
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 2931از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 ()با آخرین اصالحات و الحاقات

 

 کلیات -بخش اول 

 آن بر حاکم اصول و کیفری دادرسی آیین تعریف -اول فصل

  لحص گری،میانجی مقدماتی، تحقیقات متهم، تعقیب جرم، کشف برای که است قواعدی و مقررات مجموعه کیفری دادرسی آیین -1 ماده

 و دادگستری ضابطان و قضائی مقامات اختیارات و وظایف تعیین آراء، اجرای آراء، به اعتراض طرق رأی، صدور رسیدگی، نحوه فین،طر میان

 .می شود وضع جامعه و دیده بزه متهم، حقوق رعایت

شد، قانون به مستند باید کیفری دادرسی -2 ماده سبت آن قواعد و کند تضمین را دعوی طرفین حقوق با شخاصی به ن  رایطش در که ا

 .شود اعمال یکسان صورت به گیرند، می قرار تعقیب تحت مشابه جرائم ارتکاب سبب به مساوی

ضائی مراجع -3 ماده ستقالل و طرفیبی با باید ق سابی اتهام به کامل ا شخاص به انت سیدگی ممکن، مهلت ترینکوتاه در ا  صمیمت و ر

  .کنند جلوگیری شود، می کیفری دادرسی فرآیند شدن طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی

صل، -4 ماده ست برائت ا صی حریم به ورود و آزادی سالب محدودکننده، اقدام هرگونه. ا صو شخاص خ   رعایت با و قانون حکم به جز ا

ضائی مقام نظارت تحت و مقررات ست مجاز ق شخاص حیثیت و کرامت به که شود اعمال ای گونه به ایدنب اقدامات این صورت هر در و نی  ا

 .کند وارد آسیب

سرع در باید متهم -5 ماده ضوع از وقت، ا سابی اتهام ادله و مو سی حق از و آگاه انت ستر  این در مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل به د

 .شود مندبهره قانون

ضمین و رعایت سازوکارهای و شوند آگاه دادرسی فرآیند در خود حقوق از ایدب ربط ذی افراد سایر و شاهد دیده، بزه متهم، -6 ماده  ت

 .شود فراهم حقوق این

 شهروندی حقوق حفظ و مشروع هایآزادی به احترام قانون» در مقرر شهروندی حقوق رعایت کیفری، دادرسی مراحل تمام در -7 ماده

. است الزامی دارند، مداخله دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دگستریدا ضابطان قضائی، مقامات تمام سوی از« 51/2/5131 مصوب

سارات جبران بر عالوه متخلفان سالمی مجازات قانون( 175) ماده در مقرر مجازات به وارده، خ صوب (بازدارنده هایمجازات و تعزیرات) ا   م

   5باشد. شده ررمق شدیدتری مجازات قوانین سایر در آنکه مگر شوند،می محکوم 2/1/5171

 خصوصی دعوای و عمومی دعوای - دوم فصل

 :باشد داشته حیثیت دو می تواند است، الهی جنبه دارای که جرم و است جرم ارتکاب از ناشی فقط کیفر به محکومیت -8 ماده

 .عمومی نظم در اخالل و جامعه حقوق به تعدی یا الهی مقررات و حدود به تجاوز جهت از عمومی حیثیت -الف

 .معین اشخاص یا شخص حقوق به تعدی جهت از خصوصی حیثیت -ب

 :شود دعوی دو طرح موجب می تواند جرم ارتکاب -9 ماده

 عمومی. نظم و جامعه حقوق یا الهی مقررات و حدود حفظ برای عمومی دعوای -الف

                                                           
های مشروع و حفظ معاون اول قوه قضايیه درخصوص قانون احترام به آزادی 10/13/1011مورخ  1111/7832/7/0111 شمارهبخشنامه برای اطالع بیشتر ر.ک به  1

 .حقوق شهروندی
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  ندمان است دیده بزه خصوصی حق قانون وجبم به که کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای -ب

 قصاص. و قذف حد،

ست شخصی دیده بزه -11 ماده ست را مرتکب تعقیب چنانچه و گرددمی زیان و ضرر متحمل جرم وقوع از که ا  و «شاکی» کند، درخوا

 .می شود نامیده «خصوصی مدعی» کند، مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران هرگاه

  حیثیت جهت از متهم تعقیب درخواست و دعوی اقامه و دادستان عهده بر عمومی حیثیت جهت از دعوی اقامه و هممت تعقیب -11 ماده

 .است خصوصی مدعی یا شاکی با خصوصی

 .می شود موقوف او گذشت صورت در و شروع شاکی شکایت با فقط گذشت، قابل جرائم در متهم تعقیب -12 ماده

 .است قانون موجب به گذشت قابل جرائم تعیین - تبصره

 :زیر موارد در مگر شود، نمی موقوف مجازات اجرای همچنین و است شده شروع قانون طبق که کیفری امر تعقیب -13 ماده

 علیه.محکومٌ یا متهم فوت -الف

 گذشت. قابل جرائم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت -ب

 عفو. شمول - پ

 قانونی. مجازات نسخ - ت

 قانون. در شده بینی پیش موارد در نزما مرور شمول - ث

 قانون. در شده بینی پیش موارد در متهم توبه - ج

 مختوم. امر اعتبار - چ

 .گرددمی عمل اسالمی مجازات قانون مطابق دیه درباره -1 تبصره

 کهآن مگر. می شود متوقف دادرسی و تعقیب افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتال قطعی حکم صدور از پیش جرم مرتکب هرگاه - 2تبصره 

سیحق جرائم در شد نحوی به جرم اثبات شرایط النا شیاری فاقد یا مجنون فرد که با  در .کند اتهام رفع خود از نتواند نیز افاقه فرض در هو

ست یا قیم یا ولی به صورتاین شود ابالغ وی قانونی سرپر سبت روز پنج مهلت ظرف که می  صورت ع .نماید اقدام وکیل معرفی به ن   دمدر

سخیری وکیل وی برای مقررات وفق آن مجازات میزان و ارتکابی جرم نوع از نظرصرف معرفی، شود تعیین ت سی و تعقیب و می   ادامه دادر

   .یابدمی

 .کند مطالبه را جرم از ناشی الحصولممکن منافع و معنوی و مادی هایزیان و ضرر تمام جبران می تواند شاکی -14 ماده

 بر عالوه می تواند دادگاه. است اجتماعی یا خانوادگی شخصی، اعتبار و حیثیت هتک یا روحی صدمات از عبارت معنوی زیان -1 تبصره 

 .نماید حکم آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی به الزام قبیل از دیگر طرق از زیان رفع به مالی، خسارت جبران به حکم صدور

  و الحصولممکن منافع به مرتبط مقررات همچنین. نماید اتالف صدق که دارد اختصاص مواردی به تنها صولالح ممکن منافع -2 تبصره 

 .می شودن دیه و شرعی منصوص تعزیرات موجب جرائم شامل معنوی خسارت پرداخت نیز

صویر می تواند جرم از دیده زیان گرفت، قرار تعقیب تحت متهم آنکه از پس -15 ماده شت یا ت  را خود مدارک و ادله تمام صدقم رونو

 مطالبه. کند دادگاه تسلیم را خود زیان و ضرر دادخواست دادرسی، ختم اعالم از قبل تا و کند تسلیم تعقیب مرجع به پرونده به پیوست جهت

 .است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت مستلزم آن، به رسیدگی و زیان و ضرر
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  مدعی آنکه مگر نیست، کیفری دادگاه در طرح قابل مذکور دعوای شود، اقامه حقوقی دادگاه در ابتداء نضرروزیا دعوای هرگاه -16 ماده

صی صو ضوع که شود متوجه حقوقی، دادگاه در دعوی اقامه از پس خ ست بوده نیز کیفری جنبه واجد مو  با می تواند صورت این در که ا

 زا جهتی به کیفری حکم صدور و مطرح کیفری دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای انچهچن اما. کند مراجعه کیفری دادگاه به دعوی، استرداد

 چهچنان. کند مراجعه حقوقی دادگاه به ضرروزیان مطالبه برای دعوی، استرداد با می تواند خصوصی مدعی شود، مواجه تأخیر با قانونی جهات

 .نیست آن مجدد پرداخت هب نیازی باشد پرداخته را دادرسی هزینه قبالً خصوصی مدعی

ست مکلف دادگاه -17 ماده صوص در کیفری، رأی صدور ضمن ا صی مدعی زیان و ضرر خ صو  رأی موجود مدارک و ادله طبق نیز خ

 از پس و رصاد را کیفری رأی دادگاه صورت، این در که باشد بیشتر تحقیقات مستلزم زیان و ضرر به رسیدگی آنکه مگر کند، صادر مقتضی

 .نمایدمی رسیدگی زیان و ضرر دعوای به آن

شد، حقوقی امر ماهیت در مؤثر کیفری قطعی رأی هرگاه -18 ماده سیدگی زیان و ضرر یا حقوقی امر به که دادگاهی برای با   کند،می ر

 .است االتباعالزم

  صورت در و قید را آن مشخصات و زانمی است مکلف کند،می صادر مال قیمت یا و مثل عین، رد به حکم که مواردی در دادگاه -11 ماده

 .کند مشخص مقررات مطابق را یک هر مسؤولیت حدود علیه،محکومٌ تعدد

 .است مالک حکم، اجرای زمان قیمت شود، صادر مال قیمت پرداخت به حکم کهصورتی در -تبصره

صی دعوای سقوط موجب عمومی دعوای سقوط -21 ماده صو ست خ   یا موقوف قانونی جهات از جهتی هب کیفری امر تعقیب هرگاه. نی

  باشد، شده مطرح دادگاه آن در خصوصی دعوای صورتیکه در است، مکلف کیفری دادگاه شود، برائت حکم یا تعقیب منع قرار صدور به منتهی

 .نماید رأی صدور و رسیدگی به مبادرت

 یتصالح در و نیست، کیفری مرجع صالحیت در آنها به رسیدگی که باشد مسائلی اثبات به منوط متهم مجرمیت احراز هرگاه -21 ماده

  ورتص به پرونده و معلق متهم، تعقیب صالح، مرجع از قطعی رأی صدور هنگام تا اناطه، قرار صدور با و نفعذی تعیین با است، حقوقی دادگاه

شود بایگانی موقت  و نکند رجوع صالح دادگاه به موجه عذر بدون هاناط قرار ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف نفع ذی هرگاه صورت، این در. می 

 .کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم و دهد می ادامه رسیدگی به کیفری مرجع ندهد، ارائه را آن گواهی

 این با دادستان که صورتی در. برسد دادستان نظر به روز سه ظرف باید ،می شود صادر بازپرس توسط اناطه قرار که مواردی در -1 تبصره

 .آیدمی عملبه قانون این( 275) ماده طبق اختالف حل نباشد موافق قرار

 .هستند مستثنی ماده این شمول از منقول اموال -2 تبصره

 .می شودن محسوب زمان مرور مواعد جزء ،می شود بایگانی موقت صورت به پرونده که مدتی -3 تبصره

 آنان تکالیف و دادگستری ضابطان - دوم فصل

 ادله جمع آوری و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف در دادستان تعلیمات و نظارت تحت که هستند مأمورانی دادگستری انضابط -28 ماده

سایی، جرم، وقوع صمیمات اجرای و اوراق ابالغ مقدماتی، تحقیقات متهم، شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن شنا ضائی، ت  موجب به ق

 .کنندمی اقدام قانون

 :از عبارتند دادگستری طانضاب -21 ماده

 .باشند دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی داراندرجه و افسران فرماندهان، شامل عام ضابطان - الف
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ستری ضابط شده محول وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان - ب سوب دادگ   مح

 سپاه و مأموران اطالعات سازمان و اطالعات وزارت مأموران زندانیان، به مربوط امور به نسبت زندان مأموران و معاونان رؤسا، قبیل از شوند؛می

 .اسالمی انقالب پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی

سلح نیروهای سایر همچنین سوب ضابط شود، محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون موجب به که مواردی در م  مح

 .شوندمی

صره  ستری ضابط وظیفه، کارکنان - تب سوب دادگ  و کنندمی وظیفه انجام مورد این در مربوط ضابطان نظارت تحت اما شوند،نمی مح

 .تنیس وظیفه کارکنان قانونی مسؤولیت نافی مسؤولیت این. است ضابطان با رابطه این در شده انجام اقدامات مسئولیت

ستری، ضابط عنوان احراز -31 ماده   هایدوره گذراندن با الزم هایمهارت فراگیری به منوط بودن اعتماد مورد و وثاقت بر عالوه دادگ

  فاقد اشخاص سوی از گرفته صورت اقدامات و تحقیقات. است دادگستری ضابطان ویژه کارت تحصیل و مربوط قضائی مرجع نظر زیر آموزشی

 .است اعتبار بدون قانونی نظر از و عممنو کارت، این

 برای قانونی وظایف ایفاء و الزم هایمهارت کسب جهت را خدمت حین آموزشی هایدوره مستمر طوربه است مکلف دادستان -1 تبصره 

 .نماید برگزار دادگستری ضابطان

صره  سط قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه سه ظرف ماده این اجرائی نامهآیین -2 تب ستری وزیر تو   وزرای همکاری با و دادگ

شتیبانی و دفاع اطالعات، سلح نیروهای پ شور و م سالمی جمهوری انتظامی نیروی فرمانده و ک صویب به و شود می تهیه ایران ا  قوه رئیس ت

 5.رسدمی قضائیه

سن منظوربه - 31 ماده   جمهوری انتظامی نیروی در نوجوانان و اطفال ژهوی پلیس نوجوانان، و اطفال مورد در ضابطان وظایف اجرای ح

 .می شود تهیه قضائیه قوه رئیس توسط که است ایالیحه موجب به آن اختیارات حدود و وظایف. می شود تشکیل ایران اسالمی

  ضائیق مقامات سایر .است دادستان با دارند عهده به ضابط عنوانبه که وظایفی حیث از دادگستری ضابطان بر نظارت و ریاست -32 ماده

 .دارند نظارت حق دهند، می ارجاع ضابطان به که اموری در نیز

 درجه ات انتظامی محکومیت موجب شوند،نمی تلقی ضابط قانون، حسب که مقاماتی یا مأموران به قضائی مقام سوی از امر ارجاع -تبصره 

 .است چهار

ستان -33 ماده سن بر نظارت منظور به داد سی مورد یکبار ماه دو هر حداقل را مربوط واحدهای ضابطان، وظایف اجرای ح  قرار بازر

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

 دورص که فوری موارد در. می شود صادر مهلت قید با و صریح کتبی، صورت به دادگستری ضابطان به قضائی مقام دستورهای -34 ماده

  اقدامات و مراتب درج و دستورها انجام ضمن باید دادگستری ضابط و می شود صادر شفاهی صورت به دستور نیست، مقدور کتبی دستور

 .برساند قضائی مقام امضای به را آن ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر و وقت اسرع در مجلس،صورت در معموله

ستری ضابطان -35 ماده سرع در مکلفند دادگ ستان که مدتی در و وقت ا ضائی مقام یا داد سبت کند،می تعیین مربوط ق   امانج به ن

 .نمایند اقدام پرونده تکمیل و دستورها

صره  ستور اجرای چنانچه - تب سر پرونده تکمیل یا د شود، می  برای علت ذکر با را آن گزارش شده، تعیین مهلت پایان در باید ضابطان ن

 .کنند ارسال مربوط قضائی مقام یا دادستان

                                                           
 ريیس قوه قضايیه. 11/10/1803ی مصوب ضابط دادگستراحراز عنوان  يیاجرا نامهنيیآر.ک به  1



 

5                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ست معتبر صورتی در ضابطان گزارش -36 ماده ساس بر و نباشد قضیه مسلم قرائن و احوال و اوضاع خالف بر که ا   مقررات و ضوابط ا

 .شود تنظیم و تهیه قانونی

ستری ضابطان -37 ماده  هب و قید مجلس صورت در شفاهی شکایت. یندنما قبول وقتهمه را شفاهی یا کتبی شکایت موظفند دادگ

 ندرجاتم با شفاهی شکایت انطباق و قید مجلس صورت در مراتب باشد، نداشته سواد یا کند امضاء نتواند شاکی اگر رسد،می شاکی امضای

 نزد را دهپرون فوریت به و دهند تحویل رسید شاکی به شکایت، دریافت از پس مکلفند دادگستری ضابطان. می شود تصدیق مجلس صورت

 .کنند ارسال دادستان

ستری ضابطان -38 ماده ست حق از را شاکی مکلفند دادگ سارت جبران درخوا شاورهای خدمات از بهرهمندی و خ   سایر و موجود م

 .سازند آگاه حقوقی هایمعاضدت

 .کنند ذکر قضائی مراجع به خود رشگزا در را وارده زیان و ضرر مورد در شاکی اظهارات مکلفند دادگستری ضابطان -31 ماده

شای -41 ماده شخاص سایر و مطلعان و شهود دیده،بزه اقامت محل و هویت به مربوط اطالعات اف سط پرونده با مرتبط ا   ضابطان تو

 .است ممنوع کند،می معین قانون که مواردی در جز دادگستری،

ستری ضابطان -41 ماده ضائی مقامات و دارندن را متهم از تأمین أخذ اختیار دادگ  در .کنند محول آنان به را تأمین أخذ توانندنمی نیز ق

 .می شود اقدام قانون این مقررات طبق قضائی مقام توسط تنها باشد، داشته ضرورت متهم از تأمین أخذ هرگاه صورت هر

  امانج شرعی موازین رعایت با و زن دیدهآموزش ضابطان توسط باید امکان درصورت نابالغ افراد و زنان از تحقیقات و بازجویی -42 ماده

 شود.

ست تردید مورد جرم وقوع به مربوط امارات و قرائن هرگاه -43 ماده ستری ضابطان اطالعات یا ا ست، موثق منابع از دادگ   باید آنان نی

ستان، به اطالع از پیش شتن بدون داد سی و تفتیش حق دا ضار یا بازر شخاص، جلب و اح  هب را آن نتیجه و آورند عملبه را مالز تحقیقات ا

 .کندمی اتخاذ را مناسب قضائی تصمیم یا و صادر را تحقیقات تکمیل دستور گزارش، این به توجه با دادستان. دهند گزارش دادستان

 به الزم رهایدستو أخذ و تکلیف کسب برای را مراتب غیرمشهود جرائم در جرم، وقوع از اطالع محض به دادگستری ضابطان -44 ماده

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

ستری شهود، جرائم درباره دادگ  مخفی یا فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظور به را الزم اقدامات تمام م

  دادسددتان اطالع به را آمده دسددتبه مدارک و نتایج بالفاصددله و میدهند انجام را الزم تحقیقات میآورند، عمل به تبانی، یا و متهم شدددن

 ار ایشان مشخصات سایر و تلفن شماره نشانی، اسم، باشد؛ داشته حضور جرم وقوع صحنه در مطلعی یا شاهد چنانچه همچنین. رسانندمی

 بازداشت را متهم میتوانند صورتی در فقط قانون این( 64) ماده ذیل و ماده این اجرای در دادگستری ضابطان. کنند می درج پرونده در و خذأ

 .باشد داشته وجود وی توسط مشهود جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن که نمایند

 :است مشهود زیر موارد در جرم -45 ماده

  صلهبالفا را جرم آثار یا و یابند حضور جرم وقوع محل در بالفاصله یادشده مأموران یا شود واقع دادگستری ضابطان منظر و مرئی در -الف

 .کنند مشاهده وقوع از پس

شتر یا نفر دو یا دیدهبزه - ب صله یا جرم وقوع حین اند،بوده جرم وقوع ناظر که بی  بمرتک عنوان به را معینی شخص آن، از پس بالفا

 .کنند یمعرف

صله - پ ضح آثار و عالئم جرم، وقوع از پس بالفا سباب یا وا صرف در جرم ادله و ا سباب تعلق یا و شود یافت متهم ت  هب یادشده ادله و ا

 .گردد محرز متهم

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

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

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

صره  ضوع جرائم چنانچه -1 تب شهود صورت به قانون این( 152) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای مو   عدم صورت در شود، واقع م

 .آورند عمل به جرم صحنه حفظ و جرم مرتکب فرار از جلوگیری برای را الزم اقدامات میتوانند شهروندان تمام دادگستری، ضابطان حضور

 .ندارد معینی حرفه یا شغل و معلوم معاش وسیله و مشخص مأوای و مسکن که است کسی ولگرد -2 تبصره

  یکاف را شده انجام اقدامات دادستان چنانچه. دهند اطالع دادستان به فوری را خود اقدامات نتیجه مکلفند دادگستری ضابطان -46 ماده

ستور طبق باید ضابطان صورت، این در. بخواهد را آن لتکمی می تواند نداند، ستان د شف برای را قانونی اقدامات و تحقیقات داد  و جرم ک

 قاتتحقی تکمیل برای متهم نگهداری مشددهود، جرائم در چنانچه. دارندنگه نظرتحت را متهم توانندنمی اما آورند، عمل به تحقیقات تکمیل

 تصمیم خاذات برای فوری را مراتب و کنند تفهیم و ابالغ متهم به کتبی طور به و بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع باید ضابطان باشد، ضروری

 .دهند قرار نظر تحت را متهم ساعت چهار و بیست از بیش نمیتوانند ضابطان حال، هر در. برسانند دادستان اطالع به قانونی

 مراتب ساعت یک ظرف حداکثر باید گیرد، قرار نظر تحت مجرمانه عناوین از هریک علت به اداری وقت از خارج فردی هرگاه -47 ماده

 محل در حضور با نیاز صورت در و نماید بررسی را موضوع است، مکلف نیز کشیک قاضی یا دادستان. شود اعالم کشیک قاضی یا دادستان به

 5.آورد عمل به قانونی اقدام متهم گرفتن قرار نظرتحت

 بودن محرمانه به توجه و رعایت با باید وکیل. نماید وکیل حضددور تقاضددای می تواند متهم گرفتن، قرار نظر تحت شددروع با -48 ماده

 الحظاتم باشد یکساعت از بیش نباید که متهم با مالقات پایان در می تواند وکیل و نماید مالقات نظر تحت شخص با مذاکرات، و تحقیقات

 .دهد ارائه پرونده در درج برای را خود کتبی

 در است، قانون این( 152)ماده  مشمول آنها مجازات که یافتهسازمان جرائم همچنین و خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم د در تبصره

سمی وکالی بین از را خود وکالی یا وکیل دعوی، طرفین مقدماتی تحقیقات مرحله ستری ر ضائیهقوه رئیس تأیید مورد که دادگ شد،ب ق   ا

 .گرددمی اعالم قضائیه قوه رئیس توسط مزبور وکالی اسامی. نمایندمی انتخاب

صات ساعت، یک ظرف حداکثر گرفت، قرار نظر تحت متهم آنکه محض به -41 ماده شخ شانی شغل، سجلی، م  قرار نظرتحت علت و ن

  اب رایانه، و مخصوص دفتر در مزبور مشخصات درج با شهرستان هر دادستان. می شود اعالم محل دادسرای به ممکن، طریق هر به وی، گرفتن

سی به راجع مقررات رعایت ست و نمایدمی اعمال افراد این حقوق رعایت برای را الزم نظارت الکترونیکی، دادر  هر پایان در را آنان کامل فهر

ستری کل رئیس به روز ستان دادگ سر، والدین،. شود ثبت نحو همان به تا کندمی اعالم مربوط ا شخاص این برادر و خواهر فرزندان، هم  ا

سخ. یابند اطالع آنان بودن نظرتحت از مزبور مراجع طریق از توانندمی ستگان به گوییپا  با که یحد تا گرفتن، قرار نظر تحت درباره فوق ب

 .است ضروری باشد، نداشته منافات نظرتحت اشخاص خانوادگی و اجتماعی حیثیت

سیلهبه می تواند ظرنتحت شخص -51 ماده سیله هر یا تلفن و شنایان یا خانواده افراد ممکن، و   و کند آگاه بودن نظرتحت از را خود آ

ساعدت مکلفند نیز ضابطان صوص این در را الزم م شخیص ضرورت بر بنا آنکه مگر آورند، عمل به خ  زا نباید نظرتحت شخص که دهند ت

 برسانند. قضائی مقام اطالع به مقتضی دستور أخذ برای را مراتب دبای صورت این در. کند استفاده حقی چنین

                                                           

 .ريیس قوه قضايیه 10/11/1800، مصوب های قضايی و نحوه عملکرد واحد کشیکدستورالعمل فوريتبرای اطالع بیشتر، ر.ک به  -1
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 معاینه ظرنتحت شخص از دادستان تعیین به پزشکان از یکی وی، نزدیک بستگان از یکی یا نظرتحت شخص درخواست به بنا -51 ماده

 .می شود ضبط و ثبت پرونده در پزشک گواهی. آوردمی عملبه

ستری ضابطان گرفت، قرار نظر تحت متهم هرگاه -52 ماده  به را نظر تحت شخص مورد در قانون این در مندرج حقوق مکلفند دادگ

 .کنند پرونده ضمیمه و دریافت رسید و دهند قرار وی اختیار در مکتوب صورتبه و تفهیم متهم

ستری ضابطان -53 ماده   مدت بازجویی، مدت آن، آغاز ساعت و تاریخ بودن، نظرتحت علت نظر،تحت شخص اظهارات مکلفند دادگ

ستراحت ضی نزد شخص که را ساعتی و تاریخ و بازجویی دو بین ا ست شده معرفی قا ضاء به را آن و کنند قید صورتمجلس در را ا  ثرا یا ام

 .کنند ضبط و ثبت خاصی دفتر در را بودن نظر تحت پایان و غازآ ساعت و تاریخ مکلفند همچنین ضابطان. برسانند او انگشت

صره  ضاء أخذ که قانون این در مقرر مواد سایر در نیز و ماده این در -تب شت یا و ام ست، شده بینیپیش شخص اثرانگ شت اثر ا  رد انگ

 .نباشد امضاء به قادر شخص که است اعتبار دارای صورتی

  و نندکمی تسلیم آنان به اند داده امانج که را تحقیقاتی جرم، صحنه در بازپرس یا دادستان حضور از پس دادگستری ضابطان -54 ماده

 .شود ارجاع آنان به قضائی مقام سوی از دیگری مأموریت و دستور انجام آنکه مگر ندارند، مداخله حق دیگر

سته و تعطیل اماکن منازل، به ورود -55 ماده سی همچنین آنها، تفتیش و ب شخاص بازر شیاء و ا شهود جرائم در ا  موردی اجازه با غیرم

 .باشد داده ارجاع ضابط به کلی طوربه را تحقیقات اجرای وی چند هر است، قضائی مقام

ستری ضابطان -56 ماده سی از و نمایند عمل صادره مجوز طبق مکلفند دادگ شخاص، بازر شیاء ا ضوع با غیرمرتبط های مکان و ا  مو

 .کنند خودداری

ستری ضابطان چنانچه -57 ماده سی هنگام در دادگ سباب له،اد محل، بازر سایش و امنیت تهدیدکننده که را دیگری جرم آثار و ا   آ

 ردستو وفق و گزارش صالح قضائی مرجع به را مراتب بالفاصله مجلس،صورت تنظیم و ادله حفظ ضمن کنند، مشاهده است، جامعه عمومی

 .کنندمی عمل وی

  توردس اصل خود، بودن ضابط هویت اوراق ارائه ضمن تعطیل، و بسته اماکن منازل، به ورود هنگام به باید دادگستری ضابطان -58 ماده

 این هک صورتی در. برسانند حاضر اشخاص یا شخص امضاء به و نمایند قید صورتمجلس در را مراتب و دهند نشان محل متصرف به را قضائی

 .دهندمی انجام را بازرسی ضابطان و می شود قید صورتمجلس در مراتب کنند، امتناع رؤیت از اشخاص

ستری ضابطان -51 ماده سیصورت در نمایند، گذاریشماره را پرونده مدارک سایر و بازجویی اوراق مکلفند دادگ   مقام برای که مجل

 .کنند مشخص را پرونده اوراق کل تعداد کنند،می ارسال قضائی

 موجب آن از تخلف و الزامی دادگاه، و دادسرا در ردفت مدیر توسط پرونده اوراق گذاریشماره خصوص در ماده این مفاد رعایت -تبصره 

 .است دولتی خدمات از انفصال سال یک تا ماه سه به محکومیت

ستفاده متهم، اکراه یا اجبار هابازجویی در -61 ماده ضوع از خارج سؤاالت و کننده اغفال یا تلقینی سؤاالت طرح موهن، کلمات از ا   مو

 مانز تاریخ،. نیست معتبر است، اکراه یا اجبار از ناشی که اظهاراتی همچنین و سؤاالتی چنین به پاسخ در متهم اظهارات و است ممنوع اتهام

 .برسد متهم انگشت اثر یا امضاء به و شود قید مجلسصورت اوراق در باید بازجویی مدت طول و

 .است قررم مقدماتی تحقیقات برای که باشد قواعدی و ترتیبات مطابق باید تحقیقات انجام در دادگستری ضابطان اقدامات تمام -61 ماده

 جرم، وقوع ادله آوری جمع و عالئم و آثار حفظ جرم، کشددف به نسددبت ضددابطان وظایف انجام از ناشددی هایهزینه تحمیل -62 ماده

سایی ستگیری متهم، شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن و شنا  و اوراق ابالغ تهدیدات، برابر در او خانواده و دیده بزه از حمایت وی، د

 .است ممنوع دیده بزه بر عنوان هر تحت قضائی تصمیمات اجرای
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  و( 13) ،(11) ،(11) ،(12) ،(15) ،(63) ،(62) ،(65) ،(65) ،(13) ،(13) ،(17) ،(11) ،(16) ،(15) مواد مقررات از تخلف -63 ماده

 .است دولتی خدمات از انفصال سال یک تا هما سه به محکومیت موجب ضابطان، توسط قانون این( 565)

 دادستان اختیارات و وظایف - سوم از فصل

 :است زیر شرح به تعقیب به شروع قانونی جهات -64 ماده

 .خصوصی مدعی یا شاکی شکایت -الف

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

 .بازپرس یا دادستان برابر در مشهود، جرم وقوع -پ

 .متهم اقرار و اظهار -ت

 .دیگر قانونی طرق به جرم وقوع از دادستان اطالع -ث

سی هرگاه -65 ماده شت غیرقابل جرائم از مذکور جرم و بوده جرمی وقوع ناظر خود که کند اعالم ک شد، گذ   و قرائن که صورتی در با

 رایب دیگری امارات و قرائن چند هر است، کافی تعقیب به شروع برای اظهار این اشد،ب نداشته وجود وی اظهارات نادرستی بر مبتنی اماراتی

شد؛ موجود تعقیب ضیه شاهد کننده اعالم اگر اما نبا   ادعا تصح بر دلیلی آنکه مگر کرد، تعقیب به شروع تواننمی اعالم صرف به نبوده، ق

 .باشد رجیخا یا داخلی امنیت علیه جرائم از جرم یا. باشد داشته وجود

نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا های مردمسازمان ـ 66ماده

ر ی دارتکابتوانند نسبت به جرائم زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میذهنی، محیط

 های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. زمینه

ست. چنانچه شده دارای بزهدرصورتی که جرم واقع -1تبصره  دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری ا

ی، . اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونمی شودنونی او اخذ دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قابزه

 دهند.الزم را انجام میهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقداماتخود مرتکب جرم شده باشد، سازمان

صره  ستری ضابطان -2 تب ضائی مقامات و دادگ ضوع جرائم دیدگانبزه مکلفند ق  مربوطه، نهاد مردم هایزمانسا کمک از را ماده این مو

 .کنند آگاه

صره  صورتمردم  یهاسازمان -3 تب ستفاده کنند که از مراجع ذ (44از حق مذکور در ماده ) توانندیم ینهاد در   ربطیذ یقانون صالحیا

از استفاده از حق  کسالی یراشود، برد  یطور قطعنهاد در محاکم صالحه بهسازمان مردم کیاعالم جرم  یبار متوال مجوز اخذ کنند و اگر سه

 5.شوندیقانون ذکرشده، محروم م( 44مذکور در ماده)

  مردم هایسازمان عفت منافی جرایم در و است اساسی قانون( 541) پنجم و شصت یکصدو اصل رعایت با ماده این اجرای - 4 تبصره  

  ارایه قضایی مراجع به را خود دالیل و نموده جرم اعالم تنها آن هایتبصره و قانون این( 552) ماده رعایت با توانندمی ماده این موضوع نهاد

 .ندارند را جلسات در شرکت حق و دهند

سندگان و دهندگانگزارش هویت که هایینامه و هاگزارش -67 ماده شخص آنها نوی ست، م  قرار تعقیب به شروع مبنای می تواندن نی

ست عمومی امنیت و نظم در اخالل موجب که کند همیم امر وقوع بر داللت آنکه مگر گیرد، شد قرائنی با همراه یا ا ستان نظر به که با  داد

 .کندمی کفایت تعقیب به شروع برای

                                                           
 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور. 83ماده « پ»اصالحی بموجب بند  -1
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 :شود قید باید زیر موارد شکوائیه در. کند شکایت وکیل توسط یا شخصاً می تواند خصوصی مدعی یا شاکی -68 ماده

صیالت، میزان شغل، سن، ،پدر نام خانوادگی، نام و نام -الف ضعیت تح سنامه، شماره مذهب، تابعیت، تأهل، و شانی ملی، شماره شنا   ن

 .شاکی کدپستی و همراه و ثابت تلفن شماره ،(ایمیل) نگار پیام نشانی امکان درصورت و دقیق

 .جرم وقوع محل و تاریخ شکایت، موضوع -ب

 .وی مطالبه مورد و مدعی به وارده زیان و ضرر -پ

 .امکان صورت در مطلعان و شهود نشانی و مشخصات اسامی، جرم، وقوع ادله -ت

 .امکان صورت در مظنون یا عنهمشتکی نشانی و مشخصات - ث

  کوائیهش تنظیم در تا دهد قرار مراجعان اختیار در و کند تهیه را فوق موارد بر مشتمل متحدالشکل اوراق است مکلف قضائیه قوه -تبصره 

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

ست مکلف دادستان -61 ماده  ثرا یا امضاء به و قید مجلسصورت در شفاهی شکایت. کند قبول وقت همه را شفاهی و کتبی شکایت ا

شته سواد شاکی هرگاه. میرسد شاکی انگشت شد، ندا می  قتصدی صورتمجلس مندرجات با یتشکا انطباق و قید صورتمجلس در مراتب با

 5.شود

ست شاکی شکایت به منوط کیفری، تعقیب که مواردی در -71 ماده شد می محجور دیده، بزه و ا شته قیم یا ولی و با   آنان به یا ندا

سی ستر صب و ندارد د ضور تا شود، محجور به ضرر توجه یا وقت فوت موجب نیز قیم ن صب یا قیم یا ولی مداخله و ح  رد همچنین و یمق ن

شته آن در مداخله یا شده جرم مرتکب خود قیم یا ولی که صورتی شد، دا ستان با صی داد  امر خود یا و تعیین موقت قیم عنوانبه را شخ

 در حکم این. آورد می عملبه متهم فرار از جلوگیری و جرم ادله آوریجمع و حفظ برای را ضددروری اقدامات و کند می تعقیب را کیفری

 .است جاری نیز نباشد شکایت به قادر هوشی بی قبیل از عللی به او قیم یا و ولی دیده،بزه که اردیمو

صره  صوص در - تب ست الزامی ماده این در مذکور ترتیب رعایت دارد مالی جنبه که کیفری دعاوی در فقط سفیه شخص خ  غیر در و ا

 .نماید شکایت طرح شخصاً تواند می سفیه مالی، موارد

  انونیق سرپرست یا قهری ولی و باشد مجنون یا طفل دیده بزه اگر است، شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب که مواردی در -71 دهما

ستان نکند، شکایت به اقدام علیهمولّی مصلحت وجود با او  قبیل زا عللی به که دیدگانیبزه مورد در همچنین. کند می تعقیب را موضوع داد

  ورت،اینص در. کندمی تعقیب آنان موافقت جلب با را موضوع دادستان هستند، دعوی اقامه از ناتوان سن، کهولت یا ذهنی یا جسمی معلولیت

 .است دادستان موافقت به منوط نیز حکم اجرای یا تعقیب شدن موقوف محجور، افراد خصوص در

شخاص و مقامات هرگاه -72 ماده سمی ا شت غیرقابل جرائم از یکی وقوع از ر ضوع مکلفند شوند، مطلع خود کاری حوزه در گذ  را مو

 .دهند اطالع دادستان به فوری

 .دارد را الزم تعلیمات ارائه و نظارت حق ،می شود ارجاع بازپرس به که اموری در دادستان -73 ماده

ستان -74 ماده  فمتوق را تحقیقات جریان می تواندن ماا کند؛ نظارت آن انجام نحوه بر و یابد حضور مقدماتی تحقیقات در می تواند داد

 .سازد

 از خارج که باشد امری به راجع چند هر آید، می عمل به او حوزه در تحقیقات که است دادستانی عهده بر تحقیقات بر نظارت -75 ماده

 .است افتاده اتفاق حوزه آن

                                                           
 رئیس قوه قضايیه. 18/11/1800مورخ  "ها و ضابطان دادگستری به پذيرش مستقیم شکايات مردمبخشنامه الزام دادسراها و دادگاه"به  ر.کبرای اطالع بیشتر،  1
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  تواند می کند، واگذار بازپرس به کلی طوربه را تحقیقات ریانج یا بخواهد بازپرس از را جرمی در تحقیق آنکه از پیش دادستان -76 ماده

 ستانداد تقاضای مورد اقدام یا تحقیق فقط است مکلف بازپرس صورت،این در. کند تقاضا بازپرس از را الزم اقدامات و تحقیقات برخی اجرای

 .کند ارسال وی نزد را نتیجه و دهد انجام را

شهود صورت در -77ماده  ضوع ائمجر بودن م ضور از پیش تا قانون، این( 152) ماده( ت) و( پ) ،( ب) ،(الف) بندهای مو  مداخله و ح

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

شهود جرائم مورد در -78 ماده سیدگی که م ست، خارج محل دادگاه صالحیت از آنها به ر ستان ا ست مکلف داد  را الزم اقدامات تمام ا

شف برای که را تحقیقی هر و دهد انجام متهم شدن مخفی و فرار و جرم آثار امحای از جلوگیری برای  و آورد عمل به بداند، الزم جرم ک

 .کند ارسال صالح قضائی مرجع به فوری را خود اقدامات نتیجه

 رارق دادستان صورت، این در. کند تعقیب ترک درخواست کیفرخواست صدور از قبل تا می تواند شاکی گذشت، قابل جرائم در -71 ماده

 .کند استدرخو تعقیب ترک قرار صدور تاریخ از یکسال تا یکبار برای فقط را متهم مجدد تعقیب می تواند شاکی. کندمی صادر تعقیب ترک

 محکومیت سابقه فقدان صورت در باشد، کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و هفت درجه ریتعزی جرائم در -81 ماده

  هشد جرم وقوع موجب که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظه با اتهام تفهیم از پس می تواند قضائی مقام کیفری، مؤثر

  انیبایگ قرار و نماید خودداری متهم تعقیب از باریک فقط قانونی، مقررات رعایت برای تهمم از کتبی التزام أخذ با ضرورت صورت در و است

 .اعتراض است قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. کند صادر را پرونده

صره   سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائم -تب ضوع این ماده و  ستقیی که بهمرجع تجدیدنظر قرار مو م طور م

 5شوند، دادگاه تجدیدنظر است.در دادگاه رسیدگی می

  یا کرده گذشت نداشته، وجود شاکی چنانچه است، تعلیق قابل آنها مجازات که هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرائم در - 81 ماده

 تمحکومی سابقه فاقد نیز متهم و شود داده مشخصی دتم در آن پرداخت ترتیب دیده،بزه موافقت با یا و باشد گردیده جبران وارده خسارت

  ود تا ماه شش از را وی تعقیب متناسب، تأمین أخذ با ضرورت صورت در و متهم موافقت أخذ از پس می تواند دادستان باشد، کیفری مؤثر

 :کندمی زیر دستورهای از برخی اجرای به مکلف مورد، حسب را متهم دادستان اینصورت، در. کند معلق سال

 دیده.بزه رضایت با جرم از ناشی معنوی یا مادی بار زیان آثار کاهش یا رفع جهت در دیده بزه به خدمات ارائه - الف

 ماه. شش ظرف حداکثر دیگر، طریق هر به یا و بیمارستان درمانگاه، پزشک، به مراجعه طریق از اعتیاد ترک -ب

 سال.یک مدت به حداکثر ،معین حرفه یا کار به اشتغال از خودداری -پ

 سال.یک مدت به حداکثر معین، مکان یا محل به آمد و رفت از خودداری -ت

 سال.یک مدت به حداکثر دادستان، تعیین به مقامی یا شخص به معین هایزمان در خود معرفی -ث

 سال.یک مدت به حداکثر دادستان، تعیین با المنفعهعام یا عمومی مؤسسات در معین ساعات یا ایام در کار دادن انجام -ج

 سال.یک مدت به حداکثر، معین ساعات و ایام در ایحرفه و فرهنگی آموزشی، جلسات یا هاکالس در شرکت -چ

 سال.یک مدت به حداکثر گواهینامه، دادن تحویل و موتوری نقلیه وسایل با رانندگی به اقدام عدم -ح

 سال. یک مدت به حداکثر آن، از دهاستفا یا مجوز دارای سالح حمل عدم -خ

                                                           
ان عالی قانون آيین دادرسی کیفری که صالحیت ديو 073مقررات ماده  هیات عمومی ديوان عالی کشور مفاد اين ماده به 71/11/1802مورخ  203مطابق رای شماره  -1

 ، تسری ندارد.کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است
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 معین. مدت برای دادستان، تعیین به دیدهبزه و جرم شرکاء با مالقات و ارتباط عدم -د

 ماه.شش مدت به حداکثر مربوط، مراجع به مراتب اعالم با گذرنامه دادن تحویل و کشور از خروج ممنوعیت -ذ

صره  ستوجب جرائم از یکی ارتکاب اماته به تعلیق مدت در متهم که صورتی در -1 تب صاص حد، م  مورد باالتر و هفت درجه تعزیر یا ق

ست صدور به منتهی وی تعقیب و گیرد قرار تعقیب ستورهای یا و گردد کیفرخوا ضائی مقام د   عایتر با و لغو تعلیق، قرار نکند، اجراء را ق

 زا متهم چنانچه. می شودن محسوب زمان مرور مدت جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی و آیدمی عمل به تعقیب تعدد، به مربوط مقررات

 .ندک تصریح صادره قرار در تبصره این مفاد به است مکلف قرار صادرکننده مرجع. کندمی ابقاء را تعلیق قرار دادگاه گردد، تبرئه دوم اتهام

 .است صالح دگاهدا در اعتراض قابل ابالغ، از پس روز ده ظرف تعقیب، تعلیق قرار -2 تبصره

صره  ست، مؤثر کیفری محکومیت سابقه دارای متهم که شود معلوم تعقیب تعلیق قرار مدت در هرگاه -3 تب صله مزبور قرار ا  هب بالفا

 .می شودن محسوب زمان مرور مدت جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی. می شود سرگرفته از تعقیب و لغو صادرکننده مرجع وسیله

 .کند درخواست دادستان از را ماده این مقررات اعمال قانونی، شرایط وجود درصورت می تواند زپرسبا -4 تبصره

 .کند اعمال را ماده این مقررات می تواند دادگاه ،می شود مطرح دادگاه در مستقیم طوربه پرونده که مواردی در -5 تبصره

صره  صی دفتر در تعقیب تعلیق قرار -6 تب صو شود ثبت فریکی سجل واحد در مخ  ترتیبات مقرر، مدت در متهم که صورتی در و می 

 .گرددمی لغو تعلیق ننماید، رعایت را قرار در مندرج

شت و هفت شش، درجه تعزیری جرائم در -82 ماده ست، تعلیق قابل آنها مجازات که ه ضائی مقام ا ست به می تواند ق   و متهم درخوا

صی مدعی یا دیده بزه موافقت صو سب، تأمین ذأخ با و خ صیل برای تا بدهد متهم به مهلت ماه دو حداکثر متنا شت تح   رانجب یا شاکی گذ

سارت شی خ ضائی مقام همچنین. کند اقدام جرم از نا صول برای می تواند ق ضوع طرفین، بین سازش ح  حل شورای به آنان توافق با را مو

سه یا شخص یا اختالف س ست ماه سه از بیش گریمیانجی مدت. دهد ارجاع گریمیانجی برای ایمؤ  در ماده این در مذکور هایمهلت. نی

ضاء صورت ست تمدید قابل مذکور میزان به و باریک برای فقط اقت شت شاکی اگر. ا ضوع و کند گذ شت قابل جرائم از مو شد، گذ  عقیبت با

شود موقوف صل توافق آن پرداخت به عراج یا و شود جبران او خسارت یا کند گذشت شاکی اگر موارد، سایر در. می    فاقد متهم و شود حا

 این رد. کند معلق سال دو تا ماه شش از را وی تعقیب متهم، موافقت أخذ از پس می تواند قضائی مقام باشد، کیفری مؤثر محکومیت سابقه

ضائی مقام صورت، صره رعایت با را متهم ق سب قانون این( 35) ماده هایتب ستورهای یبرخ اجرای به مکلف مورد، ح ضوع د  مذکور ماده مو

 قرار خصوصی، مدعی یا شاکی درخواست به بنا موجه، عذر بدون متهم سوی از توافق مورد تعهدات اجرای عدم صورت در همچنین. کندمی

 .دهدمی ادامه را تعقیب و لغو را تعقیب تعلیق

 .نماید تقاضا دستاندا از را گریمیانجی به ارجاع یا تعقیب تعلیق می تواند بازپرس -تبصره

شروح صورت به گریمیانجی نتیجه -83 ماده سی طی آن ادله ذکر با و م ضای به که صورتمجل سد،می طرفین و گرمیانجی ام  برای ر

  یچگونگ و طرفین تعهدات ذکر توافق، حصول صورت در. می شود ارسال مربوط قضائی مقام نزد مورد حسب بعدی اقدامات و تأیید و بررسی

 .است الزامی مجلسصورت در آنها انجام

سات در کار دادن انجام چگونگی -84 ماده س ضوع المنفعه عام مؤ   یا شخص و گریمیانجی ترتیب و قانون این( 35) ماده( ج) بند مو

  تاریخ از ماه سدده ظرف که اسددت ای نامهآیین موجب به قانون این( 32) ماده موضددوع شددوند،می انتخاب گریمیانجی برای که اشددخاصددی

 5.رسدمی وزیران هیئت تصویب به قضائیه قوه رئیس تأیید از پس و می شود تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم

                                                           

 هیات وزيران.  73/2/1800، مصوب "گری در امور کیفرینامه میانجیآيین"برای اطالع بیشتر، رجوع شود به  -1

طی شماره که ريیس قوه قضايیه  مصوب "اوری و ايجاد و توسعه نهادهای داوریدستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختالفات از طريق د"به  ر.کهمچنین 
 ه است.ابالغ شد 18/11/1011مورخ  0111/20220/111
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 بازپرس اختیارات و وظایف - چهارم از فصل

 آن حدود و بازپرس اختیارات - اول مبحث

  و عالئم و آثار حفظ برای قضددائی، مقامات دیگر یا بازپرس سددوی زا که اسددت قانونی اقدامات مجموعه مقدماتی، تحقیقات -11 ماده

 .می شود انجام متهم شدن مخفی یا فرار از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوریجمع

صیا کلیه. نماید مقرر دیگری نحو به قانون که مواردی در مگر گیردمی صورت محرمانه صورتبه مقدماتی تحقیقات -11 ماده   هک شخا

  یاحرفه و شغلی اسرار افشای جرم مجازات به تخلف، صورت در و هستند اسرار این حفظ به موظف دارند حضور مقدماتی تحقیقات جریان در

 .شوندمی محکوم

شف در و دهد انجام را تحقیقات قانونی، اختیارات حدود در و طرفیبی کمال در باید بازپرس -13 ماده ضاع ک   ای نفع به که احوالی و او

 .نگذارد فرق است متهم ضرر

 .نیست آن انجام مانع تعطیل ایام و شود انجام مستمر نحو به و سرعت به باید مقدماتی تحقیقات -14 ماده

ست مکلف بازپرس -15 ماده  ادله آوری جمع و تحصیل در و آورد عملبه را فوری اقدامات جرم، عالئم و آثار امحای از جلوگیری برای ا

 .نکند تأخیر جرم عوقو

صویر انتشار -16 ماده   و انتظامی مراجع و هارسانه توسط مقدماتی تحقیقات مراحل کلیه در متهم هویت به مربوط مشخصات سایر و ت

 خصاتمش سایر یا و تصویر انتشار شهرستان، دادستان موافقت و بازپرس درخواست به تنها که زیر اشخاص مورد در مگر است ممنوع قضائی

 :است مجاز آنان هویت به ربوطم

 برای کافی دالیل و بوده متواری که قانون این( 152) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع عمدی جرائم ارتکاب به متهمان -الف

  تصویر دله،ا تکمیل یا و نآنا شناسایی منظور به نباشد، موجود آنان به دستیابی امکان دیگری طریق از و باشد داشته وجود آنان به اتهام توجه

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

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

 .می شود منتشر آنان، توسط خصوصی ایدعو اقامه یا و شکایت طرح و دیدگانبزه آگاهی

  تهدیدات، برابر در متهم خانواده همچنین و آنان خانواده یا جرم کننده اعالم مطلع، شاهد، دیده،بزه از حمایت منظوربه بازپرس -17 ماده

 و دستورها انجام به مکلف یدادگستر ضابطان. میدهد دستور دادگستری ضابطان به را احتیاطی اقدامات از برخی انجام ضرورت، صورت در

 .هستند بازپرس به گزارش ارائه

 که نیست آن از مانع امر این آورد، عملبه جرم وقوع ادله آوری جمع منظور به را الزم اقدامات و تحقیقات شخصاً باید بازپرس -18 ماده

شی بازپرس شف برای الزم اقدامات و تحقیقات از بخ ستری ضابطان به زمال تعلیمات دادن از پس را جرم ک   ،صورت این در. کند ارجاع دادگ

 .کندمی اتخاذ مقتضی گیری تصمیم بداند، الزم را آنها تکمیل چنانچه نظارت، ضمن

 را الزم تحقیقات دادگستری ضابطان همکاری با می تواند بارپرس نیز قانون این( 152) ماده( ت) ،(پ) ،(ب) ،(الف) بندهای در -تبصره 

 .دهد انجام

شف را دیگری جرم تحقیق، ضمن بازپرس هرگاه -11 دهما شد مرتبط اول جرم با که کند ک  عقیبت قابل نیز شاکی شکایت بدون و نبا

 مراتب همزمان و آوردمی عملبه متهم شدن مخفی یا فرار از جلوگیری و جرم وقوع عالئم و آثار حفظ برای قانون طبق را الزم اقدامات باشد،

 .دهدمی ادامه را تحقیقات دادستان، ارجاع صورت در و دهدمی عاطال دادستان به را
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 نحو هب دادستان توسط امکان، صورت در مراتب است، تعقیب قابل شاکی شکایت با که باشد جرائمی از شده کشف جرم چنانچه -تبصره 

 .رسدمی دیدهبزه اطالع به مقتضی

ضور تحقیقات در و کند اظهار را اشادله و معرفی را ودخ شهود تحقیقات، هنگام در می تواند شاکی -111 ماده  صورتمجلس یابد، ح

  ونوشتر یا تصویر آنها از خود هزینه به یا و کند مطالعه ندارد، منافات حقیقت کشف ضرورت با که را پرونده اوراق سایر یا مقدماتی تحقیقات

 .بگیرد

ست صورت در -1 تبصره    کشف ضرورت با منافی را پرونده اوراق از برخی یا تمام به دسترسی یا مطالعه بازپرس چنانچه شاکی، درخوا

ست رد قرار دلیل، ذکر با بداند، حقیقت ضوری قرار، این. کند می صادر را درخوا  در اعتراض قابل روز سه ظرف و شودمی ابالغ شاکی به ح

 .است قطعی دادگاه تصمیم. کند تصمیم اتخاذ و رسیدگی اعتراض به العادهفوق وقت در است مکلف دادگاه. است صالح دادگاه

  یداخل امنیت علیه جرائم و عفت منافی جرائم تحقیقات به مربوط مطالب حاوی اسناد و شده بندیطبقه مدارک و اسناد ارائه -2 تبصره 

 .است ممنوع شاکی به خارجی و

 قح احقاق مقام در مگر کند، امتناع است ممنوع قانون یا شرع موجب به آنها انتشار که مدارکی و مطالب انتشار از باید شاکی -3 تبصره 

 .صالح مراجع در خود

ست مکلف بازپرس -111 ماده سی که مواردی در ا ستر شانی خانوادگی، نام و نام قبیل از دیده،بزه فردی اطالعات به د   ،تلفن شماره و ن

  رسیدست از جلوگیری برای را مقتضی تدابیر باشد، داشته همراه به را دیدهبزه حیثیت و جسمانی تمامیت علیه جدی تهدید و خطر احتمال

 .دشومی اعمال دیده بزه مصالح رعایت با و دادگاه رئیس تشخیص به نیز دادگاه در رسیدگی مرحله در امر این. کند اتخاذ اطالعات این به

  نیروهای از ضرورت صورت در و انتظامی قوای از تواندمی او شود، مقاومتی وظیفه انجام هنگام به قضائی مقام برابر در هرگاه -113 ماده

ستفاده نظامی ستور انجام به مکلف قوا این. کند ا ضائی مقام د ستند ق ستور، اجرای عدم صورت در. ه ستنکف د   قانونی مقرر مجازات به م

 .شودمی محکوم

.  کند متوقف را خود تحقیقات است، مشکل او به دسترسی ای و شده مخفی نیست، معین متهم آنکه عذر به می تواندن بازپرس -114 ماده

 جرم وقوع از تمام سال دو و نشود معلوم جرم مرتکب الزم، تحقیقات انجام با هرگاه هشت، و هفت شش، پنج، چهار، درجه تعزیری جرائم در

 ابالغ اکیش به دارد، شاکی پرونده که مواردی در اتبمر و بایگانی موقت طوربه پرونده و صادر تحقیقات توقف قرار دادستان، موافقت با بگذرد،

شود ستان به را مرتکب هویت شاکی، هرگاه. کند اعتراض قرار این به قرارها، به اعتراض مهلت ظرف می تواند شاکی. می    ای کند اعالم داد

 در قیممست به طور قانون مطابق پرونده که مواردی در. شودمی تعقیب مجدداً موضوع دادستان دستور به شود، شناخته دیگری نحو به مرتکب

 .کندمی اقدام ماده این مقررات مطابق رأساً، دادگاه شود، مطرح دادگاه

ست مکلف بازپرس -116 ماده صی، أخذ از پیش ا سبت آن، مانند و انتقال مأموریت، به عزیمت مرخ   آنها متهمان که هایی پرونده به ن

شت شند،می بازدا شود، فراهم علت هر به زندانی آزادی امکان که صورتی در و دهد انجام را زمال قانونی اقدام با  به کتبی طوربه را مراتب ن

 .کند اعالم دادستان

صره  صره و( 556) ،(552) ،(31) مواد و ماده این از تخلف -تب  چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب قانون این( 552) ماده( 5) تب

 .است

شی یا تمام فعالیت زا جلوگیری -114 ماده شاورزی، امورتجارتی، قبیل از تولیدی یا امورخدماتی از بخ   و اهکارخانه ها،کارگاه فعالیت ک

 ابارتک متضمن فعالیت این ادامه مثبته، ادله و معقول قرائن حسب که مواردی در مگر است ممنوع آن مانند و هاتعاونی و تجارتی هایشرکت

شد ایمجرمانه اعمال ضر هک با شد عمومی نظم یا و جامعه امنیت مخل سالمت، به م ست مکلف بازپرس صورت، این در که با  اطالع با ا

ستان، سب داد شده ادله و جلوگیری مذکور فعالیت از بخش آن از مورد ح صمیم در را یاد صمیم این. کند قید خود ت  زا پس روز پنج ظرف ت

 .است کیفری دادگاه در اعتراض قابل ابالغ
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شتن -115 ماده شیدن و خوردگیقلم سطور، بین نو ست ممنوع تحقیقات، و بازجویی اوراق در کلمات ترا ضاف کلمه چند یا یک اگر. ا  ها

شیده نازکی خط آن روی بر باید گردد ضوع این و ک صی و بازپرس و شود قید مو ضاء را آن آید، می عمل به او از تحقیق که شخ   .کنند ام

شیه در و افتاده قلم از کلمه چند یا یک اگر همچنین شته حا شخاص شود، نو شده ا ضاء را آن زیر باید یاد   ترعای ترتیب این هرگاه. کنند ام

 دادگستری ضابطان و قضائی مقامات سوی از دادرسی مراحل تمام در ماده این مقررات رعایت. است اعتبار فاقد مزبور خطوط و کلمات نشود،

 .برسد فوق اشخاص امضاء به و شده داده توضیح برگه ذیل در باید موضوع یجزئ خوردگی قلم صورت در. است الزامی

 بازپرس صالحیت -دوم مبحث

ضائی حوزه در بازپرس -116 ماده   قانونی جهات وجود صورت در و کند می وظیفه ایفای قانون این مفاد رعایت با خود مأموریت محل ق

 :نمایدمی تحقیق به شروع زیر موارد در

 .شود واقع او مأموریت محل قضائی حوزه در جرم -الف

 .شود دستگیر حوزه آن در متهم یا کشف او مأموریت محل قضائی حوزه در و گردد واقع دیگری قضائی حوزه در جرم - ب

 .باشد مقیم او مأموریت محل قضائی حوزه در جرم ارتکاب به مظنون یا متهم اما شود، واقع دیگری قضائی حوزه در جرم - پ

ضائی حوزه از خارج جرم که مواردی در -117 ماده شف او حوزه در اما شده، واقع بازپرس مأموریت محل ق  حوزه آن در مرتکب یا ک

ستگیر ضی اقدامات و تحقیقات بازپرس شود، د   هصادر قرار چنانچه و کندمی صادر نیز تأمین قرار لزوم، صورت در و آوردمی عمل به را مقت

 قرار ورصد با نماید،می وظیفه انجام آن معیت در بازپرس که کیفری دادگاه در وی اعتراض به رسیدگی از پس ود،ش متهم بازداشت به منتهی

 .فرستدمی جرم وقوع محل دادسرای به ساعت، هشت و چهل ظرف حداکثر متهم، همراه به را پرونده صالحیت، عدم

ضائی حوزه در جرمی وقوع ادله و آثار هرگاه -118 ماده شف بازپرس مأموریت محل ق شد، معلوم آن وقوع محل اما شود، ک   بازپرس نبا

شود، مشخص تحقیقات ختم تا جرم وقوع محل اگر و کند می جرم وقوع محل کشف در سعی تحقیقات، انجام ضمن  خصوص در بازپرس ن

 .کندمی عقیده اظهار موضوع،

  و جرم آالت آوریجمع اشیاء، و اماکن و منازل از بازرسی محل، عاینهم مطلع، و شهود شهادت استماع متهم، از تحقیق هرگاه -111 ماده

 و قانونی مقررات مطابق قضائی نیابت قرار صدور با وی شود، الزم بازپرس مأموریت محل قضائی حوزه از خارج دیگری اقدام هر کلی طور به

سال صل ار صویر یا ا صریح و پرونده نیاز مورد اوراق ت ضا محل، بازپرس از را آنها انجام موارد، ت   تنیاب مفاد حدود در بازپرس این. کند می تقا

  دهنده نیابت مرجع نزد آمده دسددت به مدارک سددایر همراه به امضدداء از پس را تنظیمی اوراق و دهد می انجام را نیابت موضددوع اعطائی،

 مزبور عمرج به نیابت اجرای برای را اوراق باشد، دیگری ئیقضا حوزه به مربوط نیابت، مفاد از بخشی یا تمام اجرای که صورتی در و فرستدمی

 .داردمی اعالم دهندهنیابت بازپرس به را مراتب و ارسال

 .است محل آن دادگاه البدل علی دادرس یا رئیس عهده به بخش قضائی حوزه در قضائی نیابت انجام -1 تبصره

  قاضی توسط آن استماع باشد، دادگاه رأی مستند شاهد، شهادت بر شهادت یا و شاهد شهادت یا و متهم اقرار که مواردی در -2 تبصره 

 .است الزامی رأی صادرکننده

ضائی نیابت قرار صدور هنگام در بازپرس -121 ماده  که بازپرسی نظر به را آن نوع و تأمین أخذ اختیار یا معین را تأمین نوع می تواند ق

 هک کند احراز وی ابرازی ادله و متهم دفاع به توجه با شده درخواست او از تحقیق که بازپرسی نانچهچ. کند واگذار شده، خواسته او از تحقیق

 وی باشد، نشده تأمین أخذ تقاضای که موردی در همچنین. کند می أخذ متناسبی تأمین خود، نظر به است نامتناسب شده خواسته تأمین

 .کند أخذ ناسبم تأمین خود نظر با اتهام توجه صورت در می تواند

ضائی، نیابت اجرای در هرگاه -121 ماده شت به منتهی صادره تأمین قرار ق ستان نزد اظهارنظر جهت پرونده شود، متهم بازدا   محل داد

 .ودشمی رسیدگی نیابت، اجرای محل صالح دادگاه در مقررات مطابق بازداشت، قرار به نسبت متهم اعتراض به. می شود ارسال نیابت اجرای
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 را موضوع باشد، ضروری مأموریتش محل قضائی حوزه از خارج در تحقیقی انجام در وی مباشرت بازپرس، تشخیص به هرگاه -122 ادهم

 تمأموری اجرای به نسبت او، نظارت تحت و محل دادستان با هماهنگی ضمن وی، موافق نظر کسب از پس و اعالم دادستان به مستدل نحو به

 .هستند بازپرس دستورهای اجرای به مکلف رسمی مراجع و دادگستری ضابطان ورت،اینص در. کند می اقدام

 کارشناسی و بازرسی محلی، تحقیق محل، معاینه - پنجم از فصل

 رایب تفتیش که موضوعی و باشد موردی باید عنوان هر تحت تعطیل، و بسته اماکن منازل، به ورود برای قضائی مقام دستور -141 ماده

  مقام دستورهای رعایت ضمن مکلفند ضابطان. شود مشخص صراحت به آنها نشانی و اماکن اموال، ورود، دفعات زمان، گیرد، می صورت آن

 حداکثر را مراتب و برسانند متصرف انگشت اثر یا امضاء به را آن کرده، تنظیم مجلس صورت در را نتیجه و بازرسی و تفتیش کیفیت قضائی،

 .کنند اعالم قضائی مقام به ساعت چهار و بیست ظرف

 تحقیق، شهود حضور با ضرورت صورت در و حاضران ارشد یا متصرف حضور در افراد سکنای محل یا منزل بازرسی و تفتیش -142 ماده

 .آیدمی عمل به آن مجاوران و ساکنان و متصرفان حرمت مراعات و بازرسی مورد محل نظم حفظ قانونی، و شرعی موازین رعایت ضمن

  هلا از نفر دو حضور با محل، ساکنان و متصرفان غیاب در بازرسی فوریت، صورت در نباشد، کسی بازرسی مورد محل در هرگاه -هتبصر 

 .شودمی قید صورتمجلس در فوریت مراتب و آیدمی عمل به محل

 حضور بازپرس چنانچه اما ت؛اس متصرف اجازه به منوط بازرسی هنگام در هستند دخیل کیفری امر در که اشخاصی حضور -143 ماده

 .شوندمی حاضر محل در وی دستور به بداند، ضروری تحقیق برای را اشخاصی

 دستور این اجرای برای و کند ممنوع بازرسی پایان تا را بازرسی محل به خروج و ورود می تواند بازپرس ضرورت، صورت در -144 ماده

سب و انتظامی نیروی از ستفاده مربوط مقامات هماهنگی با نظامی نیروی از ضرورت ح صورت، در که کند ا   ممقا نظر زیر نظامی نیروی این

 .است دادگستری ضابط حکم در و قضائی

صرف که صورتی در -145 ماده شیای یا و مکان و منزل مت سی، مورد ا شیای و هامحل بازکردن از بازر سته ا   بازپرس کند، خودداری ب

 .شود خودداری گردد،می خسارت ورود موجب که اقداماتی از باید امکان حد تا اما بدهد، را آنها بازگشایی دستور تواندمی

 ئتبرا حکم یا و تعقیب موقوفی یا منع قرار قطعی، تصمیم موجب به و شود وارد مادی خسارت ماده، این اجرای در کهصورتی در -تبصره 

 منجر متهم محکومیت یا جلب به دادرسیقرار  صدور به موضوع اگر حتی نباشد مجرم شخص کننده امتناع که مواردی همچنین شود، صادر

سؤول دولت شود، سارت جبران م ست، خ صیر آنکه مگر ا سارت جبران دولت صورت، این در که شود محرز مأموران سایر یا بازپرس تق   خ

 .5نمایدمی مراجعه مقصر مأموران یا و بازپرس به و کندمی

سترداد درباره باید تعقیب ترک یا موقوفی منع، قرار دورص صورت در بازپرس -148 ماده شیاء کردن معدوم یا و ا شوفه اموال و ا  هک مک

 کلیفت تعیین است، داده شده اختصاص استعمال برای یا و شده استعمال ارتکاب حین شده، تحصیل جرم از بوده، جرم ارتکاب وسیله یا دلیل

 .کندمی تعیین را آنها تکلیف گاهداد اشیاء یا اموال این ضبط مورد در. کند

 ادرص را مذکور اشیای و اموال رد دستور زیر، شرایط رعایت با و ذینفع تقاضای به دارد جریان او نزد پرونده که مادام است مکلف بازپرس

 :کند

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

                                                           
ای جبران رسیدگی به دعو، قانون نظارت بر رفتار قضات  81با عنايت به ماده،  کشورعالی عمومی ديوان  هیأت 12/0/1800 مورخ 201رويه شماره  رأی وحدتمطابق  -1

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز 121خسارت ناشی از تقصیر يا اشتباه قاضی موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم )
س از خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقديم و پ تقصیر يا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراين مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا بايد درخواست

 .احراز تقصیر يا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر يا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند
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 .باشد بالمعارض لاموا و اشیاء - ب

 .شود معدوم یا ضبط باید که نباشد اموالی و اشیاء از – پ

سبت رأی، صدور ضمن باید نیز دادگاه کیفری، امور تمام در -1 تبصره  سترداد، به ن شیاء کردن معدوم یا و ضبط ا  این موضوع اموال و ا

 .کند تکلیف تعیین ماده

شیاء مورد در دادگاه یا بازپرس تصمیم از متضرر -2 تبصره   قرار چند هر کند، اعتراض مقررات طبق تواندمی ماده، این موضوع اموال و ا

 و دادگاه ،بازپرس تصمیم به نسبت اعتراض به رسیدگی مرجع مورد، این در. نباشد اعتراض قابل کیفری امر به نسبت دادگاه حکم یا بازپرس

 5.است استان تجدیدنظر دادگاه دادگاه، تصمیم به نسبت

سب هزینه مستلزم آن نگهداری که مالی -141 دهما ست نامتنا  برای هم مال حفظ و شود آن قیمت فاحش کسر یا خرابی موجب یا و ا

 افقتمو و بازپرس تقاضای به مورد، حسب مالک به دسترسی عدم صورت در الفساد،سریع و شدنی ضایع اموال همچنین و نباشد الزم دادرسی

 داریگهن امانت عنوان به دادگستری صندوق در نهائی تکلیف تعیین تا حاصل وجه. شودمی فروخته روز قیمت به هدادگا دستور یا و دادستان

 .شودمی

 .است ممنوع توقیفی اموال از استفاده و غیرمجاز تصرف و دخالت هرگونه -1 تبصره

 .دارد قرار خرید اولویت در کند پرداخت را قیمت همان مالکیت، مدعی چنانچه -2 تبصره

ساً بازپرس هرگاه -155 ماده ضای به یا رأ سی انجام طرفین از یکی تقا شنا سی به امر ارجاع قرار بداند، ضروری را کار شنا   صادر را کار

 2.کند تعیین دقیق طوربه است الزم آن به نسبت کارشناس نظر جلب که را موضوعی باید بازپرس. کندمی

 در .کندمی انتخاب مربوط رشته در صالحیت دارای دادگستری رسمی کارشناسان بین از قرعه قید به را کارشناس بازپرس، -156 ماده

 .گیرد قرار عمل مالک اکثریت نظر نظر،اختالف هنگام به تا باشد فرد باید منتخبان عده کارشناسان، تعدد صورت

 .باشند اویمس هم با تخصص نظر از کارشناسان که است صورتی در اکثریت نظر اعتبار -1 تبصره

صره  شناس فاقد ایحوزه اگر -2 تب سمی کار ستری ر ست دادگ شناس کافی تعداد به یا ا سمی کار ستری ر سترس در یا و ندارد دادگ  د

 .کند انتخاب خبره اهل یا مجاور قضائی حوزه در رشته آن رسمی کارشناسان میان از تواندمی بازپرس نیست،

 ظراظهارن از پس هرگاه. کندمی تعیین امر، ارجاع از پیش کار، ارزش و کیفیت کمیت، رعایت با را کارشناس دستمزد بازپرس -157 ماده

. دهدیم را آن وصول دستور و تعیین قطعی طور به را آن میزان بازپرس است، نبوده متناسب شده تعیین دستمزد که شود معلوم کارشناس

 .نماید تجاوز تعرفه از نباید مزبور دستمزد حال هر در

                                                           
 7و تبصره  1807مصوب  یقانون مجازات اسالم 710ماده  1توجه به تبصره  با:   کشور یعال وانيد یعموم أتیه 12/11/1011 مورخ 313شماره  هيرو وحدت یرأ-1

 نيو اموال مذکور در ا اءیراجع به اش یفریدادگاه ک یاعتراض شخص ثالث متضرر از رأ ،یبا اصالحات و الحاقات بعد 1807مصوب  یفریک یدادرس نيیقانون آ 103 ماده
 دنظريتجد دادگاه یفریک ینسبت به آن قسمت از رأ دنظريکه شخص ثالث بعد از مرحله تجد یموارددر  نياستان است، بنابرا دنظريدر دادگاه تجد یدگیمواد، قابل رس

 ،یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نيیو مقررات مربوط در قانون آ ادشدهيبه مالک مواد  تياستان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنا
 ی، رأکند. بنا به مراتب یدگیاعتراض رس نيبه ا ديبا ،یمدن یدادرس نيیآ فاتيتشر تيبا رعا یصادرکننده رأ دنظريآن، دادگاه تجد 070و  071، 013، 012جمله مواد  از

طبق ماده  یأر ني. امی شود داده صیتشخ یو قانون حیقاطع آراء صح تينظر انطباق دارد، به اکثر نيکه با ا یاستان تهران تا حد دنظريو سوم دادگاه تجد ستیشعبه ب
 ریو غ يیمراجع، اعم از قضا ريها و ساکشور، دادگاه یعال وانيشعب د یدر موارد مشابه برا ،یبا اصالحات و الحاقات بعد 1807مصوب  یفریک یدادرس نيیقانون آ 021

 االتباع است.آن الزم

 .ريیس قوه قضايیه12/11/1800مصوب کارشناسی رسمی دادگستری  دستورالعمل ساماندهی زمان و فرايندبرای اطالع بیشتر، ر.ک به  7
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  تهداش موجه عذر بازپرس تشخیص به آنکه مگر است، کارشناسی موضوع انجام به مکلف بازپرس سوی از منتخب کارشناس -158 ادهم

 به یکتب طور به را مراتب کارشناسی، به اقدام از پیش باید کارشناس صورت، این در که شود محسوب کارشناس رد موارد از موضوع یا باشد

 .دارد اعالم بازپرس

 .است دادرس رد جهات همان کارشناس رد جهات - رهتبص

کند. در مواردی که اظهارنظر نظر وی مشددخص می بازپرس هنگام ارجاع موضددوع به کارشددناس، مهلت معین را برای اعالم -151ماده

شی از اقدامات انجام سال گزار ضمن تهیه و ار شناس باید  شد، کار شتر با ستلزم زمان بی ضای تمدید مهلت کند که دشده، با ذکر دلیل، تقم ر ا

درس  دن صورت، بازپ دک تواندمیای ددید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ میبرای ی دمدید کند. تم دلت را ت هرگاه کارشناس گردد. بار مه

 ا اخطار به. چنانچه قبل از انتخاب یشدددودمیطور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشدددناس دیگری تعیین ظرف مدت معین نظر خود را به

شناس  شناس بهکار شود، به دیگر نظر کار صل  صالحیتآن ترتیب اثر میبازپرس وا شناس را به مرجع  ار ددهد. در هرحال بازپرس تخلف کار

 کند.اعالم می

 در .کندمی قید مجلسصورت در را نتیجه و آوردمی عملبه شفاهی یا کتبی صورتبه کارشناس از را الزم هایپرسش بازپرس -161 ماده

ضی که صورتی شف در بازپرس نظر از موارد بع شته اهمیت حقیقت ک شد، دا شناس با ست مکلف کار ست به ا  آنها مورد در بازپرس درخوا

 .کند اظهارنظر

 نظر کارشناسی، قرار در شده تعیین مهلت ظرف که شودمی اخطار کارشناس به دستمزد، پرداخت از پس فوری، موارد در جز -161 ماده

صول مراتب. کند تقدیم را خود شناس نظر و  ظرن مالحظه جهت ابالغ، تاریخ از هفته یک ظرف میتوانند طرفین. شودمی ابالغ طرفین به کار

 .کنند اعالم کتبی طور به را خود نظر و مراجعه بازپرسی دفتر به کارشناس

 را کارشناس نظریه با خود مخالفت میتوانند دارند، حضور حق کارشناسی قرار اجرای هنگام که اشخاصی سایر و تحقیق شهود -162 ماده

 .شودمی قید مجلسصورت در امر این. کنند اعالم دلیل ذکر با

سی نظریه نقص صورت در -163 ماده شنا ضیح أخذ ضرورت یا کار شناس، از تو  به و درج مجلسصورت در را الزم موارد بازپرس کار

شناس ضر بازپرسی در موجه عذر بدون کارشناس صورتیکه در. نماید می دعوت توضیح دایا برای را او و کند می اعالم کار شود، حا  جلب ن

 .شودمی

  مانه به را قرار اجرای و صادر را آن تکمیل قرار دهد، تشخیص ناقص را کارشناسی نظریه بازپرس توضیحات، أخذ از پس هرگاه -تبصره 

 .کندمی محول دیگر کارشناس یا کارشناس

 امضای یا جلسه در حضور یا اظهارنظر از موجه عذر بدون اما باشد، حاضر مشاوره و رسیدگی موقع در کارشناسان از یکی اگر -164 ماده

 اسانکارشن طرف از باید امضاء یا اظهارنظر از وی امتناع یا کارشناس حضور عدم. است عمل مالک اکثریت نظر کند، امتناع کارشناسی نظریه

 .شود مجلسصورت دیگر

  ازپرسب باشد، اختالف آنان نظر بین کارشناسان، تعدد صورت در یا باشد تردید محل بازپرس، نظر به کارشناس نظریه هرگاه -165 ماده

 ربوطم فن یا علم متخصص نزد را مذکور کارشناسان یا کارشناس نظریه یا آورد، عمل به دعوت کارشناسان سایر از دیگر بار دو تا می تواند

 .کند استعالم را او ظرن و ارسال

  سکارشنا نظر بازپرس باشد، نداشته مطابقت کارشناسی مورد معلوم و محقق احوال و اوضاع با کارشناس نظر که صورتی در -166 ماده

 .دهدمی ارجاع دیگر کارشناس به را موضوع و کند می رد مستدل نحو به را

شناس تخلف از دعوی طرفین از یکی هرگاه -167 ماده ضرر کار شناس از مربوط مقررات و قوانین مطابق تواندمی گردد، مت   مطالبه کار

 .کند خسارت جبران
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 مطلعان و شهود متهم، از تحقیق و احضار - ششم از فصل

 متهم از تحقیق و جلب احضار، - اول مبحث

 .کند جلب یا و احضار متهم عنوان به را کسی اتهام، توجه برای کافی دلیل بدون نباید بازپرس -168 ماده

 .است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف -تبصره

ضار -161 ماده سیله به متهم اح ضاریه و ضاریه. آیدمی عمل به اح سخه دو در اح شود تنظیم ن سخه یک که می   ابالغ متهم به آن از ن

 .دشومی مسترد ابالغ مأمور به امضاء از پس دیگر نسخه و گرددمی

 به و شودمی قید حضور عدم نتیجه و احضار علت حضور، محل ساعت، تاریخ، شونده، احضار خانوادگی نام و نام احضاریه، در -171 ماده

 .رسدمی قضائی مقام امضاء

  شود، ینم ذکر احضار علت کند، اقتضاء عمومی امنیت یا عفت متهم، اجتماعی حیثیت قضائی، مرجع تشخیص به که جرائمی در -تبصره

 .کند مراجعه قضائی مرجع دفتر به احضار علت از اطالع برای تواندمی متهم اما

 .باشد روز پنج از کمتر نباید بازپرس نزد حضور زمان و احضاریه اوراق ابالغ میان فاصله -171 ماده

 .شودمی انجام شناسایی کارت ارائه با و رسمی لباس از استفاده بدون ابالغ مأموران توسط احضاریه ابالغ -172 ماده

 .کندمی تفهیم وی به را احضاریه مفاد ابالغ، مأمور باشد، سواد بی شده احضار شخص هرگاه -173 ماده

  و رسدن نتیجه به متهم به دستیابی برای اقدامات و نباشد ممکن متهم اقامت محل نبودن معلوم لحاظ به احضاریه ابالغ هرگاه -174 ماده

  عنوان ذکر اب و محلی یا ملی کثیراالنتشار های روزنامه از یکی در آگهی نوبت یک انتشار طریق از متهم نگردد، میسر دیگر طریق به نیز ابالغ

  دهعقی اظهار و رسیدگی موضوع به مقرر مهلت انقضاء از پس بازپرس صورت، این در. شودمی احضار آگهی، نشر تاریخ از ماه یک مهلت و اتهام

 .کندمی

صره  شخیص به که جرائمی در -تب ضاء عمومی امنیت یا عفت متهم، اجتماعی حیثیت بازپرس، ت ض آگهی در اتهام عنوان کند، اقت   وعمو

 .شودمین ذکر ماده این

  لفن،ت و نمابر دور، راه از تصویری ارتباط ،(ایمیل) نگارپیام قبیل از مخابراتی، و ایرایانه( هایسیستم) هایسامانه از استفاده -175 ماده

ضار پرونده، ارجاع دعوی، یا شکایت طرح برای ضائی اوراق ابالغ متهم، اح ضائی نیابت همچنین و ق سی به راجع مقررات رعایت با ق  دادر

 .است بالمانع الکترونیکی

 از ماه شش ظرف که است اینامهآیین اساس بر ماده این موضوع مخابراتی و ایرایانه هایسامانه از استفاده چگونگی و شرایط -تبصره 

 5رسد. می قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ

 ستا اینامهآیین موجب به ماده این اجرای چگونگی. کند واگذار خصوصی بخش به را قضائی اوراق ابالغ تواندمی قضائیه قوه -176 ماده

سط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماهشش ظرف که ستری وزرای تو شود تهیه اطالعات فناوری و ارتباطات و دادگ صویب به و می    ت

 .2رسدمی قضائیه قوه رئیس

 .گیردمی صورت مدنی دادرسی آیین قانون اساس بر قضائی اوراق دیگر و احضاریه ابالغ قواعد و ترتیبات سایر -177 ماده

                                                           
 ريیس قوه قضايیه. 70/0/1800، مصوب ای يا مخابراتی های رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيینبرای اطالع بیشتر، ر.ک به  -1

 ريیس قوه قضايیه. 70/0/1800، مصوب مخابراتی ای يا های رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيینبه  ر.کبرای اطالع بیشتر،  - 7
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ست مکلف متهم -178 ماده ضر مقرر موعد در ا سوب موجه عذر زیر جهات. کند اعالم را خود موجه عذر باید نتواند اگر و شود حا  مح

 :شودمی

 .شود حضور از مانع که ای گونه به احضاریه رسیدن دیر یا نرسیدن -الف

 .شود حضور از مانع که وی اوالد یا همسر والدین، سخت بیماری و متهم بیماری -ب

 .شود فوت دوم طبقه از سوم درجه تا اقربا از یکی یا همسر -پ

 .گردد تردد امکان عدم موجب که زلزله و سیل مانند قهری حوادث بروز و واگیردار هایبیماری قبیل از مهم حوادث به ابتالء -ت

 .باشد حبس یا توقیف در متهم -ث

 .شودمی محسوب عذرموجه بازپرس تشخیص به عرفاً که مواردی سایر -ج

  یو موافقت و سازد مطلع خود حضور عدم علت از را بازپرس شده، تعیین موعد از پیش یکبار برای تواندمی متهم موارد، سایر در -تبصره

 .کند تمدید را مهلت روز سه تا تحقیقات، در تأخیر عدم صورت در تواندمی بازپرس مورد، این در که نماید أخذ را

 .شودمی جلب بازپرس دستور به نکند، اعالم را خود موجه عذر یا نیابد حضور موجه عذر نبدو که متهمی -171 ماده

 رایب فقط را وی است، نشده مطلع احضاریه از متهم که دهد احتمال بازپرس و باشد شده قانونی ابالغ احضاریه، که صورتی در -تبصره 

 .نمایدمی احضار دیگر یکبار

 :دکن صادر را متهم جلب دستور باشد، فرستاده احضاریه ابتداء آنکه بدون تواندمی بازپرس زیر موارد در -181 ماده

 .است ابد حبس یا و عضو قطع حیات، سلب آنها قانونی مجازات که جرائمی مورد در -الف

 .نرسد نتیجه به وی نشانی شناسایی برای بازپرس اقدامات و نباشد معین متهم شغل یا و کسب محل اقامت، محل هرگاه -ب

 .رودب متهم شدن مخفی یا فرار یا تبانی بیم موجود، قرائن و احوال و اوضاع از که صورتی در باالتر و پنج درجه تعزیری جرائم مورد در -پ

 .باشند متهم خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم و یافته سازمان جرائم به که اشخاصی مورد در -ت

 توسط باید است جلب علت و متهم مشخصات حاوی که جلب برگه مضمون. آیدمی عمل به جلب برگه موجب به متهم جلب -181 ماده

 .شود ابالغ متهم به و امضاء بازپرس

  مأمور کند، امتناع متهم چنانچه. شود حاضر بازپرس نزد او با که کند می دعوت را متهم جلب، برگه ابالغ از پس جلب مأمور -182 ماده

 .بخواهد کمک مأموران سایر از می تواند نیاز صورت در و نمایدمی حاضر بازپرس دنز الحفظتحت و جلب را او

ستثنای به متهم جلب -183 ماده سیله به روز همان در و آید عمل به روز در باید ضروری موارد ا ضی یا و بازپرس و شیک قا  تعیین ک

 .شود تکلیف

صره  شخیص -تب ضعیت جرم، اهمیت به توجه با ضرورت موارد ت س بازپرس نظر با متهم فرار احتمال و جرم ارتکاب کیفیت تهم،م و . تا

 .کندمی درج پرونده در را ضرورت موارد بازپرس

 تریدادگس ضابطان اختیار در اعتبار مدت تعیین با جلب برگه باشد، محرز بازپرس نظر به متهم بودن متواری که صورتی در -184 ماده

 .کنند حاضر بازپرس نزد و جلب تند،یاف را متهم جا هر تا گیردمی قرار

 .کنند گزارش را متهم جلب عدم علت مکلفند ضابطان نشود، میسر شده تعیین مدت در علت هر به متهم جلب چنانچه -1 تبصره
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صره   حوزه ضابطان او، معرفی با تا دهد قرار شاکی اختیار در معین مدت برای را جلب برگه تواندمی بازپرس ضرورت، صورت در -2 تب

 .دهند تحویل و کنند جلب را متهم مربوط، قضائی

صره  شد، شده مخفی دیگری یا خود کار محل یا منزل در متهم که صورتی در -3 تب   مقام از را محل آن به ورود حکم باید ضابطان با

 .کنند أخذ قضائی

ستری ضابطان -185 ماده صله را شده جلب متهم مکلفند دادگ سترسی عدم صورت در و بیاورند بازپرس نزد بالفا   مقام ای بازپرس به د

 نگهداری زمان مدت و آن علت باید متهم، فوری تحویل از تأخیر صورت در. کنند حاضر او نزد را متهم اداری، وقت اولین در جانشین، قضائی

 .باشد ساعت چهار و بیست از بیش نباید کشیک قاضی یا بازپرس به وی تحویل تا متهم نگهداری مدت حال هر به. شود درج پرونده در

 .است الزامی ماده این موضوع متهمان درخصوص قانون این( 11) تا( 63) مواد مقررات رعایت -تبصره

ضی متوالی، تعطیل ایام در -186 ماده شیک، قا سی شعبه از صورتمجلس تنظیم با را شده جلب متهم پرونده ک صمی و خارج بازپر  مت

   5.کندمی اعاده مزبور شعبه به اقدامات شرح با را پرونده تعطیلی، از پس روز ستیننخ در و نماید می اتخاذ مقتضی

ستور که شخصی هرگاه -187 ماده شخیص موجه بازپرس که معاذیری یا سن کهولت بیماری، علت به شده داده او جلب یا احضار د   ت

 را زمال تحقیقات و میرود او نزد بازپرس تحقیقات، انجام امکان و کیفری امر فوریت و اهمیت صورت در شود، حاضر بازپرس نزد نتواند میدهد،

 .آوردمی عمل به

 را او خروج منع دستور جرم، وقوع ادله و اهمیت به توجه با تواندمی بازپرس نشده، حاصل دسترسی متهم به که هنگامی تا -188 ماده

  یا و ترک موقوفی، قرار صدور یا و بازپرسی در متهم حضور صورت در. است تمدید قابل و ماهشش دستور، این اعتبار مدت. کند صادر کشور از

 جخرو منع دستور در مندرج مدت که صورتی در. شودمی داده اطالع مربوط مراجع به بالفاصله مراتب و منتفی خروج ممنوعیت تعقیب، منع

 .شوند خروج از انعم توانندنمی مربوط مراجع و است منتفی خود به خود دستور این شود منقضی

ست مکلف بازپرس -181 ماده صله ا ضور از پس بالفا  ظرف حداکثر امکان، عدم صورت در و کند شروع را تحقیقات متهم، جلب یا ح

 در. نماید تحقیق به مبادرت قانون این( 33) ماده رعایت با دادگستری، ضابطان توسط او گرفتن قرار نظر تحت زمان از ساعت چهار و بیست

  صورت رد یا دیگر بازپرس به را تحقیقات انجام دادستان قانونی، دالیل به تحقیقات شروع از وی امتناع یا بازپرس موجه عذر یا غیبت تصور

 .کندمی محول دادگاه دادرس به اقتضاء

  یرقانونیغ بازداشت ود،ش تکلیف تعیین یا شروع او از تحقیق آنکه بدون ساعت، چهار و بیست از بیش متهم قراردادن نظرتحت -تبصره 

 .شودمی محکوم قانونی مجازات به مرتکب و محسوب

ستری وکیل نفر یک مقدماتی، تحقیقات مرحله در تواندمی متهم -111 ماده شته خود همراه دادگ شد دا  شروع از پیش باید حق این. با

 متهم لوکی. می شود ابالغ او به و قید احضاریه برگه در قح این شود احضار متهم چنانچه. شود تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط تحقیق

  اتاظهار. کند اظهار بداند، الزم قانون اجرای یا متهم از دفاع و حقیقت کشف برای که را مطالبی آن، دالیل و اتهام از اطالع کسب با می تواند

 .شودمی نوشته صورتمجلس در وکیل

 تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم  ـ1 تبصره

صره  ست، ابد حبس یا حیات سلب آن مجازات که جرائمی در -2 تب   مقدماتی تحقیقات مرحله در وکیل معرفی به اقدام متهم چنانچه ا

 .کندمی انتخاب تسخیری وکیل وی برای بازپرس ننماید،

 .است جاری( 535) ماده مفاد باشد، عفت منافی به مربوط مطرح اتهام چنانچه نیز و دهما این در مورد -3 تبصره

                                                           
 .ريیس قوه قضايیه 10/11/1800، مصوب های قضايی و نحوه عملکرد واحد کشیکدستورالعمل فوريتبرای اطالع بیشتر، رجوع شود به  -1
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  داند،ب منافی حقیقت کشف ضرورت با را پرونده مدارک یا اسناد اوراق، از برخی یا تمام به دسترسی یا مطالعه بازپرس، چنانچه -111 ماده

 هب حضوری قرار، این. کند می صادر را آنها به دسترسی عدم قرار دلیل، ذکر با باشد کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم از موضوع یا

  اعتراض به العادهفوق وقت در اسدت مکلف دادگاه. اسدت صدالح دادگاه در اعتراض قابل روز سده ظرف و می شدود ابالغ وی وکیل یا متهم

 5کند. گیریتصمیم و رسیدگی

ست انفرادی و غیرعلنی متهم و شاکی از تحقیق -112 ماده شت قابل جرائم در مگر ا سرا در آنها به که گذ   صورتبه االمکانحتی داد

 2نماید. گریمیانجی به امر ارجاع یا و سازش و صلح ایجاد در سعی امکان، صورت در است مکلف بازپرس و شودمی رسیدگی ترافعی

  سن، شهرت، پدر، نام خانوادگی، نام نام، شامل متهم، مشخصات سسپ و نمایدمی مالحظه را متهم هویت اوراق ابتداء بازپرس -113 ماده

 و کونتس محل نشانی همچنین مرتبط، و ضروری موارد در کیفری سابقه مذهب، تابعیت، فرزند، تعداد تأهل، وضعیت تحصیالت، میزان شغل،

 و تثاب تلفن شماره و( ایمیل) نگارپیام ملی، شماره منزل، کدپستی و شماره کوچه، خیابان، روستا، دهستان، بخش، شهر، از اعم او، کار محل

 .باشد مقدور آسانی به متهم به قضائی اوراق سایر و احضاریه ابالغ که نحوی به کند،می پرسش دقیق طوربه را او همراه

ست او قانونی اقامت محل نماید،می اعالم خود اقامت برای که را محلی کندمی تفهیم متهم به تحقیق ابتدای در بازپرس -114 ماده   و ا

 رسای و هااحضاریه صورت، این غیر در و کند اعالم باشد ممکن ابالغ که ایگونه به را جدید محل باید دهد، تغییر را خود اقامت محل چنانچه

  باشد، واردش اوراق ابالغ که ای گونهبه تعلل و تأخیر منظوربه اقامت محل تغییر. شودمی فرستاده قبلی شده اعالم اقامت محل به قضائی اوراق

 به که است مقامی با تعلل، و تأخیر منظور به محل تغییر تشخیص. شودمی ابالغ قبلی شده اعالم محل همان در اوراق تمام و نیست پذیرفته

 .است الزم نیز خصوصی مدعی یا شاکی اقامت محل تعیین نظر از ماده این مقررات رعایت. کندمی رسیدگی اتهام

  اتهام موضوع سپس. باشد خود اظهارات مراقب کند می اعالم وی به متهم حقوق به باتوجه تحقیق به شروع از پیش بازپرس -115 ماده

 ار وی مجازات تخفیف موجبات تواندمی وی مؤثر همکاری یا اقرار که نمایدمی اعالم او به و کندمی تفهیم او به صریح شکل به را آن ادله و

  یا تلقینی پرسش. باشد آن محدوده در و اتهام با مرتبط روشن، مفید، باید هاپرسش. کندمی پرسش به شروع آنگاه و سازد فراهم دادگاه در

 .است ممنوع متهم اجبار و اکراه اغفال، با همراه

 .دده تذکر بازپرس به قانون خالف موارد سایر یا تلقینی سؤاالت طرح صورت در تواندمی متهم وکیل -تبصره

 .است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب قانون این( 531) تا( 531) مواد مقررات از تخلف -116 ماده

سخ دادن از وی امتناع مراتب صورت این در. کند اختیار سکوت تواندمی متهم -117 ماده ضای یا پا   قید صورتمجلس در اظهارات، ام

 .شودمی

  و مذاکره در داخل یکدیگر با نباید متهمان. کند می تحقیق انفرادی نحو به متهمان از حضوری، مواجهه موارد در جز بازپرس -118 ماده

 .شوند مواضعه

سخ -111 ماده شها پا س شته تحریف یا و تبدیل تغییر، بدون باید پر ضاء به متهم برای قرائت از پس و شود نو شت اثر یا ام سد وا انگ .  بر

 .کند استفاده حق این از نخواهد آنکه مگر نویسد،می را پاسخ خودش باسواد متهم

 ثوقو مورد مترجم نیست، فارسی زبان به گفتن سخن به قادر که مطلعی و شاهد متهم، خصوصی، مدعی شاکی، برای بازپرس -211 ماده

  ندک یاد سوگند باید مترجم. کند می تعیین دیگری وثوق مورد مترجم رسمی، مترجم به دسترسی عدم درصورت و رسمی مترجمان بین از

 .نیست وثوق مورد مترجم ترجمه پذیرش عدم سبب سوگند اتیان عدم. کند رعایت را داری امانت و گویی راست که

                                                           
قانون انتشار و  13ماده کمیسیون  81/11/1802مورخ  ، موضوع مصوبه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطالعات عمومیشیوهبرای اطالع بیشتر، ر.ک به  - 1

 .دسترسی آزاد به اطالعات

 ريیس قوه قضايیه مبنی بر اهمیت صلح و سازش طرفین دعوی در احقاق حق. 73/10/1803به بخشنامه مورخ  ر.کبرای اطالع بیشتر ،  - 7
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  اییتوان که وثوقی مورد فرد ندارد، تکلم قدرت یا است ناشنوا که مطلعی و شاهد متهم، خصوصی، مدعی شاکی، برای بازپرس -211 ماده

صود بیان ش طریق از را مق سایل یا ارها ست که کند یاد سوگند باید مترجم. کندمی انتخاب مترجم عنوان به دارد، دیگر فنی و  و گوییرا

 .دهند خپاس کتبی طور به تا نویسد می آنان برای را سؤال شعبه منشی باشند، نوشتن به قادر مذکور افراد چنانچه. کند رعایت را داریامانت

 قضائی ارتنظ و تأمین قرارهای - هفتم فصل

  جبران برای دیده بزه حقوق تضمین و او شدن مخفی یا فرار از جلوگیری وی، موقع به حضور و متهم به دسترسی منظور به -217 ماده

 :کندمی صادر را زیر تأمین قرارهای از یکی کافی، دالیل وجود صورت در الزم، تحقیق و اتهام تفهیم از پس بازپرس وی، ضرروزیان

 شرف. قول با حضور به التزام -الف

 التزام. وجه تعیین با حضور به التزام -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. جهو تعیین با انتظامی یا قضائی مرجع به ماهانه یا هفتگی صورت به خود اینوبه معرفی به التزام -ث

  حلم از پرداخت تعهد 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

  یا کیالکترونی تجهیزات با نظارت یقطر از التزام وجه تعیین با متهم موافقت با شده تعیین اقامت محل یا منزل از خروج عدم به التزام -چ

 تجهیزات. این با نظارت بدون

 الکفاله.وجه 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

  صورت در و صادر التزام وجه تعیین با حضور به التزام قرار ،(الف) بند در مندرج نتأمی قرار پذیرش از متهم امتناع صورت در -1 تبصره 

 .شودمی صادر کفالت قرار( ث) و( ت) ،(پ) ،(ب) بندهای در مندرج قرارهای پذیرش از امتناع

 .است ممکن قاضی اجازه با قضائی حوزه از خروج ،(ت) و( پ) بندهای مورد در -2تبصره 

شخیص به که صورتی در غیرعمدی جرائم در -3تبصره   ضائی مقام ت ضمین ق شد، پذیرامکان دیگر طریق به دیده بزه حقوق ت   دورص با

 .نیست جایز وثیقه و کفالت قرار

  ایهدادگاه ذاتی صالحیت در ارتکابی جرائم به رسیدگی آنکه مگر شود،می صادر واحد تأمین قرار متهم، متعدد اتهامات برای -218 ماده

 .شودمی صادر مستقل و متناسب تأمین قرار دادگاه، هر صالحیت موضوع اتهامات برای صورت این در که باشد مختلف

 خسارت یا دیه که مواردی در. باشد کمتر دیده بزه به وارد خسارت از حال هر در نباید وثیقه و الکفاله وجه التزام، وجه مبلغ -211 ماده

 .کندمی صادر متناسب تأمین قرار بیمه سوی از پرداخت قابل مبلغ لحاظ با بازپرس است، جبران قابل بیمه طریق از زیاندیده

  صورت این در. است قرار تبدیل و آن قبول به مکلف بازپرس بسپارد، وثیقه کفیل، معرفی جای به بخواهد متهم که صورتی در -221 ماده

 .کند تقاضا را وثیقه آزادی کفیل، معرفی با زمان هر در تواندمی متهم
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صی کفالت -221 ماده شخیص به او مالئت که شودمی پذیرفته شخ شد تردید محل الکفاله وجه پرداخت برای بازپرس ت  چهچنان. نبا

ستان نظر به فوری را مراتب نکند، احراز را کفیل مالئت بازپرس ساند می داد ستان. ر ست موظف داد سیدگی روز، همان در ا   باره این در و ر

 .شودمی درج پرونده در مراتب دادستان توسط بازپرس نظر تأیید درصورت. است الزامی بازپرس برای دادستان تشخیص. ندک اظهارنظر

 .است بالمانع ماده این مقررات رعایت با حقوقی اشخاص کفالت پذیرش -تبصره

ضای پذیرش عدم صورت در -222 ماده سط گذاروثیقه کتبی تقا  از تخلف. شود می منعکس پرونده در علت ذکر با مراتب بازپرس، تو

 .است باال به چهار درجه از انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات

  و ندکمی امضاء را آن نیز خود گذار، وثیقه یا کفیل امضاء از پس و نمایدمی صادر قرار کفالت، یا وثیقه قبول درمورد بازپرس -223 ماده

 .دهدمی آنان به را قرار تصویر گذار،وثیقه یا کفیل درخواست با

ست مکلف بازپرس -224 ماده   و متهم راحضا صورت در که کند تفهیم گذاروثیقه یا کفیل به وثیقه، یا کفالت قبولی قرار صدور ضمن ا

ضور عدم صول الکفاله وجه گذار، وثیقه یا کفیل ناحیه از وی معرفی عدم و موجه عذر بدون او ح  ضبط قانون این تمقررا طبق وثیقه یا و

 .شودمی

 .است الزامی نیز گذاروثیقه و کفیل به نسبت قانون این( 536) ماده مفاد تفهیم - تبصره

  مفاد دد،گر بازداشت به منتهی تأمین قرار که صورتی در. شود تحویل وی به آن تصویر و ابالغ متهم به فوری باید تأمین قرار -225 ماده

 .شودمی درج اعزام برگه در قرار

شتگاه به وثیقه سپردن یا کفیل معرفی تا شودمی صادر وثیقه یا کفالت قرار او مورد در که متهمی -226 ماده   اما :رددگمی معرفی بازدا

  ای یلکف پذیرش عدم یا بازداشت به منتهی قرار اصل به نسبت بازپرس، قرار ابالغ تاریخ از روز ده مدت تا تواندمی متهم بازداشت، صورت در

 .کند اعتراض وثیقه

  افتنی برای وی که افرادی به متهم دسترسی منظور به را الزم تمهیدات مکلفند زندان معاون یا رئیس و قرار صادرکننده مرجع -تبصره 

شد، اداری وقت از خارج هرچند نماید معرفی وثیقه یا کفیل متهم، زمان هر و کنند فراهم کند،می معرفی گذار وثیقه یا کفیل صورت با   در

 .5هستند آن پذیرش به مکلف کشیک قاضی یا قرار صادرکننده مرجع قانونی، شرایط وجود

سط متهم تحویل مراتب -227 ماده سمی مأمور تو شتگاه سوابق در ر سیدی دهنده، تحویل و ثبت بازدا  تحویل ساعت و تاریخ حاوی ر

 .کندمی تسلیم بازپرس به و أخذ متهم

سی و تحقیقات از مرحله هر در گذار وثیقه یا کفیل -228 ماده سب تواند،می متهم تحویل و معرفی با دادر سؤولیت رفع مورد، ح   ای م

  یآزاد یا مسؤولیت رفع مراتب بالفاصله است مکلف مزبور مرجع. کند درخواست است مطرح آنجا در پرونده که مرجعی از را خود وثیقه آزادی

 .نماید فراهم را وثیقه

  خواستدر را وی اعزام تواند می گذار وثیقه یا کفیل نیز، باشد بازداشت مراجع سایر سوی از دیگری علت به متهم که یموارد در - تبصره

 .شودمی اقدام ماده این مطابق متهم حضور از پس صورت این در. نماید

ستن -221 ماده   دارد، ضرورت حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز گذاروثیقه یا کفیل از متهم خوا

 .است ممنوع

 .است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف -تبصره

                                                           
 ريیس قوه قضايیه. 10/11/1800، مصوب نحوه عملکرد واحد کشیکهای قضايی و دستورالعمل فوريتبرای اطالع بیشتر، رجوع کنید به   - 1
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شته وثیقه یا شده ملتزم خود و صادر تأمین قرار او برای که متهمی -231 ماده ست، گذا ضورش که صورتی در ا شد، الزم ح ضار با  اح

 خذأ دادستان دستور به شده تعیین التزام وجه اخطاریه، واقعی ابالغ صورت در است، نشده حاضر موجه عذر دونب شود ثابت هرگاه و شودمی

شد سپرده وثیقه او برای دیگری شخص یا کرده معرفی کفیل متهم، چنانچه. شودمی ضبط قرار وجه معادل شده سپرده وثیقه از یا و  به با

ستور به متهم، تحویل عدم و اخطاریه واقعی ابالغ صورت در. دهد تحویل را متهم ماه یک ظرف که شودمی اخطار گذار وثیقه یا کفیل   د

 رد اجرائیه صدور بدون قطعیت، از پس دادستان دستور. شودمی ضبط قرار، وجه معادل وثیقه، از یا و أخذ الکفالهوجه مورد، حسب دادستان،

 .شودمی اجراء مدنی احکام اجرای مقررات مطابق و کیفری احکام اجرای

 .شودمی مسترد گذار وثیقه به دستور، اجرای به مربوط ضروری هایهزینه کسر از پس وثیقه، قرار وجه بر مازاد مبلغ - تبصره

 آن یریتغ یا واقعی اقامت محل نشانی اخطاریه، واقعی ابالغ امکان عدم منظوربه گذاروثیقه یا کفیل متهم، که شود ثابت هرگاه -231 ماده

 را اقعیو ابالغ امکان منظور این به دیگر نحو هر به یا شده خارج محل از منظور این به یا نکرده اعالم وثیقه یا کفالت کنندهقبول مرجع به را

 .است کافی التزام وجه یا و الکفالهوجه أخذ وثیقه، ضبط برای اخطاریه قانونی ابالغ شود، محرز بازپرس نظر از امر این و است کرده دشوار

 ولوص امکان که می شود کسر الکفاله وجه یا وثیقه مبلغ از صورتی در له،محکومٌ زیان و ضرر و مربوط مقررات رعایت با دیه -232 ماده

سر بیمه از آن شد می ضر علیهمحکومٌ و نبا شود حا ضر مقررات طبق را وی هم، کفیل یا گذاروثیقه و ن شت هم موجهی عذر و ننموده حا   هندا

 .باشد

شد التزام وجه تأدیه متضمن شده، صادر تأمین قرار چنانچه -233 ماده شد، کرده وثیقه ایداع خود متهم یا با   حضور عدم صورت در با

 محکومیت صورت در نیز نقدی جزای تأمین، محل از له محکومٌ زیان و ضرر و دیه أخذ بر عالوه بیمه، از آن وصول امکان عدم و علیهمحکومٌ

 أخذ تأمین محل از دین مستثنیات لحاظ با فوق، هایمحکومیت پرداخت، از عجز و حضور صورت در وثیقه، قرار مورد در و شود می وصول

 .شودمی

 کفیل رفیمع به نسبت باید مورد، حسب متهم و است منتفی وثیقه یا کفالت قبولی قرار گذار، وثیقه یا کفیل فوت صورت در -234 ماده

 .باشد شده صادر وثیقه ضبط یا الکفاله وجه أخذ دستور آنکه مگر کند، اقدام جدید هوثیق ایداع یا

ستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف زیر موارد در توانندمی گذار وثیقه و کفیل متهم، -235 ماده ستان، د  وجه التزام، وجه أخذ درباره داد

 :است دو کیفری دادگاه اعتراض، این به رسیدگی مرجع. کنند اعتراض وثیقه ضبط یا و الکفاله

 .است نشده رعایت مربوط مقررات وثیقه ضبط یا و الکفاله وجه و التزام وجه أخذ در شوند مدعی هرگاه -الف

 .است کرده حاضر را متهم ثالثی شخص یا اند کرده حاضر را او یا شده حاضر مقرر موعد در متهم شوند مدعی هرگاه -ب

 جهات آن از یکی به گذار وثیقه و کفیل یا شود حاضر نتوانسته متهم قانون، این( 573) ماده در مذکور جهات به شوند مدعی هرگاه -پ

 .کنند حاضر را متهم اند نتوانسته

 .اندشده معسر التزام یا کفالت قبولی قرار صدور از پس شوند مدعی هرگاه -ت

 .است نبوده ممکن مقرر مهلت در او فوت علت به متهم، تسلیم شوند مدعی گذاروثیقه یا کفیل هرگاه -ث

 .تاس قطعی دادگاه رأی. کندمی رسیدگی شکایت به دادرسیتشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج فوق، موارد تمام در دادگاه -1 تبصره

سبت اعتراض به رسیدگی مرجع -2 تبصره    نشهرستا تریننزدیک دو کیفری دادگاه بخش، عمومی دادگاه دادرس یا رئیس دستور به ن

 .است استان آن

 پرداخت از آنان معافیت به آنان، اعسار احراز صورت در و رسیدگی کفیل یا متهم اعسار ادعای به دادگاه ،(ت) بند خصوص در -3 تبصره 

 .کندمی حکم الکفاله وجه یا التزام وجه
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  مامات از پیش و وثیقه ضبط یا و الکفاله وجه یا التزام وجه أخذ بر مبنی دادستان دستور صدور از پس متهم که صورتی در -236 ماده

 ضبط ای أخذ دستور صادره، دستور از اثر رفع با دادستان کند، حاضر را او گذار وثیقه یا کفیل یا شود حاضر قضائی مرجع در اجرائی، عملیات

ست باقی خود قوت به صادره تأمین رقرا اعتبار صورت، این در. کند می صادر را قرار وجه از چهارم یک تا حداکثر  ایداع خود متهم هرگاه. ا

 و باشد ردهک وثیقه ایداع یا و نموده کفالت متهم از ثالث شخص چنانچه و کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت است، مکلف باشد، کرده وثیقه

ست را خود مسؤولیت رفع ست مکلف نکند، درخوا سبت ا  را ودخ مسؤولیت رفع ثالث، شخص کهصورتی در. دکن اقدام قرار وجه تکمیل به ن

 .کندمی اقدام جدید گذاروثیقه یا کفیل معرفی به نسبت مورد، حسب متهم کند، درخواست

  صندوق به را مقرر وجه معادل قرار، وجه از بخشی ضبط دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف کفیل، یا گذاروثیقه یا متهم هرگاه - 1 تبصره 

 .است باقی خود قوت به کامل صورتبه صادره تأمین قرار اعتبار و شودنمی انجام ضبط کند، واریز دولت

صره  ــ2 تب صله  ـ صات و نوع اتهام آنها را بالفا شخ ست م ضای آنان بازپرس مکلف ا صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقا در 

شور اعالم نماید، تا ستانی کل ک شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی جهت اقدام الزم به داد ربط اعالم 

کند. در صددورت ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصددره به دادسددتانی کل اعالم میبه محکومیت قطعی شددود، قاضددی اجرای احکام خالصدده

 تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. شودمیعالم مربوط، مراتب به دادستانی کل ا تقاضای مالقات از سوی کنسولگری

  تدالل متهم به اتهام توجه بر کافی امارات و قرائن دالیل، که زیر، جرائم مورد در مگر نیست، جایز موقت بازداشت قرار صدور -237ماده 

 :کند

و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث د جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو  الف

 دیه کامل یا بیش از آن است.

 .است باالتر و چهار درجه که تعزیری جرائم -ب

 .است باالتر و پنج درجه آنها قانونی مجازات که کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -پ

  اسلحه نوع هر یا چاقو وسیله به که اشخاص برای مزاحمت ایجاد و نمایی قدرت تظاهر، و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد -ت

 .شود انجام

شاء، کالهبرداری، سرقت، -ث ستفاده یا جعل امانت، در خیانت اختالس، ارت شمول که صورتی در مجعول سند از ا   ماده این( ب) بند م

 .باشد مذکور جرائم از یک هر ارتکاب علت به قطعی محکومیت سابقه فقره یک دارای متهم و نباشد

شت موارد - تبصره  سلح نیروهای جرائم بر ناظر قوانین جز به خاص، قوانین موضوع الزامی، موقت بازدا  این شدن االجراءالزم تاریخ از م

 .است ملغی قانون

 :است زیر یطشرا از یکی وجود به منوط قبل، درماده مذکور درموارد موقت بازداشت قرار صدور -238 ماده

 ودش سبب 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

 .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 نبود آزاد - پ

  رصدو با. شود ذکر قرار متن در متهم اعتراض حق و آن ادله و قانونی مستند و باشد موجه و مستدل باید موقت بازداشت قرار -231 ماده

شت قرار شتگاه به متهم موقت، بازدا شت تبانی، از جلوگیری منظور به متهم چنانچه. شودیم معرفی بازدا  عزاما برگه در آن دلیل شود، بازدا

 .شودمی قید
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 ار خود نظر ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر است مکلف دادستان. شود ارسال دادستان نزد فوری باید متهم بازداشت قرار -241 ماده

  رأی دورص تا متهم و است صالح دادگاه با اختالف حل نباشد، موافق متهم بازداشت قرار با دادستان هرگاه. کند اعالم بازپرس به کتبی طور به

 .شودمی بازداشت کند،نمی تجاوز روز ده از حداکثر که مورد این در دادگاه

 رفع متهم زا فوری دادسددتان موافقت با بازپرس نباشددد، آن ادامه برای دیگری موجب و شددود مرتفع بازداشددت علت هرگاه -241 ماده

 تفعمر را بازداشت موجبات نیز متهم اگر. است صالح دادگاه با اختالف حل بازپرس، تصمیم با دادستان مخالفت صورت در. کندمی بازداشت

 به اجعر مستدل طور به روز پنج ظرف حداکثر و فوری طور به بازپرس. کند تقاضا بازپرس از را آن تبدیل یا بازداشت قرار فک تواند می بداند،

  ده ظرف تواندمی متهم و شودمی ابالغ متهم به رد قرار و ثبت پرونده در مراتب درخواست، رد صورت در. کندمی اظهارنظر متهم درخواست

 .کند مطرح را درخواست این تواندمی بار یک فقط ماه هر در متهم. کند اعتراض آن به روز

  علت به ماه یک تا جرائم سایر در و ماه دو تا قانون این( 152) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم در هرگاه -242 ماده

شت در متهم تأمین، قرار صدور شود، دادسرا در نهائی تصمیم به منتهی او اتهامی پرونده و بماند بازدا  قرار فتخفی یا فک به مکلف بازپرس ن

 از واندتمی متهم. شودمی ابالغ متهم به مراتب و ابقاء قرار، مزبور، علل ذکر با باشد، تهداش وجود قرار بقای برای موجهی علل اگر. است تأمین

 ابقای و شودمی انجام دادستان موافقت به نیاز بدون قرار تخفیف یا فک. کند اعتراض صالح دادگاه به ابالغ تاریخ از روز ده ظرف تصمیم این

ست صالح دادگاه با اختالف حل دادستان، مخالفت تصور در و برسد دادستان تأیید به باید تأمین شت ابقای یا تخفیف، فک،. ا   وقت،م بازدا

ستان تأیید به باید سد داد ستان، مخالفت صورت در و بر ست صالح دادگاه با اختالف حل داد شت هرگاه. ا  نای مقررات یابد ادامه متهم بازدا

 آن برای قانون در مقرر حبس مجازات حداقل از نباید متهم بازداشت مدت هرحال، به. شودمی اعمال ماهیک هر یا دوماه هر مورد،حسب ماده،

صورت در و کند تجاوز جرم شت مدت حیات سلب مجازات موجب جرائم در هر سال از جرائم سایر در و سال دو از موقت بازدا  تجاوز یک

 .کندنمی

  متهم بازداشت به منتهی قرارهای سایر و است دادگاه و دادسرا در درهصا قرارهای مجموع شامل بازداشت، مدت حداکثر نصاب -1 تبصره 

 .شودمی شامل نیز را

 نسبت ماده، این وفق که است صورتی در قانون، این( 265) ماده موضوع متهم، درخواست درباره اظهارنظر به بازپرس تکلیف -2 تبصره 

 .باشد نشده اظهارنظر قرار به

 .دهد تخفیف یا کند تشدید را صادره تأمین قرار قانون، این مقررات رعایت با تحقیقات مراحل تمام در تواندمی بازپرس -243 ماده

 .است آن مبلغ تغییر یا قرار نوع تبدیل از اعم تأمین، قرار تخفیف یا تشدید -تبصره

  بازپرس از را تأمین تخفیف ای تشدددید تواندمی کیفرخواسددت تنظیم از پیش تا مقدماتی تحقیقات جریان در دادسددتان -244 ماده

ست ستان و بازپرس بین هرگاه. کند درخوا صل موافقت داد شود، حا سال دادگاه به اختالف رفع برای پرونده ن  ظرن طبق بازپرس و شودمی ار

ست تنظیم از پس. کندمی اقدام دادگاه ستان نیز کیفرخوا سب تواندمی داد ست ست،ا مطرح آن در پرونده که دادگاهی از مورد، ح   درخوا

 که یستن آن از مانع حکم، به نسبت خواهیفرجام تقاضای. کند درخواست را تأمین تخفیف تواندمی نیز متهم. کند تأمین تخفیف یا تشدید

 نای در دادگاه تصمیم. شود می ثبت پرونده در رد مراتب درخواست، رد صورت در. کند رسیدگی درخواست این به حکم، صادرکننده دادگاه

 .است قطعی واردم

 .شود مطرح یکبار از بیش تواندنمی تخفیف یا تشدید مورد در ماده، این در مقرر شرح به متهم یا دادستان تقاضای -1تبصره 

 .نمایدمی تصمیم اتخاذ آن تشدید یا تخفیف به نسبت نباشد، متناسب صادره تأمین قرار دادگاه، نظر به چنانچه -2 تبصره

  یا بازپرس و دادستان اختالف به العاده فوق وقت در است مکلف قانون این( 266) و( 262) ،(265) مواد موضوع صالح دادگاه -245 ماده

 .است قطعی دادگاه تصمیم. نماید رسیدگی متهم اعتراض
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  ،دادگاه باشد، شده فیمنت قبلی تأمین یا نشده أخذ تأمین قبالً متهم از و شده مطرح دادگاه در متهم پرونده که مواردی در -246 ماده

  صدور هب منتهی دادگاه تصمیم چنانچه. کندمی صادر قضائی نظارت یا تأمین قرار قانون، این مقررات رعایت با و دادستان تقاضای به یا خود

 .است استان تجدیدنظر دادگاه در اعتراض قابل قانون، این مقررات طبق قرار، این شود، موقت بازداشت قرار

سب تواندمی ازپرسب -247 ماده ضائی نظارت قرار تأمین، قرار صدور بر عالوه ارتکابی، جرم با متنا  زا مورد چند یا یک شامل که را ق

 :کند صادر معین مدت برای است، زیر دستورهای

 .بازپرس توسط شده تعیین نهادهای یا مراکز به خود ای نوبه معرفی -الف

 .موتوری نقلیه وسایل با رانندگی منع - ب

 .ارتکابی جرم با مرتبط هایفعالیت به اشتغال منع -پ

 .مجوز دارای سالح نگهداری از ممنوعیت - ت

 .کشور از خروج ممنوعیت - ث

 به فقط تواند می قضائی مقام وارده، خسارات جبران برای الزم تضمین ارائه صورت در هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم در -1 تبصره 

 .کند فاءاکت قضائی نظارت قرار صدور

  ده ظرف شود، صادر دادگاه توسط قرار این چنانچه. است صالح دادگاه در اعتراض قابل روز ده ظرف ماده این موضوع قرارهای -2 تبصره 

 .باشدمی استان تجدیدنظر دادگاه در اعتراض قابل روز،

 منقضی خروج منع دستور در مندرج مدت که صورتی در. است تمدید قابل و ماه شش کشور از خروج منع قرار اعتبار مدت -248 ماده

 .شوند خروج از مانع توانندنمی مربوط مراجع و است منتفی خود به خود دستور این شود،

  مجاز هایمحل از یکی به و أخذ مربوط پروانه و سددالح مجوز، دارای سددالح دارینگه از ممنوعیت قرار صدددور صددورت در -241 ماده

 .کندمی اعالم پروانه صادرکننده مرجع به را مراتب بازپرس و دشومی تحویل سالح نگهداری

ضائی نظارت و تأمین قرار -251 ماده ستدل باید ق سباب و ادله مجازات، شدت جرم، اهمیت و نوع با و موجه و م   یا فرار احتمال اتهام، ا

 .باشد متناسب او حیثیت و شخصیت س،جن سن، جسمی، و روحی وضعیت متهم، سابقه جرم، آثار رفتن بین از و متهم شدن مخفی

 .است باال به چهار درجه از انتظامی محکومیت موجب نامتناسب تأمین أخذ -تبصره

  اجرای به شروع با کند، اثبات را خود موجه عذر و حاضر آن از پس یا شود، حاضر مقرر مواعد در علیهمحکومٌ یا متهم هرگاه -251 ماده

 و مجازات اجرای تعلیق تعقیب، تعلیق و موقوفی و منع قرارهای صدور یا و هامجازات سایر کامل اجرای با و اجباری اقامت یا تبعید و حبس

 .شودمی لغو قضائی نظارت و تأمین قرار کیفیت، هر به پرونده شدن مختومه

 .شودمی اعالم مربوط مراجع به بالفاصله امر این قضائی، نظارت یا تأمین قرار الغاء صورت در -تبصره

 از ماه شش ظرف که است ای نامهآیین موجب به قانون، این( 257) ماده( چ) و( ج) بندهای و نظارت قرارهای اجرای شیوه -252 ماده

 .5رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه کشور و دادگستری وزرای توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ

  تاندادس تأیید به باید که وی درخواست به بنا نماید، رعایت را قضائی نظارت قرار در مندرج دستورهای تهمم که صورتی در -253 ماده

 .دهد تخفیف وی مجازات در قانونی مقررات رعایت با تواندمی دادگاه دادستان، پیشنهاد یا و برسد

                                                           
نامه شیوه اجرای آيینريیس قوه قضايیه.  همچنین، رجوع کنید به  11/10/1802مصوب  برای اطالع بیشتر، رجوع کنید به آيین نامه اجرايی مراقبت های الکترونیکی 1

 .ضايیهريیس قوه ق77/11/1800، مصوب قرارهای نظارت و تأمین قضايی



 

28                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ضائی نظارت قرار اجرای از متهم هرگاه -254 ماده ست، شده صادر تأمین قرار با توأم که ق   تأمین، قرار و لغو نظارت قرار کند، تخلف ا

 رد ماده این مفاد. گرددمی تبدیل متناسب تأمین قرار به صادره قرار مستقل، نظارت قرار اجرای از متهم تخلف صورت در و شودمی تشدید

 .شودمی تفهیم متهم، به قضائی نظارت قرار صدور حین

 .کرد تبدیل موقت بازداشت قرار به را صادره قرار تواننمی ماده این اجرای در -تبصره

  یا برائت حکم قضائی، مراجع سوی از و شوندمی بازداشت علت هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی -255 ماده

 .کنند مطالبه دولت از را داشتباز ایام خسارت قانون این( 56) ماده رعایت با توانندمی شود، صادر آنان مورد در تعقیب منع قرار

 :نیست خسارت جبران مستحق شده بازداشت شخص زیر موارد در -256 ماده

 .باشد خود گناهیبی ادله و مدارک اسناد، ارائه در خودداری از ناشی شخص، بازداشت -الف

 .باشد داده قرار بازداشت و اتهام مظان در را خود جرم، مرتکب دادن فراری منظور به -ب

 .باشد آورده فراهم را خود بازداشت موجبات ناحق به جهتی هر به -پ

 .باشد بازداشت دیگر قانونی علت به همزمان -ت

 به را خسارت جبران درخواست خود، گناهیبی از حاکی قطعی رأی ابالغ تاریخ از ماه شش ظرف باید شده بازداشت شخص -257 ماده

ستانی، کمیسیون   احراز صورت رد کمیسیون. کند تقدیم قضائیه قوه رئیس انتخاب به استان تجدیدنظر دادگاه تقضا از نفر سه از متشکل ا

سارت پرداخت به حکم قانون، این در مقرر شرایط ست، رد صورت در. کندمی صادر خ ست ظرف تواندمی شخص این درخوا   تاریخ از روز بی

 .کند اعالم ونقان این( 213) ماده موضوع کمیسیون به را خود اعتراض ابالغ،

 از ییک یا کشور عالی دیوان رئیس از متشکل خسارت جبران ملی کمیسیون در شده، بازداشت شخص اعتراض به رسیدگی -258 ماده

 .است قطعی کمیسیون رأی. آیدمی عملبه قضائیه قوه رئیس انتخاب به کشور دیوانعالی قضات از نفر دو و وی معاونان

سارت جبران -251 ماده ض خ ست دولت عهده بر قانون این( 211) ماده وعمو شت که صورتی در و ا ضانه اعالم اثر بر بازدا  جرم، مغر

 .کند مراجعه اصلی مسؤول به تواندمی خسارت جبران از پس دولت باشد، قضائی مقامات تقصیر یا و کذب شهادت

  هر آن بودجه که شود می تأسیس دادگستری وزارت در صندوقی قانون، این( 211) ماده موضوع خسارت پرداخت منظوربه -261 ماده

  عهده بر کمیسیون از صادره آراء اجرای و شودمی اداره دادگستری وزیر نظر زیر صندوق این. گرددمی تأمین کشور کل بودجه محل از سال

 .است وی

 سه ظرف که است اینامهآیین موجب به ،قانون این( 213) و( 217) مواد موضوع هایکمیسیون آراء اجرای و رسیدگی شیوه -261 ماده

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شود می تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماه

 تحقیقات ختم از پس دادستان و بازپرس اقدامات -هشتم از فصل

 رائتب برای که کندمی اعالم وی وکیل یا متهم به جرم، وقوع بر کافی یلدال وجود صورت در و تحقیقات پایان از پس بازپرس -262 ماده

  رازاب مدرکی یا کند اظهار مطلبی دفاع، آخرین در وی وکیل یا متهم هرگاه. کند بیان دفاع آخرین عنوان به دارد اظهاری هر حقیقت کشف یا

 .است رسیدگی به مکلف بازپرس باشد، مؤثر برائت یا حقیقت کشف در که نماید

  نیابد، حضور موجه، عذر اعالم بدون آنان از یک هیچ و شود احضار دفاع آخرین أخذ برای وی وکیل یا متهم که صورتی در -263 ماده

 .شودمی تصمیم اتخاذ دفاع، آخرین أخذ بدون
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 را خود عقیده مستند، و دلمست صورت به است مکلف بازپرس تحقیقات، ختم و کفایت اعالم و الزم تحقیقات انجام از پس -264 ماده

 .کند اعالم مناسب، قرار قالب در روز پنج ظرف حداکثر

  صورت در و دادرسی به جلب قرار متهم، به جرم انتساب برای کافی ادله وجود و ارتکابی عمل بودن جرم صورت در بازپرس -265 ماده

ساب برای کافی ادله فقدان یا و ارتکابی عمل نبودن جرم ستان نزد فوری را پرونده و صادر تعقیب منع قرار هم،مت به جرم انت سال داد   ار

 ازپرسب نزد را پرونده و کند اعالم کتبی طور به را خود نظر و مالحظه را تحقیقات پرونده وصول، تاریخ از روز سه ظرف باید دادستان. کندمی

 .شودمی اقدام فوق مقررات وفق و صادر تعقیب موقوفی قرار باشد، تعقیب موقوفی موارد از مورد چنانچه. برگرداند

ستان چنانچه -266 ماده شف برای که را مواردی صرفاً نداند، کامل را بازپرس تحقیقات داد ست الزم حقیقت ک صیل به ا   بدون و تف

 .ستا تحقیقات این انجام به مکلف بازپرس صورت، این در. خواهدمی را آن تکمیل و کندمی درج پرونده در ابهام هرگونه

 .است سه درجه تا انتظامی محکومیت موجب نباشد، الزم حقیقت کشف برای که تحقیقات تکمیل درخواست هرگونه - تبصره

ستان موافقت صورت در -267 ماده صوص در بازپرس، قرار با داد سال صالح مرجع به پرونده صالحیت، عدم خ  موارد در و شودمی ار

ضائی نظارت قرار و تأمین قرار صورت، این در. کندمی ابالغ طرفین به ار مراتب بازپرس تعقیب، منع یا موقوفی  انچهچن و گرددملغی می ق

 .نماید اثر رفع مأخوذه تأمین قرار از است مکلف مربوط قاضی. شودمی آزاد بالفاصله باشد، بازداشت متهم

ستان عقیده که صورتی در -268 ماده سی به متهم جلب بر بازپرس و داد ستان شد،با دادر ست، صدور با روز دو ظرف داد  از کیفرخوا

 .کندمی ارسال صالح دادگاه به را پرونده بالفاصله بازپرسی شعبه طریق

ستان که مورد هر در -261 ماده شد مخالف بازپرس عقیده با داد صرار خود عقیده بر بازپرس و با  به اختالف، حل برای پرونده کند، ا

 .شودمی عمل دادگاه یمتصم طبق و ارسال صالح دادگاه

 :است اعتراض قابل زیر موارد در بازپرس قرارهای قانون، این در مقرر موارد بر عالوه -271 ماده

 .شاکی تقاضای به اناطه و تعقیب موقوفی و منع قرار -الف

 .متهم تقاضای به تأمین تشدید و ابقاء موقت، بازداشت قرار - ب

 .ممته تقاضای به خواسته تأمین قرار - پ

  غابال تاریخ از ماه یک کشور از خارج مقیم افراد برای و روز ده ایران مقیم اشخاص برای اعتراض قابل قرارهای به اعتراض مهلت - تبصره 

 .است

  مانه به را متهم دیگر بار تواننمی شود، قطعی دلیل هر به و صادر تعقیب منع قرار ارتکابی، عمل نبودن جرم علت به هرگاه -278 ماده

سرا در و صادر تعقیب منع قرار دلیل، کفایت عدم یا فقدان علت به هرگاه. کرد تعقیب هامات  به ار متهم دیگر بار تواننمی شود، قطعی داد

شف از پس مگر کرد، تعقیب اتهام همان ستان نظر با صورت، این در که جدید دلیل ک ست تعقیب قابل بار یک برای داد  در رارق این اگر و ا

  هام،ات به رسیدگی برای صالح دادگاه اجازه با بار یک برای را او توانمی دادستان درخواست به جدید دلیل کشف از پس شود، یقطع دادگاه

 .کندمی رسیدگی مقررات مطابق بازپرس کند، تجویز را مجدد تعقیب دادگاه، که صورتی در. کرد تعقیب

 های کیفریهرسیدگی در دادگا –فصل سوم 

 رسیدگی تیبتر -دوم مبحث

  و اقدام قانون این( 536) و( 531) مواد شرح به متهم شخص درمورد ابتداء آن، رسمیت اعالم و جلسه تشکیل از پس دادگاه -358 ماده

 نسخ نزاکت و ادب قوانین، وجدان، حقیقت، برخالف محاکمه موقع در نماید می اخطار دارند، شرکت دادرسی در که اشخاصی دیگر به سپس

 .کندمی شروع را رسیدگی آنگاه نگویند،
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 :شودمی انجام زیر ترتیب به و ترافعی صورت به دادگاه در رسیدگی -351 ماده

ستماع یا دادگاه منشی توسط کیفرخواست قرائت -الف   دعایا بیان با پرونده قانون، طبق که مواردی در وی نماینده یا دادستان عقیده ا

 .است شده مطرح دادگاه در شفاهی

 .شودمی ارائه انتسابی اتهام اثبات برای که وی نماینده یا دادستان دالیل و اظهارات استماع - ب

 .شودمی بیان آنان وکالی سوی از یا شخصاً که خصوصی مدعی یا شاکی اظهارات استماع - پ

سش - ت سابی اتهام رد یا قبول به راجع متهم از پر ستماع و انت سط ناًعی که او، وکیل و متهم دفاعیات ا شی تو   یدق صورتمجلس در من

 .شودمی

  کارشناس شهود، اظهارات و کندمی متهم از تحقیقات به شروع دادگاه اقرار، صحت در تردید وجود یا متهم سکوت یا انکار صورت در - ث

 .نمایدمی استماع کنند،می معرفی آنان وکیل یا و متهم خصوصی، مدعی شاکی، یا دادستان که ایخبره اهل و

سی - ج سایل برر سیدگی و جرم ارتکاب و شف برای دادگاه که اقدامی و تحقیق نوع هر انجام و طرفین سوی از ابرازی ادله سایر به ر  ک

 5.دهدمی تشخیص ضروری واقع،

 صحت در یدیترد نیز و اقرار در ایشبهه و شک گونههیچ که طوری به کند، جرم ارتکاب به اقرار صریح طور به متهم هرگاه -361 ماده

 .کندمی صادر رأی اقرار، استناد به دادگاه نباشد، آن بودن اختیاری و

 مجلسصورت در را خبره اهل و کارشناس شهود، طرفین، اظهارات عین و وی نماینده یا دادستان اظهارات خالصه باید دادگاه -361 ماده

 .کند درج

 شفک برای که اقدامی یا تحقیق هرگونه طرفین، استناد مورد ادله یا کیفرخواست در مندرج ادله به رسیدگی بر عالوه دادگاه -362 ماده

 .دهدمی انجام آن ضرورت جهت قید با را است الزم حقیقت

سیدگی، حین در هرگاه -363 ماده شف دیگری جرم ر شد، تعقیب قابل شاکی شکایت بدون که شود ک  رد وقفه ایجاد بدون دادگاه با

 .کندمی اعالم مربوط قضائی حوزه رئیس یا دادستان به را موضوع د،مور حسب رسیدگی، جریان

 .شودمیشروع  اصلی متهم از تحقیقات حاضرند، دادگاه در همه و است معاون و شریک اصلی، متهم دارای که یپرونده در -364 ماده

  انآن از نفر چند یا یک به اگر حتی باشد، داشته معاون و شریک اصلی، متهم یا و باشند متعدد متهمان ای،پرونده در هرگاه -365 ماده

 هر به مانمته از برخی به نسبت یا و نباشد جایز غیابی رسیدگی اینکه مگر است، رأی صدور و رسیدگی به مکلف دادگاه نباشد، دسترسی

 .ددارمی نگه مفتوح متهمان این به نسبت را پرونده دادگاه صورت، این در. کرد صادر رأی نتوان دلیل

  آنها تحقیقات که اتهاماتی مورد در دادگاه شود، دادرسی جریان شدن طوالنی موجب متهم متعدد اتهامات به رسیدگی هرگاه -366 ماده

 .نمایدمی رأی صدور به مبادرت است کامل

 از وثوق مورد جممتر نیست، فارسی زبان به گفتن سخن به قادر که شاهدی و متهم خصوصی، مدعی شاکی، برای دادگاه -367 ماده

 گوییراست که کند یاد سوگند باید مترجم. کند می تعیین دیگری وثوق مورد مترجم او، به دسترسی عدم صورت در و رسمی مترجمان بین

 .نیست وثوق مورد مترجم ترجمه پذیرش عدم سبب سوگند اتیان عدم. کند رعایت را داریامانت و

                                                           
ريیس قوه  10/10/1800مورخ  "باشدهايی که دارای خواهان يا شاکی متعدد میدر خصوص ضرورت تسريع در رسیدگی به پرونده"خشنامه برای اطالع بیشتر ر.ک به ب 1

 قضايیه.
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  انبی توانایی که وثوقی مورد فرد ندارد، تکلم قدرت یا است ناشنوا که شاهدی و متهم صی،خصو مدعی شاکی، برای دادگاه -368 ماده

شاره طریق از را او مقصود   امانت و گویی راست که کند یاد سوگند باید مترجم. کند می انتخاب مترجم عنوان به دارد، دیگر فنی وسایل یا ا

 .ددهن پاسخ کتبی طور به تا نویسد می آنان برای را سؤال دادگاه منشی باشند، شتننو به قادر مذکور افراد چنانچه. کند رعایت را داری

سط محاکمه شروع از پس -361 ماده ستمرار حکم صدور تا محاکمه دادگاه، تو  لزوم قدر به انجامد، طول به محاکمه چنانچه و دارد ا

 .شودمی داده تنفس

 و او نزدیکان از را الزم تحقیقات است، بوده مجنون جرم ارتکاب حین متهم دهد لاحتما رسیدگی، جریان در دادگاه چنانچه -371 ماده

 عقیبت موقوفی قرار صدور به اتهام اصل به نسبت جنون، احراز با و کند می تحصیل را قانونی پزشکی نظریه آورد، می عمل به مطلعان سایر

 .گیردمی تصمیم متهم برای تأمینی اقدامات رعایت با و کندمی مبادرت

 .شودمی اقدام مربوط مقررات طبق باشد، دیه پرداخت مستلزم ماده این مشمول جرایم چنانچه -تبصره

  دشومی استماع باشد، داشته جدیدی مطلب شکایت، موضوع به راجع خصوصی مدعی یا شاکی چنانچه دادرسی، ختم از قبل -371 ماده

  هدد اجازه او وکیل یا متهم به دادرسی، ختم اعالم از پیش است مکلف دادگاه. کند اظهار را خود عقیده تواندمی نیز وی نماینده یا دادستان و

شف در که کند اظهار مطلبی دفاع آخرین در وی وکیل یا متهم هرگاه. کند بیان را خود دفاع آخرین که شد، مؤثر حقیقت ک  لفمک دادگاه با

 .است رسیدگی به

 .کند عقیده اظهار متهم مجرمیت یا برائت خصوص در رأی، اعالم و رسیدگی اتمام از پیش نباید دادگاه قاضی -372 ماده

 .کند دریافت را جدید مدارک و اسناد لوایح، می تواندن رسیدگی، ختم اعالم از پس دادگاه -373 ماده

 رأی صدور -سوم مبحث

 دلها و پرونده محتویات به توجه با و وجدان و شرف بر کیهت با متعال، خداوند از استعانت با دادرسی ختم اعالم از پس دادگاه -374 ماده

سه همان در موجود، صت اولین در امکان عدم صورت در و جل شای به هفته یک ظرف حداکثر و فر   باید دادگاه رأی. کندمی مبادرت رأی ان

 محکومیت موجب مقرر مهلت در رأی دورص از تخلف. است شده صادر آن براساس که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و موجه مستدل،

 .5است چهار درجه تا انتظامی

ضوری رأی، در باید دادگاه -375 ماده  اگر. کند قید را آن مرجع و مهلت و فرجام یا و تجدیدنظر واخواهی، قابلیت و بودن غیابی یا ح

 واخواهی، مانع امر، این کند اعالم فرجام یا جدیدنظرت واخواهی، غیرقابل را آن دادگاه و باشدددد فرجام یا تجدیدنظر واخواهی، قابل رأی

 .نیست خواهیفرجام یا تجدیدنظر

شت در متهم و شود صادر مجازات اجرای تعلیق یا و تعقیب موقوفی یا منع برائت، بر رأی هرگاه -376 ماده شد، بازدا صله با  به بالفا

 .شودمی آزاد دادگاه دستور

شت در تأمین ارقر صدور با متهم هرگاه -377 ماده شد بازدا   نقدی جزای یا و تعزیری شالق حبس، به غیرقطعی حکم موجب به و با

ست او نظرتحت پرونده که قضائی مقام شود، محکوم شت ایام احتساب با باید ا   میزان زا بیش وی تا کند اعالم زندان به را مراتب قبلی، بازدا

 .نماند زندان در محکومیت

  نام با شود می خوانده «دادنامه» که رأی این. شود تایپ یا نویس پاک انشاء، تاریخ از روز سه ظرف حداکثر ایدب دادگاه رأی -378 ماده

 :شودمی ممهور شعبه مهر به و رسد می دادرسان یا دادرسامضای به و شود می درج آن در زیر موارد و شروع متعال خداوند

 رأی. صدور اریخت و دادنامه تاریخ و شماره پرونده، شماره -الف

                                                           
 رئیس قوه قضايیه. 77/11/1800مورخ  دستورالعمل ارزيابی اتقان آراء قضايیبرای اطالع بیشتر ر.ک به  1
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 ایشان. سمت و رأی صادرکننده قضات یا قاضی و دادگاه مشخصات - ب

 آنان. وکالی و دعوی طرفین مشخصات - پ

 رأی. کامل متن و کار گردش – ت

ضای از پیش -371 ماده سلیم و مفاد اعالم دادنامه، ام شت ت صویر یا رونو ست ممنوع آن ت سب امر، این از متخلف. ا  موجب به مورد، ح

 .شودمی محکوم دولتی خدمات از انفصال سال یک تا ماه سه به اداری تخلفات به رسیدگی هیأت یا قضات انتظامی دادگاه حکم

ستان و آنان وکیل یا طرفین به دادنامه -381 ماده ضوری دادگاه رأی که صورتی در و شودمی ابالغ داد  دادن شود، ابالغ طرفین به ح

 .ندارد ضرورت مجدد ابالغ اینصورت، در. است الزامی طرفین به آن صدقم تصویر یا رأی از اینسخه

 .نماید ارسال ابالغ برای را آن دادنامه، امضای از پس روز سه ظرف حداکثر است مکلف دادگاه دفتر مدیر -1 تبصره

 امنیت علیه جرائم در همچنین و تاس حرام آن از شاکی اطالع که باشد مطالبی حاوی دادنامه چنانچه عفت، منافی جرائم در -2 تبصره 

 .نماید استنساخ آن از و یافته اطالع رأی کامل مفاد از تواندمی نفعذی و بوده حضوری دادنامه ابالغ کشور، خارجی و داخلی

شتباهی یا و دهد رخ ایکلمه شدن زیاد یا کم مانند قلمی سهو دادگاه، رأی نوشتن و تنظیم در هرگاه -381 ماده س در ا   صورت بهمحا

شد قطعی رأی چنانچه گیرد، ضای و تجدیدنظرخواهی عدم علت به یا با شده تجدیدنظرخواهی آن از هنوز یا شود قطعی قانونی، مواعد انق   ن

شد، ست به یا خود دادگاه با ستان، یا نفع ذی درخوا صحیحی رأی داد صحیحی رأی. کندمی صادر ت سلیم. شودمی ابالغ نیز ت شت ت   ای رونو

 .شودمی اجراء قطعیت درصورت نیست، اشتباه مورد که قسمتی در دادگاه رأی. است ممنوع جداگانه آراء، از کهری تصویر

صره  صل که مواردی در -1 تب ست، فرجام یا تجدیدنظر واخواهی، قابل دادگاه رأی ا صحیح ا   واخواهی، قابل قانونی، مدت در نیز آن ت

 .باشدمی فرجام یا تجدیدنظر

 .شودمی اعتبار بی نیز تصحیحی رأی شود، نقض فرجام یا تجدیدنظر واخواهی، واسطه به اصلی رأی هرگاه -2 تبصره

 واخواهی و غیابی رأی -پنجم فصل

ستثنای به جرائم، تمام در -416 ماده سات از یک هیچ در او وکیل یا متهم هرگاه دارند، اللهیحق جنبه فقط که جرائمی ا   دادگاه جل

ضر شود حا شد، نفرستاده فاعیهد الیحه یا ن  بر مبنی دادگاه رأی چنانچه صورت، این در. کندمی صادر غیابی رأی رسیدگی، از پس دادگاه با

شد، متهم محکومیت ست ظرف با ست دادگاه همان در واخواهی قابل واقعی، ابالغ تاریخ از روز بی ضای از پس و ا  برابر واخواهی مهلت انق

 .است ماه دو کشور، از خارج مقیم اشخاص برای واخواهی مهلت. است فرجام یا تجدیدنظر قابل مورد حسب مقررات

صره  سه در متهم هرگاه -1 تب سیدگی جل ضر ر صله در و حا سی هنگام یا تنفس فا سیدگی دادگاه شود، غائب موجه عذر بدون دادر  را ر

 .است حضوری شود، می صادر که حکمی صورت این در. دهدمی ادامه

صره  شود، واخواهی آن از مقرر مهلت ظرف که غیابی حکم -2 تب ضای از پس ن   اجراء به فرجام یا تجدیدنظر و واخواهی هایمهلت انق

شته شده واقعی ابالغ دادگاه حکم هرگاه. شودمی گذا شد، ن ست ظرف تواندمی علیهمحکومٌ با  نای در که کند واخواهی اطالع، تاریخ از روز بی

 نسبت اقتضاء صورت در دادگاه این. شودمی اعزام حکم صادرکننده دادگاه به پرونده همراه به الحفظتتح متهم و متوقف رأی، اجرای صورت،

 .کندمی اقدام قبلی تأمین در تجدیدنظر یا تأمین أخذ به

صره    ضروری متهم از تحقیق و نکند اثبات را متهم مجرمیت پرونده، محتویات هرگاه دارند، اللهی حق جنبه فقط که جرائمی در -3 تب

 .کند صادر او برائت بر رأی متهم، حضور بدون تواند می دادگاه نباشد،

سیدگی وقت تعیین با واخواهی، از پس دادگاه -417 ماده سی از پس و کندمی دعوت را طرفین ر صمیم واخواه، دفاعیات و ادله برر  ت

 .ستنی رسیدگی مانع آنان از یک هر یا طرفین حضور عدم. نمایدمی اتخاذ مقتضی
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 احاله -هفتم فصل

 به مورد، حسددب اسددتان، یک دیگر قضددائی حوزه به قضددائی حوزه یک از پرونده احاله کیفری، رسددیدگی از مرحله هر در -418 ماده

ستان تجدیدنظر دادگاه اول شعبه موافقت و مبدأ قضائی حوزه رئیس یا دادستان درخواست ستان یک قضائی حوزه از و ا ستان به ا  به ردیگ ا

 .گیردمی صورت کشور عالی دیوان موافقت و اشخاص همان ضایتقا

ست به مورد حسب احاله مسلح، نیروهای قضائی سازمان صالحیت در جرائم مورد در -تبصره   سازمان رئیس یا نظامی دادستان درخوا

 .شودمی انجام مسلح نیروهای قضائی سازمان رئیس موافقت با استان قضائی

 :گیردمی صورت زیر ردموا در احاله -411 ماده

 .باشند داشته اقامت دیگری دادگاه حوزه در متهمان بیشتر یا متهم -الف

  وعموض به بتواند ترآسان آن، وقوع محل به بودن نزدیک علت به دیگر دادگاه که نحوی به باشد، دور صالح دادگاه از جرم وقوع محل - ب

 .کند رسیدگی

 .شود خصوصی مدعی یا و شاکی حرج و عسر موجب که باشد تیکیفی به نباید پرونده احاله -تبصره

شنهاد به بنا عمومی، امنیت و نظم حفظ منظور به قبل، ماده در مذکور موارد بر عالوه -421 ماده ضائیه قوه رئیس پی ستان یا ق   لک داد

 .شودمی احاله دیگر قضائی حوزه به رسیدگی کشور، دیوانعالی تجویز و کشور

  ایترع و عمومی امنیت و نظم حفظ منظور به تواندمی سازمان این رئیس مسلح، نیروهای قضائی سازمان صالحیت در مجرائ در -تبصره 

 .کند احاله دیگر قضائی حوزه به را پرونده مسلح، نیروهای مصالح

 دادرس رد -هشتم فصل

 :کنند دادرس رد ایراد موارد این در توانندمی نیز دعوی طرفین و کند امتناع رسیدگی از باید زیر موارد در دادرس -421 ماده

 .دباش داشته وجود جرم؛ معاون یا شریک یا دعوی طرفین از یکی و دادرس بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت -الف

 .شدبا وی همسر امور یا دادرس امور مباشر طرفین، از یکی یا باشد دعوی طرفین از یکی مخدوم یا قیم دادرس، - ب

 .باشند جرم معاون یا شریک یا دعوی طرفین از یکی وارث او، فرزند یا و همسر دادرس، - پ

 .باشد بوده طرفین از یکی شاهد یا کرده ماهوی اظهارنظر سمتی یا عنوان هر تحت قبالً کیفری امر همان در دادرس - ت

سر مادر، و پدر دادرس، بین - ث سر مادر، و پدر یا ویدع طرفین از یکی و او فرزند یا و هم  کیفری یا حقوقی دعوای او، فرزند یا و هم

 .باشد نگذشته سال دو از بیش قطعی، رأی صدور تاریخ از و بوده مطرح سابق در یا باشد مطرح

 .باشند داشته مطروحه موضوع در شخصی نفع او فرزند یا و همسر دادرس، - ج

 .شودمین محسوب دادرس رد جهات از انتظامی شکایت - تبصره

 دادرس به رسیدگی و کندمی امتناع رسیدگی از بپذیرد، را آن دادرس هرگاه. آید عمل به رأی صدور از قبل تا باید رد ایراد -422 ماده

  قضائی جعمر نزدیکترین به رسیدگی برای پرونده دیگر، شعبه یا البدلعلی دادرس نبودن صورت در. شودمی ارجاع دیگر شعبه یا البدلعلی

 5.شودمی فرستاده عرض هم

                                                           
از جهات رد ، قرار امتناع از  یکيکه دادرس دادگاه به سبب وجود  یموارد در؛  کشور یعال وانيد یعموم أتهی 1808،3،71 مورخ 280شماره  هيرأی وحدت روموجب ب 1

از  دادرس صادر کننده قرار امتناع رییگردد ؛ تغ یدادگاه هم عرض ارجاع م نيتر کي، پرونده به نزد گريشعبه د ايو به علت نبودن دادرس و  دينما یم یصادر یدگیرس
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  مذکور قرار. دهد ادامه رسیدگی به و کند صادر را ایراد رد قرار روز سه ظرف است مکلف نکند، قبول را رد ایراد دادرس هرگاه -423 ماده

 .شودمی رسیدگی نوبت از خارج اعتراض این به. است صالح مرجع در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف

  متهم یا خصوصی مدعی شاکی،. کنند امتناع رسیدگی از دادرس، رد جهات وجود صورت در باید نیز دادسرا قضائی مقامات -424 ماده

 و دگیرسی از بازپرس یا دادستان ایراد، قبول صورت در. کنند اعالم او به کتبی صورت به را مراتب و رد را بازپرس یا دادستان توانندمی نیز

  دبای صورت، این غیر در و می شود محول دیگر بازپرس یا دادستان جانشین به مورد، حسب رسیدگی و نماید می ناعامت موضوع در مداخله

  صالح دادگاه به است، شده مقرر قرارها سایر به اعتراض برای که مهلتی در تواند می رد مدعی. شود ابالغ رد، مدعی به و صادر ایراد رد قرار

 .است قطعی مورد این در دادگاه رأی. کند اعتراض جرم به رسیدگی برای

 .نیست مقدماتی تحقیقات انجام مانع ایراد، رد قرار صدور - تبصره

ــ 425 ماده شکیل ـ ضی ت سیدگی شودمیدر مواردی که دادگاه با تعدد قا ضو از ر شود و آن ع ضاء ایراد رد  سبت به یکی از اع ، هرگاه ن

کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه و مبادرت به رسیدگی می شودمیل امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمی

صادر می سیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را  ضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض ر ضور ع شعبه بدون ح ضای  کند. هرگاه تعداد باقیمانده اع

ضای عل شند و امکان انتخاب اع شعبه دیوانیدر اکثریت نبا سیدگی به ایراد در  شد، ر شته با سیدگی به ایراد وجود ندا عالی البدل نیز برای ر

  . شودمیعرض ارجاع آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعمل میکشور به

 آراء به اعتراض -چهارم بخش

 کلیات -اول از فصل

ــ426ماده ست، جز در دا ـ ست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری ا سیدگی به درخوا صالح برای ر ستان مرجع  دگاه تجدیدنظر ا

صالحیت دیوان شکیل مواردی که در  ستان ت ستان در مرکز هر ا شد. دادگاه تجدیدنظر ا شور با شودعالی ک . این دادگاه دارای رئیس و دو می 

 عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.دیوانمستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب 

سوب قطعی که زیر موارد در جز کیفری هایدادگاه آراء -427 ماده سب شود،می مح ستان تجدیدنظر دادگاه در مورد ح  حوزه همان ا

 :است فرجام قابل کشور عالی دیوان در یا و تجدیدنظر قابل قضائی

 .باشد هشت درجه تعزیری جرائم -الف

 .باشد کامل دیه دهم یک از کمتر آنها جمع یا میزان که درصورتی ارش، یا دیه پرداخت مستلزم ئمجرا -ب

 .است اولیه قانونی مجازات همان تجدیدنظر، قابلیت معیار حبس، جایگزین هایمجازات مورد در -1 تبصره

صره  ست حکم صدور تعویق و اناطه تعقیب، یموقوف و منع قرارهای یا برائت، محکومیت، از اعم تجدیدنظر، قابل آراء -2 تب  رد قرار. ا

 5.باشد خواهیتجدیدنظر قابل دعوی، اصل به راجع رأی که است حکم این مشمول درصورتی تجدیدنظرخواهی، یا واخواهی درخواست

                                                           
 یعموم أتهی 81/17/1807مورخ  88شماره  هيوحدت رو یلحاظ رأو  یاو انقالب در امور مدن یعموم یدادگاه ها یدادرس نيیآقانون  70با توجه به مالک ماده  یدگیرس
 .نخواهد بود هیدادگاه مرجوع ال تیصالح یکشور ناف یعال وانيد
 یهادادگاه یدادرس نيیقانون آ 0مطابق قسمت دوم ماده  نکهيبه ا نظر؛  کشور یعال وانيد یعموم أتیه 11/12/1800مورخ  200شماره  هيرو وحدت یرأبموجب  -1

از  یکيم که حک نيدر زمان صدور آن است و ا یمجر نیو فرجام تابع قوان دنظرياعتراض، تجد تیقابل ثیآراء صادره از ح 1820مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم
مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده « الف»سبب حکم مندرج در بند  نیاست و به هم یجار زین یفریحقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور ک کنندهنیقواعد تضم

م در زمان جر یبا توجه به درجه مجازات قانون یفریکدادگاه  یچنانچه رأ ن،يمنصرف از قاعده مذکور است. بنابرا ت،یمربوط به صالح نیقوان یفور یبر اجرا یمبن 1807
فرجام  تیدر قابل یریتأث ديموجب قانون جدباشد، کاهش مجازات بهکشور  یعال وانيدر د ، قابل فرجام1807مصوب  یفریک یدادرس نيیقانون آ 073صدور، مطابق ماده 

 ندارد. یرأ
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 :دارند فرجام یا تجدیدنظر درخواست حق زیر اشخاص -433 ماده

 .وا قانونی نماینده یا وکیل علیه،محکومٌ – الف

 .آنان قانونی نماینده یا وکیل یا و خصوصی مدعی یا شاکی - ب

 .مجازات تناسب عدم یا و قانون با رأی انطباق عدم متهم، برائت جهت از دادستان -پ

 :است زیر شرح به تجدیدنظرخواهی جهات -434 ماده

 .دادگاه استنادی مدارک یا ادله اعتبار عدم ادعای -الف

 .قانون با رأی بودن مخالف ادعای -ب

 .دادرس رد جهات از یکی وجود یا رأی صادرکننده دادگاه صالحیت عدم ادعای -پ

 .ابرازی ادله به دادگاه توجه عدم ادعای -ت

رسیدگی  هم آن به دیگر، جهت وجود صورت در آید، عمل به ماده این در مذکور جهات از یکی استناد به تجدیدنظرخواهی اگر -تبصره 

 .شودمی

 آن هب نسبت و واقع خواهی فرجام یا تجدیدنظرخواهی مورد آنچه به نسبت فقط کشور عالی دیوان و استان تجدیدنظر اهدادگ -435 ماده

 .کندمی رسیدگی است، شده صادر رأی

ست با رأی کیفری جنبه به راجع طرفین خواهی فرجام یا خواهیتجدیدنظر -436 ماده سی هزینه پرداخت و کتبی درخوا  مقرر دادر

 دنیم دادرسی آیین قانون مطابق دادرسی هزینه پرداخت و دادخواست تقدیم مستلزم جرم، از ناشی زیان و ضرر به نسبت و گیردیم صورت

 .است

 تلزممس توأمان، صورت به جرم از ناشی زیان و ضرر و کیفری محکومیت به نسبت علیهمحکومٌ خواهیفرجام یا تجدیدنظرخواهی -تبصره 

 .نیست مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت و حقوقی امر در دادرسی هزینه پرداخت

سار مدعی خواه،فرجام یا تجدیدنظرخواه هرگاه -437 ماده سی هزینه پرداخت از اع شی زیان و ضرر دعوای دادر   دادگاه شود، جرم از نا

 .کندمی رسیدگی نوبت از خارج ادعاء این به نخستین رأی صادرکننده

 امری در فرجام یا تجدیدنظر مرحله دادرسی هزینه پرداخت از مورد حسب باشد، زندانی خواهفرجام یا ظرخواهتجدیدن هرگاه -438 ماده

 .گرددمی معاف است، زندانی آن موجب به که

ست مورد، حسب باید خواهفرجام یا تجدیدنظرخواه -431 ماده ست یا درخوا   یا نخستین رأی صادرکننده دادگاه دفتر به را خود دادخوا

 خواهفرجام ای تجدیدنظرخواه نام بر مشتمل رسیدی و کند ثبت را آن بالفاصله باید زندان یا دادگاه دفتر.کند تسلیم زندان دفتر یا و تجدیدنظر

 فرجام و تجدیدنظر درخواست یا دادخواست در را تاریخ و شماره همان و بدهد کنندهتقدیم به ثبت شماره و تسلیم تاریخ او، دعوای طرف و

سوب خواهی فرجام یا تجدیدنظر تاریخ مزبور تاریخ. کند درج ستان تجدیدنظر دادگاه دفتر. شود می مح ست مکلف زندان یا ا  بتث از پس ا

 .کند ارسال نخستین رأی صادرکننده دادگاه به را آن بالفاصله فرجام، یا تجدیدنظر تقاضای

  یا هبالفاصل نخستین، رأی صادرکننده دادگاه دفتر گیرد، صورت مقرر مهلت در خواهیفرجام یا خواهیتجدیدنظر کهصورتی در -تبصره 

 .کندمی ارسال کشور عالی دیوان یا استان تجدیدنظر دادگاه به مورد، حسب را پرونده نقص، رفع از پس

  دادگاه دفتر مدیر باشددد، قانونی شددرایط از یکی فاقد خواهی فرجام یا تجدیدنظرخواهی دادخواسددت یا درخواسددت هرگاه -441 ماده

ستین، ست به را آن نقایص روز، دو ظرف نخ ست یا کنندهدرخوا   نقایص ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف تا کند می اخطار و اعالم دهنده دادخوا
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ست که صورتی در و نگیرد صورت نقص رفع مقرر، مهلت در چنانچه. کند رفع را مذکور ست یا درخوا  از جخار فرجام یا تجدیدنظر دادخوا

  عتراضا قابل مورد حسب قرار این. کند صادر را مقتضی قرار تا رساندمی دادگاه رئیس نظر به را پرونده دفتر، مدیر شود، تقدیم قانونی مهلت

 .است کشور عالی دیوان یا و استان تجدیدنظر دادگاه در

ست خواهفرجام یا تجدیدنظرخواه هرگاه -441 ماده ست یا درخوا سترد را فرجام یا تجدیدنظر دادخوا  رأی صادرکننده دادگاه کند، م

ستین، ست رد قرار نخ ست ابطال یا درخوا سال فرجام یا تجدیدنظر مرجع به پرونده چنانچه. کند می صادر را فرجام یا تجدیدنظر دادخوا  ار

 در. شودمی صادر کشور عالی دیوان یا استان تجدیدنظر دادگاه توسط فرجام یا تجدیدنظر دادخواست ابطال یا درخواست رد قرار باشد، شده

 .نیست پذیرفته مجدد، فرجام یا تجدیدنظر دادخواست یا درخواست حال، هر

  اندتومی علیهمحکومٌ باشد، نکرده تجدیدنظر درخواست صادره حکم از دادستان که صورتی در تعزیری هایمحکومیت تمام در -442 ماده

سقاط را خود تجدیدنظرخواهی حق حکم، صادرکننده دادگاه به رجوع با تجدیدنظرخواهی مهلت پایان از پیش ست یا ا  را تجدیدنظر درخوا

 هارمچ یک تا و رسیدگی موضوع به دادستان حضور با العادهفوق وقت در دادگاه صورت، این در. کند مجازات تخفیف تقاضای و نماید مسترد

 5 .است یقطع دادگاه حکم این. کندمی کسر را شده تعیین مجازات

 .است قطعی شود،می صادر تجدیدنظر مرحله در که آرائی -443 ماده

 استان تجدیدنظر دادگاه رسیدگی کیفیت -دوم فصل

ستان تجدیدنظر دادگاه به وصول از پس هاپرونده -448 ماده   اتمقرر رعایت و رایانه واحد تأسیس صورت در یا کل دفتر در ترتیب به ا

  یا و او عاونم یا استان دادگستری کل رئیس وسیله به دادگاه، شعب ترتیب رعایت با و شودمی ثبت واحد این در یکیالکترون دادرسی به راجع

  ایهرایان سامانه که قضائی هایحوزه در ایرایانه سامانه طریق از وصول ترتیب و شعب تخصص رعایت با وی انتخاب به شعب رؤسای از یکی

 .شودمی ارجاع دارند،

صول ترتیب به دادگاه -441 ماده سیدگی نوبت به هاپرونده و سیدگی قانون، موجب به که مواردی در مگر کند،می ر  نوبت از خارج ر

 .باشد ضروری

  دادگاه موافقت و کیفرخواست صادرکننده دادستان درخواست با شود، عمومی احساسات شدن دارجریحه موجب که جرائمی به - تبصره 

 2.شودمی رسیدگی نوبت از رجخا استان، تجدیدنظر

  ظرتجدیدن دادگاه اعضای از یکی به نوبت به یا و کندمی تهیه را آن جامع گزارش و بررسی را ارجاعی هایپرونده شعبه، رئیس -451 ماده

ستان ضو، این. دهدمی ارجاع ا ضمن که را پرونده گزارش ع سی و آن جریان مت صوص در کامل برر  آن قانونی جهات و تجدیدنظرخواهی خ

 :دنمایمی تصمیم اتخاذ زیر شرح به دادگاه سپس و شودمی درج پرونده در گزارش این خالصه. کندمی قرائت دادگاه جلسه در و تهیه است،

  صادر دادگاه یا کیفرخواست صادرکننده دادسرای نزد را پرونده و کندمی صادر نقص رفع قرار باشد، ناقص تحقیقات که صورتی در -الف

ستدمی رأی ندهکن ستور انجام از پس تا فر ستان، نظرتجدید دادگاه د  ودخ تواندمی تجدیدنظر دادگاه یا و کند اعاده نظر اظهار بدون را آن ا

 .نماید تحقیقات انجام به مبادرت

                                                           
های قانون آيین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت 007ماده :  رکشوعالی عمومی ديوان  هیأت 71/10/1803مورخ  227روية شمارة  رأی وحدت -1

علیه حق تجديدنظرخواهی خود را اسقاط يا درخواست را مسترد نمايد دادگاه تعزيری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجديدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ
 نمايد. از اين رو از شمولدهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف مییدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف میبه موضوع رس

ی کرمان که با اين نظر انطباق دارد خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقالب اسالم 17/12/1800 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 00مقررات تبصره ماده 
 .شودمیبه اکثريت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

 ريیس قوه قضايیه. 70/8/1800مصوب های قضايی در دادگستری دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پروندهبه  ر.ک -7
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شد قرار نوع از صادره رأی هرگاه -ب   و تأیید را آن باشد، شده صادر مقررات مطابق قرار و نباشد ضروری دیگر اقدامات یا تحقیقات و با

 به یرسیدگ برای پرونده باشد، داشته نقض به عقیده تجدیدنظر دادگاه علت هر به چنانچه و شودمی اعاده قرار کننده صادر دادگاه به پرونده

 .کند رسیدگی نوبت از خارج است مکلف دادگاه، آن و شودمی اعاده قرار صادرکننده دادگاه

 مرجع به را پرونده و نقض را رأی استان، تجدیدنظر دادگاه شود، صادر ندارد محلی یا ذاتی صالحیت که گاهیداد توسط رأی هرگاه -پ

 .کندمی اعالم رأی صادرکننده دادگاه به را مراتب و ارسال صالح

 اتجه سایر یا و عمومی عفو شمول لحاظ به یا نبوده جرم ثبوت، فرض به شده محکوم آن ارتکاب اتهام به علیهمحکومٌ که عملی اگر -ت

 .کندمی صادر مقتضی رأی نباشد، تعقیب قابل متهم قانونی

های حدود، قصدداص و جرائم غیرعمدی مسددتوجب در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مسددتوجب مجازات - ث

در جرائم تعزیری درجه شددش و هفت در صددورت محکومیت به طور مطلق و بیش از نصددف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشددد به

شان  ضور صی را که ح شخا سیدگی، طرفین و ا ستور تعیین وقت ر صدور د ضاء، دادگاه تجدیدنظر با  صورت اقت سایر جرائم در  حبس و در 

ست احضار می شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضوکند. طرفین میضروری ا ضر  شخصاً حا ر یا عدم معرفی وکیل مانع از توانند 

 رسیدگی نیست.

  اندادست حضور با رسیدگی است، طرفین احضار و وقت تعیین مستلزم استان، تجدیدنظر دادگاه در رسیدگی که مواردی در -451 ماده

 :شودمی امانج زیر ترتیب به قانون این( 155) ماده رعایت با و وی دادیاران یا معاونان از یکی یا استان مرکز شهرستان

 دادگاه. اعضای از یکی توسط شده انجام اقدامات و تحقیقات و پرونده گزارش قرائت -الف

 آنان. دفاعیات استماع و مستشار یا رئیس توسط طرفین از تحقیق و الزم سؤاالت طرح -ب

 لزوم. صورت در مطلعان و شهود از اطالع کسب - پ

 آنان. وکالی یا متهم دفاعیات آخرین و خصوصی مدعی یا شاکی اظهارات تماعاس و او نماینده یا دادستان عقیده اظهار -ت

 نچهچنا. شودمی اجراء شعبه مستشاران از یکی توسط او تعیین با یا دادگاه رئیس توسط محلی تحقیق و محل معاینه قرار -452 ماده

ضائی حوزه از خارج قرار، اجرای محل ستان مرکز ق شد، ا س تجدیدنظر دادگاه با ست مربوط محل دادگاه از را قرار اجرای تواندمی تانا   درخوا

  جرایا درخواست محل، نخستین دادگاه به قضائی نیابت اعطای با باشد، دیگری استان قضائی حوزه در قرار اجرای محل که درصورتی و کند

 .نماید قرار

  بازداشت یا زندان مسؤول به را او اعزام دستور بداند، زمال است زندانی که را شخصی حضور استان، تجدیدنظر دادگاه هرگاه -453 ماده

شتگاه یا زندان چنانچه. کندمی صادر گاه شد، دیگری محل در بازدا سب با تواندمی دادگاه با ضائی مرجع موافقت ک  وی نظرتحت متهم که ق

 .شود دارینگه دادگاه محل نزدیک زندان در رسیدگی پایان تا موقت طور به زندانی متهم که دهد دستور است، زندانی

 مرحله مقررات و قواعد مطابق اسدتان تجدیدنظر دادگاه در ترتیبات سدایر و رأی صددور ادله، به رسدیدگی جلب، احضدار، -454 ماده

 .است نخستین

 :کندمی تصمیم اتخاذ زیر شرح به دادرسی ختم اعالم و رسیدگی جلسه تشکیل از پس استان تجدیدنظر دادگاه -455 ماده

شد شده صادر قانون طبق و پرونده در موجود ادله مطابق تجدیدنظرخواهی مورد رأی هرگاه -الف   دادگاه به را پرونده و تأیید را رأی با

 .کندمی اعاده رأی صادرکننده
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 رأی کند، احراز را متهم برائت دلیل، هر به اسدددتان، تجدیدنظر دادگاه یا نباشدددد تعقیب قابل قانونی جهات به متهم هرگاه - ب

سته   دانیزن علیهمحکومٌ چنانچه و باشد نکرده تجدیدنظر درخواست علیه محکومٌ هرچند کند،می صادر مقتضی رأی و نقض را تجدیدنظرخوا

 .شودمی آزاد فوری دادگاه دستور به باشد،

سته رأی چنانچه - پ شخیص قانون مخالف را تجدیدنظرخوا ستدالل با دهد ت ستند و مبانی ذکر و ا   ماهیت، در و نقض را آن قانونی، م

 .کندمی رأی انشای

صره  شریفات رعایت عدم - تب سی، ت ست، رأی نقض موجب دادر شریفات آنکه مگر نی شد اهمیت از ای درجه به مذکور ت  موجب که با

 .شود رأی اعتباریبی

  مدعی زیان و ضرر و جرم با تأمین قرار یا دباش نشده أخذ تأمین متهم از و شود تجدیدنظر درخواست صادره رأی از هرگاه -456 ماده

  تأمین ،متهم یا و خصوصی مدعی یا شاکی دادستان، درخواست به یا رأساً اقتضاء صورت در استان تجدیدنظر دادگاه نباشد، متناسب خصوصی

 .است قطعی تصمیم این و کندمی أخذ متناسب

سته رأی اگر -457 ماده صات تعیین نظر از تجدیدنظرخوا شخ س قانون، با عمل تطبیق مجازات، میزان و نوع تعیین یا طرفین م  اباحت

 الحاص را رأی استان، تجدیدنظر دادگاه نسازد، وارد لطمه رأی، اساس به که باشد اشتباهی متضمن آن، نظیر مواردی یا و خسارت یا بهمحکومٌ

 .دهدمی نخستین دادگاه به را الزم تذکر و کندمی تأیید را آن و

ستان تجدیدنظر دادگاه -458 هماد سته حکم در مقرر تربیتی و تأمینی اقدامات یا تعزیری مجازات تواندنمی ا ش را تجدیدنظرخوا   دیدت

شته مقرر قانون که باشد میزانی حداقل از کمتر قانونی، جهات برخالف نخستین حکم در مقرر مجازات که مواردی در مگر کند،  رام این و دا

 حداقل نتعیی به نسبت حکم، تصحیح با استان تجدیدنظر دادگاه موارد، این در. باشد گرفته قرار دادستان یا و شاکی اهیخوتجدیدنظر مورد

 .کندمی اقدام است، داشته مقرر قانون که مجازاتی

 نحو به تواندیم حکم اسداس تأیید ضدمن بداند، مجازات تخفیف مسدتحق را علیهمحکومٌ اسدتان، تجدیدنظر دادگاه هرگاه -451 ماده

 .باشد نکرده تجدیدنظر تقاضای علیهمحکومٌ هرچند دهد، تخفیف قانون حدود در را او مجازات مستدل

 حداکثر و فرصت اولین در امکان عدم صورت در و جلسه همان در رسیدگی، ختم از پس است مکلف استان تجدیدنظر دادگاه -461 ماده

 .است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب مقرر مهلت در رأی صدور از تخلف. کند رأی انشای هفته، یک ظرف

ستان تجدیدنظر دادگاه رأی که مواردی در -461 ماده شد متهم محکومیت بر ا سی مراحل از یک هیچ در او وکیل یا و متهم و با   دادر

ستین ضر تجدیدنظر و نخ ضیه یا دفاعیه الیحه و نبوده حا شد، نداده هم اعترا ستان تجدیدنظر اهدادگ رأی با ست ظرف ا  بالغا از پس روز بی

 .است قطعی شود، می صادر مرحله این در که رأیی. است دادگاه همان در رسیدگی و واخواهی قابل او، وکیل یا متهم به واقعی

 تربیتی و تأمینی اقدامات و کیفری احکام اجرای -پنجم از بخش

 کلیات -اول فصل

 که مناطقی در وی نظارت و ریاسدت تحت «کیفری احکام اجرای معاونت»و اسدت دادسدتان رعهدهب کیفری احکام اجرای -484 ماده

 .است وظیفه این دارعهده دادسرا در میدهد، تشخیص قضائیه قوه رئیس

 .باشد احکام اجرای برای تخصصی واحدهای یا واحد دارای ضرورت صورت در تواندمی کیفری، احکام اجرای معاونت -1 تبصره
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صویب با تواندمی آن از واحدی یا کیفری احکام اجرای معاونت -2 هتبصر  ضائیه قوه رئیس ت  رمستق کیفری مؤسسات یا و هازندان در ق

ستقرار شیوه. شود ست اینامهآیین موجب به آنها وظایف اجرای و ا سط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش ظرف که ا  وزیر تو

 5د.رسمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان رئیس همکاری با دادگستری

 .است البدلعلی دادرس با وی غیاب در و دادگاه رئیس عهده به کیفری احکام اجرای بخش، قضائی حوزه در -3 تبصره

 در تیددددمراقب مأمور و اجراء مأمور اجتماعی، مددکار کیفری، احکام اجرای قاضی الزم تعداد به کیفری احکام اجرای معاونت -485 ماده

 .دارد اختیار

 .باشد داشته قضائی خدمت سابقه سال سه حداقل باید کیفری احکام اجرای قاضی -تبصره

ضائیه قوه -486 ماده شکیالت اجتماعی، مددکاران وظایف انجام منظور به ق سبی ت  حوزه در را «یاجتماع مددکاری» عنوان تحت منا

 .نمایدمی ایجاد شهرستان هر قضائی

صیالن فارغ بین از اجتماعی مددکاران -487 ماده شته التح سی، تربیتی، علوم اجتماعی، مددکاری هایر شنا سی، جامعه روان  جرم شنا

 .شوندمی استخدام وحقوق شناسی

 .است اجتماعی مددکاری رشته التحصیالن فارغ با اولویت مذکور، هایرشته در -تبصره

 :شودمی تشکیل زیر وظایف انجام برای بخشودگی و عفو و کیفری سجل واحد کیفری، احکام اجرای معاونت هر در -488 ماده

 2فراری. محکومان و متواری و تعقیب تحت متهمان خطرناک، مجرمان اطالعاتی بانک ایجاد -الف

صویر و انگشت اثر و دقیق مشخصات درج و ثبت با کیفری مؤثر های محکومیت در علیهمحکومٌ کیفری سجل برگ تنظیم -ب  به یو ت

 الکترونیکی. صورت

 مقررات. طبق محکومان مجازات تخفیف یا عفو پیشنهاد نیز و علیهمحکومٌ عفو درخواست ارسال و ثبت -پ

 سجل کیالکترونی شبکه اندازی راه و تشکیل چگونگی و اطالعات این به دسترسی امکان مشخصات، این تنظیم و ثبت ترتیب -1 تبصره 

سی به راجع مقررات رعایت با کیفری ست اینامهآیین موجب به و الکترونیکی دادر  ونقان این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش ظرف که ا

سط ستری وزیر تو شور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان رئیس همکاری با دادگ ص به و شودمی تهیه ک   ضائیهق قوه رئیس ویبت

 1رسد.می

 .گیردصورت می امنیتی و اطالعاتی نهادهای و انتظامی نیروی همکاری با ماده این( ب) و( الف) بندهای موضوع اقدامات -2 تبصره

 :از است عبارت کیفری احکام اجرای قاضی وظایف -481 ماده

 آنها. اجرای شیوه بر نظارت و کیفری االجرایالزم احکام اجرای دستور صدور -الف

 زندانیان. به راجع امور در هازندان بر نظارت -ب

 مقررات. و قوانین مطابق مشروط آزادی و عفو شرایط واجد زندانیان درباره نظر اعالم -پ

 مقررات. و قوانین براساس محکومان به مرخصی اعطای - ت

                                                           
 ، مصوبوظايف معاونت اجرای احکام کیفری يا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفرینامه اجرايی شیوه استقرار و اجرای آيینبه  ر.کبرای اطالع بیشتر،  -1

 ريیس قوه قضايیه. 70/17/1800

 .ريیس قوه قضايیه 70/10/1802، مصوب دارای و سابقهنترل مجرمان حرفهدستورالعمل اجرايی کبرای اطالع بیشتر، رجوع شود به  -7
 ريیس قوه قضايیه. 78/12/1803يی ، مصوب رجوع شود به آيین نامه سجل قضا - 8
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صمیم اتخاذ - ث سمی های بیماری و روانی هایبیماری به مبتالیان سالمند، محکومان درباره ت  محکوم افراد سایر و العالج صعب ج

 مقررات. و ضوابط اساس بر درمانی مراکز در آنها برای بستری اجازه صدور قبیل از ویژه، توجه و مراقبت به نیازمند

ضع هامجازات اجرای برای مقررات و قوانین موجب به که وظایفی سایر اجرای -ج ض عهده بر یا شده و   ناظر یا کیفری احکام اجرای یقا

 .است گرفته قرار زندان

 :شودمی گذاشته اجراء موقع به ابالغ از پس زیر موارد در کیفری آراء -411 ماده

 .کندمی صادر نخستین دادگاه که قطعی رأی -الف

 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 شده

 .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

ضی هرگاه -411 ماده ستان اطالع با را مراتب نداند، االجراء الزم قانونی لحاظ از را صادره رأی کیفری، احکام اجرای قا   دادگاه به داد

 .کندمی اقدام دادگاه تصمیم مطابق و اعالم قطعی رأی صادرکننده

شخاص درخصوص رأی، هرگاه -412 ماده شد صادرشده متعدد ا ست یا و اعتراض آنان از بعضی مقرر موعد در و با   یا تجدیدنظر درخوا

 .است االجراءالزم بقیه درمورد فرجام یا رتجدیدنظ یا و اعتراض مهلت گذشت از پس باشند، کرده فرجام

ست یا و اعتراض -413 ماده سمت یک درباره فرجام یا تجدیدنظر درخوا سمت سایر اجرای از مانع رأی، از ق  آن االجرای الزم های ق

 .نیست

 که مواردی در مگر شود،نمی متوقف وجه هیچ به و می شود شروع کیفری احکام اجرای قاضی دستور با رأی اجرای عملیات -414 ماده

 .نماید مقرر قانون

 باید رأی اجرای قانون، طبق که مواردی در و شودمی اجراء کیفری احکام اجرای قاضی نظارت تحت و دستور به کیفری آراء -415 ماده

 ذکر مستلزم آنان بر قانون ولشم که نهادهایی و هاسازمان و غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه توسط

 نهاآ اقدامات و اجراء چگونگی بر الزم، تعلیمات ارائه و اجراء دستور صدور ضمن کیفری، احکام اجرای قاضی آید، عمل به است نام تصریح یا

 .دارد نظارت

  و دولتی هایشرکت و مؤسسات ،هاخانه وزارت مستخدمان و مقامات نظامی، و انتظامی نیروهای دادگستری، ضابطان تمام -416 ماده

ستلزم آنان بر قانون شمول که نهادهایی و هاسازمان و غیردولتی عمومی نهادهای صریح یا ذکر م ست، نام ت   مکلفند خود وظایف حدود در ا

ستور ضی د ست آن اجرای با مرتبط که رأی اجرای مقام در را کیفری احکام اجرای قا  بر عالوه ماده، این مقررات از متخلف. کنند رعایت ا

 .شودمی محکوم نیز قانونی مقرر مجازات به اداری، و انتظامی تعقیب

ست، قطعی رأی صادرکننده دادگاه با رأی از اجمال و ابهام رفع -417 ماده شکاالت رفع اما ا  موازین رعایت با رأی اجرای به مربوط ا

 .شودمی اجراء او ظرن زیر رأی که است کیفری احکام اجرای قاضی با قانونی، و شرعی

  قاضی اجراء، شیوه تعیین عدم صورت در و شود می اجراء ترتیب همان به گردد، تعیین دادنامه در رأی اجرای شیوه هرگاه -418 ماده

 .کندمی اجراء را رأی قانونی، مقررات مطابق کیفری احکام اجرای
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 حوهن ارتکابی، بزه اجتماعی تبعات و آثار لحاظ به صورتیکه در یا قانونی الزام موارد در مگر است، ممنوع مجازات علنی اجرای -411 ماده

 و دهد تشخیص ضروری را مجازات علنی اجرای دادستان پیشنهاد به یا خود دادگاه دیگران، یا او تجری بیم و مرتکب سوابق و جرم ارتکاب

 .کند تصریح رأی در را مجازات علنی اجرای

 را علیهمحکومٌ تا شودمی اخطار گذاروثیقه یا کفیل به حضور، عدم صورت در و شودمی احضار رأی اجرای برای علیهمحکومٌ -511 ماده

 .کند صادر را علیهمحکومٌ جلب دستور زمان هم طور به تواندمی کیفری احکام اجرای قاضی صورت، این در. کند تسلیم رأی اجرای برای

شد، علیهمحکومٌ نشد مخفی یا فرار بیم که صورتی در -تبصره  ضی با  ابتداء زا پرونده، در دلیل ذکر با تواند می کیفری احکام اجرای قا

 .کند صادر را علیهمحکومٌ جلب دستور

 :افتدمی تعویق به احکام اجرای قاضی دستور و تشخیص به زیر موارد در مجازات اجرای -511 ماده

 بارداری. دوران - الف

 ماه. شش تا حداکثر زایمان از پس - ب

 سالگی. دو سن به طفل رسیدن تا حداکثر شیردهی دوران - پ

 استحاضه. یا حیض ایام در شالق مجازات اجرای - ت

  وی بهبودی در تأخیر یا و بیماری تشدید موجب مجازات اجرای و باشد مبتال روانی یا جسمی بیماری به علیهمحکومٌ هرگاه -512 ماده

 عزیریت جرائم در چنانچه. اندازدمی تعویق به را مجازات اجرای بهبودی، زمان تا قانونی پزشکی نظر کسب با کیفری احکام اجرای قاضی شود،

شد، بیمار بهبودی به امیدی ضی نبا  ذکر با مجازات، اعمال برای آن بودن مانع و علیهمحکومٌ بیماری احراز از پس کیفری، احکام اجرای قا

 .کندمی ارسال قطعی رأی صادرکننده مرجع به مجازات و بیماری نوع گرفتن نظر در با دیگر مناسب ازاتمج به تبدیل برای را پرونده دلیل،

 ضمن کیفری، احکام اجرای قاضی باشد، داشته فوریت مجازات اجرای تعویق و شود حادث بیماری مجازات، اجرای حین هرگاه - تبصره 

 .کندمی داماق ماده این مقررات طبق آن، اجرای توقف دستور صدور

 تعویق به حکم اجرای افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتال قطعی، حکم صدور از پس تعزیری، جرائم در علیه محکومٌ هرگاه -513 ماده

 .شودمی وصول علیه محکومٌ اموال از که مالی هایمجازات مورد در مگر افتد؛ می

صره   در بهبودی تا جنون صددورت در برد،می سددر به حبس در نقدی زایج پرداخت عدم علت به که کسددی یا حبس به محکوم - تب

 .شودمی محاسبه وی محکومیت مدت جزء ایام این. شودمی نگهداری دیگری مناسب مکان یا روانی بیمارستان

ضائیه قوه رئیس هرگاه حبس، مجازات غیر در -514 ماده شنهاد برای علیهمحکومٌ مجازات تخفیف یا عفو با ق  تموافق رهبری ممقا به پی

 .شودمی متوقف حکم اجرای دهد، حکم اجرای توقف دستور و کند

 .کندمی صادر اجراء موقوفی قرار کیفری احکام اجرای قاضی شود،می موقوف رأی اجرای مقررات، مطابق که مواردی در -515 ماده

 جرم ارتکاب وسیله که اموالی و اشیاء ضبط کاماح اجرای و خصوصی مدعی یا شاکی حقوق در مجازات اجرای شدن موقوف -516 ماده

 .باشد قانونی مجازات نسخ مجازات، اجرای شدن موقوف علت اینکه مگر داشت، نخواهد تأثیری است، شده تحصیل جرم ارتکاب از یا و بوده

ستلزم مجازات اجرای چنانچه -517 ماده سی م ستر شد دفعات به علیهمحکومٌ به د   ای و بوده تأمین قرار فاقد روندهپ در علیهمحکومٌ و با

 .کندمی صادر متناسب تأمین قرار مقررات، مطابق کیفری احکام اجرای قاضی نباشد، متناسب صادره قرار

ضی -518 ماده ست درباره کیفری احکام اجرای قا   یا فیلک تغییر تأمین، قرار تبدیل بر مبنی گذار وثیقه یا کفیل علیه، محکومٌ درخوا

 .گیردمی تصمیم وثیقه، جایگزینی یا و گذاروثیقه
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ضی اقدامات هرگاه -511 ماده شود علیه محکومٌ به دسترسی به منتهی کیفری احکام اجرای قا شد، کشور از وی فرار بیم و ن  اندتومی با

ستور شور از را او خروج منع د ستگیری یا حضور محض به اما کند؛ اعالم قانونی مراجع به و صادر ک سبت یهعلمحکومٌ د ست این لغو به ن   ورد

 .کندمی اقدام

ست دیگری قطعی هایمحکومیت دارای علیهمحکومٌ شود معلوم حکم صدور از پس هرگاه -511 ماده  میزان در تعدد، مقررات اعمال و ا

 :دکنمی اقدام زیر شرح به کیفری احکام اجرای قاضی است، مؤثر اجراء قابل مجازات

  اهدادگ به را هاپرونده هادادگاه تساوی صورت در باشند، شده قطعی خواهیتجدیدنظر عدم لحاظ به یا صادر عیقط طور به احکام اگر -الف

سال باالتر صالحیت دارای دادگاه به صورتاین غیر در و حکم آخرین صادرکننده   مقررات رعایت با احکام، تمام نقض از پس تا کند،می ار

 .شود صادر واحد حکم جرم، تعدد به مربوط

  مامت نقض از پس تا کندمی ارسال دادگاه این به را ها پرونده باشد، شده صادر استان تجدیدنظر دادگاه در احکام از یکی حداقل اگر -ب

  ،باشد شده صادر استان تجدیدنظر دادگاه مختلف شعب از احکام چنانچه. شود صادر واحد حکم جرم، تعدد به مربوط مقررات رعایت با احکام

 .دارد رسیدگی صالحیت خواسته تجدیدنظر حکم آخرین صادرکننده هشعب

شور دیوانعالی در احکام از یکی حداقل که صورتی در همچنین و موارد سایر در -پ شد گرفته قرار تأیید مورد ک  رد متعدد احکام یا با

ضائی هایحوزه ستان ق شد، شده صادر متفاوت ذاتی صالحیت با هایدادگاه در یا مختلف هایا شور عالی دیوان به را ها پرونده با سال  ک ار

 .شود اقدام( ب) یا( الف) بندهای مطابق مورد، حسب احکام، نقض از پس تا کندمی

  اب محکومیت ماهیت و شرایط در ورود بدون و رسیدگی موضوع، به طرفین حضور بدون العادهفوق وقت در دادگاه فوق، موارد در - تبصره

 5.کندمی صادر واحد حکم جرم، تعدد مقررات رعایت

شته دیگری قطعی هایمحکومیت علیهمحکومٌ شود معلوم حکم اجرای هنگام هرگاه -511 ماده ست دا  جرم تکرار مقررات اعمال در که ا

  دگاه،دا چنانچه صددورت، این در. کند می ارسددال قطعی حکم کننده صددادر دادگاه نزد را پرونده کیفری، احکام اجرای قاضددی اسددت، مؤثر

 .نمایدمی اقدام مقررات مطابق دانست، محرز را سابق هایمحکومیت

 زمحر را سابق هایمحکومیت چنانچه تا شودمی ارسال مرجع آن به پرونده باشد، شده تأیید کشور عالی دیوان در حکم هرگاه - تبصره 

 .کند سالار آن صادرکننده دادگاه به حکم صدور جهت را پرونده و نقض را حکم دانست،

صی -512 ماده صل برائت قطعی، حکم موجب به که شخ  صادر دادگاه از رأی، ابالغ تاریخ از ماه شش ظرف حداکثر تواند می کند، حا

 .شود تشرمن کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در قضائیه قوه به مربوط اعتبارات محل از برائت حکم که نماید درخواست نخستین حکم کننده

 مالی هایمحکومیت اجرای -سوم از فصل

  اجرای مرجع وسیله به وی اموال نپردازد، را آن و گردد محکوم نقدی جزای پرداخت به دادگاه قطعی حکم موجب به هرکس -521 ماده

 دانفق ورتص در. شوداقدام می حکم اجرای به نسبت آنها فروش محل از دین مستثنیات به راجع مقررات رعایت با و توقیف شناسایی، حکم،

سایی عدم یا مال شی توقیف با تواندمی حکم اجرای مرجع آن، شنا شی یا تمام یا و مدنی احکام اجرای قانون طبق حقوق از بخ  سایر از بخ

                                                           
 ،یفریک یدادرس نيیقانون آ 011مقرر در مادة  یقانون فیاز انجام تکل مقصود؛ کشور یعال وانيد یعموم هیات 18/10/1800مورخ  203شمارة  ةيوحدت رو یرأبموجب  1-

 کي انيمجازات که در جر ديمجاز بودن دادگاه از تشد ايکه در آن مسأله ممنوع  هیادنظرخويحذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجد
است و اعمال مقررات تعدد در  یگريد یقطعهای تیمحکوم یدارا هیعلم که محکو یماده در موارد نيلذا به حکم مقرر در ا ،است، مطرح باشد هيالرعاالزم یعاد یدادرس

از  ايمختلف  هایاستان يیقضاه های حوزههای احکام متعدد از دادگا اي ديیکشور تأ یعال وانياز احکام در د یکيکه  یدر صورت مجازات قابل اجرا مؤثر است، زانیم
که هی اپس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگ ،یفریاحکام ک یاجرا یقاض یبه تقاضا ديکشور با یعال وانيمتفاوت صادر شده باشد، د یذات تیبا صالح ههایدادگا
 .دينما عارجا ه،یعلوممحک یمقررات تعدد جرم و حقوق قانون تيصدور حکم واحد با رعا یماده صالح اعالم شده است برا همینطبق 
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 وی قدرت احراز و علیهمحکومٌ جانب از تقسیط تقاضای صورت در. آورد عملبه مقتضی اقدام نقدی جزای وصول برای علیهمحکومٌ درآمدهای

   5.نماید تقسیط به امر مناسب تضمین أخذ با تواندمی شودمی اجراء آن نظر زیر رأی که نخستین دادگاه اقساط، پرداخت هب

 :شودعمل می زیر ترتیب به حبس جایگزین هایمجازات به مربوط مقررات رعایت با نگردد ممکن مذکور طرق به حکم اجرای هرگاه

 .شودمی تبدیل رایگان عمومی خدمات انجام ساعت یک به ریال سی هزار هر ریال، ونمیلی پانزده تا نقدی جزای در -الف

صورت همچنین ریال، میلیون پانزده باالی نقدی جزای در -ب  یک به  2ریال یک میلیون هر ماده، این( الف) بند اجرای شرایط عدم در

 .شودمی تبدیل حبس روز

 بازداشت در پرونده در مطرح اتهامات یا اتهام دلیل به نقدی، جزای به قطعی محکومیت کمح صدور از قبل علیهمحکومٌ چنانچه -1 تبصره

شد، بوده شت ایام مجازات، تعیین از پس دادگاه با سر شده تعیین مجازات از 1روز یک ریال هر یک میلیون ازای در را قبلی بازدا .  کندمی ک

 .کنند اقدام خود رعایت عدم صورت در و نمایند مراقبت حکم، اجرای مهنگا به را فوق مراتب رعایت موظفند احکام اجرای قضات

 عداًب که اموالی از آن نشده اجراء بخش ازای مابه استیفای مانع دیگر مجازات به آن تبدیل یا نقدی جزای تقسیط حکم صدور -2 تبصره 

 .نیست آید،می دست به علیهمحکومٌ از

صره  ضاریه ابالغ تاریخ از زرو ده ظرف علیهمحکومٌ هرگاه -3 تب ضی اح ضر نقدی جزای پرداخت برای کیفری احکام اجرای قا  شود، حا

ضی ست پرداخت از را او تواندمی احکام اجرای قا صد بی ضی دفتر. کند معاف نقدی جزای( %25) در ست مکلف کیفری احکام اجرای قا  در ا

 6.کند قید را تبصره این موضوع معافیت علیهمحکومٌ احضاریه برگه

  دادگاه از حکم قطعیت از قبل می تواند علیهمحکومٌ بدوی، مرحله در نقدی جزای به اشدددخاص محکومیت صدددورت در -531 ماده

 .نیست تجدیدنظرخواهی حق اسقاط منزله به مذکور درخواست. کند تقسیط تقاضای صادرکننده

 .ودش مطرح مستقل صورت به باید مورد هر در نقدی جزای تقسیط دعوای -تبصره

  اصلهبالف باشد حبس در نقدی جزای از بدل مجازات بابت از تقسیط بر مبنی نخستین حکم صدور زمان در علیهمحکومٌ هرگاه -531 ماده

  بدوی رأی اجرای از مانع تقسیط درباره صادره رأی از تجدیدنظرخواهی قابلیت صورت، هر در. شودمی آزاد رأی صادرکننده دادگاه وسیله به

 .نیست تقسیط بر دایر

سیط بر مبنی حکم صدور صورت در -532 ماده ساط موقع به پرداخت عدم و نقدی جزای تق ضی اعالم با علیه،محکومٌ سوی از اق   قا

 .ردگیمی انجام مقتضی قانونی اقدام حکم اجرای برای و شود می لغو قطعی حکم صادرکننده دادگاه وسیله به تقسیط حکم احکام، اجرای

 قاضی به ماه سه ظرف حداکثر را مراتب است مکلف علیهمحکومٌ مالی، تمکن حصول صورت در تقسیط، حکم صدور از پس -533 ماده

  عیقط حکم صادرکننده دادگاه احکام، اجرای قاضی اعالم با اینصورت غیر در. شود اقدام بهمحکومٌ وصول به نسبت تا نماید اعالم حکم مجری

 .نمایدیم اقدام تقسیط حکم لغو به نسبت

                                                           
اخت اخذ جريمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پردهیات عمومی ديوان عدالت اداری ،  10/11/1800مورخ  1103بموجب دادنامه شماره  -1

 .جريمه است با احکام قانونی مغايرت دارد
 .هیات وزيران 71/11/1803مبلغ اخیرالذکر ، اصالحی  بموجب مصوبه مورخ  7-
 هیات وزيران. 71/11/1803مبلغ مذکور ، اصالحی  بموجب مصوبه مورخ  -8

که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه ديگری برای در مواردی ، کشورعالی عمومی ديوان  هیأت 13/10/1800مورخ  317بموجب رای شماره  -0
واست و نظر کور بنا به درختوقیف مال معین واقع در آن حوزه قضايی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اينکه توقیف مال مذ

 .جری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراين، رسیدگی به اين اعتراض در صالحیت دادگاه معطی نیابت استدادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه م
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ستورهای اجرای -537 ماده ستان د صادره و ضبط مورد در کیفری هایدادگاه االجرایالزم آراء و داد  وجه التزام، وجه أخذ اموال، م

 .است کیفری احکام اجرای معاونت برعهده جرم از ناشی زیان و ضرر یا و مال رد دیه، وصول نقدی، جزای نیز و وثیقه یا الکفاله

شد، اموال فروش یا و توقیف مستلزم فوق موارد در رأی یا دستور اجرای چنانچه -تبصره    اجرای مقررات مطابق مذکور عملیات انجام با

 .است مدنی احکام

شی زیان و ضرر یا و دیه قانون، این( 211) و( 212) مواد اجرای در -538 ماده   و پرداخت شده أخذ تأمین محل از ابتداء در جرم از نا

 .شودمی ضبط دولت نفع به آن بر مازاد

ست -531 ماده سیط دادخوا ضی که تاجری. شودنمی پذیرفته تاجر از نقدی جزای تق سیط متقا ست بهمحکومٌ تق   راتمقر مطابق باید ا

 .نیستند ماده این مشمول جزء، کسبه. دهد ورشکستگی دادخواست تجارت، قانون

 .است مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون تابع مالی های حکومیتم اجرای به راجع ترتیبات و مقررات سایر -541 ماده

 دادرسی جرائم اشخاص حقوقی  بخش یازدهم ـ آییناز 

هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، عالوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او  - 688 ماده

شد، با رعایت مقررات مربومی شخص حقوقی اخطار میط با ضار، به  شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. به اح

 عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. 

 دار شود. تواند نمایندگی آن را عهده فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی  ـتبصره

شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می - 681 ماده

ست و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی ا

 شود.اعمال نمی

صدور قرارهای تأمینی زیر  - 611 ماده صراً  ضاء منح صورت اقت شخص حقوقی و در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به  در 

 پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. امکان

 کند. ب مجدد جرم را فراهم میهای شغلی که زمینه ارتکاد قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت الف

قرار منع تغییر ارادی در وضددعیت شددخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دسددت دادن شددخصددیت  - ب

 های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات

 در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بالمانع است. - 611 ماده

. مقررات مربوط شودمیدر صورت انحالل غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر  - 612 ماده

 شود.می ی از جرم وفق مقررات مربوط اقدامدر مورد دیه و خسارت ناشبه قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. 

 اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. - 613 ماده

شعبه یا  - 614 ماده سؤولیت کیفری تنها متوجه  شد، م شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد با شخص حقوقی دارای  صورتی که  در 

حدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، وا

 باشد.مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می

 ن سوگند نیز متوجه او نیست.شود و اتیااظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی - 615 ماده
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ست مطابق مقررات عمومی آییندر مواردی که مقررات ویژه - 616 ماده شده ا شخاص حقوقی مقرر ن سی جرائم ا سی ای برای دادر دادر

 .شودمیکیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام 

 بخش دوازدهم ـ سایرمقررات  

انون با توجه به بندهای دددداین ق (414تا )( 416و )( 412، )(415ف مقرر در اجرای احکام مواد )دولت موظف است به تکالی - 617 ماده

سالمی ایران در مدت باقی( 255)ح( و )ف( ماده ) سعه جمهوری ا ساله پنجم تو ضافی قانون برنامه پنج مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی ا

 گردد. دادرسی کیفری تأمین میی قانون آیینقانون از محل افزایش درآمدهاناشی از اجرای این

، 52/51/5113االجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب از تاریخ الزم - 618 ماده

صوب  سالمی ایران م سلح جمهوری ا سی نیروهای م شکیل دادگاهآن قان( 3و )( 3، )(6جز مواد )به 22/52/5146قانون دادر های ون، قانون ت

صوب  شور م شعب دیوان عالی ک صوب ، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه25/56/5143کیفری )یک و دو( و  الی ( 714، مواد )54/51/5172ها م

سالمی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( و ماده )دددددبه قانون مج 51/51/5133الحاقی مورخ ( 773) سی کیفقانون آیین( 143ازات ا ری دادر

 و اصالحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.  56/52/5132مصوب 

شتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین - 611 ماده شهای ه شماره مواد به عنوان بخ سی کیفری این قانون با رعایت ترتیب  دادر

 5االجراء است.الزم 55/56/5136الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ  56/52/5132مصوب 

  مجلس حقوقی و قضائی کمیسیون سه و نود و سیصد و یکهزار مهرماه هشتم مورخ جلسه درتبصره  14ماده و 523قانون فوق مشتمل بر 

مدت سه سال قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به( 31) پنجم و هشتاد اصل طبق اسالمی شورای

 تأیید شورای نگهبان رسید. به 15/57/5131در تاریخ 

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

                                                           
 .االجراستالزم 11/10/1800ين قانون از تاريخ قانون اصالح قانون آيین دادرسی کیفری، ا 83بموجب ماده  - 1


