری اسهت و
رسیدگی به آنها در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است ،طرفین دعوی ،وکیل یا وکالی خود را از بین وکهالی رسهمی
دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد ،انتااب مینمایند .
تبصره  .تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمانجنگ تابع مقررات مذکور در اینماده است.
ماده  . ۶۲۶وکالی دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند ،مگر اینکه در تعهدات بینالمللهی
به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم  .ترتیب رسیدگی ،صدور و ابالغ رأی
ماده  . ۶۲۷رئیس سازمان قضائی میتواند ارجاع پروندهها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تههران تفهویال
کند .ارجاع پروندهها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامیاستان تهران بهر عههده رؤسهای دادگهاه ههای تجدیهدنظر
نظامی به ترتیب شماره شعبه است .
ماده  . ۶۲۸ارجاع پروندهها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضهائی اسهتان ،بهعههده معهاون و در غیهاب وی بهعههده
رؤسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو بهترتیب شماره شعبه است .
ماده  . ۶۲۹هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ،دادگهاه میتوانهد
به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید .
ماده  . ۶۳۰در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ،رسیدگی غیابی صورت نمیگیرد .
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ماده  . ۶۳۱چنانهه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ،شاص یا اشاا بیگناهی مقتول یا
مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیهب صادرشهود ،بنها بهه تقاضهای اولیهای دم یها
متضرر بدون تقدیم دادخواست ،پرونده جهت تعیین تکلیف درخصو پرداخت دیه و خسارت توسهط سهازمان متبهوع بهه دادگهاه
نظامی ارسال میشود .دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید .عهدم حضهور نماینهده مهانع
رسیدگی و صدور رأی نیست .
ماده  . ۶۳۲دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت
از خداوند متعال ،با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ،در همان جلسه و در صورت عدم امکهان در
اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی میکند .
ماده  . ۶۳۳انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاه های نظامی ممنوع است .اما رئیس سهازمان قضهائی در مهوارد ضهروری و در
صههورت اقتضههای مصههلحت ،می توانههد اطالعههات مربههوط بههه آراء قطعههی دادگههاه هههای نظههامی را جهههت انتشههار در اختیههار پایگههاه
اطالعرسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد .
تبصره  .در مواردی که به تشایص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی ،جهت پیشگیری از جرم آموزم ضروری باشهد ،بهه
میزان الزم اطالعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می گیرد.

فصل هفتم  .تجدیدنظر و اعادهدادرسی
ماده  . ۶۳۴آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همهان
استان و یا دیوانعالیکشور قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی است.
ماده  . ۶۳۵آراء دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجهامخواهی ماننهد آراء سهایر دادگهاه ههای کیفهری
است ،مگر آنکه در این باش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده  . ۶۳۶آراء قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ ،ظرف هفتاد و دو ساعت از زمهان ابهالغ ،قابهل
تجدیدنظر یا فرجامخواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالیکشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده ،رسیدگی
و رأی مقتضی را صادر نماید ،مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل قانونی از قبیل نقهص تحقیقهات مقهدور نباشهد کهه در
اینصورت باید علت تأخیر بهطور مستدل در پرونده قید شود.
ماده  . ۶۳۷عالوه بر اشاا مندرج در ماده ( )۴۷۵قانون آییندادرسی کیفری رئیس سهازمان قضهائی نیهز نسهبت بهه احکهام
قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

119

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
ماده  . ۶۳۸درصورتیکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خا خدمتی محکومعلیه مانند محرومیت از ترفیهع
کارکنان بازنشسته ،قابل اجراء نباشد ،دادستان نظامی مطابق ضوابط ،حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجهام را دارد .در
اینصورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام میکند.

فصل هشتم  .اجرای احکام
ماده  . ۶۳۹اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آییندادرسی کیفری بهعهده دادسهرای نظهامی صهادرکننده
کیفرخواست است .در موارد احاله و عدم صالحیت ،اجرای احکام دادگاه ها ،بهترتیب برعهده دادسرای مرجع محالالیه و مرجهع
صالح به رسیدگی است.
ماده  . ۶۴۰پس از قطعیت آراء دادگاه ها ،قاضی اجرای احکام مکلف است خالصهای از رأی را به یگان مربوط ابالغ نماید.
تبصره  .مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس الزماالجراء است.
ماده  . ۶۴۱عالوه بر موارد پیشبینی شده در قانون ،در مورد محکومیت به مجازاتهای زیر ،ایام بازداشت قبلهی بهه شهرح زیهر
محاسبه می شود:
الف  .کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب  .کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ  .کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره  .در مورد محکومیت به کسر حقوق ،احتساب ایام بازداشت قبلی ،برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است .
ماده  . ۶۴۲اجرای دستورها و آراء الزماالجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام ،وجهالکفالهه یها وثیقهه و نیهز جهزای
نقدی ،وصول دیه ،رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروم اموال ،در سازمان قضائی
برعهده قاضی اجرای احکام است .

فصل نهم  .زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
ماده  . ۶۴۳متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایهت مقهررات اجرائهی سهازمان زنهدانها و اقهدامات تهأمینی و
تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندانهای مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میشوند .نگهداری محکومان
و متهمان در یک مکان ممنوع است .
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مااده  . ۶۴۴در صهورت تقاضهای متهمهان و محکومههان نظهامی سهایر مراجهع قضههائی و موافقهت دادسهتان مربهوط و دادسهتان
نظامیاستان ،این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندانهای نظامی سپری می نمایند.
تبصره  .محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیهت آنهان منجهر بهه اخهراج میشهود ،بها رعایهت
مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.
ماده  . ۶۴۵تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یها ظرفیهت پهذیرم آنهها متناسهب بها تعهداد
متهمان و محکومان نظامی نباشد ،سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افهراد مزبهور را در بنهد اختصاصهی
نظامیان نگهداری نماید.
ماده  . ۶۴۶نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایهت آییننامهه اجرائهی سهازمان زنهدانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد .
ماده  . ۶۴۷دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامیحوزه قضائی خود نظارت کامهل دارد .اجهرای ایهن مهاده
نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده  . ۶۴۸مواردیکه مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم نیروهای مسهلح مقهرر نگردیهده اسهت ،تهابع مقهررات عمهومی آیهین
دادرسی کیفری است.

بخش نهم  .دادرسی الکترونیکی
ماده  . ۶۴۹به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی ،برنامههریزی میانمهدت و بلندمهدت و تهدوین آییننامهههای الزم
برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها« ،شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این باش
به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل میشود:
الف  .رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب  .معاون حقوقی قوه قضائیه
پ  .رئیس دیوان عالی کشور
ت  .دادستان کل کشور
ث  .رئیس دیوان عدالت اداری
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ج  .رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
چ  .رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح  .رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
خ  .رئیس سازمان بازرسی کل کشور
د .رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذ .معاون آموزم و تحقیقات قوه قضائیه
ر .معاون راهبردی قوه قضائیه
ز .مسؤول حفاظت و اطالعات قوه قضائیه
ژ .وزیر دادگستری
س  .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
م  .فرمانده نیروی انتظامی کشور
 .یکنفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتااب مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظر
ض  .سه نفر به انتااب رئیس قوه قضائیه
تبصره  .۱شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قهوه قضهائیه قابهل
اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره  .۲دبیر شورا میتواند حسب مورد از مسؤوالن مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد .
تبصره  .۳دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده  . ۶۵۰به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دسهتیابی روزآمهد بهه آمهار و گهردم کهار
قضائی در سراسر کشور و همهنین ارائه آمار و اطالعات دقیق و تفصیلی در خصو جرائم ،متهمان ،بزهدیهدگان و مجرمهان و
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سایر اطالعات قضائی« ،مرکز ملی دادههای قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با استفاده از افهراد موثهق
راهاندازی میشود .
تبصره  .۱نحوه و میزان دسترسی مراجع ذیصالح قضائی به اطالعات این مرکز به موجب آییننامهای است که ظرف سههماه از
تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره  .۲اسناد ،مدارک و اطالعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آییننامهای که ظرف سههماه از تهاریخ تصهویب
این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد ،در اختیهار مراکهز علمهی ،پژوهشهکدهها و پژوهشهگران قهرار
میگیرد .استفاده از اسناد ،مدارک و اطالعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشاا شود .انتشار اطالعات مربهوط
به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام ،نام خانوادگی ،شمارهپستی و شمارهملی آنان جز در مواردی کهه قهانون تجهویز کنهد،
ممنوع است.
ماده  . ۶۵۱کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه ،نظیر دیهوان عهدالت اداری ،سهازمان بازرسهی کهل کشهور ،سهازمان زنهدانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان پزشکی قانونی ،سازمان قضهائی نیروههای مسهلح و
مراجع ذیربط در عفو و باشودگی و سجل کیفری ،و روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ،موظفند کلیه اطالعات خهود را در مرکهز
ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره  .۱آییننامه اجرائی نحوه دسترسی به اطالعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادههای قوه قضهائیه توسهط آن قهوه تهیهه
میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره  .۲مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها ،هیأتها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطالعات مرتبط با امورقضائی
خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده  . ۶۵۲قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ،ضابطان و دستگاه های تابعه خود
و نیز سایر اشاا حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطالعات آنها نیاز اسهت« ،شهبکه ملهی عهدالت» را بها بههکارگیری
تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند.
تبصره  .مراجع قضائی میتوانند استعالمات قضائی و کسب اطالعات الزم را از طریق شبکه ملی عهدالت بههعمل آورنهد .در ایهن
صورت دستگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی و شاصیتهای حقوقی موظفنهد پاسهخ الزم را از طریهق شهبکه مزبهور
اعههالم کننههد .مسههتنکف از مفههاد ایههن تبصههره مشههمول مههاده ( )۵۷۶قههانون مجههازات اسههالمی  -کتههاب پههنجم تعزیههرات مصههوب
 -۱۳۷۵/۳/۲است (.اصالحی )۱۳۹۵
ماده  . ۶۵۳قوهقضائیه موظف است اطالعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوهقضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.
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الف  .اهداف ،وظایف ،سیاستها ،خطمشیها و ساختار کالن مدیریتی و اجرائی قوهقضائیه به همراه معرفهی مسهؤوالن و شهرح
وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب  .نشانی ،شماره تماس و پیوند به تارنمای (وبسایت) تمامی معاونتها و دادگسهتریهای اسهتانها ،دسهتگاه ههای تابعهه قهوه
قضائیه ،وزارت دادگستری ،کانونهای وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ  .کلیه قوانین الزم االجراء ،آراء وحدت رویهه هیهأت عمهومی دیهوان عهالی کشهور و آراء هیهأت عمهومی دیهوان عهدالت اداری،
باشنامههای رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ت  .آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشایص قاضی اجرای احکام خهالف عفهت عمهومی یها امنیهت ملهی نباشهد بهه
صورت برخط (آنالین) برای تحلیل و نقد صاحبنظران و متاصصان با حفق حریم خصوصی اشاا
ث  .خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذیصالح سایر کشورها بهر پایهه اسهناد و معاههدههای همکهاری حقهوقی بینالمللهی و
اطالعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی بهاتباع سایر کشورها
ج  .آموزم آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ  .اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی  -قضائی
ماااده  . ۶۵۴قههوه قضههائیه موظههف اسههت بههرای دادگسههتری اسههتانهای سراسههر کشههور ،و دسههتگاه هههای تابعههه قههوه قضههائیه،
تارنمای(وبسایت) اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطالعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگهدارند:
الف  .نمودار تشکیالتی دادگاه ها ،به تفکیک تاصص و سلسله مراتب قضائی ،بههمراه معرفی مسؤوالن و شرح وظایف و نحوه
ارتباط با آنان
ب  .نشانی و شماره تماس دادگاه ها ،سایر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ  .پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاه های ذیربط
ت  .کلیه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی ،مانند بهای منطقهای امالک
ث  .آموزم آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج  .سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
چ  .اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی  -قضائی
124

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
ماده  . ۶۵۵در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قهوانین و مقهررات موضهوعه اعهم از حقهوقی و کیفهری ،سهند،
مدرک ،نوشته ،برگه اجرائیه ،اوراق رأی ،امضاء ،اثر انگشت ،ابالغ اوراق قضائی ،نشانی و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی
یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مهواد ایهن قهانون و تبصهرههای آن کهافی و معتبهر
است.
ً
تبصره  .۱در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی ،نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا
نحوه تبادل اطالعات الکترونیکی از اعتبهار باشهیدن بهه محتهوا و آثهار قهانونی آن خهودداری نمهود .قهوه قضهائیه موظهف اسهت
سامانههای امنیتی الزم را جهت تبادل امن اطالعات و ارتباطات بین اصحاب دعهوی ،کارشناسهان ،دفهاتر خهدمات الکترونیهک
قضائی ،ضابطان و مراجع قضائی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید .
تبصره  .۲قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت بهه ایجهاد
دفاتر خ دمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ،نسبت به ایجاد کانون دفهاتر خهدمات الکترونیهک قضهائی ،بها
استفاده از ظرفیت باش خصوصی اقدام نماید .دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند از بین دفهاتر اسهناد رسهمی و غیهر آن
انتااب یا تأسیس شوند .آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط شورا تهیهه میشهود و
به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره  .۳مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیهار قهوه قضهائیه قهرار دهنهد ،و در
صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک  ،مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات الزم برای دسترسهی بهه
پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
ماده  . ۶۵۶به منظور حفق صحت و تمامیت ،اعتبار و انکارناپذیری اطالعات مبادلهشده میان شهروندان و محاکم قضائی ،قوه
قضائیه موظف است تمه یدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی ،احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد .
تبصره  .قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادلهه اطالعهات
امن راه اندازی نماید.
ماده  . ۶۵۷مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضهائیه موظهف اسهت بهه منظهور اجهراء و توسهعه خهدمات پرداخهت الکترونیکهی
هزینههای دادرسی و سایر پرداختهای مربوط بهدادرسی و اجرای حکم توسهط شههروندان ،اقهدام و راهنمهایی الزم را بهه عمهل
آورد.
تبصره  .در راستای ترغیب شهروندان به بهرهبرداری از دادرسی الکترونیکی ،در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد()۵%
و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود .
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ماده  . ۶۵۸قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی الزم را برای حفق حریم خصوصی افراد و تهأمین امنیهت دادهههای
شاصی آنان ،در چهارچوب اقدامات این باش فراهم آورد.
ماده  . ۶۵۹به کارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس و سایر سهامانههای ارتباطهات الکترونیکهی بهه منظهور تحقیهق از اصهحاب
دعوی ،اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت ،اعتبار اظهارات فهرد مهورد نظهر و ثبهت
مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده  . ۶۶۰چنانهه اشااصی که دادههای موضوع ایهن باهش را در اختیهار دارنهد ،موجبهات نقهال حهریم خصوصهی افهراد یها
محرمانگی اطالعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشاا فاقد صالحیت قهرار دهنهد ،بهه
حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده  . ۶۶۱چنانهه اشااصی که مسؤول حفق امنیت مرا کز ،سامانههای رایانهای و ماابراتی و اطالعات موضهوع ایهن باهش
هستند یا دادهها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی یا بیمباالتی یا عهدم مههارت یها
عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهای بهوسیله یا علیهه دادههها و سهامانههای رایانههای و ماهابراتی را
فراهم آورند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پهنج سهال یها جزاینقهدی از ده تها صهدمیلیون ریهال محکهوم
خواهند شد.
ماده  . ۶۶۲قوه قضائیه موظف است برای آموزم دادرسی الکترونیکی به قضات ،کارکنان قضائی ،دستگاه های تابعه قضائی و
مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده  . ۶۶۳آییننامه های اجرائی این باش ،ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصهویب رئهیس قهوه
قضائیه میرسد.

بخش دهم  .آیین دادرسی جرائم رایانهای
ماده  . ۶۶۴عالوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین ،دادگاه های ایران صالحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف  .دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم بهکار رفتهاند که به ههر نحهو در سهامانههای رایانههای و ماهابراتی یها
حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جمهوریاسالمیایران ذخیره شود.
ب  .جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبهباالی کد کشوری ایران )  ( . irارتکاب یابد.
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پ  .جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و ماهابراتی و تارنماههای مهورد اسهتفاده یها تحهت
کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه
تارنماهای دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت  .جرائم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشاا
باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

کمتر از هجده سال ،اعم از اینکه بزه  دیده یا مرتکهب ایرانهی یها غیرایرانهی

ماده  . ۶۶۵چنانهه جرم رایانه ای درصالحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارم شهود ،ولهی محهل وقهوع آن معلهوم
نباشد ،دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد .درصورتیکه محل وقوع جرم مشاص نشود ،دادسرا
پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می  کند و دادگاه مربهوط نیهز رأی مقتضهی را
صادر میکند.
ماده  . ۶۶۶قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت ،شعبه یها شهعبی از دادسهراها ،دادگهاه ههای کیفهری یهک ،کیفهری دو،
اطفال و نوجوانان ،نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصا دهد.
تبصره  .مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتااب میشوند .
ماده  . ۶۶۷ارائه  دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده  های ترافیهک را حهداقل تها شهشماه پهس از ایجهاد حفهق نماینهد و
اطالعات کاربران را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره  .۱داده ترافیک ،هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و ماابراتی تولید میکنند تا
امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد .این داده  ها شامل اطالعاتی از قبیل مبهدأ ،مسهیر ،تهاریخ ،زمهان ،مهدت و
حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره  .۲اطالعات کاربر ،هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات ،امکانات فنی مهورد اسهتفاده و
مدت زمان آن ،هویت ،نشانی جغرافیایی یا پسهتی یها قهرارداد اینترنهت)  ، ( IPشهماره تلفهن و سهایر مشاصهات فهردی را شهامل
میشود.
ماده  . ۶۶۸ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشهتراک و
محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده  . ۶۶۹هرگاه حفق داده های رایانه ای ذخیرهشده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد ،مقامقضائی می تواند دستور حفاظت
از آنها را برای اشااصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند .در شرایط فوری ،نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از
بین رفتن دادهها ،ضابطان قضائی میت وانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چههار سهاعت بهه اطهالع
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مقام قضائی برسانند .چنانهه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشاا از اجرای این دستور خودداری یا داده
های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشااصی که دادههای مز بور به آنها مربوط مهی  شهود را از مفهاد دسهتور صهادره آگهاه کننهد،
ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشاا به حبس از نود و یک روز تا ششماه یا
جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند.
تبصره  .۱حفق داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره  .۲مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سهماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ماده  . ۶۷۰مقام قضائی می  تواند دستور ارائه داده  های حفاظت شده مذکور در مواد ( )۶۶۸( ،)۶۶۷و ( )۶۶۹این قانون را بهه
اشاا یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد .خودداری از اجرای این دستور و همهنین عدم نگهداری وعهدم مواظبهت
از این دادهها موجب مجازات مقرر در ماده () ۶۶۹این قانون میشود.
ماده  . ۶۷۱تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و ماابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که
ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده  . ۶۷۲تفتیش و توقیف داده  ها یا سامانه  های رایانه ای و ماابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشااصی که به نحهوی
آنها را تحت کنترل قانونی دارند ،نظیر متصدیان سامانه  ها انجام میشود .درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانههه
تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند ،قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشاا
مذکور را صادر میکند.
ماده  . ۶۷۳دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی از جمله اجرای دسهتور در محهل یها خهارج از آن ،مشاصهات مکهان و
محدوده تفتیش و توقیف ،نوع و میزان داده های مورد نظر ،نوع و تعداد سات افزارها و نرم افزارها ،نحوه دسهتیابی بهه داده
های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.
ماده  . ۶۷۴تفتیش دادهها یا سامانههای رایانه ای و ماابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف  .دسترسی به تمام یا باشی از سامانههای رایانه ای یا ماابراتی
ب  .دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ  .دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده
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ماده  . ۶۷۵در توقیف داده  ها ،با رعایت تناسب ،نوع ،اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم ،به روشهایی از قبیل چاپ داده  هها،
تصویربرداری از تمام یا باشی از داده ها ،غیرقابل دسترس کردن داده  ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضهبط
حاملهای داده عمل میشود .
ماده  . ۶۷۶در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا ماابراتی توقیف میشوند:
الف  .داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب  .تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سات افزاری امکان پذیر نباشد.
پ  .متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت  .تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد.
ث  .تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود .
ماده  . ۶۷۷توقیف سامانههای رایانه ای یا ماابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جهرم بها روشههایی از قبیهل
تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه ،مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد .
ماده  . ۶۷۸چنانهه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیهف ،تفتهیش دادهههای مهرتبط بها جهرم ارتکهابی در سهایر سهامانههای
رایانه ای یا ماابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ،ضهابطان بها دسهتور مقهام قضهائی دامنهه تفتهیش و
توقیف را بهسامانههای دیگر گسترم میدهند و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند.
ماده  . ۶۷۹توقیف داده ها یا سامانههای رایانه ای یا ماابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشاا یا
اخالل در ارائه خدمات عمومیشود  ،ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفهق امنیهت کشهور ضهرورت
داشته باشد .
ماده  . ۶۸۰در جایی که اصل داده ها توقیف می  شود ،ذی  نفع حهق دارد پهس از پرداخهت هزینهه از آنهها کپهی دریافهت کنهد،
مشروط به اینکه ارائه داده  های توقیفشده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و بهه رونهد تحقیقهات لطمهه  ای وارد نسهازد و
داده ها مجرمانه نباشد.
ماده  . ۶۸۱در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا ماابراتی توقیف میشود ،قاضی موظف است با لحاظ نوع و
میزان داده ها و نوع و تعداد سات افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی ،در مهلهت متناسهب و متعهارف
برای آنها تعیین تکلیف کند.

129

قانون آیین دادرسی کیفری  -مصوب -۱۳۹۲
ماده  . ۶۸۲متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و ماهابراتی ،اعتهراض
کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید .به درخواست یادشده خارج از نوبهت رسهیدگی
میشود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده  . ۶۸۳کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه  های رایانه ای یا ماابراتی مطابق مقررات راجهع بهه
کنترل ارتباطات ماابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره  .دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ،نظیر پیامنگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت
مقررات مربوط است.
ماده  . ۶۸۴آییننامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکهی جمعآوریشهده ظهرف شهشماه از تهاریخ الزماالجهراء
شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعهات تهیهه میشهود و بهه تصهویب رئهیس قهوه
قضائیه میرسد.
ماده  . ۶۸۵چنانهه دادههای را یانه ای توسط طرف دعوی یا شاص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد ،ایجاد یا پردازم یا ذخیهره
یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا ماابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که بهه صهحت و تمامیهت ،اعتبهار و انکارناپهذیری
داده ها خدشه وارد نشود ،قابل استناد است.
ماده  . ۶۸۶کلیه مقررات مندرج در این باش ،عالوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکهی در آنهها مهورد
استناد قرار می گیرند نیز میشود.
ماده  . ۶۸۷در مواردی که در این باش برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آییندادرسی پیشبینی نشهده
است ،تابع مقرراتعمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش یازدهم  .آییندادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده  . ۶۸۸هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشاا حقوقی وجود داشته باشد ،عالوه بر احضار شاص حقیقی که اتهام
متوجه او می باشد ،با رعایت مقررات مربوط به احضار ،به شاص حقوقی اخطار می شود تها مطهابق مقهررات نماینهده قهانونی یها
وکیل خود را معرفی نماید .عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره  .فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شاص حقوقی شده است ،نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود.
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ماده  . ۶۸۹پس از حضور نماینده شاص حقوقی ،اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود .حضور نماینده شاص حقوقی
تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شاص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون
برای متهم ،در مورد وی اعمال نمیشود.
ً
ماده  . ۶۹۰در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شاص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهای تأمینی
زیر امکانپذیر است .این قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف  .قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند.
ب  .قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شهاص حقهوقی از قبیهل انحهالل ،ادغهام و تبهدیل کهه باعهث دگرگهونی یها از دسهت دادن
شاصیت حقوقی آن شود .تالف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نهوع از مجازاتههای تعزیهری درجهه هفهت یها هشهت بهرای
مرتکب است.
ماده  . ۶۹۱در صورت توجه اتهام به شاص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بالمانع است.
ماده  . ۶۹۲در صورت انحالل غیر ارادی شاص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یها موقهوفی اجهراء صهادر مهی شهود.
مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است .در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقهررات مربهوط
اقدام میشود.
ماده  . ۶۹۳اجرای احکام مربوط به اشاا

حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

ماده  . ۶۹۴در صورتی که شاص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعهدد باشهد ،مسهؤولیت کیفهری تنهها متوجهه
شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است .در صورتی که شعبه یا واحهد زیرمجموعهه بهر اسهاس تصهمیم مرکزیهت اصهلی
شاص حقوقی اقدام کند ،مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شاص حقوقی نیز میباشد.
ماده  . ۶۹۵اظهارات نماینده قانونی شاص حقوقی علیه شاص حقوقی اقرار محسوب نمیشود و اتیان سهوگند نیهز متوجهه او
نیست.
ماده  . ۶۹۶در مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جهرائم اشهاا حقهوقی مقهرر نشهده اسهت مطهابق مقهررات عمهومی
آییندادرسی کیفری که در مورد این اشاا قابل اجراء است اقدام میشود.
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بخش دوازدهم  .سایرمقررات
ماده  . ۶۹۷دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد ( )۶۵۲( ،)۶۵۰و ( )۶۵۴تا ( )۶۵۶این قانون بها توجهه بهه
بندهای (ح) و (ف) ماده ( )۲۱۱قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در مدت باقیمانده اجهرای آن عمهل
نماید .بار مالی اضافی ناشی از اجرای اینقانون از محل افزایش درآمدهای قانون آییندادرسی کیفری تأمین میگردد.
ماده  . ۶۹۸از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ،ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنهایی مصهوب ۳/ ۲
 ،۱۳۳۹/قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسهالمی ایهران مصهوب  ۱۳۶۴/۲/۲۲بههجز مهواد ( )۸( ،)۴و ( )۹آن قهانون،
قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب  ،۱۳۶۸/۴/۲۰قانون تجدیدنظر آرای دادگاه هها
مصوب  ،۱۳۷۲/ /۱۶مواد ( )۷۵۶الی ( )۷۷۹الحاقی مهورخ  ۱۳۸۸/۳/۵بهه قهانون مجهازات اسهالمی (تعزیهرات و مجازاتههای
بازدارنده) و ماده ( )۵۶۹قانون آییندادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲/۱۲/۴و اصالحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده  . ۶۹۹این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان باشهای هشتم ،نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم قانون آییندادرسی
کیفری مصوب  ۱۳۹۲/۱۲/۴الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ  ۱۳۹۴/۴/۱الزماالجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چههارم اسهفندماه یکههزار و سیصهد و نهود و دو
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم ( )۸۵قانون اساسی تصهویب گردیهد و مجلهس بها
اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یکههزار و سیصهد و نهود موافقهت نمهود و در تهاریخ
 ۱۳۹۲/۱۲/۲۶به تأیید شورای نگهبان رسید.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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