
 

 1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

  62/01/0931مصوب  نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شدهآیین
 

نامه اجرایی شیوه نگهداری آیین»و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری  ۷۹۳۱قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب  ۷۴۱در اجرای تبصره ماده 

 :، به شرح مواد آتی است«اموال توقیف شده

آید و در جر  مکشوفه دخیل بوده یا اموال توقیف شدده ببار  است از آاا  و ادوا  جر  و نی  تاامی اشیایی که حین بازرسی به دست می -۱ ماده

مدخل در ارتکاب جر  تشدیی  داده شدودا از قبیل اسدلوه و مهاا ، اسدناد و مدارخ ساختگی و  یره که به دستور مقا  ق ایی حسد  اقرار مته  یی

 شود.میتوقیف 

در کلیه مواردی که به موج  قوانین خاص راجع به اموال توقیف شدده از حی  شدیوه نگهداری و تییین مول مناس  برای نگهداری موقت  -۲ ماده

 شوند: بندی میشرح ییل طبقهه کننده، بتییین تکلیف نشده باشد تا تییین تکلیف قطیی از سوی دادگاه رسیدگی

 منفجره، مواد موترقه و اقلا  و مواد توت کنترل و بیواوژیک د اسلوه و مهاا ، مواد۷

 د مواد میدر و روان گردان۱

 د تجهی ا  اطلاباتی و امنیتی۹

 د اسناد و مدارخ۴

 ایهای میابراتی و رایانهها و سامانهد اسناد و اداه ااکترونیکی و داده ۵

 بها د نقود، ارز، مسکوکا  و فل ا  گران ۶

 و فرهنگی د اموال تارییی۱

 د وسایل نقلیه ۸

 د مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی۳

 های حیوانی حفاظت شدهد احشا ، طیور و گونه۷۱

 د کااای قاچاق۷۷

 د سایر موارد۷۱

 شوند:اسلوه و مهاا  و تجهی ا  و مواد موترقه و منفجره و مواد توت کنترل به شرح ییل نگهداری می -۳ ماده

ااانفجار باشد و اااشدتیال یا سریعانواع سدلاح جنگی، مهاا ، تجهی ا ، مواد موترقه و مواد منفجره خطرسداز که سدریع  -۷

ای ناجا ههاچنین مواد شدیایایی بلافاصدله پا از کشدف از سدوی اابطان، با دستور مقا  ق ایی، به طور موقت به نااینده میاونت آماد و پشتیبانی رده

قانون مجازا  قاچاق سدلاح و مهاا  و دارندگان سلاح و مهاا   یرمجاز در اختیار نااینده ییرب  وزار  دفاع و پشتیبانی  ۷۸تای ماده توویل تا در راسد

 نیروهای مسلح قرار دهد.

 رگونه دخل و تصرفزار  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است اقلا  مکشوفه را تا زمان صدور حک  قطیی در شرای  مناس  نگهداری و از هو

 ۱در آنها بدون هااهنگی با مقا  ق ایی خودداری نااید.

آور و شوکرها به دستور مقا  ق ایی جهت نگهداری موقت به آماد کننده و اشککننده، بیهوشحاسدلاح شدکاری و انواع سدلاح سرد، گازهای بی -۱

 گردد. ناجا توویل می

 گردد.و نگهداری بلافاصله پا از کشف به دستور مقا  ق ایی به سازمان انرژی اتای توویل میمواد رادیواکتیو برای انجا  کارشناسی  -۹

 شود.مواد بیواوژیک برای انجا  کارشناسی و نگهداری به دستور مقا  ق ایی به وزار  اطلابا  توویل داده می -۴

گاه به تشیی  مقا  ق ایی، در انبار میصوص مرجع ق ایی مربوط یا مواد میدر و روان گردان مکشدوفه پا از توزین و اخ  نرریه آزمایش -۴ ماده

 شود.پلیا مبارزه با مواد میدر با ربایت استانداردهای مربوط نگهداری می

 تجهی ا  اطلاباتی و امنیتی برای انجا  کارشناسی و نگهداری به دستور مقا  ق ایی به وزار  اطلابا  یا سایر مراجع امنیتی مربوط توویل - ۵ ماده

 شود.و ایست آن از سوی مراجع فوق به مرجع ق ایی مربوط ارسال می

بندی و با یکر بای جیل شدده اسددت، باید در افاف میصددوص بسددتهاسددناد و مدارخ مکشدوفه اب  از اسددناد و مدارکی که نسددبت به آن اد - ۶ ماده

کننده به پرونده یا می نی ها و کادهای فل ی امن )رم دار( در دفتر قاای رسیدگیها و یکر کلاسه پرونده در قفسهمشدیصا  ظاهری اسناد و تیداد بر 
                                                           

به تصویب  ۱2/11/1۹۳۴در تاریخ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری  1۹۳۱قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب  1۴۱در اجرای تبصره ماده نامه این آیین -1
 منتشر شده است. 11/11/1۹۳۴ -۱12۴۱رییس قوه قضاییه رسید و در روزنامه رسمی شماره 

 رییس قوه قضاییه. 12/12/1۹۳2شده مصوب  توقیف اموال داریگهنامه اجرایی شیوه ناصلاح آیینبه موجب  -۱
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ص اسناد مجیول اان تنری  صورتجلسه و تییین مول نگهداری، یک نسیه که در هر مجتاع یا حوزه ق ایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصو

 شود.از صورتجلسه اایاه پرونده می

 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ۶۸۴نامه ماده ای و اسناد و اداه ااکترونیکی تابع مقررا  آییننگهداری تجهی ا  رایانه - ۷ ماده

بها طی صورتاجلا با توصیف مشیصا  ظاهری، وزن، تیداد و هرگونه مشیصا  دیگر و یکر    و اشیاء گراننقود، ارز، مسدکوکا  و فل ا - ۸ ماده

 گردد.باشد برای نگهداری توویل میکلاسه پرونده به بانک مرک ی و یا به بانکی که نااینده بانک مرک ی می

انجا  کارشناسی و تییین تکلیف قطیی باید با تنری  صورتاجلا و یکر هایی که مواوع جیل یا تقل  است، تا ارز و مسکوکا  و اسکناس - تبصره

بندی و در کاد فل ی رم دار در مرجع ق ددایی یا می نی که در هر مشددیصددا  ظاهری، تیداد و یکر کلاسدده پرونده و نا  مته  در افاف میصددوص بسددته

 مجتاع یا حوزه ق ایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.

ای است که نشان دهنده هنر ملی است و هاچنین ناونه های ویژهاموال فرهنگی و تارییی آثار هنری که از نفایا ملی باشد یا دارای ارزش - ۹ ماده

ت سگردد. سازمان م بور موظف اتقلبی آثار فرهنگی و تارییی اب  از ایرانی یا خارجی طی صورتاجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی توویل می

 اموال امانی را در مول مناس  با ربایت موازین حفاظت بلای و فنی نگهداری نااید.

هایی که از ی قطیی از مراجع ق ایی، به پارکینگاکلیه وسدایل نقلیه توقیف شدده، به دسدتور مقا  ق دایی تا صدور دستور رفع توقیف یا ر -۱1 ماده

 گردد:واییت خودروی توقیف شده در سه بر  صورتاجلا و به نوو زیر اقدا  میگردد. شود منتقل میسوی نیروی انترامی تییین می

های خودرو، درب موتور و صددندوق بق  مهرومو  گردد. نسددیه دو  باید ن د نسددیه اول صددورتاجلا باید در داخل خودرو نگهداری و سدد ا درب

 مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسیه سو  در پرونده مربوط اب  گردد.

های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نرار  دادگستری هر حوزه ق ایی توس  نیروی انترامی و در صور  پارکینگ -۱ رهتبص 

 گردد.ا و  با انیقاد قرارداد با بیش خصوصی تأمین می

 مواد میدر بال خواهد شد.در خصوص وسایل نقلیه مرتب  با مواد میدر مطابق دستوراایال ستاد مبارزه با  -۲ تبصره

 ای باشد که از هرگونه آسی  در امان باشد.نووه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه -۳ تبصره

 ی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در مول مناس  با ربایت حقوق صاح  آن نگهداری شود.یمواد خوراکی، دارو -۱۱ ماده

رسد بلافاصله به دستور مقا  ق ایی به فروش می ۷۹۳۱قانون مجازا  اسلامی مصوب  ۱۷۵ماده  ۱ده در اجرای تبصره مواد فاسد شدنی مواوع این ما

 گردد.و وجوه حاصله به حساب س رده دادگستری واری  می

احشدا  و طیور توقیف شدده با یکر نوع دا  و یکر مشیصا  در صورتاجلا منیکا و به دستور مقا  ق ایی در مول مناسبی که توس   -۱۲ ماده

رسد. شدود، نگهداری و در صدور  بی  تلف شددن به تشیی  مقا  ق ایی به فروش میدادگسدتری مول و با هاکاری وزار  جهاد کشداورزی تییین می

 گردد.به حساب س رده دادگستری واری  می وجوه حاصله از فروش

 گیرد.های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صور  امانی در اختیار ادارا  حفاظت از موی  زیست مول قرار میگونه -تبصره 

 اقدا  گردد. ۱۹/۷۱/۳۱قانون مبارزه با قاچاق کااا و ارز مصوب  ۵۹در مورد کااای قاچاق باید مطابق ماده  -۱۳ ماده

برداری و در صور  ا و  اخ  نرریه بلافاصله پا از ناونه ۷۹۳۱قانون مجازا  اسلامی مصوب  ۱۷۵مشروبا  ااکلی مکشوفه در اجرای ماده  -۱۴ ماده

 گردد.آزمایشگاه، طی صورتاجلسی به دستور مقا  ق ایی میدو  می

نامه تییین تکلیف نشده است، چنانچه به موج  قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین -۱۵ ماده

در  یر  .باشدشوند، نگهداری این اموال تا تییین تکلیف نهایی از سوی مراجع ق ایی به بهده آن سازمان میسازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا اب  می

 شود.این صور  در مول مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می

نامه هاه های مربوط به نگهداری اموال، اشدیاء ، آاا  و ادوا  جر  و اسناد و مدارخ مواوع این آیینابتبارا  ااز  به منرور تأمین ه ینه -۱۶ ماده

 شود.یه اقدا  مییز طریق میاونت راهبردی قوه ق اسااه جهت درج در بودجه کل کشور ا

 اااجراء است.یه رسید و از تاریخ تصوی  ااز ییا قوه ق ایبه تصوی  ر ۱۶/۷۱/۷۹۳۴تبصره در تاریخ  ۵ماده و  ۷۶نامه در این آیین

 

 یه   صادق آملی لاریجانیییس قوه قضایر

 


