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 مقدهم
 ضمن رعض سالم و آرزوی موفقیت ربای شما داوطلبان گرامی 

بق هک با تصویب اقنون جدید تغییرات زیادی را تجرهب نموده است باید اذعان نمود هک منابع ردسی بسیار اندکی مطاآنیی داردسی کیفری  رد ارتباط با
تطبیق جدید رد دسترس دانش ژپواهن زعزی وجود دارد و از طرف دیگراساتید زبرگوار این رشته نیز ات هب این لحظه آاثر خود را با اقنون اخیر با اقنون 

ده اند. رد این جزوه هک سعی گردیده منبع ردسی مختصر و مفیدی رد اختیار دوستان زعزی قرار گیرد، رد مواردی هک مقنن مقر رات مندرج رد اقنون ندا
 اتید این رشته از جمله  دکتر آخوندی،  دکتر خالقی، و نیز کتب و تقرریات کالسی استادنظریات اس ابق را تکرار نموده است همچنان از کتب وس

 مقررات جدید،مورد رد  و هب صورت موردی نیز هب آن زبرگواران ارجاع داده شده است. اما استفاده گردیده است دکتر آشوری زبرگوارم 
گارنده صورت گرفتهمواد اقنونی رب اساس داش تفسیر  اگر رد مقام مرهون زحمات چندین ساهل آن زبرگواران می باشد. نیز هک این خود  ته اهی علمی ن

ت آن زبرگواران هب خود ارجاع مطلبی از قلم افتاده باشد یا سهو قلمی صورت گرفته و ارجاع نشده باشد، این خطا هب چیه وهج هب قصد انتساب نظریا
 هک هجیتن سالها تالش و تدریس     ایشان می باشد صورت نگرفته است.

گارش مجموهع گارنده ای را  ی ردسی بدیهی است ن رد مورد اقنونی هک رد راستای تشریح و تفسیر با کمبود منابع مواهج است بسیار دشوار می نماید و چیه ن
شت از همه ی زعزیانی هک رد حین مطالعه این مجموهع با اریاداتی مواهج می شوند خواهشمند است با بیان ااقتندات  لذا  ،مصون از اشتباه نخواهد گذا

 .اینجانب را رد بهبود کیفیت این مجموهع یاری نمایند   fakhroddin.ab@gmail.com   خود از طریق پست اینترنی
 ایم وادا نمهب نیکی حق شاگردی را  توانسته باشم امیدوارم .تر آزمایش و استاد ساوالنی می دانماستاد دک جنابان همواره خودم را مدیون اساتید زبرگوارم 

گان رد اختیار دوستان قرار می گیرد و اشتبااهت حقیر رد دیدگان خوانندگان محترم هب کسر شان و شئون اساتید زبرگوارم نینجامد.  اگر این مجموهع هب رای
 همگی پشتواهن ی تفکری است هک از استاد آزمایش آموخته ام.شای ردسی شما دوستان زبرگوار باشد اگر گوهش چشمی توانسته راهگ 

 رد انتها از زحمات ربارد زبرگوارم هک رد وریاستاری این مجموهع بنده را همراهی و راهنمایی نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم. 
 

 فخرالدین عباسزاده
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 اختصاری  نشانه های* 

 

 ی کیفری قانون آیین دادرس           ق.آ.د.ک                 

 قانون آیین دادرسی مدنی                   ق.آ.د.م           

 قانون مدنی                ق.م                  

 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب                        ا.ق.ت.د.ع.اق.

 المیقانون مجازات اس               ق.م.ا                 

 قانون جرایم نیروهای مسلح            ق.ج.ن.م               

 قانون دادرسی نیروهای مسلح             ق.د.ن.م               

 قانون چک           ق.چ                      

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

 قانون اساسی         ق.ا                         

 اداره حقوقی قوه قضائیه           ا.ح.ق.ق                 

 قانون هیئت منصفه            ق.ه                      

 جرایم قابل گذشت                            ج.ق.گ

 ل گذشتجرایم غیر قاب           ج.غ.ق.گ              
 

 

 

 

 

لت این نی »     ست هک همه ی مجرمین مجازات شوندهنر عدا
لت    هنر   «ع »علی «                         نشود    مجازات      بی گناهی   هک    است   آن    عدا

 علی )ع (
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 آیین دادرسی کیفری کلیاتمفاهیم وفصل اول: 

  مفهوم شناسیگفتار اول: 

 آیین یعنی شیوه، روش.  

 ای که ناشی از جرم است.  یعنی رسیدگی به پرونده دادرسی کیفری 

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

 

 کجاست؟آیین دادرسی کیفری در حقوق ما جایگاه باید بدانیم اول 

 

                                                                                                                                  تجارتیا حقوق   و مثل حقوق مدنی   : خصوصیحقوق                                                                                         

                                                                                                                                       سیحقوق اسا                                                          داخلی یا ملّی                                             

              حقوق کار             حقوق عمومی                                              حقوق              

                     کیفریحقوق           

                                       المللیخارجی یا بین                                    

 و ...                                                                                  
 

                                  

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

 

 تعریف آیین دادرسی کیفری :گفتار دوم

 آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات » 2ق.آ.د.ک 1با ماده مطابق 

اض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتر

 .«شود دیده و جامعه وضع می اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه

این تعریف  تعریف فوق، تعریفی است که خود مقنن از آیین دادرسی کیفری به عمل می آورد. ،طور که مالحظه می کنید مانه

ر قانون آیین دادرسی کیفری سابق دارای نوآوری هایی می باشد. از جمله می توان به تغییر اصطالح غلط نسبت به تعریف مقرر د

میان طرفین، همچنین تصریح مقنن به رعایت « صلح و سازش»و « میانجیگری»و پیش بینی « تعقیب متهم»به « تعقیب مجرمان»

عریف فوق، همانطور که برخی از حقوق دانان به تعریف مقرر در قانون اشاره نمود. از ایرادات ت «دیده و جامعه حقوق متهم، بزه»

                                                           
 11، ص 88ی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهاردهم، سال سآخوندی، محمود، آیین دادر -1 

می باشد و هر کجا بخواهیم به قانون سابق اشاره کنیم با ذکر تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد.  این  22ر از ق.آ.د.ک، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال زین پس، منظو -2 

 منوال در مورد قانون مجازات اسالمی هم رعایت خواهد شد.

 جزوه* برای اطالع از نشانه های اختصاری رجوع کنید به قسمت ابتدایی  

 کیفری دادرسی آیین
 

 قوق جزای عمومیح

 یقوق جزای اختصاصح

 
 

 

 حقوق کیفری شکلی

 

 حقوق کیفری ماهوی
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سابق وارد می کردند می توان به عدم تصریح مقنن به صالحیت مراجع کیفری که یکی از موضوعات مهم مورد بحث در آین 

 1دادرسی کیفری است اشاره نمود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آیین دادرسی کیفری ویژگی های: گفتار سوم

و پیشرفت هایی نسبت به قانون آیین دادرسی  نوآوری ها از ( 8الی  1)مواد  قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اصول کلی

 آیین قانون مقدماتی ماده به توجه با قانون آیین دادرسی کیفری کنندگان تدوین باب، این برخودار می باشد. در سابق کیفری

 آیین مسلم قواعد و اصول اول، فصل در سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاق 1۱ ماده از پیروی به و فرانسه کیفری دادرسی

 کامل استقالل و طرفی بی دعوا، طرفین حقوق تضمین انطباق دادرسی کیفری با قانون، .2اند نموده بینی پیش را کیفری دادرسی

 سالب و کننده محدود اقدام های منع برائت، اصلرعایت  ،دادرسی اطاله منعیا  مهلت کوتاه ترین در تصمیم اتخاذ قضایی، مراجع

 از متهم فوری اطالع اشخاص، حیثیت و کرامت و خصوصی حریم به احترام قضایی، مقام نظارت بدون و قانون حکم بدون آزادی

 حقوق رعایت و دادرسی فرایند در خود حقوق از شاهد و دیده بزه متهم، اطالع وکیل، به دسترسی حق اتهام، ادله و موضوع

)عادالنه بودن و ومنصفانه بودن  .است قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مذکور قواعد و اصول این مهمترین از شهروندی

در فرآیند قانون گذاری از  متاسفانه دادرسی، از اصولی پیش بینی شده در الیحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید بود که

 ذف گردید!!!(ح 2مقررات مندرج در ماده 

 قانون  به دادرسی کیفری مستند بودن(بند اول

 احکام» مقرر می داردق.ا هم  111اصل این خصوص، در  «.قانون باشد مستند بهدادرسی کیفری باید »ق.آ.د.ک  2مطابق با ماده 

قانون مجازات اسالمی فصل  «.است شده صادر حکم آن اساس بر که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و مستدل باید هادادگاه

                                                           
 11، ص 22خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، سال  -1 

  22آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری تطبیقی، تقریرات کالسی دوره ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، نیمسال اول  -2 

اصول و 

مقررات حاکم 

 بر 

آیین دادرسی 

 کیفری

توسط کشف جرم اصوالً  را از وظایف دادسرا می داند، اما کشف جرمق.آ.د.ک  22هر چند ماده : ( کشف جرم 1

 همان قانون در مقام احصاء وظایف ضابطین موید همین معناست. 22طین به عمل می آید. ماده ضاب

 ق.آ.د.ک( 22)ماده . ال ًدر دادسرا به عمل می آیدتعقیب جرایم اصو :متهم( تعقیب  2

 (ق.آ.د.ک 22اصوالً توسط بازپرس به عمل می آید. )ماده : )تحقیقات مقدماتی مقدماتی ات یق( تحق 3

 ق.آ.د.ک 22( میانجیگری و صلح و سازش میان طرفین: ماده 4

 بدوی        در دادگاه های بدوی                           

  ( رسیدگی5

 تجدید نظرتجدید نظر      در مراجع                          
 

 (ق.آ.د.ک 424و  22)ماده .: اجرای حکم هم از وظایف دادسرا خواهد بودحکم  ( اجرا6
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قانون بودن »اختصاص داده و « اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری»چهارم از کتاب کلیات را به عنوان 

 به حکم»مقرر می دارد در این خصوص ق.م.ا  12می داند. ماده  «قانونی بودن جرائم، مجازات ها»را هم ردیف  «دادرسی کیفری

 در مقرر کیفیات و شرایط رعایت با و قانون موجب به ،صالح دادگاه طریق از باید آنها اجرای و تربیتی و تأمینی اقدام یا جازاتم

مانند  .آیین دادرسی کیفری استنباط نمودقانون از مواد مختلف می توان  را به قانوندادرسی کیفری  استنادهمچنین . «باشد آن

 که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و موجه مستدل، باید دادگاه رأی» که مقرر می داردد.ک ق.آ. 47۱خیر ماده اقسمت 

را شاید  شرعو عدم تصریح به انطباق آن با  قانون باکیفری منطبق بودن دادرسی تصریح مقنن به  «.است شده صادر آن براساس

 دادگاه احکام و قرارها»می داشت  ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر 9 مادهی نمود. فقهی تلقمعتبر مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع بتوان 

 و همچنین 1نسخ این ماده«. است شده صادر حکم آن مبنای بر که باشد اصولی و شرع یا قانون به مستند و بوده مستدل باید ها

 این ید بتوان دلیل دیگری برای تقویتشا را در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 2ق.آ.د.ک سابق 21۱ماده مفاد پیش بینی عدم 

 دانست. مدعا

 ( تضمین حقوق طرفین دعوابند دوم

 حقوق ... دادرسی کیفری باید»آیین دادرسی کیفری تلقی نموده است  ک، تضمین حقوق طرفین را از شرایط الزامی.آ.دق. 2ماده 

، اعتماد کسانی که درگیر تضمین نماید را طرفین دعواحقوق نظام دادرسی کیفری ای که بتواند . ...«کند تضمین را دعوی طرفین

 را تضمین می کند که دادرسی کیفری چه حقوقیموضوع این افراد باید از البته . شد خواهد موجبکیفری می شوند را فرآیند 

رآیند دادرسی آگاه متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در ف»ق.آ.د.ک  1به موجب ماده  آگاه گردند.

 .«وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود شوند و ساز

 در دادرسی کیفری افراد( تساوی بند سوم

قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار »...ق.آ.دک  2مطابق با ماده 

ه موجب این اصل همه افراد در برابر مقررات آیین دادرسی کیفری با همدیگر برابر ب .«گیرند، به صورت یکسان اعمال شود می

شاکیان با شاکیان( را با تساوی حقوق طرفین در دادرسی  -نباید تساوی افراد در موقعیت های مشابه )متهمان با متهمان هستند.

 تغییرات بنیادین درایجاد و  )اصل تساوی سالح ها(4شدن( اشتباه گرفت. مورد اخیر مستلزم ترافعی )متهمان با شاکیانکیفری 

                                                           
 نیز از جمله این مواد منسوخ شده می باشد. 2.د.ک نسخ گردیده است که ماده ق.آ 075ا، فقط برخی مواد آن به استناد ماده .ع.د.ت.ق.ا.از ق -1 

 حکم است مکلف دادگاه. است شده صادر آن اساس بر که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و بوده موجه و مستدل باید دادگاه رای»ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت  211ماده  -2 

 بهانه به توانند نمی دادگاهها و نماید صادر را قضیه حکم معتبر فتاوی یا معتبر فقهی منابع به استناد با نباشد مورد خصوص در قانونی اگر و بدبیا مدون قوانین در را قضیه هر

 «.ورزند امتناع حکم صدور و دعاوی و  شکایات به رسیدگی از مدون قوانین ابهام یا تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت

ق.آ.د.ک، ترافعی بودن دادرسی کیفری را در برخی  302و  122تبعیت سیستم دادرسی کیفری کشورمان از سیستم ترافعی، مقنن در برخی مواد قانونی مانند علی رغم عدم  -3 

 موارد پذیرفته است.
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می نشاکی و متهم ملحوظ  برای ، حقوق یکسانی راکه مقنن ما در برخی موارددر حالی  کشورمان می باشد دادرسی کیفرینظام 

 دارد.
 

 دادرسی کیفریفرایند ( سریع بودن بند چهارم

 در اشخاص به انتسابی اتهام به کامل استقالل و طرفیبی با باید یقضائ مراجع»ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد  4ماده 

 فرآیند شدن طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت کوتاهترین

رسیدگی کیفری باید رعایت  تسریع در فرآیند کیفری از زمان کشف جرم تا خاتمه «.کنند جلوگیری شود، می کیفری دادرسی

ق.آ.د.ک( به صورت ضمنی به ضرورت سریع  9۱، 45، 4۱، 5گردد. عالوه بر این ماده، مقنن در برخی مواد دیگر هم )مواد 

 بودن دادرسی کیفری اشاره کرده است.

  ( رعایت اصل برائتبند پنجم

قانون اساسی هم پیش بینی شده است  47در اصل  اینپیش از  اصل برائت .«است برائت اصل،»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  ۱ماده 

. هرچند که «گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم اینکه مگر شود نمی مجرم شناخته قانون نظر از کس هیچ و است برائت اصل»

ی کیفری سابق اما اشاره ای به این موضوع در قانون آیین دادرس اصل برائت جایگاهی برای خود در قانون اساسی داشته و دارد

  به چشم نمی خورد.

 دالیل اتهام آگاهی متهم از موضوع وحق  (بند ششم

ق.آ.د.ک  91هر چند ماده   .«شود ... آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در باید متهم»ق.آ.د.ک  5به موجب ماده 

، مقنن از محرمانه جدیدقانون  در 5 با تصویب ماده اما« گیرد می صورت محرمانه صورتبه مقدماتی تحقیقات»مقرر می دارد 

اسرع »باید در « آگاهی»د کرالبته باید خاطر نشان  ی عدول کرده است.ودبودن مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم، تا حد

رایط مساعدی صورت گیرد. لزوم آگاهی متهم از موضوع و دالیل اتهام، ش« دالیل  اتهام»و نیز « موضوع»و نسبت به « وقت

ته شده قرار گرفو تضییق در مواردی مورد استثناء  این حقالبته  برای آمادگی وی جهت تدارک دفاعیات الزم را فراهم می نماید.

 اسناد اوراق، از برخی یا تمام به دسترسی یا مطالعه بازپرس، چنانچه»در این خصوص مقرر می دارد ق.آ.د.ک  191است؛ ماده 

 با باشد کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم از موضوع یا ،بداند منافی حقیقت کشف ضرورت با را پرونده مدارک یا

 .«کند می صادر را آنها به دسترسی عدم قرار دلیل، ذکر
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 به وکیل متهم حق دسترسی (بند هفتم

 قانون این در مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل به دسترسی حق از .... وقت، اسرع در باید متهم»مقرر می دارد ق.آ.د.ک  5ماده 

 حق سلب»ل پیش بینی نموده است از این اص هر چند مقنن در پاره ای موارد ضمانت اجراهایی را برای تخطی ..«شود مندبهره

ق به صورت مطلمذکور ل اص رعایت اما 1«شود می تحقیقات اعتباریبی موجب متهم به حق این تفهیم عدم یا وکیل داشتن همراه

 علت به شخص اگر»ق.آ.د.ک  ۱8است. مثالً به موجب تبصره ماده  نمودهاستثنائاتی را بر آن وارد نبوده و مقنن در برخی موارد 

 یا و روانگردان و مخدر مواد ،سرقت ،کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم یا و یافته سازمان جرائم از یکی ارتکاب اتهام

 نظر تحت شروع از پس هفته یک تا گیرد، قرار نظر تحت ،قانون این( 203) ماده( پ) و( ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم

بنابراین مالحظه می گردد مقنن با افزودن استثنائات دامنه ی این حقوق را در  .«ندارد را وکیل با مالقات امکان گرفتن قرار

 مواردی مقید نموده است.

 رعایت حقوق شهروندی (بند هشتم

مورد توجه مقنن  «1484های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب قانون احترام به آزادی»هروندی نخستین بار در حقوق ش

 انجام در گردیده اند که مکلف قضائیه قوه ضابطان و دادسراهاو  ونظامی انقالب عمومی، محاکم کلیهقرار گرفت و به موجب آن 

قانون آیین دادرسی کیفری  7تصریح ماده  .کنند اجراء و رعایت دقتبه را نمقررات مندرج در این قانو خویش قانونی وظایف

بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و مقرر کردن ضمانت اجرایی برای تخطی از آن نشانگر اهمیت موضوع می باشد. به موجب این  

 حقوق حفظ و مشروع هایزادیآ به احترام قانون در مقرر شهروندی حقوق رعایت کیفری، دادرسی مراحل تمام در»ماده 

 مداخله دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان قضائی، مقامات تمام سوی از 15/2/1484 مصوب شهروندی

 و تعزیرات) اسالمی مجازات قانون( 575) ماده در مقرر مجازات به وارده، خسارات جبران بر عالوه متخلفان. است الزامی دارند،

  .«باشد شده مقرر شدیدتری مجازات قوانین سایر در آنکه مگر شوند،می محکوم ۱/۱/1475 مصوب( بازدارنده ایهمجازات

)بخش کلیات( مواردی مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که از اصول کلی و اساسی  7الی  1در مادتین  ،همانطورکه اشاره شد

نظام قضایی تا چه مقدار به این اصول قضات و ضابطین محترم و در کل،  ،لآیین دادرسی کیفری به شمار می آید. این که در عم

 و پیشین، نظام قضاییپایبند خواهد ماند هنوز مشخص نیست چراکه علی رغم پیش بینی برخی از این حقوق در قوانین خاص 

مقرر اصول  همین در بردانده سیاسی و دنیم حقوق المللی بین میثاقبی اعتنایی خود را نسبت به آنها اثبات کرده است. مثالً  بارها

ماده  به حکمو  2ایم به این میثاق ملحق شدهتصویب گردیده و ما نیز سالهاست که است که سالها پیش در آیین دادرسی کیفری 

ر کلیات آیین آنچه داما متاسفانه به حقوق مقرر در میثاق پایبند نبوده ایم.  ؛قوانین داخلی ما به حساب می آید به منزلهق.م  9

یه گام رو به جلو بودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید را نسبت به  ،تا همین جا دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفت،

این  که مقنن از پیش بینیای  امید است با درک درست نظام قضایی از فلسفه سیاست تقنینیمقررات پیشین تداعی می نماید. 

 در عمل نیز شاهد اثرات مثبت این قانون باشیم.می کند،  در قانون جدید دنبالاصول 

                                                           
 ق.آ.د.ک 125ماده  1تبصره  -1 

 3011قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  -2 

http://www.ekhtebar.com


 

  
7 

 

باسزادهفخرالدین ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی کیفری               
 ویژگی  قوانین شکلی :چهارمگفتار 

 

 ین شکلی به شمار می رود.دو ویژگی بارز قوان تفسیر موسع،و  عطف به ما سبق شدن
 

 بند اول: عطف به ما سبق شدن

 قوانین به گذشته عطف نمی شوند و گفته می شود  . اصوالًبازگشت آثار قانون جدید به گذشتهعطف به ما سبق شدن قوانین یعنی 

 راستثنائاتی وجود دارد که قوانین به گذشته عطف می شوند. د 1قانون اثر قهقرایی ندارد و تاثیر آن نسبت به حال و آینده است.

 .2این بین باید بین قوانین شکلی و قوانین ماهوی قائل به تفکیک شد

 الف( قوانین کیفری ماهوی:

 :۱مگر در برخی موارد استثنایی 4)اصل بر عطف به ما سبق نشدن است(ن کیفری ماهوی اصوالٌ به گذشته عطف نمی شوند. قوانی

 قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد، -1

 قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد،  -2

 قانون جدید از جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد، -4

 قنن تصریح به عطف شدن قانون جدید به گذشته نماید.خود م -۱

 

 :شکلی( قوانین کیفری ب

 قوانین کیفری ماهوی( اصوالٌ به گذشته عطف می شوند. مگر در برخی موارد استثنایی: خالفقوانین کیفری شکلی )بر

 
 

 

 

 :5، فوراً اجراء می شودونقوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قان *

 قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت -1

 1در این مورد پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود() قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم -2

                                                           
 ق.م.ا پیش بینی شده است.  15ق.م و  1ق.ا و همچنین مادتین  162عطف به ما سبق نشدن در اصل  -1 

 (آخوندی دکتر.)داد تشخیص ماهوی قوانین از را شکلی قوانین توان می "قانون موضوع" به توجه رود. با می شمار به شکلی مقررات جزو کیفری دادرسی آیین ماهیت لحاظ از -2 

گردیم و می گوییم  ژگی این اصل به این شکل است که هرگاه مقنن در مورد عطف شدن یا نشدن قانون کیفری ماهوی به گذشته تصریحی ننموده باشد، به اصل باز میوی -3 

 قانون جدید به گذشته عطف نمی شود.

همان  15اشت این که عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی برابر با صدر ماده ق.م.ا پیش بینی شد است. نکته ای که باید به آن توجه د 15این استثنائات در ماده  -1 

 ، مختص مقررات و نظامات دولتی است)تعزیرات(. بنابراین حدود، قصاص و دیات همواره عطف به ما سبق می شوند.10قانون و نیز رای وحدت رویه شماره 

 ق.م.ا 11ماده  -0 

 11تبصره ماده  -6 

 ،(   قانون شکلی جدید بر خالف حقوق مکتسبه باشد 1

 ق.آ.د.ک( 291 ماده 4. )مانند تبصره که به گذشته عطف نشود (  خود قانونگذار تصریح کرده باشد 2
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 قوانین مربوط به شیوه دادرسی  -4

 قوانین مربوط به مرور زمان -۱
 

 ع( تفسیر موسّبند دوم

 

  در قوانین شکلی به دلیل اینکه تاثیری در میزان محکومیت و مجازات ندارد )بر خالف قوانین ماهوی( تفسیر موسع پذیرفته

 شده است.

   در صورتی که به نفع متهم باشدقیاس نیز پذیرفته شده است() 
 

 

 مستقیم         

                                                                                                       

                                                                                                   (  عرف و عادت          1           ستقیمغیرم                                                                        

                                                               (  دکترین2                                                                                                       

 

 1است جرم خصوصی حیثیت به رسیدگی آن فرعی موضوع و جرم عمومی حیثیت به رسیدگی ک.د.آ اصلی موضوع. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 18پیشین، ص  آخوندی، -1 

سی کیفریمنابع آیین دادر  

 منظور از قانون اعم از قانون اساسی و سایر قوانین است که با تشریفات :(  قانون1

 خاص درمجلس به تصویب می رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری 

 (قانون آیین دادرسی کیفری  471 ادهم)(  آراء وحدت رویه 2

 ق.ا( 167)اصل   (   فتاوای معتبر 3
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  یظامات و تحوالت آیین دادرسی کیفرنفصل دوم:

 

 

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

 
 
 

 
  

 

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

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

       ( ستقیماً نزد قاضی ارائه می گردیددادسرا وجود نداشت و پرونده مفقدان نهاد تعقیب) 

       ( واد خواندن و نوشتن در سطح جامعهبه دلیل فقر سشفاهی بودن رسیدگی) 

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

       ( اصحاب دعوارعایت تساوی بین دو طرف) 

        وجود هیات منصفه 

       علنی بودن رسیدگی 

       عدم توجه به نفع جامعه ورعایت حقوق و منافع فردی. 

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

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

 تفتیشی  دادرسی ویژگی های نظام (ب

 )قضات حرفه ای )حرفه ای بودن دادرسی 

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

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

 غیر ترافعی بودن رسیدگی 

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

  وجود مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم 

 ( جیوتربه دلیل کتبی بودن ) سواد خواندن و نوشتن 

د کسانی که قص به اشاره می کنیم. آناست لذا به اختصار به  اندکبسیار  حقوقی های مختلف دوستان عزیز با توجه به این که امکان طرح سوال از این قسمت در آزمون

 .به کتب مربوطه مراجعه فرمایند ن خصوصدر ایرا دارند توصیه می شود به منظور تسلط بیشتر و دکترا مقطع کارشناسی ارشد  شرکت درآزمون های سراسری
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دادرسی تفتیشی نظام از ثمرات  (حیثیت عمومی)غیر قابل گذشت و قابل گذشت()تقسیم جرایم به جرایم خصوصی :نکته

 است.

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

 . یافت تکامل

 (مجرمّیت)اصل  را ثابت کند است مگر اینکه او قادر باشد خالف آن همتگناهکاری منظام دادرسی تفتیشی اصل بر  در :نکته

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

 ج ( ویژگی های نظام دادرسی مختلط 

وجود  یجلوگیری از محو آثار جرم نیاز بیشتر آوری  دالیل وکه  به سرعت و دقت در جمع   تحقیقدر این نظام در مرحله 

دارد. ولی برخی از ویژگی های تفتیشی  آن را ویژگیو  غیرترافعی( ، سرّی ، غیرعلنی ، )کتبی پیروی شدهنظام تفتیشی  دارد از

و ویژگی  نظام اتهامی از گاهدر داد محاکمهدر مقابل ، پس از جمع آوری دالیل و در مرحله ی  . مثل شکنجه از بین رفته است

 پیروی شده است . )ترافعی،علنی،حق داشتن وکیل( خاص آن

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

 باشد . مختلط به نظر نظام دادرسی کشور ما به اقتباس از نظام دادرسی :نکته

 د ( ویژگی های نظام دادرسی اسالمی :

 وحدت قاضی 

 اضی به تحصیل دلیلمجاز بودن ق 

 پذیرش اصل برائت 

 فقدان هیات منصفه 

 فقدان اوردالی 

 تحریم دوئل 

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

  یک درجه ای بودن رسیدگی 

 قطعیت احکام جز در موارد استثنایی 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت عمده  دکتر آخوندی، دکتر خالقی و علی الخصوص محترم، جنابان،اساتید  آیین دادرسی کیفری های از کتاب« نظامات دادرسی»این قسمت از جزوه 

 مطالب از ارجاع موردی آنها پرهیز می نماییم. اختصار پراکندگی و دکتر آشوری مطرح می شود و لذا به دلیلمطالب از کتاب آیین دادرسی کیفری 
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: 

دومبخش   

 دادسرا
  که ما در این مجموعه از دادسرا شروع خواهیم کرد. یعنی اولین جایی که اصوال ً پرونده های کیفری به جریان  توجه داشته باشیددوستان عزیز 

؛ همچنین از ی در دادسرا حضور دارند و چه تصمیماتی در دادسرا گرفته می شود. این که چه اشخاصادسرا و انواع آن آشنا خواهیم شد. با دمی افتند

. بعد از آن به دادگاه خواهیم رفت و با انواع دادگاه ها و چگونگی قرار خواهد گرفتبررسی  زمان شروع تا خاتمه وظایف دادسرا با دقت مورد

. توجه داشته کیفری را به پایان خواهیم رساند اجرای حکم آیین دادرسی و وندهمختومه شدن پرتصمیم گیری آنان آشنا خواهیم شد و نهایتاً با 

 .باشید که این قسمت از بحث )دادسرا( از اهمیت زیادی برخوردار است
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 دادسرا ساختار  فصل اول:

 گفتار اول( تاریخچه دادسرا 

 نهاد دادسرا وارد کشور ما گردید با همین قانون و  شمسی، قانون اصول محاکمات جزایی تصویب شد 1295ن در سالدر ایرا. 

   قادات زیادی که به دادسرا شد اما بعدها بدلیل انتندادسرا از نظام قضایی ایران حذف  ،57با پیروزی انقالب اسالمی در سال

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای  15/۱/74در نتیجه در تاریخ  (از جمله فقدان این نهاد در سیستم قضائی اسالمیگردید )وارد 

سال به  1هم در مدت قوه قضائیه سال داد و رئیس  5عمومی و انقالب به رئیس قوه قضائیه اختیار انحالل دادسرا را ظرف مدت 

 1 داد. هاز هشتاد سال عمر دادسرا خاتم بیش

  2چندانی مواجه نشده و حذف نشدند! یبا ایراد شرعدادسرای نظامی و ویژه روحانیت  جالب اینکه 

 از راهای عمومی و انقالب رئیس جدید قوه قضائیه الیحه اصالح قانون تشکیل دادگاه ،عملیاینکه با بروز مشکالت  اًنهایت 

. دسرا به نظام قضایی ایران بازگشتبه تصویب مجلس رسید و دا 28/7/81سال  به مجلس تقدیم کرد و درطریق هیات دولت 

 4قانون احیاء دادسرا(اصطالحاً گفته می شود قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب که )

 ی کیفری سابق کامالً و همچنین قانون اصالح آیین دادرس، قانون 92در سال  هر چند با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

در نظام همچنان دادسرا خ گردیده است اما ونسمدر پاره ای موارد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 

ده شده اختصاص دا این نهاد دادسرا و حدود صالحیت آن بهتحت عنوان وجود دارد و فصل خاصی از این قانون  قضایی کشور ما

 است.

 گفتار دوم( ویژگی دادسرا 

لسله اصل س .کنددادیار از معاون دادستان هم تبعیت میو کند دادیار و معاون از دادستان تبعیت می ( سلسله مراتب:بند اول

 . بینی شده استپیش 1475 ستریقانون اصول تشکیالت دادگ 12در ماده  یوسروابط رئیس و مرئ مراتب که عبارت است از

 .وجود دارد قضایی حوزهیک ت قضا تنها در میاندر دادسرا  مراتباصل سلسله  .بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نیست :نکته

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

  :استقالل دادسرا  (بند دوم

 دادگاه موظف به محاکمه متهّم است.صادر کرد  دادسرا که کیفر خواست در برابر دادگاه: -1

 تواند می  شاکی برابر  در  و   کند  نی را که مناسب تشخیص داد صادریتواند هر قرار تأمدر مقابل متهم می در برابر طرفین: -3

                                                           
 22خالقی، پیشین، ص  -1 

 35همان، ص  -2 

 35همان، ص  -3 
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 و   ادهترتیب اثر ند کیفری را به جریان بیاندازد یا در صورت شکایت قبلی به گذشت او  شکایت تعقیب  دونب در برخی موارد 

 ادامه دهد. را تعقیب

که در حال حاضر در وجود داشت  1295مصوب کق.آ.د. 445یا دادیار در ماده  امکان رد دادستان ( قابل ردّ بودن:بند سوم

 دسرا و دادگاه نظامی قابل اجراست.دا

 ۱2۱ماده  .بودت دادسرا به میان نیامده دن قضاحرفی از قابل ردّ بو .د.ع.اتا.ق.ق. متن اصالح شدهدر ق.آ.د.ک سابق و همچنین 

 شاکی،. کنند امتناع رسیدگی از دادرس، رد جهات وجود صورت در باید نیز دادسرا قضائی مقامات»ق.آ.د.ک مقرر می دارد 

نابراین به ب ...«.کنند اعالم او به کتبی صورت به را مراتب و رد را بازپرس یا دادستان توانند می نیز متهم یا خصوصی مدعی

 موجب مقررات جدید صراحتاً امکان رد قضات دادسرا وجود دارد.

توان به جبران خسارت متهّم ت متهّم از اتهام انتسابی به او، دادسرا را نمیائیعنی در صورت بر ( عدم مسئولیت:بند چهارم

 1ل قلمداد کرد.محکوم و یا بعنوان مفتری مشمو
 

 دادسرا انواعگفتار سوم( 

 : نوع دادسرا در کشورمان داریم 4ل حاضر در حا* 
 

 : دادسرای دیوان عالی کشور  ( 1
 

 مستقر تهران در کشور عالی دیوان»ق.آ.د.ک  ۱12به موجب ماده کند. این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می

همچون دیوان عالی کشور  و جاست انهمتشکیل این دادسرا هم  محل بنابراین می باشد چون مقّر دیوان پایتخت«.  است

 .صالحیت محلّی آن تمام کشور است

 2دارد نظارت نظامی و انقالب و عمومی دادسراهای کلیه برو  دسرای دیوان عالی کشور قرار دارددادستان کل در رأس دا:نکته
 

 * وظایف دادستان کل : 

( به وظایف دادستان کل اختصاص یافته است اما وظایف 294الی 288از قانون آیین دادرسی کیفری )مواد  فصل دهمچند هر 

اهم در همین قانون و قوانین خاص، وظایف دیگری نیز برای وی پیش بینی شده که به  مورداًایشان به این موارد مقید نبوده و 

  آنها اشاره می گردد.

 ( ق.آ.د.ک 288ت اداری بر دادسرا های کل کشور )م نظارت و ریاس -1

 ک(ق.آ.د. ۱71ماده صدور رای وحدت رویه ) درخواست -2

                                                           
 31خالقی، پشین، ص  -1 

 ق.آ.د.ک 288ماده  -2 
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 (ق.آ.د.ک ۱25ماده ایم مرتبط با نظم و امنیت کشور )تقاضای احاله پرونده در جر – 4

 (ق.آ.د.ک ۱72رای وحدت رویه ، صدور رای اصراری ماده صدور یات عمومی دیوان عالی کشور )شرکت در جلسات ه -۱

 (ق.آ.د.ک ۱75ماده  بتقاضای اعاده دادرسی )بند  -5

 (ق.آ.د.ک ۱19ماده ین رسیدگی به پرونده های کیفری )شرکت در جلسات شعب دیوان عالی کشور  در ح – 1

 (ق.آ.د.ک ۱77ماده  4تبصره قوه قضائیه ) اعالم احکام و آراء خالف بّین شرع به رئیس   -7

 تقاضای فرجام خواهی در امور مدنی  -8

 ق.آ.د.ک( 289)ماده  قضائیه قوه رئیس به دادسراها قضائی مقامات خدمت محل و شغل رتغیی و جایی جابه پیشنهاد انتصاب، -9

 حقوق به وارده خسارت و ملی مصالح و منافع اموال، به راجع جرائم در المللیبین خارجی یا داخلی، ذیصالح مراجع طریق از نظارت و پیگیری -15

 ک(ق.آ.د. 295. )ماده دارد دعوی طرح به نیاز که عمومی

 دیوانعالی عهدهبه کشوری مسؤوالن و مقامات تخلفات به رسیدگی و تعقیب قانون، مطابق که مواردی الزم در تحقیقات و مقدماتی انجام اقدامات -11

 ق.آ.د.ک( 291)ماده  است کشور

 ق.آ.د.ک( 292 اعالم ممنوعیت خروج اشخاص به مراجع ذی ربط که از سوی مقامات قضایی به عمل آمده است )ماده -12

 بی مفقوداالثر غایب و محجورین امور و عامه اوقاف و خیریه امور دولت، به راجع دعاوی و عامه حقوق موارد در حکم نقض درخواست -14

 ق.آ.د.ک( 294. )ماده دهد تشخیص قانونی یا و شرعی موازین بیّن خالف در صورتی که رای صادره را سرپرست

 از عللی به که صورتی در است، متهم و شاکی مشخصات بیان متضمن که علنی محاکمات در پرونده گزارش و دگیرسی جریان انتشار درخواست -1۱

  ق.آ.دک( 45۱ماده  2. )تبصره یابد ضرورت جامعه، عمومی نظم حفظ یا و جمعی وجدان دارشدن خدشه قبیل
 

 : دادسرای عمومی و انقالب  ( 2

  از هم جدا بودند.ب انقالقبالً دادسرای عمومی و دادسرای 

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

 1دادسرا با نام دادسرای عمومی و انقالب ایجاد شد.

 شود.  ایجاد میی آن حوزه ها در معیت دادگاه هر شهرستانحوزه قضایی عمومی و انقالب در  یاز لحاظ محلّی دادسرا

  (ق.آ.دک 22ماده)

  و همچنین دادگاه انقالب را داراست. 2و  1این دادسرا صالحیت تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفری 

 .دادسرایی به نام دادسرای استان وجود ندارد .2را وجود نداردبخش دادس حوزه قضایی در :نکته

  که  )دادسراهای تخصصی( داده شود تخصیصدادسرای عمومی و انقالب برای رسیدگی به جرایم خاص ممکن است شعبی از

در این خصوص .د.ک آق. 25در این صورت این دادسراها، صالحیتی جدای از دادسرای عمومی و انقالب نخواهند داشت. ماده 

 جرائم امنیتی، جرائم دولت، کارکنان جرائم ادسراید قبیل از تخصصی دادسراهای قضائیه، قوه رئیس تشخیص به»مقرر می دارد 

در این  .«شودمی تشکیل شهرستان دادسرای نظر زیر شهروندی حقوق و اقتصادی ای، رایانه دارویی، و پزشکی امور به مربوط

                                                           
 37خالقی، پشین، ص  -1 

 .«است اهدادگ البدلعلی دادرس عهده بر وی غیاب در و قضائی حوزه رئیس عهده بر دادستان وظایف بخش، قضائی درحوزه»ق.آ.ک  21برابر با ماده  -2 
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با استناد  ؟رمورد این سوال مطرح می گردد که آیا دادسراهای تخصصی شعبی از دادسراهای عمومی و انقالب خواهند بود یا خی

 22می داند و همچنین ماده  شهرستانق.آ.د.ک که نظارت بر دادسراهای تخصصی را از وظایف دادسرای  25به قسمت ذیل ماده 

پیش بینی کرده است و با دقت در رویه جاری در خصوص  شهرستانهمان قانون که تشکیل دادسرای عمومی و انقالب را در هر 

، دریافتمی توان هرستان تهران )دادسرای ویژه جرایم رایانه ای یا دادسرای ویژه قتل( تشکیل دادسراهای تخصصی در ش

 دادسراهای تخصصی شعبی از دادسراهای عمومی و انقالب خواهند بود. 

اشاره ساز و کار این دادسراها و حتی عدم  و تبیین و عدم تعیین مقنن به اختصاص یک ماده ی کلی به دادسراهای تخصصیاکتفا 

در مشکالت عدیده ای را در رویه به دنبال داشته باشد که این موضوع  ممکن است ،ه تصویب آیین نامه اجرایی در این خصوصب

 را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.آیین دادرسی کیفری قانون  5اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مقرر در ماده درجه اول 
 

 

 *  وظایف دادستان جزء :
 

دادستان شهرستان که منظور همان  -وظایف و اختیارات دادستانبه ( 88الی  1۱انون آیین دادرسی کیفری )ماده فصل سوم از ق

و آیین دادرسی کیفری  و در مواد دیگر قانون محصور در این موارد نیستاختصاص یافته اما وظایف دادستان جزء  -می باشد

 اشاره می کنیم. آنها به مهمتریندر اینجا است که قوانین متفرقه وظایف دیگری به ایشان اختصاص یافته 
 

 (آ.د.کق. 11وای عمومی )ماده تعقیب دع -1

 (آ.د.کق. 24ریاست و نظارت بر دادسرای عمومی و انقالب )بند الف ماده  -2

 (آ.د.کق. 42ریاست بر ضابطین دادگستری )ماده  -4

 (ق.آ.د.ک 218صدور کیفر خواست )ماده  – ۱

 (ق.آ.د.ک 455گاه و دفاع از کیفر خواست )ماده حضور در داد – 5

 ( آ.د.کق.  7۱نظارت بر تحقیقات مقدماتی )ماده  – 1

 (آ.د.کق. 92اظهار نظر در مورد کلیه قرارهای دادیار )ماده  -7

 (آ.د.کق. 215ه ای از قرارهای اعدادی بازپرس )ماده اظهار نظر در مورد قرارهای نهایی و پار - 8

 (آ.د.کق. 92ماده نیست ) یکالحیت دادگاه کیفری جرایمی که در صمورد قیقات مقدماتی در اقدام به تح -9

 ( ق.آ.د.ک 92و  89مواد ه ها به شعب بازپرسی و دادیاری )ارجاع پروند -15

 (کق .آ.د. 75اده منصب قیم موقت ) -11

 (ق.م.ا 55اجرای مجازات )م  درخواست لغو قرار تعلیق -12

 (ق.م.ا 58م ی مشروط )پیشنهاد آزاد – 14

 ق.آ.د.ک( 245م ذ وجه االلتزام یا وجه الکفاله )صدور دستور ضبط وثیقه یا اخ -1۱

 ( ق.آ.د.ک 81ماده صدور قرار تعلیق تعقیب )  -15

 و... ق.آ.د.ک( ۱75ماده  پتقاضای اعاده دادرسی )بند  - 11
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 نوجواناندادسرای ( 3

 عدم اختصاص دادگاهی  دلیل این موضوع رانام وجود نداشت. شاید  ا ایندسرایی بسابق داآیین دادرسی کیفری قانون  در

به عبارتی دادگاه اختصاصی برای اطفال وجود نداشت و صرفاً شعبی از دانست.  و نوجوانان به جرایم اطفالبرای رسیدگی خاص 

خصصی( از طرف دیگر جرایم اطفال مستقیماً )دادگاه ت 1دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال تخصیص داده می شد.

      مرتفع  را اطفال   به  مربوط تحقیقات   و همین موضوع نیاز به اختصاص دادسرایی خاص برای انجاممطرح می شد   دادگاه در 

 .2می نمود

 پیش و نوجوانان گاه اطفال دادگاه خاصی را با نام داد ،قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال

دادگاه انقالب،   دادگاه کیفری دو، های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه» ق.آ.د.ک 29۱  ماده به استناد بینی نموده است.

  و فالاط جرائم کلیه به»قانون   همان 45۱استناد ماده  و همچنین به  «شود های نظامی تقسیم میدادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

  نوجوانان  و دادگاه اطفال این ترتیب  به . ...«شود می رسیدگی نوجوانان و اطفال دادگاه در شمسی تمام سال هجده از کمتر افراد

  4شناخته می شود. «دادگاه تخصصی»و نه به عنوان یک  «دادگاه اختصاصی»در مقررات جدید به عنوان یک 

 و نوجوانان و اطفال دادگاه معیت در»به نام دادسرای نوجوانان ایجاد گردیده است م هدادسرایی  ،ق.آ.د.ک 285به موجب ماده 

 با و دادستان معاونان از یکی سرپرستی به نوجوانان ویژه دادسرای عنوان با انقالب و عمومی دادسرای از ای شعبه آن، محل در

در این ماده « اطفال»نام و عدم اشاره به « سرای نوجوانانداد»اکتفا مقنن به نام . «...شودمی تشکیل بازپرس، چند یا یک حضور

 طور به -اطفال-۱سال پانزده زیر افراد جرائم تمامی مقدماتی تحقیقات»ماده اخیر الذکر  1چرا که به استناد تبصره نبوده  دلیلبی 

 دادگستری ضابطان عهده بر قانون بقط که را وظایفی کلیه مذکور دادگاه و آید می عمل به نوجوانان و اطفال دادگاه در مستقیم

 .«دهدمی انجام است دادسرا و

      را  به عمل سال هجده تا پانزدهاشخاص  یعنی« نوجوانان» این دادسرا صرفًا تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی توسط ،بنابراین

  اشخاص هم  مقدماتی این تحقیقات که یآیین دادرسی کیفر قانون 1(4۱5) و 5(451) مواد موضوعدر مورد جرایم  . مگرآوردمی 

                                                           
 می داده اختصاص اطفال جرایم کلیه به رسیدگی برای عمومی دادگاه های از چند شعبه یا یك نیاز صورت در و قضایی حوزه هر در»ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت 212ماده  -1 

  . «شود

 یا و حبس ماه سه تا فقط آنها قانونی مجازات که جرائمی همچنین است، لواط و ناز حد مشمول جرائم آنها موضوع که هائی پرونده »ق.ا.ق.ت.د.ع.ا  3ماده  3به موجب تبصره   -2 

ق.آ.د.ک نسخ گردیده اما مفاد  075این مقرره به استناد م «. شود می مطرح مربوط دادگاه های در مستقیما   اطفال جرائم و باشد می ریال( 1555555) میلیون یك تا نقدی جزای

 آیین دادرسی کیفری جدید ابقا گردیده است. آن در برخی از مواد قانون 

 با اطفال جرائم و خانوادگی امور مانند خاص جزائی یا حقوقی دعاوی به رسیدگی برای کیفری و حقوقی دادگاه های از شعبی تخصیص»ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می دارد  1ماده  -3 

از قانون اخیر  1از ق.آ.د.ک، ماده  075نکته ای که اینجا مطرح می گردد این است که هرچند مقنن در ماده  .تاس قضائیه قوه رئیس اختیارات و وظایف از مقتضیات و مصالح رعایت

 را در موارد معارض به صورت ضمنی منسوخ دانست. 1ق.آ.د.ک و اختصاص دادگاههای خاص برای اطفال، حداقل باید ماده  221الذکر را منسوخ نمی داند اما با توجه به ماده 

در ماده استفاده نموده،  سال 51زیر « افراد»سال تمام قمری است. چون مقنن از عنوان  10و  2ق.م.ا به ترتیب  116هر چند سن بلوغ در دختران و پسران به استناد ماده  -1 

 فل محسوب نمی شوند!سالگی بالغ گردیده و ط 2هم شامل دختران هم می شود  هم چسران، هر چند دختران در سن « افراد»عبارت بنابراین 

 سایر جرایم منافی عفتو  لواط حدو زنا حد  -0 

 هفت و هشتجرایم تعزیری درجه  -6 
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 .1خواهد گرفت صورت دادگاه سوی از مستقیم طور  به

معنای تخصصی بودن  به ،ق.آ.د.ک 285به استناد ماده  نوجواناننام دادسرای اختصاص شعبه ای از دادسرای عمومی و انقالب به 

 عدم نیاز به تشکیل دادسرای های مربوط به جرایم نوجوانان ومحدود بودن پرونده  نیست بلکه این موضوع را باید در این دادسرا

)دادسرای تخصصی( همچنین تخصیص شعبی از دادسرای عمومی و انقالب برای انجام تحقیقات در موارد خاص  2جدید دانست.

ر پیش بینی نشده لزوم چنین تاییدی از طرف مقام مذکو نوجوانان یدادسراجوز رئیس قوه قضائیه دارد که در مورد تنیاز به 

تخصصی به نام دادسرای  مصادیق دادسراهای بییندر مقام تیحه قانون آیین دادرسی کیفری ال 25ماده از طرف دیگر  4است.

از این ماده حذف گردید. حذف دادسرای  مذکور یند قانون گذاری، دادسرایکه بعدها در فرآ ۱بود کردهنوجوانان هم اشاره 

ق.آد.ک )دادسراهای تخصصی( را می توان دلیل دیگری بر تقویت فرض پیش گفته  25ج در ماده نوجوانان از مصادیق مندر

 دانست.

 دادسرای نوجوانان  ق.آ.د.ک،  285طرفی به استناد ماده   و از5چون دادگاه اطفال در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد 

 نخواهد  وجود   نوجوانان  بخش دادسرای  حوزه قضایی نابراین در ب  ،ایجاد خواهد گردید و نوجوانان معیت دادگاه اطفال نیز در 

 داشت.
 

 دادسرای نظامی:( 4

    

 شود.در دادگاه نظامی رسیدگی می مسلحنیروهای  ءبه جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضا 

  شود. جاد میتشخیص دهد ایرئیس قوه قضائیه این دادگاه در مرکز هر استان و نقاطی که ضرورت آن را 

 و... » دارد می مقرر کیفری دادرسی آیین قانون 22 ماده اخیر قسمت کند.ها دادسرای نظامی فعالیت میدر کنار این دادگاه 

 .«شودمی تشکیل نظامی دادسرای استان، نظامی های دادگاه معیت در همچنین

 .د.ک(ق.آ. 288)ماده  دادستان کل کشور در راس این دادسرا قرار دارد 

 مشخص شده است. 1295 مصوب کق.آ. د.در  این دادسرا حدود وظایف و اختیارات 

 
 

                                                           
 ق.آ.د.ک 280قسمت اخیر ماده  -1 

، تغییری در صالحیت افایده این تفکیك را باید در تشخیص صالحیت ذاتی دانست. به بیان دیگر صالحیت ذاتی دادسرای اختصاصی مستقل است اما تخصصی بودن دادسراه -2 

 .نخواهد کردذاتی آنها با دادسرای عمومی و انقالب ایجاد 

 و پزشکی امور به مربوط جرائم امنیتی، جرائم دولت، کارکنان جرائم دادسرای قبیل از تخصصی دادسراهای ،قضائیه قوه رئیس تشخیص به»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  20ماده  -3 

  .«شودمی تشکیل شهرستان دادسرای نظر زیر شهروندی حقوق و اقتصادی ای، رایانه دارویی،

 رایانه دارویی، و پزشکی امور به مربوط جرائم امنیتی، جرائماطفال و نوجوانان،  دولت، کارکنان جرائم دادسرای قبیل از تخصصی دادسراهای ،قضائیه قوه رئیس تشخیص به» -4 

 .«شودمی تشکیل رستانشه دادسرای نظر زیر شهروندی حقوق و اقتصادی ای،

 «.شود در هر حوزه قضائی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می»مقرر می دارد  228تبصره ماده  -0 
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 : ( دادسرای ویژه روحانیت5

 

 نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب آیین با مطابق کند.دگاه ویژه روحانیت فعالیت میاین دادسرا در کنار دا

 کند.عمل می 148۱با اصالحات  1419

  است شده ین دادسرا در یازده شهر تشکیلا .  

  آیین نامه فوق( 4تعیین می گردد.)ماده  رهبری مقام توسطدارد که  قراردر راس این دادسرا، دادستان منصوب 

 1.است بینی نشدهپیشدر تشکیالت این دادسرا  بازپرسی :نکته

 

 ) عمومی و انقالب(دادسرا  مقامات( چهارمر گفتا

 

    دادسرای عمومی و انقالب را مورد بررسی قرار  ساختار ها پرداختم، ما به تفکیک آن دادسراها که در گفتار قبلی از بین انواع

در این دادسرا  شانتحقیقات مقدماتی ،چراکه قسمت عمده ای جرایم و اصوال مباحث ما پیرامون این دادسرا خواهد بود. می دهیم

در مورد ساختار و وظایف دادسراهای اختصاصی هم در موارد لزوم  .ی عمومی است()اصل با صالحیت دادسرا به عمل می آید

حال می خواهیم بدانیم چه کسانی در دادسرا حضور دارند و سمت آنها و حدود وظایف آنها  اشاره ای به آنها خواهیم نمود.

 چیست؟
 
 

 دادستان: -1
 

   آ.د.ک(ق 24)ماده  .را بر عهده دارد 2ریاست دادسرا دادستان. 

  (ق.آ.د.ک 24ماده داشته باشد. ) اداری کارمند و بازپرس دادیار، معاون، توانددادستان به تعداد نیاز می 

   مدعی العموم(, گویند. )نماینده جامعهمی «قاضی تعقیب»به دادستان 

 اشد که در مباحث آتی به بررسی آن در برخی موارد استثنائی ممکن است اختیار تحقیقات مقدماتی برخی جرایم را نیز دارا ب 

 خواهیم پرداخت.
 

 

 بازپرس:-3

   مستنطق سابق()گویند. می «قاضی تحقیق»به بازپرس 

   ق.آ.د.ک( 92)ماده  دارد. عهده بررا  جرائم تمام مقدماتی تحقیقاتبازپرس وظیفه 

                                                           
 32خالقی، پیشین، ص  -1 

 به عمل خواهد آمد.« دادسرای ویژه روحانیت» مانند کر کامل نام آنهامنظور از دادسرا، دادسرای عمومی و انقالب است و اشاره به دادسراهای اختصاصی با ذ زین پس، -2 
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  .بعیت از نظرات دادستان نیست()یعنی جز در موارد خاص ملزم به ت بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نیست 
 

 

 دادیار: -2

  ق.آ.د.ک( 88. )ماده دار وظایف دادستان نیز باشدتواند عهدهدادیار نماینده دادستان است و می 

   دادیار  و گاهی هم گاهی دادیار اجرای حکمدادیار اظهار نظر،دادیار گاهی دادیار ارجاع است، گاهی دادیار تحقیق، گاهی

 است. ناظر زندان

   ق.آ.د.ک( 92نهایی و قرارهای منتهی به بازداشت دادیار بایستی به تایید دادستان برسد. )قسمت اخیر ماده کلیه قرارهای 
 

 معاون دادستان -4

   خواهد کرد.به عنوان نماینده دادستان عمل  دادستان در امور مختلفی که از طرف دادستان ارجاع می شودمعاون 

  ن زیر نظر دادستان بوده و از دستورات وی تبعیت خواهد نمود.معاون دادستا 

   ق.آ.د.ک( 285معاون دادستان، سرپرستی دادسرای ویژه نوجوانان را بر عهده خواهد داشت.)ماده 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادستان

 معاون

 بازپرس

 دادیار

 «ریاست دادسرا »

 «قاضی تعقیب»
 

 «نماینده دادستان»
 

 «قاضی تحقیق»
 

نماینده »

 «دادستان
 

 کارمندان اداری

 دادسرامقامات 
 

 دادیار ارجاع  -1

 دادیار تحقیق -2

 ظهار نظردادیار ا -3

 دادیار اجرای حکم -4

 دادیار ناظر زندان -5
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 وظایف دادسرافصل دوم: 

  تعقیب جرایم( اولگفتار 
 

 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است که عبارتند از: 22مهمترین وظایف دادسرا در ماده 

  جرم، کشف  -1

  متهم، تعقیب -3

  تحقیقات، انجام -2

 مورد، این در الزم دعوای اقامه و عمومی حقوق حفظ -4

  کیفری، احکام اجرای  -5

  حسبی امور انجام -6

  قانونی، وظایف سایر و

 

تعقیب  ب است. بنابراین تحقیقات مقدماتی فرع برانجام تحقیقات مقدماتی منوط به تصمیم دادسرا برای شروع به تعقی نکته

قانون گذار برای شروع به تعقیب و جلوگیری از تعقیبات  تواند تعقیب را شروع کند؟دادسرا می چه موقعامّا  .می باشد جرایم

 ناروا جهاتی را پیش بینی کرده است که در صورت فقدان این جهات نمی توان تعقیب کیفری را شروع کرد.
 

 

 ق. آ. د. ک(  44ماده  )  بشروع به تعقیبرای جهات قانونی  د اول:بن
 

 شکایت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

 اعالم و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن -ب

 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس -پ

 اظهار و اقرار متهم -ت

 م به طرق قانونی دیگراطالع دادستان از وقوع جر -ث

 
 

 

 1وقوع جرم اقرار متهم است.بردن به ترین وسیله برای پیمعتبرترین و قطعی اقرار متهّم:اظهار و ( 1

 

شود یعنی ما بین جرایم از جهت تعقیب یا همان قابلیت تعقیب یا شروع به تعقیب قائل اقراری باعث شروع به تعقیب نمی هراما 

  . به تفکیک هستیم

 
 

 

                                                           
 .«است خود جانب از جرم ارتکاب به شخص اخبار از عبارت اقرار» ق.م.ا مقرر می دارد  161ماده  -1 
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 و شاکی شکایت به منوط مجازات، اجرای و رسیدگی و تعقیب ادامه و شروع که باشندمی جرائمیق.م.ا،  111ماده  1به موجب تبصره  : قابل گذشت -1

ماده  یا  ق. م.ا ( از کتاب تعزیرات 742) 517ماده   تبصره و موادی مثلق.م.ا  114ماده در جرایم قابل گذشت  ). است وی گذشت عدم

  1( ک احصاء شده استق. چ 11

 به شروع در وی گذشت و شاکی شکایت که باشندمی جرائمی گذشت، قابل غیر جرائمق.م.ا،  111ماده  2به موجب تبصره : غیرقابل گذشت -2

 .ندارد تأثیری مجازات اجرای و آنها ادامه و رسیدگی و تعقیب
 

 

قانون است و  ت به موجبجرایم غیر قابل گذش با شتذجرایم قابل گ بین بیان می کند که تفکیک کق.آ.د. 12تبصره ماده 

عبارتی اصل بر  بهاست. نموده  جرایم قابل گذشت را احصاءو ق.م.ا به عمل آورده  15۱قانون گذار هم این تفکیک را در ماده 

 .شدبل گذشت بودن آن تصریح کرده باقا ذشت است مگر این که قانون گذار بهاین است که کلیه جرایم غیر قابل گ

را شروع کند. چون به استناد اقرار متهم تعقیب وی تواند میدادسرا ن ودو جرم قابل گذشت ب مرتکب جرم شد شخصیپس اگر 

 کند و منتظر شکایت شاکی میمیآوری دالیل آثار جرم را جمعدادستان نهایتاً  2برای این کار شاکی باید شکایت کرده باشد.

  باشد.ومی باشد همین قدر اقرار کافی برای شروع به تعقیب میاما اگر جرم دارای جنبه عم شود.
 

 * البته مقنن شرایطی را برای اقرار پیش بینی کرده است. این شرایط عبارتند از:
 

. این و باید در صحت اقرار تردیدی وجود نداشته باشد هر اقراری هم نمی تواند جهتی برای تعقیب باشدموثق بودن اقرار:  -1

  پیش بینی شده است. 5ق.م.ا 175و هم در ماده  ۱ق.آ.دک 459و بند ث ماده  4415 وادم موضوع هم در

 ق.م.ا( 117ماده ) اقرار باید منجّز باشدمنجز بودن اقرار:  -3

 ق.م.ا( 118ماده )اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.اهلیت اقرار کننده:  -3

 ق.م.ا( 115تبصره ماده ).ب جرم قابل توکیل نیستاقرار به ارتکاشرت اقرار کننده: مبا -2
 

مقام قانونی او )وراث در جرم ( یا قائممجنی علیه یا بزه دیده) ز وقوع جرم مستقیماً متضرّر شدهکسی که ا ( شکایت شاکی:2

 ضرر متحمل جرم وقوع از که است شخصی دیده بزه»د می دار مقررق.آ.د.ک  15ماده . 1تواند بعنوان شاکی شکایت کندقتل( می

                                                           
جزو جرایم قابل گذشت  1375قانون مجازات اسالمی مصوب( که به موجب 851الی  782ق.م.ا از کتاب تعزیرات )  066الی  008تخریب اموال تاریخی فرهنگی موضوع مواد  -1 

 . جدید از عداد جرایم قابل گذشت خارج شدندق.م.ا  151بودند، به موجب ماده 

 .«شودمی موقوف او گذشت صورت در و شروع شاکی شکایت با فقط گذشت، قابل جرائم در متهم تعقیب »ق.آ.د.ک مقرر می دارد  12ماده  -2 

 شاکی، یا دادستان که ایخبره اهل و کارشناس شهود، اظهارات و کند می متهم از تحقیقات به شروع دادگاه اقرار، صحت در تردید وجود یا متهم سکوت یا انکار صورت در » -3 

 «نماید می استماع کنند،می معرفی آنان وکیل یا و متهم خصوصی، مدعی

 اقرار، استناد به دادگاه نباشد، آن بودن اختیاری و صحت در تردیدی نیز و اقرار در ایشبهه و شك گونههیچ که طوری به کند، جرم ارتکاب به اقرار صریح طور به متهم هرگاه»  -1 

 .«کند می صادر رأی

 باشد اقرار مفاد برخالف امارات و قرائن نندهرسیدگی ک قاضی بررسی با اینکه مگر نمی رسد، دیگر ادله به نوبت و است معتبر وی اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار متهم هرگاه» -0 

 .«می کند ذکر رأی در را اقرار مخالف امارات و قرائن و دهدمی انجام را الزم بررسی و تحقیق ،دادگاه صورت دراین که

 16خالقی، علی، پیشین، ص -6 

 جرایم
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 مدعی" کند، مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران هرگاه و "شاکی" کند، درخواست را مرتکب تعقیب چنانچه و گردد می زیان و

 «.شودمی نامیده "خصوصی
 

 

 

 
 

جرایم قابل گذشت شکایت برای شروع به  ( اما درق.آ.د.ک 1۱ماده بند الف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است )

 و پیش بینی شده ق.آ.د.ک 12در تبصره ماده )این تصریح . م است چون تا شکایت نباشد دادسرا حق تعقیب نداردرسیدگی الز

 (ا متوقف بر شکایت شاکی نموده استاقدامات دادسرا در جرائمی که واجد جنبه خصوصی هستند ر
 

 ق.آ.د.ک( 19 )ماده .باشد شفاهییا  کتبی تواندمیشکایت در امور کیفری  :نکته

 (ق.آ.د.ک  18تواند شخصاً شکایت کند یا وکیل بگیرد. )ماده شاکی می :نکته
 

 بزه و -یعنی جرایم قابل گذشت -است شاکی شکایت به منوط کیفری، تعقیب که مواردی در» ق.آ.د.ک 75 مادهبه موجب 

 محجور به ضرر توجه یا وقت فوت موجب نیز قیم نصب و ندارد دسترسی آنان به یا داشتهن قیم یا ولی و باشد می محجور دیده،

 آن در مداخله یا شده جرم مرتکب خود قیم یا ولی که صورتی در همچنین و قیم نصب یا قیم یا ولی مداخله و حضور تا شود،

 حفظ برای را ضروری اقدامات و کند می تعقیب را ریکیف امر خود یا و تعیین موقت قیم عنوانبه را شخصی دادستان باشد، داشته

 از عللی به او قیم یا و ولی دیده،بزه که مواردی در حکم این. آورد می عملبه متهم فرار از جلوگیری و جرم ادله آوریجمع و

 .«است جاری نیز نباشد شکایت به قادر بیهوشی قبیل

 مذکور ترتیب رعایت دارد مالی جنبه که کیفری دعاوی در فقط سفیه صشخ خصوص در»ماده اخیر نیز مقرر می دارد  تبصره

 .1«نماید شکایت طرح شخصاً تواند می سفیه مالی، موارد غیر در و است الزامی ماده این در

 ، -یعنی جرایم قابل گذشت -است شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب که مواردی در»همان قانون  71 مادههمچین به استناد 

 دادستان نکند، شکایت به اقدام علیهمولّی مصلحت وجود با او قانونی سرپرست یا قهری ولی و باشد مجنون یا طفل دیده بزه راگ

 از ناتوان سن، کهولت یا ذهنی یا جسمی معلولیت قبیل از عللی به که دیدگانیبزه مورد در همچنین. کند می تعقیب را موضوع

 موقوف محجور، افراد خصوص در صورت، این در. کندمی تعقیب آنان موافقت جلب با را وضوعم دادستان هستند، دعوی اقامه

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

                                                           
ق.آ.د.ک  73ماده ی تبصره  که دقیقا  و به غلط خالف این حکم را مقرر نموده بود. ه استاین تبصره یکی از ایرادات فاحش قانون آیین دادرسی کیفری سابق را برطرف نمود - 1 

 .«باشد می الرعایه الزم ماده این در مذکور ترتیب غیرمالی دعاوی در فقط غیررشید خصوص در »سابق مقرر می داشت

 بزه دیده

 : وقتی که تعقیب کیفری مرتکب را تقاضا نماید شاکی است

 : وقتی که جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه نماید مدعی خصوصی است
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 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس (3

 

 :است مشهود زیر موارد در جرم ،ق.آ.د.ک ۱5 به موجب ماده 
 از پس بالفاصله را جرم آثار یا و یابند حضور جرم وقوع محل در بالفاصله یادشده مأموران یا شود واقع دادگستری ضابطان ظرمن و مرئی در -الف

 .کنند مشاهده وقوع

 .کنند رفیمع مرتکب عنوان به را معینی شخص آن، از پس بالفاصله یا جرم وقوع حین اند،بوده جرم وقوع ناظر که بیشتر یا نفر دو یا دیدهبزه - ب

 محرز متهم به یادشده ادله و اسباب تعلق یا و شود یافت متهم تصرف در جرم ادله و اسباب یا واضح آثار و عالئم جرم، وقوع از پس بالفاصله - پ

 .گردد

 .شود دستگیر جرم وقوع از پس بالفاصله یا باشد فرار حال در یا داشته فرار قصد جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم -ت

 مأموران ورود جرم، وقوع از پس بالفاصله یا حال همان در ساکن، شخص و باشد وقوع حال در یا افتاده اتفاق افراد، سکنای محل یا منزل در جرم -ث

 .کند درخواست خود سکنای محل یا منزل به را

 .دهد خبر را آن وقوع و کند معرفی را خود جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم - ج

 1 .باشد داشته شهرت سوء نیز محل آن در و باشد لگردو متهم - چ
 

ق.آ.د.ک است. به عبارتی  ۱5قرار می گیرد، صدر بند الف ماده  1۱آنچه که موضوع بند ب ماده  ،از انواع مصادیق جرم مشهود

بازپرس تلقی        زمانی به عنوان یکی از جهات تعقیب برای دادستان یا  تعددی است اماهر چند جرم مشهود دارای مصادیق م

. 2این مقامات مذکور واقع شده باشد« در مرئی و منظر» ۱5یا به عبارت مندرج در بند الف ماده « در برابر»می گردد که جرم 

 کند، می شروع را تحقیقات -یعنی جرم مشهود باشد -باشد جرم وقوع ناظر بازپرس، چنانچه»می دارد  رق.آ.د.ک مقر 89ماده 

پس در مورد بازپرس  .«دهد می ادامه را تحقیقات دادستان، ارجاع صورت در و رساند می دادستان اطالع به فوری را مراتب

جرایم مشهود( منوط به ارجاع دادستان نیست اما ادامه  مصادیق شروع تعقیب در جرایمی که خود ناظر وقوع آن بوده )نه در همه

دستان ناظر وقوع جرمی باشد که خود وی برابر قانون حق انجام تحقیقات آن تعقیب نیازمند ارجاع دادستان می باشد. حال اگر دا

، می تواند علی رغم تعقیب آن جرم تحقیقات مقدماتی آن را نیز انجام دهد. اما اگر برابر با قانون این 4جرم را نیز داشته باشد

 مداخله و حضور از پیش تا قانون، این ... موضوع مجرائ بودن مشهود صورت در»ق.آ.د.ک  77مجوز را نداشته باشد، برابر با ماده 

 به را الزم اقدامات متهم شدن مخفی و فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله آوری جمع عالئم، و آثار حفظ برای دادستان بازپرس،

 .«آورد می عمل
 

 

 

 

 

 

                                                           
صرف ولگرد بودن کافی همچنین  .«ندارد معینی حرفه یا شغل و معلوم معاش وسیله و مشخص مأوای و مسکن که است کسی ولگرد»ق.آ.د.ک  10ماده  2به موجب تبصره  -1 

 جمع باشد. داشتن نیست و باید با سوء شهرت

 10خالقی، علی، پیشین، ص  -2 

 در مطالب آتی به مواردی که داستان قانونا  حق انجام تحقیقات مقدماتی را دارد اشاره خواهد شد. -3 
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 اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر (4

 

ق.آ.د.ک. با این وجود آنچه از مجموع  1۱یعنی مواردی غیر از مصادیق مقرر در ماده  «نی دیگربه طرق قانو»عبارتاز  دمرا

غیر قابل گذشت قائل  جرایم مستنبط می گردد این است که در این خصوص هم باید بین جرایم قابل گذشت ومطالب پیش گفته 

در صورتی مجوز تعقب خواهد بودکه جرم ، «یهر طریق به» یا« به طرق قانونی دیگر» به تفکیک شد و اعالم جرم به دادستان

  .غیر قابل گذشت باشدمذکور 

 

 ( اعالم جرم توسط دیگران:5
 

 ق.آ.د.ک قابل تقسیم بر سه قسم می باشد که هر قسمت به صورت جداگانه مورد بررسی قرارخواهد گرفت. 1۱بند ب ماده 
 

 اعالم جرم توسط اشخاص موثق و مطمئن( الف 

باید این قسمت از بند ب  .رفین جرم نیستنداین افراد ط نه مجرم را که اقرار کند. که شکایت کند گویدنه شاکی را می این بند 

تواند تعقیب را دادستان در صورتی می ، توسط این افراد  عالم جرمابا  ق.آ.د.ک را ناظر بر شاهدان و مطلعان جرم بدانیم. 1۱ماده 

 :1شروع کند که
 

 .به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشدتعقیب نیاز شروع به  -1

 ( پیش بینی شده است ق.آ.د.ک 15صدر ماده در هر دو مورد ؛ )شاهد جرمخود وقوع جرم را دیده باشد. اعالم کننده  -2
 

یب را که در این صورت به صرف اعالم نمی توان تعق( ق.آ.د.ک 15)ادامه ماده  2اما ممکن است خود وقوع جرم را ندیده باشد

 :شروع کرد مگر این که
 

 به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد.شروع به تعقیب نیاز  -1

 دالیل صحت ادعا موجود باشد یا -2

 4جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد )در این مورد بدون وجود دالیل صحت ادعا بازهم امکان شروع تعقیب وجود دارد( -4
 

  17ماده   در  غیر حضوری  بصورت  جرم  بینی کرد. و اعالماعالم جرم بصورت حضوری را پیش ق.آ.د.ک 15همچنین ماده 

 :بینی شده است و شرایط شروع به تعقیب در این حالتپیشق.آ.د.ک 
 

 به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد.شروع به تعقیب نیاز  -1

 عمومی است یا و امنیت م داللت بر امر مهمّی نماید که موجب اخالل در نظوقوع جرم  -2

 رای شروع به تحقیق کفایت می کند.ب دادستانقراینی باشد که به نظر  همراه با -4
                                                           

 18ن، ص خالقی، علی، پیشی -1 

 اصطالحا  گفته می شود، مطلّع -2 

 شرط سوم در قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود. -3 
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نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار  های مردمسازمان» ق.آ.د.ک 11ماده به موجب 

بیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع ط

در این مورد اعالم کنندگان جرم از طرف اشخاص  ....« های فوق اعالم جرم کنندنسبت به جرائم ارتکابی در زمینه توانندمی

اشخاص در زمینه فعالیت کاری خود  حقوقی می باشند. نکته دیگری که در این ماده وجود دارد این  است که به اعالم جرم  این

 .نه اعالم هر جرمی است شدهاشاره 

وی جهت   دیده خاص باشد، کسب رضایت درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه» همان ماده مقرر می دارد 1تبصره همچنبن 

 شد، رضایت ولی یا سرپرست قانونیدیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه بااقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه

های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازماناو أخذ می

 .«دهنددادستان، اقدامات الزم را انجام می

 از شروط کنندگان جرم نیز اعالم این دسته از «وثاقت و مطمئن بودن»نهایت این که عالوه بر شرایط مطروحه در این قسمت، 

 مقنن قرار گرفته است. اکیدق.آ.د.ک مورد ت 1۱الزامی است که در بند ب ماده 

 

 اعالم و اخبار مقامات رسمی (ب
 

 از رسمی اشخاص و مقامات هرگاه»ق.آ.د.ک اشاره کرد که مقرر می دارد  72در این خصوص می توان به مواردی مانند ماده 

 .«دهند اطالع دادستان به فوری را موضوع مکلفند شوند، مطلع خود کاری حوزه در گذشت غیرقابل جرائم از یکی وقوع

مورد مواخذه  رایا شاهد وقوع جرم بود و اعالم نکرد  گردیداز وقوع جرم مطلع که شخصی توان نمی که البته باید خاطر نشان شد

اشخاص تکلیف به اعالم وجود دارد و در صورت  امّا استثنائاً برای برخی استپیش بینی نشده قرار داد چون ضمانت اجرایی 

 ( 848ق.م.ا کتاب تعزیرات یا همان ماده  151)ماده مورد نظر مقنن مواجه خواهند شد. ترک این تکلیف قانونی با ضمانت اجرایی
 

 دادگستری اعالم جرم توسط ضابطینپ( 
 

 بر »ی به عنوان یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب محسوب می گردد که اعالم جرم توسط ضابطین دادگستری زمان

 جهت آشناییاما  1.«شود تنظیم و تهیه قانونی مقررات و ضوابط اساس بر و نباشد قضیه مسلم قرائن و احوال و اوضاع خالف

 یند دادرسی کیفری ایفا می نمایند ر فرآکسانی هستند و چه نقشی را د چه این که ضابطین ،ضابطین دادگستری با عزیز دوستان

از گرایش طراحان سوال به طرح سواالت  کایتبه دلیل این که بررسی درصد فراوانی سواالت آزمون های حقوقی ح همچنینو 

 به طور جداگانه به بررسی آن می پردازیم.از این قسمت می نماید 
 

                                                           
 ق.آ.د.ک 36ماده  -1 
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 بند دوم: ضابطین دادگستری

 

 تعریف ضابطین دادگستری:  -1

 نظارت تحت که هستند مأمورانی دادگستری ضابطان»که تعریف می نماید  نحوضابطین دادگستری را به این ک ق.آ.د. 28ماده 

 و فرار از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوری جمع و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف در دادستان تعلیمات و

 .«کنند می اقدام قانون موجب به قضائی، تصمیمات اجرای و وراقا ابالغ مقدماتی، تحقیقات متهم، شدن مخفی
 

 انواع ضابطین دادگستری: -3
 

 :1شوند دسته تقسیم می 2به ضابطین  ق.آ.د.ک 29به موجب ماده 
 

 :عام ینضابط الف(
 

   ،دنیت عام دخالت در هر جرمی را دارصالحضابطین عام. 

  باشند دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمی جمهوری انتظامی ینیرو داران درجه و افسران فرماندهان، شامل.  

  و کنندمی وظیفه انجام مورد این در مربوط ضابطان نظارت تحت اماابط دادگستری محسوب نمی شوند کارکنان وظیفه، ض 

)تبصره  .نیست وظیفه ارکنانک قانونی مسؤولیت نافی مسؤولیت این. است ضابطان با رابطه این در شده انجام اقدامات مسئولیت

 ق.آ.د.ک( 29ماده 
 

 ضابطین خاص: ب (
 

 محسوب دادگستری ضابط شده محول وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان 

 شوند؛می

دهند در داخل زندان انجام می زندانیان یمی کهانسبت به امور زندانیان یعنی جر : ( روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان1

 (در خارج از زندان ضابط محسوب نمی شوند) .2زمان مرخصّی خارج از زندان نیست و شامل جرایم ارتکابی در
 

 ( مامورین وزارت اطالعات: 3
 

  ی و سیاسی در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماع 255بند ب ماده دخالت مامورین اطالعات در جرایم خاص در

 :ی شده استپیش بین 89تاریخ 
 

                                                           
، انتشارات سمت، ضابطین نظامی )آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری -3ضابطین خاص  -2ضابطین عام  -1: دسته تقسیم می کنند 3بطین را به ضا برخی از حقوق دانان -1 

 (88، سال 111، ص 1ج

 03دکتر خالقی، پیشین، ص  -2 
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 پیشگیری و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادی   -1

 جرایم سازمان یافته ضد امنیتی – 3

 اقدامات تروریستی -2

 تهدیدات نرم امنیتی - 4
 

  وزارت اطالعات در 1495وب سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مص ءقانون ارتقا ۱ماده  1مطابق با تبصره همچنین ،

 1د.نضابط قوه قضائیه  محسوب می گرد «مالی کالنفساد پرونده های »
 

 وزارت» که به موجب آنکرد اشاره 89 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون به الحاقی ۱۱ ماده به توان می در همین راستا 

 مرتبط یافتهسازمان قاچاق المللیبین و ایمنطقه اصلی های شبکه زمینه در الزم اطالعات آوریجمع ضمن است مکلف اطالعات

 او که ایقاضی یا کل دادستان حکم با آنها تعقیب و شناسایی به نسبت قانونی اختیارات حوزه در قانون، این موضوع جرائم با

 .«نماید اقدام نیز الحص ذی مراجع و انتظامی نیروی به اطالعاتی سرویس ارائه به نسبت همچنین و اقدام کندمی تعیین
 

 : ( مأمورین نیروی مقاومت بسیج2
 

 .ه استشرط کرد 4قانون حمایت از بسیج ضابط بودن اعضا بسیج را منوط به  1ماده 

 . جرم مشهود باشد -1

 یا باشد اقدامی نکند.نباشد عام ضابط  -2

 ضابط عام باشد و نیاز به کمک داشته باشد. -4
 

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

ق.آ.د.ک هم مورد توجه مقنن قرار گرفته شده است که در  45به این موضوع در ماده  2.شود نمایندگی ولی فقیه اعطاء می

 مباحث آتی به آن اشاره خواهیم کرد.
 

  مسلّح نیروهای سایر ( 4

به منظور  موارد   در برخی می باشد.  بیگانگان   سپاه( حراست از کشور در برابر تجاوز -وظیفه ی نیروهای مسلح )ارتش اصوالً

ممکن است در مواردی از قوای مذکور به عنوان تقویت نیروی انتظامی که وظیفه برقراری نظم و امنیت داخلی را بر عهده دارد 

 ضابط دادگستری کمک گرفته شود. 

                                                           
 65خالقی، پیشین، ص  -1 

 01همان، ص  -2 
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ق.آ.د.ک مقرر می دارد  29بند الف ماده  .اخله سایر نیروهای مسلح به عنوان ضابط دادگستری به موجب قانون خواهد بودمد

 ضابط شود، محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای سایر همچنین»

 1.«شوندمی محسوب

و جریان برای مبارزه با عوامل  اشاره کرد که به موجب آن اساسنامه سپاه پاسدارن  5ره ماده تبص می توان به خصوصاین در 

خلع سالح  ،توسل به قوه قهریه، براندازی یا اقدام علیه حاکمیت قوانین جمهوری اسالمی از طریق هایی که در صدد خرابکاری

، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور لزومبا نیروی انتظامی در مواقع  افراد فاقد مجوز و همچنین همکاری

 2قوه قضائیه عمل می کنند. اعالم شده است به عنوان  ضابط
 

برخی افراد هم در برخی قوانین خاص تحت شرایطی ضابط دادگستری محسوب می گردند. اصوالً ضابط  ( سایر مأمورین:5

مثل شان می باشد، نه این که صالحیت مداخله در هر جرمی را داشته باشند. کاری خود ین افراد محدود به حیطهمحسوب شدن ا

مهمترین   .هستند خاص ینضابط  و ...  آهن راه انتظامی پلیس ،شهرداری مامورین ،مأمورین جنگلبانی، شکاربانی، فرمانده هواپیما

 :  4آنها عبارتند از
 

 جنگلبانی مأمورین» 14۱1ت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب قانون حفاظ 5۱ ماده بر اساسمامورین جنگلبانی: ( الف

 دادگستریضابطین ردیف در شوندمی قانون این در مذکور جرائم تعقیب و کشف مأمور جنگلبانی سازمان احکام موجب به که

 ۱.«نمود خواهند وظیفه انجام محل دادستان تعلیمات تحت حیث این از و محسوب
 

ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب  ،87قانون نظارت بر ذبح شرعی مصوب  8 مادهطبق  :یشرع( ناظران  ب

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

 .رهبری ابالغ و اجراء نمایندظممعفقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقامطریق دفاتر نمایندگی ولی
 

اجرای احکام افرادی را  دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و :های ویژه روحانیت  آیین نامه دادسراها و دادگاه 35ماده  ( پ

 . باشنددر حکم ضابطین قضائی می. این افراد در زمان انجام مأموریت  راساً استخدام نماید

 

 

                                                           
 ولمح آنان به را انتظامی نیروی بودن ضابط وظایف از برخی یا تمام ملی امنیت عالی شورای که درمواردی مسلح سایر نیروهای»ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت  10ماده  1بند  -1 

و  80واگذاری تعیین ضابطین به شورای عالی امنیت خالف اصول »؛ مفاد این بند در ماده  ق.آ.د.ک جدید نیز پیش بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان به این ترتیب که «کند

 امکان پذیر شد.« به موجب قانون»مواجه گردید و مداخله سایر نیروهای مسلح فقط « ق.ا است 176

 08لقی، پیشین، ص خا -2 

 آخوندی،  -3 

 خالقی، پیشین  -1 
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تامل دیگری که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مشاهده می شود و ما مشابه آن را در قوانین سابق      نکته قابل: نکته

( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم چنانچه»ق.آ.د.ک است. به موجب این تبصره  ۱5ماده  1نمی یافتیم، تبصره 

 اقدامات توانند می شهروندان تمام دادگستری، ضابطان حضور عدم صورت در شود، اقعو مشهود صورت به قانون این( 452) ماده

این مقرره به تاسی از حقوق فرانسه وارد قوانین  .«آورند عمل به جرم صحنه حفظ و جرم مرتکب فرار از جلوگیری برای را الزم

 به شهروندان محول می گردد: به شرح زیرو به موجب آن قسمتی از وظایف ضابطین تحت شرایطی ما شده است 
 

 جرم مشهود باشد، -1

 ضابطین دادگستری حضور نداشته باشد،  -2

 با میزان ثلث دیه  جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانیو  قطع عضوحبس ابد، ، سلب حیاتجرم ارتکابی از جمله جرایمی باشد که مجازات آن  -4

 1باشد. مجازات تعزیری درجه چهار و باالتریا  کامل یا بیش از آن

 

 همه ی این شرایط باید باهم جمع باشند تا قانوناً امکان مداخله شهروندان مهیا باشد. :نکته

 : عبارت تمام شهروندان، خود بزه دیده را هم شامل می گردد.نکته

 !نشده است ایت شرایط فوق در قانون پیش بینیضمانت اجرایی عدم رعمتاسفانه  : نکته
 

 ضابطین ر برظمقررات نا -4
 

 سایر. است دادستان با دارند عهده به ضابط عنوانبه که وظایفی حیث از دادگستری ضابطان بر نظارت و ریاست :نکته

 (ق.آ.د.ک 42ماده ) .دارند نظارت حق دهند، می ارجاع ضابطان به که اموری در نیز قضائی مقامات

ی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقامات همچنین :نکته

 ق.آ.د.ک( 42)تبصره ماده  .محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

                                                           
ق.آ.د.ک را در پی دارد یا نه جای سوال است! خود حقوق دانان در بیشتر  352این که شهروندان از کجا باید بدانند که آیا جرم ارتکابی توسط متهم، مجازات مندرج در ماده  -1 

 اجعه می کنند حال آنکه چنین توقعی از شهروندان عادی به شدت نابجاست. موارد برای اطالع از نوع ضمانت اجرایی به قانون مر

 ضابطین

 ضابطین خاص

 ضابطین عام

 روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان -1

 مامورین وزارت اطالعات -2

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی مأموران -3

 یا تمام قانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای سایر -4

 .شود محول آنان به ضابطان وظایف از برخی

 سایر ضابطین در قوانین خاص مانند  -5

 .باشند دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی درجه داران و افسران اندهان،فرم شامل

 مامورین جنگل بانی -1

 مامورین شکاربانی -2

 ناظران شرعی -3

 فرمانده هواپیما -4

 ماموران وصول عایدات و کشف قاچاق -5
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  بازرسی  مورد بار یک ماه دو هر حداقل را مربوط واحدهای ضابطان، وظایف اجرای حسن بر نظارت منظور به دادستان :نکته

 .کندمی صادر را الزم دستورهای و قید شود،می تهیه منظور این به که صیمخصو دفتر در را مراتب مورد، هر در و دهدمی قرار

 ق.آ.د.ک( 44)ماده 

 انتظامی نیروی در نوجوانان و اطفال ویژه پلیس نوجوانان، و اطفال مورد در ضابطان وظایف اجرای حسن منظوربه  :نکته

 (ق.آ.د.ک 41 ادهم) .شودمی تشکیل ایران اسالمی جمهوری

 و وثاقت بر عالوه دادگستری، ضابط عنوان احراز»و واجد مهارت های الزمه باشند طین باید موثق و مورد اعتماد ضاب :نکته

 تحصیل و مربوط قضائی مرجع نظر زیر آموزشی های دوره گذراندن با الزم های مهارت فراگیری به منوط بودن اعتماد مورد

 نظر از و ممنوع کارت، این فاقد اشخاص سوی از گرفته صورت اتاقدام و تحقیقات. است دادگستری ضابطان ویژه کارت

مهارت »و « موثق بودن»نکته ای که باید به آن اشاره کرد این که مقنن برای ضابطین دو ویژگی )؛ 1«است اعتبار بدون قانونی

    تبار می داند. آیا بر این اساسقائل گردیده و در قسمت اخیر ماده فقط اقدامات ضابطین فاقد مهارت را ممنوع و بال اع« داشتن

؟! بهتر بود مقنن به ممنوعیت و بی اعتباری قائل شداقدامات ضابطین غیر موثق و غیر قابل اعتماد ارزش قانونی  توان بهمی 

سط عالوه بر این که خود ضابطین باید مورد وثوق باشند، اطالعات دریافتی تو (.اقدامات ضابطین غیر موثق نیز اشاره می کرد

 دادگستری ضابطان اطالعات یا است تردید مورد جرم وقوع به مربوط امارات و قرائن»اگر چنانچه ضابطین نیز باید موثق باشد. 

 تحقیقات اشخاص، جلب و احضار یا بازرسی و تفتیش حق داشتن بدون دادستان، به اطالع از پیش باید آنان نیست، موثق منابع از

 و صادر را تحقیقات تکمیل دستور گزارش، این به توجه با دادستان. دهند گزارش دادستان به را آن یجهنت و آورند عملبه را الزم

 2.«کندمی اتخاذ را مناسب قضائی تصمیم یا

کند، و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می اسرع وقتضابطان دادگستری مکلفند در  » سریع بودن :نکته

 خالف بر که است معتبر صورتی در ضابطان گزارش» معتبر بودنو  4«ستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایندنسبت به انجام د

دو ویژگی بارز اقدامات  ۱«شود تنظیم و تهیه قانونی مقررات و ضوابط اساس بر و نباشد قضیه مسلم قرائن و احوال و اوضاع

 ضابطین به شمار می آید.

                                                           
 ق.آ.د.ک 35ماده  -1 

 ق.آ.د.ک 13ماده  -2 

 برای علت رذک با را آن گزارش شده، تعیین مهلت پایان در باید ضابطان نشود، میسر پرونده تکمیل یا دستور اجرای چنانچه»ق.آ.دک؛ به موجب تبصره همین ماده نیز  30ماده  -3 

 .«کنند ارسال مربوط قضائی مقام یا دادستان

 ق.آ.د.ک 36ماده  -1 
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. کنند محول آنان به را تأمین أخذ توانندنمی نیز قضائی مقامات و ندارند را متهم از تأمین أخذ اختیار دادگستری ضابطان :نکته

)ماده  .شودمی اقدام قانون این مقررات طبق قضائی مقام توسط تنها باشد، داشته ضرورت متهم از تأمین أخذ هرگاه هرصورت در

  ق.آ.د.ک( ۱1

 باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با  - یعنی الزامی نیست -بالغ درصورت امکانبازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نا

 ق.آ.د.ک( ۱2)ماده  .رعایت موازین شرعی انجام شود

 ضابطان توسط پرونده با مرتبط اشخاص سایر و مطلعان و شهود دیده،بزه اقامت محل و هویت به مربوط اطالعات افشای 

 ق.آ.د.ک( ۱5)ماده  .است ممنوع کند، می معین نونقا که مواردی در جز دادگستری،

 جبران درخواست حق از را شاکی». همچنین 1«نمایند قبول وقتهمه را شفاهی یا کتبی شکایت» موظفند دادگستری ضابطان

 را او اظهارات خود گزارش درو  2«سازند آگاه حقوقی هایمعاضدت سایر و موجود مشاورهای خدمات از مندی بهره و خسارت

 .4«کنند ذکر قضائی مراجع به وارده زیان و ضرر مورد در»

 شناسایی جرم، وقوع ادله آوری جمع و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف به نسبت ضابطان وظایف انجام از ناشی هایهزینه تحمیل

 و اوراق ابالغ تهدیدات، برابر رد او خانواده و دیده بزه از حمایت وی، دستگیری متهم، شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن و

 ق.آ.دک( 12ماده ) .است ممنوع ۱دیده بزه بر عنوان هر تحت قضائی تصمیمات اجرای
 

 

 

 . شودمی صادر                     صورت به دادگستری ضابطان به قضائی مقام دستورهای

 
 

 

 وظایف و اختیارات ضابطین: -4

ق.آ.د.ک می توان نتیجه  ۱1و  ۱۱ غیر مشهود متفاوت است. از مجموع مواد جرائم م مشهود واقدامات ضابطین در برخورد با جرای

 ضابطان» مشهود محدود است و حق مداخله بدون دستور مقام قضایی را ندارندکه اقدامات ضابطین در جرایم غیر گرفت

 دادستان به الزم دستورهای أخذ و تکلیف کسب برای را مراتب غیرمشهود جرائم در جرم، وقوع از اطالع محض به دادگستری

 ...«کندمی اتخاذ مناسب قضائی تصمیم یا و صادر را تحقیقات ادامه دستور الزم، بررسی از پس نیز دادستان و کنندمی اعالم

  در اشیاء و اشخاص بازرسی همچنین آنها، تفتیش و بسته و تعطیل اماکن منازل، به ورود»همان قانون  55همچنین به موجب ماده 
                                                           

 ق.آ.د.ک 37ماده  -1 

 ق.ا.د.ک 38ماده  -2 

 ق.آ.د.ک 32ماده  -3 

 .رد بزهکار یا همان متهم هم صادق می باشداین موضوع در موعلی رغم عدم تصریح مقنن،  -1 

  کتبی

   صریح

 مهلت با قید

 مقدور کتبی دستور صدور که فوری موارد در

 و شودمی صادر شفاهی صورت به دستور نیست،

 و  دستورها انجام ضمن باید دادگستری ضابط

 صورت در معموله اقدامات مراتب و درج

 بیست ظرف  حداکثر و وقت اسرع در  مجلس،

 قضائی مقام مضایا به را آن ساعت چهار و

 ق.آ.د.ک( 34. )ماده برساند
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 .«باشد داده ارجاع ضابط به کلی طوربه را تحقیقات اجرای وی چند هر است، قضائی مقام موردی اجازه با غیرمشهود جرائم

 از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظور به را الزم اقدامات تمام »...اما ضابطین در جرایم مشهود 

 آمده دستبه مدارک و نتایج بالفاصله و دهند می انجام را الزم تحقیقات آورند، می عمل به تبانی، یا و متهم شدن مخفی یا فرار

 و تلفن شماره نشانی، اسم، باشد؛ داشته حضور جرم وقوع صحنه در مطلعی یا شاهد چنانچه همچنین. رسانندمی دادستان اطالع به را

 فقط قانون این( ۱1) ماده ذیل و ماده این اجرای در دادگستری ضابطان. کنند می درج پرونده در و أخذ را ایشان مشخصات سایر

«. باشد داشته وجود وی توسط مشهود جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن که نمایند بازداشت را متهم توانند می صورتی در

 باید ضابطان ،باشد ضروری تحقیقات تکمیل ایبر متهم نگهداری ،مشهود جرائم در چنانچه»این قانون نیز  ۱1بر اساس ماده 

 به قانونی تصمیم اتخاذ برای فوری را مراتب و کنند تفهیم و ابالغ متهم به کتبی طور به و بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع

 «دهند قرار نظر تحت را متهم ساعت چهار و بیست از بیش توانند نمی ضابطان حال، هر در. برسانند دادستان اطالع
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساعت یک ظرف حداکثر باید گیرد، قرار نظر تحت مجرمانه عناوین از هریک علت به اداری وقت از خارج فردی هرگاه

 صورت در و نماید بررسی را موضوع است، مکلف نیز کشیک قاضی یا دادستان. شود اعالم کشیک قاضی یا دادستان به مراتب

 ق.آ.د.ک( ۱7ماده ) .آورد عمل به قانونی اقدام متهم گرفتن قرار نظرتحت لمح در حضور با نیاز

 (رای وحدت رویه) .رسیدگی می شوددادگاه عمومی  دردر مقام ضابط بودن  به جرایم ضابطین :نکته
 

 

 :در بازداشتحقوق متهم * 
 

 

  نباید که متهم با مالقات پایان در تواندمی یلوک .نماید وکیل حضور تقاضای تواند می متهم گرفتن، قرار نظر تحت شروع با -1

 

اقدامات 

 ضابطین

 جرایم در 

 مشهود

 جرایمدر     

 غیر مشهود

 ارندحق مداخله ند -1

 

 کنندمی اعالم دادستان به الزم دستورهای أخذ و تکلیف کسب برای را مراتب -2

 آالت، حفظ منظور به را الزم اقدامات تمام -1

 از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات،

 می عمل به تبانی، یا و متهم شدن مخفی یا فرار

 .آورند

 به را آمده دستبه مدارک و نتایج بالفاصله -2

 .رسانندمی دادستان اطالع

 حق بازداشت متهم  را  دارند  به  شرطی که  -3

 توسط جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن -1

 باشد. داشته وجود متهم

 ضروری تحقیقات تکمیل برای متهم نگهداری -2

 .باشد

 طور به و بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع -3

 کنند. تفهیم و ابالغ متهم به کتبی

 به قانونی تصمیم اتخاذ برای فوری را مراتب -4

 .برسانند دادستان اطالع

 .ساعت بیشتر باشد 24مدت نگهداری نباید از  -5
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 . البته در برخی موارد استثنائی محدودیت های 1دهد ارائه پرونده در درج برای را خود کتبی مالحظات باشد ساعت یک از بیش

 را وکیل با مالقات امکان گرفتن قرار نظر تحت شروع از پس هفته یک تا و به موجب آن متهم هم در این مورد وجود دارد

 :2جرایم باشداین و آن زمانی است که نوع جرم ارتکابی یکی از  نخواهد داشت
 

 

 متاسفانه تعریفی از جرایم سازمان یافته در این قانون به عمل نیامده است( یا و یافته سازمان جرائم از یکی( 

 ق.م.ا ازکتاب تعزیرات( 942الی  939یا همان  513الی  494)موضوع مواد  کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم 

 ،اعم از حدی یا تعزیری( سرقت( 

 اعم از خرید، فروش، مصرف، حمل، نگهداری، قاچاق و ...( یا و روانگردان و مخدر مواد( 

 و عضو قطع ابد، حبس حیات، سلب هاآن مجازات که باشد جرایمی)یعنی  قانون، این( 203) ماده( پ) و( ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم 

 (باشد باالتر و چهار درجه تعزیری مجازات یا آن از بیش یا کامل دیه ثلث میزان با جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات
 

 

 

. یابند اطالع آنان بودن نظرتحت از مزبور مراجع طریق از توانند می تحت نظر اشخاص برادر و خواهر فرزندان، همسر، والدین،-2

 منافات نظرتحت اشخاص خانوادگی و اجتماعی حیثیت با که حدی تا گرفتن، قرار نظر تحت درباره قفو بستگان به پاسخگویی

 ق.آ.د.ک( ۱9)ماده  .است ضروری باشد، نداشته

 و کند آگاه بودن نظرتحت از را خود آشنایان یا خانواده افراد ممکن، وسیله هر یا تلفن وسیلهبه تواند می نظرتحت شخص -4

 شخص که دهند تشخیص ضرورت بر بنا آنکه مگر آورند، عمل به خصوص این در را الزم مساعدت مکلفند نیز ضابطان

 .برسانند قضائی مقام اطالع به مقتضی دستور أخذ برای را مراتب باید صورت این در. کند استفاده حقی چنین از نباید نظرتحت

 ق.آ.د.ک( 55)ماده 

 معاینه نظرتحت شخص از دادستان تعیین به پزشکان از یکی وی، نزدیک بستگان زا یکی یا نظرتحت شخص درخواست به بنا -۱

 ق.آ.د.ک( 51)ماده  .شود می ضبط و ثبت پرونده در پزشک گواهی. آوردمی عملبه

 

 

 
 

 

ر نهایت این که مقنن برای دقت در انجام تکالیف قانونی از سوی ضابطین از یک طرف و تضمین حقوق متهم از طرف دیگر د

 از تخلف»ق.آ.د.ک  14پیش بینی کرده است. به موجب ماده را نیز یی هاضمانت اجرا ،از تکالیف قانونی آنها فرض تخلف

 این( 1۱1) و( 59) ،(55) ،(54) ،(52) ،(51) ،(۱9) ،(۱2) ،(۱1) ،(۱5) ،(49) ،(48) ،(47) ،(45) ،(4۱) ،(45) مواد مقررات

  .«است دولتی خدمات از انفصال سال یک تا ماه سه به محکومیت موجب ضابطان، توسط قانون

                                                           
 ق.آ.د.ک 18ماده  -1 

 .د.کق.آ 18تبصره ماده  -2 

آیین قانون  دوم از بخش دومِ آن اشاره نمودیم. برای مطالعه به فصل  شده که ما صرفاً در اینجا به اهمّ ای ضابطین مقررتکالیف دیگری هم بر

 فرمایید. مراجعه  (14الی  28)مواد  دادرسی کیفری

 

http://www.ekhtebar.com


 

  
34 

 

باسزادهفخرالدین ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی کیفری               
 تحقیقات مقدماتی( دوم گفتار

 

دادگستری، کشف ق.آ.د.ک نیز در مقام تعریف ضابطین  28ماده اصوالً توسط ضابطین انجام می شود.  کشف جرمگفتیم که 

می رود. در این فصل دو وظیفه ی عمده  جرم را از وظایف ضابطین می داند. اما تعقیب جرم از مهمترین وظایف دادسرا به شمار

را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه ی آیین دادرسی کیفری به سایر « تحقیقات مقدماتی»و عمدتاً « تعقیب جرم»دادسرا 

 وظایف دادسراها اشاره خواهد شد.
  

 دیگر یا بازپرس سوی از که است انونیق اقدامات مجموعه»را این گونه تعریف می کند؛  مقدماتی تحقیقاتق.آ.د.ک  95ماده 

 متهم شدن مخفی یا فرار از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوریجمع و عالئم و آثار حفظ برای قضائی، مقامات

 «.شود می انجام

«       مقامات قضایی»ی با توجه به تعریف فوق می توان دریافت که مقنن تحقیقات مقدماتی را صرفاً اقداماتی می داند که از سو

را جزو مراحل تحقیقات مقدماتی محسوب نمی کند. البته باید توجه داشت که « ضابطین دادگستری»انجام گرفته و اقدامات 

بعد از  اقدامات ضابطین از زمان کشف جرم تا مداخله مقام قضایی داخل در این تعریف نمی شود و اگر چنانچه مقامات قضایی

. این تعریف دقیقا خواهد بودتحقیقات را به ضابطین ارجاع نمایند، اقدامات آنها داخل در تعریف تحقیقات مقدماتی انجام  ،مداخله

تا « کشف جرم»که تحقیقات مقدماتی را اقدامات انجام شده از زمان  استق.آ.د.ک سابق  19برعکس تعریف مقرر در ماده 

مرحله توسط ضابطین انجام می گیرد. محدود کردن تحقیقات مقدماتی به  می دانست که اصوالً این« تسلیم به مراجع قضایی»

به  تانبنابراین اگر شما مشاهده کنید ماشین 1اقدامات ضابطین در قانون سابق مورد انتقاد برخی از حقوق دانان نیز قرار گرفته بود.

د و آنها نیز با حضور در محل و بررسی کم و کیف مطلع می نمایی جرمدر اولین اقدام مامورین پلیس را از این  ،سرقت رفته است

 قضیه، شکایت شما را تنظیم می کنند و فردا در اولین فرصت اداری به دادسرا ارجاع می دهند. تا اینجا بر اساس قانون آیین

می انجام نداده دادرسی کیفری جدید، اقدامات انجام شده داخل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیست چراکه هنوز مقام قضایی اقدا

 است. اما بر اساس قانون سابق، تحقیقات مقدماتی، صرفاً این مرحله را شامل می شد.

 «از ویژگی های بارز تحقیقات مقدماتی به شمار می رود: «محرمانه بودن»و « سریع بودن 

 مستمر نحو به و سرعت به باید مقدماتی تحقیقات»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  9۱ماده  ،تحقیقات مقدماتی «سریع بودن»در مورد 

 .«نیست آن انجام مانع تعطیل ایام و شود انجام

 مقدماتی تحقیقات»ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد  91آن می باشد. ماده « محرمانه بودن» یقدماتمویژگی دیگر تحقیقات 

همچنین می توان به قسمتی از ماده  .«ایدنم مقرر دیگری نحو به قانون که مواردی در مگر می گیرد صورت محرمانه صورتبه

 وکیل. نماید وکیل حضور تقاضای تواند می متهم گرفتن، قرار نظر تحت شروع با»همان قانون اشاره نمود که مقرر می دارد  ۱8
                                                           

 101خالقی، علی، پیشین، ص -1 
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مانه بودن بنابراین اصل بر محر «.نماید مالقات نظر تحت شخص با ،مذاکرات و تحقیقات بودن محرمانه به توجه و رعایت با باید

اما محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به چه  .دی که خود مقنن تجویز نموده باشدتحقیقات مقدماتی است مگر در موار

 کسانی مورد نظر مقنن می باشد؟
 

 متهم و حقیقات مقدماتی نسبت به شاکیبودن تمحرمانه  -1

دامنه ی این توسیع ردی که خود مقنن استثناء کرده باشد. گفتیم که اصل بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است مگر در موا

 ک.د.آ.ق 155 ماده. نیست و مقنن امتیازات بیشتری را برای شاکی قائل می باشد به یک میزاناستثنائات نسبت به شاکی و متهم 

 یابد، حضور تحقیقات در و کند اظهار را اشادله و معرفی را خود شهود تحقیقات، هنگام در تواند می شاکی» دارد می مقرر

 هزینه به یا و کند مطالعه ندارد، منافات حقیقت کشف ضرورت با که را پرونده اوراق سایر یا مقدماتی تحقیقات مجلس صورت

هر چند دامنه ی استثنائات اصل محرمانه بودن در مورد متهم نسبت به شاکی محدودتر  1.«بگیرد رونوشت یا تصویر آنها از خود

ق.آ.د.ک مقرر  5نون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون سابق تا حدودی از این محدودیتها کاسته است. ماده است اما قا

 مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل به دسترسی حق از و آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در باید متهم»می دارد 

انطور که مالحظه می شود حق اطالع و آگاهی از موضوع و دالیل اتهام تا حدودی عدول ؛ بنابراین هم«شود مندبهره قانون این در

 از اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم است. 
 

 مقامات رسمیمحرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نسبت  -3

 این حفظ به موظف دارند حضور تیمقدما تحقیقات جریان در که اشخاصی کلیه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  155قسمت دوم ماده 

 سوال این است که عبارت  .«شوند می محکوم ای حرفه و  شغلی  اسرار افشای جرم مجازات به تخلف، صورت در و هستند اسرار

 :مورد ضروری استناظر به چه کسانی است. ذکر چند نکته در این « کلیه اشخاص»

  -دعوا )شاکی  طرفین  به  نسبت  مقدماتی تحقیقات   ارت صحیح تر محرمانه ماندن()یا به عب این ماده بیانگر محرمانه بودن؛ اوالً

را باید به مقاماتی که در جریان تحقیقات حضور دارند « قات مقدماتییکلیه اشخاص حاضر در تحق»عبارت و  نمی باشد متهم(

نمود چراکه از یک طرف مثالً متهم را چگونه می محدود و... دادیار  ،یا مقامات قضایی نظیر بازپرس 2ضابطینکارشناسان، مثل 

 ای حرفه و شغلی اسرار افشای جرم مجازاتمحکوم نمود و از طرف دیگر  ش می باشدمربوط به خود ی کهتوان به افشای اسرار

 4.ی شوندمحرم اسرار محسوب مبه مناسبت شغل یا حرفه ی خود به کسانی است که  محدودق.م.ا   872یا همان 1۱8 مقرر در ماده

                                                           
 به مربوط مطالب حاوی اسناد و شده بندیطبقه مدارک و اسناد ارائه»ماده اخیر الذکر  2پیش بینی شده است. مثال  به استناد تبصره  شاکیالبته محدودیت هایی هم برای  -1 

 به آنها انتشار که مدارکی و مطالب انتشار از باید شاکی» همان ماده 3 تبصرهو یا « است ممنوع شاکی به خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم و عفت منافی جرائم تحقیقات

 «. صالح مراجع در خود حق احقاق مقام در مگر کند، امتناع است ممنوع قانون یا شرع موجب

 در جز دادگستری، ضابطان توسط پرونده با مرتبط اشخاص سایر و مطلعان و دشهو دیده،بزه اقامت محل و هویت به مربوط اطالعات افشای»ق.آ.د.ک مقرر می داد  15ماده  -2 

 .«است ممنوع کند، می معین قانون که مواردی

هرگاه در غیراز  کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوندو  اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان»ق.م.ا از کتاب تعزیرات مقرر می دارد  618ماده  -3 

 . «نقدی محکوم می شوندموارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزارتا شش میلیون ریال جزای 
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 که مواردی در مگر»ق.آ.د.ک  92مقرر در ماده عبارت ماندن تحقیقات مقدماتی مطلق نیست و محرمانه محرمانه بودن یا دوماً؛ 

این مطلب که تا حدی برداشت است. در برخی موارد استثنائی آن  از تخطیداللت بر امکان « نماید مقرر دیگری نحو به قانون

 به مربوط مشخصات سایر و تصویر انتشار»شده است که  به این شکل مقررق.آ.د.ک  91در ماده  اول را نیز تقویت می کند

 زیر اشخاص مورد در مگر است ممنوع قضائی و انتظامی مراجع و هارسانه توسط مقدماتی تحقیقات مراحل کلیه در متهم هویت

 :است مجاز آنان هویت به مربوط مشخصات سایر یا و یرتصو انتشار شهرستان، دادستان موافقت و بازپرس درخواست به تنها که

 و بوده متواری که قانون این( 452) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع عمدی جرائم ارتکاب به متهمان -الف

 منظور به ،نباشد موجود آنان به دستیابی امکان دیگری طریق از و باشد داشته وجود آنان به اتهام توجه برای کافی دالیل

 .شود می منتشر آنان نگاری چهره طریق از آمده دست به تصویر یا و اصلی تصویر ،ادله تکمیل یا و آنان شناسایی

 تصویر و اندکرده اقرار بازپرس نزد نامعلومی و متعدد اشخاص به نسبت جرم فقره چند ارتکاب به که شده دستگیر متهمان -ب

 .شودمی منتشر آنان، توسط خصوصی دعوای اقامه یا و شکایت طرح و دیدگانبزه آگاهی برای آنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادله آوریجمع و تحصیل در و آورد عمل به را فوری اقدامات جرم، عالئم و آثار امحای از جلوگیری برای است مکلف بازپرس

 ق.آ.د.ک( 95. )ماده نکند تأخیر جرم وقوع

)ماده  کند متوقف را خود تحقیقات است، مشکل او به دسترسی یا و شده مخفی نیست، معین متهم آنکه عذر به تواندنمی بازپرس

 ق.آ.د.ک( 15۱

ق.آ.د.ک به جریان افتاد دادسرا  1۱حال جرم کشف شد یا شاکی شکایت نمود یا تعقیب به هر جهتی از جهات مندرج در ماده 

را در دادسرا مطرح نماید باید شکوائیه تقدیم نماید. شکوائیه بر وظایف خود را شروع می نماید. اگر شاکی مستقیماً دعوی خود 

 تصویر مواردی که  انتشار

 مشخصات سایر یا و

 متهم هویت به مربوط

 می باشد مجاز

 .باشد عمدیجرم اتکابی  -1

 

 از نوع مجازات جرم ارتکابی   -2

 

 

 

 متهم متواری باشد -3

 باشد داشته وجود متهم به اتهام توجه برای کافی دالیل -4

 نباشد موجود متهم به دستیابی امکان دیگری طریق از -5

 انتشار تصور یا مشخصات متهم با هدف شناسایی او یا تکمیل ادله باشد. -6

. همچنین فرض دیگری برای تجویز انتشار پیش بینی شده است و آن همه ی شرایط  فوق برای تجویز انتشار ضروری است جمع *

در این صورت انتشار با  متعدد و نامعلومی نماید متهم نزد مقام تحقیق  اقرار به ارتکاب چند فقره جرم  نسبت به اشخاصاین که اگر  

 6در این حالت نیازی به وجود شرایط ).آنان صورت می گیرد توسط خصوصی دعوای اقامه یا و ایتشک طرح و دیدگانبزه هدف  آگاهی

 گانه فوق نیست(

 )اعم از قصاص، اعدام ، رجم و ....( حیات، سلب -1

  ابد، حبس -2

 )با قصاص عضو اشتباه گرفته نشود( و عضو قطع -4

  یا آن از بیش یا کامل دیه ثلث میزان با جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات -۱

 باشد چهار درجه تعزیری مجازات -5
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. شکوائیه همان تقاضای تعقیب 1روی برگ معمولی هم قابل طرح است و همانند دادخواست نیازی به برگ های مخصوص ندارد

و گفتیم که امر ارجاع ست شکوائیه اارجاع  مندجرم ارتکابی است که بزه دیده متحمل شده است. در دادسرا شروع تحقیقات نیاز

است. بنابراین شکوائیه از  یاصل بر این است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم نیز با بازپرس در دادسرا بر عهده دادستان می باشد.

 2طریق دادستان به یکی از شعب بازپرسی ارجاع خواهد شد.

 

 

 
 

ه بازپرس ناظر جرم ارتکابی باشد تحقیقات را شروع نموده ولی و استثنائاً در صورتی ک استارجاع دادستان  بااصل  :نکته

 می باشد. ادامه تحقیقات بازهم منوط به ارجاع دادستان

در برخی موارد استثنائی، دادستان نیز می تواند تحقیقات مقدماتی جرایم را خودش انجام دهد یا ق.آ.د.ک  92ر با ماده ببراگفتیم 

. امکان انجام تحقیقات از )که در این صورت به این دادیار خواهیم گفت دادیار تحققیق( نمایدبه یکی از دادیاران خود ارجاع 

 :در صورتی امکان پذیر است کهسوی دادستان 

 نباشدبازپرس حاضر  -1

 دیه ثلث میزان با جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات و عضو قطع ابد، حبس حیات، سلب آنها مجازات که نباشدجرم ارتکابی از جرایمی  -3

 .باشد باالتر و چهار درجه تعزیری مجازات یا آن از بیش یا کامل

 

گفتیم بر  که هر کدام از این دو شرط فراهم نباشد دادستان حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت. نمودالبته باید توجه 

ع به تعقیب به شمار می رود. اما اگر جرم ق.آ.د.ک، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان از جهات شرو 1۱اساس بند پ ماده 

فوق الذکر( باشد همان طور که مالحظه  2)یعنی جرایمی مندرج در بند  ق.آ.د.ک 452از جرایم مندرج در ماده  مشهود، ارتکابی

است و  همان قانون از این کار منع شده 92کردیم، دادستان حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت چون به موجب ماده 

 مخفی و فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله آوری جمع عالئم، و آثار حفظ برای »...ق.آ.د.ک 77با ماده مطابق صرفاً  دادستان

  .«آورد می عمل به را الزم اقدامات متهم شدن

                                                           
 استفاده مورد شکوائیه تنظیم در تا دهد قرار مراجعان اختیار در و کند تهیه را فوق موارد بر مشتمل متحدالشکل اوراق است مکلف قضائیهقوه»مقرر می دارد  68تبصره ماده  -1 

 «.نیست شکایت استماع مانع مزبور اوراق از استفاده عدم. گیرد قرار

 کند، می شروع را تحقیقات شدبا جرم وقوع ناظر بازپرس، چنانچه. است دادستان ارجاع به منوط بازپرس سوی از مقدماتی تحقیقات به شروع» ک.د.آ.ق 82 ماده با مطابق -2 

 .«دهد می ادامه را تحقیقات دادستان، ارجاع صورت در و رساند می دادستان اطالع به فوری را مراتب

 زپرسجهات قانونی برای شروع به تحقیق با
 ارجاع دادستان -1

 

 بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد  -2

 

http://www.ekhtebar.com


 

  
38 

 

باسزادهفخرالدین ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی کیفری               
براین حتی اگر قانوناً ی نیست. بناسبازپر ارجاع شده بهنداشتن حق انجام تحقیقات مقدماتی به معنی عدم مداخله در تحقیقات 

را خواهد  صورت می گیرد 1حق نظارت بر تحقیقاتی که از جانب بازپرس ،دادستان حق انجام تحقیقات مقدماتی را نداشته باشد

 مواد قانونی زیر داللت بر این موضوع دارد:داشت. 

 « دارد را الزم تعلیمات هارائ و نظارت حق شود، می ارجاع بازپرس به که اموری در دادستان»ق.آ.د.ک  74 ماده

 جریان تواندنمی اما کند؛ نظارت آن انجام نحوه بر و یابد حضور مقدماتی تحقیقات در تواندمی دادستان» ق.آ.د.ک 7۱ماده 

  «سازد متوقف را تحقیقات

 راجع چند هر آید،می عمل به او حوزه در تحقیقات که است دادستانی عهده برنظارت بر تحقیقات مقدماتی » ق.آ.د.ک 75ماده 

  .«است افتاده اتفاق حوزه آن از خارج که باشد امری به

 بازپرس به کلی طوربه را تحقیقات جریان یا بخواهد بازپرس از را جرمی در تحقیق آنکه از پیش دادستان » ق.آ.د.ک 71ماده 

 فقط است مکلف بازپرس صورت،این در. کند تقاضا بازپرس از را الزم اقدامات و تحقیقات برخی اجرای تواند می کند، واگذار

 .«کند ارسال وی نزد را نتیجه و دهد انجام را دادستان تقاضای مورد اقدام یا تحقیق

 و کندمی قید صورتمجلس در را مراتب و اجراء را دادستان قانونی تقاضای تحقیقات، جریان در بازپرس» ق.آ.د.ک155 ماده

 .«نماید می اعالم دادستان به را مراتب نباشد مقدور تقاضا انجام که نحوی به شود، مواجه اشکال با اجراء هنگام در هرگاه

 ادستان و چه بازپرس( منع شده است:در برخی موارد دادسرا از انجام تحقیقات مقدماتی )چه د  :نکته

 منافی جرائم سایر و لواط و زنا جرم در تحقیق و تعقیب هرگونه انجام»ق.آ.د.ک در این خصوص مقرر می دارد 152 ماده  -1

 شود واقع عام منظر و مرئی در جرم که مواردی در مگر نیست، مجاز خصوص این در فردی هیچ از پرسش و است ممنوع عفت

 قاضی توسط مشهود احوال و اوضاع یا و شکایت محدوده در فقط تحقیق و تعقیب صورت، این در که باشد شاکی دارای یا و

 .«شودمی انجام دادگاه

 که :در صورتی این حق را دارد  و دادگاه  توسط دادسرا ممنوع استدر هر صورت بنابراین تعقیب و تحقیق جرایم منافی عفت 

 جرم مشهود باشد یاالف( 

 دارای شاکی باشدب( 

 در ستقیم،م طور به عفت منافی جرائم سایر و لواط و زنا جرائم به»در این خصوص مقرر می دارد  ق.آ.د.ک 451همچنین ماده 

  «.شود می رسیدگی صالح دادگاه

 دادگاه و آید می عمل به نوجوانان و اطفال دادگاه در مستقیم طور به سال پانزده زیر افراد جرائم تمامی مقدماتی تحقیقات -2

 ق.آ.د.ک( 285ماده  1)تبصره  .دهدمی انجام است دادسرا و دادگستری ضابطان عهده بر قانون طبق که را وظایفی کلیه مذکور

                                                           
جرایم با بازپرس می  تحقیقات مقدماتی کلیه»این موضوع در مورد دادیار هم صادق است و اگر مقنن به آن اشاره نکرده صرفا به این دلیل است که اصل را در نظر گرفته که  -1 

 حق نطارت خواهد داشت. ،حققات مقدماتی را دارد این موضوع را به دادیار ارجاع دهددادستان در مواردی که حق انجام ت بنابراین اگر« باشد
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 ق.آ.د.ک( 4۱5. )ماده شود می مطرح دادگاه در مستقیم طور به هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم -4

 مستقیم، طور بهفوق الذکر شوند به اتهاماتشان   4و  1در صورتی که مرتکب جرایم مقرر در بند سال  هجده تا پانزده افراد  -۱

 )ماده  ق.آ.د.ک(.شود می رسیدگی دادگاه در

 

 تصمیمات دادسرا  گفتار سوم:

 

 

  

  

 

 .رنوشت دعوی مطروحه مشخص می گرددمیم قضایی مکتوبی است که در آن ستص :رای

  قرار استحکم و رای اعم از. 

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

 کند. مدنی، ثابت است یا ثابت نیست، در واقع حکم صادر می

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

 1. دادگاه

 تامین) اموال یا (کفالت لیقبو)اشخاص سایر ،(محلی تحقیقات)شاکی ،(موقت بازداشت) متهم به ناظر است ممکن قرار 

 2.باشد( خواسته

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

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

 :  شوندتقسیم می دسته قرارها به دو* 

کند برای رسیدگی مثل ارجاع امر به این قرارها پرونده را معّد و مهیّا می :(تمهیدی یا مقدماتیهمان یا )قرارهای اعدادی  -1

 4، قرار عدم صالحیت.، قرار تحقیقات محلّی ، قرار معاینه محّل کارشناسی

                                                           
  127خالقی، علی، پیشین، ص  -1 
 255، محمد، پیشین، ص آشوری - 2 

 (120دانند؛ آشوری، پیشین، ص نهایی می قرار را محلی و ذاتی از اعّم صالحیت عدم قرار )برخی از حقوق دانان 127خالقی، علی، پیشین، ص  -3 

 قرار

 

 

 حکم

 قرار نهایی
 

 قرار اعدادی

 

محکومیت حکم  
 

برائت حکم  

 

 

 رای
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هام متهّم و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه مورد اتّ محتوای این قرارها اظهار نظر در : قرارهای نهایی -3

 1متهم است.

  رقراختلفی مثل قرار معاینه محلّ،قرارهای تمهیدی مدهد و در طول این تحقیقات پس بازپرسی تحقیقات مقدماتی را انجام می 

نهایی  هایو این قرار اظهار نظر کند قالب قرار نهایی قات باید دری در انتهای این تحقیصادر کند ول تواند... می کیفری و تأمین

 ررسی خواهیم کرد.تعدادشان محدود است که ب

 .شودموجب پایان تحقیقات می ی نهاییقرارها  :نکته

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

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

 شود(
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 127همان، ص  -1 

 قرارهای نهایی

 قرار موقوفی تعقیب

تعقیب قرار منع  

مجرمیت قرار
 

  

نتساب به متهم اما مشمول عمل جرم است و قابل ا

 موارد سقوط دعوای عمومی است .
 

موجود باشد دالیل کافی برای جلب متهم به محاکمه   

عمل جرم نباشد – 1  

 دالیل کافی جهت انتساب بزه به متهم عدم وجود  – 2
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 بند اول: قرار های نهایی

 

      : ( قرار منع تعقیب1

 بینی شده است.پیشآ.د.ک ق. 215شرایط صدور قرار منع تعقیب در بند ک ماده 
 

 * موارد صدور قرار منع تعقیب:
 

 ن را جرم بداند(مان وقوع قانونی وجود نداشته که آعمل جرم نباشد. )یعنی در ز -1

م هم واقع شده ولی دالیل کافی که نشان دهد این فرد مرتکب آن ردالیل کافی وجود نداشته باشد. )یعنی عمل جرم است، ج -2

 برای رعایت اصل برائت( .دارد جرم شده وجود ن
 

 ( قرار موقوفی تعقیب:2

  ،به این معنی که از نظر مرجع تحقیق، به دالیل شکلی غیر مرتبط با عمل، غیر قابل تعقیب  یک قرار شکلی است. این قرار

 1 کیفری است.

  که متهم به دالیلی  مواردی ،آنه براست و عالوپیش بینی شده  ق.آ.د.ک 14ماده بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در 

این موارد  .مانند مصونیت سیاسی که عمل جرم هست اما قابل تعقیب کیفری نیست را هم باید از موارد صدور قرار موقوفی بدانیم

 2د.گرد بررسی می و موناع تعقیب دعوای عمومیتحت عنوان موارد سقوط دعوای عمومی در گفتار های بعدی 
 

 :(مجرمیتادرسی )قرار جلب به دقرار  (3
 

 

 و صادر ... دادرسی به جلب قرار متهم، به جرم انتساب برای کافی ادله وجود و ارتکابی عمل بودن جرم صورت در بازپرس 

 کند می ارسال دادستان نزد فوری را پرونده

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 200خالقی، پیشین، ص  -1 

 206همان، ص  -2 
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 صادر می گردد( اجرا قوفیمو  یا )در این موارد قرار موقوفی تعقیب عمومی دعوای موارد سقوطگفتار چهارم: 
 

 

 ( فوت متهم یا محکوم علیه:الف

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

 به کیفری امر تعقیب هرگاه. نیست خصوصی دعوای سقوط موجب عمومی دعوای سقوط»البته باید خاطر نشان شد که  :نکته

 صورتی در است، مکلف کیفری دادگاه شود، برائت حکم یا تعقیب منع قرار صدور به منتهی یا موقوف قانونی تجها از جهتی

 چند هر متهم فوت نابراینب. 1«نماید رأی صدور و رسیدگی به مبادرت باشد، شده مطرح دادگاه آن در خصوصی دعوای که

 شد نخواهد خصوصی حقوق تضییع باعث اما شود می عمومی دعوای سقوط موجب

 (ق.م.ا 259اده )م .قصاص ودیه ساقط می شود ، هر گاه کسی که مرتکب قتل مستوجب قصاص شده بمیرد نکته: 

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

ق.آ.د.ک  14ماده  1به همین دلیل تبصره 2ر است که با فوت متهّم ساقط شود.تشود به موجب لطمه به حقوق خصوصی نمی نقدی

 تعیین تکلیف در مورد دیه را به قانون مجازات اسالمی محول نموده است.
 

 ()استرداد شکایت ( گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت:ب

  رد نظر، قابل گذشت باشد.موگذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جرم 

 احصاء جرایم ق.گذشت ل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. )اص

 در جرمی بودن گذشت قابل چنانچه»ق.م.ا که مقرر می دارد  154. همچنین مطابق با ماده (صورت گرفته است اق.م. 15۱ماده در 

با عنایت به  .«باشد گذشت قابل شرعاً و بوده الناس حق از اینکه مگر شودمی محسوب گذشت غیرقابل باشد، نشده تصریح قانون

مطالب پیش گفته می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب می گردد، یکی تصریح قانون و 

 4دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.

 2و مطابق با تبصره  رت قرار موقوفی اجرا صادر می شودکه در این صو شت ممکن است بعد از صدور حکم باشدگذ :نکته

 ۱.ق.م.ا آثار تبعی هم نخواهد داشت 25ماده 

                                                           
 ق.ا.د.ک 25ماده  -1 

  ؛221؛ همچنین برای مشاهده نظر موافق نگاه کنید به آشوری، محمد، پیشین، ص 158خالقی، علی، پیشین، ص  -2 

 115، ص همان -3 

 158، ص 2همان، پاورقی شماره  -1 

http://www.ekhtebar.com


 

  
43 

 

باسزادهفخرالدین ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی کیفری               
 به را خود قطعی رضایت ،گذشت قابل جرائم در شاکی هرگاه دادگاه، به ارسال از قبل و کیفرخواست صدور از پس :نکته

 موقوفی قرار صورت، این در. کند می عدول کیفرخواست از دادستان دادسرا، در پرونده وجود صورت در کند، اعالم دادستان

 در دادستان کند، اعالم را خود قطعی رضایت شاکی هرگاه گذشت، غیرقابل جرائم در. شود می صادر بازپرس توسط تعقیب

 در که صورتی در و کند معلق را تعقیب و عدول کیفرخواست از تواند می تعقیب، تعلیق قرار صدور شرایط بودن فراهم صورت

      صادر جدید کیفرخواست اساس این بر و عدول قبلی کیفرخواست از دادستان کند، تغییر مجازات نوع شاکی رضایت نتیجه

 ق.آ.د.ک( 284)ماده  .«کند می

 ق.آ.د.ک( 489تعقیب است )بند پ ماده  گذشت شاکی در مرحله دادرسی )دادگاه( هم از موجبات صدور قرار موقوفی 

 (18مورخ  525)رای وحدت رویه عدم پی گیری او  به معنی گذشت نیست.  و عدم حضور شاکی نکته :

  1شود. ضایت نامیده میباید بعد از وقوع جرم باشد اگر قبل از وقوع جرم باشد ر )اعم از کتبی یا شفاهی( گذشت 

  72ه باید عاقل و بالغ و مختار باشد و با توجه به مالک تبصره ماده گذشت کنند ابراینبن حق است ءفایگذشت نوعی است  

 2ق.آ.د.ک می توان رشید بودن وی را نیز در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد اضافه نمود.

  ق.م.ا( 151ماده  2گذشت قیم اتفاقی منوط به اجازه دادستان می باشد. )تبصره 

  ق.م.ا( 151.)ماده باشد منجّز باید گذشت 

 گذشت  ق.م.ا( 151.)ماده باشد یافته تحقق علیهمعلقٌ یا شرط آن که شودمی داده اثر ترتیب درصورتی معلق و مشروط شتگذ

مشروط آن است که گذشت کردن شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد، مثل اینکه شاکی بگوید 

هزینه های درمانی یک سال آینده مرا که در اثر ارتکاب جرم تحمیل خواهد شد بپردازد من هم گذشت می کنم.  اگر متهم

گذشت معلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سوی شاکی موکول به تحقق نتیجه ای معین باشد، مثل این که شاکی بگوید در 

ام من دیگر شکایتی ندارم. در هر حال از نظر نتیجه تفاوتی بین گذشت صورت پرداخت کلیه هزینه هایی که تا کنون متقبل شده 

 ولی ،نیست حکم صدور و رسیدگی تعقیب، مانع معلق یا مشروط گذشت»معلق و مشروط نیست. مطابق با تبصره همان ماده 

 تأمین قرار با علیهومٌ محک صورت، این در. است علیهمعلقٌ  یا شرط تحقق عدم به منوط گذشتقابل جرائم در مجازات اجرای

 را قصاص حق اسقاط و گذشت دم، ولی یا علیهمجنیٌ اگر»مقرر می دارد ق.م.ا  411در همین راستا ماده 4.«شودمی آزاد مناسب

 .«است باقی او برای شرط، حصول تا قصاص حق کند، دیگری امر یا المصالحهوجه پرداخت به مشروط
 

                                                           
 همان -1 

 همان -2 

 152خالقی، علی، پیشین، ص  -3 
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  1قابل گذشت است. ق.م.ا 215حد قذف مطابق با ماده 

 .2حد سرقت تا قبل از ثبوت جرم قابل گذشت و بعد از آن غیر قابل گذشت است 

 .4مجازات قصاص قابل گذشت می باشد 
 

 ق.م.ا( 152)ماده گذشت همگی آنها الزم است.،د برای موقوف شدن تعقیب نت چند نفر باشاگر شکّا  :نکته

  (اق.م. 152)تبصره ماده  باشدذشت حق است و قابل توراث میگ :نکته
 

 و:ف( مشموالن عپ

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

 شود: عفو به دو نوع تقسیم می .۱گیردط نمایندگان آن صورت میاز جانب جامعه توس
 

 :عفو عمومی  -1

 شود، تعقیب و دادرسی را موقوف عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می»ق.م.ا مقرر می دارد  97ماده 

 بنابراین : .«شودکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میمی

 شود. )قوه مقننه(میاعمال  قانون موجب به عمومی عفو 

به موجب قانون صورت می گیرد بنابراین سبب سلب عنوان مجرمانه از اعمال افراد مشمول عفو         چون عفو عمومی :کتهن

  5جرم نیز موثر است. -همچنین شرکا  –می گردد در نتیجه نسبت به معاونین 

 ود.شمی اعطاء )اعم از منصوص و غیر منصوص شرعی( تعزیر موجب جرائم در عمومی عفو :نکته

 آثار و موقوف مجازات اجرای محکومیت، حکم صدور صورت در. کند می موقوف را دادرسی و تعقیب عمومی عفو 

 1.شودمی زائل نیز محکومیت (های تبعی و تکمیلیمجازات)

  (و تکمیلی های تبعیبرد )مجازاتاثر آن را هم از بین می هم  مجازات وعفو عمومی هم 

 7رار جرم در عفو عمومی وجود ندارد.امکان شمول قاعده تک 

 

                                                           
 اجرای و تعقیب تواندمی ورثه از هریك و گرددمی منتقل همسر از غیر به ورثه همه به باشد نکرده گذشت نیز مقذوف و نشده اجراء اگر قذف حد»ق.م.ا  265مطابق با ماده  -1 

 وی، گذشت  فوت درصورت و مقذوف همان قانون یکی از شرایط اسقاط حد قذف را گذشت 261همچنین بند پ ماده «. باشند کرده گذشت دیگران چند هر کند مطالبه را نآ

 او می داند. ورثه

 .«اثبات سرقت سارق را نبخشدصاحب مال قبل از »ق.م.ا یکی از شرایط سرقت حدی را موردی می داند که به موجب آن  268بند ذ ماده  -2 

 .«است قصاص حق سقوط موجب آن، از پس یا حکم صدور از پیش مصالحه، یا گذشت»ق.م.ا مقرر می دارد  363ماده  -3 

 111خالقی، پیشین، ص  -1 

 همان -0 

 ق.م.ا 27ماده  -6 

 222آشوری، محمد، پیشین، ص  -7 
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 ()ادعای خصوصی به قوت خود باقی است 1.به خسارت مدعی خصوصی وجود داردامکان مطال :نکته

 

 عفو خصوصی: -3

پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با  عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسالمی»ق.م.ا مقرر می دارد  91ماده 

 بنابراین : 2.«ستمقام رهبری ا

  ا(ق.م. 91به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است )ماده این عفو 

برخالف عفو عمومی که در صورت تصویب در هر مرحله تاثیر گذار بود، حتی شامل حال متهمانی که تعقیب آنها هنوز  :نکته

تأثیرگذار باشد )در  تواند می فقط بعد از صدور حکم خصوصی عفو  ق.م.ا 91 موجب صدر ماده به شروع نشده بود نیز می شد اما 

  حق محکومان تأثیر دارد(

 4.باشد های تبعی مگر اینکه تصریح شدهکند نه مجازاتفقط اجرای مجازات اصلی را متوقف می نکته:

 

  کم بر تفکیک حق اسالمی امکان پذیر است و در حدود، قصاص و دیات با توجه به ضوابط حاعفو عمومی در حدود موازین 

 ۱اهلل از حق الناس و آثار مترتب بر آن صورت می پذیرد.
 

  :5سخ مجازات قانونین( ت

   کندنسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می »ق.م.ا  92به موجب ماده.» 

 1معنای مباح کردن عمل مجرمانه است.سخ مجازات قانونی به ن 

و مجازات مقرّر در زمان ارتکاب جرم را  ان رسیدگی به آن، قانونی وضع شوداب جرم تا زماگر در فاصله زمان ارتک  :نکته

 .د و سبب موقوف شدن دعوای عمومی گرددشوحذف کند این قانون چون مساعد به حال متهّم است عطف بماسبق می

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

                                                           
 .«ندارد زیاندیده خسارت جبران و دیه پرداخت در یتأثیر ... عفو،»ق.م.ا مقرر می دارد  28ماده  -1 

 ق.م.ا هم پیش بینی شده است. 115اصال  1این عفو به عنوان یکی از اختیارات رهبری در بند  -2 

 3سوال اینجاست که منظور مقنن در تبصره اما  «میکند... منتفی را محکومیت آثار همه عفو،»را فاقد آثار محکومیت می داند  «عفو» ،ق.م.ا به صورت عام 28هرچند که ماده  -3 

چه نوع عفوی است؟! اگر عفو را به « شودمی رفع مشروط آزادی مدت اتمام یا عفو زمان از فوق های مدت گذشت از پس محکومیت تبعی اثر ،... عفو در»ق.م.ا از عفو  20ماده 

قابلیت اجرایی پیدا نمی کند که چنین کار لغو و بیهوده ای از مقنن بعید  20ماده  3ر تبعی بدانیم، تبصره اخیر الذکر فاقد آثا 28صورت عام )عمومی و خصوصی(و به استناد ماده 

را باید ناظر بر عفو خصوصی بداینم و عفو عمومی را به دلیل صدور آن از سوی قوه  20ماده  3است. تفسیر در پرتو اصول حقوق کیفری عمومی، به این شکل باید باشد که تبصره 

؛ البته چنین تفسیری پیش از این مورد توجه برخی از حقوقدانان نیز قرار گرفته بود. ر.ک. 113مقننه و تاثیر آن بر وصف مجرمانه فاقد آثار تبعی بدانیم. )خالقی، پیشین، ص 

 (322ساوالنی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ص 

 231آشوری، محمد، پیشین، ص   -1 

گفت نسخ قانون چون نمی شود که مجازات نسخ شود ولی عنوان مجرمانه برقرار باشد اشتباه است و باید می« نسخ مجازات» از حقوق دانان معتقدند اصطالح  برخی -0 

 ق.م.ا به درستی از اصطالح نسخ قانون استفاده نموده است. 22؛ البته مقنن در ماده 118ر.ک.خالقی، پیشین، ص 
 112ن، ص خالقی، پیشی  -6 
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 آید.مجازات به موجب قانون بعمل می سخِن  :نکته

جرم می شود و به شکل نسخ موضوع عمل می کند نه شخصی،  یبا نسخ قانون به علت این که منجر به امحای آثار قانون  نکته:

 1به شرکا و معاونین جرم نیز تسری میابد.

 سخ بر دو نوع است:ن  *

آیین دادرسی کیفری مصوب که قانون  کق.آ.د.  575ماده مثل  کندعالم میسخ قانون را صریحاً اگذار نقانون :حسخ صرین -1

 .را صریحاً نسخ نموده است 78

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

 2ونگذار به لغو قانون قدیم نماید.قصد قان

     سخ محسوبخود را از دست بدهد باز هم نوعی نولی قانون سابق اعتبار اجرایی قانون جدیدی وضع نشود حتی اگر  :نکته

 )قوانین موقت( 4.شود می

  سخ قانون عمل دیگر جرم نیست و از نچون با  شد در میاسخ مجازات عمل دیگر جرم نیست )پس باید قرار منع تعقیب صنبا

 شده قرار موقوفی تعقیب صادر شود. بینیپیش ق.آ.د.ک 1( امّا چون در ماده موارد صدور قرار منع تعقیب است

 
 

 : ه( اعتبار امر مختومث

را طی کرد و یا  -اعم از بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی -در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی

دار است و در نتیجه، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن، فاقد مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختومه برخور

 ۱مجوز قانونی است.

وسط همان شاکی مطرح موضوع پرونده که ت همان اتهامِ معلوم شود که متهّم قبالً بخاطراگر در جریان تحقیقات مقدماتی بنابراین 

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

 5( از ادامه تعقیب خودداری کند.ق.آ.د.ک 14ماده  چبه استناد بند مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی تعقیب )

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

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

                                                           
 215آشوری، محمد، پیشین، ص  -1 

 112خالقی، پیشین، ص   -2 

  125همان، ص  -3 

 231آشوری، محمد، پیشین، ص   -1 

 121پیشین، ص  علی، خالقی، -0 
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 278. ماده باید قائل به تفکیک شددر مورد قرار منع تعقیب اما  امر مختوم برخوردار است.اصوالً از اعتبار  قرار موقوفی تعقیب

 بار توان نمی شود، قطعی دلیل هر به و صادر تعقیب منع قرار رتکابی،ا عمل نبودن جرم علت به هرگاه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد 

 قطعی دادسرا در و صادر تعقیب منع قرار دلیل، کفایت عدم یا فقدان علت به هرگاه. کرد تعقیب اتهام همان به را متهم دیگر

 دادستان نظر با صورت، این در که جدید دلیل کشف از پس مگر کرد، تعقیب اتهام همان به را متهم دیگر بار تواننمی شود،

 را او توانمی دادستان درخواست به جدید دلیل کشف از پس شود، قطعی دادگاه در قرار این اگر و است تعقیب قابل یکبار برای

 کند، تجویز را مجدد تعقیب دادگاه، که صورتی در. کرد تعقیب اتهام، به رسیدگی برای صالح دادگاه اجازه با یکبار برای

 .«کندمی رسیدگی مقررات مطابق بازپرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن موارد تقریباً هما ارد صدور حکم برائتموهر چند  ؛ائتنه حکم بر ق.آ.د.ک می باشد 278ماده فقط قرار منع تعقیب مشمول

 1صدور قرار منع تعقیب است

را هم شامل  «فقدان دلیل»کافی نباشد بلکه  یلی وجود داشته باشد وعدم کفایت دلیل به این معنی نیست که لزوماً باید دل :نکته

 2د.گرد می

 4اعتبار امر مختوم نیازی به ایراد از سوی متهّم ندارد و محدود به زمان معینی نیست. :نکته

امّا ممکن است  که قطعی شده باشد. تصمیم قضایی سابق )اعم از حکم یا قرار( الزامی استبه اعتبار امر مختوم ،در استناد 

نشده و اعتبار امر مختوم نیافته باشد که در این رسیدگی قبلی در جریان باشد و هنوز منجر به صدور حکم نشده یا حکم آن قطعی 

 برای این فرض حلّی در آیین دادرسی کیفری راه .صادر کرد 1ماده  5توان قرار موقوفی تعقیب به استناد بند نمی صورت

                                                           
 82مورخ  3638/7نظریه مشورتی شماره  -1 

 123ص  2پیشین، پاورقی شماره علی، خالقی،  -2 

 121خالقی، علی، پیشین، ص  -3 

 برخوردار است قطعیاز اعتبار امر مختوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اگر علت صدور قرار منع تعقیب

 

  باشدجرم نبودن عمل 

 

 

 دالیل کافی وجود نداشته باشد

 

 در مرحله دادسرا قطعی شده باشد
 

 
 

 

 در مرحله دادگاه قطعی شده باشد

با نظر  جدید دلیل کشف از پس

یکبار تعقیب مجدد برای  دادستان

 دیگر انجام می شود.
 

با نظر  جدید دلیل کشف زا پس

تعقیب  تجویز دادگاهو دادستان 

 دیگر انجام  می شود. یکبارمجدد برای 
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حل آن به صورت خودداری از رسیدگی )قرار امتناع از م به این فرض اشاره شده و راهآ.د.ق. 8۱ماده  2ا در بند ی نشده امّبینپیش

 1بینی شده است.پیش (مآ.د. 89ماده ) رسیدگی( و ارسال پرونده به مرجعی است که موضوع در آن مطرح است
 

 : گانه استفاده از اعتبار امر مختومشرایط سه* 

 ه و متهّم در یک پرونده یکی باشد.بزه دید ب:( وحدت اصحا1

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

کایت شر شخصی ولی یا قیم او حجتعقیب شده باشد شرط وحدت اصحاب در هر پرونده یکی است. یا در پرونده سابق بدلیل 

در  2ه باشد شرط وحدت اصحاب موجود است.کرده و در پرونده جدید بدلیل خروج وی از حجر خودش شکایت مطرح کرد

 4مورد متهم وحدت آنگاه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شاکی یا معاون مجدداً مورد پیگرد واقع گردد.

 اقدام به رسیدگی کرده است. سبب دعوی مبنا و هدفی است که براساس آن ( وحدت سبب:3

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

مول اعتبار امر مختوم نخواهد شرط وحدت سبب تأمین نیست و مش،مجازات باشد و در دعوای فعلی جبران خسارت مالی بزه دیده 

 5مچنین آرائ مراجع اداری و انظباطی مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست.ه ۱بود.

 

 1ه در رسیدگی سابق مطرح بوده است.عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد ک ( وحدت موضوع:2

یعنی نه تنها تعقیب  ها. ده به آنجزایی داده ش صفدر مقایسه بین دو عمل هم مادّیت آن اعمال مورد توجه است نه و نکته :

 .7شده است عبلکه تعقیب مجدّد همان عمل مناتهام، مجدّد همان 

 8انه متفاوت مورد رسیدگی قرار داد.ند بار تحت عنوان مجرمچتوان در مورد تعدد معنوی نمی :نکته

به ترتیب به امور حقوقی و کیفری  در کشورهایی که دو دادگاه جداگانه حاکمیت امر حقوقی بر کیفری وجود ندارد. :نکته

رسیدگی می کنند در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی هم زمان با دعوای کیفری مطرح گردد، به موجب قاعده 

                                                           
 همان -1 

 همان -2 

 230آشوری، پیشین، ص  -3 

 ؛ 120خالقی، پیشین، ص -1 

 623آشوری، پیشین، ص  -5 

 126و  120صص  پیشین، ،خالقی -6 

مجرمانه را قابل تعقیب  )برای مالحظه نظر همسو که واقعه توان یك بار تحت عنوان کالهبرداری فرد را تحت تعقیب قرار داد و بار دیگر تحت عنوان خیانت در امانتیعنی نمی -7 

 (07، ص 86برای مشاهده نظر مخالف ر.ک. گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، و  237مجدد نمی داند ر.ک. آشوری، محمد، پیشین، ص 

 127، ص خالقی، پیشین -8 
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ق.آ.د.ک  18ماده  1دادگاه حقوقی باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری بماند.« دعوای کیفری دعوای حقوقی را متوقف می کند»

 امر ماهیت در مؤثر کیفری قطعی رأی هرگاه»زم االتباع بودن تصمیمات مراجع کیفری برای مراجع حقوقی است بیانگر اصل ال

 .«است االتباعالزم کند، می رسیدگی زیان و ضرر یا حقوقی امر به که دادگاهی برای باشد، حقوقی
 

 های بازدارنده:( مرور زمان در مجازاتج 
 

  تن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعالم شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به عبارت است از گذشمرور زمان

 2دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.

بر خالف امور حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه مسقط است اما هیچ گاه موجب امحای محکومیت نمی گردد  :نکته

ازات به مرحله اجرا گذاشته نمی شود و در صورت ارتکاب جرم مجدد از سوی مرتکب، با رعایت مقررات و به این علت فقط مج

 4تکرار جرم برای او مجازات تعیین می شود.

 ۱مرور زمان از جمله قواعد آمره است و قابل اسقاط از طرف ذی نفع نیست. :نکته

 این قانون را به تبیین احکام مرور زمان اختصاص داده است. 114الی  155مواد  ،مقنن این بار در قانون مجازات اسالمی 

 بکاریا با مرور زمان در جرایم مهم مخالف است. در ده است. مثالً شورها پذیرفته نشسقوط دعوای عمومی در همه مکاتب و ک

 5ور بر عدم پذیرش مرور زمان است.برخی از کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست. در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشه
 

و تنها در جرایم تعزیری مورد مرور زمان در حدود، قصاص و دیات پذیرفته نشده است به دالیل شرعی، در قوانین ما  :نکته

ات در برخی موارد جاری نمی داند؛ دسته اول در مورد تعزیر را مقنن مرور زمان ،شناسایی قرار گرفته است. در مورد تعزیرات هم

ق.م.ا که شامل: الف( جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  159و دسته دوم در مورد جرایم مندرج در ماده  1منصوص شرعی

؛ پ( جرایم ق.م.ا با رعایت مبلغ مندرج در آن 41کشور؛ ب( جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 

 .می شود موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 
 

                                                           
 237آشوری، پیشین، ص  -1 

 250همان، ص  -2 

 202همان ص  -3 

 همان -4 

 205همان، ص  -5 

همان قانون که دو نوع دیگر مرور زمان را  157و  156را نام برده و اشاره ای به مواد  150به نحو سوال برانگیزی از میان مواد مربوط به مرور زمان، فقط ماده  110تبصره ماده  -6 

ت، ولی بسیار بعید به نظر می رسد که مقصود قانون گذار و شورای نگهبان، که بر اساس بیان می کند، نکرده است. استثنائی بودن حکم تبصره فوق مستلزم تفسیر محدود آن اس

، 1نسبت به تعزیرات منصوص شرعی باشد. )خالقی، پیشین، پاورقی شماره  157و  156رای فقهای آن، تبصره مذکور به قانون اضافه شده است، پذیرش مرور زمان مندرج در مواد 

 (131ص 
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 مرور زمان اقسام* 

 

 :1نوع مرور زمان در قوانین ما شناخته شده است ۱ق.م.ا هم اکنون  159و  151با توجه به مواد  :نکته

اطالع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم ظرف مدت مدتی از تاریخ  انقضاء :مرور زمان شکایت -1

ق.م.ا در خصوص مرور زمان شکایت واجد نکات زیر  151ماده  .4د از متهم شکایت کندکه پس از آن وی نمی توان 2یک سال

 می باشد:

  است.سال از تاریخ اظالع وقوع جرم  1مدت مرور زمان شکایت 

 ۱موعد یکساله جریان نخواهد داشت. دارد نگه خویش سلطه تحت را وی شاکی جانب از شکایت امکان عدم دلیل به متهم اگر 

 حق شکایت خواهند داشت. شش ماه از تاریخ وفاتدر مهلت  هر یک از ورثه ویورت فوت متضرر از جرم، در ص 

 جریان دارد. جرایم تعزیری قابل گذشتدر  فقط مرور زمان شکایت  
 

 در ق.م.ا 155ماده  .5پس از آن متهم قابل تعقیب نیست که وقوع جرم استاز تاریخ گذشت مدتی  مرور زمان تعقیب: -3

 خصوص مرور زمان تعقیب واجد نکات زیر می باشد:

  1سال متغیر می باشد که بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود. 15سال تا  4مدت مرور زمان تعقیب از 

  قابل گذشت، اگر قبل از اطالع بزه دیده از وقوع جرم یا قبل از شمول مرور زمان شکایت )یک سال( تعزیری در جرایم

مگر اینکه  7ق.م.ا سپری شده باشد و جرم مشمول مرور زمان گردد شاکی دیگر حق شکایت ندارد. 155های مقرر در ماده  مدت

ماه وقت دارد شکایت  1مطلع گردد،  7سال و نیم از وقوع جرم تعزیری درجه  2شاکی بعد از  اگربنابراین  تحت سلطه متهم باشد.

ق.م.ا خواهد  155جرم مورد نظر مشمول مرور زمان مقرر در ماده کامل می گردد( سال  4)کند نه یک سال چون بعد شش ماه 

 شد.

                                                           
 135، ص خالقی، پیشین -1 

د. مانند مدت شش ماهه از تاریخ مدت هایی که قبال  برای شکایت بزه دیده در مورد برخی قوانی خاص پیش بینی شده بود همچنان معتبر بوده و تحت تاثیر حکم فوق قرار ندار -2 

 (132ص  1خالقی، پیشین، پاورقی شماره قانون صدور چك ) 11صدور گواهی عدم پرداخت برای شکایت دارنده چك از صادر کننده، مقرر در ماده 

 نکند، شکایت جرم، وقوع از اطالع تاریخ از سال یك مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشتقابل تعزیری جرائم در»ق.م.ا در خصوص مرور زمان شکایت مقرر می دارد  156ماده  -3 

 محاسبه مانع رفع تاریخ از مزبور مهلت صورت این در که نباشد شکایت به قادر اختیار، از خارج دلیلی به یا بوده متهم سلطه تحت اینکه مگر شودمی ساقط او کیفری شکایت حق

 شکایت حق وفات تاریخ از ماه شش مهلت در وی ورثه از یك هر نباشد شکایت طرح از وی صرفنظر بر دلیلی و کند فوت مذکور مدت انقضای از قبل جرم از متضرر هرگاه. شودمی

 ماده طبق شکایت موضوع جرم که شودمی رسیدگی او ورثه یا وی شکایت به درصورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی از غیر»بصره ماده فوق نیز مقرر می دارد ت .«دارد

  .«باشد نشده زمان مرور مشمول قانون این( 150)

 ماده طبق شکایت موضوع جرم که شودمی رسیدگی او ورثه یا وی شکایت به درصورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی از غیر»ق.م.ا مقرر می دارد  157تبصره ماده  -1 

مباشرت متهم در تحت سلطه قرار دادن شاکی الزم نیست و حتی اگر این کار توسط شخص دیگری به خواست  نظر می رسدبه  .«باشد نشده زمان مرور مشمول قانون این( 150)

 است!ازهم مشمول ماده خواهد بود. اما این که آیا حکم تحت سلطه قرار گرفتن شاکی توسط متهم به ورثه وی هم تسری می یابد یا خیر قابل تامل متهم انجام گیرد ب

 132خالقی، پیشین، ص  -0 

 جزوه مراجعه فرمایید 03به صفحه  -6 

 همان -7 
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شکل، مرور در این  این نوع مربوط به پرونده های تشکیل شده در جهت تعقیب متهم جرم است.مرور زمان صدور حکم:  -4

صدور حکم قطعی نگردد موضوع مشمول مرور  زمان با انقضای مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در پرونده منجر به

 ق.م.ا در خصوص مرور زمان صدور حکم واجد نکات زیر می باشد: 155ماده  1زمان شده و دیگر نمی توان به آن رسیدگی نمود.

 .مواعد مرور زمان صدور حکم همان مواعد پیش بینی شده برای مرور زمان تعقیب است 

  محاسبه می گردد. خرین اقدام تعقیبی یا تحقیقتاریخ آمرور زمان صدور حکم از 

 استماع بازجویی، جلب، احضار، قبیل از قانونی وظیفه یک اجرای در قضائی مقامات که است اقدامی تحقیقی، یا تعقیبی اقدام 

 ق.م.ا( 155ماده  1)تبصره  .دهند می انجام قضائی نیابت و محلی معاینه یا تحقیقات مطلعان، و شهود اظهارات
 

دیگر امکان اجرا وجود است که پس از آن  میتقطعی شدن حکم محکواز تاریخ گذشت مدتی  : مجازاتاجرای مرور زمان  -2

 ق.م.ا در خصوص مرور زمان اجرا واجد نکات زیر می باشد:157ماده  ندارد.

 .2 مرور زمان اجرا از تاریخ قطعیت حکم کیفری شروع می شود 

 4سال بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود. 25تا  5بت به انواع دیگر آن بیشتر بوده و بین مواعد مرور زمان اجرا نس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 133همان، ص  -1 

 چهار دسته تقسیم بندی می کند: کیفری قطعی را به آراء ق.آ.د.ک 125 ماده -2 

 .می کند صادر نخستین دادگاه که قطعی رأی -الف

 .باشد شده رد آن فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا باشد نشده فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا واخواهی آن به نسبت قانونی مهلت در که رأیی -ب

 .باشد کرده صادر نخستین رأی نقض از پس یا تأیید را آن تجدیدنظر مرجع که رأیی -پ

 .باشد رسیده فرجام مرجع تأیید به که رأیی -ت

 جزوه مراجعه فرمایید( 03)به صفحه  ق.م.ا پیش بینی شده است. 157مواعد مرور زمان اجرا در ماده  -3 

 مبدا مرور زمان کیفری

 

اجرای مجازات در مرور زمان  

 
 

صدور حکمدر مرور زمان   

 
 

تعقیبدر مرور زمان   

 
 

شکایتان در مرور زم  

 

 از تاریخ اطالع شاکی -

 از تاریخ فوت متضرر از جرم توسط ورثه -

 

 از تاریخ وقوع جرم

 

 از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی

 

 از تاریخ قطعیت حکم
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 * قطع مرور زمان

 

     قطع مرور زمان به این معنی است که واقعه یا رویدادی در مدت مرور زمان رخ دهد که اثر مدت قبلی را از بین ببرد به

 نه ای که گویی مرور زمان آغاز نشده است.گو

  توسط بزه دیده در مراجع ذی صالح )اعم از « شکایت کیفری»آنچه باعث قطع مرور زمان می شود مرور زمان شکایت در

  1کالنتری، دادسرا، شورای حل اختالف و...( است.

  2ظور از تعقیب، شروع به تعقیب است.است. البته من« تعقیب متهم»عامل قطع مرور زمان  مرور زمان تعقیبدر 

  کیفری است.« قطعیت یافتن حکم» در مرور زمان صدور حکمعامل قطع مرور زمان 

  مقرر در حکم است. و اگر بعد از شروع مجازات، مجدداً قطع گردد « شروع به مجازات»عامل قطع مرور زمان اجرای مجازات

 4مرور زمان کیفری به جریان می افتد.« قطع اجرای حکم»که در این صورت از تاریخ 

  قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونین اعم از این که تعقیب شده یا نشده باشند اعمال می گردد هر

 مجر معاونان یا شرکا از برخی مورد در حکم اجرای به شروع همچنین چند تعقیب فقط در مورد یک نفر از آنها شروع شده باشد.

 ق.م.ا( 112)ماده  .است محکومان دیگر به نسبت زمان مرور قاطع

 مدت آن بستگی به مرحله )بر خالف تعلیق مرور زمان( و  ۱، مرور زمان جدیدی آغاز می گردداز تاریخ قطع مرور زمان

 .خواهد بود( متغیر  یا بعد از آن باشد انقطاع )قبل از صدور حکم
 

 * تعلقیق مرور زمان
 

  5مرور زمان وضعیتی است که در آن جریان مرور زمان به دلیل عاملی خارجی متوقف می شود.تعلیق 

 :در مورد تعقلیق مرور زمان در مراحل مختلف تعقیب، صدور حکم و اجرا می توان مواردی را به عنوان مثال ذکر کرد 

ب آنها کسب اجازه از مقامی خاص ضروری باشد، مثالً از افرادی باشد که برای تعقی مدر مورد مرور زمان تعقیب، اگر مته -

مانند تعقیب کیفری قضات، در این صورت چون امکان تعقیب قبل از کسب اجازه ممکن نمی باشد بنابراین مرور زمان به حالت 

زمان است به تعلیق در می آیدو از تاریخ اخذ اجازه مرور زمان محاسبه خواهد شد. اصوالً قرار اناطه هم از عوامل تعلیق مرور 
                                                           

 136خالقی، پیشین، ص  -1 

 138همان، ص  -2 

 یك از بیش که مواردی در و است مجازات اجرای قطع تاریخ زمان، مرور شروع تاریخ شود، قطع علت هر به لیو شروع مجازات، اجرای هرگاه»ق.م.ا  158مظابق با ماده  -3 

 اعمال زمان مرور صورت این در که باشد شده قطع محکوم عمدی رفتار براثر مجازات اجرای اینکه مگر است انقطاع آخرین تاریخ از زمان مرور شروع شود قطع نوبت

 «.شودنمی

 210وری، پیشین، ص آش -1 

امکان شمول  و ثانیا  بعد از دوره تعلیق در مورد تعلیق، بر خالف قطع مرور زمان، اوال  اگر مدتی قبال  سپری شده باشد، مدت مزبور بعد از رفع حالت تعلیق محاسبه خواهد شد -0 

مدتی بعد سلطه متهم ه متهم قرار می گیرد مرور زمان تعلیق شده و جریان نمی یابد. حال اگر مرور زمان وجود دارد. برای مثال در مرور زمان شکایت از زمانی که شاکی تحت سلط

را تشکیل می دهند )خالقی، پیشین،  رفع شد مرور زمان مجددا  به جریان می افتد در این حالت مدت قبل و بعد از تعلیق با یکدیگر جمع شده و مجموعا  مدت مرور زمان یك ساله

 (132ص 
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نحوی که جریان مرور زمان را تا هنگام صدور رای از مرجع حقوقی به حالت تعلیق در آورده، پس از آن مجدداً مرور زمان 

 تاریخ از تعقیب زمان مرور اناطه، قرار صدور مورد در »ق.م.ا مقرر می دارد  155ماده  2ی می شود. با این حال تبصره رجا

از این حکم پیداست که اوالً؛ قانونگذار، اناطه .«شودمی شروع است، آن صدور به منوط کیفری گیرسید که مرجعی رأی قطعیت

را از عموال قطع و نه تعلیق مرور زمان دانسته است چون می گوید مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجعی دیگر شروع می شود. 

دانسته است در حالیکه قبل از صدور قرار اناطه تعقیب کیفری شروع  «تعقیب»ثانیاً؛ وی صدور قرار اناطه را موثر بر مرور زمان 

شده و مرور زمان تعقیب از هم گسسته است. پس صدور قرار اناطه باید موثر بر مرور زمان صدور حکم باشد نه مرور زمان 

 1تعقیب.

قی، قانوناً رسیدگی و صدور حکم قطعی را در مرور زمان صدور حکم باید عواملی که بعد از انجام آخرین اقدام تعقیبی با تحقی -

 2به تاخیر می اندازند باید موجب تعلیق مرور زمان دانست. مانند حدوث جنون

در مرور زمان اجرای مجازات هر عاملی که با وجود آن نتوان قانوناً مجازات قطعی را به اجرا در آورد باعث تعلیق مرور زمان  -

 4ق.م.ا( ۱1ق.آ.د.ک( یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات )ماده  551ه شالق )ماده دانست. مانند بارداری زن محکوم ب

  اصوالً علل تعلیق مرور زمان یا عملی است مانند قوه قاهره )جنگ، اشغال نظامی و امثال آنها که در اثر آن دستگاه قضایی از

 ۱کسب مجوز و تعلیق قاضی متهم و ... کار افتاده باشد( یا حقوقی است مانند قرار اناطه، مصونیت پارلمانی،

 شود  است که در ایران حکم دادگاه خارجی نسبت به اتباع ایرانی اجراء می یمبنی بر فرض ق.م.ا 157ماده  2 تبصرهنهایتا این که 

 مشمول ونی،قان های نامه موافقت و مقررات حدود در ایرانی اتباع درباره کشور از خارج های دادگاه احکام اجرای زمان مرور»

شود مگر  شود در کشورها اجرا نمی هایی که توسط کشورهای بیگانه صادر می)اصوالً احکام دادگاه« .است ماده این مقررات

      محکوم در ترکیه  اگر ایرانیمحکومان نام دارد. یعنی   انتقال است که   المللیبین همکاری   نوع  این یک  ای استثنائات(درپاره

د و اگر به  عللی  حکم  اجرا  نشود مشمول گرد به کشور متبوع خود یعنی ایران منتقل میمجازاتش ی برای اجرا شود ول می

 5مرور زمان خواهد شد.

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

  شود، صادر متعدد قطعی هایمحکومیت احکامی یا حکم موجب به شخص یک مورد در هرگاه» ق.م.ا 115 مادهبه موجب 

 .«است زمان مرور قاطع ها،محکومیت دیگر به نسبت ها،محکومیت از یک هر اجرای به شروع

                                                           
 132لقی، پیشین، ص خا -1 

 138همان، ص  -2 

 از زمان مرور باشد، مانعی رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجرای اگر»ق.م.ا اشاره نمود که مقرر می دارد  157ماده  2؛ همچنین می توان به تبصره همان -3 

 یا تعلیق قرار لغو صورت در مشروط آزادی اعطای یا مجازات اجرای تعلیق موارد در»ق.م.ا مقرر می دارد  111همچنین ماده  .«شودمی محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضای تاریخ

 .«است حکم یا قرار لغو تاریخ زمان، مرور مبدأ مشروط، آزادی حکم

 216آشوری، پیشین، ص  -1 

 111همان، ص  -0 

 217آشوری، پیشین، ص  -6 
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 جرم از متضرر و نیست خصوصی مدعی حقوق استیفای از مانع مجازات، اجرای یا حکم صدور تعقیب، شدن موقوف :نکته

 ق.م.ا( 114)ماده .نماید اقامه صالح مرجع در را یخصوص دعوای تواندمی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 میزانزمانی مشمول مرور زمان نمی شوند که  همان قانون، 41و تبصره ماده  ق.م.ا 159ماده  رج در بند بدجرایم من :نکته

با مبلغ کمتر از  سایر جرایم اقتصادی و . بنابراین کالهبرداریباشد آن از بیش یا ریال میلیارد یک ارتکابی جرم موضوع مال

 مشمول مرور زمان خواهد شد.یک میلیارد ریال 

 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع آن فوراً اجرا خواهد شد. 11مطابق با بند ت ماده  :نکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرایمی که 

مرور زمان در 

 آنها جاری

 نمی شود 

 حدود، قصاص و دیات -1

 شرعی تعزیرات منصوص -2

 ق.م.ا : 112تعزیرات پیش بینی شده در ماده  -3

 کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -الف

 تبصره موضوع جرائم و کالهبرداری شامل اقتصادی جرائم -ب

 ماده آن در مقرر مبلغ رعایت با قانون این( 36)ماده

  مواد مخدر با مبارزه نقانو موضوع جرائم -پ

 

 قانون نای 36 ماده در شده بینی پیش موراد اسالمی مجازات قانون 112 ماده طبق

  : از اند عبارت که.شوند نمی زمان مرور مشمول هم
 ارتشاء و رشاء _ الف

 اختالس _ ب

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

 کشوری و دولتی معامالت در دولت کارمندان و مجلس نمایندگان و وزراء مداخله _ ت

 خارجی التمعام در تبانی _ ث

  خارجی معامالت در پورسانت أخذ  _ج
 دولت به نسبت دولتی مأمورین تعدیات _ چ

 گمرکی جرائم _ ح

 کاال قاچاق _ خ

 مالیاتی جرائم _ د

 پولشویی _ ذ

 کشور اقتصادی نظام در اخالل _ ر

 دولتی یا عمومی اموال در غیرقانونی تصرف _ ز
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                                                                                                             جدول مرور زمان

 مرور زمان اجرا مرور زمان تعقیب و صدور حکم جرایم تعزیری

 :3 و 2 و 1 درجه تعزیری

 سال 11 از بیش حبس -

 ریال (1111111111میلیارد) یک تا ( ریال361111111) میلیون شصت و سیصد از بیش نقدی جزای -

 اموال صادره کل م -

 انحالل شخص حقوقی -

 
 

 سال 15

 

 

 سال 21

 :4 درجه تعزیری

 سال ده تا سال پنج از بیش حبس -

 ( ریال361111111میلیون ) شصت و سیصد تا ریال (121111111) میلیون هشتاد و یکصد از بیش نقدی جزای -

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی -

 

 سال 11

 

 سال 15

 5 رجهد تعزیری

  سال پنج تا سال دو از بیش حبس -

  ( ریال121111111میلیون ) هشتاد و یکصد تا ( ریال21111111میلیون ) هشتاد از بیش نقدی جزای -

  سال پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

 حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از دائم ممنوئیت -

 حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از دائم ممنوئیت -

 

 

 سال 7

 

 

 سال 11

 6 درجه تعزیری

  سال دو تا ماه شش از بیش حبس -

  ریال( 21111111) میلیون هشتاد تا ریال( 21111111) میلیون بیست از بیش نقدی جزای -

  ضربه نه و نود تا یک و سی از شالق -

  سال پنج تا ماه شش از بیش ماعیاجت حقوق از محرومیت -

  ها رسانه در قطعی حکم انتشار -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنووعیت -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنووعیت -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاری ناداس از برخی اصدار از ممنوعیت -

 

 

 

 

 سال 5

 

 

 

 

 سال 7  

 8 و 7 درجه تعزیری

  حبس ماه شش تا -
  ( ریال21111111) میلیون بیست تا نقدی جزای -
 ضربه سی تا شالق -
 ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت -

 

 

 سال 3

 

 

 سال 5
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قانون آیین دادرسی کیفری مجازات  نی جرم حبس یا جزای نقدی یا شالق یا هر سه باشد ،در مواردی که مجازات قانو : نکته

حبس را مالک قرار داده بود. در قانون مجازات عمومی در مبحث مربوط به قواعد مرور زمان، در این خصوص تکلیفی پیش بینی 

 شدیدتر مجازات ها،مجازات تعدد درصورت »قرار داد؛ ق.م.ا را مالک  19ماده  4نشده است اما شاید بتوان حکم مقرر در تبصره 

 بندهای از یکهیچ با مجازاتی اگر همچنین. است مالک حبس مجازات شدیدتر، مجازات تشخیص امکان عدم درصورت و

  .شودمی محسوب هفت درجه مجازات باشد نداشته مطابقت ماده این گانههشت

 تاریخ انتظامی قضات را از تعقیب زمان مرور مدت ،95وه رفتار قضات مصوب ظارت بر نحقانون ن  25ماده  تبصره نکته :

 .می داند سال سه تعقیبی اقدام آخرین یا و وقوع تخلف
 

 به این مثال توجه کنید :

 ا.م.ق 19 ماده موجب به که است حبس سال 1 تا ماه 1 عدوانی تصرف مجازات (است شده عدوانی تصرف جرم مرتکب شخصی

 حال. شود می آگاه تصرف وقوع از و گردد می بر ایران به ملک مالکِ) باشد می شش درجه تعزیری حبس نوع از 22 مصوب

 ا در.م.ق 151 ماده طبق( شود می زمان مرور مشمول جرم و داشت نخواهد شکایت حق دیگر نکند شکایت سال 1 اگر ظرف

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

 پرونده و کند می شکایت فرد علیه ماه 2 گذشت از بعد مالک .نماید می تصرف رفع متصرف فرد )شود می ساقط کیفری او

 داشته دقت هم اینجا در . گردد می قطعی رای و کند می محکوم حبس ماه 1 تحمل به را متهم دادگاه . افتد می جریان به کیفری

 به شد نمی قطعی حکم صدور به منتهی تعقیبی اقدام آخرین یا جرم وقوع تاریخ از سال 5 ظرف اگرق.م.ا  155مطابق با ماده  باشید

 رای قطعیت از بعد اجراء زمانِ مرور و شود، می متواری متهم. نداشت وجود متهم تعقیب امکان دیگر زمان مرور شمول دلیل

 گذرد می حکم قطعیت تاریخ از سال 7 از بیش چون حالت این در. شود می دستگیر متهم سال 9 از بعد ) سال 7 ( شود می شروع

 نماید می صادر .آ.د.کق 14 ماده استناد به اجرا موقوفی قرار دادگاه و شده زمان مرور مشمول جرم
 

 چ( توبه مرتکب

 ق.آ.د.ک پیش بینی نشده  14دور قرار موقوفی در ماده توبه، به عنوان یکی از عوامل سقوط دعوای عمومی و در نهایت ص

 اختصاص داده است. مجازاتبه عنوان یکی از عوامل سقوط را به توبه، ق.م.ا  119الی  11۱است ولی مقنن مواد 

 )تعقیب  صورت گیرد و با توبه نزد بازپرس و دادیار، به نظر می رسد توبه باید نزد قاضی دادگاه )اعم از بدوی و تجدید نظر

و مجازات موقوف نخواهد شد. در این حال، مقامات دادسرا، ضمن ثبت اظهارات متهم، پرونده را پس از تکمیل تحقیقات با 

 1صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت اتخاذ تصمیم در مورد توبه متهم به دادگاه ارسال می کنند.

                                                           
 111خالقی، پیشین، ص  -1 
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 گردد، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای ردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میدر موا

ساقوط تظااهر باه توباه کارده اسات شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب مرتکب اکتفاء نمی

 تاثیر توبه در  جرایم مختلف

 در حدود
 

 در قصاص
 

 در تعزیرات
 

 در دیات
 

  :باشد قبل از اثبات جرماگر توبه 

 ق.م.ا(.  114)ماده  ، مجازات حدی ساقط می شودغیر از محاربه و قذفهمه جرایم حدی  -

 شود(. منظور از قبل از اثبات جرم، قبل از صدور رای قطعی است )این موئد از لحظه ا رتکاب جرم شروع می -

ماده  2)تبصره  قبل از دستگیری باشددر مورد حد محاربه، مقنن  توبه مرتکب را زمانی از موارد سقوط مجازات می داند که  -

 ق.م.ا(.  114
 

  :باشد بعد از اثبات جرماگر توبه 

عفو مرتکب را از طریق در صورتی که حد با اقرار مرتکب ثابت شده باشد دادگاه   می تواند  ،غیر از قذفهمه جرایم حدی 

 رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
 

ق.م.ا(. توبه زانی به عنف و اکراه، با رعایت شرایط  224مستوجب مجازات اعدام است)بند ت ماده  زنای به عنف و اکراه

جه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد فوق، هر چند باعث زوال مجازات اعدام می گردد اما مرتکب به حبس یا شالق در

 ق.م.ا(.  114ماده  2)تبصره 

 ق.م.ا(. 116و  114در هیچ شرایطی )چه قبل از اثبات چه بعد از آن( با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )مواد  ،قذف حد

 ق.م.ا(. 116با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )ماده  ،قصاص

 ق.م.ا(. 116ه مرتکب ساقط نمی گردد )ماده با توب ،جرایم مستوجب دیه

توبه مرتکب از موارد تخفیف مجازات برای دادگاه به  شمار می رود که اعمال تخفیف در این  :5تا  1در جرایم تعزیری درجه 

 ق.م.ا( 115)ماده مورد برای دادگاه اختیاری است نه الزامی! 

 . ق.م.ا( 115در این جرایم با توبه مرتکب مجازات ساقط می گردد )ماده  :8و  7، 6در جرایم تعزیری درجه 

و کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری  ق.م.ا( 115ماده  2)تبصره تعزیرات منصوص شرعی مقررات راجع به توبه در مورد 

 ق.م.ا( 115ماده  1در مورد آنها اعمال می شود، جاری نخواهد شد. )تبصره 
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در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکاب باه گردد. ات اجراء میمجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجاز

 ق.م.ا(. 117)ماده  دشوحداکثر مجازات تعزیری محکوم می

 118)ماده  ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایدتا قبل از قطعیت حکم تواندمتهم می 

 ق.م.ا(

 ق.م.ا( 119)ماده  تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کندمخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میدادستان  چنانچه. 

 

 ه درأدح( قاع

 

ولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بار نفای ئهرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مس

به گونه ای است که نشان  125نحوه تنظیم ماده  ق.م.ا(. 125)ماده  شود.مذکور ثابت نمی مورد جرم یا شرطآن یافت نشود حسب

ایجاد گردد او باید نتیجه بگیرد که جرم در عالم خارج واقع نشاده اسات یاا « مرجع قضایی»می دهد اگر شک و شبهه در ذهن 

بارای کسای ایجااد می واقع نگردیده یاا مسائولیتی مسئولیت کیفری محقق نیست. بر همین اساس و به اعتبار این که اصالً جر

 1نگردیده ما این قاعده را در این گفتار )جهات عینی سقوط مجازات( بررسی کردیم.

در جارائم »ق.م.ا  121در قانون ما سقوط مجازات در اثر شبهه به جرایم معینی منحصر نشده ولی از نظر اثبااتی مطاابق باا مااده 

االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیااز باه تحصایل دلیال، ه، افساد فیموجب حد به استثنای محارب

  2«.شودحسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

بر خالف سایر عوامل سقوط دعوای عمومی مانند مرور زمان یا اعتبار امر مختومه که به دلیل شکلی و بدون اظهار نظر در ماهیت 

ق و رسیدگی امکان پذیر نیست، در مقام اعمال قاعده درا مرجع قضایی به واقع دست به یک اظهار نظر ماهوی ه تحقیمامر ادا

مبنی بر عدم تحقق جرم یا عدم مسئولیت کیفری می زند. از این رو، در این مقام، وی باید حسب مورد اقدام به صدور قرار منع 

 4تعقیب یا حکم برائت نماید.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 112پیشین، ص  خالقی، -1 

 118ص 2، زیر نویش شماره همان -2 

 105، ص همان -3 

 برخی موارد هم علی رغم اینکه باعث سقوط دعوای عمومی نمی شود اما مانعی بر سر راه تعقیب دعوای عمومی است .* 
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 عمومی دعوای موانع تعقیب ششم:گفتار 

 

جریان بیافتد یا ادامه د تا تعقیب به نشو که مانع می هستندی موارد رخبموارد سقوط دعوای عمومی مورد بررسی قرار گرفت، اما 

 جنون متهّم -2اناطه  -3ها مصونیت -1 بارتند از:عاین موانع  .پیدا کند
 

 :مصونیت -1

   ب مرتکب جرم بدلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خاصعدم امکان تعقیمصونیت یعنی. 

  گویند یعنی مصونیت در برابر تعقیب قضایی مصونیت را مصونیت قضایی هم می. 

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

 : مصونیت سیاسی الف (

به این کنوانسیون ملحق گردیده از  21/7/۱4وین که ایران نیز در سال  1911نسیون به موجب کنوا :کلماتییپمأموران د -1

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

 یب یا توقیف یا بازداشت قرار داد.توان تحت تعقنمی
 

 

 صونیت برخوردارند مشروط بر اینکههم از این م ین افرادا اهل خانه 
 

 
 

 

 

 

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

د اعمالی که ملحق گردیده فقط در مور  ۱/12/54که ایران هم در سال  وین 1914به موجب کنوانسیون  : مأموران کنسولی -2

وقیف یا در توان آنها را تحت تعقیب، تب شوند از مصونیت برخوردارند در جرایم مهم میکنسولی مرتکدر مقام انجام وظایف 

 انتظار محاکمه گذاشت.

به آن ملحق شده از   ۱/12/54که ایران هم در سال وین  1919براساس کنوانسیون  : نمایندگان یا مأموران مأموریت خاص -4

 باشد.أمورین دیپلماتیک میمانند مها همصونیت برخوردار هستند و مصونیت آن

 .در کشور خود قابل تعقیب هستندعلی رغم وجود مصونیت در کشور پذیرنده رم افراد مذکور در صورت ارتکاب ج :نکته
 

 : مصونیت پارلمانی ب ( 

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

ق.  81)اصل  ت برخوردار هستند.ستند و فقط در قلمرو وظایف نمایندگی خود از مصونیهقابل تعقیب   - ایفای وظایف نمایندگی

 اساسی(

 مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند. -

 تبعه کشور پذیرنده نباشند. -

 

http://www.ekhtebar.com


 

  
61 

 

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

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

 ! (نیازی به کسب اجازه از مجلس نیستو 

    ق. ا ( 86ه نمایندگی است )اصل مصونیت نمایندگان در ایران فقط نسبت به اظهار نظر به مناسبت ایفای وظیف 

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

 ( 1261. )کنوانسیون وین  تحقیق ، توقیف و محاکمه نیستند

کشور خود  این امر مانع از تعقیب مامور توسطدر ایران مرتکب قتل شود قابل تعقیب نیست اما بنابراین اگر مامور سیاسی             .مصونیت سیاسی2

 )کشور فرستنده ( نیست.

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

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

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

                                           به مامورین سیاسی محدودتر است ت به عبارتی مصونیت مامورین کنسولی نسب 
 

 

 

 :اشاره می کنیم 1495در مورد مصونیت قضات به قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب  نکته :

باید از دادگاه عالی انتظامی قضات تعلیق قاضی را از سمت قضایی  (باشد دادستان )دادستان عالی انتظامی قضات عمدی اگر اتهام

اجازه تعقیب توسط دادستان انتظامی قضات داده می شود و  غیر عمدی( ولی در جرایم 49ماده ا کند )تقاض قطعی رأی صدور تا

. که در باشد قاضی بازداشت یا جلب مستلزم حکم اجرای یا تعقیبدیگر نیازی به تعلیق متهم از شغل خود نیست  مگر این که 

 (۱5ل خود معلق گردد )ماده امی قضات از شغاین صورت ابتدا باید توسط دادگاه عالی انتظ

 

 : ( اناطه3

 اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. 

 ّباشد.رعایت دقّت در کشف حقیقت میص در رسیدگی قضایی و قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخص 

 مرجع صالحیت در آنها به سیدگیر که باشد مسائلی اثبات به منوط متهم مجرمیت احراز هرگاه» ق.آ.د.ک 21به موجب ماده 

 مرجع از قطعی رأی صدور هنگام تا اناطه، قرار صدور با و ذینفع تعیین با است، حقوقی دادگاه صالحیت در و نیست، کیفری

 بنابراین با لحاظ ماده فوق : .«شود می بایگانی موقت صورت به پرونده و معلق متهم، تعقیب صالح،

 ری دیگر اناطه صادر نمی گردد.از مرجع کیفری به مرجع کیف 

 انواع

 مصونیت

 ماهوی
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 .در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم 

 همین  4صره بتا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم ت

 «جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود»این مدت  ،ماده

 از یک ماه ظرف ذینفع هرگاه»دارد  میدر دادرسی های کیفری، مقرر پرهیز از اطاله اصل سرعت و رعایت ه دلیل مقنن ب 

   ادامه رسیدگی به کیفری مرجع ندهد، ارائه را آن گواهی و نکند رجوع صالح دادگاه به موجه عذر بدون اناطه قرار ابالغ تاریخ

 .«کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم و دهد می

  مقننجدید ق.آ.د.ک 21شده بود، در ماده  اشارهصدور قرار اناطه توسط دادگاه به که سابق ق.آ.د.ک  14بر خالف ماده ، 

  استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.« مرجع کیفری»این بار از عبارت 

 1.دنمایقرار اناطه صادر  خود تواند مجدداًمی دادگاه گردد، شود و پرونده به دادگاه ارسالدر دادسرا قرار اناطه صادر  اگر :نکته

 :موارد صدور قرار اناطه* 

ملکیت قرار اناطه را ناظر به اختالف در حق  2/8/18مورخ  529در مورد اموال رأی وحدت رویه  :اختالف در مالکیت اموال -1

ق.آ.د.ک نیز مورد  21ماده  1در تبصره  کند. این موضوعدر مورد اموال منقول صدق نمینسبت به اموال غیرمنقول دانسته و 

 2«.هستند مستثنی ماده این شمول از منقول اموال »تاکید مقنن قرار گرفته است 

 4صرف ادعای مالکیت کافی نیست و مدعی باید مدارک کافی دال بر مالکیت خود را ارائه دهد. :نکته 

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

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

عتراض آن اناطه جایز نیست چون طبق مقررات قانون ثبت چنانچه طبق مقررات ملکی به نام شخصی به ثبت رسید و مواعد ا

 ۱سپری گردید دیگر هیچ دعوایی در مراجع حقوقی قابل استماع نیست.

متهم منکر روابط زوجیت با شاکی و در نتیجه  و  مثالً زن شکایت ترک انفاق نموده :یا نسب وجود یا فقدان رابطه زوجیت -3

)در مواردی که سند رسمی ازدواج  نکاح هابطباید با صدور قرار اناطه اختالف در اصل ر .باشد عدم تکلیف به پرداخت نفقه می

 در دادگاه حقوقی بررسی شود. وجود ندارد(

                                                           
 25، صفحه 2خالقی، پیشین، پاورقی شماره  -1 

ار جایی برای صدر قر -قانون مدنی 30ماده  -حکم این ماده مبنای صحیحی دارد و در مورد اموال منقول که تصرف اماره مالکیت است و قانون متصرف را مالك آن می شناسد -2 

و آن را محدود به دانان در مورد اموال غیر منقول نیز به صورت مطلق قائل به صدور قرار اناطه نیستند حقوق برخی از (؛ 21ص  1اناطه نخواهد بود )همان منبع، پاورقی شماره 

خود، بدون این که  ،طه زمانی جایز است که متهم عالوه بر نفی مالکیت شاکیدر مورد اموال غیر منقول نیز صدور قرار انا»و معتقدند اموال غیر منقولی که سند رسمی ندارند نموده 

« رسمی در دست داشته باشد، دیگر موردی برای ارجاع به دادگاه حقوق و صدور قرار اناطه نیست سند شاکیی در دست داشته باشد، مدعی مالکیت شود اما چنانچه سند رسم

 (.123)آشوری، پیشین، ص 

 123ن، ص آشوری، پیشی -3 

 121دیوان؛ به نقل از آشوری، پیشین، ص  1318مورخ  3538و  65احکام شماره   -1 
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 1.خواهد بودرقانونی است از موارد اناطه نچون اساساً چنین ازدواجی غی ،مسلمان باشدغیر اگر زوج  :نکته

 2از طرف شاکی قابل اعتراض می باشد. دادسرا قرار اناطه صادره از :نکته

ق.آ.د.ک، نیاز به تایید دادستان دارد اما اگر از دادگاه صادر  21ماده  1اطه صادره از دادسرا به موجب تبصره قرار ان: نکته

 گردد نیازی به تایید مقام دیگر نخواهد بود.

ق.آ.د.ک ظرف  241)طبق ماده داند قابل اعتراض می دادگاهقرار اناطه را از طرف  1478مصوب  1۱5رأی وحدت رویه: نکته

 .(قابل اعتراض است روز 30مدت 

باید  ذینفعاست که  مقرر نموده ق.آ.د.ک 21شود و ماده  با صدور قرار اناطه پرونده مستقیماً به دادگاه حقوقی ارسال نمی

م( توسط ق.آ.د. ۱8شروع به رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست )ماده  یموضوع را پیگیری کند و از طرف

در  م است که باید اقدام به طرح دعوامتهرسد که در این فرض این باشد. به نظر میم( میآ.د..ق 2اده مذینفع )شخص یا اشخاص 

اگر زن  مرد مدعی وجود رابطه زوجیت است. در اتهام زنادادگاه حقوقی نموده و گواهی آن را به مرجع کیفری تسلیم کند )مثالً 

ازدواج را در هیچ مرجعی طرح و اثبات نماید و متهم نیز ممکن است از مراجعه به  تواند دعوی نفی عدممنکر ازدواج باشد نمی

در این مورد ارجاع پرونده به برخی از حقوق دانان اجعه به دادگاه نداشته باشد. ای مرای بردادگاه حقوقی متضرّر شود انگیزه

شروع به رسیدگی در  راکهچ مخالف این موضوع می باشندبرخی دیگر  اما 4دنداند اشکال میدادگاه حقوقی به طور مستقیم را فاق

شوهر  معتقدند در فرض مثال اخیر و نمود پرونده را ارسال و نمی توان مستقیماً بودهدادگاه های حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست 

 .(۱زات ذینفع نیستت و رهایی از مجاباید مراجعه کند زیرا اگر زنا ثابت شود هیچ کس جز او برای اثبات روابطه زوجیّ
 

 ( فرض وجود دارد  2) ( جنون متهّم:2

چون باشد  دارای اختالالت روانی یا به اصطالح قانونی، مجنونرم ارتکاب جاگر فرد در حین  جنون در حین ارتکاب جرم: -1

باشد. بنابراین در صورت  ق.م.ا، این فرد از موانع مسئولیت کیفری برخوردار بوده و قابل تعقیب کیفری نمی 1۱9برابر با ماده 

   قرار موقوفی صادرهمان قانون  475ک و قاضی دادگاه به استناد ماده ق.آ.د. 252به موجب ماده احراز چنین امری، قاضی دادسرا 

      خصوصی نگهداری محل   در حالت  ق.م.ا اگر مجنون دارای حالت خطرناک باشد تا رفع این  155و به استناد ماده  دمی نمای

 5 .می شود

                                                           
 128دیوان عالی کشور؛ همان منبع، ص  2شعبه  1321مورخ  2115حکم شماره  -1 

ق.آ.د.ک این حق صرفا  در  275ی کرده بود که به موجب ماده قانون اصالح قانون تشکیل، حق اعتراض به قرار اناطه را در مورد دادستان نیز پیش بین 3شق سوم بند ن ماده  -2 

 مورد شاکی وجود دارد

 188آخوندی، پیشین، ص  -3 

 21ص  2خالقی، پیشین، پاورقی شماره -1 

تاثیری در تحقق آن ندارد، بازپرس نباید برخی از حقوق دانان معتقدند اگر ارتکاب جرمی از جانب مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، چون دیه حق متهم بوده و جنون مرتکب  -0 

 اقدام به صدور قرار موقوفی نماید و مناسبت ترین قرار در این فرض قرار مجرمیت )قرار جلب به دادرسی( خواهد بود.
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پیش بینی شده  متفاوتی در قانونبرای این فرض نسبت به نوع جرم ارتکابی واکنش های  جنون قبل از صدور حکم قطعی: -3

 است که تفکیک به بررسی آنها می پردازیم؛

ه تفکیک شد. در حدود باید بین حدودی که جنبه حق اللهی دارند با حدودی که جنبه حق الناسی دارند قائل ب الف(جرایم حدی:

مرتکب در این فرض متوقف نمی شود اما اگر جرم مذکور واجد جنبه حق  واجد جنبه حق الناسی با جنونی حدتعقیب جرایم 

 که باشد نحوی به جرم اثبات ادله هک آن مگرق.م.ا(  155ماده  1اللهی باشد، جنون مانع تعقیب دعوای عمومی خواهد بود )تبصره 

 .ق.آ.د.ک( 14ماده  2)تبصره  کند اتهام رفع خود از توانستنمی نیز افاقه حالت در فرد

 ق.م.ا(. 155ماده  1)تبصره  در جرایم مستوجب قصاص جنون مرتکب مانع تعقیب نخواهد بود جرایم مستوجب قصاص: (ب

 ق.م.ا(. 155ماده  1تکب مانع تعقیب مرتکب نخواهد بود )تبصره جنون مراین فرض در  پ( جرایم مستوجب دیه:

 حکم صدور از پیش استناد نمود و جنون مرتکب 14ماده  2در جرایم مستوجب تعزیر باید به صدر تبصره  ( جرایم تعزیری:ت

 افاقه حالت در فرد که باشد نحوی به جرم اثبات ادلهدانست مگر اینکه  دادرسی و تعقیب موجب توقف افاقه، زمان تا را، قطعی

 1ق.آ.د.ک(. 14ماده  2صره )تب کند اتهام رفع خود از تواندن نیز

 155ماده  1)تبصره  ری نداردیالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تاثطجنون مرتکب در مورد مث( ضرر و زیان ناشی از جرم: 

 ق.م.ا(.

در فروض فوق می توان مالحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم تعزیری و جرایم حدی واجد جنبه حق : نکته

نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی )نگهداری  برای تعقیب مرتکب می باشد.اللهی مانعی 

 در جرم مرتکب هرگاه»ق.م.ا اشعار می دارد  155در تیمارستان( را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده 

 خطرناک حالت و جنون چنانچه شود جنون به مبتال جرم وقوع از پس تعزیر بموج جرائم در یا باشد مجنون ارتکاب، حین

 در خطرناک حالت رفع تا دادستان دستور به باشد عمومی امنیت و نظم مخل وی بودن آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجنون

اللهی بعد از ارتکاب جرم مبتال به  بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم حدی حق«. شودمی نگهداری مناسب محل

 ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت. 155جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده 

فرض مانعی  2از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی در  دبا عنایت بر مطالب پیش گفته می توان گفت جنون بع: نکته

 جرم حدی حق اللهی -2جرایم تعزیری  -1ود: برای تعیب دعوای عمومی به شمار می ر

 1مشخص نیست که در این فروض با چه قراری تعقیب تا زمان افاقه متوقف خواهد شد! :نکته

                                                           
 از مانع جنون جرم، از ناشی زیان و ضرر همچنین و دیه و قصاص مانند دارد الناسی حق جنبه که هاییمجازات به نسبت»ق.م.ا مقرر است  105ماده  1بصره در قسمت اخیر ت -1 

و به عبارتی آیا جنون مرتکب در مجازات های تعزیری که جنبه حق  این موضوع در مورد تعزیرات نیز حاکم می باشد یا خیر آیا حال سوال این است که«. نیست رسیدگی و تعقیب

 8ه؟ این در حالی است که مقنن هیچ تفکیکی بین جرایم حق اللهی و حق الناسی به عمل نیاورده و از طرفی، ماده الناسی دارند همانند قصاص ، دیه و .. بی تاثیر می باشد یا ن

 ق.آد.ک کلیه جرایم را واجد جنبه حق اللهی می داند!!!! در این خصوص باید منتظر نظریات اساتید صاحب نظر بود.
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باید به تفکیک مورد  عارض شدن جنون پیش از صدور حکم قطعی،این فرض نیز همانند  جنون بعد از صدور حکم قطعی: -2

 بررسی قرار گیرد؛

. شودنمی ساقط حد شود جنون دچار قطعی حکم صدور از پس حد موجب جرائم از یکی مرتکب هرگاه الف(جرایم حدی:

 ق.م.ا(. 155ماده  1)تبصره 

 در این فرض جنون مرتکب مانع تعقیب نیست به طریق اولی مانع اجرای حکم هم نخواهد بود جرایم مستوجب قصاص: (ت

 ق.م.ا(. 155ماده  1)تبصره 

 ق.م.ا(. 155ماده  1در بند ت )بند اخیر( حاکم می باشد )تبصره  مندرجدر این فرض نیز استدالل  پ( جرایم مستوجب دیه:

 اجرای افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتال قطعی، حکم صدور از پس تعزیری، جرائم در علیهمحکومٌ هرگاه ت( جرایم تعزیری:

 554)ماده  شود می وصول علیه محکومٌ اموال از که -د جزای نقدیمانن – مالی هایمجازات مورد در مگر میافتد؛ تعویق به حکم

 ق.آ.د.ک(.

 1جنون مرتکب نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در تبصره  علی رغم اینکه عدم تاثیرث( ضرر و زیان ناشی از جرم: 

یت، پس از صدور حکم قطعی نیز می توان گردیده اما با توسل به قیاس اولو« رسیدگی و تعقیب»محدود به مرحله  ق.م.ا155ماده

 بی تاثیر دانست.جنون مرتکب را در مطالبه ضرر و زیان 

غیر مالی، تا زمان افاقه، مانعی برای اجرای حکم  پس از صدور حکم قطعی فقط در جرایم تعزیریِمرتکب بنابراین جنون  :نکته

 انداخت، مشخص نگردیده است.خواهد « تعویق»کم را به اجرای ح یصدور چه قرار باتلقی می گردد. این که مرجع کیفری 
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  قرارهای اعدادیگفتار هفتم: 

برای رسیدگی مثل ارجاع امر به کند پرونده را معّد و مهیّا می قرارهایی هستند که یا همان تمهیدی یا مقدماتی قرارهای اعدادی

، قرار عدم صالحیت. در این گفتار از میان قرارهای اعدادی فقط به مهمترین کارشناسی ، قرار معاینه محّل ، قرار تحقیقات محلّی

 داخت.قرار تامین کیفری اشاره می کنیم و در مباحث آتی به برخی از آنها نیز خواهیم پر -2قرار تامین خواسته  -1آنها یعنی 

 

 قرار تامین خواسته -1

 

 خواهان اگر و. باشدمی خوانده قطعی محکومیت صورت در خود، خواسته به خواهان دستیابی منظور به خواسته تأمین قرار

 کیفری دعاوی در( م.د.آ.ق 129الی  158 مواد) نمایدمی خوانده اموال از خواسته تأمین قرار صدور به اقدام دادگاه بخواهد،

 اقدام از تا کند مطالبه جرم به کننده رسیدگی کیفری دادگاه از شده وارد او به که را جرم از ناشی زیان و ضرر واندتمی شاکی

 بینیپیش ک.د.آ.ق 157 ماده در امکان این 1.آید بعمل جلوگیری جرم از دیده زیان حقوق تضییع و خود اموال انتقال به متهم

به تقاضای متهم قابل اعتراض می باشد )بند پ  قرار این و کند می صادر خواسته امینت قرار شاکی درخواست به دادگاه و شده

 اگر پس شد خواهد توقیف متهم اموال سایر از آن معادل نباشد اگر و آن عین باشد معین عین اگر خواسته. ق.آ.د.ک( 275ماده 

. نیست ممکن آن توقیف ولی است معین عینمال  که ددار وجود امکان این اما شود توقیف عین همان باید حتماً باشد معین عین

 میزان به باید و نیست ممکن ماشین آن توقیف لکن انداخته دریا در را ماشین ایشان و ایمانی آقای به شده سپرده ماشین مثالً

 (ک.د.آ.ق 158 ماده) .شود توقیف متهّم اموال سایر از ماشین آن ارزش
 باشدمی کیفری تأمین هایقرار از غیر خواسته تأمین قرار. 

 یعنی. باشد نمی م. د. آ. ق 158 ماده در مذکور گانه ۱ موارد تابع کندمی صادر دادگاه یا بازپرس که خواسته تامین قرار 

( ک.د.آ.ق 157 ادهم در مندرج شرط تنها) .باشد قبول قابل دالیل بر مبتنی بر باید فقط و. نیست الزم و ... احتمالی خسارت تودیع

 خواسته شود ثابت اگر یا باشد رسمی سند به مستند دعوا اگر مثالً ؛شود نمی تودیع احتمالی خسارت همیشه هم م.د.آق. در البته

 م. ) نیست الزم احتمالی خسارت تودیع باشد شده واخواست تجاری اسناد به مستند دعوا یا و است تفریط و تضییع معرض در

 ( م.د.آ.ق 158

مگر در مواردی  – درخواست موجب به اصوالً کیفری امور در و دادخواست موجب به مدنی امور در خواسته نتأمی قرار :نکته

 اجرای در مدنی احکام اجرای مقررات مطابق خواسته تأمین قرار اجرای اما است -که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد

 ق.آ.د.ک( 159اخیر ماده  )قسمت .شود می اجراء مربوط دادسرای کیفری احکام
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  بینیپیش با حاضر حال در اما باشدمی جرم از ناشی مالی خسارات مورد در ضمنی طور به خواسته تأمین قرار صدور چند هر 

 صدمات دلیل به اما نداشته مالی خسارت که جرمی مورد در که ندارد وجود منعی هیچ فعلی قوانین در بدنی صدمات قبال در دیه

 1.نماید خواسته تامین قرار صدور به اقدام شاکی تقاضای به قضایی مرجع باشدمی ارش یا دیه ستوجبم بدنی

 را موضوع این کیفری تأمین قرار صدور هنگام است مکلف بازپرس شود، توقیف متهم اموال خواسته، تأمین قرار صدور با چنانچه

 ق.آ.د.ک( 157)تبصره ماده  .دهد قرار مدنظر

 تضییع موجب اجراء در تأخیر و نیست ممکن فوری ابالغ که مواردی در. شودمی اجراء ابالغ، محض به خواسته تأمین قرار 

 مطابق خواسته تأمین قرار. رسدمی دادستان اطالع به فوراً موارد، این. شودمی ابالغ سپس و اجراء تأمین، قرار ابتداء میشود، خواسته

 ق.آ.د.ک( 159)ماده  .میشود اجراء مربوط دادسرای کیفری احکام اجرای در مدنی احکام اجرای مقررات

 قاضی یا دادستان توسط آن اجرای از ناشی اشکاالت رفع و است بازپرس عهده به خواسته تأمین قرار از اجمال و ابهام رفع 

 از اجمال و ابهام رفع»که مقرر می دارد  این قانون ۱97این ماده را با ماده  ق.آ.د.ک( 115)ماده  .آید می عملبه احکام اجرای

 قاضی با قانونی، و شرعی موازین رعایت با رأی اجرای به مربوط اشکاالت رفع اما است، قطعی رأی صادرکننده دادگاه با رأی

 ؛ اشتباه نگیرید.«شودمی اجراء او نظر زیر رأی که است کیفری احکام اجرای

 اجرای مقررات مطابق خواسته، تأمین قرار اجرای از ناشی اموال توقیف به نسبت ثالث اشخاص اعتراض به حقوقی دادگاه 

 ق.آ.د.ک( 111)ماده  .کندمی رسیدگی مدنی احکام

 زیان و ضرر دادخواست ،دادرسی ختم از قبل تا شاکی چنانچه دارد، نیاز دادخواست تقدیم به خواسته مطالبه که مواردی در 

 ق.آ.د.ک( 112)ماده  .شود می اثر رفع خواسته تأمین قرار از متهم، درخواست به نکند، یمتقد کیفری دادگاه به را خود

 مختومه کیفیت هر به پرونده یا و صادر تعقیب منع قرار یا موقوف متهم تعقیب قانونی، جهات از جهتی به که صورتی در 

 ق.آ.د.ک( 114)ماده  .شود می اثر رفع خواسته تأمین قرار از ،آن اجرای و رأی قطعیت از پس شود،
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 قرار تامین کیفری   -3

 

  رودمی بشمار اعدادی قرار مهمترین کیفری تأمین قرارهای. 

 یا محاکمه رسیدگی، حین در یا مقدماتی تحقیقات مختلف مراحل در متهم حضور تضمین برای ایوسیله کیفری تأمین قرار 

 اینجا در و باشدمی متهّم به دسترسی کلی حالت در و فرار از جلوگیری دیگری، با ممته تبانی از جلوگیری برای یا و حکم اجرای

ق.آ.د.ک اهداف صدور قرار تامین کیفری را  217ماده  .1است اجتماعی هایضرورت بدلیل فردی هایآزادی و حقوق به تعرض

 بزه حقوق تضمین و او شدن مخفی یا فرار از جلوگیری وی، موقع به حضور و متهم به دسترسی منظور به »چنین بر میشمارد 

ق.آ.د.ک سابق پیش بینی نشده است اما به  142تضمین حقوق بزه دیده هر چند در ماده ...«. وی زیان و ضرر جبران برای دیده

ه مقرر       همان قانون اشاره نمود ک 141طور ضمنی در قسمتی از مواد این قانون به آن اشاره شده است، مثالً می توان به ماده 

مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست       »می دارد 

 «. می کند

 است: شده بینیپیش ک.د.آ.ق  319 مادهدر  حصری بطور کیفری تأمینده گانه  قرارهای *

شرف قول با حضور به التزام -الف  

التزام وجه تعیین با حضور به امالتز -ب  

شرف قول با قضائی حوزه از خروج عدم به التزام -پ  

التزام وجه تعیین با قضائی حوزه از خروج عدم به التزام -ت  

التزام وجه تعیین با انتظامی یا قضائی مرجع به ماهانه یا هفتگی بهصورت خود اینوبه معرفی به التزام -ث  

 پرداخت عهدت أخذ از پس و متهم موافقت با التزام،وجه تعیین با حضور به مسلح نیروهای یا کشوری رسمی مستخدمان التزام -ج

مربوط سازمان سوی از آنان حقوق محل از  

 هیزاتتج با نظارت طریق از وجهالتزام تعیین با متهم موافقت با شده تعیین اقامت محل یا منزل از خروج عدم به التزام -چ

تجهیزات این با نظارت ونبد یا الکترونیکی  

الکفالهوجه تعیین با کفیل أخذ -ح  

غیرمنقول یا منقول مال بانکی، نامهضمانت نقد، وجه از اعم وثیقه أخذ -خ  

 قانونی مقرر شرایط رعایت با موقت بازداشت -د

       در کنار .دارند قرار یگرد هم طول در یعنی شود انتخاب باید آنها از یکی تنها و بوده الجمعمانع مذکور قرارهای :نکته

 قرار های تامین کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
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 با اما( کننده رسیدگی قاضی یا) اوست عهده بر تحقیق که باشدمی دادیار یا بازپرس اختیار در قرارها این از یک هر انتخاب 

 را ق.آ.د.ک( 255در ماده  ر)مقر تأمین قرار تناسب اصل باید و نیست نامحدود اختیارش انتخاب این در تحقیق مرجع حال این

 با نباید میشود صادر زندان سال 15 مجازات با جرمی مرتکب که بیکاری جوان یک مورد در که تأمینی قرار مثالً. کند رعایت

  .1باشد یکی است زندان سال 1 او مجازات که پیرمردی مورد در که تأمین قرار

در قانون سابق برای مرجع  .2است متهّم آزادی و حقوق نقض و قضات کامگی خود از جلوگیری منظور به تناسب اصل :نکته

ق.آ.د.ک جدید تصویب مقرر می  255قضایی در صورت اخذ تامین نامتناسب ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود اما تبصره ماده 

 «.است باال به چهار درجه از انتظامی محکومیت موجب نامتناسب ینتأم أخذ »دارد 

 تخفیف یا تشدید اجازه قانون دلیل همین به و یابد ادامه هم متناسب باید بلکه شود صادر متناسب باید اینکه بر عالوه قرار 

 با تحقیقات مراحل تمام در تواند می بازپرس»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  2۱4. ماده است داده قرار کننده صادر قاضی به را تأمین

 «.دهد تخفیف یا کند تشدید را صادره تأمین قرار قانون، این مقررات رعایت

 تأمین قرار غیاباً تواننمی بنابراین .اوست به «اتهام تفهیم» و تحقیق مرجع نزد متهم حضور بر فرع تأمین قرار صدور :نکته

 «.بازپرس پس از تفهیم اتهام...»...تا مقرر می دارد در همین راس 217ماده . نمود صادر کیفری

 ذاتی صالحیت در ارتکابی جرائم به رسیدگی آنکه مگر شود، می صادر واحد تأمین قرار متهم، متعدد اتهامات برای :نکته

 میشود صادر مستقل و متناسب تأمین قرار دادگاه، هر صالحیت موضوع اتهامات برای صورت این در که باشد مختلف دادگاههای

 ق.آ.د.ک( 218)ماده 

 

 : کیفری تأمین قرارهای انواع بررسی* 
 

  :شرف قول با حضور به التزام قرار  -1

 که شود صادر متهمینی مورد در باید. شود صادر باید اهمیت کم جرایم در قاعدتاً و باشدمی تأمین قرار ترینخفیف قرار این 

 از ناشی تعهد رعایت عدم صورت در. هستند پایبند خود قول به که دهدمی نشان آنها عیاجتما موقعیت و فرد اخالقی خصوصیات

 نهایتاً  تحقیق مرجع و است اخالقی سرزنش در فقط اجرایی ضمانت میشود احضار که مواقعی در متهم حضور عدم و قرار این

 .4نماید شدیدتری تأمین قرار صدور به اقدام تواندمی
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در مورد برخی از قرار های  آید؟می پیش اتفاقی چه نکرد قبول را آن متهم و شود صادر شرف قول با حضور به التزام قرار اگر

ضروری می داند. در خصوص امتناع متهم را تامین مقنن رضایت شخصی را که در مورد وی قرار تامین کیفری صادر می گردد 

 رار التزام به حضور با تعیین وجه التزام اخذ خواهد شد.قق.آ.د.ک،  217ماده  1از پذیرش این قرار مطابق با تبصره 

 صدور این قرار بدین شکل می باشد:

 

 

 

 :التزام وجه تعیین با حضور به التزام  -3
 

 مالی اجرای ضمانت تعهد اجرای تضمین برای و شود حاضر لزوم موقع در که خواهدمی متهم از قرار صدور مرجع قرار این در

 و شود حاضر مرجع در موقع به که شود می متعّهد قرار، این قبول با نیز متهم. نماید می تعیین نقد وجه معینی مبلغ پرداخت یعنی

 .بپردازد را شده تعیین مبلغ حضور عدم صورت در

 حضور، عدم و عهد نقض از پس تنها و شود نمی اخذ متهم از آن اجرای برای تضمینی هیچ توافق این انعقاد هنگام در :نکته

 (ک. د. آ 245 ماده) 1.کندمی اقدام دادگستری صندوق نفع به التزام وجه اخذ برای دادستان

 باید الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشد تعهدی چنین دادن به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل
 

 : است شکل این به به حضور با تعیین وجه التزام التزام قرار
 

 حکم اجرای زمان تا حال از شرف قول با حضور به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  /خانمآقای آزادی قرار

 .شوم می ملتزم فهمیدم، داشت اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/  گرددمی اعالم و صادر

 

 ه قضائی با قول شرفالتزام به عدم خروج از حوز -2
 

حوزه قضایی عبارت »قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مقرر می دارد   4ماده  1تبصره 

 «.است از: قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ
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 تعهد خود قول شرف یاد می کند. ضمانت تضمین ای در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و بر

می تواند قرار مزبور را  نهایتاً تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلفبرای اجرایی 

 تشدید نماید.

 الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشدپذیرش این قرار تامین  به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل باید

  از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است. البته به نظر می متهم ق.آ.د.ک، امکان خروج  217ماده  2به موجب تبصره

 در تبصره اخیر، قاضی صادر کننده قرار می باشد.« قاضی»رسد منظور از 
 

 د:کل می باشصدور این قرار بدین ش
 

 

 

 

 تعیین وجه التزامالتزام به عدم خروج از حوزه قضائی با  -4

این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است اما در نوع ضمانت 

پیش بینی نشده در حالی که متهم در  اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار

 این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.

 باید الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشد تعهدی چنین دادن به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی لکفی

  ق.آ.د.ک، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.  217ماده  2به موجب تبصره

 در تبصره اخیر، قاضی صادر کننده قرار می باشد.« قاضی»البته به نظر می رسد منظور از 
 

 

 

 صدور این قرار بدین شکل می باشد: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تعیین وجه التزام  با عدم خروج از حوزه قضایی به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  /خانمآقای آزادی قرار

 .میشوم ملتزم فهمیدم، داشت اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/گرددمی اعالم و صادر حکم اجرای زمان ات حال از به مبلغ...

 

 از قول شرف با عدم خروج از حوزه قضایی به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  /خانمآقای آزادی قرار

 .شوم می ملتزم فهمیدم، داشت اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/  گرددمی اعالم و صادر حکم اجرای زمان تا حال
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 صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ای خود بهالتزام به معرفی نوبه  -5

 

می باشد به مرجع قضایی یا انتظامی ماهانه یا هفتگی در این نوع قرار تامین متهم متعهد می شود در موعد مقرر که به صورت 

 پرداخت نماید. را ف مبلغی را که به عنوان وجه التزام تعیین می گرددمعرفی نماید و برای تضمین تعهد خود در صورت تخل

 باید الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشد تعهدی چنین دادن به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل

 صدور این قرار بدین شکل می باشد:

 

 

 

 

التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد ی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام مستخدمان رسم -6

 پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

 (نیروهای مسلحیا  مستخدمان رسمی کشور) .این قرار در مورد اشخاص خاصی صادر می گردد 

 جع قضایی حاضر گردیده و برای تضمین تعهد خود نیز در صورت تخلف این افراد متعهد می گردند در صورت لزوم نزد مر

 مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نمایند و این مبلغ از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه وصول خواهد شد.

  دور این قرار تامین استنکاف شرط می باشد اما ظاهراً متهم نمی تواند از ص« موافقت متهم»علی رغم اینکه در مورد این قرار

در فروض خود این بند را استثناء نموده است. این که وجه التزام از ق.آ.د.ک  217ماده  1نماید و آن را نپذیرد چراکه تبصره 

محل حقوق آنها وصول خواهد شد در فرضی که حقوق متهم کفاف مبلغ وجه التزام را ننماید مقنن تصریحی ندارد شاید در این 

 .گرددد تا به میزان مبلغ وجه التزام به صورت ماهیانه از حقوق آنها کسر موار
 

التزام از طریق نظارت با تجهیزات  التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه -9

 الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

خارج نگردد و برای تضمین تعهد  )توسط مقام قضایی( از منزل یا محل اقامت تعیین شده که در این نوع قرار متهم متعهد می شود

خود در صورت تخلف مبلغی را که به عنوان وجه التزام معین می گردد پرداخت نماید. البته برای وقوف مقام قضایی از اجرای 

با تجهیزات الکترنیکی همراه باشد )بستن دستبند ها یا ین اجرای این قرار تامممکن است توسط متهم، این قرار در تعهدات مقرر 

 ( GPSیا همان ندهای مجهز به سیستم مکان یابیبپا

معرفی خود به مرجع قضایی/انتظامی در موعد  به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  /خانمآقای آزادی قرار

 اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/گرددمی اعالم و صادر حکم اجرای زمان تا حال از .تعیین وجه التزام به مبلغ.. بامقرر 

 .میشوم ملتزم فهمیدم، داشت
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  شرط می باشد اما ظاهراً متهم نمی تواند از صدور این قرار تامین « موافقت متهم»علی رغم اینکه در مورد این قرار تامین نیز

 ق.آ.د.ک در فروض خود این بند را استثناء نموده است. 217ماده  1ره استنکاف نماید و آن را نپذیرد چراکه تبص

الزم به ذکر است قرارهای مقرر در بندهای ب، ت، ث، ج، چ همراه با تعیین وجه التزام هستند در حقیقت ضمانت اجرایی مقرر 

در کلیه این قرارها نباید کمتر از خسارات  ق.آ.د.ک، مبلغ وجه التزام 219در این قرارها یکسان می باشد. بنابراین مطابق با ماده 

در این قرارهای تامین ابتدائاً وجهی از متهم دریافت نمی گردد و صرفًا متهم تعهد به پرداخت  وارد بر بزه دیده باشد. همچنین

 متهمی»می دارد  ماده اخیر الذکر مقرر ق.آ.دک وجه التزام از آنها اخذ خواهد شد. 245دارد و در صورت تخلف مطابق با ماده 

 شود ثابت هرگاه و شود می احضار باشد، الزم حضورش که صورتی در است،...  شده ملتزم خود و صادر تأمین قرار او برای که

 وثیقه از یا و أخذ دادستان دستور به شده تعیین التزام وجه ،اخطاریه واقعی ابالغ صورت در است، نشده حاضر موجه عذر بدون

 .«شود می ضبط قرار وجه معادل شده سپرده
 

 اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: -4
 

 در تا( کفیل) کند معرفی نیز را شخصی تعهد هنگام در و شود حاضر لزوم موقع در که شود می ملزم فرد قرار نوع این در

 .بپردازد ریدادگست صندوق به مبلغی صورت این غیر در کند حاضر قضایی مقام نزد را او کفیل  حضور  عدم  صورت

 1.است جداگانه قرار دو صدور بر مشمل کفالت قرار. کفیل -2 متهم -1. میشوند ملتزم تحقیق مرجع برابر در نفر دو قرار این در

 متهم اینکه از بعد:  کفالت قبولی قرار -2 کند معرفی کفیل بعنوان باید را شخصی متهم کفالت قرار صدور با که:  کفیل اخذ -1

 صادر کفالت قبولی قرار داشت اگر نه یا دارد را ک.د.آ.ق 221 ماده  در مندرج شرایط که ببیند باید قاضی  کرد یمعرف را کفیل

 اگرنیز ق.آ.د.ک  245مطابق با ماده  .( 22۱)ماده  کند حاضر را متهم لزوم موقع در باید که کندمی اعالم کفیل به و کندمی

 .شد خواهد اخذ الکفاله وجه دادستان دستور به نماید حاضرمتهم را  واقعی، غابال  تاریخ از ماه  1 ظرف نتوانستکفیل 

 (ق.آ.د.ک 224 ماده). قبولی قرار صدور ضمن نه شود می مشخص تلاکف اخذ قرار صدور ضمن الکفاله وجه میزان 

 هایخسارت به فقط  نباید قاضی اما(  ق.آ.د.ک 219 ادهم) دارد محدودیت هم مقداری و است قاضی اختیار در الکفاله وجه مبلغ

 از هم نقدی جزای ق.آ.د.ک، 244 هماد طبق و شود محکوم هم نقدی جزای به متهم است ممکن چون باشد داشته توجه ادعا مورد

 اینکه آیا اما(  شود رعایت باید هم وثیقه و التزام وجه قرار در همچنین موضوع این) است وصول قابل تأمین قرار همین محّل

در قانون سابق  ؟ خیر یا است قبول به مکلف قضایی مرجع آیا کند تودیع وثیقه خود خواست به کفالت قرار جای به متهم اگر

ق.آ.د.ک سابق این اقدام  142ماده  2تکلیف چنین فرضی مشخص نشده بود و برخی از حقوق دانان با وحدت مالک مقرر در بند 

 متهم که صورتی در»نون اخیر التصویب مرجع قضایی مکلف به پذیرش گردیده است قا  225را ممکن می دانستند اما در ماده 

  هر در تواند می  متهم صورت  این در. است قرار تبدیل و آن قبول به مکلف بازپرس بسپارد، وثیقه کفیل، معرفی جای به بخواهد

                                                           
 215همان، ص  -1 
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 .«کند تقاضا را وثیقه آزادی کفیل، معرفی با زمان

 یا کفالت قرار او مورد در که متهمی»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  221ماده  فیل در بازداشت خواهد ماند.متهم تا زمان معرفی ک 

 تا تواندمی متهم بازداشت، صورت در اما گردد؛ می معرفی بازداشتگاه به وثیقه سپردن یا کفیل معرفی تا شود می صادر وثیقه

 .«کند اعتراض وثیقه یا کفیل پذیرش عدم یا بازداشت به منتهی قرار اصل به نسبت ،بازپرس قرار ابالغ تاریخ از روز ده مدت

 برای وی که افرادی به متهم دسترسی منظور به را الزم تمهیدات مکلفند زندان معاون یا رئیس و قرار صادرکننده مرجع»البته 

  اداری  وقت از خارج چند هر نماید معرفی وثیقه یا کفیل متهم، زمان هر و کنند فراهم کند، می معرفی گذار وثیقه یا کفیل یافتن

 )تبصره همان ماده( .«هستند آن پذیرش به مکلف کشیک قاضی یا قرار صادرکننده مرجع قانونی، شرایط وجود درصورت باشد،

 از را خود ... ولیتئمس رفع مورد، حسب تواند، می متهم تحویل و معرفی با دادرسی و تحقیقات از مرحله هر در ... کفیل 

 فراهم را ... مسؤولیت رفع مراتب بالفاصله است مکلف مزبور مرجع. کند درخواست است مطرح آنجا در پرونده که مرجعی

 ق.آ.د.ک( 228)ماده  .نماید

  را وی اعزام تواندمی گذار وثیقه یا کفیل نیز، باشد بازداشت مراجع سایر سوی از دیگری علت به متهم که مواردی در 

 . )تبصره ماده اخیر(شودمی اقدام ماده این مطابق متهم حضور از پس صورت این در. ایدنم درخواست

 ممنوع دارد، ضرورت حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز ... کفیل از متهم خواستن 

   بینی نشده بود اما تبصره ماده اخیر مقرر  ق.آ.د.ک( در قانون سابق برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش 229)ماده .است

 «.است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف»می دارد 

  کفیل به باشد ... کرده معرفی کفیل متهم، چنانچه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  245در خصوص ضمانت اجرایی این قرار ماده ... 

 ... دادستان، دستور به متهم، تحویل عدم و اخطاریه واقعی ابالغ صورت در. دهد تحویل را تهمم ماه یک ظرف که میشود اخطار

 اجرای مقررات مطابق و کیفری احکام اجرای در اجرائیه صدور بدون قطعیت، از پس دادستان دستور. شود می ... أخذ الکفالهوجه

 25ق.آ.د.ک سابق از  1۱5د مقرر در این ماده در مقایسه با ماده همانطور که مشاهده می گردد موع«. شودمی اجراء مدنی احکام

ماه ارتقاء یافته است که جایگاه طرح سوال زیادی دارد بنابراین خواهشمندیم دوستان این موضوع را مورد توجه قرار  1روز به 

 دهند.
 

 : است شکل این به هم کفالت قرار

 

  

 

 

 تا حال از ریال....  مبلغ الکفالهوجه به کفیل معرفی قید به.....  پرونده در....  به متهم.....  فرزند....  /خانمآقای آزادی قرار

 بازداشت در االّ و آزاد قبولی قرار صدور و کفیل معرفی صورت در گردد،می اعالم و صادر محک اجرای و محاکمه ختم

 .کنممی معرفی دارم، کفیل داشت اظهار و شد ابالغ متهم به صادره قرار باشد
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 : است شکل این به کفالت قبولی قرار

  

 

 

 
 

 وجود دارد.اشخاص حقوقی ق.آ.د.ک امکان کفالت  221به موجب تبصره ماده  :نکته

 دیدهبزه حقوق تضمین قضائی مقام تشخیص به که صورتی در غیرعمدی جرائم در»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  218ماده  :نکته

 .«نیست جایز وثیقه و کفالت قرار صدور ،باشد پذیرامکان دیگر طریق به

 :وثیقه قرار -9

 مبلغ به ایوثیقه تعهد، این انجام تضمین برای و شود حاضر لزوم مواقع در که خواهدمی متهم از قضایی مرجع قرار نوع این در

 انجام تضمین برای نیز ثالث شخص بلکه گردد تودیع او توسط و باشد فرد خود به متعلق وثیقه که ندارد لزومی. بپردازد معین

  1.نماید گذاری وثیقه به اقدام قضایی عمرج در تواندمی تعهد

  ق.آ.د.ک(. همچین مقام  224قرار قبولی وثیقه )ماده  -2قرار وثیقه  - 1قرار جداگانه است: 2قرار وثیقه هم مشتمل بر صدور

 و متهم راحضا صورت در که کند تفهیم گذاروثیقه ... به وثیقه،...  قبولی قرار صدور ضمنصادر کننده این قرار مکلف است 

)ماده  .شودمی ضبط قانون این مقررات طبق وثیقه ... گذار،وثیقه ... ناحیه از وی معرفی عدم و موجه عذر بدون او حضور عدم

 ق.آ.د.ک( 22۱

 : وثیقه انواع* 

 .گیردنمی قرار استقبال مورد و شود می متهّم تصرف از سرمایه خروج موجب: نقد وجه  -1

 طرفی از. گیردنمی قرار استقبال مورد هم این و است کننده صادر بانک به مزد کار پرداخت مستلزم :بانکی ی نامه ضمانت -2

 .شود داده قرار وثیقه تواندمی سند این که است آن مالی اعتبار و ارزش لحاظ به و نیست مال نفسهفی بانکی نامهضمانت

 مورد) نیست مقدور عمالً( پارکینگ مثل) کافی تجهیزات و ساختمان از دادسراها بیشتر برخورداری عدم بدلیل: منقول اموال -4

 (گیردنمی قرار قضات استقبال
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 همچنین و اسنامهشن فتوکپی تقدیم با است حاضر بازپرسی/دادیاری این در.....  نشانی به....  فرزند....  آقای....  تاریخ به

 در تا کند کفالت مبلغ.....  قابل در.....  آقای....  پرونده متهم از است حاضر داردمی اظهار....  شماره کسب پروانه فتوکپی

 مالئت و هویت اینکه به توجه با و کند پرداخت را الکفالهوجه یا حاضر را متهم او حضور، عدم و متهم احضار صورت

 .خواهممی رونوشت شدم مطلع گفت کفیل داردمی اعالم کفیل به مراتب و صادر کفالت قبولی رقرا است محرز کفیل
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 هم تأمین قرار این) وثیقه اخذ قرار صدور با. است غیرمنقول مال توثیق عمل، در وثیقه شکل ترینرایج: غیرمنقول اموال -۱

 این انجام برای و یابد حضور لزوم صورت در و مقرر موعد در که خواهندمی متهم از( است جداگانه قرار دو صدور بر مشتمل

 1. کند تودیع معین ارزش به( غیرمنقول یا منقول مال بانکی، نامهضمانت نقدی، وجه) ایوثیقه تعهد

 مورد مال ریالی ارزش باید فقط قرار کننده صادر مرجع و بوده گذاروثیقه عهده بر وثیقه نوع چهار از یک هر انتخاب :نکته

 (ق.آ.د.ک 221 ادهم. )ماند می بازداشتدر  وثیقه تودیع متهم تا زمان 2.نماید تعیین را وثیقه

 جرم اهمیت به توجه با و نباشد کافی متهم حضور تضمین برای کفالت قرار که گیردمی صورت وقتی وثیقه قرار صدور :نکته

 .4باشد ترمناسب وثیقه قرار

  قضایی محاکم ، زمینی موتوری نقلیه وسایل  دارندگان  مدنی  مسؤلیت  اجباری  بیمه  اصالح  نقانو  21 ماده  موجب به :نکته

 مورد کتباً ذیربط بیمه شرکت سوی از آن اصالت که را ثالث شخص نامهبیمه بدنی صدمات به منجر رانندگی حوادث در مؤظفند

ق.آ.د.ک نیز مورد تاکید  219این موضوع در ماده . کنند قبول ثیقهو بعنوان نامهبیمه در مندرج میزان تا است گرفته قرار تأیید

 قابل مبلغ لحاظ با بازپرس است، جبران قابل بیمه طریق از زیاندیده خسارت یا دیه که مواردی در»مقنن قرار گرفته است 

 «.کند می صادر متناسب تأمین قرار بیمه سوی از پرداخت

 از بیش را وثیقه قرار در مندرج مبلغ تعزیری حبس و دیه مثالً  عمل مجازات میزان گرفتن نظر در با قرار کننده صادر مرجع اگر

 موارد از یکیباید  نامهبیمه پذیرش بر عالوه مذکور مرجع و نشده تکلیف سلب موجب امر این( دیه) کند تعیین نامهبیمه میزان

 ۱.نماید اخذ وثیقه قبولی قرار صدور جهت نیز را ق.آ.د.ک 217در بند خ ماده  مذکور گانه چهار
 

 به نسبت ابتدا که است الزم نباشد بانکی نامهضمانت یا نقد وجه که صورتی در ثالث شخص یا متهم توسط وثیقه معرفی از پس

 تعدد صورت در) شود می واگذار دادگستری کارشناس به گذاروثیقه هزینه به کار این که .شود اقدام آن بهای ارزیابی

 مال عین تلف از جلوگیری برای باشد منقول مال اگر کارشناس نظر اعالم از پس و( شود می انتخاب قرعه قید به نکارشناسا

 وقوع محل امالک و اسناد ثبت اداره به امالک دفتر در آن درج و ملک توقیف مراتب باشد غیرمنقول مال اگر و میشود ضبط

 قضایی مرجع مقدمات این انجام از پس. نماید اقدام بعدی انتقال و نقل از یجلوگیر و آن توقیف به نسبت تا شود می اعالم ملک

 5. رساندمی گذاروثیقه شخص امضاء به را آن و کندمی صادر وثیقه قبولی قرار

 (ک.د.آ.ق 219 ادهم) باشد احتمالی هایخسارت و خصوصی مدعی هایخسارت از کمتر نباید هم وثیقه مبلغ 

                                                           
 211 ، صخالقی، پیشین -1 

 210همان، ص  -2 

 210ص  1همان، زیر نویس شماره  -3 

 ق.آ.د.ک 232و  212؛ همچنین ر.ک. به ماده 216ص  1خالقی، پیشین، زیر نویس شماره  -1 

 210همان، ص  -0 
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 از را خود ...آزادی وثیقه مورد، حسب تواند، می متهم تحویل و معرفی با دادرسی و تحقیقات از مرحله هر رد ... وثیقه گذار 

 .نماید فراهم را وثیقه آزادیمراتب ...  بالفاصله است مکلف مزبور مرجع. کند درخواست است مطرح آنجا در پرونده که مرجعی

 ق.آ.د.ک( 228)ماده 

 وجود هم منعی اما ندارد وجود تصریحی چند هر باشدمی قبول قابل نظر به نماید وثیقه تبدیل تقاضای گذاروثیقه چنانچه 

 (بپردازد نقد وجهتودیعی،  سند جای به بخواهد مثالً) 1.ندارد

 ممنوع دارد، ضرورت حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز گذاروثیقه ... از متهم خواستن 

ق.آ.د.ک( در قانون سابق برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود اما تبصره ماده اخیر مقرر می  229)ماده .ستا

 «.است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف»دارد 

 دیدهبزه حقوق تضمین قضائی مقام صتشخی به که صورتی در غیرعمدی جرائم در»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  218ماده  :نکته

 2.«نیست جایز وثیقه ... قرار صدور ،باشد پذیرامکان دیگر طریق به
 

  : است شکل این به وثیقه قرار

 

 

 

 

 : موقت بازداشت از غیر تأمین قرارهای اعتبار مدت *

 بازداشت قرار مواعد که است این مکنی می بررسی جدا موقت بازداشت با را تامین قرارهای سایر اعتبار مدت که این علت

 .است متفاوت

 مرحله در قانوناً و شوند می صادر لزوم موارد در مقرر داشته ق.آ.د.ک 217 ماده کیفری تامین قرارهای اعتبار مدت مورد در

 مختلف یلدال به لحضه هر است ممکن البته. است الزم متهم به ،دسترسی اجراء تا محکومیت صورت در و محاکمه و تحقیقات

 اجرا به تأمین قرارهای شود تمام دادرسی مختلف مراحل اینکه از قبل و رسد فرا قرارها این اجراهای ضمانت بستن بکار زمان

همچنین ممکن است که به دلیل تخلف متهم از حضور در مراجع قضایی زمان بکار بستن ضمانت اجرایی این  .شود گذاشته

مراحل مختلف دادرسی کیفری به پایان رسد تعهدات مالی ناشی از این قرارها اجرا و اصل آن  قرارها فرا رسد و قبل از این که

 4منتفی گردد. بدین ترتیب وقایع مختلف ممکن است سبب پایان یافتن اعتبار این قرارها شود.

                                                           
 210ص  2خالقی، پیشین، زیر نویس شماره  -1 

 البته به طریق اولی صدور قرار بازداشت موقت هم جایز نیست. -2 

 217مان، ص ه -3 

 از ریال....  مبلغ به... و نقد وجه از اعم وثیقه معرفی قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  /خانمآقای آزادی قرار

 آزاد قبولی قرار صدور و وثیقه معرفی صورت در تا گرددمی اعالم و صادر دادنامه اجرای و صدور و رسیدگی ختم تا حال

 .دارم وثیقه داشت اظهار متهم شد ابالغ صادره قرار باشد بازداشت در االّ و
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  کنیممی بررسی فرضدو  دراین موارد را 

مورد بررسی دو قسم  درموضوع  اینرتکب نگردیده است که و تخلفی م حاضر شدهاول متهم در مواعد مقرر  فرضالف( 

 :قرار می گیرد

 آثار چون برائت حکم یا موقوفی یا شود صادر تعقیب منع قرار که کندنمی فرقی است: شده تبرئه و بوده گناهبی متهم -1

را از موجبات لغو قرار  ،کیفیت هر به پرونده شدن مختومه و ... موقوفی و منع قرارهای صدور ک.د.آ.ق 251 ماده  .دارد یکسانی

 صدور صرف گفته ۱۱72/7 نظریه در یحقوق اداره! دارد؟ قطعیت به نیاز یا است کافی تامین می داند اما صرف صدور این قرارها

 هک تعقیب منع قرار که است ممکن و است متهم به دسترسی تأمین قرار صدور از هدف اما .نیست قطعیت به نیازی و است کافی

 از یکیاز طرف دیگر  و نیست  متهم به دسترسی دیگر حالت این در و شود نقض شاکی اعتراض با نیست قطعی و شده صادر

 1.است صادره رأی ،قطعیت پرونده شدن مختومه شرایط

 :شده محکوم و شده داده تشخیص مجرم متهم -3

 متهم هرگاه »! داندمی تأمین قرار از اثر رفع برای عاملی را مجازات تعلیق یا جزایی حکم اجرای مورد این در ق.آ.د.ک 251 ماده

 تبعید و حبس اجرای به شروع با کند، اثبات را خود موجه عذر و حاضر آن از پس یا شود، حاضر مقرر مواعد در علیهمحکومٌ یا

 شدن مختومه و مجازات اجرای قتعلی تعقیب، تعلیق...قرارهای صدور یا و هامجازات سایر کامل اجرای با و اجباری اقامت یا

بنابراین در مورد مجازات حبس و تبعید یا اقامت اجباری صرف شروع به اجرا  «.شودمی لغو ... تأمین قرار کیفیت، هر به پرونده

اردی منجر به لغو قرار تامین خواهد شد و در مورد سایر مجازات ها اجرای ک مجازات از قرار تامین رفع اثر خواهد نمود. در مو

ق.م.ا( یا در مرحله تحقیقات  ۱1که متهم محکوم می شود ولی مجازات به دالیلی مانند تعلیق مجازات اجرا نمی شود )ماده 

این قرارها را عاملی برای لغو قرار تامین کیفری  قطعیتق.آ.د.ک( باید  81مقدماتی قرار تعلیق تعقیب صادر می گردد )ماده 

 دانست.

 :است نشده حاضر رمقر موارد در متهم(  ب

 التزام متهم خود اگر. آیدمی در اجراء به فرض این در تأمین قرارهای اجراهای ضمانت: است شده محکوم و نیافته حضور متهم -1

 (شود می ضبط وثیقه و اخذ التزام وجه) نموده تکلیف تعیینق.آ.د.ک  245 ماده صدر  باشد داده وثیقه یا

 245. مطابق با قسمت اخیر ماده است نموده تکلیف تعیینهمان ماده  اخیر قسمت باشد داده وثیقه یا کفالت دیگری شخص اگر

 که میشود اخطار گذاروثیقه یا کفیل به باشد سپرده وثیقه او برای دیگری شخص یا کرده معرفی کفیل متهم، چنانچه »ق.آ.دک 

 مورد، حسب دادستان، دستور به متهم، تحویل دمع و اخطاریه واقعی ابالغ صورت در. دهد تحویل را متهم ماه یک ظرف

                                                           
  217خالقی، پیشین، ص  -1 

http://www.ekhtebar.com


 

  
78 

 

باسزادهفخرالدین ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           آنیی داردسی کیفری               
 احکام اجرای در اجرائیه صدور بدون قطعیت، از پس دادستان دستور. میشود ضبط قرار، وجه معادل وثیقه، از یا و أخذ الکفالهوجه

 «.شودمی اجراء مدنی احکام اجرای مقررات مطابق و کیفری

 های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهوجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه مبلغ مازاد بر»به موجب تبصره ماده اخیر نیز 

 «.دشو گذار مسترد می

 واقعی باید ابالغ ، الکفاله وجه یا وثیقه ضبط برای اما نمایند حاضر را متهم که کند می ملزم را گذار وثیقه و کفیل قانونی ابالغ

ق.آ.د.ک مقرر      241 ادهم موجب به. باشد تأمین قرار اجرای ضمانت شروع برای افیک هم، قانونی ابالغ است ممکن اّما. باشد

 یا واقعی اقامت محل نشانی اخطاریه، واقعی ابالغ امکان عدم منظوربه گذاروثیقه یا کفیل متهم، که شود ثابت هرگاه»می دارد 

 منظور این به دیگر نحو هر به یا شده خارج محل از منظور این هب یا نکرده اعالم وثیقه یا کفالت کنندهقبول مرجع به را آن تغییر

 أخذ وثیقه، ضبط برای اخطاریه قانونی ابالغ شود، محرز بازپرس نظر از امر این و است کرده دشوار را واقعی ابالغ امکان

 «.است کافی التزام وجه یا و الکفالهوجه

 مقرر  ک.د.آ.ق 229 ادهم. است کرده ممنوع را متهم غیرضروری حضارهایا گذار قانون ، ناروا احضارهای از جلوگیری برای

 ضرورت حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز گذاروثیقه یا کفیل از متهم خواستن »می دارد 

ماده برای مرجع قضایی ضمانت  در مقررات جدید مقنن برای جلوگیری از احضارهای ناروا در تبصره همین«. است ممنوع دارد،

 .«است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف»اجرایی پیش بینی نموده است. 

حال اگر دادستان بنا به هر دلیلی تصمیم به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه گرفت این تصمیم قابل اعتراض  :نکته

 دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف زیر موارد در توانند می گذاروثیقه و کفیل متهم،»ق.آ.د.ک  245 ادهممی باشد. مطابق با 

 دو کیفری دادگاه اعتراض، این به رسیدگی مرجع. کنند اعتراض وثیقه ضبط یا و الکفالهوجه التزام، وجه أخذ درباره ،دادستان

 :است

 .است نشده رعایت مربوط مقررات وثیقه ضبط یا و الکفالهوجه و التزام وجه أخذ در شوند مدعی هرگاه -الف

 .است کرده حاضر را متهم ثالثی شخص یا اندکرده حاضر را او یا شده حاضر مقرر موعد در متهم شوند مدعی هرگاه -ب

 آن از یکی به گذارقهوثی و کفیل یا شود حاضر نتوانسته متهم قانون، این( 178) ماده در مذکور جهات به شوند مدعی هرگاه -پ

 .کنند حاضر را متهم اند نتوانسته جهات

 ادعای به دادگاههمین ماده،  4)مطابق با تبصره  .اندشده معسر التزام یا کفالت قبولی قرار صدور از پس شوند مدعی هرگاه -ت

 (کندمی حکم وجهالکفاله یا التزام وجه پرداخت از آنان معافیت به آنان، اعسار احراز صورت در و رسیدگی کفیل یا متهم اعسار

 .است نبوده ممکن مقرر مهلت در او فوت علت به متهم، تسلیم شوند مدعی گذاروثیقه یا کفیل هرگاه -ث
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 شکایت به دادرسی تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج فوق، موارد تمام در دادگاه» ماده اخیر مقرر می دارد 1 تبصره

 «.است قطعی گاهداد رأی. میکند رسیدگی

خواهد بود. بخش  علی البدل دادرس یا رئیسدر حوزه قضایی بخش چون دادسرا وجود ندارد وظیفه دادستان در این خصوص با 

 یا رئیس دستور به نسبت اعتراض به رسیدگی مرجع»ماده اخیر الذکر  2 تبصرهق.آ.د.ک( در این صورت و مطابق با  2۱)ماده 

 «.است استان آن شهرستان نزدیکترین دو کیفری دادگاه بخش، عمومی دادگاه دادرس

 یا و الکفاله وجه یا التزام وجه أخذ بر مبنی دادستان دستور صدور از پس متهم که صورتی در» ق.آ.د.ک نیز241 مادهمطابق با 

 رفع با دادستان کند، حاضر را او گذاروثیقه یا کفیل یا شود حاضر قضائی مرجع در ،اجرائی عملیات اتمام از پیش و وثیقه ضبط

 تأمین قرار اعتبار اینصورت، در. کند می صادر را قرار وجه از چهارم یک تا حداکثر ضبط یا أخذ دستور صادره، دستور از اثر

 و کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت است، مکلف باشد، کرده وثیقه ایداع خود متهم هرگاه. است باقی خود قوت به صادره

 است مکلف نکند، درخواست را خود مسؤولیت رفع و باشد کرده وثیقه ایداع یا و نموده کفالت متهم از ثالث شخص چنانچه

 نسبت مورد، حسب متهم کند، درخواست را خود مسؤولیت رفع ثالث، شخص کهصورتی در. کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت

 «.کند می اقدام جدید گذاروثیقه یا کفیل معرفی به

 معادل قرار، وجه از بخشی ضبط دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف کفیل، یا گذاروثیقه یا متهم هرگاه»ماده فوق نیز  تبصرهطبق 

 باقی خود قوت به کامل صورتبه صادره تأمین قرار اعتبار و شود نمی انجام ضبط کند، واریز دولت صندوق به را مقرر وجه

 .«است
 

 : گذاروثیقه یا کفیل فوت* 
 

 اجرای تضمین برای فرعی تعهدی وثیقه ضبط یا الکفالهوجه پرداخت .است متهم کردن حاضر گذاروثیقه یا کفیل اصلی تعهد 

  است ممکن چون .است وراث بر انتقال غیرقابل متهم کردن حاضر بر مبنی گذار وثیقه و کفیل اصلی تعهد یعنی.است اصلی تعهد

 و و کفیل واقعی ابالغ و یک ماهه اخطار از بعد اگر اما. شود منتفی هم آنها تعهد باید آنها فوت با و ندنشناس را متهم اصالً وراث

 اجرای در آنها فوت چون کنند فوت اگر مرحله این در که آیدمی در اجرا به فرعی تعهد کنند حاضر را متهم نتوانستند گذار ثیقه

 ماده موجب به که هستند وراث این صورت این در میشود منتقل وراث به است یمال تعهد یک ماهیتاً و ندارد نقشی تعهد این

 کفالت قبولی قرار گذار،وثیقه یا کفیل فوت صورت در»ق.آ.دک اشعار می دارد  24۱ماده  1.دارند اعتراض حق ک.د.آ.ق 245

 أخذ دستور آنکه مگر کند، اقدام یدجد وثیقه ایداع یا کفیل معرفی به نسبت باید مورد، حسب متهم و است منتفی وثیقه یا

 «.باشد شده صادر وثیقه ضبط یا الکفالهوجه

 

                                                           
 226خالقی، پیشین، ص  -1 
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 : موقت بازداشت قرار -10

 باید موقت بازداشت قرار»مقرر می دارد  ک.د.آ.ق 249 ماده. دارد استدالل و توجیه به نیاز موقت بازداشت قرار صدور 

البته مستدل و موجه بودن تامین «. شود ذکر قرار متن در متهم اعتراض حق و آن ادله و قانونی مستند و باشد موجه و مستدل

همان قانون بدون اشاره به نوع قرار تامین کیفری اشعار می دارد  255مختص قرار بازداشت موقت نیست چراکه مقنن در ماده 

 «.... باشدموجه و مستدل باید قضائی نظارت و تأمین قرار»

 برسد.  دادستان تأیید بهباید  کند صادر دایار یا بازپرس اگر دادسرا در .دارد تأیید به نیاز رارق این یقرارها سایر رخالفب

. شود ارسال دادستان نزد فوری باید متهم بازداشت قرار»ق.آ.د.ک کیفری است که مقرر می دارد  2۱5مستند این ادعا ماده 

 قرار با دادستان هرگاه. کند اعالم بازپرس به کتبی طور به را خود نظر ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر است مکلف دادستان

 روز ده از حداکثر که مورد این در دادگاه رأی صدور تا متهم و است صالح دادگاه با اختالف حل نباشد، موافق متهم بازداشت

این است که در قانون سابق در نکته ای که در این ماده باید مورد توجه دوستان قرار گیرد «. شود می بازداشت کند،نمی تجاوز

فرض مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس، نظر دادستان الزم االتباع بود اما در قانون اخیر التصویب 

مرجع صادر کننده این قرار  در صورتی که «.حل اختالف با دادگاه خواهد بودبازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست و 

 روز همان در باید متهم، بازداشت به منتهی تأمین قرار همچنین و دادیار نهائی قرارهای»ق.آ.د.ک  92دیار باشد به استناد ماده دا

در این  «.کند اظهارنظر باره این در ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر است مکلف نیز دادستان و برسد دادستان نظر به صدور

ین قرار مخالفت نماید آیا دادیار تکلیف به تبعیت دارد یا حل اختالف با دادگاه خواهد بود پیش ماده فرضی را که دادستان با ا

دادگاههای عمومی و  قانون اصالح قانون تشکیل 4)بند ز ماده بینی نشده است. به نظر می رسد با توجه به سابقه قانون گذاری 

 شته باشد.به تبعیت دا ( دادیار همچنان در این مورد تکلیفانقالب در امور کیفری

  اگر از طرف بازپرس صادر گردد به موجب ماده  .اگر از دادسرا صادر گردد باید به تایید دادستان برسدقرار بازداشت موقت(

. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قرار بازداشت 1ق.آ.د.ک( 92و اگر از طرف دادیار صادر گردد به موجب ماده  2۱5

دادگاه نیز بایستی به تایید  رئیس حوزه قضایی می رسید اما در قانون فعلی چنین موضوعی پیش بینی نگردیده و صادره از طرف 

 نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نخواهد بود.

 ( .و اگر از دادگاه  ق.آ.د.ک 275بند ب ماده اگر از دادسرا صادر شود به موجب قرار بازداشت موقت قابل اعتراض می باشد

 2(-ق.آ.د.ک ۱27ماده  –صادر گردد به موجب اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاهها 

 الزامی موارد بعضی در و (42)ماده  اختیاری موارد بعضی در موقت بازداشت قرار در قانون آیین دادرسی کیفری سابق صدور 

 مقرراتکاهش اقدامات سالب آزادی و همسو شدن با  ( اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید التصویب به منظور45بود )ماده 

                                                           
 قرارهای منتهی به بازداشت دادیار )کفالت و وثیقه( نیز بایستی به تایید دادستان برسد. -1 

 ق.آ.د.ک( 226البته اصل قرار کفالت و وثیقه نیز از جانب متهم قابل اعتراض می باشد. )ماده  -2 
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ق.آ.د.ک  247. ماده به صورت اختیاری آنهم بین المللی صدور قرار بازداشت موقت جایز دانسته نشده مگر در برخی موارد خاص

 اتهام توجه بر فیکا امارات و قرائن دالیل، که زیر، جرائم مورد در مگر نیست، جایز موقت بازداشت قرار صدور»مقرر می دارد 

 :کند داللت متهم به

 میزان که جنایاتی جسمانی، تمامیت علیه عمدی جنایات در و 2عضو قطع یا 1حیات سلب آنها قانونی مجازات که جرائمی -الف

 .4است آن از بیش یا علیه مجنیٌ  کامل دیه ثلث آنها دیه

 .۱است باالتر و چهار درجه که تعزیری جرائم -ب

 .5است باالتر و پنج درجه آنها قانونی مجازات که کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -پ

 هر یا چاقو وسیله به که اشخاص برای مزاحمت ایجاد و قدرتنمایی ،1تظاهر و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد -ت

 .7شود انجام اسلحه نوع

( ب) بند مشمول صورتیکه در مجعول سند از استفاده یا جعل امانت، در خیانت اختالس، ،15ارتشاء ،9کالهبرداری ،8سرقت -ث

 .11باشد مذکور جرائم از یک هر ارتکاب علت به قطعی محکومیت سابقه فقره یک دارای متهم و نباشد ماده این

                                                           
 رجم، صلب قصاص نفس، اعدام، -1 

 ق.م.ا( است. 282ق.م.ا( و یکی از مجازات های چهارگانه محاربه )ماده  278قطع عضو مجازات سرقت حدی برای بار اول و دوم )ماده  -2 

جنایات و دوم این که دیه مقرر بیش از آنچه که در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی صدور قرار بازداشت موقت را جایز می نماید احراز دو ویژگی است: اول، عمدی بودن این  -3 

 ثلث دیه کامل باشد.

و  یك بار هم در بند های اند دجایز می  1الی  1جرایم تعزیری درجه  فقطدر مورد تعزیرات مقنن یك بار بدون توجه به نوع جرم تعزیری، صدور قرار بازداشت موقت را در  -1 

نیست. مثال  ایجاد مزاحمت به زنان و  1تا  1وع خاصی از جرایم تعزیری تجویز می نماید که داخل در درجه بندی تعزیری درجه بعدِی ماده ی مورد بحث، صدور این قرار را در ن

 در این مورد محسوب می گردد اما صدور قرار بازداشت موقت 6است که با وجود این که یك جرم تعزیری درجه  )کتاب تعزیرات(ق.م.ا  612موضوع ماده  (مقرر در بند ت)اطفال 

 جایز دانسته شده است.

است که صدور این قرار در همه ی این موارد جایز دانسته نشده مگر این که مجازات  )کتاب تعزیرات( ق.م.ا 012الی  128جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع موارد  -0 

می شد به بند ب  چنانهم 1الی  1درجه  یش بینی نمی شد، در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجیِبه باال باشد.حتی اگر این بند پ 0مقرر در آنها از نوع جرم تعزیری درجه 

     است. با دقت در این مواد قانونی)علیه امنیت داخلی و خارجی( در خصوص این دسته از جرایم  0جرایم تعزیری درجه  نمودنملحوظ  بند پ،این ماده استناد نمود. اما ویژگی 

جایز  قرار نمی گیرد 0تا  1خل در درجه بندی ابه دلیل این که د 011، 015، تبصره ماده 056، 055ن دریافت که صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مندرج در مواد می توا

 نخواهد بود.

 ق.م.ا )کتاب تعزیرات( 612موضوع ماده  -6 

 ق.م.ا )کتاب تعزیرات( 617موضوع ماده  -7 

ن مقرر گردیده است. در آ) البته در مورد سرقت حدی برای بار اول و دوم باید موضوع را مشمول بند الف دانست چراکه مجازات قطع عضو برای  ی و تعزیریاعم از حد سرقت-8 

موقت با  عدام( صدور قرار بازدشتچون مجازات سالب حیات مقرر گردیده )ا ،لحاظ خواهد شد و در مورد سرقت حدی برای بار چهارم ث بند خصوص سرقت حدی برای بار سوم،

 لحاظ بند الف خواهد بود(.

 به نظر می رسد جرایم در حکم کالهبرداری هم مشمول این بند قرار بگیرند. -2 

       آن حتی داخل در بند ب هم قرار است. جرم رشا با توجه به مجازات مقرر برای  شدهدوستان دقت نمایید ارتشا را با رشا اشتباه نگیرید. در این بند فقط به ارتشا اشاره  -15 

 نمی گیرد.

ماده ن را داخل در بند ب آحدی نباشد که  رمشروط بر این که میزان مجازات تعزیری د در مورد کلیات این بند باید خاطر نشان گردید که در اینجا نوع جرم مد نظر می باشد -11 

چرا که این بند منحصر  محسوب می گردد بند ب مالک نخواهد بود 0ق.م.ا )کتاب تعزیرات( که یك جرم تعزیری درجه  671نماید. مثال  در مورد خیانت در امانت موضوع ماده فوق 

به  کومیت قطعیزمانی جایز است که متهم سابقه ی مح در مورد این جرم فقط با استناد به بند ث و. بنابراین صدور قرار بازداشت موقت است 1الی  1در جرایم تعزیری درجه 

 ماده این( ب) بند مشمول صورتیکه در)داشتن سابقه ی مورد بحث الزم نیست  قرار گیرد،را دارا باشد. مطابق با این بند اگر جرمی داخل در بند ب  جرایم مقرر در بند اخیر الذکر

اما سوال اینجاست که برخی از این جرایم همواره داخل در بند ب هستند بود.  جایز خواهد فصدور قرار بازداشت موقت ،ری ویفو در مورد متهم بدون توجه به سابقه ی کی( ...نباشد

داری سوال این است که چه از نوع ساده باشد و اشاره به آنها در این بند بی معنی است و از طرفی  این بند در تعارض بند ب و بند ث، بند ب را مقدم می داند. مثال  در مورد کالهبر

و داشتن سابقه  برداری استثناء گردیدهمحسوب می گردد پس چرا در بند ث به آن اشاره شده است. شاید جواب این باشد که کاله 1اره جرم تعزیری درجه چه از نوع مشدد، همو
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آ.د.ک صدور ق. 247آنچه که باید مورد توجه دوستان گرامی قرار گیرد این نکته است که صرف ارتکاب جرایم مندرج در ماده 

این قانون نیز احراز گردد. این شرایط عبارتند  248قرار بازداشت موقت را تجویز نمی نماید و بایدیکی از شرایط مقرر در ماده 

 از:

 یا و گردد واقعه مطلعان و شهود یا دیگر متهمان با تبانی باعث یا جرم ادله و آثار رفتن بین از موجب متهم بودن زادآ - الف

 .کنند امتناع شهادت اداء از شهود شود سبب

 .کرد جلوگیری آن از نتوان دیگر طریق به و باشد متهم شدن مخفی یا فرار بیم - ب

 .باشد متهم خود و آنان خانواده یا شهود شاکی، جان افتادن خطر به موجب عمومی، نظم مخل متهم بودن آزاد - پ
 

 نیروهای جرائم بر ناظر قوانین جز به خاص، قوانین موضوع الزامی، موقت اشتبازد موارد» ماده اخیر الذکر مقرر می دارد تبصره

این تبصره با فلسفه ی همسو نمودن مقررات مندرج در قوانین خاص با «. است ملغی قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از مسلح

ختیار پیش بینی نموده است، موارد قرار آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت که صدور این قرار را با وصف ا

می باشد  قوانین مسلح نیروهای جرائم بر ناظر قوانین ،بازداشت موقت الزامی را ملغی می نماید اما تنها استثنائی که باقی می ماند

      ن قانون ملغی که این خود محل تامل است! در هر حال موارد مهمی از قرار بازداشت موقت الزامی که با الزم االجرا شدن ای

 می گرددند عبارت است از :

 دیگر  وسیله هر  یا چاقو وسیله به قتل جرم ارتکاب متهمین مورد در 14۱۱ مصوب  شالق مجازات لغو قانون واحده ماده  - 1

 .است

 ریال هزار 255 از بیش رشوه میزان گاه هر کالهبرداری و ارتشا و اختالس مرتکبین مجازات تشدید قانون 4 ماده ۱ تبصره  -2

  اگر که کرده بیان اختالس مورد در فوق قانون 5 ماده 5 تبصره و است الزامی ماه 1 مدت به موقت بازداشت قرار صدور باشد

 .است الزامی ماه یک بمدت بازداشت  باشد ریال  هزار 155 از بیش

ون ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی، صدور در مورد افراد نظامی میزان اختالس در صورتی که زائد بر یک میلی :نکته

ق.آ.د.ک مقرر نموده مفاد این تبصره در  247قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است. همان طور که تبصره ماده 

 ق.م.ج.ن.م منسوخ نخواهد گردید. 124خصوص قوانین ناظر بر نیروهای مسلح مجری نیست و ماده 

 : موقت شتبازدا قرار ازبینی* ب

 

 زمانی فواصل در که. است شده بینیپیش قرار کننده صادر مرجع برای هم یتکلیف ،موّقت بازداشت قرار به اعتراض حق بر عالوه

 و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم در هرگاهق.آ.د.ک،  2۱2به موجب ماده . دهد قرار بازبینی مورد را قرار این معین

                                                                                                                                                                                                                      
استثناء باقی نمی گذارد و این ابهام ( جایی برای این نباشد ماده این( ب) بند مشمول صورتیکه درور که گفته شد این بند با قید عبارت )طمالک می باشد. اما همان کیفری 

 همچنان باقی می ماند تا اساتید بزرگوار در این خصوص اظهار نظر نمایند.
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 پرونده و بماند بازداشت در متهم 1تأمین قرار صدور علت به ماه یک تا جرائم سایر در و ماه دو تا قانون این( 452) ماده( ت)

 بقای برای موجهی علل اگر. است تأمین قرار تخفیف یا فک به مکلف بازپرس ،2نشود دادسرا در نهائی تصمیم به منتهی او اتهامی

 روز ده ظرف تصمیم این از تواند می متهم. 4شود می ابالغ متهم به مراتب و ابقاء ،قرار مزبور، علل ذکر با باشد، داشته وجود قرار

 تأمین ابقای و شود می انجام دادستان موافقت به نیاز بدون قرار تخفیف یا فک ۱.کند اعتراض صالح دادگاه به ابالغ تاریخ از

 بازداشت ابقای یا تخفیف، فک،. 5است صالح دادگاه اب اختالف حل دادستان، مخالفت صورت در و برسد دادستان تأیید به باید

 ادامه متهم بازداشت هرگاه. است صالح دادگاه با اختالف حل دادستان، مخالفت صورت در و برسد دادستان تأیید به باید ،موقت

 حداقل از نباید ممته بازداشت مدت هرحال، به. شود می اعمال ماهیک هر یا دوماه هر مورد، حسب ماده، این مقررات یابد

 بازداشت مدت حیات سلب مجازات موجب جرائم در هرصورت در و کند تجاوز جرم آن برای قانون در مقرر حبس مجازات

 .کندنمی تجاوز سال یک از جرائم سایر در و سال دو از موقت

 موافقت با بازپرس نباشد، آن ادامه برای دیگری موجب و شود مرتفع بازداشت علت هرگاه»ق.آ.د.ک نیز  2۱1به موجب ماده 

. است صالح دادگاه با اختالف حل بازپرس، تصمیم با دادستان مخالفت صورت در. کند می بازداشت رفع متهم از فوری دادستان

 به بازپرس. کند تقاضا بازپرس از را آن تبدیل یا بازداشت قرار فک تواند می بداند، مرتفع را بازداشت موجبات نیز متهم اگر

 درخواست، رد صورت در. کند می اظهارنظر متهم درخواست به راجع مستدل طور به روز پنج ظرف حداکثر و فوری طور

 فقط ماه هر در متهم .کند اعتراض آن به روز ده ظرف تواند می متهم و شود می ابالغ متهم به رد قرار و ثبت پرونده در مراتب

 «.کند مطرح را درخواست این تواند می یکبار
 

 : موقت بازداشت قرار مدت *
 

 .است شده بینیپیش موّقت بازداشت برای موعد 4

 در و ماه دو تا قانون این( 452) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم در را متهّم بازداشت مدت حداکثر- 1

 قرار این اگر حال .شودمی ابقاء باشد داشته وجودی  موجهه علل یا قانونی جهات اگر .باید دانست ماه یک تا جرائم سایر

  چند فرض دیگر وجود خواهد داشت؛ موقت بازداشت قرار خاتمه برای دیگر موعد شد تمدید مدام بازداشت

اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر می برد حبس باشد، مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات   -2

 .برای آن جرم تجاوز کندحبس مقرر در قانون 
                                                           

 وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت شود.اعم از این که قرار بازداشت موقت باشد یا به دلیل عجز از تودیع  -1 

 تعقیب، موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی است. منظور از تصمیم نهایی همان قرار های نهایی اعم از منع -2 

 ابقاء قرار تامین نیز باید مستدل باشد. -3 

 عالوه بر این که قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت اصالتا  قابل اعتراض هستند، تصمیم به ابقاء آنها نیز قابل اعتراض می باشد. -1 

برای وی الزم االتباع خواهد  ه مرجع تصمیم گیرنده بازپرس باشد اما در فرضی که دادیار چنین تصمیمی را اتخاذ نماید، نظر دادستانفرض حل اختالف با دادگاه زمانی است ک -0 

 می باشد(. کفالت و وثیقهبود )البته منظور از قرار تامین در اینجا، قرار های منتهی به بازداشت اعم از 
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سال تجاوز  2اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر می برد سلب حیات باشد، مدت بازداشت نباید از  -4

 کند.

اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر می برد غیر از حبس و سلب حیات باشد )مانند شالق، جزای  -۱

 سال تجاوز کند. 1باشد، مدت بازداشت نباید از  نقدی و... (

 باشد، حبس حداقل به رسیدن از قبل یا ماهه 1 یا ماهه 2 مواعد از زودتر است ممکن که بدوی دادگاه توسط حکم صدور  -4

 برائت، رب رأی هرگاه » است شده بینیپیش ق.آ.د.ک 471 ماده در که است متهّم بازداشت به دادن پایان برای دیگری موعدی

 «.شود می آزاد دادگاه دستور به بالفاصله باشد، بازداشت در متهم و شود صادر مجازات اجرای تعلیق یا و تعقیب موقوفی یا منع
 

  محاسبه ایام بازداشت در محکومیت کیفری* 
 

ق.آ.د.ک مقرر می  474در صورت محکومیت متهم دادگاه مکلف است میزان ایام بازداشت در مجازات لحاظ خواهد شد. ماده 

 نقدی جزای یا و تعزیری شالق حبس، به غیرقطعی حکم موجب به و باشد بازداشت در تأمین قرار صدور با متهم هرگاه»دارد 

 وی تا کند اعالم زندان به را مراتب قبلی، بازداشت ایام احتساب با باید است او نظرتحت پرونده که قضائی مقام شود، محکوم

 قبلی بازداشت ایام حکم، صادرکننده قاضی چنانچه»قانون اخیر نیز  517به موجب ماده  «.نماند زندان در کومیتمح میزان از بیش

 «.کندمی اقدام فوق مواد موضوع هایمالک حسب ایام، این احتساب به کیفری احکام اجرای قاضی باشد، نکرده محاسبه را

 511خاصی دارد که در قانون پیش بینی گردیده است. مطابق با ماده  محاسبه ایام بازداشت در مجازات های مختلف مقررات 

 به( 515) ماده موضوع قبلی بازداشت ایام نقدی، جزای و شالق حبس، جایگزین هایمجازات به محکومیت مورد در »ق.آ.د.ک 

 شود: می محاسبه زیر شرح

 مراقبت دوره از روز پنج و عمومی خدمات ساعت تهش ،روزانه نقدی جزای روز یک قبلی، بازداشت روز هر ازای به -الف 

 .میشود کسر

 .می شود کسر شالق از ضربه سه قبلی، بازداشت روز هر ازای به تعزیری مجازات عنوان به شالق به محکومیت مورد در -ب

که در این  شودیم اقدام مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به مربوط فصل مقررات مطابق نقدی، جزای به محکومیت مورد در -پ

 دلیل به نقدی، جزای به قطعی محکومیت حکم صدور از قبل علیه محکومٌ چنانچه»ق.آ.د.ک  529ماده  1مورد به حکم تبصره 

 سیصد هر ازای در را قبلی بازداشت ایام مجازات، تعیین از پس دادگاه باشد، بوده بازداشت در پرونده در مطرح اتهامات یا اتهام

 ...«. کند می کسر شده تعیین مجازات از وزر یک ریال هزار

 می شروع روزی از حبس کیفرهای تمام مدت»قانون فوق االشعار مقرر داشته است  515در مورد مجازات حبس نیز ماده  -ث

 یا اتهام علت به حکم صدور از پیش علیه محکومٌ چنانچه. شود حبس االجراء، الزم قطعی حکم موجب به علیه محکومٌ که شود

 «.شودمی کسر او حبس میزان از قبلی بازداشت مدت باشد، شده بازداشت یا نظر تحت بوده مطرح پرونده همان در که اتهاماتی
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 در باشد، ساعت وچهار بیست از کمتر متهم شدن بازداشت یا رنظ تحت زمان مدت اگر» همان ماده نیز مقرر می دارد تبصره

 «.شود یم محاسبه روز یک بازداشت، ایام احتساب

 نارواهای بازداشت  خسارت در مورد جبران * 

نکته ی حائز اهمیت این است که بازداشت افراد پیش از آن که مجرمیت آنها اثبات گردد بر خالف اصل برائت است به همین 

ابی تبرئه گردد در میثاق کاهش موارد صدور قرار بازداشت موقت را توصیه می نماید. حال اگر فردی از اتهام انتص 9منظور ماده 

حالی که مدتها به دلیل همان اتهام در بازداشت به سر می برده مصداق قصاص قبل از جنایت خواهد بود. به همین منظور قانون 

آیین دادرسی کیفری جدید امکان مطالبه خسارت از جانب فردی که اتهام وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت 

 علت هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  255ارد. ماده می گردد وجود د

 ماده رعایت با توانند می شود، صادر آنان مورد در تعقیب منع قرار یا برائت حکم قضائی، مراجع سوی از و شوند می بازداشت

البته در برخی موارد افراد با وجود اینکه پرونده ی اتهامی آنها «. نندک مطالبه دولت از را بازداشت ایام خسارت قانون این( 1۱)

منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت می گردد مستحق خسارات ایام بازداشت خود نیستند. این استثنائات مطابق با ماده 

 قانون اخیر عبارتند از : 251

 .گناهی خود باشدناد، مدارک و ادله بیبازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اس -الف

 .به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد -ب

 .به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد -پ

 .همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد -ت

 257امکان پذیر است. )ماده  گناهیاز تاریخ ابالغ رأی قطعی حاکی از بیماه  ظرف شش درخواست جبران خسارت 

 ق.آ.د.ک(

 متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه از کمسیون استانی که  درخواست جبران خسارت

 )همان( ض خواهد بود.می باشد به عمل می آید. در صورت رد درخواست، تصمیم کمسیون قابل اعتراقضائیه 

  روز از تاریخ ابالغ می باشد.)همان( 25مدت اعتراض به تصمیم کمسیون 

 ق.آ.د.ک( 258)ماده  به عمل می آید. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت 

 وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور  میسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانک

 )همان( است. به انتخاب رئیس قوه قضائیه

 .)همان(قطعی است ملی جبران خسارت رأی کمیسیون :نکته

 ( این قانون بر عهده دولت است و در صورتی255جبران خسارت موضوع ماده )  ،که بازداشت براثر اعالم مغرضانه جرم

 259)ماده  .قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند شهادت کذب و یا تقصیر مقامات

 ق.آ.د.ک(
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 قرار های نظارت قضایی -3

تاسیس حقوقی  1قرارهای نظارت قضایی که در راستای فردی کردن قرار های تامین کیفری مد نظر مقنن قرار گرفته است،

 می پردازیم. جدیدی است که در این بخش به بررسی آنها

  ق.آ.د.ک( 255قرار نظارت قضایی نیز باید مستدل و موجه باشد. )ماده 

  اصل تناسب در مورد قرار های نظارت قضایی نیز باید رعایت گردد. )همان( اما ضمانت اجرایی عدم رعایت اصل تناسب–

 ات نظارت قضایی مجری نخواهد بود.محدود به قرار تامین کیفری است و در مورد اقدام - 255مقرر در تبصره ماده 

  2۱7)ماده دیتی وجود ندارد. وقرار تامین کیفری توامان وجود ندارد اما در مورد قرار های نظارت قضایی محد 2امکان صدور 

 ق.آ.د.ک(

 گیرند )جنبه  قرار های نظارت قضایی به تنهایی اعمال نمی شوند و باید در کنار قرار های تامین کیفری مورد استفاده قرار

تکمیلی دارند و در عرض قرار های تامین کیفری است( اما در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت امکان اینکه قرار نظارت 

 ق.آ.د.ک( 2۱7ماده  1اعمال گردند وجود دارد. )تبصره قضایی بدون قرار تامین کیفری 

 ادر گردد حسب مورد در دادگاه صالح و اگر از دادگاه قرار های نظارت قضایی قابل اعتراض می باشد )اگر از دادسرا ص

 ق.آ.د.ک( 2۱7ماده  2)تبصره  صادر گردد در دادگاه تجدید نظر(

  با رعایت دستورات مقرر در قرار نظارتی ممکن است دادگاه در صورت محکومیت وی در مجازات او تخفیف دهد. )ماده

 ق.آ.د.ک( 254

 هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که » ق.آ.د.ک 25۱رار نظارتی مطابق با ماده با عدم رعایت دستورات مقرر در ق

و در صورت تخلف متهم از  شود قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میتوأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، 

مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی  .گرددقرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میاجرای قرار نظارت مستقل، 

 «. شودبه متهم، تفهیم می

 )قرار نظارت قضایی قابل تبدیل به قرار بازاشت موقت نیست. )تبصره ماده فوق 

 انواع قرار های نظارت قضایی عبارتند از :

 بازپرس توسط شده تعیین نهادهای یا مراکز به خود اینوبه معرفی -الف

 موتوری نقلیه وسایل با انندگیر منع - ب

 ارتکابی جرم با مرتبط هایفعالیت به اشتغال منع -پ

  سالح نگهداری از ممنوعیت قرار صدور صورت درق.آ.د.ک؛  2۱9)مطابق با ماده  مجوز دارای سالح نگهداری از ممنوعیت - ت

                                                           
 288آشوری، پیشین، ص  -1 
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 مرجع به را مراتب بازپرس و شود می تحویل سالح نگهداری مجاز محلهای از یکی به و أخذ مربوط پروانه و سالح مجوز، دارای

 (کند می اعالم پروانه صادرکننده

. است تمدید قابل و ماه شش کشور از خروج منع قرار اعتبار مدتق.آ.د.ک؛  2۱8)مطابق با ماده  کشور از خروج ممنوعیت - ث

 توانندنمی مربوط مراجع و است منتفی دخو به خود دستور این شود، منقضی خروج منع دستور در مندرج مدت که صورتی در

 (.شوند خروج از مانع
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 تم: دعوای خصوصی شگفتار ه

ارتکاب جرم عالوه بر این که سبب لطمه به نظم عمومی می شود، ممکن است موجب صدمه به حقوق شخص یا اشخاص معینی 

اقامه ی دعوای عمومی خواستار محاکمه و مجازات مرتکب توسط  نیز گرد. لطمه به نظم عمومی به جامعه این حق را می دهد با

مرجعی بی طرف گردد. لطمه به حقوق شخص یا اشخاص معین هم به آنها این حق را می دهد که نه تنها با تسلیم شکایت کیفری 

وارد شد به خود را تقاضای تعقیب و مجازات مرتکب را نمایند، بلکه با طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری، جبران لطمات 

  1نیز مطالبه نمایند.

البه خسارات ناشی از جرم در این مراجع قابل طرح خواهد طدر مراجع کیفری قابل طرح نیست بلکه تنها م یوای خصوصدعهر 

ب و یکی از این موارد به موج« ادعا گردد 2ارتکاب جرم می تواند موجب »ق.آ.دک مقر می دارد  9بود. در همین راستا ماده 

 حق قانون موجب به که کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای»بند ب همان ماده 

 دعوای سقوط»قانون اخیر الذکر مقرر می دارد  25از طرف دیگر ماده  است.« قصاص و قذف حد مانند است دیده بزه خصوصی

 صدور به منتهی یا موقوف قانونی جهات از جهتی به کیفری امر قیبتع هرگاه. نیست خصوصی دعوای سقوط موجب عمومی

 باشد، شده مطرح دادگاه آن در خصوصی دعوای که صورتی در است، مکلف کیفری دادگاه شود، برائت حکم یا تعقیب منع قرار

 «.نماید رأی صدور و رسیدگی به مبادرت

مورد نظر رسیدگی می نماید به عمل آید یا توسط دادگاه حقوقی  مطالبه ضرر و زیان می تواند از دادگاه کیفری که به جرم

 شود، اقامه حقوقی دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای هرگاه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  11صورت گیرد. در این باره ماده 

 شود متوجه حقوقی، هدادگا در دعوی اقامه از پس خصوصی مدعی آنکه مگر نیست، کیفری دادگاه در طرح قابل مذکور دعوای

 اما. کند مراجعه کیفری دادگاه به دعوی، استرداد با تواندمی صورت این در که است بوده نیز کیفری جنبه واجد موضوع که

 شود، مواجه تأخیر با قانونی جهات از جهتی به کیفری حکم صدور و مطرح کیفری دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای چنانچه

 قبالً  خصوصی مدعی چنانچه. کند مراجعه حقوقی دادگاه به زیان و ضرر مطالبه برای دعوی، استرداد با تواند می خصوصی مدعی

 «.نیست آن مجدد پرداخت به نیازی باشد پرداخته را دادرسی هزینه

 2قانون باید همان  15حال اگر مدعی خصوصی قصد مطالبه ضرر و زیان وارده را از دادگاه کیفری داشته باشد به موجب ماده 

( به عمل آید و دوم اینکه؛ 2نکته را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه این درخواست باید قبل از اعالم ختم دادرسی )مرحله بدوی

 دادگاه»با رعایت ترتیبات فوق  (.4، پرداخت هزینه های دادرسیتشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت نماید )تقدیم دادخواست

                                                           
 265شین، ص خالقی، پی -1 

 277ق؛ همچنین ر.ک. خالقی، پیشین، ص .ق.ح.ا  1231/7و   1260/7 نظریات -2 

؛ برخی دیگر در همین راستا معتقد می باشند (207نیازی یه تقدیم دادخواست ندارد )آشوری، پیشین، ص  -مانند استرداد مال مسروقه -موجود استرداد اموالبه عقیده برخی،  -3 

در فرض وجود عین مال الزامی به تقدیم دادخواست نخواهد « را ... تعیین کند کشف شدهبازپرس یا دادستان ...باید تکلیف اشیاء و اموال »م.ا مبنی بر این که ق. 210تکلیف ماده 

 (.273گردد )خالقی، پیشین، ص بود چراکه مقنن برای افراد مذکور تکلیف ایجاد کرده است. اما در صورت تلف، نقص و ... باید دادخواست ضرر و زیان ارائه 
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 مقتضی رأی موجود مدارک و ادله طبق نیز خصوصی مدعی زیان و ضرر خصوص در کیفری، رأی رصدو ضمن است مکلف

 و صادر را کیفری رأی دادگاه صورت، این در که باشد بیشتر تحقیقات مستلزم زیان و ضرر به رسیدگی آنکه مگر کند، صادر

 تعقیب تحت متهم آنکه از پس»چنین عبارت . همق.آ.د.ک( 17)ماده « نماید می رسیدگی زیان و ضرر دعوای به آن از پس

مقید در ماده فوق الذکر، متضمن این مفهوم است که اقامه دعوای ضرر و زیان از نخستین مراحل تحقیقات مقدماتی « گرفت قرار

سلیم ت ،ا منع تعقیب گرددینیز امکان پذیر می باشد اما آنجا که ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار موقوفی 

رر و زیان در اختیار دادگاه است و در ضچراکه صدورحکم به  .دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق قابل توصیه نیست

صورت صدور قرارهای مذکور پرونده هیچ گاه به دادگاه ارسال نمی گردد و در نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت هزینه دادرسی 

البته مقنن فرضی را که امکان دارد دعوای ضرر و زیان در دادگاه  1حقوقی خواهد بود.برای تقدیم دادخواستی جدید به دادگاه 

مجدد قائل گردیده  بدون پرداخت هزینه دادرسیحق رجوع به دادگاه حقوقی شاکی به کیفری به تاخیر می افتد را پیش بینی و 

ر راستای بحثمان، سخنی به میان نیاورده است. است، لکن در مورد فرضی که قرارهای موقوفی و منع تعقیب صادر می گردد، د

 حکم صدور و مطرح کیفری دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای چنانچه اما»...ق.آ.د.ک آمده است  11در قسمتی از ماده 

 به یانز و ضرر مطالبه برای دعوی، استرداد با تواند می خصوصی مدعی شود، مواجه تأخیر با قانونی جهات از جهتی به کیفری

  «.نیست آن مجدد پرداخت به نیازی باشد پرداخته را دادرسی هزینه قبالً خصوصی مدعی چنانچه. کند مراجعه حقوقی دادگاه

 می نامد.  «خصوصی مدعی» ،نماید مطالبه را وارده زیان و ضرر جبرانقانون اخیر الذکر، بزه دیده را در صورتی که  15ماده 

قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر می دارد  1۱توسط مقنن پیش بینی گردیده و ماده  ضرر و زیان های قابل مطالبه

 «.کند مطالبه را جرم از ناشی الحصول ممکن منافع و معنوی و مادی های زیان و ضرر تمام جبران تواند می شاکی»

 ود دارد:پس بنابراین به موجب مقررات فعلی، امکان مطالبه ضرر زیان های زیر وج *

 ضرر و زیان های مادی -1

ای مادی، خساراتی است که دارایی و جسم شخص وارد می گردد اعم از این که مال او را کالً یا جزئاً منظور از ضرر و زیان ه

تلف نماید و یا سبب تحمیل هزینه ایی به او برای ترمیم موقعیت وی گردد. بنابراین تخریب مال غیر، خارج کردن مال از 

از طریق سرقت و یا کالهبرداری، هزینه های صورت گرفته به وسیله ی درمان جراحات ناشی از جرم همگی ضرر و تصرف 

زیان های مادی به شمار می روند. در مورد اخیر برخی معتقدند با پرداخت دیه محلی برای مطالبه این گونه خسارات باقی       

ی از جرم، از میزان دیه مقرر برای آن جرم بیشتر است. با توجه به اصل لزوم نمی ماند اما گاهی هزینه های درمان صدمات ناش

همچنین با اشاره به رای جبران خسارت زیان دیده چنانچه ثابت گردد دیه تعیین شده کافی برای جبران خسارات تحمیلی نیست، 

یان های درمانی مازاد بر دیه و ارش فاقد ، مطالبه ضرر و ز84مورخ  1959/7و نظریه اداره حقوقی  75مورخ  1اصراری شماره 
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 2. این اختالف در پیش نویس قانون آیین دادرسی در تبصره 1اشکال قانونی باشد. با این حال در عمل اختالف همچنان باقی است

 بر یا ناسکارش نظر مطابق باشد، دیه میزان بر مازاد که درمان متعارف هایهزینه»بدین شکل برطرف گردیده بود  112-7ماده 

)پرداخت خسارت های مازاد بر  اما متاسفانه این موضوع با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید .«است مطالبه قابل ادله سایر اساس

 و در روند قانون گذاری از مقررات آیین دادرسی کیفری حذف شد!دیه خالف موازین شرعی است( 

در مواردی که دیه پرداخت می گردد، مطالبه ضرر و زیان های ممکن  ق.آ.د.ک 1۱ماده  2از طرف دیگر قسمت اخیر تبصره 

الحصول و ضرر و زیان های معنوی را امکان پذیر نمی داند و در مورد ضرر و زیان های مادی و آنچه که مورد بحث ما قرار 

 جرائم شامل معنوی خسارت پرداخت نیز و الحصولممکن منافع به مرتبط مقررات همچنین»گرفت حرفی به میان نیاورده است 

 .«شودنمی دیه و شرعی منصوص تعزیرات موجب

موضوع ماده اخیر الذکر از پیش  2و حذف تبصره  به موضوع ایراد قننبا این حال و با لحاظ ایراد شورای نگهبان و تمکین م

 ن خساراتی تعلق گرفته است.نویس قانون آیین دادرسی کیفری، می توان ادعا نمود اراده مقنن به عدم امکان مطالبه چنی
 

 منافع ممکن الحصول: -3

منافع ممکن الحصول نیز دیگر خسارات قابل جبران توسط متهم شناخته شده اند. منظور از این منافع، منافعی است که سبب تحقق 

رای شاکی گردیده آنها موجود بوده و روند طبیعی امور منجر به حصول آنها می شده ولی ارتکاب جرم، مانع تحقق این منافع ب

است. بدین ترتیب، مالک خودرویی که به طور معمول با جابجایی افراد، آن را وسیله تامین درآمد خود قرار داده است، عالوه بر 

توسط متهم، می تواند درآمد روزانه معمول خود را از این خودرو از زمان طرح شکایت کیفری مبنی بر ایجاد حریق عمدی 

یا شخصی که کارگر شاغلی را به صورت غیر  2را نیز به عنوان منافع ممکن الحصول از متهم مطالبه نماید. دریافت قیمت خودرو

 4مجاز توقیف می نمایدو مانع کارکردن و دریافت دستمزد او می گردد، فوت منفعت محقق و جبران آن تحقق می یابد.

این تبصره در راستای  .«صدق اتالف نماید»ابل مطالبه می داند که منافع ممکن الحصول را زمانی ق ق.آ.د.ک، 1۱ه تبصره ماده بتال

منافع ممکن الحصول زمانی قابل مطالبه است که صدق اتالف نماید مانند مواردی کسی که »ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که 

 الحاق گردید.  ۱«از قبل برای کاری اجیر شده باشد
 

 ضرر و زیان های معنوی -2

 تامل، پیش بینی ضرر و زیان های معنوی در ردیف ضرر و زیان های قابل مطالبه توسط مدعی خصوصی در قانوننکته ی قابل 

      مقنن قرار گرفته  تصریح مورد  هم  سابق   مقررات  موضوع در  این که این  آیین دادرسی اخیر التصویب می باشد. علی رغم 

                                                           
 263، ص همان منبع -1 

 263خالقی، پیشین، ص  -2 

دسته تقسیم بندی نموده )منافع فائته یا محقق و منافع محتمل( و معتقدند منظور مقنن از منافع ممکن الحصول،  2؛ ایشان منافع فوت شده را به 265آشوری، پیشین، ص  -3 

 محقق و مسلم باشد. منافع

 23/12/25ایراد شورای نگهبان مورخ  -1 
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در قانون آیین دادرسی هم جایگاهی قانونی در رویه قضایی جاری، این موضوع علی رغم مهجور ماندن چنین نص صریح اما  1بود

 از عبارت معنوی زیان» معنوی اشعار می دارد های ق.آ.دک، در تعریف زیان 1۱ماده  1مقنن در تبصره  کیفری سابق نداشت.

 ....«است اجتماعی یا خانوادگی شخصی، اعتبار و حیثیت هتک یا روحی صدمات

)مادی( به عمل خواهد آمد. به عبارت دیگر، فرض مقنن ی لما شکل خسارتبه  ، در هر صورت،و زیان های معنویجبران ضرر 

در  ،التیام می یابد و به عبارتی چنین زیان هایی جبران می گردد اما در حقیقتمبلغی پول  پرداختاین است که تألمات روحی با 

پرداخت خسارات مالی برای جبران همراه با در هر حال،  ی قابل معاوضه نیست!حیثیت اجتماعی افراد با هیچ مبلغ ،برخی موارد

 آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهیاز قبیل  این امکان وجود دارد که دادگاه به طرق دیگر ،ضرر و زیان های معنوی

  صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان تواند عالوه بردادگاه می» ق.آ.د.ک مقرر می دارد 1۱ماده  1. تبصره اقدام نماید

  .«از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید -معنوی -

راه های دیگری که مقنن برای جبران ضرر و زیان های معنوی پیش بینی  ،می توان دریافت« ه بروعال»با عنایت بر عبارت 

جبران » بدون الزام دادگاه به و ...( جنبه تکمیلی دارند و به تنهایی نمی توانند در جراید حکم درج ،خواهیعذرنموده است )

 .قرار گیرند معنویموضع حکم جبران ضرر و زیان های « خسارت مالی

»... قرار داده است های جبران خسارت مالی را چنین مورد حکم  قانون مسئولیت مدنی نیز راه 15در ارتباط با این موضوع ماده 

الزام به دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل 

ق.آ.د.ک، چیزی  1۱ماده  1همان طور که مالحظه می گردد، تبصره «. عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید

 قانون پیش گفته نمی باشد. 15 جز انعکاس ماده

یکی در مورد دیه و دیگری در مورد تعزیرات ؛ استمورد استثنا شده  2مطالبه خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول در 

الحصول و نیز همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن» ق.آ.د.ک مستند این قول می باشد 1۱ماده  2منصوص شرعی. تبصره 

 «.شودنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیپرداخت خسارت مع

در صورت وجود این جزوه اشاره شد،  11صفحه  1پاورقی شماره همان طور که در به عنوان آخرین موضوع در پایان این بحث، 

ه پرداخت مالی به عین مال نیازی به تقدیم دادخواست نخواهد بود اما در برخی موارد خاص، مقنن حکم به محکومیت متهم ب

شاکی خصوصی را از تکالیف دادگاه دانسته و در این گونه موارد حتی اگر عین مال هم موجود نباشد نیازی به تقدیم دادخواست 

 در»ق.م.ا از کتاب تعزیرات استناد نمود که مقرر می دارد  117نخواهد بود. از جمله ی این موارد می توان به سرقت موضوع ماده 

 در و عین رد به را رباینده یا سارق شده تعیین مجازات بر عالوه دادگاه فصل این در مذکور اموال ربودن و سرقت دموار کلیه

 «.نمود خواهد محکوم وارده خسارت جبران و شده ربوده یا مسروقه مال قیمت یا مثل رد به عین فقدان صورت
                                                           

 به را او امر ثبوت و رسیدگی از پس دادگاه باشد شده دیده زیان معنوی یا مادی خسارت موجب زیان واردکننده عمل که موردی در»مدنیقانون مسئولیت  2به موجب ماده  -1 

 محکوم نموده وارد که خساراتی نوع همان جبران به را او دادگاه باشد مزبور خسارات از یکی موجب فقط زیان واردکننده عمل چه چنان و نماید می محکوم مزبور خسارات جبران

 «.نمود خواهد
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 گفتار هشتم: اصل قانونی بودن و اصل اقضاء تعقیب

 

مقام ، تعقیب را وظیفه و تکلیف تعقیب نیز معروف است دولتی بودنیا  الزامی: این قاعده که به قانونی بودن تعقیب اصل.  1

 .( می داندتعقیب )دادستان

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

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

 .به صورت موقت نمایدتعقیب 

 

 :قرار تعلیق تعقیببند اول: 

 

 وجود شاکی چنانچه است، تعلیق قابل آنها مجازات که هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرائم در»ق.آ.د.ک  81 مادهمطابق با 

 داده مشخصی مدت در آن پرداخت ترتیب دیده،بزه موافقت با یا و باشد گردیده جبران وارده خسارت یا کرده گذشت نداشته،

 أخذ با ضرورت صورت در و متهم موافقت أخذ از پس تواندمی دادستان باشد، کیفری مؤثر محکومیت سابقه فاقد نیز متهم و شود

 اجرای به مکلف مورد، حسب را متهم دادستان صورت، این در. کند معلق سال دو تا ماه شش از را وی تعقیب متناسب، تأمین

 :کندمی زیر دستورهای از برخی

 دیدهبزه رضایت با جرم از ناشی معنوی یا مادی زیانبار آثار کاهش یا رفع جهت در دیده بزه به خدمات ارائه - الف

 ماه شش ظرف حداکثر دیگر، طریق هر به یا و بیمارستان درمانگاه، ک،پزش به مراجعه طریق از اعتیاد ترک -ب

 سالیک مدت به حداکثر معین، حرفه یا کار به اشتغال از خودداری -پ

 سالیک مدت به حداکثر معین، مکان یا محل به آمد و رفت از خودداری -ت

 سالیک مدت به داکثرح دادستان، تعیین به مقامی یا شخص به معین زمانهای در خود معرفی -ث

 سالیک مدت به حداکثر دادستان، تعیین با المنفعه عام یا عمومی مؤسسات در معین ساعات یا ایام در کار دادن انجام -ج

 سالیک مدت به حداکثر، معین ساعات و ایام در ای حرفه و فرهنگی آموزشی، جلسات یا ها کالس در شرکت -چ

 سالیک مدت به حداکثر گواهینامه، دادن تحویل و موتوری نقلیه یلوسا با رانندگی به اقدام عدم -ح

 سال یک مدت به حداکثر آن، از استفاده یا مجوز دارای سالح حمل عدم -خ

 معین مدت برای دادستان، تعیین به دیدهبزه و جرم شرکاء با مالقات و ارتباط عدم -د

 «ماهشش مدت به حداکثر مربوط، مراجع به مراتب الماع با گذرنامه دادن تحویل و کشور از خروج ممنوعیت -ذ
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 شرایط مقرر برای صدور قرار تعلیق تعقیب: *

امکان  8الی  4امکان پذیر است )تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجه   8و  7،  1تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه  -1

 پذیر است(.

ستثناء این ماده ممنصوص شرعی از شمول حکم و نیز تعزیرات  5الی  1درجه همچنین تعزیرات  ،حدود، قصاص و دیات :نکته

 هستند.

ق.م.ا( حتی اگر داخل در جرایم  ۱7آنها قابل تعلیق نیست )مانند موارد مندرج در ماده  مجازاتکه تعزیری جرایمی  :نکته

 آنها هم قابل تعلیق نخواهد بود. تعقیبباشند،  8و  7، 1تعزیری درجه 

 شته باشد یا گذشت کرده باشد.شاکی وجود ندا -3

هر دو شرط فوق ناظر بر جرایم تعزیری غیر قابل گذشت است. چراکه شروع به تعقیب در جرایم تعزیری قابل گذشت،  :نکته

در صورتی که شاکی وجود نداشته یا شکایتی نداشته باشد ممکن نخواهد بود. همچنین اگر در جرایم قابل گذشت شاکی گذشت 

 1ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد نه این که محملی برای صدور قرار تعلیق تعقیب باشد. 14یح ماده نماید، به تصر
 

 جبران خسارت وارد بر بزه دیده یا برقراری ترتیبات جبران آن با موافقت وی در مدت مشخص  -2

 دی، معنوی و ممکن الحصول( نیز باشد.این شرط را باید ناظر بر فرضی دانست که ارتکاب جرم توام با خسارت )ما :نکته

پیش شرط تحقق این قسمت از ماده، شکایت بزه دیده نسبت به جنبه خصوصی جرم است. بنابراین اگر علی رغم احراز  :نکته

یب خسارت، شاکی مطالبه ای نداشته باشد، نمی توان مرتکب را به جبران آن الزام نمود تا به تبع آن امکان صدور قرار تعلیق تعق

 محقق گردد.

امکان جبران برای مرتکب یکجا باشد. اگر مدت معین و در  موافقت بزه دیدهبرقراری ترتیبات جبران خسارت، باید با  :نکته

 خسارت وجود داشته باشد، این شرط بالوجه می گردد.
 

 مرتکب سابقه محکومیت موثر نداشته باشد. -4

 بنابراین داشتن هر سابقه ای مانع نخواهد بود. ؛ق تعقیب است که موثر باشدسابقه محکومیت زمانی مانع صدور قرار تعلی :نکته

 ماده براساس حکم، اجرای تبع به را محکوم»ق.م.ا  ۱5محکومیت کیفری زمانی موثر است که مطابق با تبصره ماده  :نکته

 «.کند محروم اجتماعی حقوق از قانون این( 25)

                                                           
 «.شودتعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می »ق.آ..دک مقرر می دارد  12ماده  -1 
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 به بالفاصله مزبور قرار است، مؤثر کیفری محکومیت سابقه دارای متهم که شود معلوم تعقیب تعلیق قرار مدت در هرگاه :نکته

 محسوب زمان مرور مدت جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی. شود می سرگرفته از تعقیب و لغو صادرکننده مرجع وسیله

 .ماده فوق( 4)تبصره  شودنمی
 

 :شروط دیگر  -5

 

 به موافقت متهم دارد. صدور قرار تعلیق تعقیب نیاز :نکته

 مقررات اعمال قانونی، شرایط وجود صورت در تواند میهم  بازپرسقرار تعلیق تعقیب توسط دادستان صادر می گردد.  :نکته

 شود، می مطرح دادگاه در مستقیم طوربه پرونده که مواردی در. البته ماده فوق( ۱)تبصره  کند درخواست دادستان از را ماده این

 ماده فوق(. 5)تبصره  کند اعمال را ماده این مقررات تواند می دادگاهق.آ.د.ک(  4۱5ده )مثل ما

 .الزامی می شود( در موارد ضروریاما  )الزامی نیست دوجود دار از متهم در صورت ضرورت، امکان اخذ تامین :نکته

 .ست(سال ا 5تا  1)مدت تعلیق مجازات  سال است 2ماه تا  1 ،مدت تعلیق تعقیب :نکته

 ماده فوق(. 2)تبصره  است صالح دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، از پس روز ده ظرف تعقیب، تعلیق قرار :نکته
 

 مواردی که باعث لغو قرار تعلیق تعقیب می گردد: *
 

 و گیرد قرار تعقیب مورد باالتر و هفت درجه تعزیر یا قصاص حد، مستوجب جرائم از یکی ارتکاب اتهاممتهم به اتهام  -1

در این فرض تعقیب متهم بر اساس مقررات تعدد به عمل خواهد آمد. یعنی هم  .گردد کیفرخواست صدور به منتهی وی تعقیب

 )البته چنانچه متهم تعقیب جرمی که تعقیب آن معلق گردیده بود شروع می گرد و هم تعقیب جرم ارتکابی داخل در جرایم فوق

 ماده فوق( 1)تبصره  کند(. می ابقاء را تعلیق رقرا دادگاه گردد، تبرئه دوم اتهام از

موجبی برای لغو قرار تعلیق تعقیب خواهد بود یا نه  7الی  1این که ارتکاب جرایم تعزیری غیر عمدی داخل در درجه  :نکته

   یدر برخی موارد فقط در فروض عمدی قابل تحقق است )حدود، قصاص( اما در مورد جرایم تعزیر ،مصادیق. مشخص نیست

همانند برخی از حقوق دانان در این مورد وحدت مالک  غیر عمدی گردد. شاید بتوان هم شامل فروض عمدی وهم د می توان

اصل اقتضاء اما به نظر می رسد چنین برداشتی بر خالف فلسفه  1و در مورد تعزیرات فروض غیر عمدی را هم موثر دانست گرفت

 غایر با تفسیر به نفع متهم خواهد بود.و در نهایت م تعقیب، توسیع حکم تبصره

 

                                                           
ق.آ.د.ک است، معتقدند علی رغم عدم  81ماده  1که مصادیق آن مشابه حکم تبصره  -ق.م.ا 23موضوع ماده  –حقوق دانان در مورد موارد اعمال مجازات تکمیلی برخی از  -1 

وق جزای عمومی، ج سوم، انتشارات اردبیلی، محمد علی، حقامکان پذیر است )ر.ک.  6تا  1تصریح مقنن، اعمال مجازات تکمیلی در خصوص جرایم تعزیری غیر عمدی درجه 

 (.62، ص 22میزان، سال 
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 ق.آ.د.ک( را در مدت تعلیق اجرا ننماید. 81دستور های مقام قضایی )دستورات مندرج در ماده  -2

در برخی موارد  ق.آ.د.ک، 81مقرر در ماده  سال است اما مقنن برای اجرای دستورات 2ماه تا  1مدت تعلیق تعقیب  :نکته

دستورات مندرج در بند پ الی  اجرای سال برای 1 تا و در برخی موارد مدتی مشخص نکرده است.مهلت خاصی پیش بینی نموده 

مدت »شش ماه برای اجرای دستورات مقرر در بند های ب و ذ، در بند الف مدت مشخص نگردیده و در بند د مقنن به تا خ، 

، در هر حال مدت اجرای دستورات نمی تواند از ()بند الف و بند داکتفا نموده است. به نظر می رسد در فروض اخیر« معین

 سال( بیشتر باشد. 2مدت تعلیق تعقیب )حداکثر 
 

 قرار تعلیق تعقیب در موارد خاص: *
 

 : روحانیت ویژه های دادگاه و دادسراها نامه آیین -1 

 شان خالف امور یا و خفیف جرائم در تعقیب تعلیق قرار صدور روحانیت ویژه های دادگاه و دادسراها نامه آیین 21 ماده و بند

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

 منظور از جرایم خفیف و امور خالف شان چیست!مقنن مشخص ننموده که  :نکته

 تان منصوب انجام وظیفه می نماید.سکه به عنوان جانشین داد دادستان شهرستان است ،منظور از دادستان در اینجا :نکته
 

 : 1290 مصوب قضات رفتار نحوه بر نظارت قانون -3

 میزان به توجه با قاضی ناحیه از تخلف احراز وجود با تواندمی( قضات انتظامی دادسرای دادستان) دادستان قانون این 29 ماده طبق

 و اوضاع سایر و محوله وظایف انجام به قاضی عالقمندی درجه و سابقه حسن گرفتن نظر رد با همچنین و قضائی تجارب و سابقه

 از انتظامی مجازات مستلزم مزبور تخلف کهاین بر مشروط نماید، اعالم او به را مراتب و تعلیق را او انتظامی تعقیب قضیه، احوال

  (جرم ارتکاب نه است انتظامی لفتخ برای حالت این در تعقیب تعلیق. )نباشد باالتر و هشت درجه

 ماده اصل به عالی دادگاه رسیدگی از مانع را پرونده تشکیل عدم یا انتظامی تعقیب موقوفی یا تعقیب تعلیق فوق قانون 45 م تبصره

 . داند نمی قاضی اشتباه یا تقصیر وقوع

 ظرف تواندمی تخلف ارتکاب عدم ادعاء صورت در ، است شده تعلیق او انتظامی تعقیب که قاضیقانون فوق الذکر،   41 م طبق

 دادگاه چنانچه صورت این در. کند درخواست عالی دادگاه از را موضوع به رسیدگی ،تعقیب تعلیق قرار ابالغ از پس روز بیست

 .کندمی محکوم انتظامی مجازات به را او دهد تشخیص متخلف  را  قاضی  عالی،

. نیست امکانپذیر باریک از بیش قرارتعلیق ابالغ تاریخ از سال دو هر قاضی هر انتظامی تعقیب تعلیق قرار صدور  42 ماده طبق و

 جدیدی تخلف مرتکب مذکور، قرار ابالغ تاریخ از سال دو ظرف تعقیب، تعلیق از برخورداری وجود با قاضی که صورتی در

  .گیردمی قرار رسیدگی مورد عالی، دادگاه در نیز علیقت مشمول تخلف جدید تخلف بر عالوه دادستان، کیفرخواست صدور با شود
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 تعلیق تعقیب مقرر در این قانون در مورد تخلفات انتظامی است نه ارتکاب جرایم. :نکته

 تخلفات انتظامی مستوجب مجازات درجه هشت به باال قابل تعلیق نیست. :نکته

قضیه  احوال و اوضاع سایر و محوله وظایف انجام به قاضی مندیعالق درجه و سابقه حسن گرفتن نظر در باتعلیق تعقیب  :نکته

 صورت می گیرد.

 تعلیق  سابقه  متخلف قاضی ،قانون فوق 29 ماده شرایط بر عالوه که است جایز صورتی در تعقیب تعلیق قرار صدور :نکته

 .باشد گذشته سال 2 قبلی تعلیق قرار  ابالغ  تاریخ از داشته اگر و نداشته
 

 : مخدر مواد با مبارزه ونقان -2

 به مناسب تامین اخذ با  بار یک برای معتاد تعقیب تعلیق  89 اصالحی مخدر مواد با مبارزه قانون 11 ماده به الحاقی 2 تبصرهدر 

 .است شده بینی پیش بازپروری برای تعهد اخذ و ماه 1 مدت
 

 :بایگانی کردن پروندهقرار بند دوم: 

 

 محکومیت سابقه فقدان صورت در باشد، کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و فته درجه تعزیری جرائم در

 وقوع موجب که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظه با اتهام تفهیم از پس تواندمی قضائی مقام کیفری، مؤثر

 متهم تعقیب از باریک فقط قانونی، مقررات رعایت برای متهم از کتبی التزام أخذ با ضرورت صورت در و است شده جرم

 کیفری دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. کند صادر را پرونده بایگانی قرار و نماید خودداری

 .است مربوط
 

 شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده: *
 

 امکان پذیر است. 8و  7ی درجه قرار بایگانی کردن پرونده صرفاً در جرایم تعزیر -1

ممنوعیتی در  از شمول حکم این ماده مستثنی هستند اما 1الی  1، همچنین تعزیرات درجه قصاص و دیات ،حدود :نکته

در مورد صدور این قرار  )در صورتی که داخل در درجه بندی هفت و هشت قرار گیرند( خصوص تعزیرات منصوص شرعی

 وجود ندارد.

 جرایم تعزیری غیر قابل گذشت است.وجود شاکی یا گذشت وی، در  منظور از عدم  -2

 . موثرفقدان سابقه محکومیت کیفری  -4

توسط هر مقام قضایی )دادستان، بازپرس، دادیار، دادرس( ممکن اصدار آن صدور این قرار محدود به دادستان نیست و  -۱

 است.
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 تفهیم اتهام به متهم. -5

صورت          است شده جرم وقوع موجب که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظهصدور این قرار با  -1

 می گیرد.

 .قانونی مقررات رعایت برای ضرورت صورت در متهم از کتبی التزام أخذ -7

اما هر دو مورد  کتبی؛ در مورد قرار تعلیق تعقیب اخذ تامین پیش بینی گردیده اما در خصوص این قرار فقط اخذ تعهد :نکته

 شرط ضرورت مقید گردیده است. به

مشخص « رعایت مقررات قانونی»نماید، منظور مقنن از می این که متهم تعهد کتبی مبنی بر رعایت مقررات قانونی  :نکته

 نیست، این در حالی است که اجرای دستورات مقرر برای قرار تعلیق تعقیب در مورد این قرار پیش بینی نگردیده است.

 رار نیازی به موافقت متهم ندارد )برخالف قرار تعلیق تعقیب که در آن موافقت متهم شرط است(.قصدور این  :نکته

 .صدور این قرار فقط برای یکبار امکان پذیر است :نکته

 .است مربوط کیفری دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این :نکته

)بر خالف قرار تعلیق  قراری ترتیبات جبران، از شرایط صدور این قرار نمی باشد.جبران ضرر و زیان بزه دیده یا بر :نکته

 تعقیب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم و چهارم در ادامه به این جزوه الحاق خواهد شد.
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