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 آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحاتقانون جدید 

 (1392/ 12/ 4قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 

 (24/3/94با اصالحات جدید )

 

 کلیات –بخش اول 

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

قیقات مقدماتی، تح متهم، تعقیب جرم، کشف برای که است قواعدی و مقررات مجموعه کیفری دادرسی آیین -1 ماده

میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات 

 شود.دیده و جامعه وضع میقضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه

دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در  دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین -2ماده 

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

ترین مهلت ممکن، رسیدگی و طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهمراجع قضایی باید با بی -3ماده 

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

 کنند.

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با  -4ماده 

ای اعمال شود که به کرامت و جاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهرعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی م

 حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در  -۵ماده 

 مند شود.این قانون بهره

ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و دیده، شاهد و سایر افراد ذیبزهمتهم،  -۶ماده 

 تضمین این حقوق فراهم شود.

  

 حقوق حفظ و مشروع هایآزادی به احترام قانون» در مقرر شهروندی حقوق رعایت کیفری، دادرسی مراحل تمام در -۷ ماده

از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی « 13۸3/ 2/ 1۵ مصوب شهروندی

( قانون مجازات اسالمی ۵۷۰مداخله دارند، الزامی است. متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده )

مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده  شوند،محکوم می 13۷۵/ 3/ 2های بازدارنده( مصوب )تعزیرات و مجازات

 باشد.

 خصوصی دعوای و عمومی دعوای –فصل دوم 



 :باشد داشته حیثیت دو تواندمی است، الهی جنبه دارای که جرم و است جرم ارتکاب از ناشی فقط کیفر به محکومیت – ۸ ماده

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

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

  

 :شود دعوی دو طرح موجب تواندمی جرم ارتکاب -9 ماده

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

دیده ن ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهزیا و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای – ب

 است مانند حد قذف و قصاص

  

 کند، درخواست را مرتکب تعقیب چنانچه و گرددمی زیان و ضرر متحمل جرم وقوع از که است شخصی دیدهبزه -1۰ ماده

 شود.نامیده می« عی خصوصیمد» کند، مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران هرگاه و «شاکی»

  

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

 .است خصوصی مدعی یا شاکی با خصوصی حیثیت

  

 شود.و موقوف میا گذشت صورت در و شروع شاکی شکایت با فقط گذشت، قابل جرایم در متهم تعقیب -12 ماده

 .است قانون موجب به گذشتقابل جرایم تعیین –تبصره 

  

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

 علیهمحکومٌ یا متهم فوت – الف

 گذشت قابل جرایم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت – ب

 ول عفوشم – پ

 قانونی مجازات نسخ –ت 

 قانون در شده بینیپیش موارد در زمان مرور شمول – ث

 قانون در شده بینیپیش موارد در متهم توبه – ج

 مختوم امر اعتبار – چ

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

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

مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از 

هلت پنج روز نسبت به معرفی خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابالغ می شود که ظرف م

وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل 



 تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

 الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.کنهای مادی و معنوی و منافع ممتواند جبران تمام ضرر و زیانشاکی می -14ماده 

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

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

 آن حکم نماید.

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

 شود.الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیممکن

تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک زیان دیده از جرم میپس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت،  -1۵ماده 

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

 درسی مدنی است.دادادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر  -1۶ماده 

آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این 

رداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و تواند با استصورت می

تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می

صوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خ

 نیست.

  

 موجود مدارک و ادله طبق نیز خصوصی مدعی زیان و ضرر خصوص در کیفری، رأی صدور ضمن است مکلف دادگاه -1۷ ماده

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

 نماید.صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می

هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی  -1۸ماده 

 االتباع است.کند، الزممی

کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و د عین، مثل و یا قیمت مال صادر میدادگاه در مواردی که حکم به ر -19ماده 

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

 .است مالک حکم، اجرای زمان قیمت شود، صادر مال قیمت پرداخت به حکم کهدرصورتی –تبصره 

جب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی مو عمومی دعوای سقوط -2۰ ماده

که دعوای خصوصی در آن موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی

 دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

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

نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی

ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون نفع ظرف یک، هرگاه ذیصورتشود. در اینصورت موقت بایگانی میمعلق و پرونده به



دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میعذر

 کند.می

  

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

 آید.عمل می( این قانون به2۷1دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده )

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

 شود.شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیصورت موقت بایگانی میمدتی که پرونده به -3تبصره 

 مقدماتی تحقیقات و جرم کشف –خش دوم ب

 آن صالحیت حدود و دادسرا – اول فصل

 اجرای مورد، این در الزم دعوای اقامه و عمومی حقوق حفظ تحقیقات، انجام متهم، تعقیب جرم، کشف منظور به -22 ماده

های آن حوزه، دادسرای معیت دادگاه در و شهرستان هر قضایی حوزه در قانونی، وظایف سایر و حسبی امور انجام کیفری، احکام

 شود.های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میعمومی و انقالب و همچنین در معیت دادگاه

 شود و به تعداد الزم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می -23ماده 

البدل دادگاه ادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیدرحوزه قضایی بخش، وظایف د -24ماده 

 است.

به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم  -2۵ماده 

 شود.ظر دادسرای شهرستان تشکیل میای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نمربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه

  

 است، جرم وقوع محل دادگاه از غیر دادگاهی صالحیت در آنها به رسیدگی که جرایمی مورد در دادسرا وظایف انجام -2۶ ماده

 .نماید مقرر دیگری نحو به قانون آنکه مگر کندمی وظیفه انجام صالح دادگاه معیت در که است دادسرایی عهدهبه

های آن استان و افرادی که ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستاندادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان -2۷ ماده

کند و تعلیمات وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می

 نماید.الزم را ارائه می

 طان دادگستری و تکالیف آنانضاب –فصل دوم 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و  -2۸ماده 

آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای جمع

 کنند.ه موجب قانون اقدام میتصمیمات قضایی، ب

 ضابطان دادگستری عبارتند از: -29ماده 

 دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی داراندرجه و افسران فرماندهان، شامل عام ضابطان –الف 

 .باشند

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



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

ه اسالمی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که بانقالب  پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی اطالعات سپاه و مأموران

 شوند.شود، ضابط محسوب میموجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول 

  

 وظیفه انجام مورد این در مربوط ضابطان نظارت تحت اما شوند،نمی محسوب دادگستری ضابط وظیفه، کارکنان – تبصره

سؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه م این. است ضابطان با رابطه این در شده انجام اقدامات مسؤولیت و کنندمی

 نیست.

های الزم با گذراندن احراز عنوان ضابط دادگستری، عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت -3۰ماده 

صورت  های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقداماتدوره

 گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

های الزم و ایفاء وظایف های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتطور مستمر دورهدادستان مکلف است به -1تبصره 

 قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری اده ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامه اجرایی این مآیین -2تبصره 

شود و به وزرای اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه می

 رسد.تصویب رییس قوه قضاییه می

یف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی وظا اجرای حسن منظوربه – 31ماده 

ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب الیحهجمهوری اسالمی ایران تشکیل می

 شود.می

عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر بهریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که  -32ماده 

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

 محکومیت موجب شوند،نمی تلقی ضابط قانون، حسب که مقاماتی یا مأموران به قضایی مقام سوی از امر ارجاع –تبصره 

 .است چهار درجه تا انتظامی

بار مورد بازرسی دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک -33 ماده

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

  

شود. در موارد فوری بطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میضا به قضایی مقام دستورهای -34 ماده

شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج صورت شفاهی صادر میکه صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به

اعت آن را به امضای مقام قضایی مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار س

 برساند.

  

 انجام به نسبت کند،می تعیین مربوط قضایی مقام یا دادستان که مدتی در و وقت اسرع در مکلفند دادگستری ضابطان -3۵ ماده



 .نمایند اقدام پرونده تکمیل و دستورها

در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت  باید ضابطان نشود، میسر پرونده تکمیل یا دستور اجرای چنانچه – تبصره

 برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و  -3۶ماده 

 مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه ضابطان دادگستری -3۷ماده 

رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی به امضای شاکی می

دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و  شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس ازبا مندرجات صورتمجلس تصدیق می

 فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.به

ای موجود و سایر مندی از خدمات مشاورهضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره -3۸ماده 

 های حقوقی آگاه سازند.معاضدت

 ظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.ضابطان دادگستری مکلفند ا -39ماده 

  

 توسط پرونده با مرتبط اشخاص سایر و مطلعان و شهود دیده،بزه اقامت محل و هویت به مربوط اطالعات افشای -4۰ ماده

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

توانند أخذ تأمین را به آنان محول ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی -41 ماده

 شود.کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می

دیده زن و با رعایت موازین ان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزشبازجویی و تحقیقات از زن -42ماده 

 شرعی انجام شود.

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان  -43ماده 

عمل آورند و فتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم را بهباید پیش از اطالع به دادستان، بدون داشتن حق ت

نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی 

 کند.مناسب را اتخاذ می

ایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای ضابطان دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم، در جر -44ماده 

کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب الزم به دادستان اعالم می

دوات، آثار، عالئم و ادله کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ااتخاذ می

دهند و بالفاصله نتایج آورند، تحقیقات الزم را انجام میعمل میوقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به

؛ رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشددست آمده را به اطالع دادستان میو مدارک به

کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می

توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی ( این قانون فقط در صورتی می4۶ماده )

 وجود داشته باشد.



  

 جرم در موارد زیر مشهود است: -4۵ ماده

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

 بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

بالفاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان  یا جرم وقوع حین اند،بوده جرم وقوع ناظر که بیشتر یا نفر دو یا دیدهبزه –ب 

 مرتکب معرفی کنند.

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

 .گردد محرز متهم به یادشده

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

 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 جرم، وقوع

 م، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.جر وقوع از پس بالفاصله متهم – ج

 .باشد داشته شهرت سوء نیز محل آن در و باشد ولگرد متهم –چ 

  

 صورت در شود، واقع مشهود صورت به قانون این( 3۰2) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرایم چنانچه -1 تبصره

انند اقدامات الزم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه تومی شهروندان تمام دادگستری، ضابطان حضور عدم

 جرم به عمل آورند.

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

  

انچه دادستان اقدامات انجام شده چن. دهند اطالع دادستان به فوری را خود اقدامات نتیجه مکلفند دادگستری ضابطان -4۶ ماده

صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را تواند تکمیل آن را بخواهد. در اینرا کافی نداند، می

دارند. چنانچه در جرایم مشهود،  نظر نگه توانند متهم را تحتبرای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی

نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور کتبی به متهم 

توانند بیش  ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی

 نظر قرار دهند. را تحتاز بیست و چهار ساعت متهم 

نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک  هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت -4۷ماده 

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

 نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. محل تحت درصورت نیاز با حضور در

تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می -4۸ماده 

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

 ساعت باشد مالحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.یک



( این قانون 3۰2در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ) -تبصره

را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود 

 قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم می گردد.

 نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت به محض آنکه متهم تحت -49ماده 

شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در ، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعالم مینظر قرار گرفتن وی

دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت الزم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال 

کند تا به همان نحو ثبت شود. دادگستری استان مربوط اعالم می نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کلمی

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

نظر منافات  ادگی اشخاص تحتنظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانو پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت

 نداشته باشد، ضروری است.

نظر بودن آگاه  وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت تواند بهنظر می شخص تحت -۵۰ماده 

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

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

 نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت بنا به درخواست شخص تحت -۵1ماده 

 شود.آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میعمل مینظر معاینه به

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر  -۵2ماده 

 صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. را به متهم تفهیم و به

نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، علت تحت نظر،  ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت -۵3ماده 

مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را 

نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و  غاز و پایان تحتین مکلفند تاریخ و ساعت آبه امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچن

 ضبط کنند.

  

 اثر است، شده بینیپیش شخص اثرانگشت یا و امضاء أخذ که قانون این در مقرر مواد سایر در نیز و ماده این در – تبصره

 .نباشد امضاء به قادر شخص که است اعتبار دارای صورتی در انگشت

اند به آنان تسلیم  ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده -۵4اده م

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

  

و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه  تعطیل اماکن منازل، به ورود -۵۵ ماده

 طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به

  

غیرمرتبط با  هایمکان و اشیاء اشخاص، بازرسی از و نمایند عمل صادره مجوز طبق مکلفند دادگستری ضابطان -۵۶ ماده



 موضوع خودداری کنند.

  

 آسایش و امنیت تهدیدکننده که را دیگری جرم آثار و اسباب ادله، محل، بازرسی هنگام در دادگستری ضابطان چنانچه -۵۷ ماده

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

 کنند.فق دستور وی عمل میو

  

 خود، بودن ضابط هویت اوراق ارائه ضمن تعطیل، و بسته اماکن منازل، به ورود هنگام به باید دادگستری ضابطان -۵۸ ماده

 حاضر اشخاص یا شخص امضاء به و نمایند قید صورتمجلس در را مراتب و دهند نشان محل متصرف به را قضایی دستور اصل

شود و ضابطان بازرسی را انجام رتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید میصو در. برسانند

 دهند.می

  

 برای که صورتمجلسی در نمایند، گذاری شماره را پرونده مدارک سایر و بازجویی اوراق مکلفند دادگستری ضابطان -۵9 ماده

 رونده را مشخص کنند.پ اوراق کل تعداد کنند،می ارسال قضایی مقام

  

 آن از تخلف و الزامی دادگاه، و دادسرا در دفتر مدیر توسط پرونده اوراق گذاری شماره خصوص در ماده این مفاد رعایت – تبصره

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

  

کننده و سؤاالت خارج از کلمات موهن، طرح سؤاالت تلقینی یا اغفال از استفاده متهم، اکراه یا اجبار هابازجویی در -۶۰ ماده

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

 یا اثر انگشت متهم برسد.نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء 

  

 مقدماتی تحقیقات برای که باشد قواعدی و ترتیبات مطابق باید تحقیقات انجام در دادگستری ضابطان اقدامات تمام -۶1 ماده

 .است مقرر

  

جرم،  وقوع ادله آوریجمع و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف به نسبت ضابطان وظایف انجام از ناشی هایهزینه تحمیل -۶2 ماده

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

 دیده ممنوع است.اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه

  

( و ۵9(، )۵۵(، )۵3(، )۵2(، )۵1(، )49(، )42(، )41(، )4۰) ،(39) ،(3۸) ،(3۷) ،(3۵) ،(34) ،(3۰) مواد مقررات از تخلف -۶3 ماده

 ( این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.141)

  



 دادستان اختیارات و وظایف – سوم فصل

  

 :است زیر شرح به تعقیب به شروع قانونی جهات -۶4 ماده

 ی خصوصیمدع 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

  

رم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که ج و بوده جرمی وقوع ناظر خود که کند اعالم کسی هرگاه -۶۵ ماده

قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و 

توان شروع به تعقیب کرد، امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعالم کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعالم نمی

 مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

  

 ناتوانی دارای و بیمار اشخاص زنان، نوجوانان، و اطفال از حمایت زمینه در آنها اساسنامه که نهادی مردم های سازمان -۶۶ ماده

یست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند ز محیط ذهنی، یا جسمی

 نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

  

مطابق این ماده ضروری  اقدام جهت وی رضایت کسب باشد، خاص دیده بزه دارای شده واقع جرم که صورتی در -1 تبصره

است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر 

ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، 

 را انجام می دهند. اقدامات الزم

  

 نهادمردم هایسازمان کمک از را ماده این موضوع جرایم دیدگانبزه مکلفند قضایی مقامات و دادگستری ضابطان -2 تبصره

 .کنند آگاه مربوطه،

  

توسط وزیر  سال هر ابتدای ماههسه در کنند، اقدام ماده این اجرای در توانندمی که نهادمردم هایسازمان اسامی -3 تبصره

 رسد.قضاییه میشود و به تصویب رییس قوهدادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می

  

 سازمان عفت منافی جرائم در و است اساسی قانون( 1۶۵) پنجم و شصت و یکصد اصل رعایت با ماده این اجرای -4 تبصره

قانون و تبصره های آن تنها اعالم جرم نموده و دالیل خود  این( 1۰2) ماده رعایت با توانند می ماده این موضوع نهاد مردم های



 را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

  

 تعقیب به شروع مبنای تواندنمی نیست، مشخص آنها نویسندگان و دهندگانگزارش هویت که هایینامه و هاگزارش -۶۷ ماده

وع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به وق بر داللت آنکه مگر گیرد، قرار

 کند.نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می

  

 :شود قید باید زیر موارد شکوائیه در. کند شکایت وکیل توسط یا شخصاً تواندمی خصوصی مدعی یا شاکی -۶۸ ماده

گی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، خانواد نام و نام – الف

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

 جرم وقوع محل و تاریخ شکایت، موضوع –ب 

 لبه ویمطا 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

  

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

 د استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.مور شکوائیه

  

 امضاء به و قید صورتمجلس در شفاهی شکایت. کند قبول وقت همه را شفاهی و کتبی شکایت است مکلف دادستان -۶9 ماده

و انطباق شکایت با مندرجات  قید صورتمجلس در مراتب باشد، نداشته سواد شاکی هرگاه. رسدمی شاکی انگشت اثر یا

 شود.صورتمجلس تصدیق می

  

 آنان به یا نداشته قیم یا ولی و باشدمی محجور دیده،بزه و است شاکی شکایت به منوط کیفری، تعقیب که مواردی در -۷۰ ماده

قیم یا نصب قیم و  یا ولی مداخله و حضور تا شود، محجور به ضرر توجه یا وقت فوت موجب نیز قیم نصب و ندارد دسترسی

عنوان قیم موقت همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به

آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعتعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می

دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری ین حکم در مواردی که بزهآورد. اعمل میبه

 است.

  

 در و است الزامی ماده این در مذکور ترتیب رعایت دارد مالی جنبه که کیفری دعاوی در فقط سفیه شخص درخصوص – تبصره

 ت نماید.شکای طرح شخصاً تواندمی سفیه مالی، موارد غیر

  



 سرپرست یا قهری ولی و باشد مجنون یا طفل دیدهبزه اگر است، شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب که مواردی در -۷1 ماده

 که دیدگانیبزه مورد در همچنین. کندمی تعقیب را موضوع دادستان نکند، شکایت به اقدام علیهمولّی مصلحت وجود با او قانونی

لولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان مع قبیل از عللی به

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

  

جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند  از یکی وقوع از رسمی اشخاص و مقامات هرگاه -۷2 ماده

 موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند.

  

 .دارد را الزم تعلیمات ارائه و نظارت حق شود،می ارجاع بازپرس به که اموری در دادستان -۷3 ماده

  

تواند جریان تحقیقات را ام آن نظارت کند؛ اما نمیانج نحوه بر و یابد حضور مقدماتی تحقیقات در تواندمی دادستان -۷4 ماده

 متوقف سازد.

  

 که باشد امری به راجع چند هر آید،می عملبه او حوزه در تحقیقات که است دادستانی عهده بر تحقیقات بر نظارت -۷۵ ماده

 .است افتاده اتفاق حوزه آن از خارج

  

طور کلی به بازپرس واگذار کند، از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به را جرمی در تحقیق آنکه از پیش دادستان -۷۶ ماده

صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند. در اینمی

 مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

  

( این قانون، تا پیش از حضور و 3۰2درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب( ، )پ( و )ت( ماده ) -۷۷ ماده

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

 آورد.عمل میرا به

  

رایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات ج مورد در -۷۸ ماده

الزم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم الزم بداند، 

 یی صالح ارسال کند.عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضابه

  

 صورت، این در. کند تعقیب ترک درخواست کیفرخواست صدور از قبل تا تواندمی شاکی گذشت، قابل جرایم در -۷9 ماده

 قرار صدور تاریخ از سالیک تا باریک برای فقط را متهم مجدد تعقیب تواندمی شاکی. کندمی صادر تعقیب ترک قرار دادستان

 کند. درخواست تعقیب ترک



  

 سابقه فقدان درصورت باشد، کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و هفت درجه تعزیری جرایم در – ۸۰ ماده

 که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظه با اتهام تفهیم از پس تواندمی قضایی مقام کیفری، مؤثر محکومیت

بار از تعقیب ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک صورت در و است شده جرم وقوع موجب

 متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض است.

  

ض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور اعترا قابل قرارهای سایر و ماده این موضوع قرار تجدیدنظر مرجع – تبصره

 مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

  

 گذشت نداشته، وجود شاکی چنانچه است، تعلیق قابل آنها مجازات که هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرایم در – ۸1 ماده

دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز قت بزهمواف با یا و باشد گردیده جبران وارده خسارت یا کرده

تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می

لف به اجرای برخی از دستورهای صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکتعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این

 کند:زیر می

 دیدهبزه رضایت با جرم از ناشی معنوی یا مادی بارزیان آثار کاهش یا رفع جهت در دیدهبزه به خدمات ارائه –الف 

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

 سالی از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یکخوددار – پ

 سالیک مدت به حداکثر معین، مکان یا محل به آمد و رفت از خودداری –ت 

 سالیک مدت به حداکثر دادستان، تعیین به مقامی یا شخص به معین هایزمان در خود معرفی – ث

 سالالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکت عمومی یا عاممؤسسا در معین ساعات یا ایام در کار دادن انجام – ج

 سالیک مدت به حداکثر، معین ساعات و ایام در ایحرفه و فرهنگی آموزشی، جلسات یا هاکالس در شرکت –چ 

 سالیک مدت به حداکثر گواهینامه، دادن تحویل و موتوری نقلیه وسایل با رانندگی به اقدام عدم – ح

 دم حمل سالح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سالع – خ

 معین مدت برای دادستان، تعیین به دیدهبزه و جرم شرکاء با مالقات و ارتباط عدم –د 

 ماهشش مدت به حداکثر مربوط، مراجع به مراتب اعالم با گذرنامه دادن تحویل و کشور از خروج ممنوعیت – ذ

  

که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و باالتر تیدرصور -1 تبصره

مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو 

آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب مل میعو با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به

کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء مینمی

 تبصره در قرار صادره تصریح کند.



  

 ز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.رو ده ظرف تعقیب، تعلیق قرار -2 تبصره

  

 بالفاصله مزبور قرار است، مؤثر کیفری محکومیت سابقه دارای متهم که شود معلوم تعقیب تعلیق قرار مدت در هرگاه -3 تبصره

ور زمان محسوب مر مدت جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی. شودمی سرگرفته از تعقیب و لغو صادرکننده مرجع وسیله به

 شود.نمی

  

 .کند درخواست دادستان از را ماده این مقررات اعمال قانونی، شرایط وجود درصورت تواندمی بازپرس -4 تبصره

  

 .کند اعمال را ماده این مقررات تواندمی دادگاه شود،می مطرح دادگاه در مستقیم طوربه پرونده که مواردی در -۵ تبصره

  

که متهم در مدت مقرر، ترتیبات شود و در صورتیعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میت قرار -۶ تبصره

 گردد.مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می

  

 درخواست به تواندمی قضایی مقام است، تعلیق قابل آنها مجازات که هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرایم در -۸2 ماده

دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت م و موافقت بزهمته

تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می

ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مؤسسهتوافق آنان به شورای حل اختالف یا شخص یا 

بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکمهلت

ذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا شود. در سایر موارد، اگر شاکی گموضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می

تواند پس از أخذ راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می

های ماده صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصرهموافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این

کند. همچنین در صورت عدم اجرای این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می (۸1)

تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب 

 دهد.را ادامه می

  

 یق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.تعل تواندمی بازپرس – تبصره

  

 رسد،می طرفین و میانجیگر امضای به که مجلسیصورت طی آن ادله ذکر با و مشروح صورت به میانجیگری نتیجه -۸3 ماده

توافق، ذکر تعهدات  حصول درصورت. شودمی ارسال مربوط قضایی مقام نزد مورد حسب بعدی اقدامات و تأیید و بررسی برای

 طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.



  

 شخص و میانجیگری ترتیب و قانون این( ۸1) ماده( ج) بند موضوع المنفعهعام مؤسسات در کار دادن انجام چگونگی -۸4 ماده

ای است که ظرف سه ماه از نامهوجب آیینم به قانون این( ۸2) ماده موضوع شوند،می انتخاب میانجیگری برای که اشخاصی یا

وزیران شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأتاالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میتاریخ الزم

 رسد.می

  

ر جهات، پرونده به دستور سای به راجع قانونی تصمیم اتخاذ از پس شود، پرداخت المال بیت از باید دیه که مواردی در -۸۵ ماده

 شود.دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می

  

 باید اما شود می مختومه دادسرا در دیگری تصمیم هر با یا تعقیب موقوفی قرار با پرونده که مواردی در ماده این حکم -1 تبصره

 .است جاری نیز شود تکلیف تعیین دیه پرداخت به نسبت

  

ر مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به د -2 تبصره

احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. 

ر مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم د

 نیست.

  

 نداشته وجود شاکی و حاضر متهم یا باشند حاضر شاکی و متهم چنانچه قانون، این( 3۰2) ماده موضوع جرایم غیر در -۸۶ ماده

به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه  یا رأساً تواندمی دادستان باشد، کامل هم مقدماتی تحقیقات و باشد کرده گذشت یا

صورت شفاهی مطرح کند. در این و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست به

مهلت کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع دهد و به متهم تفهیم میمورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می

شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می

کند و اگر صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می

بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را الزم 

تواند حداکثر ظرف پنج روز دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میمی

 ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تواند فارغ از امر کیفری به دعوایدادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می

  

 میکروبی سمی، مخدر، مواد حاوی پستی بسته که دهند قوی احتمال امارات، و قرائن مبنای بر پست مأموران هرگاه -۸۷ ماده

سایر آالت و  یا و پست به صالحذی مراجع سوی از اعالمی فهرست مطابق امنیتی اقالم گرم، اسلحه منفجره، مواد یا و خطرناک

رسد. دادستان پس شود و موضوع فوری به اطالع دادستان میادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می

صالح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بالفاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر از أخذ نظر مراجع ذی



 کند.می

  

شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات ری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میامو در -۸۸ ماده

کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می

 شود.سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که

  

 بازپرس اختیارات و وظایف – چهارم فصل

  

 آن حدود و بازپرس اختیارات – اول مبحث

  

 باشد جرم وقوع ناظر بازپرس، چنانچه. است دادستان ارجاع به منوط بازپرس سوی از مقدماتی تحقیقات به شروع -۸9 ماده

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

  

 عالئم و آثار حفظ برای قضایی، مقامات دیگر یا بازپرس سوی از که است قانونی اقدامات مجموعه مقدماتی، تحقیقات -9۰ ماده

 شود.رار یا مخفی شدن متهم انجام میف از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوری جمع و

  

 کلیه. نماید مقرر دیگری نحو به قانون که مواردی در مگر گیردمی صورت محرمانه صورتبه مقدماتی تحقیقات -91 ماده

 جرم مجازات به تخلف، صورت در و هستند اسرار این حفظ به موظف دارند حضور مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی

 شوند.ای محکوم میرار شغلی و حرفهاس افشای

  

 این( 3۰2) ماده در مقرر های مجازات مستوجب جرایم غیر در. است بازپرس عهده بر جرایم تمام مقدماتی تحقیقات -92 ماده

 این در. است شده تعیین بازپرس برای که است اختیاراتی و وظایف تمام دارای نیز دادستان بازپرس، کمبود صورت در قانون،

حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به 

بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در 

 باره اظهارنظر کند.این

  

 در دادسرا آن در دیگر بازپرس به دسترسی عدم و وظیفه انجام از وی بودن معذور یا بازپرس حضور عدم صورت در –ره تبص

 تا فقط را بازپرس وظیفه قضایی، حوزه رییس تعیین و دادستان تقاضای به دادگاه دادرس قانون، این( 3۰2) ماده موضوع جرایم

 د.دهمی انجام مذکور وضعیت بودن باقی زمان

  

 به که احوالی و اوضاع کشف در و دهد انجام را تحقیقات قانونی، اختیارات حدود در و طرفیبی کمال در باید بازپرس -93 ماده



 .نگذارد فرق است متهم ضرر یا نفع

  

 .نیست آن انجام مانع تعطیل ایام و شود انجام مستمر نحو به و سرعت به باید مقدماتی تحقیقات -94 ماده

  

عمل آورد و در تحصیل و جمع بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و عالئم جرم، اقدامات فوری را به -9۵ ماده

 آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

  

 مراجع و هارسانه توسط مقدماتی تحقیقات مراحل کلیه در متهم هویت به مربوط مشخصات سایر و تصویر انتشار -9۶ ماده

قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار  و انتظامی

 تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

دالیل ( این قانون که متواری بوده و 3۰2متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) -الف

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

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

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

 شود.دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میآنان برای آگاهی بزه

  

خانواده متهم در برابر  همچنین و آنان خانواده یا جرم کننده اعالم مطلع، شاهد، دیده، بزه از حمایت منظوربه بازپرس -9۷ ماده

دهد. ضابطان دادگستری تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می

 مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

  

تواند در غیر عمل آورد، ولی میدله وقوع جرم بها آوری جمع منظوربه را الزم اقدامات و تحقیقات شخصاً باید بازپرس -9۸ ماده

( این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطالعات و 3۰2جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

ه ضابطان دادگستری ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعلیمات الزم ب

 کند.صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میارجاع دهد که در این

  

 دادگستری ضابطان همکاری با تواند می بازپرس نیز قانون این( 3۰2) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای در – تبصره

 .دهد انجام را الزم تحقیقات

  

هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل  -99 ماده

عمل تعقیب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون برای حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به

 دهد.دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میمی آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطالعمی



  

 توسط امکان، صورت در مراتب است، تعقیب قابل شاکی شکایت با که باشد جرایمی از شده کشف جرم چنانچه – تبصره

 .رسدمی دیده بزه اطالع به مقتضی نحو به دادستان

  

اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، د خود را معرفی و ادلهشهو تحقیقات، هنگام در تواندمی شاکی -1۰۰ ماده

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

 از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

  

العه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت مط بازپرس چنانچه شاکی، درخواست صورت در -1 تبصره

شود و ظرف سه روز کند. این قرار، حضوری به شاکی ابالغ میکشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می

دگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم العاده به اعتراض رسیقابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق

 دادگاه قطعی است.

  

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

 .است ممنوع شاکی به خارجی و داخلی

  

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

 احقاق حق خود در مراجع صالح

  

 شماره و نشانی خانوادگی، نام و نام قبیل از دیده، بزه فردی اطالعات به دسترسی که مواردی در است مکلف بازپرس -1۰1 ماده

دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای  بزه حیثیت و جسمانی تمامیت علیه جدی تهدید و خطر احتمال تلفن،

جلوگیری از دسترسی به این اطالعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت 

 شود. دیده اعمال میمصالح بزه

  

ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز  عفت منافی جرائم در تحقیق و تعقیب هرگونه انجام -1۰2 ماده

نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این 

 صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

  

در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به  -1تبصره 

 پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

 قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. -2تبصره 



  

دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد ، اگر بزهماده این در مذکور جرایم در -3 تبصره

 دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.بزه

  

ای انتظامی و در صورت ضرورت از قو از تواندمی او شود، مقاومتی وظیفه انجام هنگام به قضایی مقام برابر در هرگاه -1۰3 ماده

نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به 

 شود.مجازات مقرر قانونی محکوم می

  

شکل است، تحقیقات خود را م او به دسترسی یا و شده مخفی نیست، معین متهم آنکه عذر به تواندنمی بازپرس -1۰4 ماده

متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم معلوم نشود و 

طور موقت بایگانی و مراتب در دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به

تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. شود. شاکی میپرونده شاکی دارد، به شاکی ابالغ می مواردی که

هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعالم کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً 

طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده قانون به شود. در مواردی که پرونده مطابقتعقیب می

 کند.اقدام می

  

 در هرگاه و کندمی قید صورتمجلس در را مراتب و اجراء را دادستان قانونی تقاضای تحقیقات، جریان در بازپرس -1۰۵ ماده

 نماید.ضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم میتقا انجام که نحوی به شود، مواجه اشکال با اجراء هنگام

  

 متهمان که هاییپرونده به نسبت آن، مانند و انتقال مأموریت، به عزیمت مرخصی، أخذ از پیش است مکلف بازپرس -1۰۶ ماده

علت فراهم نشود، مراتب را  هر به زندانی آزادی امکان که صورتی در و دهد انجام را الزم قانونی اقدام باشند،می بازداشت آنها

 طور کتبی به دادستان اعالم کند.به

( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه 1۰2( ماده )1( و تبصره )1۰4(، )1۰2(، )9۵تخلف از این ماده و مواد ) -تبصره 

 چهار است.

  

ه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس هرگا. بخواهد بازپرس از را خود زیان و ضرر تأمین تواندمی شاکی -1۰۷ ماده

 کند.قرار تأمین خواسته صادر می

  

 این کیفری تأمین قرار صدور هنگام است مکلف بازپرس شود، توقیف متهم اموال خواسته، تأمین قرار صدور با چنانچه – تبصره

 .دهد قرار مدنظر را موضوع

  



ین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ع شاکی، خواسته کهدرصورتی -1۰۸ ماده

 کند.های متهم توقیف میضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی

  

 موجب اجراء در تأخیر و نیست ممکن فوری ابالغ که مواردی در. شودمی اجراء ابالغ، محض به خواسته تأمین قرار -1۰9 ماده

رسد. قرار تأمین  شود. این موارد، فوراً به اطالع دادستان می شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابالغ میخواسته می تضییع

 شود.خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می

  

عهده بازپرس است و رفع اشکاالت ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا  به خواسته تأمین قرار از اجمال و ابهام رفع -11۰ ماده

 آید.عمل میقاضی اجرای احکام به

  

 مقررات مطابق خواسته، تأمین قرار اجرای از ناشی اموال توقیف به نسبت ثالث اشخاص اعتراض به حقوقی دادگاه -111 ماده

 .کند می رسیدگی مدنی احکام اجرای

  

واردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و م در -112 ماده

 شود.زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می

  

قوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مو متهم تعقیب قانونی، جهات از جهتی به که صورتی در -113 ماده

 شود.مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می

  

 ها،کارگاه فعالیت کشاورزی، تجارتی، امور قبیل از تولیدی یا خدماتی امور از بخشی یا تمام فعالیت از جلوگیری -114 ماده

ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه های تجارتی و تعاونیشرکت و هاکارخانه

ای باشد که مضر به سالمت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این  این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه

مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم  صورت، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان، حسب

 خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

  

مه کل چند یا یک اگر. است ممنوع تحقیقات، و بازجویی اوراق در کلمات تراشیدن و خوردگیقلم سطور، بین نوشتن -11۵ ماده

آید، آن اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می

را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. 

، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی هرگاه این ترتیب رعایت نشود

خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم

 امضاء اشخاص فوق برسد.



  

 بازپرس صالحیت – دوم مبحث

  

کند و در صورت وجود جهات بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می -11۶ ماده

 نماید:قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می

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

 وریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.مأم محل قضایی حوزه در و گردد واقع دیگری قضایی حوزه در جرم –ب 

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

  

ب در آن مرتک یا کشف او حوزه در اما شده، واقع بازپرس مأموریت محل قضایی حوزه از خارج جرم که مواردی در -11۷ ماده

کند و آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میحوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می

چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن 

ر قرار عدم صالحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای نماید، با صدو انجام وظیفه می

 فرستد.محل وقوع جرم می 

  

 نباشد، معلوم آن وقوع محل اما شود، کشف بازپرس مأموریت محل قضایی حوزه در جرمی وقوع ادله و آثار هرگاه -11۸ ماده

کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، ل وقوع جرم میمح کشف در سعی تحقیقات، انجام ضمن بازپرس

 کند.بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می

  

 آوریجمع اشیاء، و اماکن و منازل از بازرسی محل، معاینه مطلع، و شهود شهادت استماع متهم، از تحقیق هرگاه -119 ماده

ارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس الزم شود، وی با صدور قرار نیابت خ دیگری اقدام هر کلی طور به و جرم آالت

قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، 

دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام تقاضا می

فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه دهنده میسایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت

 دارد.ه اعالم میدهندقضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت

  

 .است محل آن دادگاه البدل علی دادرس یا رییس عهدهبه بخش قضایی حوزه در قضایی نیابت انجام -1 تبصره

  

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

 می است.الزا رأی صادرکننده قاضی

  



 نظر به را آن نوع و تأمین أخذ اختیار یا معین را تأمین نوع تواندمی قضایی نیابت قرار صدور هنگام در بازپرس -12۰ ماده

 ادله و متهم دفاع به توجه با شده درخواست او از تحقیق که بازپرسی چنانچه. کند واگذار شده، خواسته او از تحقیق که بازپرسی

کند. همچنین در موردی که کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می احراز وی ابرازی

 تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می

  

اشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان بازد به منتهی صادره تأمین قرار قضایی، نیابت اجرای در هرگاه -121 ماده

شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، محل اجرای نیابت ارسال می

 شود.رسیدگی می

  

محل مأموریتش ضروری باشد،  قضایی حوزه از خارج در تحقیقی انجام در وی مباشرت بازپرس، تشخیص به هرگاه -122 ماده

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

صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس کند. در ایننسبت به اجرای مأموریت اقدام می

 هستند.

  

 کارشناسی و بازرسی محلی، تحقیق محل، معاینه –جم پن فصل

  

 شاکی یا متهم یا و یابد ضرورت محل معاینه یا محلی تحقیق موضوع، شدن روشن و واقع کشف برای هرگاه -123 ماده

 .کندمی محل معاینه یا محلی تحقیقات به اقدامبازپرس نمایند، درخواست

  

در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید  جز محلی تحقیق و محل معاینه -124 ماده

 شود.می

  

 معاینه هنگام. شودمی انجام دادگستری ضابط توسط او دستور به یا و بازپرس توسط محلی تحقیق و محل معاینه -12۵ ماده

 عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست. اما شوند، حاضر توانندمی دارند شرکت کیفری امر در که اشخاصی محل،

  

 به مکلفند باشد، ضروری محل معاینه هنگام در دارند شرکت کیفری امر در که اشخاصی سایر یا متهم حضور هرگاه – تبصره

 .شوند حاضر محل در بازپرس دستور

  

شود؛ اما در جرایم موضوع بند  حاضر میشخصاً بداند، الزم بازپرس چنانچه محل، معاینه و محلی تحقیق هنگام -12۶ ماده

 ( این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.3۰2)الف( ماده )

  



 دیگر تواندمی بازپرس ضروری، موارد در. شوندمی دعوت نیز مطلعان و شهود محل، معاینه و محلی تحقیق هنگام -12۷ ماده

که حضور آنان الزم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر  را اشخاصی

کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می 

 حضور آنان ضرورت داشته باشد.

  

شوند که اظهارنظر آنان از خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می یا رسمی کارشناس -12۸ ماده

 جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص الزم باشد.

  

 .آورد عملبه دعوت نیز معالج پزشک از لزوم صورت در تواندمی بازپرس – تبصره

  

های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به و نشانه آثار تمام محل، معاینه و محلی تحقیق هنگام -129 ماده

 رسد.شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میآوری و در صورتمجلس قید میدستور بازپرس توسط کارشناسان جمع

  

بررسی صحنه  کارشناسان قانونی، پزشک از متشکل مورد، حسب که جرم صحنه بررسی گروه توسط باید جرم صحنه -13۰ ماده

جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت 

 به سرپرستی وی بررسی شود.

  

 ظرف که است اجرایی نامهآیین موجب به گروه این توسط جرم صحنه بررسی چگونگی و وظایف شرح اختیارات، حدود – تبصره

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی اه از تاریخ الزممشش

 رسد.قضاییه میشود و به تصویب رییس قوهقانونی کشور تهیه می

  

سبرداری و در عک کروکی، ترسیم به نسبت وی، فوت چگونگی و متوفی هویت کشف جسد، حفظ برای بازپرس -131 ماده

 کند.صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای الزم را صادر می

  

 قید صورتمجلس در دقیق طوربه جسد مشخصات و عالئم بازپرس، دستور به نباشد معلوم متوفی هویت هرگاه -132 ماده

 شود.وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می هویت تشخیص برای و ثبت پرونده در متوفی دست انگشتان اثر و گرددمی

  

 یا انتظامی نیروی رسانیاطالع های پایگاه در را متوفی تصویر انتشار دستور تواندمی بازپرس ضرورت، صورت در -1 تبصره

 .کند صادر دیگر مناسب نحوهر به یا و قانونی پزشکی

  

 به رعایت موازین شرعی است. منوط( 131) ماده و ماده این مقررات اجرای -2 تبصره



  

 مناسب وسایل با را جسد کشف محل و جرم صحنه حیات، سلب به منجر جرایم در مکلفند دادگستری ضابطان -133 ماده

 محل از آنان خروج و افراد ورود از ضرورت درصورت محل، معاینه برای الزم دستور صدور یا بازپرس حضور تا و کنند محصور

 .کنند جلوگیری

  

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان الزم برداشت و به نحوی  -134ماده 

 مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

  

بازپرس آنها،  آوریجمع تا باشد، محل از انتقال غیرقابل و شده ریخته مایعات قبیل از مواردی جرم، وقوع ادله هرگاه -13۵ ماده

کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری کند و اگر الزم بداند محل را قفل یا مهر و موم میبرای حفظ ادله یادشده اقدام می

 سپارد.می

  

 هایآزمایش و معاینات سایر و روانی های آسیب جسمی، صدمات ضرب، عالئم و آثار جراحات، معاینه برای بازپرس -13۶ ماده

کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک ی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میپزشک

 شود.قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می

  

ئن و قرا حسب که مواردی در اشیاء بازرسی و تفتیش همچنین و تعطیل و بسته اماکن منازل، بازرسی و تفتیش -13۷ ماده

امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن 

 شود.قوی در پرونده، انجام می

  

 جرایم متهمان نیز و( 3۰۸) و( 3۰۷) مواد موضوع مقامات و اشخاص کار محل و منزل بازرسی و تفتیش مجوز -13۸ ماده

 ( این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.3۰2ماده ) وع بند )ث(موض

  

 .باشد ترمهم آنان حقوق از که است مجاز درصورتی باشد، تزاحم در اشخاص حقوق با بازرسی و تفتیش چنانچه -139 ماده

  

شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس آید و در صورتی هنگام شب انجام میعمل میبه روز در منزل بازرسی و تفتیش -14۰ ماده

 یابد.کند و در صورت امکان، خود در محل حضور میدالیل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می

  

 .است آن غروب تا آفتاب طلوع از روز – تبصره

  

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



آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیتفتیش برای آن صورت می

را به امضاء یا اثر انگشت رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن 

 متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعالم کنند.

  

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

نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و  حفظ قانونی، و شرعی موازین رعایت ضمن تحقیق، شهود

 آید.عمل میمجاوران آن به

  

 دو حضور با محل، ساکنان و متصرفان غیاب در بازرسی فوریت، صورت در نباشد، کسی بازرسی مورد محل در هرگاه – تبصره

 .شودمی قید صورتمجلس در فوریت مراتب و آیدمی عملبه محل اهل از نفر

  

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

 شوند.حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می

  

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

صورت، نیروی دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این

 نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

  

ها و اشیای بسته خودداری کند، رد بازرسی، از بازکردن محلمو اشیای یا و مکان و منزل متصرف که صورتی در -14۵ ماده

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

  

قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا  قطعی، تصمیم موجب به و شود وارد مادی خسارت ماده، این اجرای در کهدرصورتی – تبصره

کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع

محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در 

 نماید.کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه میت جبران خسارت میصورت، دولاین

  

 شهود به لزوم صورت در و تحصیل است جرم به راجع آنچه فقط متهم، به متعلق اشیای سایر و ها نوشته اوراق، از -14۶ ماده

به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای  متعلق اشیای و هانوشته سایر مورد در است مکلف بازپرس. شودمی ارائه تحقیق

 شود.صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میمضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این

  

 دست به بازرسی حین که اشیائی تمامی و تقلبی سکه ساختگی، مدارک و اسناد اسلحه، قبیل از جرم، ادوات و آالت -14۷ ماده



گردد. آنگاه گذاری میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهمرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می و آیدمی

شود. مال در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می

 گردد.شود، نگهداری میاز طرف دادگستری برای این منظور تعیین می توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که

  

 است اینامهآیین موجب به است، قضاییه قوه اعتبارات محل از که مربوط هایهزینه پرداخت و اموال نگهداری شیوه – تبصره

د به تصویب رییس قوه قضاییه شومی تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه سه ظرف که

 رسد.می

  

 مکشوفه اموال و اشیاء کردن معدوم یا و استرداد درباره باید تعقیب ترک یا موقوفی منع، قرار صدور درصورت بازپرس -14۸ ماده

ه شده داد اختصاص استعمال برای یا و شده استعمال ارتکاب حین شده، تحصیل جرم از بوده، جرم ارتکاب وسیله یا دلیل که

 کند.است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می

نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی

 مذکور را صادر کند:

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

 .باشد بالمعارض اموال و اشیاء –ب 

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

  

 اموال و اشیاء کردن معدوم یا و ضبط استرداد، به نسبت رأی، صدور ضمن باید نیز دادگاه کیفری، امور تمام در -1 تبصره

 ماده تعیین تکلیف کند. این موضوع

  

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

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

 زپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.با تصمیم

  

 هم مال حفظ و شود آن قیمت فاحش کسر یا خرابی موجب یا و است نامتناسب هزینه مستلزم آن نگهداری که مالی -149 ماده

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

شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می

 شود.دادگستری به عنوان امانت نگهداری می

  

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

  



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

  

 برای یا باشد مربوط کشور خارجی و داخلی امنیت به که مواردی در مگر است، ممنوع افراد مخابراتی ارتباطات کنترل -1۵۰ ماده

صورت با موافقت نون الزم تشخیص داده شود. در اینقا این( 3۰2) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرایم کشف

شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می

 باشد.( این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی3۰۷ماده )

  

 شود.شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می -1تبصره 

  

 قاضی یا شودمی اجراء آن نظر زیر رأی که نخستین دادگاه تشخیص به جز محکومان مخابراتی ارتباطات کنترل -2 تبصره

 .است ممنوع احکام اجرای

  

های بانکی اشخاص را با برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب در موارد ضروری، تواندمی بازپرس -1۵1 ماده

 تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

  

 به دستیابی جرم، کشف به قوی ظن که آیدمی عملبه مواردی در متهم به مربوط پستی مراسالت بازرسی و تفتیش -1۵2 ماده

خواهد، این مراسالت را توقیف یی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میشناسا یا و جرم وقوع ادله

رساند و از وی کسب تکلیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطالع بازپرس می

کند و پس از امضای ل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیمی

کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل نماید یا در محل مناسب نگهداری میمتهم، آن را پیوست پرونده می

نداشته باشد، با أخذ رسید به  شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورتمجلس قید میاو در صورت

 شود.کننده یا به صاحبش مسترد میمرجع ارسال

  

 اعمال زندان اعتماد مورد مأموران وسیله به دادگاه تشخیص به محکومان، مراسالت و مکاتبات بازرسی ضرورت موارد – تبصره

عدم تأیید، مکاتبات و مراسالت ضبط و  صورت در. شودمی تسلیم محکوم به یا ارسال مورد حسب تأیید، از پس و گرددمی

 رسد.مراتب به اطالع دادگاه می

  

 عمومی نهادهای یا مؤسسات دولتی، هایشرکت دولتی، مؤسسات ها،سازمان ها،وزارتخانه مأموران و مقامات -1۵3 ماده

مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد  و هابانک انتظامی، و نظامی هایسازمان آنها، به وابسته هایشرکت و نهادها و غیردولتی

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطالعات راجع به جرم و آن قسمت از رسمی و دستگاه

آنان اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری الزم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس 



کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به

که عمل وی برای خالصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا در صورتی

 شود.م میسال محکوماه تا یکعمومی از سه

  

 رییس به را خود اختیار تواندمی قضاییه قوه رییس مسلح نیروهای به مربوط سری کلیبه و سری اسناد خصوص در – تبصره

 .کند تفویض مسلح نیروهای قضایی سازمان

  

خص دیگری ش یا خود وکیل به را مربوط جرم کشف در مؤثر ادله و اسباب مدارک، اسناد، نوشته، متهم، هرگاه -1۵4 ماده

تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از بسپارد، بازپرس می

که این اشخاص عذر موجه شود، اما در صورتیارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خالصی متهم از محاکمه محکوم می

دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و کننده ارائه میقضایی رسیدگی داشته باشند، ادله خود را به مقام

 مورد بررسی قرار گیرد.

  

 را کارشناسی به امر ارجاع قرار بداند، ضروری را کارشناسی انجام طرفین از یکی تقاضای به یا رأساً بازپرس هرگاه -1۵۵ ماده

 طور دقیق تعیین کند.عی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است بهموضو باید بازپرس. کند می صادر

  

 انتخاب مربوط رشته در صالحیت دارای دادگستری رسمی کارشناسان بین از قرعه قید به را کارشناس بازپرس، -1۵۶ ماده

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

  

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

  

 در یا و ندارد دادگستری رسمی کارشناس کافی تعداد به یا است دادگستری رسمی کارشناس فاقد ای حوزه اگر -2 تبصره

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

  

 از پس هرگاه. کندمی تعیین امر، ارجاع از پیش کار، ارزش و کیفیت کمیت، رعایت با را کارشناس دستمزد بازپرس -1۵۷ ماده

رس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور بازپ است، نبوده متناسب شده تعیین دستمزد که شود معلوم کارشناس نظر اظهار

 دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.وصول آن را می

  

 عذر بازپرس تشخیص به آنکه مگر است، کارشناسی موضوع انجام به مکلف بازپرس سوی از منتخب کارشناس -1۵۸ ماده

صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، اس محسوب شود که در اینکارشن رد موارد از موضوع یا باشد داشته موجه

 طور کتبی به بازپرس اعالم دارد.مراتب را به



  

 .است دادرس رد جهات همان کارشناس رد جهات – تبصره

  

مواردی که  در. کند می مشخص وی نظر اعالم برای را معین مهلت کارشناس، به موضوع ارجاع هنگام بازپرس -1۵9 ماده

اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای 

تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین 

ناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می ابالغ می گردد. هرگاه کارش

شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر 

 حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صالحیتدار اعالم می کند.

  

 قید صورتمجلس در را نتیجه و آوردمی عملبه شفاهی یا کتبی صورتبه کارشناس از را الزم هایپرسش بازپرس -1۶۰ ماده

 درخواست به است مکلف کارشناس باشد، داشته اهمیت حقیقت کشف در بازپرس نظر از موارد بعضی کهصورتی در. کندمی

 .کند اظهارنظر آنها مورد در بازپرس

  

شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می -1۶1 ماده

هفته از توانند ظرف یکشود. طرفین میکارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ می

 طور کتبی اعالم کنند.سی مراجعه و نظر خود را بهتاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپر

  

 نظریه با خود مخالفت توانندمی دارند، حضور حق کارشناسی قرار اجرای هنگام که اشخاصی سایر و تحقیق شهود -1۶2 ماده

 .شودمی قید صورتمجلس در امر این. کنند اعالم دلیل ذکر با را کارشناس

  

ارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و ک نظریه نقص صورت در -1۶3 ماده

که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نماید. در صورتیکند و او را برای ادای توضیح دعوت میبه کارشناس اعالم می

 شود.نشود، جلب می

  

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

 کند.را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می

  

 یا جلسه در حضور یا اظهارنظر از موجه عذر بدون اما باشد، حاضر مشاوره و رسیدگی موقع در کارشناسان از یکی اگر -1۶4 ماده

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

 باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.



  

 باشد، اختالف آنان نظر بین کارشناسان، تعدد صورت در یا باشد تردید محل بازپرس، نظر به کارشناس نظریه هرگاه -1۶۵ ماده

عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به تا تواندمی بازپرس

 علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم کند.

  

 نظر بازپرس باشد، نداشته مطابقت کارشناسی مورد معلوم و محقق احوال و اوضاع با کارشناس نظر کهدرصورتی -1۶۶ ماده

 دهد.کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میارشناس را به نحو مستدل رد میک

  

 کارشناس از مربوط مقررات و قوانین مطابق تواندمی گردد، متضرر کارشناس تخلف از دعوی طرفین از یکی هرگاه -1۶۷ ماده

 .کند خسارت جبران مطالبه

  

 انمطلع و شهود متهم، از تحقیق و احضار – ششم 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 -1۶۸ ماده

  

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

  

شود که یک نسخه از آن به متهم آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میعمل میبه احضاریه وسیله به متهم احضار -1۶9 ماده

 شود.گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابالغ مسترد میابالغ می

  

 قید حضور عدم نتیجه و احضار علت حضور، محل ساعت، تاریخ، شونده، احضار خانوادگی نام و نام احضاریه، در -1۷۰ ماده

 رسد.به امضاء مقام قضایی می و شودمی

  

 ذکر احضار علت کند، اقتضاء عمومی امنیت یا عفت متهم، اجتماعی حیثیت قضایی، مرجع تشخیص به که جرایمی در – تبصره

 .کند مراجعه قضایی مرجع دفتر به احضار علت از اطالع برای تواندمی متهم اما شود،نمی

  

 ضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.اح اوراق ابالغ میان فاصله -1۷1 ماده

  

 .شودمی انجام شناسایی کارت ارائه با و رسمی لباس از استفاده بدون ابالغ مأموران توسط احضاریه ابالغ -1۷2 ماده



  

 کند.می تفهیم وی به را احضاریه مفاد ابالغ، مأمور باشد، سوادبی شده احضار شخص هرگاه -1۷3 ماده

  

 به متهم به دستیابی برای اقدامات و نباشد ممکن متهم اقامت محل نبودن معلوم لحاظ به احضاریه ابالغ هرگاه -1۷4 ماده

 کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در آگهی نوبت یک انتشار طریق از متهم نگردد، میسر دیگر طریق به نیز ابالغ و نرسد نتیجه

صورت، بازپرس پس از انقضاء شود. در اینماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میوان اتهام و مهلت یکعن ذکر با و محلی یا ملی

 کند.مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می

  

 آگهی در اتهام عنوان کند، اقتضاء عمومی امنیت یا عفت متهم، اجتماعی حیثیت بازپرس، تشخیص به که جرایمی در – تبصره

 شود.ین ماده ذکر نمیا موضوع

  

 و نمابر دور، راه از تصویری ارتباط ،(ایمیل) نگارپیام قبیل از مخابراتی، و ایرایانه( هایسیستم) هایسامانه از استفاده -1۷۵ ماده

ررات مق رعایت با قضایی نیابت همچنین و قضایی اوراق ابالغ متهم، احضار پرونده، ارجاع دعوی، یا شکایت طرح برای تلفن،

 راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است.

  

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

 رسد.ییه میقضا قوه رییس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماهشش

  

 موجب به ماده این اجرای چگونگی. کند واگذار خصوصی بخش به را قضایی اوراق ابالغ تواندمی قضاییه قوه -1۷۶ ماده

 اطالعات فناوری و ارتباطات و دادگستری وزرای توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماهشش ظرف که است اینامهآیین

 رسد.قضاییه میب رییس قوهتصوی به و شودمی تهیه

  

 .گیردمی صورت مدنی دادرسی آیین قانون اساس بر قضایی اوراق دیگر و احضاریه ابالغ قواعد و ترتیبات سایر -1۷۷ ماده

  

 موجه عذر زیر جهات. کند اعالم را خود موجه عذر باید نتواند اگر و شود حاضر مقرر موعد در است مکلف متهم -1۷۸ ماده

 شود:می محسوب

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

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

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

 روز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.های واگیردار و بابتالء به حوادث مهم از قبیل بیماری -ت

 متهم در توقیف یا حبس باشد. -ث



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

  

خود مطلع سازد و  حضور عدم علت از را بازپرس شده، تعیین موعد از پیش باریک برای تواندمی متهم موارد، سایر در – تبصره

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

  

 .شودمی جلب بازپرس دستور به نکند، اعالم را خود موجه عذر یا نیابد حضور موجه عذر بدون که متهمی -1۷9 ماده

  

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

 نماید.بار دیگر احضار میفقط برای یک

  

 :کند صادر را متهم جلب دستور باشد، فرستاده احضاریه ابتداء کهآن بدون تواندمی بازپرس زیر موارد در -1۸۰ ماده

 یمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.جرا 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 

بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن  موجود، قرائن و احوال و اوضاع از کهصورتی در باالتر و پنج درجه تعزیری جرایم مورد در – پ

 متهم برود.

 .باشند متهم خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم و یافتهسازمان جرایم به که اشخاصی مورد در –ت 

  

 است جلب علت و متهم مشخصات حاوی که جلب برگه مضمون. آیدمی عملبه جلب برگه موجب به متهم جلب -1۸1 ماده

 و به متهم ابالغ شود. امضاء بازپرس توسط باید

  

 کند، امتناع متهم چنانچه. شود حاضر بازپرس نزد او با که کندمی دعوت را متهم جلب، برگه ابالغ از پس جلب مأمور -1۸2 ماده

 .بخواهد کمک مأموران سایر از تواندمی نیاز صورت در و نمایدمی حاضر بازپرس نزد الحفظ تحت و جلب را او مأمور

  

وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک عمل آید و در همان روز بهجلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به -1۸3 ماده

 تعیین تکلیف شود.

  

 بازپرس نظر با متهم فرار احتمال و جرم ارتکاب کیفیت متهم، وضعیت جرم، اهمیت به توجه با ضرورت موارد تشخیص – تبصره

 کند.در پرونده درج می را ضرورت موارد بازپرس. است

  

 ضابطان اختیار در اعتبار مدت تعیین با جلب برگه باشد، محرز بازپرس نظر به متهم بودن متواری کهصورتی در -1۸4 ماده

 .کنند حاضر بازپرس نزد و جلب یافتند، را متهم جا هر تا گیردمی قرار دادگستری



  

شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش یین تع مدت در علت هر به متهم جلب چنانچه -1 تبصره

 کنند.

  

 ضابطان او، معرفی با تا دهد قرار شاکی اختیار در معین مدت برای را جلب برگه تواندمی بازپرس ضرورت، صورت در -2 تبصره

 .دهند تحویل و کنند جلب را متهم مربوط، قضایی حوزه

  

م در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مته کهصورتی در -3 تبصره

 مقام قضایی أخذ کنند.

  

 یا بازپرس به دسترسی عدم صورت در و بیاورند بازپرس نزد بالفاصله را شده جلب متهم مکلفند دادگستری ضابطان -1۸۵ ماده

ی، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و ادار وقت اولین در جانشین، قضایی مقام

مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش 

 از بیست و چهار ساعت باشد.

  

 قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است. این( ۵3) تا( 49) مواد مقررات رعایت – تبصره

  

 و خارج بازپرسی شعبه از صورتمجلس تنظیم با را شده جلب متهم پرونده کشیک، قاضی متوالی، تعطیل ایام در -1۸۶ ماده

 کند.ه میاعاد مزبور شعبه به اقدامات شرح با را پرونده تعطیلی، از پس روز نخستین در و نمایدمی اتخاذ مقتضی تصمیم

  

 موجه بازپرس که معاذیری یا سن کهولت بیماری، علت به شده داده او جلب یا احضار دستور که شخصی هرگاه -1۸۷ ماده

 او نزد بازپرس تحقیقات، انجام امکان و کیفری امر فوریت و اهمیت صورت در شود، حاضر بازپرس نزد نتواند دهد،می تشخیص

 آورد.عمل میبه را الزم تحقیقات و رودمی

  

 منع دستور جرم، وقوع ادله و اهمیت به توجه با تواندمی بازپرس نشده، حاصل دسترسی متهم به که هنگامی تا -1۸۸ ماده

 یا و بازپرسی در متهم حضور صورت در. است تمدید قابل و ماهشش دستور، این اعتبار مدت. کند صادر کشور از را او خروج

شود. و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده می ترک موقوفی، قرار صدور

توانند مانع از  خود منتفی است و مراجع مربوط نمیدرصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه

 خروج شوند.

  

ر یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر حضو از پس بالفاصله است مکلف بازپرس -1۸9 ماده



( این قانون مبادرت به 9۸نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده )ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت

ل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دالی

 کند.به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می

 بازداشت شود، تکلیف تعیین یا شروع او از تحقیق آنکه بدون ساعت، چهار و بیست از بیش متهم دادن قرار نظرتحت –تبصره 

 شود.یم محکوم قانونی مجازات به مرتکب و محسوب غیرقانونی

  

 از پیش باید حق این. باشد داشته خود همراه دادگستری وکیل نفر یک مقدماتی، تحقیقات مرحله در تواندمی متهم -19۰ ماده

 ابالغ او به و قید احضاریه برگه در حق این شود احضار متهم چنانچه. شود تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط تحقیق شروع

واند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای تمی متهم وکیل. شودمی

 شود.قانون الزم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می

و سه  سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت -1تبصره 

 است .

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات  -2تبصره 

 کند.مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می

 ( جاری است.191اده )درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد م -3تبصره 

  

 حقیقت کشف ضرورت با را پرونده مدارک یا اسناد اوراق، از برخی یا تمام به دسترسی یا مطالعه بازپرس، چنانچه -191 ماده

. کندمی صادر را آنها به دسترسی عدم قرار دلیل، ذکر با باشد کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم از موضوع یا بداند، منافی

شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در ن قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابالغ میای

 گیری کند.العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیموقت فوق

  

االمکان را حتیدادس در آنها به که گذشت قابل جرایم در مگر است انفرادی و غیرعلنی متهم و شاکی از تحقیق -192 ماده

شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به صورت ترافعی رسیدگی میبه

 میانجیگری نماید.

  

 پدر، نام خانوادگی، نام نام، شامل متهم، مشخصات سپس و نمایدمی مالحظه را متهم هویت اوراق ابتداء بازپرس -193 ماده

ن، شغل، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، س شهرت،

همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره 

کند، به نحوی که ابالغ احضاریه و سایر اوراق طور دقیق پرسش میاو را به نگار )ایمیل( و شماره تلفن ثابت و همراهملی، پیام

 قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.

  



 او قانونی اقامت محل نماید،می اعالم خود اقامت برای که را محلی کندمی تفهیم متهم به تحقیق ابتدای در بازپرس -194 ماده

 ای که ابالغ ممکن باشد اعالم کند و در غیر اینیر دهد، باید محل جدید را به گونهتغی را خود اقامت محل چنانچه و است

منظور تأخیر و شود. تغییر محل اقامت بهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعالم شده قبلی فرستاده میصورت، احضاریه

شود. تشخیص وراق در همان محل اعالم شده قبلی ابالغ میای که ابالغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اگونهتعلل به

کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می

 اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز الزم است.

  

کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس ق متهم به وی اعالم میحقو به باتوجه تحقیق به شروع از پیش بازپرس -19۵ ماده

تواند نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میکند و به او اعالم میموضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می

مفید، روشن، مرتبط با اتهام  کند. پرسشها بایدموجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می

 تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.و در محدوده آن باشد. پرسش

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

  

 ین قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.ا( 19۵) تا( 193) مواد مقررات از تخلف -19۶ ماده

  

 صورتمجلس در اظهارات، امضای یا پاسخ دادن از وی امتناع مراتب صورت این در. کند اختیار سکوت تواندمی متهم -19۷ ماده

 .شودمی قید

  

. متهمان نباید با یکدیگر داخل در کندمی تحقیق انفرادی نحو به متهمان از حضوری، مواجهه موارد در جز بازپرس -19۸ ماده

 مذاکره و مواضعه شوند.

  

 او انگشت اثر یا امضاء به متهم برای قرائت از پس و شود نوشته تحریف یا و تبدیل تغییر، بدون باید هاپرسش پاسخ -199 ماده

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

  

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم  -2۰۰ماده 

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

ا رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری ر

 نیست.

  

 وثوقی مورد فرد ندارد، تکلم قدرت یا است ناشنوا که مطلعی و شاهد متهم، خصوصی، مدعی شاکی، برای بازپرس -2۰1 ماده

کند. مترجم باید سوگند یاد کند جم انتخاب میمتر عنوان به دارد، دیگر فنی وسایل یا اشاره طریق از را مقصود بیان توانایی که



نویسد تا  که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می

 طور کتبی پاسخ دهند.به

  

جرم مجنون بوده است، تحقیقات الزم را از  ارتکاب هنگام متهم دهد احتمال تحقیقات جریان در بازپرس هرگاه -2۰2 ماده

کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میعمل مینزدیکان او و سایر مطلعان به

شد شخص فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باموقوفی تعقیب نزد دادستان می

مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و 

باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میآموزش پزشکی منتقل می

 شوند.بق قانون مجازات اسالمی محکوم میامتناع از دستور مقام قضایی مطا

  

 و کار تعاون، و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزرای همکاری با دادگستری وزیر توسط ماده این اجرایی نامهآیین -1 تبصره

 .رسدمی قضاییه قوه رییس تصویب به و شودمی تهیه اجتماعی رفاه

  

 شود.زم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میمستل ماده این مشمول جرایم چنانچه -2 تبصره

  

 همچنین و است باالتر و چهار درجه تعزیر یا و ابد حبس عضو، قطع حیات، سلب آنها قانونی مجازات که جرایمی در -2۰3 ماده

ت، بازپرس مکلف است اس آن از بیش یا علیهمجنیٌ کامل دیه ثلث آنها دیه میزان که جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات در

در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به 

 گردد، حاوی مطالب زیر است:صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می

 متهم گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی -الف

 گزارش پزشکی و روان پزشکی -ب

  

 مطلعان و شهود از تحقیق و احضار – دوم مبحث

  

 که شخصی ربط،ذی مقامات اعالم حسب یا و متهم تقاضای به یا شاکی معرفی با یا خود تشخیص به بازپرس -2۰4 ماده

 کند.احضار می مقررات برابر دهد، تشخیص ضروری موضوع شدن روشن برای را وی از تحقیق یا حضور

که عذر شود. اما در صورتیدر صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می -1تبصره 

 شود.موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می

تواند به صورت الکترونیکی و با هود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میکه دلیل پرونده منحصر به شهادت شدرصورتی -2تبصره 

 آید.عملرعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به

  



 جلسه یا تحقیق از پیش ساعت چهار و بیست حداقل باید باشد، مسلح نیروهای از مطلع یا شاهد کهصورتی در -2۰۵ ماده

او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی،  رییس یا فرمانده طریق از محاکمه

 شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

  

 .است غیرعلنی دادگاه، در رسیدگی از قبل مطلعان و شهود از بازجویی و تحقیق -2۰۶ ماده

  

کند و منشی اطالعات ایشان را ثبت ضور متهم تحقیق میح بدون و جداگانه مطلعان و شهود از یک هر از بازپرس -2۰۷ ماده

رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بالمانع است. کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میمی

 دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

  

کند و سپس از آنان به اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می ابتداء بازپرس مطلعان، و شهود حضور از پس -2۰۸ ماده

 نماید.ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صالح بداند تحقیق می

  

 نام، و کندمی تفهیم شاهد به را شهادت کتمان و دروغ شهادت مجازات و حرمت تحقیق، به شروع از پیش بازپرس -2۰9 ماده

نگار )ایمیل(، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه یزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت، پیامم شغل، سن، پدر، نام خانوادگی، نام

محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال 

 کند.نماید و در صورتمجلس قید میمی

  

کنم که به خداوند متعال سوگند یاد می»کند: از اظهار اطالعات خود به این شرح سوگند یاد می پیش مطلع و شاهد -21۰ ماده

 «.جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم

  

 برای را او اظهارات سوگند، یادکردن بدون نباشد، شهادت شرایط واجد مطلع یا شاهد که درصورتی تواندمی بازپرس -211 ماده

 ع بیشتر استماع کند.اطال

  

 شاهد انگشت اثر یا امضاء به و گرددمی قرائت آن متن سپس شود،می قید صورتمجلس در مطلعان و شهود اظهارات -212 ماده

 در مراتب نباشد، آن انجام به قادر یا ورزد خودداری شهادت ادای از یا امتناع انگشت اثر یا امضاء از چنانچه و رسدمی مطلع یا

 رسد.بازپرس و منشی میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضایمجلس قید میصورت

  

 در را پاسخ و بپرسد را شهادت ادای یا اثرانگشت یا امضاء از امتناع علت مطلع یا شاهد از است مکلف بازپرس – تبصره

 .کند قید صورتمجلس

  



از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس  نشده احضار متهم عنوان به که کسی به اتهام تفهیم -213 ماده

 از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

  

تماع اس اما باشد، داشته وجود آنان خانواده یا و مطلع یا شاهد برای مالی ضرر یا و حیثیتی یا جانی خطر بیم هرگاه -214 ماده

 کند:منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ میاظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به

 عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم -الف

 ا مطلعی شاهد فعالیت یا سکونت محل و خانوادگی مشخصات هویت، به مربوط اطالعات افشای عدم –ب 

 دور راه از ارتباط وسایل با دادسرا از خارج در مطلع یا شاهد اظهارات استماع –پ 

 بر مبنی شواهد، یا قرائن وجود یا و شاکی یا متهمان یا متهم توسط مورد حسب مطلع یا شاهد شناسایی صورت در -1 تبصره

یا مطلع، تدابیر الزم را از قبیل آموزش برای حفاظت از  شاهد درخواست به بازپرس آنان، برای خطر بیم وجود و شناسایی احتمال

ماه از تاریخ ای است که ظرف ششنامهکند. ترتیبات این امر به موجب آیینسالمت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می

 رسد.قضاییه میشود و به تصویب رییس قوهاالجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میالزم

 دفاعی متهم نباشد.حقوق پذیرد که منافی نحوی صورت فوق باید بهترتیبات  -2تبصره 

 شود.( آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می1ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره ) -3تبصره 

  

کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک  ذهاب و ایاب هزینه درخواست خود حضور برای مطلع یا شاهد کهصورتی در -21۵ ماده

کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را ای که قوه قضاییه اعالم میشغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه

اکی، نماید. هرگاه شدر صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می

های مذکور از محل اعتبارات مصوب به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه

های مذکور در این ماده شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود مالئت از پرداخت هزینهقوه قضاییه پرداخت می

آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیخودداری کند، استماع شهادت یا 

شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میهای مذکور به دستور بازهزینه

 شود.میهای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت مطلع باشد، هزینه

  

 زیاد مطلعان، یا شهود تعداد یا و شود حاضر نتواند سن کهولت یا بیماری قبیل از عللی به مطلع یا شاهد کهصورتی در -21۶ ماده

 به مبادرت و یابدمی حضور محل در بازپرس کند، اقتضاء امر فوریت و اهمیت هرگاه همچنین و باشند محل چند یا یک در و

 .کندمی تحقیق

  

 قضایی نظارت و تأمین قرارهای –هفتم  فصل

  

 برای دیدهبزه حقوق تضمین و او شدن مخفی یا فرار از جلوگیری وی، موقع به حضور و متهم به دسترسی منظور به -21۷ ماده



ن زیر را تأمی قرارهای از یکی کافی، دالیل وجود صورت در الزم، تحقیق و اتهام تفهیم از پس پرسباز وی، زیان و ضرر جبران

 کند:صادر می

 شرف قول با حضور به التزام –الف 

 التزام وجه تعیین با حضور به التزام – ب

 شرف قول با قضایی حوزه از خروج عدم به التزام – پ

 التزام وجه تعیین با قضایی حوزه از خروج عدم به التزام – ت

 مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام به ماهانه یا هفتگی صورتبه خود اینوبه معرفی به التزام -ث

 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 محل از پرداخت

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

 الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

 الکفالهوجه تعیین با کفیل أخذ –ح 

 غیرمنقول یا منقول مال بانکی، نامهضمانت نقد، وجه از اعم وثیقه أخذ – خ

 قانونی مقرر شرایط رعایت با موقت بازداشت – د

  

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

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

  

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

  

 باشد، پذیرامکان دیگر طریق به دیدهبزه حقوق تضمین قضایی مقام تشخیص به که صورتی در غیرعمدی جرایم در -3 تبصره

 .نیست جایز وثیقه و کفالت قرار صدور

  

کابی در صالحیت ذاتی ارت جرایم به رسیدگی آنکه مگر شود،می صادر واحد تأمین قرار متهم، متعدد اتهامات برای -21۸ ماده

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

 شود.می

  

 یا دیه که مواردی در. باشد کمتر دیدهبزه به وارد خسارت از حال هر در نباید وثیقه و الکفالهوجه التزام، وجه مبلغ -219 ماده

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

 کند.می

  



 این در. است قرار تبدیل و آن قبول به مکلف بازپرس بسپارد، وثیقه کفیل، معرفی جای به بخواهد متهم کهدرصورتی -22۰ ماده

 هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. در تواندمی متهم صورت

  

. نباشد تردید محل الکفالهوجه پرداخت برای بازپرس تشخیص به او مالئت که شودمی پذیرفته شخصی کفالت -221 ماده

همان روز،  در است موظف دادستان. رساندمی دادستان نظر به فوری را مراتب نکند، احراز را کفیل مالئت بازپرس چنانچه

صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در

 شود.مراتب در پرونده درج می

  

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

  

شود. گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میی کتبی وثیقهتقاضا پذیرش عدم صورت در -222 ماده

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

  

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

 دهد.گذار، تصویر قرار را به آنان میکند و با درخواست کفیل یا وثیقهمی

  

 احضار صورت در که کند تفهیم گذاروثیقه یا کفیل به وثیقه، یا کفالت قبولی قرار صدور ضمن است مکلف بازپرس -224 ماده

الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات گذار، وجهثیقهو یا کفیل ناحیه از وی معرفی عدم و موجه عذر بدون او حضور عدم و متهم

 شود.این قانون ضبط می

  

 .است الزامی نیز گذاروثیقه و کفیل به نسبت قانون این( 194) ماده مفاد تفهیم – تبصره

  

ی به بازداشت منته تأمین قرار که صورتی در. شود تحویل وی به آن تصویر و ابالغ متهم به فوری باید تأمین قرار -22۵ ماده

 شود.گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می

  

 معرفی بازداشتگاه به وثیقه سپردن یا کفیل معرفی تا شودمی صادر وثیقه یا کفالت قرار او مورد در که متهمی -22۶ ماده

بت به اصل قرار منتهی به نس بازپرس، قرار ابالغ تاریخ از روز ده مدت تا تواندمی متهم بازداشت، صورت در اما گردد؛می

 بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

  

 وی که افرادی به متهم دسترسی منظوربه را الزم تمهیدات مکلفند زندان معاون یا رییس و قرار صادرکننده مرجع – تبصره

یل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت کف متهم، زمان هر و کنند فراهم کند،می معرفی گذاروثیقه یا کفیل یافتن برای



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

  

 ساعت و تاریخ حاوی رسیدی دهنده،تحویل و ثبت بازداشتگاه سوابق در رسمی مأمور توسط متهم تحویل مراتب -22۷ ماده

 کند.أخذ و به بازپرس تسلیم می متهم تحویل

  

 مسؤولیت رفع مورد، حسب تواند،می متهم تحویل و معرفی با دادرسی و تحقیقات از مرحله هر در گذاروثیقه یا کفیل -22۸ ماده

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

 مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

  

 را وی اعزام تواندمی گذاروثیقه یا کفیل نیز، باشد بازداشت مراجع سایر سوی از دیگری علت به متهم که مواردی در – تبصره

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

  

گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت کفیل یا وثیقه از متهم خواستن -229 ماده

 دارد، ممنوع است.

  

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

  

، در صورتی که حضورش الزم باشد، است گذاشته وثیقه یا شده ملتزم خود و صادر تأمین قرار او برای که متهمی -23۰ ماده

شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به احضار می

شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می

شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابالغ واقعی گذار اخطار میای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقهبر

شود. الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میاخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه

 شود.صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میدستور دادستان پس از قطعیت، بدون 

  

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

  

نظور عدم امکان ابالغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا مبه گذار وثیقه یا کفیل متهم، که شود ثابت هرگاه -231 ماده

کننده کفالت یا وثیقه اعالم نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این تغییر آن را به مرجع قبول 

غ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ منظور امکان ابالغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابال

 الکفاله و یا وجه التزام کافی است.وجه

  



 امکان که شودمی کسر الکفالهوجه یا وثیقه مبلغ از صورتی در له، محکومٌ زیان و ضرر و مربوط مقررات رعایت با دیه -232 ماده

گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر  وثیقه و نشود حاضر علیه محکومٌ و نباشد میسر بیمه از آن وصول

 موجهی هم نداشته باشد.

  

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

له از محل تأمین، جزای نقدی نیز ضرر و زیان محکومٌ  و دیه أخذ بر عالوه بیمه، از آن وصول امکان عدم و علیه محکومٌ حضور

های فوق، با لحاظ شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتدر صورت محکومیت وصول می

 شود.مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می

  

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

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

  

ه أخذ وجه التزام، دربار دادستان، دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف زیر موارد در توانندمی گذاروثیقه و کفیل متهم، -23۵ ماده

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

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

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

 آن از یکی به گذاروثیقه و کفیل یا شود حاضر نتوانسته متهم قانون، این( 1۷۸) ماده در مذکور جهات به شوند مدعی هرگاه –پ 

 .کنند حاضر را متهم اندنتوانسته جهات

 اند.التزام معسر شده 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 

  

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

 .است قطعی

  

ترین سیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکر مرجع -2 تبصره

 شهرستان آن استان است.

  

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

 کند.فاله حکم میالکوجه یا التزام وجه پرداخت

  

 از پیش و وثیقه ضبط یا و الکفالهوجه یا التزاموجه أخذ بر مبنی دادستان دستور صدور از پس متهم کهصورتی در -23۶ ماده



 صادره، دستور از اثر رفع با دادستان کند، حاضر را او گذاروثیقه یا کفیل یا شود حاضر قضایی مرجع در اجرایی، عملیات اتمام

صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی کند. در اینأخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می دستور

است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم 

باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام  کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده

گذار که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهکند. در صورتی

 کند.جدید اقدام می

  

ده روز از تاریخ ابالغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را  ظرف کفیل، یا گذار وثیقه یا متهم هرگاه – 1 تبصره

 صورت کامل به قوت خود باقی است.شود و اعتبار قرار تأمین صادره بهبه صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی

  

خصات و نوع اتهام آنها را مش است مکلف بازپرس آنان تقاضای و بیگانه اتباع گرفتن قرار تعقیب تحت صورت در -2 تبصره

بالفاصله جهت اقدام الزم به دادستانی کل کشور اعالم نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعالم شود. چنانچه 

تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خالصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به 

ل اعالم می کند. در صورت تقاضای مالقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعالم می شود تا دادستانی ک

 براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

  

به  اتهام توجه بر کافی امارات و قرائن دالیل، که زیر، جرایم مورد در مگر نیست، جایز موقت بازداشت قرار صدور -23۷ ماده

 متهم داللت کند:

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

 آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

 جرایم تعزیری که درجه چهار و باالتر است. -ب

 ت قانونی آنها درجه پنج و باالتر است.مجازا که کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم –پ 

 هر یا چاقو وسیلهبه که اشخاص برای مزاحمت ایجاد و نماییقدرت تظاهر، و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد –ت 

 .شود انجام اسلحه نوع

که مشمول بند )ب( این ر صورتید مجعول سند از استفاده یا جعل امانت، در خیانت اختالس، ارتشاء، کالهبرداری، سرقت، – ث

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

  

 االجراء الزم تاریخ از مسلح نیروهای جرایم بر ناظر قوانین جز به خاص، قوانین موضوع الزامی، موقت بازداشت موارد – تبصره

 غی است.مل قانون این شدن

  

 :است زیر شرایط ازیکی وجود به منوط قبل، درماده مذکور موارد در موقت بازداشت قرار صدور -23۸ ماده



زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا آ – الف

 کنند.سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع 

 .کرد جلوگیری آن از نتوان دیگر طریق به و باشد متهم شدن مخفی یا فرار بیم –ب 

 .باشد متهم خود و آنان خانواده یا شهود شاکی، جان افتادن خطر به موجب عمومی، نظم مخل متهم بودن آزاد – پ

  

آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.  ادله و قانونی مستند و باشد موجه و مستدل باید موقت بازداشت قرار -239 ماده

شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می

 شود.آن در برگه اعزام قید می

  

ان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر دادست. شود ارسال دادستان نزد فوری باید متهم بازداشت قرار -24۰ ماده

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

 شود.کند، بازداشت میروز تجاوز نمیمتهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده 

  

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم  -241ه ماد

کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات رفع بازداشت می

طورفوری و حداکثر ظرف پنج ر بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهتواند فک قرابازداشت را مرتفع بداند، می

کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میروز به

تواند این درخواست را مطرح بار میدر هر ماه فقط یک تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهمشود و متهم میابالغ می

 کند.

  

 ماه یک تا جرایم سایر در و ماه دو تا قانون این( 3۰2) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرایم در هرگاه -242 ماده

هائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به ن تصمیم به منتهی او اتهامی پرونده و بماند بازداشت در متهم تأمین، قرار صدور علت به

فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به 

تخفیف قرار تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا شود. متهم میمتهم ابالغ می

شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می

اختالف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، 

ماه اعمال مورد، هر دوماه یا هر یکصالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسبحل اختالف با دادگاه 

شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در می

 کند.سال تجاوز نمیسال و در سایر جرایم از یک جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو

  

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



 .شودمی شامل نیز را متهم بازداشت

  

( این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، 241) ماده موضوع متهم، درخواست درباره اظهارنظر به بازپرس تکلیف -2 تبصره

 نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

  

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

 .دهد

  

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

  

 بازپرس از را تأمین تخفیف یا تشدید تواندمی کیفرخواست تنظیم از پیش تا مقدماتی تحقیقات جریان در دادستان -244 ماده

 بازپرس و شودمی ارسال دادگاه به اختالف رفع برای پرونده نشود، حاصل موافقت دادستان و بازپرس بین هرگاه. کند درخواست

تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میظر دادگاه اقدام مین طبق

خواهی نسبت به تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجاماست، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می

کننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر

 شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.ثبت می

  

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

  

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

  

 و دادستان اختالف به العادهفوق وقت در است مکلف قانون این( 244) و( 242) ،(24۰) مواد موضوع صالح دادگاه -24۵ ماده

 گاه قطعی است.داد تصمیم. نماید رسیدگی متهم اعتراض یا بازپرس

  

 باشد، شده منتفی قبلی تأمین یا نشده أخذ تأمین قبالً متهم از و شده مطرح دادگاه در متهم پرونده که مواردی در -24۶ ماده

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

ی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان منته دادگاه

 است.

  

 چند یا یک شامل که را قضایی نظارت قرار تأمین، قرار صدور بر عالوه ارتکابی، جرم با متناسب تواندمی بازپرس -24۷ ماده

 معین صادر کند: مدت برای است، زیر دستورهای از مورد



 ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرسمعرفی نوبه -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

  

تواند ری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتعزی جرایم در -1 تبصره

 فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

  

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

 باشد.قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می روز، ده ظرف

  

 .است تمدید قابل و ماهشش کشور از خروج منع قرار اعتبار مدت -24۸ ماده

 مانع توانندنمی مربوط مراجع و است منتفی خود به خود دستور این شود، منقضی خروج منع دستور در مندرج مدت کهصورتی در

 .شوند خروج از

  

ر صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز، سالح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای د -249 ماده

 کند.شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعالم میمجاز نگهداری سالح تحویل می

  

جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال  اهمیت و نوع با و موجه و مستدل باید قضایی نظارت و تأمین قرار -2۵۰ ماده

فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او 

 متناسب باشد.

  

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

  

علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به هم یا محکومٌمت هرگاه -2۵1 ماده

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

 شود.یفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میاجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر ک

  

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

  



 شش ظرف که است اینامهآیین موجب به قانون، این( 21۷) ماده( چ) و( ج) بندهای و نظارت قرارهای اجرای شیوه -2۵2 ماده

 رسد.قضاییه میشود و به تصویب رییس قوهاالجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میاز تاریخ الزم ماه

  

 تأیید به باید که وی درخواست به بنا نماید، رعایت را قضایی نظارت قرار در مندرج دستورهای متهم کهصورتی در -2۵3 ماده

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

  

 قرار و لغو نظارت قرار کند، تخلف است، شده صادر تأمین قرار با توأم که قضایی نظارت قرار اجرای از متهم هرگاه -2۵4 ماده

گردد. صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می قرار مستقل، نظارت قرار اجرای از متهم تخلف صورت در و شودمی تشدید تأمین،

 شود.مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می

  

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

  

شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم ت بازداشت میعل هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی -2۵۵ ماده

( این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت 14توانند با رعایت ماده )برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می

 مطالبه کنند.

  

 :نیست خسارت جبران مستحق شده بازداشت شخص زیر موارد در -2۵۶ ماده

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

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

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

 همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. -ت

  

گناهی خود، درخواست جبران خسارت ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی حاکی از بیشخص بازداشت شده باید ظرف شش -2۵۷ ماده

را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون 

تواند کند. در صورت رد درخواست، این شخص میحکم به پرداخت خسارت صادر میدر صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، 

 ( این قانون اعالم کند.2۵۸ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده )

  

الی کشور یا عدیوان رییس از متشکل خسارت جبران ملی کمیسیون در شده، بازداشت شخص اعتراض به رسیدگی -2۵۸ ماده

 آید. رأی کمیسیون قطعی است.عمل میعالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه بهیکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان

  

 مغرضانه اعالم براثر بازداشت کهصورتی در و است دولت عهده بر قانون این( 2۵۵) ماده موضوع خسارت جبران -2۵9 ماده



 تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می یا و کذب شهادت جرم،

  

 بودجه که شودمی تأسیس دادگستری وزارت در صندوقی قانون، این( 2۵۵) ماده موضوع خسارت پرداخت منظوربه -2۶۰ ماده

شود و اجرای آراء صادره از وزیر دادگستری اداره می نظر زیر صندوق این. گرددمی تأمین کشور کل بودجه محل از سال هر آن

 کمیسیون بر عهده وی است.

  

 که است اینامهآیین موجب به قانون، این( 2۵۸) و( 2۵۷) مواد موضوع هایکمیسیون آراء اجرای و رسیدگی شیوه -2۶1 ماده

 رسد.قضاییه میقوهشود و به تصویب رییسمی تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماهسه ظرف

  

 تحقیقات ختم از پس دادستان و بازپرس اقدامات – هشتم فصل

  

 که کندمی اعالم وی وکیل یا متهم به جرم، وقوع بر کافی دالیل وجود صورت در و تحقیقات پایان از پس بازپرس -2۶2 ماده

وان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی عن به دارد اظهاری هر حقیقت کشف یا برائت برای

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

  

الم عذر موجه، حضور اع بدون آنان از یک هیچ و شود احضار دفاع آخرین أخذ برای وی وکیل یا متهم که صورتی در -2۶3 ماده

 شود.نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می

  

 عقیده مستند، و مستدل صورت به است مکلف بازپرس تحقیقات، ختم و کفایت اعالم و الزم تحقیقات انجام از پس -2۶4 ماده

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

  

صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در  در بازپرس -2۶۵ ماده

صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد 

تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کتبی اعالم روز از کند. دادستان باید ظرف سهدادستان ارسال می

کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق 

 شود.اقدام می

  

صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت الزم است به تفصیل و  نداند، کامل را بازپرس تحقیقات دادستان چنانچه -2۶۶ ماده

 خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.کند و تکمیل آن را میبدون هرگونه ابهام در پرونده درج می

  

 ی تا درجه سه است.انتظام محکومیت موجب نباشد، الزم حقیقت کشف برای که تحقیقات تکمیل درخواست هرگونه – تبصره



  

 در و شودمی ارسال صالح مرجع به پرونده صالحیت، عدم خصوص در بازپرس، قرار با دادستان موافقت صورت در -2۶۷ ماده

 ملغی قضایی نظارت قرار و تأمین قرار صورت،این در. کندمی ابالغ طرفین به را مراتب بازپرس تعقیب، منع یا موقوفی موارد

 شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.ه متهم بازداشت باشد، بالفاصله آزاد میچنانچ و گرددمی

  

 کیفرخواست، صدور با روز دو ظرف دادستان باشد، دادرسی به متهم جلب بر بازپرس و دادستان عقیده که صورتی در -2۶۸ ماده

 کند.ادگاه صالح ارسال مید به را پرونده بالفاصله بازپرسی شعبه طریق از

  

 اختالف، حل برای پرونده کند، اصرار خود عقیده بر بازپرس و باشد مخالف بازپرس عقیده با دادستان که مورد هر در -2۶9 ماده

 .شودمی عمل دادگاه تصمیم طبق و ارسال صالح دادگاه به

  

 ر موارد زیر قابل اعتراض است:د بازپرس قرارهای قانون، این در مقرر موارد بر عالوه -2۷۰ ماده

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

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

 متهم تقاضای به خواسته تأمین قرار – پ

  

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

 تاریخ ابالغ است.

  

 با اعتراض، قابل قرارهای به نسبت متهم یا شاکی اعتراض به رسیدگی و بازپرس و دادستان بین اختالف حل مرجع -2۷1 ماده

حوزه قضایی دادسرا  در یک کیفری دادگاه یا انقالب دادگاه چنانچه. دارد را اتهام آن به رسیدگی صالحیت که است دادگاهی

 تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

  

 کیفری دادگاه با اختالف حل آن، قانونی مصادیق یا جرم نوع صالحیت، در بازپرس و دادستان اختالف صورت در -2۷2 ماده

 .کندمی وظیفه انجام آن معیت در دادسرا که است دویی

  

ف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه اختال حل -2۷3 ماده

گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در  العاده دادگاه صورت می فوق

این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل  (3۰2جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

 تجدیدنظر است.

  



 دادرسی به جلب قرار و نقض را آن بداند، موجه را تعقیب موقوفی یا منع قرار به شاکی اعتراض که صورتی در دادگاه -2۷4 ماده

تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بدون نقض قرار می نباشد، کامل دادسرا تحقیقات دادگاه، نظر به که مواردی در. کندمی صادر

بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. 

 دهد.درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می

  

پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون  هرگاه -2۷۵ ماده

کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می

 کند.دادگاه استعالم می

  

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و  -2۷۶ ماده

 موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

  

نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی مطابق مقررات و صرف بازپرس تعقیب، موقوفی قرار نقض صورت در -2۷۷ ماده

 کند.تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم، تصمیم مقتضی اتخاذ می

  

 را متهم دیگر بار تواننمی شود، قطعی دلیل هر به و صادر تعقیب منع قرار ارتکابی، عمل نبودن جرم علت به هرگاه -2۷۸ ماده

توان بار ن اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیهما به

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

بار با توان او را برای یکقطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه

اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات 

 کند.رسیدگی می

  

 :شودمی قید زیر موارد کیفرخواست در -2۷9 ماده

 مذهب، تابعیت، شناسنامه، شماره ملی، شماره شغل، سن، شهرت، پدر، نام خانوادگی، نام نام، شامل متهم، مشخصات –الف 

 او تأهل وضعیت و اقامت محل

 بازداشت شروع تاریخ و علت قید با وی بودن بازداشت یا و آن نوع و متهم بودن قضایی نظارت یا تأمین قرار تحت آزاد، – ب

 تهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچها نوع – پ

 اتهام انتساب ادله –ت 

 اتهام قانونی مستند – ث

 متهم کیفری مؤثر محکومیت سابقه – ج

 متهم روانی وضعیت یا شخصیت پرونده خالصه – چ



  

را اصالح و  شتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آنا یا قلم سهو کیفرخواست، صدور در هرگاه – تبصره

 کند.پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصالحی آن را به دادگاه اعالم می

  

که رتیصو در. نیست دادگاه توسط قانونی صحیح عنوان تعیین از مانع شود،می ذکر کیفرخواست در که اتهامی عنوان -2۸۰ ماده

مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف 

 است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

  

پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت  ارسال از قبل گاه هر -2۸1 ماده

 کند.مقررات قانونی اقدام می

  

 را کیفرخواست اساس این بر و عدول آن ادله یا اتهام اصل از دادگاه به پرونده ارسال از پس تواندنمی دادستان -2۸2 ماده

 شود به دادگاه اعالم کند.له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می تواند دالیل جدیدمی فقط و کند اصالح یا مسترد

  

 به را خود قطعی رضایت گذشت، قابل جرایم در شاکی هرگاه دادگاه، به ارسال از قبل و کیفرخواست صدور از پس -2۸3 ماده

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

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

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

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

 کند.می

  

 است، مختلف هایدادگاه ذاتی صالحیت در آنها به رسیدگی که متهم به متعدد اتهامات انتساب صورت در -2۸4 ماده

 شود.های صالح صادر میدادگاه از یک هر به خطاب جداگانه کیفرخواست

  

 نوجوانان و اطفال جرایم مقدماتی تحقیقات – نهم فصل

  

 ویژه دادسرای عنوان با انقالب و عمومی دادسرای از ایشعبه آن، محل در و نوجوانان و اطفال دادگاه معیّت در -2۸۵ ماده

شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد د بازپرس، تشکیل میچن یا یک حضور با و دادستان معاونان از یکی سرپرستی به نوجوانان

گیرد، در طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می( این قانون که به34۰( و )3۰۶پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد )

 آید.این دادسرا به عمل می

  



آید و ور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میطبه سال پانزده زیر افراد جرایم تمامی مقدماتی تحقیقات -1 تبصره

 دهد.دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می

  

ر، آثا ادوات، آالت، حفظ به نسبت مکلفند دادگستری ضابطان باشد، نوجوان یا طفل مرتکب، هرگاه مشهود، جرایم در -2 تبصره

عالئم و دالیل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند 

متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع 

 اطفال و نوجوانان نیست.به دادسرا یا دادگاه 

  

 در شخصیت پرونده تشکیل نیز، شش و پنج درجه تعزیری جرایم در قانون، این( 2۰3) ماده در مذکور موارد بر عالوه -2۸۶ ماده

 .است الزامی نوجوانان و اطفال دادگاه یا دادسرا توسط نوجوانان و اطفال مورد

  

ایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا قض مرجع مقدماتی، تحقیقات جریان در -2۸۷ ماده

سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت 

به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را بداند، می

 باشند.تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می

پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکان

( این قانون، قرار 23۸تواند با رعایت ماده )( این قانون، دادسرا یا دادگاه می23۷ماده )بینی شده در وثیقه و یا در مورد جرایم پیش

 نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند.

  

 .است موقت بازداشت قرار احکام و آثار کلیه تابع موقت، نگهداری قرار – تبصره

  

 رکشو کل دادستان اختیارات و وظایف – دهم فصل

  

 و قوانین اجرای حسن منظور به و دارد نظارت نظامی و انقالب و عمومی دادسراهای کلیه بر کشور کل دادستان -2۸۸ ماده

 صادر مذکور قضایی مراجع به خطاب را الزم دستورهای و تذکرات و کند بازرسی به اقدام تواندمی دادسراها بین هماهنگی ایجاد

 کند.ربط ارائه میالزم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی پیشنهادهای وی همچنین. نماید

  

 جرم یا تخلف موارد به خود، قانونی وظایف سایر و فصل این در مقرر وظایف اجرای در کشور کل دادستان چنانچه -1 تبصره

 کند.ضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعالم میق انتظامی دادسرای به قانونی تعقیب برای را مراتب مورد حسب نماید برخورد

  

 .دهند انجام کشور کل دادستان نظارت اعمال در را الزم هایهمکاری مکلفند قضات و قضایی مراجع کلیه -2 تبصره



  

ییس قوه ر به را دادسراها قضایی مقامات خدمت محل و شغل تغییر و جاییجابه انتصاب، تواندمی کشور کل دادستان -2۸9 ماده

 قضاییه پیشنهاد دهد.

  

 از موافق نظر کسب از پس کشور سراسر عمومی دادستانهای خدمت محل و شغل تغییر و جاییجابه انتصاب، پیشنهاد -1 تبصره

 .است کشور کل دادستان با ربطذی استان دادگستری کل رییس

  

ستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان داد خدمت محل و شغل تغییر و جاییجابه انتصاب، پیشنهاد -2 تبصره

 قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

  

 که عمومی حقوق به وارده خسارت و ملی مصالح و منافع اموال، به راجع جرایم در است مکلف کشور کل دادستان -29۰ ماده

 المللی پیگیری و نظارت نماید.جی و یا بینخار داخلی، صالحذی مراجع طریق از دارد دعوی طرح به نیاز

  

 کشور عالیدیوان عهدهبه کشوری مسؤوالن و مقامات تخلفات به رسیدگی و تعقیب قانون، مطابق که مواردی در -291 ماده

 .گیردمی صورت کشور عالیدیوان دادسرای توسط الزم تحقیقات انجام و مقدماتی اقدامات است،

  

جع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به مرا کلیه -292 ماده

 ربط اعالم گردد.مراجع ذیدادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به

  

آن توسط مراجع  تمدید عدم و اشخاص کشور از خروج ممنوعیت قانونی مدت انقضاء موارد در کشور کل دادستان – تبصره

 کند.مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می

  

 مفقوداالثر غائب و محجورین امور و عامه اوقاف و خیریه امور دولت، به راجع دعاوی و عامه حقوق موارد در هرگاه -293 ماده

نون تشخیص دهد به طور قا یا و بین شرع خالف را مذکور حکم کشور کل دادستان و شود صادر قطعی حکم سرپرست بی

 ( به رئیس قوه قضائیه اعالم می کند.4۷۷مستدل مراتب را جهت اعمال ماده )

  

 رأی صدور و رسیدگی کیفری، هایدادگاه – سوم بخش

  

 کیفری هایدادگاه صالحیت و تشکیالت – اول فصل

  

های ه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاهدادگا دو، کیفری دادگاه یک، کیفری دادگاه به کیفری هایدادگاه -294 ماده



 شود.نظامی تقسیم می

  

 .شودمی تشکیل شهرستان هر قضایی حوزه در البدل علی دادرس یا رییس حضور با دو کیفری دادگاه -29۵ ماده

  

بد. در صورت عدم حضور یا می رسمیت نیز عضور دو حضور با که است مستشار دو و رئیس دارای یک کیفری دادگاه -29۶ ماده

 رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

  

 در. شودمی تشکیل هاشهرستان قضایی حوزه در قضاییه قوه رییس تشخیص به و استان مرکز در یک کیفری دادگاه -1 تبصره

صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی  موضوع جرایم به است، نشده تشکیل دادگاه این که هاییحوزه

 شود.آن استان رسیدگی می

  

 کلرییس انتخاب با همچنین. کند وظیفه انجام مستشار یا رییس جای به تواندمی مورد حسب البدلعلی دادرس -2 تبصره

و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی  یک کیفری دادگاه در تجدیدنظر هایدادگاه مستشاران عضویت استان، دادگستری

 کند بالمانع است.رسیدگی می

  

 جرایمی. شوندمی تبدیل دو و یک کیفری هایدادگاه به ترتیب به موجود جزائی عمومی و استان کیفری هایدادگاه -3 تبصره

یت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر صالح نظر از است، شده ثبت دادگاه در قانون این شدن االجراءالزم تاریخ تا که

های نظامی نیز شود. این تبصره درمورد دادگاه انقالب و دادگاهمقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می

 جاری است.

  

ن ها تشکیل می شود. شهرستا قضائی حوزه در قضائیه قوه رئیس تشخیص به و استان هر مرکز در انقالب دادگاه -29۷ ماده

( این قانون دارای رئیس 3۰2این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل 

 ر تشکیل می شود.یا یک مستشا

  

 قاضی تعدد با که مواردی در انقالب، دادگاه در قانون این در مندرج شرح به یک کیفری دادگاه دادرسی مقررات – تبصره

 .است جاری کندمی رسیدگی

  

 .است مشورتی مشاور، نظر. شود می تشکیل مشاور یک و قاضی یک حضور با نوجوانان و اطفال دادگاه -29۸ ماده

  

 که زمانی تا. شودمی تشکیل نیاز برحسب نوجوانان و اطفال دادگاه شعبه چند یا یک شهرستان قضایی حوزه هر در –ه تبصر



 این( 31۵) ماده مشمول جرایم جز به نوجوانان و اطفال جرایم کلیه به است، نشده تشکیل محلی در نوجوانان و اطفال دادگاه

 شود.دهد رسیدگی میهی که وظایف آن را انجام میدادگا یا دو کیفری دادگاه شعبه در قانون،

  

 دادگاه این. شودمی تشکیل بخش عمومی دادگاه بخش، حوزه در قضاییه قوه رییس تشخیص به ضرورت صورت در -299 ماده

 .کندمی رسیدگی دو کیفری دادگاه صالحیت در جرایم تمامی به

  

های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی ه عمومی بخش در شهرستاندادگا تشکیل قضاییه، قوه رییس تشخیص به -1 تبصره

 حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بالمانع است.

  

 کیفری، و حقوقی دعاوی میزان کثرت لحاظ به که بخشهایی قضایی حوزه در قضاییه، قوه رییس تشخیص به -2 تبصره

 با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است. دادگستری تشکیل کند،می ایجاب ضرورت

  

 برای توانندمی دادستان تعیین به دادیاران از یکی یا او معاون یا دادستان دو، کیفری هایدادگاه جلسات تمامی در -3۰۰ ماده

ه در این مورد و در تمامی ک دهد تشخیص ضروری را اشخاص این حضور دادگاه اینکه مگر یابند، حضور کیفرخواست از دفاع

جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی 

 شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.نمی

  

وجب قانون در صالحیت مرجع دیگری م به آنچه مگر دارد، را جرایم تمام به رسیدگی صالحیت دو کیفری دادگاه -3۰1 ماده

 باشد.

  

 :شودمی رسیدگی یک کیفری دادگاه در زیر جرایم به -3۰2 ماده

 حیات سلب مجازات موجب جرایم -الف

 ابد حبس موجب جرایم -ب

 آن از بیش یا کامل دیه نصف میزان با جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات یا عضو قطع مجازات موجب جرائم -پ

 موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر جرائم -ت

 جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث

  

 :شودمی رسیدگی انقالب دادگاه در زیر جرایم به -3۰3 ماده

 اقدام یا ایران اسالمی جمهوری علیه اجتماع و تبانی بغی، االرض،فی افساد و محاربه خارجی، و داخلی امنیت علیه جرایم – الف

 خریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظامت احراق، یا مسلحانه

 رهبری مقام و ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار مقام به توهین –ب 



 کنترل تحت مواد و اقالم و مهمات اسلحه، قاچاق و آن سازهایپیش و گردانروان مخدر، مواد به مربوط جرایم تمام -پ

 ت این دادگاه است.صالحی در خاص قوانین موجب به که مواردی سایر -ت

  

 هر در. شودمی رسیدگی نوجوانان و اطفال دادگاه در شمسی تمام سال هجده از کمتر افراد و اطفال جرایم کلیه به -3۰4 ماده

 ایجاد تربیت و اصالح کانون در که جوانان نگهداری بخش در ماده، این موضوع تمام سال هجده سن باالی محکومان صورت

 شوند.یم نگهداری شود،می

  

 .است نرسیده شرعی بلوغ حد به که است کسی طفل، -1 تبصره

  

 دادگاه در قانون این مطابق وی اتهام به رسیدگی نماید، تجاوز تمام سال هجده از متهم سن رسیدگی حین در هرگاه -2 تبصره

ل تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی سا هجده از متهم سن رسیدگی به شروع از قبل چنانچه. یابدمی ادامه نوجوانان و اطفال

گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال کیفری صالح صورت میحسب مورد در دادگاه

 گردد.مند میمی شود، بهره

  

ی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل علن طور به قانون این( 3۵2) ماده رعایت با مطبوعاتی و سیاسی جرایم به -3۰۵ ماده

 شود.وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می

  

 .است آن اجرائی نامهآیین و مطبوعات قانون مطابق منصفه، هیأت ترتیبات و احکام – تبصره

  

 .شود می رسیدگی صالح دادگاه در مستقیم، طور به عفت منافی جرائم به -3۰۶ ماده

  

ز جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و ا منظور -تبصره

 مضاجعه است.

  

 مصلحت تشخیص مجمع اعضای و رییس آنان، مشاوران و معاونان و گانه سه قوای رؤسای اتهامات به رسیدگی -3۰۷ ماده

ورای اسالمی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه ش مجلس نمایندگان نگهبان، شورای اعضای نظام،

قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و 

ی و یا فرماندهی تیپ مستقل، های سرلشکرانتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل

های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به مدیران کل اطالعات استانها، حسب مورد، در صالحیت دادگاه

 موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.

  



رتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه صو در انتظامی و نظامی افسران و قضایی پایه دارندگان بر ماده این شمول -1 تبصره

 یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

  

 مسلح نیروهای قضایی سازمان صالحیت در که ماده این موضوع انتظامی و نظامی افسران اتهامات به رسیدگی -2 تبصره

 .است تهران دو یا یک نظامی دادگاه صالحیت در مورد حسب باشد،می

  

های  های دولتی و نهادها و مؤسسهها، شرکتها و مؤسسهه اتهامات مشاوران وزیران، باالترین مقام سازمانب رسیدگی -3۰۸ ماده

های عمومی  ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسهها، سازمانعمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه

ها و بخشداران، حسب مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و ها و شهرستانغیردولتی استان

های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین مورد، در صالحیت دادگاه

 خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.

  

( این قانون، اعم از آن است که در 3۰۸( و )3۰۷وع مواد )موض اشخاص جرایم به رسیدگی برای دادگاه صالحیت -3۰9 ماده

 های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.زمان تصدی سمت

  

 های حوزه در جرم چند مرتکب شخصی اگر. شود واقع آن حوزه در جرم که شودمی محاکمه دادگاهی در متهم -31۰ ماده

گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی ت میصور دادگاهی در رسیدگی گردد، مختلف قضایی

کند. در صورتی که متهم از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می

 رسیدگی به تمام جرایم را دارد.دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صالحیت 

  

 در اینکه مگر دارد، را اصلی متهم اتهام به رسیدگی صالحیت که شوندمی محاکمه دادگاهی در جرم معاونان و شرکا -311 ماده

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب خاص قوانین

  

د و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد باشن جرم ارتکاب در معاونت یا مشارکت به متهم نفر چند یا دو هرگاه – تبصره

شود های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه3۰۸( و )3۰۷)

هام افراد مذکور در ( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به ات3۰۸( و )3۰۷و چنانچه افراد مذکور در مواد )

 شود.( نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می3۰۸ماده )

  

 با جرم ارتکاب در یا و شوند جرم مرتکب بزرگسال اشخاص معاونت یا مشارکت با نوجوان یا طفل چند یا یک هرگاه -312 ماده

 شود.ادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی مید در نوجوانان و اطفال جرایم به فقط نمایند، معاونت بزرگسال اشخاص

  



 در متهمان از یکی اتهام به رسیدگی که صورتی در است، نفر چند یا دو فعل به منوط آن تحقق که جرایمی در – تبصره

ر این د. آیدمی عملبه نوجوانان و اطفال دادگاه در متهمان کلیه اتهام به رسیدگی باشد، نوجوانان و اطفال دادگاه صالحیت

 صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

  

 صالحیت که شود رسیدگی دادگاهی در یکجا و توأمان ذاتی، صالحیت رعایت با باید متهم متعدد اتهامات به -313 ماده

 .دارد را مهمتر جرم به رسیدگی

  

جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک و دو و  ارتکاب به متهم کس هر -314 ماده

بعضی دیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، 

که اتهامات از حیث مجازات شود. در صورتیط اعزام میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربومحاکمه می

 شود.نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میمساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقالب، 

  

 و یک کیفری دادگاه صالحیت در آنها از بعضی به رسیدگی که باشد متعددی جرایم ارتکاب به متهم شخصی هرگاه -1 تبصره

رسیدگی به بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک 

 شود.رسیدگی می

  

 از پس دادگاه و گردد مطرح یککیفری دادگاه در قانون این( 3۰2)ماده بندهای از یکی اعتبار به جرمی چنانچه -2 تبصره

ی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در کاف تحقیقات و رسیدگی

 نماید.دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می صالحیت دادگاه کیفری

  

اضی رسیدگی می شود اگر ق تعدد با که مواردی در انقالب همچنین و یک کیفری دادگاه صالحیت مشمول جرائم -31۵ ماده

توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و 

 متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

  

دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی »یاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان ن مورد تعداد به شهرستان هر در -1 تبصره

برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر « به جرائم نوجوانان

 پرونده ها به آنها نیست.

  

این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه  در مقرر شرایط رعایت با مشاوران حضور -2 تبصره

 رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

  



 قانون، مطابق و شوندمی جرم مرتکب ایران اسالمی جمهوری حاکمیت قلمرو از خارج در که اشخاصی اتهامات به -31۶ ماده

چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه  دارند، را آنها به رسیدگی صالحیت ایران هایدادگاه

 شود.از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می

  

 دادسراها بین اختالف حل و است مدنی دادرسیآیین مقررات مطابق کیفری، امور در صالحیت در اختالف حل -31۷ ماده

 هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.ختالف دادگاها حل قواعد مطابق

  

 اثبات ادله به رسیدگی – دوم فصل

  

 رسیدگی تشریفات. است گردیده مقرر اسالمی مجازات قانون در که شودمی مواردی شامل کیفری امور در اثبات ادله -31۸ ماده

 .است فصل این مواد شرح به ادله به

  

شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده شود و متن آن قرائت میت مفید اقرار در صورتمجلس درج میاظهارا عین -319 ماده

رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر می

 امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به 

  

 حاضر دادگاه جلسه در موجه عذر بدون مطلع یا شاهد چنانچه. شودمی احضار دادگاه در حضور برای مطلع یا شاهد -32۰ ماده

 عمومی نظم و امنیت با جرم یا و باشد مطلع از اطالع کسب یا شاهد شهادت بر متوقف حق، احقاق و حقیقت کشف و نشود

 شود.شد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میبا مرتبط

  

 .شود ذکر حضور عدم نتیجه و اطالع کسب یا شهادت موضوع باید مطلع یا شاهد احضاریه در – تبصره

  

ادگاه د جلسه در مطلع یا و شاهد حضور است، رفع قابل غیر نامعلوم، یا طوالنی مدت برای که بیماری علت به هرگاه -321 ماده

 کند.مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می

  

 نام نام، سپس و نمایدمی تفهیم او به را دروغ شهادت مجازات و حرمت شاهد، از تحقیق به شروع از پیش دادگاه -322 ماده

ل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه شغ سن، پدر، نام خانوادگی،

و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در 

 کند.صورتمجلس قید می

  

 ت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.قراب و مخدومی و خادم رابطه – تبصره



  

 :کند یاد سوگند زیر شرح به باید شهادت ادای از پیش شاهد -323 ماده

 .«کنم بیان را واقعیت تمام و نگویم چیزی راستی به جز که کنممی یاد سوگند متعال خداوند به»

  

هد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی شا و باشد شهادت بر متوقف حق احقاق که مواردی در – تبصره

 شود.شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطالع بیشتر استماع میاستماع می

  

 در باشد، مؤثر شهادت ارزیابی در است ممکن که را شاهد روانی و جسمی ظاهری هایویژگی از دسته آن دادگاه -324 ماده

 .کندمی قید صورتمجلس

  

 مطرح مطلعان و شهود از است، الزم ابهام یا اختالف رفع و موضوع شدن روشن برای که را هاییپرسش دادگاه -32۵ ماده

 .کندمی

  

 پرسشهایی چنانچه کندمی اعالم دیگر طرف به نمود، استماع را دعوی طرف یک شاهد شهادت دادگاه، که هنگامی -32۶ ماده

 ند.ک مطرح تواندمی دارد، شاهد از

  

 را الزم اقدام متهم با یا و یکدیگر با شهود ارتباط عدم برای و نماید تحقیق انفرادی طوربه شهود از تواندمی دادگاه -32۷ ماده

 یا انفرادی صورت به مجدداً خود نظر با یا خصوصی مدعی یا متهم درخواست برحسب انفرادی تحقیقات از بعد و دهد انجام

 ماید.ن تحقیق شهود از جمعی

  

 را خود سؤاالت توانندمی دادستان و دعوی اصحاب از یک هر. است ممنوع شهادت ادای هنگام در شهود کالم قطع -32۸ ماده

 .کنند مطرح دادگاه اذن با

  

 .شوند متفرق دادگاه اذن بدون شهادت ادای از پس نباید شهود -329 ماده

  

شود، باید از قبل به اطالع دادستان و طرفین یا وکالی آنان برسد. تعیین می شهادت استماع برای که ای جلسه وقت -33۰ ماده

 توانند صورتمجلس ادای شهادت را مالحظه کنند.حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می

  

مه تصریح شده باشد، طرف را وکالتنا در که صورتی در تواندمی دعوی در وکیل و است توکیل قابل سوگند تقاضای -331 ماده

 تواند به جای موکل سوگند یاد کند.سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی

  



 دعوی اصحاب از یک هر شود،می محقق سوگند با دعوی اثبات یا خصومت فصل قانون مطابق که مواردی در -332 ماده

الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه در حق. کند استفاده خود سوگند حق از تواندمی

 تواند متهم را سوگند دهد.صاحب حق نمی

  

 و سوگند موضوع دادگاه، قرار در. آیدمی عملبه قاضی نزد و دادگاه قرار مطابق دعوی، اصحاب درخواست به سوگند -333 ماده

 رسد.شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی مین میتعیی کند، یاد سوگند باید که شخصی

  

 دیگری وقت تواندمی قاضی شود، حاضر دادگاه در نتواند موجه، عذر دلیل به کند، یاد سوگند باید که شخصی هرگاه -334 ماده

و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت  کند استماع را سوگند محل، آن در و شود حاضر وی نزد خود یا کند معین سوگند برای

 دهد.

  

 کیفری هایدادگاه در رسیدگی – سوم فصل

  

 رسیدگی به شروع کیفیت – اول مبحث

  

 :کنندمی رسیدگی به شروع زیر موارد در کیفری هایدادگاه -33۵ ماده

 دادستان کیفرخواست – الف

 دادگاه توسط دادرسی به جلب قرار – ب

 دادستان در دادگاه شفاهی ادعای – پ

  

 صادر رأی و رسیدگی رأساً دادگاه این صالحیت موضوع جرایم در البدل علی دادرس یا رییس بخش، دادگاه در -33۶ ماده

 وی توسط که آرایی مورد در و است دادگاه رییس عهده بر آراء از خواهیتجدیدنظر حیث از دادستان وظیفه دادگاه این در. کندمی

 البدل است.بر عهده دادرس علی شودمی صادر

  

 تعلیمات و نظارت تحت و بازپرس از جانشینی به بخش دادگاه رییس قانون، این( 3۰2) ماده موضوع جرایم در -33۷ ماده

 این دار عهده شعب رؤسای قضایی، حوزه رییس ارجاع با شعب تعدد صورت در. نمایدمی وظیفه انجام مربوط، شهرستان دادستان

کند و در هر حال، عنوان جانشین بازپرس اقدام میالبدل بههستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی  وظیفه

 صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

  

 قضایی حوزه رییس. است قضایی حوزه رییس با پرونده ارجاع شود،می تشکیل دادگاه متعدد شعب که هایی حوزه در -33۸ ماده

ای است که دارای  تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبهیم



 سابقه قضایی بیشتر است.

  

 .داد ارجاع قانون تجویز به مگر دیگر شعبه به و أخذ الیه،مرجوعٌ شعبه از را آن تواننمی پرونده ارجاع از پس -339 ماده

  

 عالی کشور نیز الزامی است.رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان -1بصره ت

  

 .است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده، این مقررات از تخلف -2 تبصره

  

شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده می مطرح دادگاه در مستقیم طوربه هشت، و هفت درجه تعزیری جرایم -34۰ ماده

 کند:شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میطور مستقیم در دادگاه مطرح میبه

کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صالحیت صادر می -الف

 کند.د، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میتعقیب بدان

 جلسه تشکیل با دادگاه نکنند، مهلت درخواست و باشند حاضر دعوی اصحاب چنانچه ،(الف) بند در مذکور موارد غیر در –ب 

 و ضرر دادخواست تقدیم یا دفاع تدارک برای یا نباشند حاضر دعوی اصحاب کهصورتی در. کندمی رسیدگی به مبادرت رسمی،

درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر  زیان،

 کند.اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابالغ می

  

داکثر ظرف ح رسیدگی وقت تعیین بدون است مکلف دادگاه شود، ارجاع دادگاه به کیفرخواست با پرونده هرگاه -341 ماده

ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب یک

که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی

تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به شود که مستلزم انجام 

شود، انجام تحقیقات طور مستقیم در دادگاه مطرح میکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهتکمیل تحقیقات می

 ت گیرد.مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صور

  

 مدعی یا شاکی به آن ابالغ و رسیدگی وقت تعیین با دادگاه قانون، این( 341) و( 34۰) مواد در مذکور موارد غیر در -342 ماده

 جلسه در شرکت برای را آنان شوند، حاضر دادگاه در باید که اشخاصی سایر و دادستان آنان، وکالی یا وکیل متهم، خصوصی،

 شود.تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می .کندمی احضار رسیدگی

  

 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون( 3۰) ماده و قانون این( 2۶۰) ماده موضوع خسارت مطالبه به مربوط دعاوی در -تبصره

سارت به خ یا دیه کننده پرداخت دستگاه از است موظف دادگاه شود، می مطالبه المال بیت از دیه که مواردی و 139۰ /۷ /1۷

 منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.



  

 باشد، داشته موجهی عذر متهم هرگاه. باشد هفته یک از کمتر نباید رسیدگی جلسه تا احضاریه ابالغ بین فاصله -343 ماده

 شود.می موکول مناسبی وقت به رسیدگی جلسه

  

 مقدور احضاریه ابالغ نیز دیگر طریق به و نباشد ممکن متهم اقامت محل نبودن معلوم علت به احضاریه ابالغ هرگاه -344 ماده

 تاریخ. شودمی آگهی محلی یا ملی کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در نوبت یک احضاریه مفاد و تعیین رسیدگی وقت نشود،

ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در رسیدگی نباید کمتر از یک روز تا آگهی انتشار

 شود.آگهی قید نمی

  

 ذکر احضاریه در حضور ضرورت علت بداند، الزم را وی حضور دادگاه و نشود حاضر موجه عذر بدون متهم هرگاه -34۵ ماده

شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان عدم حضور جلب است، احضار می نتیجه اینکه قید با و گرددمی

شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه الزم نباشد و موضوع، جنبه حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می

 د.شواللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میحق

  

 اقدام قانون، این( 23۰) ماده مطابق باشد، گذار وثیقه متهم خود یا و بوده گذار وثیقه یا کفیل دارای متهم چنانچه – تبصره

 .شودمی

  

 یکی حضور وکیل، تعدد صورت در. کنند معرفی را خود مدافع وکالی یا وکیل توانندمی طرفین کیفری، امور تمام در -34۶ ماده

 ی تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.برا آنان از

  

 .کنند معرفی دادگاه به وکیل دو حداکثر توانندمی طرفین از یک هر یک، کیفری دادگاه صالحیت موضوع جرایم غیر در – تبصره

  

صورت احراز  در دادگاه. شود تعیین او برای وکیلی کند تقاضا دادگاه از رسیدگی جلسه اولین پایان تا تواندمی متهم -34۷ ماده

عدم تمکن متقاضی، از بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین 

کند که الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میالوکاله کند، دادگاه حقکه وکیل درخواست حقنماید. در صورتیمی

 شود.الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حقحقدر هر حال میزان 

  

 اقدام ماده این مفاد طبق بداند، ضروری مالی تمکن فاقد دیدهبزه شخص برای را وکیل دفاع و حضور دادگاه هرگاه – تبصره

 .کندمی

  

( این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم 3۰2(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )الف) بندهای موضوع جرایم در -34۸ ماده



شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تشکیل نمی

حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او،  تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی

 شود.الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میکند. حقوکیل تسخیری دیگری تعیین می

  

 وکیل تعقیب منظور به صالح مرجع به را مراتب دادگاه کند، امتناع دادرسی در حضور از موجه عذر بدون وکیل هرگاه -1 تبصره

 دارد.یم اعالم متخلف

  

 .شودمی منتفی تسخیری وکالت کند، معرفی دادگاه به تعیینی وکیل متهم، تسخیری، وکیل تعیین از پس هرگاه -2 تبصره

  

 .است پذیرش قابل باریک برای فقط متهم سوی از تسخیری وکیل تغییر تقاضای -3 تبصره

  

مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکالی آنان موجب  طرف با تسخیری وکیل بین دادرس رد جهات از یکی وجود -349 ماده

 ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

  

 و قانون این( 3۰2) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرایم در جز باشد، وکیل دارای متهم کهدرصورتی -3۵۰ ماده

 دم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.ع دهد، تشخیص الزم را متهم حضور دادگاه که مواردی در نیز

  

 را الزم اطالعات پرونده، مطالعه و دادگاه به مراجعه با توانندمی آنان وکالی یا متهم و خصوصی مدعی یا شاکی -3۵1 ماده

 .کنند تهیه تصویر نیاز، مورد اوراق از خود هزینه به دادگاه رییس اطالع با و نمایند تحصیل

  

 امنیت علیه جرایم و عفت منافی جرایم تحقیقات به مربوط مطالب حاوی اسناد و شده بندی طبقه اسناد از تصویر دادن –ه تبصر

 .است ممنوع خارجی یا داخلی

  

 درخواست را محاکمه بودن غیرعلنی شاکی، یا طرفین که گذشت قابل جرایم در مگر است، علنی دادگاه محاکمات -3۵2 ماده

 کند:ن دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میهمچنی. کنند

 .است حسنه اخالق خالف یا عفت منافی که جرایمی و خانوادگی امور –الف 

 .باشد قومی یا مذهبی احساسات یا عمومی امنیت مخل بودن، علنی – ب

  

 دم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.ع محاکمه، بودن علنی از منظور – تبصره

  

 و اداری موقعیت یا فردی هویت و متهم و شاکی مشخصات بیان متضمن که پرونده گزارش و رسیدگی جریان انتشار -3۵3 ماده



مقرر در قانون  موارد در فقط علیهمحکومٌ مشخصات و قطعی حکم مفاد بیان. است مجاز هارسانه در نباشد، آنان اجتماعی

 پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.امکان

  

 دهد دستور تواندمی دادگاه رییس اما. است ممنوع دادگاه جلسه از صدا ضبط یا تصویربرداری یا عکسبرداری هرگونه -1 تبصره

 .شود ضبط تصویری یا صوتی صورتبه او نظارت تحت محاکمات از بخشی یا تمام

  

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در  -2تبصره 

دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل که به عللی از قبیل خدشهصورتی

 پذیر است.کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان

  

 گونهبه باید بلکه شود،نمی محاکمه شدن غیرعلنی موجب اشخاص، سایر یا متهم طرف از دادگاه نظم در اخالل -3۵4 ماده

 مگر کند، صادر شوند،می دادگاه نظم در اخالل باعث که را کسانی اخراج دستور تواندمی دادگاه رییس. شود برقرار نظم مقتضی

کند. این صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میباشد که در این دعوی اصحاب از کنندهاخالل اینکه

کننده از وکالی اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص شود. اگر اخاللدستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می

کند. چنانچه اعمال دادسرای انتظامی وکال معرفی می دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و بهرعایت نظم دادگاه تذکر می

ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، 

 دهد.مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می

  

عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع کمتر از هجده سال تمام شمسی به افراد حضور -3۵۵ ماده

 است.

  

 .یابدمی حضور دادگاه جلسه در الزم مراقبت تحت و آزادانه باشد بازداشت متهم کهدرصورتی -3۵۶ ماده

  

دادگاه، عضو ارشد ت غیبت یا معذور بودن رییسصور در شوند،می تشکیل قضات تعدد با که هاییدادگاه همه در -3۵۷ ماده

دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه 

 گیرد.رییس دادگاه را برعهده می

  

 رسیدگی ترتیب – دوم مبحث

  

( این قانون 194( و )193شرح مواد )بتدا درمورد شخص متهم بها آن، رسمیت اعالم و جلسه تشکیل از پس دادگاه -3۵۸ ماده

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



 کند.ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می

  

 شود:ت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میصوربه دادگاه در رسیدگی -3۵9 ماده

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

 ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

 شود.م انتسابی ارائه میاتها 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 

 در منشی توسط عیناً که او، وکیل و متهم دفاعیات استماع و انتسابی اتهام رد یا قبول به راجع متهم از پرسش – ت

 .شودمی قید صورتمجلس

کند و اظهارات شهود، متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می سکوت یا انکار صورت در – ث

 نماید.کنند، استماع میای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکارشناس و اهل خبره

طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای  سوی از ابرازی ادله سایر به رسیدگی و جرم ارتکاب وسایل بررسی –ج 

 دهد.کشف واقع، ضروری تشخیص می

  

 در تردیدی نیز و اقرار در ای شبهه و شک گونههیچ که طوریبه کند، جرم ارتکاب به اقرار صریح طوربه متهم هرگاه -3۶۰ ماده

 کند.أی صادر میر اقرار، استناد به دادگاه نباشد، آن بودن اختیاری و صحت

  

 در را خبرهاهل و کارشناس شهود، طرفین، اظهارات عین و وی نماینده یا دادستان اظهارات خالصه باید دادگاه -3۶1 ماده

 .کند درج صورتمجلس

  

ی که برای اقدام یا تحقیق هرگونه طرفین، استناد مورد ادله یا کیفرخواست در مندرج ادله به رسیدگی بر عالوه دادگاه -3۶2 ماده

 دهد.کشف حقیقت الزم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می

  

 وقفه ایجاد بدون دادگاه باشد، تعقیب قابل شاکی شکایت بدون که شود کشف دیگری جرم رسیدگی، حین در هرگاه -3۶3 ماده

 کند.می اعالم مربوط قضایی حوزه رییس یا دادستان به را موضوع مورد، حسب رسیدگی، جریان در

  

 شروع اصلی متهم از تحقیقات حاضرند، دادگاه در همه و است معاون و شریک اصلی، متهم دارای که ایپرونده در -3۶4 ماده

 .شودمی

  

 از نفر چند یا یک به اگر حتی باشد، داشته معاون و شریک اصلی، متهم یا و باشند متعدد متهمان ای،پرونده در هرگاه -3۶۵ ماده

ی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از دسترس آنان



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

  

وجب طوالنی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که م متهم متعدد اتهامات به رسیدگی هرگاه -3۶۶ ماده

 نماید.تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می

  

 مورد مترجم نیست، فارسی زبان به گفتن سخن به قادر که شاهدی و متهم خصوصی، مدعی شاکی، برای دادگاه -3۶۷ ماده

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

 کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

  

رد، فرد مورد وثوقی که ندا تکلم قدرت یا است ناشنوا که شاهدی و متهم خصوصی، مدعی شاکی، برای دادگاه -3۶۸ ماده

کند. مترجم باید سوگند یاد کند که عنوان مترجم انتخاب میتوانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به

تا  نویسدراستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می

 طور کتبی پاسخ دهند.به

  

 قدربه انجامد، طولبه محاکمه چنانچه و دارد استمرار حکم صدور تا محاکمه دادگاه، توسط محاکمه شروع از پس -3۶9 ماده

 .شودمی داده تنفس لزوم

  

یقات الزم را از تحق است، بوده مجنون جرم ارتکاب حین متهم دهد احتمال رسیدگی، جریان در دادگاه چنانچه -3۷۰ ماده

اتهام به کند و با احراز جنون، نسبت به اصل آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میعمل مینزدیکان او و سایر مطلعان به

 گیرد.کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میصدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می

  

 شود.مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می ماده این مشمول جرایم چنانچه – تبصره

  

 استماع باشد، داشته جدیدی مطلب شکایت، موضوع به راجع خصوصی مدعی یا شاکی چنانچه دادرسی، ختم از قبل -3۷1 ماده

عالم ختم دادرسی، به متهم ا از پیش است مکلف دادگاه. کند اظهار را خود عقیده تواندمی نیز وی نماینده یا دادستان و شودمی

یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف 

 حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

  

 ائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.بر خصوص در رأی، اعالم و رسیدگی اتمام از پیش نباید دادگاه قاضی -3۷2 ماده

  

 .کند دریافت را جدید مدارک و اسناد لوایح، تواندنمی رسیدگی، ختم اعالم از پس دادگاه -3۷3 ماده



  

 رأی صدور – سوم مبحث

  

ه محتویات پرونده ب توجه با و وجدان و شرف بر تکیه با متعال، خداوند از استعانت با دادرسی ختم اعالم از پس دادگاه -3۷4 ماده

کند. هفته به انشای رأی مبادرت میو ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک

رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در 

 میت انتظامی تا درجه چهار است.مهلت مقرر موجب محکو

  

. کند قید را آن مرجع و مهلت و فرجام یا و تجدیدنظر واخواهی، قابلیت و بودن غیابی یا حضوری رأی، در باید دادگاه -3۷۵ ماده

ن امر، مانع ای کند اعالم فرجام یا تجدیدنظر واخواهی، غیرقابل را آن دادگاه و باشد فرجام یا تجدیدنظر واخواهی، قابل رأی اگر

 خواهی نیست.واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام

  

 بالفاصله باشد، بازداشت در متهم و شود صادر مجازات اجرای تعلیق یا و تعقیب موقوفی یا منع برائت، بر رأی هرگاه -3۷۶ ماده

 .شودمی آزاد دادگاه دستور به

  

موجب حکم غیرقطعی به حبس، شالق تعزیری و یا جزای و به باشد بازداشت در تأمین قرار صدور با متهم هرگاه -3۷۷ ماده

نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعالم کند تا  نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت

 وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

  

شود خوانده می« دادنامه»نویس یا تایپ شود. این رأی که از تاریخ انشاء، پاک روز سه ظرف حداکثر باید دادگاه رأی -3۷۸ ماده

 شود:رسد و به مهر شعبه ممهور میدادرس یا دادرسان میشود و به امضای با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می

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

 خصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشانمش –ب 

 آنان وکالی و دعوی طرفین مشخصات –پ 

 رأی کامل متن و کارگردش – ت

  

 به مورد، حسب امر، این از متخلف. است ممنوع آن تصویر یا رونوشت تسلیم و مفاد اعالم دادنامه، امضای از پیش -3۷9 ماده

سال انفصال از خدمات دولتی محکوم ماه تا یکات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سهقض انتظامی دادگاه حکم موجب

 شود.می

  

 شود، ابالغ طرفین به حضوری دادگاه رأی کهصورتی در و شودمی ابالغ دادستان و آنان وکیل یا طرفین به دادنامه -3۸۰ ماده



 صورت، ابالغ مجدد ضرورت ندارد.می است. در اینالزا طرفین به آن مصدق تصویر یا رأی از اینسخه دادن

  

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

  

رایم علیه ج در همچنین و است حرام آن از شاکی اطالع که باشد مطالبی حاوی دادنامه چنانچه عفت، منافی جرایم در -2 تبصره

تواند از مفاد کامل رأی اطالع یافته و از آن استنساخ نفع میامنیت داخلی و خارجی کشور، ابالغ دادنامه حضوری بوده و ذی

 نماید.

  

 محاسبه در اشتباهی یا و دهد رخ ایکلمه شدن زیاد یا کم مانند قلمی سهو دادگاه، رأی نوشتن و تنظیم در هرگاه -3۸1 ماده

خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن علت عدم تجدیدنظرچنانچه رأی قطعی باشد یا به گیرد، صورت

کند. رأی تصحیحی نیز نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر میخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذیتجدیدنظر

جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، ابالغ می

 شود.درصورت قطعیت اجراء می

  

 قابل قانونی، مدت در نیز آن تصحیح است، فرجام یا تجدیدنظر واخواهی، قابل دادگاه رأی اصل که مواردی در -1 تبصره

 .باشدمی فرجام یا تجدیدنظر واخواهی،

  

 شود.اعتبار میتصحیحی نیز بی ی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأیاصل رأی هرگاه -2 تبصره

  

 یک کیفری دادگاه در رسیدگی – چهارم فصل

  

 رسیدگی مقدمات – اول مبحث

  

 مگر کند،می رأی صدور و رسیدگی به مبادرت آن حدود در و کیفرخواست صدور درصورت فقط یک کیفری دادگاه -3۸2 ماده

صورت، انجام شود. در اینطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میر جرایمی که مطابق قانون لزوماً بهد

 تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

  

تحقیقات مقدماتی، چنانچه  پایان از پس شود،می رسیدگی یک کیفری دادگاه در مستقیم طوربه پرونده کهمواردی در -3۸3 ماده

عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم 

 کند.صورت قرار رسیدگی صادر میقابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این

  



( این قانون 3۰2ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) از پس -3۸4 ماده

شود، هرگاه متهم وکیل طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میو یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به

کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابالغ به دادگاه ز به او اخطار میمعرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج رو

کند تا طبق مقررات برای معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می

 متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

  

داکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از ح تواندمی طرفین از یک هر -3۸۵ ماده

 شود.تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی

  

 دادگاه جلسه تشکیل برای آنان از یکی حضور باشد، داشته متعدد وکالی دعوی اصحاب از هریک کهصورتی در -3۸۶ ماده

 .است کافی

  

دیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان م وکیل، تعیین از پس -3۸۷ ماده

های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا  کند تا تمام ایرادها و اعتراضاخطار می

 قبلی، به تشخیص دادگاه بالمانع است. وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت

  

 عدم زمان، مرور قبیل از خود هایاعتراض و ایرادها تمام باید آنان وکالی یا خصوصی مدعی یا شاکی و متهم -3۸۸ ماده

 کافی و جدید ادله یا دیگر ادله به رسیدگی لزوم و تحقیقات نقص انتسابی، عمل نبودن تعقیب قابل یا دادرس رد صالحیت،

بودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور ن

شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پذیرفته نمی

 پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

  

پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال  -3۸9 ماده

کند. را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنمی

کند. دادگاه گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز،

دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میبه

 کند:شرح زیر اقدام میهای اصحاب دعوی بهاعتراض

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست حقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکه تدر صورتی -الف

 آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،می

 کند.هرگاه موضوع، خارج از صالحیت دادگاه باشد، قرار عدم صالحیت صادر می -ب

ول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، دلیل شمکه بهدر صورتی -پ



 شود.صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد میکند. در اینقرار موقوفی تعقیب صادر می

  

ا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکالی آنان را برای ی شاکی او، نماینده یا دادستان ضرورت، صورت در تواندمی دادگاه – تبصره

 حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

  

 مدعی یا شاکی و دادستان طرف از قبل ماده( پ) بند در مذکور قرارهای و دادستان طرف از صالحیت عدم قرار -39۰ ماده

لسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به ج در مجدد طرح برای پرونده قرار، این نقض درصورت. است تجدیدنظر قابل خصوصی

 شود.دادگاه کیفری یک اعاده می

  

 تعیین دستور بالفاصله دهد، تشخیص دادرسی برای طرح قابل و کامل را پرونده مقدماتی، جلسه در دادگاه هرگاه -391 ماده

 .کندمی صادر است، ضروری حضورشان که را اشخاصی تمام احضار و رسیدگی وقت

  

( این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را 3۰2نانچه در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )چ – تبصره

 کند.برای محاکمه الزم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می

  

قت رسیدگی تعیین و مطابق و روز، دو ظرف حداکثر دفتر، به پرونده وصول از پس است مکلف دادگاه دفتر مدیر -392 ماده

 دستور دادگاه اقدام کند.

  

 دعوت مقررات طبق نیز منصفه هیأت اعضای شود، تشکیل منصفه هیأت حضور با باید دادگاه که مورد هر در -393 ماده

 .شوندمی

  

ین وکیل یا انجام تعی برای او جلب و احضار و باشد نداشته امکان وی به دسترسی یا باشد متواری متهم هرگاه -394 ماده

 تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،

مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن کند، ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میبه تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می

دهد. مهلت مذکور صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میبداند که در این

 نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

  

 موضوع قرار، این در. کند صادر غیابی رسیدگی قرار قبل از باید کند، غیابی رسیدگی بخواهد دادگاه که مورد هر در -1 تبصره

های کثیراالنتشار ملی یا ادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامهد وقت و اتهام

 ماه باشد.شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یکمحلی آگهی می

  



نماید و در به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می نسبت دادگاه باشند، متواری آنان از بعضی و متعدد متهمان هرگاه -2 تبصره

 کند.ترتیب فوق رسیدگی میمورد غایبان به

  

 رسیدگی ترتیب – دوم مبحث

  

 رأی باشد، شدهبینیپیش متعدد قضات با قضایی مرجع رسیدگی که مواردی تمام در نیز و یک کیفری دادگاه در -39۵ ماده

طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، ت باید بهاقلی نظر. است مالک اعضا تمام اکثریت

 شود.یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می

  

 قانون این( 194) و( 193) مواد شرحبه متهم مورد در ابتداء آن، رسمیت اعالم و جلسه تشکیل از پس دادگاه رییس -39۶ ماده

کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه وی اخطار می به سپس و اقدام

کند مطلبی برخالف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده شرکت دارند نیز اخطار می

کند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را ا قرائت میاو کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی ر

 نماید.به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می

  

 دادستان و خبره اهل شهود، آنان، وکالی و طرفین از دادگاه رییس اجازه با توانندمی یک کیفری دادگاه قضات -39۷ ماده

 .کنند پرسش

  

م، شاکی، مدعی خصوصی یا وکالی آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، مته دادستان، هرگاه -39۸ ماده

 کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می

  

به متهم، شاکی،  بخواهد، صحبت اجازه دیگر بار دادستان هرگاه قانون، این( 3۵9) ماده در مقرر ترتیب رعایت از پس -399 ماده

بار دیگر به متهم شود. پیش از اعالم ختم رسیدگی، رییس دادگاه یکمدعی خصوصی یا وکالی آنان نیز اجازه صحبت داده می

کند. هرگاه متهم یا وکیل دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم مییا وکیل او اجازه صحبت می

 ، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.وی در آخرین دفاع

  

 آنها انتشار. شودمی نیز تصویری ضبط دادگاه، تشخیص صورت در و صوتی ضبط یک، کیفری دادگاه محاکمات -4۰۰ ماده

 .است دادگاه اجازه به منوط نیز آنها از استفاده و ممنوع

  

به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی  که مواردی در -4۰1 ماده

شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع می



 جرم است.

  

انون صالحیت رسیدگی به جرایم موضوع صالحیت دادگاه ق این مقررات حسب یک کیفری دادگاه که مواردی در -4۰2 ماده

 اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

  

 رأی صدور – سوم مبحث

  

یت صادر کند و به صالح عدم قرار تواندنمی رسیدگی به شروع از پس ذاتی، صالحیت رعایت با یک کیفری دادگاه -4۰3 ماده

 هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

  

 محتویات به توجه با و وجدان و شرف بر تکیه متعال، خداوند از استعانت با رسیدگی ختم اعالم از پس دادگاه اعضای -4۰4 ماده

رف مدت یک هفته مبادرت به ظ حداکثر و فرصت اولین در امکان، عدم صورت در و جلسه همان در و نمایند می مشاوره پرونده،

صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده 

رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، 

می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بالفاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا رأی را انشاء 

نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می 

 باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود. شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات

  

 جلسه در آن اعالم و رأی صدور تا دادگاه اعضای باشد، جلسه همان در رأی صدور به نظر چنانچه رسیدگی، ختم از پس -تبصره

 .است جاری نیز منصفه هیأت اعضای مورد در حکم این. شوند متفرق نباید علنی

  

 های کیفری مقرر گردیده است.سیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاهر ترتیبات سایر -4۰۵ ماده

  

 واخواهی و غیابی رأی – پنجم فصل

  

 جلسات از یکهیچ در او وکیل یا متهم هرگاه دارند، اللهیحق جنبه فقط که جرایمی استثنای به جرایم، تمام در -4۰۶ ماده

صورت، چنانچه رأی کند. در ایناعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میدف الیحه یا نشود حاضر دادگاه

دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از 

فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا 

 کشور، دو ماه است.

  



 رسیدگی دادگاه شود، غائب موجهعذر بدون دادرسی هنگام یا تنفس فاصله در و حاضر رسیدگی جلسه در متهم هرگاه -1 تبصره

 .است حضوری شود،می صادر که حکمی صورتاین در. دهدمی ادامه را

  

ر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت نظ تحت – تبصره

 شود.غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می

  

از متهم  تحقیق و نکند اثبات را متهم مجرمیت پرونده، محتویات هرگاه دارند، اللهیحق جنبه فقط که جرایمی در -3 تبصره

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

  

 واخواه، دفاعیات و ادله بررسی از پس و کندمی دعوت را طرفین رسیدگی وقت تعیین با واخواهی، از پس دادگاه -4۰۷ ماده

 رسیدگی نیست. مانع آنان از یک هر یا طرفین حضور عدم. نمایدمی اتخاذ مقتضی تصمیم

  

 نوجوانان و اطفال دادگاه در رسیدگی – ششم فصل

  

 تشکیالت – اول مبحث

  

 و اطفال هایدادگاه ریاست مورد حسب حوزه هر استان مرکز شهرستان هایدادگاه کل رییس یا دادگستری رییس -4۰۸ ماده

 .دارد برعهده نیز را نوجوانان

  

ال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت اطف دادسرای و دادگاه قضات -4۰9 ماده

قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً 

 کند.داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می

  

شناسی، مددکاری اجتماعی، و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم اطفالدادگاه مشاوران -41۰ ماده

 شوند.دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می

  

عبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط ش هر برای محل هر قضایی حوزه رییس مشاوران، انتخاب برای -1 تبصره

کند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می

 نماید. انتخاب مجدد آنان بالمانع است.نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می

  

 ؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.م درصورت – 2 تبصره



  

 تواندمی دادگستری رییس بماند، باز وظیفه انجام از قانونی جهات از جهتی به نوجوانان و اطفال دادگاه قاضی هرگاه -411 ماده

طور موقت مأمور نوجوانان به و اطفال دادگاه قاضی جای به را شرایط واجد قضات از یکی یا کند وظیفه انجام او جایبه شخصاً

 رسیدگی نماید.

  

 رسیدگی ترتیب – دوم مبحث

  

 وکیل نوجوان، یا طفل قانونی سرپرست یا اولیاء والدین، به و تعیین را رسیدگی جلسه وقت نوجوانان و اطفال دادگاه -412 ماده

 .کندمی ابالغ شاکی و دادستان و وی

  

 شود.تهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابالغ میم سن رسیدگی موقع در هرگاه -1 تبصره

  

 است، حبس از غیر آنها قانونی مجازات که تعزیری جرایم در همچنین و هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرایم در -2 تبصره

او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند  وکیل وکیل، داشتن درصورت همچنین و او قانونی سرپرست یا والدین و متهم هرگاه

 تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می

  

 در آنان نظر که اشخاصی شاکی، مدافع، وکیل نوجوان، و طفل سرپرست یا اولیاء والدین، نوجوانان، و اطفال دادگاه در -413 ماده

شوند. حضور اشخاص دیگر در مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می تحقیقات

 جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بالمانع است.

  

 در دادرسی از قسمتی یا تمام است ممکن کند، اقتضاء قانون، این( 3۰4)ماده( 1) تبصره موضوع طفل مصلحت هرگاه -414 ماده

 شود.عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میاو به غیاب

  

 ارش یا دیه پرداخت مستلزم که جرایمی یا است یک کیفری دادگاه صالحیت در آنها به رسیدگی که جرایمی در -41۵ ماده

ان به ولی یا سرپرست نوجوان و اطفال دادگاه یا و دادسرا باالتر، و شش درجه تعزیری جرایم در و است کامل دیه خمس از بیش

نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر قانونی متهم ابالغ می

شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می

 تواند از خود دفاع کند.د از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند خونوجوان می

  

 قانونی مقررات طبق گردد،می مطرح نوجوانان و اطفال دادگاه در که جرم از ناشی زیان و ضرر دادخواست به -41۶ ماده

که طفل الزم نیست، مگر درصورتی حضور زیان، و ضرر دعوای به رسیدگی هنگام در. شودمی صادر مقتضی حکم و رسیدگی



 توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

  

 و متهم قانونی سرپرست یا ولی به علیه،محکومٌ و متهم شاکی، بر عالوه نوجوانان و اطفال دادگاه تصمیمات و آراء -41۷ ماده

 .شودمی ابالغ نیز ایشان وکیل به وکیل داشتن درصورت و علیهمحکومٌ

  

 احاله –فتم ه فصل

  

 به مورد، حسب استان، یک دیگر قضایی حوزه به قضایی حوزه یک از پرونده احاله کیفری، رسیدگی از مرحله هر در -41۸ ماده

 به استان یک قضایی حوزه از و استان تجدیدنظر دادگاه اول شعبه موافقت و مبدأ قضایی حوزه رییس یا دادستان درخواست

 گیرد.عالی کشور صورت میان اشخاص و موافقت دیوانهم تقاضای به دیگر استان

  

 رییس یا نظامی دادستان درخواست به مورد حسب احاله مسلح، نیروهای قضایی سازمان صالحیت در جرایم مورد در – تبصره

 .شودمی انجام مسلح نیروهای قضایی سازمان رییس موافقت با استان قضایی سازمان

  

 گیرد:د زیر صورت میموار در احاله -419 ماده

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

 بتواند ترآسان آن، وقوع محل به بودن نزدیک علتبه دیگر دادگاه که نحویبه باشد، دور صالح دادگاه از جرم وقوع محل –ب 

 .کند رسیدگی موضوعبه

  

 یتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.کیف به نباید پرونده احاله – تبصره

  

 دادستان یا قضاییه قوه رییس پیشنهاد به بنا عمومی، امنیت و نظم حفظ منظوربه قبل، ماده در مذکور موارد بر عالوه -42۰ ماده

 .شودمی احاله دیگر قضایی حوزه به رسیدگی کشور، عالیدیوان تجویز و کشور کل

  

منظور حفظ نظم و امنیت عمومی تواند بهدر جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می – تبصره

 و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

  

 دادرس رد – هشتم فصل

  

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

قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته  -الف



 باشد.

 مور همسر وی باشد.ا 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

کی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا ی و او فرزند یا و همسر مادر، و پدر دادرس، بین – ث

 کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

 .باشند داشته مطروحه موضوع در شخصی نفع او فرزند یا و همسر دادرس، –ج 

  

 شود.رد دادرس محسوب نمی جهات از انتظامی شکایت – تبصره

  

 به رسیدگی و کندمی امتناع رسیدگی از بپذیرد، را آن دادرس هرگاه. آید عملبه رأی صدور از قبل تا باید رد ایراد -422 ماده

 به رسیدگی برای پرونده دیگر، شعبه یا البدلعلی دادرس نبودن صورت در. شودمی ارجاع دیگر شعبه یا البدل علی دادرس

 شود.عرض فرستاده میزدیکترین مرجع قضایی همن

  

. 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

 شود.یدگی میرس نوبت از خارج اعتراض این به. است صالح مرجع در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف مذکور قرار

  

 یا خصوصی مدعی شاکی،. کنند امتناع رسیدگی از دادرس، رد جهات وجود صورت در باید نیز دادسرا قضایی مقامات -424 ماده

 یا دادستان ایراد، قبول صورت در. کنند اعالم او به کتبی صورت به را مراتب و رد را بازپرس یا دادستان توانندمی نیز متهم

نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول ی و مداخله در موضوع امتناع میرسیدگ از بازپرس

تواند در مهلتی که برای اعتراض به صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابالغ شود. مدعی رد میشود و در غیر اینمی

 ی رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برا

  

 .نیست مقدماتی تحقیقات انجام مانع ایراد، رد قرار صدور – تبصره

  

 از عضو آن و شود رد ایراد اعضاء از یکی به نسبت هرگاه شود، می تشکیل قاضی تعدد با دادگاه که مواردی در -42۵ ماده

دگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش دا کند، امتناع رسیدگی

قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می 

د و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشن

نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده 

 جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.



  

 آراء به اعتراض – چهارم بخش

  

 کلیات –ل اول فص

  

 جز است، کیفری غیرقطعی آرای کلیه از تجدیدنظر درخواست به رسیدگی برای صالح مرجع استان تجدیدنظر دادگاه -42۶ ماده

 دادگاه این. شود می تشکیل استان هر مرکز در استان تجدیدنظر دادگاه. باشد کشور عالی دیوان صالحیت در که مواردی در

 است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. مستشار دو و رئیس دارای

  

 همان استان تجدیدنظر دادگاه در مورد حسب شود،می محسوب قطعی که زیر موارد در جز کیفری هایدادگاه آرای -42۷ ماده

 :است فرجام قابل کشور عالیدیوان در یا و تجدیدنظر قابل قضایی حوزه

 م تعزیری درجه هشت باشد.جرای -الف

 که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی -ب

  

 .است اولیه قانونی مجازات همان تجدیدنظر، قابلیت معیار حبس، جایگزین هایمجازات مورد در -1 تبصره

  

میت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار محکو از اعم تجدیدنظر، قابل آراء -2 تبصره

رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل 

 تجدیدنظرخواهی باشد.

  

، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و باالتر حیات سلب آنها قانونی مجازات که جرائمی درباره صادره آرای -42۸ ماده

است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم 

 سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

  

ایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم س انجام از مانع ماده این اجرای -تبصره

 ( قانون اساسی نمی باشد.1۶1)

  

 هایجنبه از یکی هرگاه است، زیان و ضرر یا ارش دیه، پرداخت به محکومیت با توأم دادگاه رأی که مواردی در -429 ماده

 ر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.دیگ هایجنبه باشد، فرجام یا تجدیدنظر قابل مزبور

  

 یا تجدیدنظر کنند، ساقط را خود خواهیفرجام یا تجدیدنظر حق کتبی توافق با دعوی طرفین کهصورتی در -43۰ ماده



 .نیست مسموع رأی، صادرکننده قاضی یا دادگاه صالحیت خصوص در جز آنان خواهیفرجام

  

ت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج مهل -431 ماده

 از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

  

ان کند، دادگاه عنو موجهی عذر کنندهدرخواست و شود تقدیم مقرر مهلت از خارج فرجام، یا تجدیدنظر تقاضای هرگاه -432 ماده

صورت قرار نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می

 ( این قانون مقرر شده است.1۷۸کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده )رد آن را صادر می

  

 یا فرجام دارند: تجدیدنظر درخواست حق زیر اشخاص -433 ماده

 او 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

 اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه عدم ادعای -الف

 ادعای مخالف بودن رأی با قانون -ب

 از جهات رد دادرسادعای عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی -پ

 ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی -ت

  

د، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم آی عملبه ماده این در مذکور جهات از یکی استناد به تجدیدنظرخواهی اگر – تبصره

 شود.رسیدگی می

  

 نسبت و واقع خواهی فرجام یا تجدیدنظرخواهی مورد آنچه به نسبت فقط کشور عالیدیوان و استان تجدیدنظر دادگاه -43۵ ماده

 .کندمی رسیدگی است، شده صادر رأی آن به

  

به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی  راجع طرفین خواهی فرجام یا خواهیتجدیدنظر -43۶ ماده

گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون مقرر صورت می

 آیین دادرسی مدنی است.

  

صورت فری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهکی محکومیت به نسبت علیهمحکومٌ خواهیفرجام یا تجدیدنظرخواهی – تبصره



 دادرسی مدنی نیست.توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین

  

 شود، جرم از ناشی زیان و ضرر دعوای دادرسی هزینه پرداخت از اعسار مدعی خواه،فرجام یا تجدیدنظرخواه هرگاه -43۷ ماده

 کند.أی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میر صادرکننده دادگاه

  

 در فرجام یا تجدیدنظر مرحله دادرسی هزینه پرداخت از مورد حسب باشد، زندانی خواهفرجام یا تجدیدنظرخواه هرگاه -43۸ ماده

 .گرددمی معاف است، زندانی آن موجب به که امری

  

حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین  باید خواهفرجام یا تجدیدنظرخواه -439 ماده

یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بالفاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام 

کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در یمخواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدتجدیدنظرخواه یا فرجام

شود. دفتر دادگاه خواهی محسوب میدادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام

ده رأی تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بالفاصله آن را به دادگاه صادرکنن

 نخستین ارسال کند.

  

 نخستین، رأی صادرکننده دادگاه دفتر گیرد، صورت مقرر مهلت در خواهیفرجام یا خواهیتجدیدنظر کهصورتی در – تبصره

 .کندمی ارسال کشور عالیدیوان یا استان تجدیدنظر دادگاه به مورد، حسب را پرونده نقص، رفع از پس یا بالفاصله

  

خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه  ه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجامهرگا -44۰ ماده

کند تا ظرف ده روز از تاریخ دهنده اعالم و اخطار می کننده یا دادخواست را به درخواستنخستین، ظرف دو روز، نقایص آن

لت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست ابالغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مه

رساند تا قرار مقتضی را صادر تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه می

 ی کشور است.عالکند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان

  

 رأی صادرکننده دادگاه کند، مسترد را فرجام یا تجدیدنظر دادخواست یا درخواست خواهفرجام یا تجدیدنظرخواه هرگاه -441 ماده

 فرجام یا تجدیدنظر مرجع به پرونده چنانچه. کندمی صادر را فرجام یا تجدیدنظر دادخواست ابطال یا درخواست رد قرار نخستین،

عالی کشور باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان شده ارسال

 شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.صادر می

  

علیه ه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌصادر حکم از دادستان که صورتی در تعزیری هایمحکومیت تمام در -442 ماده

تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا می



ادستان العاده با حضور دصورت، دادگاه در وقت فوقدرخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این

 کند. این حکم دادگاه قطعی است.به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می

  

 .است قطعی شود،می صادر تجدیدنظر مرحله در که آرایی -443 ماده

  

دگاه تجدیدنظر دا از ایشعبه نوجوانان، و اطفالدادگاه تصمیمات و آراء از تجدیدنظر درخواست به رسیدگی مرجع -444 ماده

خواهی از آراء و گردد. مرجع فرجاماستان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رییس قوه قضاییه تعیین می

 عالی کشور است.تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان

  

 تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است. در نوجوانان و اطفال دادگاه آراء -44۵ ماده

  

 دفتر یا حکم صادرکننده دادگاه دفتر به توانمی را نوجوانان و اطفال دادگاه تصمیمات و آراء از تجدیدنظر درخواست -44۶ ماده

الح و تربیت اص کانون دفتر به شودمی نگهداری تربیت و اصالح کانون در نوجوان یا طفل چنانچه یا استان تجدیدنظر دادگاه

 تسلیم نمود.

  

 قانونی سرپرست یا ولی یا نوجوان توسط تواندمی نوجوانان و اطفال دادگاه تصمیمات و آراء از تجدیدنظر درخواست -44۷ ماده

ست درخوا تواندمی بداند قانون مخالف را دادگاه تصمیمات و آراء هرگاه نیز دادستان. آید عملبه آنان وکیل یا و نوجوان یا طفل

تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می

 یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند.

  

 استان تجدیدنظر دادگاه رسیدگی کیفیت – دوم فصل

  

تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت  دادگاه به وصول از پس ها پرونده -44۸ ماده

وسیله رییس کل دادگستری شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، بهمقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می

ای در ترتیب وصول از طریق سامانه رایانهاستان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و 

 شود.ای دارند، ارجاع میهای قضایی که سامانه رایانه حوزه

  

 از خارج رسیدگی قانون، موجب به کهمواردی در مگر کند،می رسیدگی نوبتبه هاپرونده وصول ترتیب به دادگاه -449 ماده

 .باشد ضروری نوبت

  

دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت یحهجر موجب که جرایمی به – تبصره



 شود.دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می

  

 دادگاه اعضای از یکی به نوبت به یا و کندمی تهیه را آن جامع گزارش و بررسی را ارجاعی هایپرونده شعبه، رییس -4۵۰ ماده

دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی استان ارجاع می تجدیدنظر

شود و سپس دادگاه به کند. خالصه این گزارش در پرونده درج میو جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می

 نماید:شرح زیر اتخاذ تصمیم می

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکه در صورتی -الف

آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، صادرکننده رأی می

 نماید.تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات می

هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را  -ب

شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می

 شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.ه دادگاه صادرکننده قرار اعاده میبرای رسیدگی ب

هرگاه رأی توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را  -پ

 کند.یبه مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعالم م

علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا اگر عملی که محکومٌ -ت

 کند.سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می

حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی  در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های -ث

مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در 

صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و 

حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال  اشخاصی را که

 عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

  

 حضور با رسیدگی است، طرفین احضار و وقت تعیین مستلزم استان، تجدیدنظر دادگاه در رسیدگی که مواردی در -4۵1 ماده

 شود:( این قانون به ترتیب زیر انجام می3۰۰تان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده )دادس

 قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه -الف

 اع دفاعیات آنانطرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استم -ب

 لزوم صورت در مطلعان و شهود از اطالع کسب –پ 

 آنان وکالی یا متهم دفاعیات آخرین و خصوصی مدعی یا شاکی اظهارات استماع و او نماینده یا دادستان عقیده اظهار -ت

  

شود. شاران شعبه اجراء میمست از یکی توسط او تعیین با یا دادگاه رییس توسط محلی تحقیق و محل معاینه قرار -4۵2 ماده

تواند اجرای قرار را از دادگاه محل چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می



که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه مربوط درخواست کند و درصورتی

 ین محل، درخواست اجرای قرار نماید.نخست

  

 یا زندان مسؤول به را او اعزام دستور بداند، الزم است زندانی که را شخصی حضور استان، نظر تجدید دادگاه هرگاه -4۵3 ماده

قضایی که  مرجع موافقت کسب با تواندمی دادگاه باشد، دیگری محل در بازداشتگاه یا زندان چنانچه. کندمی صادر بازداشتگاه

نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه  متهم تحت

 نگهداری شود.

  

 مرحله مقررات و قواعد مطابق استان نظر تجدید دادگاه در ترتیبات سایر و رأی صدور ادله، به رسیدگی جلب، احضار، -4۵4 ماده

 ت.اس نخستین

  

 :کندمی تصمیم اتخاذ زیر شرح به دادرسی ختم اعالم و رسیدگی جلسه تشکیل از پس استان تجدیدنظر دادگاه -4۵۵ ماده

 به را پرونده و تأیید را رأی باشد شده صادر قانون طبق و پرونده در موجود ادله مطابق تجدیدنظرخواهی مورد رأی هرگاه -الف

 کند.می اعاده رأی صادرکننده دادگاه

 رأی کند، احراز را متهم برائت دلیل، هر به استان، تجدیدنظر دادگاه یا نباشد تعقیب قابل قانونی جهات به متهم هرگاه –ب 

 چنانچه و باشد نکرده تجدیدنظر درخواست علیهمحکومٌ هرچند کند،می صادر مقتضی رأی و نقض را تجدیدنظرخواسته

 شود.دادگاه فوری آزاد می دستور به باشد، زندانی علیهمحکومٌ

 در و نقض را آن قانونی، مستند و مبانی ذکر و استدالل با دهد تشخیص قانون مخالف را تجدیدنظرخواسته رأی چنانچه –پ 

 .کندمی رأی انشای ماهیت،

  

باشد که  اهمیت از ایدرجه به مذکور تشریفات آنکه مگر نیست، رأی نقض موجب دادرسی، تشریفات رعایت عدم – تبصره

 اعتباری رأی شود.موجب بی

  

 زیان و ضرر و جرم با تأمین قرار یا باشد نشده أخذ تأمین متهم از و شود نظر تجدید درخواست صادره رأی از هرگاه -4۵۶ ماده

 مدعی یا شاکی دادستان، درخواست به یا رأساً اقتضاء صورت در استان نظر تجدید دادگاه نباشد، متناسب خصوصی مدعی

 کند و این تصمیم قطعی است.خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می

  

 قانون، با عمل تطبیق مجازات، میزان و نوع تعیین یا طرفین مشخصات تعیین نظر از تجدیدنظرخواسته رأی اگر -4۵۷ ماده

طمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر ل رأی، اساس به که باشد اشتباهی متضمن آن، نظیر مواردی یا و خسارت یا بهمحکومٌ احتساب

 دهد.کند و تذکر الزم را به دادگاه نخستین میاستان، رأی را اصالح و آن را تأیید می

  



 را تجدیدنظرخواسته حکم در مقرر تربیتی و تأمینی اقدامات یا تعزیری مجازات تواندنمی استان تجدیدنظر دادگاه -4۵۸ ماده

مجازات مقرر در حکم نخستین برخالف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون  که مواردی در مگر کند، تشدید

خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر

 کند.ست، اقدام میتصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته ا

  

 به تواندمی حکم اساس تأیید ضمن بداند، مجازات تخفیف مستحق را علیهمحکومٌ استان، تجدیدنظر دادگاه هرگاه -4۵9 ماده

 .باشد نکرده تجدیدنظر تقاضای علیهمحکومٌ هرچند دهد، تخفیف قانون حدود در را او مجازات مستدل نحو

  

ان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و است تجدیدنظر دادگاه -4۶۰ ماده

 حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

  

متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل  و باشد متهم محکومیت بر استان تجدیدنظر دادگاه رأی که مواردی در -4۶1 ماده

دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست 

صادر روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله 

 شود، قطعی است.می

  

 کشور عالیدیوان رسیدگی کیفیت – سوم فصل

  

 در خواهیفرجام مرجع و شودمی تشکیل مستشار دو و رییس از آن شعب و است مستقر تهران در کشور عالیدیوان -4۶2 ماده

 .است قانون این( 42۸) ماده موضوع جرایم

  

 عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند. الزم، تعداد به کشور عالی دیوان -4۶3 ماده

 خواهی به قرار زیر است:جهات فرجام -4۶4ماده 

 او قانونی مجازات و متهم تقصیر به مربوط قوانین رعایت عدم ادعای –الف 

 گاهداد رأی اعتباریبی به منجر اهمیت از ایدرجه با دادرسی اصول رعایت عدم ادعای – ب

 پرونده در موجود مدارک با مستندات انطباق عدم –پ 

  

 به راجع مقررات رعایت با واحد این در رایانه واحد تأسیس صورت در یا کل دفتر در وصول، ترتیب به هاپرونده -4۶۵ ماده

ی شعب دیوان به انتخاب رؤسا از یکی توسط آنان، غیاب در و او معاون یا دیوانرییس توسط و شودمی ثبت الکترونیکی دادرسی

ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع عالی کشور و از طریق سامانه رایانهرییس دیوان

 شود.می



  

 از خارج رسیدگی قانون، موجب به که مواردی در مگر کنند،می رسیدگی هاپرونده به نوبت به کشور عالیدیوان شعب -4۶۶ ماده

دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی عالی کشور موجب جریحهمقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان نوبت

 خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

  

 اعضای از یکی به نوبت به یا و کندمی تنظیم را آنها جامع گزارش و بررسی خود را ارجاعی هایپرونده شعبه،رییس -4۶۷ ماده

خواهی دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامبه عنوان عضو ممیز ارجاع می شعبه

 کند.و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می

  

اند، تخلف از مواد پرونده دخالت داشته آن در که قضاتی از یک هر از گزارش تنظیم حین در ممیز عضو یا رییس هرگاه – تبصره

قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدالل در گزارش خود متذکر 

 گردد.شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میمی

  

شود، مگر آنکه شعبه عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکالی آنان انجام میفرجامی در دیوان رسیدگی -4۶۸ ماده

 رسیدگی کننده حضور آنان را الزم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

  

کند و طرفین یا وکالی آنان، را که الزم است قرائت می اوراقی مفاد و پرونده گزارش ممیز، عضو رسیدگی، موقع در -4۶9 ماده

توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در در صورت حضور، می

کند. سپس ود را اعالم میخواسته، نظر خعنه یا فرجامشعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ

اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در 

 کنند:متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می

 نمایند.را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میاگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده  -الف

 آن و نشده قانونی تشریفات رعایت یا باشد شده صادر طرفین مدافعات و ادله به توجه بدون یا قانون، مخالف رأی هرگاه –ب 

رح زیر اقدام ش به و نقض را رأی کشور، عالیدیوان شعبه شود، رأی اعتباریبی موجب که باشد اهمیت از ایدرجه به تشریفات

 کند:می

علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا اگر عملی که محکومٌ -1

 شود.سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بال ارجاع می

ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت -2

 شود.دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می

دهد، عالی کشور، صالح تشخیص میاگر رأی به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان -3

 شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.ارسال می



 شود.عرض ارجاع میپس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همدر سایر موارد،  -4

  

 تحقیقات نقص موارد تمام است مکلف کند،می نقض تحقیقات نقص علت به را رأی کشور عالیدیوان که مواردی در – تبصره

 .کند ذکر تفصیل به را

  

 کند:می اقدام زیر شرح به کشور عالیدیوان در رأی نقض از پس رسیدگی مرجع -4۷۰ ماده

عالی کشور را انجام دهد و سپس در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان -الف

 مبادرت به صدور رأی کند.

 و رسیدگی ماهیت، در و نماید متابعت کشور عالیدیوان نظر از باید ماهوی، رسیدگی ضرورت و قرار نقض صورت در –ب 

 ای برای صدور قرار حادث شود.مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه کند، حکم انشای

 مورد حکم این چنانچه. کند اصرار قبلی دادگاه رأی مفاد بر تواندمی دادگاه مذکور، موارد غیر در حکم نقض صورت در –پ 

کند و در غیر ا ابرام میر حکم بپذیرد، را دادگاه استدالل بررسی، از پس کشور عالیدیوان شعبه و شود واقع خواهی فرجام

شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میاین

عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع که نظر شعبه دیوانشود و درصورتیابرام می

کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام عالی کشور، حکم صادر میدادگاه مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوان شود.می

است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه 

 ( اقدام می کند.4۶9( بند )ب( ماده )2ن مطابق قسمت )دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوا

  

 با حسبی، امور و کیفری حقوقی، از اعم مشابه، موارد به نسبت هادادگاه یا کشور عالیدیوان مختلف شعب از هرگاه -4۷1 ماده

به هر طریق که آگاه شوند،  کشور، کل دادستان یا کشور عالیدیوان رییس شود، صادر مختلفی آراء قوانین، از متفاوت استنباط

عالی عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوانمکلفند نظر هیأت عمومی دیوان

عالی کشور یا دادستان کل توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوانها یا وکالی دادگستری نیز میها یا دادستانکشور یا دادگاه

عالی یا معاون عالی کشور به ریاست رییس دیوانر، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوانکشو

وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل 

عالی ت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانشود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبمی

 اثر است.االتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزمکشور و دادگاه

عالی کشور، عمل انتسابی جرم ومی دیوانعمکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأتدرصورتی

علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ

 شود.مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می

  

ر ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری منظوبه کشور عالیدیوان عمومی هیأت که مواردی کلیه در -4۷2 ماده



گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می

 کند.کل یا نماینده وی اظهارنظر می

  

فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده  کشور، عالیدیوان عمومی هیأت رویه وحدت آراء -4۷3 ماده

 شود، قابل تغییر است.( این قانون صادر می4۷1)

  

 دادرسی اعاده – چهارم فصل

  

 یا شده اجراءگذاشته به مذکور حکم آنکه از اعم هادادگاه قطعی محکومیت احکام مورد در دادرسی اعاده درخواست -4۷4 ماده

 شود:ارد زیر پذیرفته میمو در باشد نشده

 کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. -الف

ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل گونهچند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به -ب

 شد.

ی نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان دیگر فرد و شود محکوم جرمی انتساب علت به شخصی –پ 

 گناهی یکی از آنان احراز گردد.جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی

 درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. -ت

 قع گواهان، مبنای حکم بوده است.در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف وا -ث

 علیهمحکومٌ گناهیبی اثبات موجب که شود ارائه جدیدی ادله یا ظاهر یا و حادث جدیدی واقعه قطعی، حکم صدور از پس –ج 

 .باشد وی تقصیر عدم یا

 .باشد قانونی مقرر مجازات از بیش حکم مورد مجازات یا و نباشد جرم ارتکابی عمل -چ

  

 خاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:اش -4۷۵ ماده

 علیه، همسر و وراث قانونی و وصی اوعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌمحکومٌ -الف

 دادستان کل کشور -ب

 دادستان مجری حکم -پ

  

مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با  این. شودمی تسلیم کشور عالیدیوان به دادرسی اعاده درخواست -4۷۶ ماده

عرض دادگاه صادرکننده ( این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم4۷4یکی از موارد موضوع ماده )

 نماید.دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر میحکم قطعی، ارجاع می

  

رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد، با  کهصورتی در -4۷۷ ماده



عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان

 بر خالف شرع بیّن اعالم شده، رأی قطعی قبلی را یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاًتخصیص می

 نمایند.آورند و رأی مقتضی صادر میعمل مینقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به

  

 قضایی سازمان کشور، عالیدیوان قرارهای و احکام شامل( کیفری و حقوقی از اعم) قضایی مراجع قطعی آراء -1 تبصره

 باشند.های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختالف میدادگاه مسلح، نیروهای

  

 قوه رییس توسط اگر ها،دادگاه موقت دستورهای نیز و دادرسی اعاده تجویز باب در کشور عالیدیوان شعب آراء -2 تبصره

 .بود خواهد ماده این احکام مشمول شود، داده تشخیص بیّن شرع خالف قضاییه

  

عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل رتی که رییس دیواندرصو -3 تبصره

توانند دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند، می

بار قابل اعمال است؛ دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبا ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده 

 مگر اینکه خالف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

  

 باشد شده پذیرفته دادرسی اعاده( 4۷۷)ماده طبق یا باشد دادرسی اعاده تجویز بر مبنی کشور عالیدیوان رأی هرگاه -4۷۸ ماده

افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب عویق میت به مجدد حکم صدور تا حکم اجرای

 نماید.کند، تأمین الزم را أخذ مینباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می

  

های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، تمجازا سایر یا حیات سالب مجازات نوع از حکم، در مندرج مجازات که صورتی در – تبصره

 دهد.عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میشعبه دیوان

وری ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فپس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله -4۷9ماده 

 گیرد.شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میصادر می

  

 را دادرسی اعاده مورد حکم دهد، تشخیص وارد را دادرسی اعاده درخواست ماهوی، رسیدگی از پس دادگاه هرگاه -4۸۰ ماده

شد، فقط همان قسمت با حکم از قسمتی به راجع دادرسی اعاده درخواست که صورتی در. کندمی صادر مقتضی حکم و نقض

 خواهی تابع مقررات مربوط است.شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامنقض یا اصالح می

  

 تشخیص صحیح که را یک هر دادرسی، اعاده قبول از پس دادگاه باشد، حکم دو مغایرت دادرسی، اعاده جهت اگر -4۸1 ماده

ه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات چنانچ و کندمی نقض را دیگر رأی و تأیید دهد،

 کند.رسیدگی می



  

 مگر. شودنمی پذیرفته جهت همان از دادرسی اعاده دیگر شود،می صادر دادرسی اعاده از پس که حکمی به نسبت -4۸2 ماده

مات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی مسل با صادره رأی مغایرت و بوده( 4۷۷) ماده مصادیق از دادرسی اعاده کهاین

 باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

  

 کند، صرفنظر خود شکایت از حکم شدن قطعی از پس گذشت، غیرقابل جرایم در خصوصی مدعی یا شاکی هرگاه -4۸3 ماده

کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه صادر دادگاه از تواندمی علیهمحکومٌ

( این قانون، رسیدگی 3۰۰العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده )علیه در وقت فوقبه درخواست محکومٌ

علیه باشد، تر به حال محکومٌدهد یا به مجازاتی که مناسبکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میمی

 کند. این رأی قطعی است.تبدیل می

  

 تربیتی و تأمینی اقدامات و کیفری احکام اجرای – پنجم بخش

  

 کلیات – اول فصل

  

وی در مناطقی  نظارت و ریاست تحت «کیفری احکام اجرای معاونت»و است دادستان برعهده کیفری احکام اجرای -4۸4 ماده

 دار این وظیفه است.دهد، دادسرا عهدهکه رییس قوه قضاییه تشخیص می

  

 .باشد احکام اجرای برای تخصصی واحدهای یا واحد دارای ضرورت صورت در تواندمی کیفری، احکام اجرای معاونت -1 تبصره

  

ها و یا مؤسسات کیفری یب رییس قوه قضاییه در زندانتصو با تواندمی آن از واحدی یا کیفری احکام اجرای معاونت -2 تبصره

االجراء شدن این ای است که ظرف شش ماه از تاریخ الزمنامهمستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین

شود و به تصویب ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میقانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان

 رسد.رییس قوه قضاییه می

  

 .است البدلعلی دادرس با وی غیاب در و دادگاه رییس عهده به کیفری احکام اجرای بخش، قضایی حوزه در -3 تبصره

  

 مأمور و اجراء مأمور اجتماعی، مددکار کیفری، احکام اجرای قاضی الزم تعداد به کیفری احکام اجرای معاونت -4۸۵ ماده

 مراقبتی در اختیار دارد.

  

 .باشد داشته قضایی خدمت سابقه سال سه حداقل باید کیفری احکام اجرای قاضی – تبصره



  

 در را «اجتماعی مددکاری» عنوان تحت مناسبی تشکیالت اجتماعی، مددکاران وظایف انجام منظوربه قضاییه قوه -4۸۶ ماده

 .نمایدمی ایجاد شهرستان هر قضایی حوزه

  

شناسی، های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهالتحصیالن رشتهمددکاران اجتماعی از بین فارغ -4۸۷اده م

 شوند.شناسی وحقوق استخدام میجرم

  

 .است اجتماعی مددکاری رشته التحصیالنفارغ با اولویت مذکور، هایرشته در – تبصره

  

 شود:حکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل میا اجرای معاونت هر در -4۸۸ ماده

 ایجاد بانک اطالعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری -الف

ت و تصویر های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشعلیه در محکومیتتنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ -ب

 وی به صورت الکترونیکی

 علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقرراتثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ -پ

  

 شبکه اندازیراه و تشکیل چگونگی و اطالعات این به دسترسی امکان مشخصات، این تنظیم و ثبت ترتیب -1 تبصره

ماه از تاریخ ای است که ظرف ششنامهمقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین رعایت با کیفری سجل الکترونیکی

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانالزم

 رسد.قضاییه میشود و به تصویب رییس قوهمی

  

ت موضوع بندهای )الف( و )ب( این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطالعاتی و امنیتی صورت اقداما -2 تبصره

 گیرد.می

  

 :از است عبارت کیفری احکام اجرای قاضی وظایف -4۸9 ماده

 آنها اجرای شیوه بر نظارت و کیفری االجرایالزم احکام اجرای دستور صدور -الف

 مور راجع به زندانیانا در هازندان بر نظارت -ب

 نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقرراتاعالم -پ

 مقررات و قوانین براساس محکومان به مرخصی اعطای –ت 

راد اف سایر و العالجصعب جسمی بیماریهای و روانی هایبیماری به مبتالیان سالمند، محکومان درباره تصمیم اتخاذ – ث

 محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات -ج



 یا ناظر زندان قرار گرفته است.

  

 :شودمی گذاشته اجراء موقع به ابالغ از پس زیر موارد در کیفری آراء -49۰ ماده

 .کندمی صادر نخستین دادگاه که قطعی رأی -الف

 یا تجدیدنظر درخواست یا باشد نشده فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا واخواهی آن به نسبت قانونی مهلت در که رأیی -ب

 .باشد شده رد آن فرجام

 ی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.رأی -پ

 رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. -ت

  

 به دادستان اطالع با را مراتب نداند، االجراءالزم قانونی لحاظ از را صادره رأی کیفری، احکام اجرای قاضی هرگاه -491 ماده

 کند.عی اعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میقط رأی صادرکننده دادگاه

  

 درخواست یا و اعتراض آنان از بعضی مقرر موعد در و باشد شده صادر متعدد اشخاص درخصوص رأی، هرگاه -492 ماده

 .است االجراءالزم بقیه مورد در فرجام یا تجدیدنظر یا و اعتراض مهلت گذشت از پس باشند، کرده فرجام یا تجدیدنظر

  

های الزم االجرای اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت -493ماده 

 آن نیست.

  

 در مگر شود،نمی متوقف وجه هیچ به و شودمی شروع کیفری احکام اجرای قاضی دستور با رأی اجرای عملیات -494 ماده

 .نماید مقرر قانون که مواردی

  

 اجرای قانون، طبق که مواردی در و شودمی اجراء کیفری احکام اجرای قاضی نظارت تحت و دستور به کیفری آراء -49۵ ماده

 قانون شمول که نهادهایی و سازمانها و غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه توسط باید رأی

ام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات الزم، ن تصریح یا ذکر مستلزم آنان بر

 برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

  

 هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه مستخدمان و مقامات نظامی، و انتظامی نیروهای دادگستری، ضابطان تمام -49۶ ماده

ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود می غیردولتی و سازمانعمو نهادهای و دولتی

وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف 

 شود.به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میاز مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب انتظامی و اداری، 

  



 رعایت با رأی اجرای به مربوط اشکاالت رفع اما است، قطعی رأی صادرکننده دادگاه با رأی از اجمال و ابهام رفع -49۷ ماده

 .شودمی اجراء او نظر زیر رأی که است کیفری احکام اجرای قاضی با قانونی، و شرعی موازین

  

شود و درصورت عدم تعیین شیوه اجراء، شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می هرگاه -49۸ ماده

 کند.قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می

  

و تبعات اجتماعی بزه  آثار لحاظ به کهصورتی در یا قانونی الزام موارد در مگر است، ممنوع مجازات علنی اجرای -499 ماده

ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات 

 را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

  

شود تا گذار اخطار میرت عدم حضور، به کفیل یا وثیقهصو در و شودمی احضار رأی اجرای برای علیهمحکومٌ -۵۰۰ ماده

تواند به طور همزمان دستور جلب علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میمحکومٌ

 علیه را صادر کند.محکومٌ

  

تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ی احکام کیفری میاجرا قاضی باشد، علیهمحکومٌ شدن مخفی یا فرار بیم که درصورتی – تبصره

 علیه را صادر کند.ابتداء دستور جلب محکومٌ

  

 :افتدمی تعویق به احکام اجرای قاضی دستور و تشخیص به زیر موارد در مجازات اجرای -۵۰1 ماده

 بارداری دوران – الف

 ماه شش تا حداکثر زایمان از پس – ب

 ثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگیحداک شیردهی دوران – پ

 استحاضه یا حیض ایام در شالق مجازات اجرای –ت 

  

 در تأخیر یا و بیماری تشدید موجب مجازات اجرای و باشد مبتال روانی یا جسمی بیماری به علیهمحکومٌ هرگاه -۵۰2 ماده

ن بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق زما تا قانونی پزشکی نظر کسب با کیفری احکام اجرای قاضی شود، وی بهبودی

علیه اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌمی

ن نوع بیماری و و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفت

 کند.مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می

  

 احکام اجرای قاضی باشد، داشته فوریت مجازات اجرای تعویق و شود حادث بیماری مجازات، اجرای حین هرگاه – تبصره

 .کندمی اقدام ماده این مقررات طبق آن، اجرای توقف دستور صدور ضمن کیفری،



  

علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به ه محکومٌهرگا -۵۰3 ماده

 شود.علیه وصول میهای مالی که از اموال محکومٌافتد؛ مگر در مورد مجازاتتعویق می

  

برد، در صورت جنون تا بهبودی  می سر به حبس در نقدی جزای پرداخت عدم علت به که کسی یا حبس به محکوم – تبصره

 شود.شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میدر بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می

  

 رهبری مقام به پیشنهاد برای علیهمحکومٌ مجازات تخفیف یا عفو با قضاییه قوه رییس هرگاه حبس، مجازات غیر در -۵۰4 ماده

 شود.ستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف مید و کند موافقت

  

 صادر اجراء موقوفی قرار کیفری احکام اجرای قاضی شود،می موقوف رأی اجرای مقررات، مطابق که مواردی در -۵۰۵ ماده

 .کندمی

  

موالی که وسیله ا و اشیاء ضبط احکام اجرای و خصوصی مدعی یا شاکی حقوق در مجازات اجرای شدن موقوف -۵۰۶ ماده

ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، 

 نسخ مجازات قانونی باشد.

  

ر تأمین بوده قرا فاقد پرونده در علیهمحکومٌ و باشد دفعات به علیهمحکومٌ به دسترسی مستلزم مجازات اجرای چنانچه -۵۰۷ ماده

 کند.و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می

  

 کفیل تغییر تأمین، قرار تبدیل بر مبنی گذاروثیقه یا کفیل علیه،محکومٌ درخواست درباره کیفری احکام اجرای قاضی -۵۰۸ ماده

 گیرد.ی وثیقه، تصمیم میجایگزین یا و گذاروثیقه یا

  

 باشد، کشور از وی فرار بیم و نشود علیهمحکومٌ به دسترسی به منتهی کیفری احکام اجرای قاضی اقدامات هرگاه -۵۰9 ماده

 نسبت علیهمحکومٌ دستگیری یا حضور محض به اما کند؛ اعالم قانونی مراجع به و صادر کشور از را او خروج منع دستور تواندمی

 کند.لغو این دستور اقدام می به

  

 تعدد، مقررات اعمال و است دیگری قطعی هایمحکومیت دارای علیهمحکومٌ شود معلوم حکم صدور از پس هرگاه -۵1۰ ماده

 :کندمی اقدام زیر شرح به کیفری احکام اجرای قاضی است، مؤثر اجراء قابل مجازات میزان در

ها را ها پروندهبه لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه یا صادر قطعی طوربه احکام اگر -الف

کند، تا پس از نقض تمام صورت به دادگاه دارای صالحیت باالتر ارسال میبه دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این



 احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

کند تا پس از ها را به این دادگاه ارسال میگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندها -ب

نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر 

 ه آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صالحیت رسیدگی دارد.استان صادر شده باشد، شعبه صادرکنند

عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان -پ

ها را به وندههای با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرهای مختلف یا در دادگاههای قضایی استانمتعدد در حوزه

 کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای )الف( یا )ب( اقدام شود.عالی کشور ارسال میدیوان

  

 ماهیت و شرایط در ورود بدون و رسیدگی موضوع، به طرفین حضور بدون العادهفوق وقت در دادگاه فوق، موارد در – تبصره

 کند.کم واحد صادر میح جرم، تعدد مقررات رعایت با محکومیت

  

 مقررات اعمال در که است داشته دیگری قطعی هایمحکومیت علیهمحکومٌ شود معلوم حکم اجرای هنگام هرگاه -۵11 ماده

 صورت،این در. کندمی ارسال قطعی حکم کننده صادر دادگاه نزد را پرونده کیفری، احکام اجرای قاضی است، مؤثر جرم تکرار

 نماید.های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام میمحکومیت دادگاه، چنانچه

  

 را سابق هایمحکومیت چنانچه تا شودمی ارسال مرجع آن به پرونده باشد، شده تأیید کشور عالیدیوان در حکم هرگاه – تبصره

 ند.ک ارسال آن صادرکننده دادگاه به حکم صدور جهت را پرونده و نقض را حکم دانست، محرز

  

 دادگاه از رأی، ابالغ تاریخ از ماهشش ظرف حداکثر تواندمی کند، حاصل برائت قطعی، حکم موجب به که شخصی -۵12 ماده

 هایروزنامه از یکی در قضاییه قوه به مربوط اعتبارات محل از برائت حکم که نماید درخواست نخستین حکم کننده صادر

 .شود منتشر کثیراالنتشار

  

 حبس مجازات اجرای – دوم فصل

  

 مرجع و قبلی بازداشت ایام محکومیت، میزان جرم، نوع کامل، مشخصات ذکر با حبس به محکوم اشخاص -۵13 ماده

 استان، آن قضایی حوزه تریننزدیک یا قضایی حوزه همان زندان به کیفر تحمل برای مخصوص، برگه در حکم صادرکننده

 شوند.و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می زن بدرقه مأمور همراه به مورد، حسب

  

 و اصالح کانون جمله از تربیتی و تأمینی اقدامات مراکز و اشتغال و آموزیحرفه مراکز باز،نیمه بسته، زندان به هازندان -1 تبصره

 .شودمی تقسیم ونوجوانان اطفال برای تربیت

  



قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه  در که مواردی جز به -2 تبصره

 شوند.های فوق نگهداری میبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشو شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه

  

ادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه ص دادگاه حوزه از خارج حبس، به محکوم اقامت محل کهدرصورتی -3 تبصره

شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می

 شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییهترین زندان به محل اقامت خود منتقل میصادرکننده رأی قطعی به نزدیک

 شود.پرداخت می

  

 سازمان نظر زیر و هابازداشتگاه در متهمان نگهداری. است ممنوع مکان یک در متهمان و محکومان نگهداری -۵14 ماده

 .گیردمی صورت کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان

  

کم قطعی الزم االجراء، حبس شود. ح موجب به علیه محکومٌ که شودمی شروع روزی از حبس کیفرهای تمام مدت -۵1۵ ماده

نظر یا بازداشت شده  علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت چنانچه محکومٌ

 شود.باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می

  

یست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز ب از کمتر متهم شدن بازداشت یا نظر تحت زمان مدت اگر – تبصره

 شود.محاسبه می

  

 به( ۵1۵) ماده موضوع قبلی بازداشت ایام نقدی، جزای و شالق حبس، جایگزین هایمجازات به محکومیت مورد در -۵1۶ ماده

 :شودمی محاسبه زیر شرح

ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر  نه، هشتروزا نقدی جزای روز یک قبلی، بازداشت روز هر ازای به -الف

 شود.می

 شود.در مورد محکومیت به شالق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شالق کسر می -ب

 شود.اقدام می های مالیدر مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت -پ

  

 احتساب به کیفری احکام اجرای قاضی باشد، نکرده محاسبه را قبلی بازداشت ایام حکم، صادرکننده قاضی چنانچه -۵1۷ ماده

 .کندمی اقدام فوق مواد موضوع هایمالک حسب ایام، این

  

ای صادر کند که بس را به گونهح به محکوم پرونده وقت تعیین دستور است مکلف کیفری احکام اجرای قاضی -۵1۸ ماده

علیه، دستور حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ

آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعالم کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه 



ه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بالفاصله به قاضی علیمحکومٌ

 اجرای احکام کیفری اعالم کند.

  

 بر عالوه کیفری احکام اجرای قاضی گردد، رأی در مقرر مدت از بیش حبس به منجر ماده این از تخلف که صورتی در – تبصره

علیه ( این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکوم2۵۵ٌ( و )14نتظامی تا درجه چهار، طبق مواد )ا محکومیت

 است.

  

 را وی بازگشت نیز و دیگر قضایی هایحوزه یا زندان به زندانی اعزام یا انتقال هرگونه است مکلف زندان رییس -۵19 ماده

 کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطالع دهد. احکام اجرای قاضی به مورد، حسب و بالفاصله

  

 کسب و تربیتی و اصالحی هایبرنامه در مشارکت و زندان مقررات و ضوابط رعایت صورت در توانندمی محکومان -۵2۰ ماده

ار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت برخورد مرخصی از روز سه حداکثر ماهانه مناسب، تأمین سپردن از پس الزم امتیازات

تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می

نگی انطباق های اصالحی و تربیتی، چگوروز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه

ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ نامهموجب آیینوضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به

 رسد.ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میتصویب این قانون توسط سازمان زندان

  

ول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، شم موارد در -1 تبصره

 یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است.

  

 جایز قرار صدور مرجع نظر با و فوق تبصره در مقرر شرح به و مدت به تنها مرخصی به شدهبازداشت متهمان اعزام -2 تبصره

 .است

  

در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی  -3ه تبصر

تواند عالوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میمی

ت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مد

 شود.بار دیگر به مدت هفت روز تمدید میخسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک

  

تحمل یک سوم از میزان  از پس شوند،نمی مجازات اجرای تعلیق مقررات مشمول قانون موجب به که محکومانی -4 تبصره

توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می

 برخوردار شوند.



  

ر در با دو حداکثر قانون، این در شده تعیین سقف بر عالوه مذهبی و ملی هایمناسبت به تواندمی قضاییه قوه رییس -۵ تبصره

 سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

  

 هایتبصره و ماده این مقررات شمول از باشد زندان در دائم طوربه شرعی مقررات موجب به باید شخص که مواردی -۶ تبصره

 .است خارج آن

  

انفصال موقت از زمان پایان یافتن  مجازات اجرای باشد، توأم خدمت از موقت انفصال با حبس مجازات کهصورتی در -۵21 ماده

 شود.مجازات حبس شروع می

  

 میزان از است، شده معلق خدمت از قانونی الزامات موجب به قطعی حکم صدور از پیش علیهمحکومٌ که زمانی مدت – تبصره

 .شودمی کسر موقت انفصال به وی محکومیت

  

از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد  خارج در حبس به محکوم مداوای که درصورتی -۵22 ماده

اندازد و کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق مینیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می

گیرد و مدت معالجه جزء میعلیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت هرگاه محکومٌ

 شود.محکومیت وی محسوب می

  

 .شودمی اجراء نیز برند،می سر به حبس در که افرادی سایر مداوای برای اعزام جهت از ماده این مفاد – تبصره

  

که مصلحت آن مگر کرد، جدا است شده تبعید یا حبس به محکوم که مادری از نباید را تمام سال دو سن تا اطفال -۵23 ماده

طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صالحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا 

 شود.صالح سپرده مینزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صالحیت آنان، به مؤسسات ذی

  

توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی  انضباطی تخلف ارتکاب صورت در -۵24 ماده

 شود:تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می

 بازآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهانتقال از مراکز حرفه -الف

 محرومیت از مالقات حداکثر تا سه نوبت -ب

 ماههمحرومیت از مرخصی حداکثر تا س -پ

 ماهمحرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش -ت

  



 توسط قانون این موضوع نوجوانان و اطفال تربیت و نگهداری برای که هستند اماکنی تربیت، و اصالح هایکانون -۵2۵ ماده

و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه  نیاز تناسب به و هااستان مراکز در کشور، تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان

 شوند.اند و یا ایجاد میدر سایر مناطق کشور ایجاد شده

  

 پیشرفت و تربیت و تعلیم طرز و مددجویان قضایی وضعیت بررسی برای مکلفند نوجوانان و اطفال دادگاه قضات -۵2۶ ماده

عمل آورند. این امر مانع اجرای محل خدمت خود بازدید به حوزه تربیت و اصالح کانون از بار یک ماه هر حداقل آنان، اخالقی

 وظایف قانونی دادستان نیست.

  

 دیگر نوجوانان یا و اطفال اخالق فساد موجب نوجوانی، یا طفل اخالق و رفتار کانون، مدیران گزارش حسب هرگاه -۵2۷ ماده

ه دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در ب و نوجوانان و اطفال دادگاه قاضی توسط موضوع احراز درصورت گردد،

 شود.شود و پس از اصالح اخالق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میهمان قسمت نگهداری می

  

های برنامه آنان، آموزیحرفه و اشتغال متهمان، و محکومان بندیطبقه و نگهداری نحوه به مربوط اجرایی نامهآیین -۵2۸ ماده

های اصالح و تربیت و کیفیت اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، بازپروری، نحوه مالقات زندانیان، نحوه اداره کانون

ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانونطبقه

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی الجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زنداناشش ماه از تاریخ الزم

 رسد.تصویب رییس قوه قضاییه میشود و بهکشور تهیه می

  

 مالی هایمحکومیت اجرای – سوم فصل

  

وسیله مرجع را نپردازد، اموال وی به آن و گردد محکوم نقدی جزای پرداخت به دادگاه قطعی حکم موجب به هرکس -۵29 ماده

اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام 

تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میمی

عمل آورد. در صورت علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌاحکام م

شود علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میتقاضای تقسیط از جانب محکومٌ

 نماید.تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط می

های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات

 شود:می

 شود.ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میهزار ریال به یکدر جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی -الف

میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ماده، هر سیصد هزار ریال به در جزای نقدی باالی پانزده  -ب

 شود.یک روز حبس تبدیل می



  

 پرونده در مطرح اتهامات یا اتهام دلیل به نقدی، جزای به قطعی محکومیت حکم صدور از قبل علیهمحکومٌ چنانچه -1 تبصره

روز از مجازات تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک از پس دادگاه باشد، بوده بازداشت در

 کند.شده کسر میتعیین

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام 

 کنند.

  

یل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی تبد یا نقدی جزای تقسیط حکم صدور -2 تبصره

 آید، نیست.علیه به دست میکه بعداً از محکومٌ

  

 حاضر نقدی جزای پرداخت برای کیفری احکام اجرای قاضی احضاریه ابالغ تاریخ از روز ده ظرف علیهمحکومٌ هرگاه -3 تبصره

( جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری %2۰درصد )واند او را از پرداخت بیستتمی احکام اجرای قاضی شود،

 علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ

  

از دادگاه  حکم قطعیت از قبل تواندمی علیهمحکومٌ بدوی، مرحله در نقدی جزای به اشخاص محکومیت صورت در -۵3۰ ماده

 تجدیدنظرخواهی نیست.صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق

  

 .شود مطرح مستقل صورت به باید مورد هر در نقدی جزای تقسیط دعوای – تبصره

  

ی نقدی درحبس باشد جزا از بدل مجازات بابت از تقسیط بر مبنی نخستین حکم صدور زمان در علیهمحکومٌ هرگاه -۵31 ماده

خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظروسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میبالفاصله به

 از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

  

علیه، با اعالم سوی محکومٌ از اقساط موقعبه پرداخت عدم و نقدی جزای تقسیط بر مبنی حکم صدور صورت در -۵32 ماده

شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میقاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به

 گیرد.انجام می

  

به  ماهسه ظرف حداکثر را مراتب است مکلف علیهمحکومٌ مالی، تمکن حصول صورت در تقسیط، حکم صدور از پس -۵33 ماده

به اقدام شود. در غیر این صورت با اعالم قاضی اجرای احکام، دادگاه قاضی مجری حکم اعالم نماید تا نسبت به وصول محکومٌ

 نماید.صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می

  



یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای  تمام پرداخت به دیه، پرداخت قانونی مهلت اتمام از پیش علیهمحکومٌ هرگاه -۵34 ماده

 کند.له اعالم میاحکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ

  

 یا و اعسار تقاضای پذیرش از مانع محض خطای و عمد شبه جرایم دیه پرداخت برای شده بینیپیش هایمهلت – تبصره

 .نیست تقسیط

  

له مطابق مقررات مربوط، ند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ ک فوت دیه پرداخت به محکوم هرگاه -۵3۵ ماده

 کند.علیه استیفاء میدیه را از ماترک محکومٌ

  

 اجرای قاضی اخطاریه تاریخ از ماهشش از پس وی و باشد شخص به مال بازگرداندن متضمن صادره حکم چنانچه -۵3۶ ماده

ت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقالیی دریاف برای موجه عذر بدون کیفری، احکام

های مربوط، در رسد و پس از کسر هزینهتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میفساد مال، می

 گردد.صندوق دادگستری تودیع می

  

های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، االجرای دادگاهالزم آراء و دادستان دستورهای اجرای -۵3۷ ماده

وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،

 است.

  

فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات  یا و توقیف مستلزم فوق موارد در رأی یا دستور اجرای چنانچه – تبصره

 اجرای احکام مدنی است.

  

 شده أخذ تأمین محل از ابتداء در جرم از ناشی زیان و ضرر یا و دیه قانون، این( 233) و( 232) مواد اجرای در -۵3۸ ماده

 .شودمی ضبط دولت نفع به آن بر مازاد و پرداخت

  

به است باید مطابق شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌجزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی تقسیط دادخواست -۵39 ماده

 مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

  

 ی مالی است.هامحکومیت اجرای نحوه قانون تابع مالی هایمحکومیت اجرای به راجع ترتیبات و مقررات سایر -۵4۰ ماده

  

 کیفری احکام سایر اجرای – چهارم فصل

  



 تأخیر موجه، عذر داشتن بدون آن، اجرای تقاضای در و باشد له محکومٌ درخواست به منوط مجازات اجرای هرگاه -۵41 ماده

حکم اعالم کند. در  اجرای درباره را خود تصمیم ماه سه ظرف تا شودمی ابالغ وی به کیفری احکام اجرای قاضی دستور به کند،

صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین 

طور موقت بایگانی علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده بهعلیه بهکند. در این صورت، چنانچه محکومٌصادره را لغو می

 شود.می

  

االجراء شدن ه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از الزمهرگا -۵42 ماده

بار تا اعالم نتیجه از حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک

افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می

 تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند.

  

 را مراتب ماده، این موضوع حیات سلب حکم اجرای از پیش هفته یک حداقل است، مکلف کیفری احکام اجرای قاضی – تبصره

 .کند اعالم علیهمحکومٌ به

  

شود. هنگام اجرای حکم ای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صالحیت اجراء میاجر از پیش -۵43 ماده

باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک 

ه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوط

علیه در محل اجرای تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌعلیه نیز مییابد. وکیل محکومٌحضور می

شده، کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می

 رسد.شود و به امضای حاضران میصورتمجلس تنظیم می

  

 .شودمی اجراء مربوط مقررات طبق دیات و قصاص به راجع احکام سایر و حدود احکام -۵44 ماده

  

 .شودمی اعزام حکم اجرای محل دادسرای به است، شده محکوم اجباری اقامت یا تبعید به که شخصی -۵4۵ ماده

  

بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل  نظارت -۵4۶ ماده

 اجرای حکم است.

  

 به مناسب تأمین أخذ با و ضرورت صورت در اجباری، اقامت یا تبعید حکم اجرای محل کیفری احکام اجرای قاضی -۵4۷ ماده

 کند.( این قانون مرخصی اعطاء می۵2۰مفاد ماده ) رعایت با اجباری اقامت یا تبعید به محکومان

  



 به مراتب و شوندمی اخراج شده تعیین محل از شوند،می محکوم معین اینقطه در اقامت از منع به که اشخاصی -۵4۸ ماده

 .شودمی ابالغ مرتبط مراجع و نهادها سایر و محل انتظامی نیروی

  

عضو، قصاص عضو و جرح، شالق، تبعید، اقامت اجباری های سلب حیات، قطعمجازات اجرای نحوه اجرائی نامهآیین -۵49 ماده

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری ماه از تاریخ الزمو منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش

 رسد.شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میوزیر کشور تهیه می

  

 جرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.ا -۵۵۰ ماده

  

 مشروط، آزادی مجازات، اجرای تعلیق قرار اجرای – پنجم فصل

 تحت آزادی و آزادی نیمه نظام حکم، صدور تعویق قرار

 الکترونیکی هایسامانه نظارت

  

علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون ات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌمجاز اجرای تعلیق صورت در -۵۵1 ماده

علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی کند و با حضور محکومٌعذر موجه، جلب می

 نماید.تفهیم و ابالغ می

  

ن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخالق و شد سپری از پس علیهمحکومٌ هرگاه -۵۵2 ماده

رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین 

یشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم العاده در مورد پکند. دادگاه در وقت فوقشده به دادگاه صادرکننده حکم اعالم می

 گیرد.می

  

 اجرای مجدداً بار یک ماه دو هر تواند می کیفری احکام اجرای قاضی دادگاه، سوی از پیشنهاد پذیرش عدم صورت در -تبصره

 .نماید پیشنهاد دادگاه به را ماده این

  

های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری امانهس نظارت تحت آزادی و آزادی نیمه نظام مشمول جرایم در -۵۵3 ماده

بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه تواند پس از وصول گزارش شورای طبقهمی

ی، از سوی آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکای، آموزشی، حرفهاجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه

دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصالح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهمحکومٌ

های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه

 م این دادگاه اقدام کند.الکترونیکی دهد و مطابق تصمی



  

 از متناسب تأمین أخذ با فوق، ماده موضوع پیشنهاد با دادگاه موافقت از پس کیفری، احکام اجرای قاضی -۵۵4 ماده

 .کندمی اعالم زندان به را مراتب و صادر را دادگاه تصمیم اجرای دستور علیه،محکومٌ

  

آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت  حکم مجازات، اجرای تعلیق قرار صدور -۵۵۵ ماده

های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار نظارت سامانه

شود. چنانچه ی خصوصی ابالغ میعلیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدععدم تبعیت محکومٌ

علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب محکومٌ

تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعالم جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می

 کند.

  

علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم محکومٌ -۵۵۶اده م

ای که قاضی اجرای های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهو نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه

د و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با نماید، فراهم آوراحکام کیفری مشخص می

 سازد از قبل به اطالع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.دشواری مواجه می

  

 تحت آزادی و آزادی نیمه نظام حکم، صدور تعویق قرار مشروط، آزادی مجازات، اجرای تعلیق قرار اجرای نحوه -۵۵۷ ماده

های جایگزین حبس به های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتارت سامانهنظ

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و ماه از تاریخ الزمای است که ظرف ششنامهموجب آیین

 رسد.شود و به تصویب رییس قوه قضاییه مینی و تربیتی کشور تهیه میها و اقدامات تأمیرییس سازمان زندان

  

 و مسلح نیروهای کل ستاد رییس توسط مسلح، نیروهای قضایی سازمان صالحیت در جرایم مورد در ماده این نامهآیین – تبصره

شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می تهیه ماده این صدر در مذکور مراجع همکاری با و مسلح نیروهای قضایی سازمان رییس

 رسد.می

  

 و آزادی نیمه نظام حکم، صدور تعویق مشروط، آزادی مجازات، اجرای تعلیق مشمول اشخاص اقامتگاه چنانچه -۵۵۸ ماده

 اشخاص باشد، رأی صادرکننده دادگاه قضایی حوزه از غیر دیگری قضایی درحوزه الکترونیکی، هایسامانه نظارت تحت آزادی

توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به ذکور میم

قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری 

 شود.الیه اجراء می، تحت نظارت قاضی مرجوعٌنماید و موارد مذکورنیابت اعالم می

  



 دادرسی هزینه – ششم بخش

  

 امر تبع به که هم خصوصی مدعی. کند تأدیه شکایت طرح هنگام در قانون برابر را کیفری شکایت هزینه باید شاکی -۵۵9 ماده

ه امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی ب مربوط مقررات مطابق را دادرسی هزینه باید کند،می زیان و ضرر مطالبه کیفری

کند از پرداخت هزینه شکایت پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می

خت هزینه تواند او را از پرداشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میمعاف می

توان به علت عدم دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی

 تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

  

به رسی را از محل محکومٌداد هزینه است مکلف کیفری احکام اجرای قاضی آن، اجرای هنگام و حکم صدور از پس – تبصره

 له از اعسار گردد.میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا بهاستیفاء کند مگر آنکه محکومٌ

  

 سایر و پزشکان و مترجمان کارشناسان، الزحمهحق گواهان، ذهاب و ایاب آگهی، انتشار هزینه بابت متهم و شاکی -۵۶۰ ماده

های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پردازند و هزینهشوند، وجهی نمیکه به تشخیص مقام قضایی احضار می اشخاصی

شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات پرداخت می

ه، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن های مربوط، در مهلت تعیین شدو تعرفه

رسد تا به دستور وی و شود و مراتب به اطالع دادستان میامتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می

عایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با ر

 شود.ای أخذ نمیداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهحساب مربوط در خزانه

  

 قضاییه قوه اعتبارات از هزینه نباشد، فوق هایهزینه پرداخت به قادر شاکی قضایی، مقام تشخیص به که صورتی در -1 تبصره

 شود.می پرداخت

  

 .شودمی انجام مربوط هزینه پرداخت از پیش ماده، این موضوع اقدامات قضایی، مقام دستور به فوری موارد در -2 تبصره

  

 قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماهشش ظرف که است ایتعرفه مطابق گواهان ذهاب و ایاب هزینه میزان -3 تبصره

 رسد.شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میمی تهیه دادگستری وزیر توسط

  

 .است قانونی مقررات برابر آنها تهیه و اسناد تصویر یا رونوشت تطبیق هزینه -۵۶1 ماده

  

 به است، گرفته صورت محاکمه و تحقیقات جریان در که را هاییهزینه تمامی حکم، صدور هنگام است مکلف دادگاه -۵۶2 ماده



 داخت آن را معین کند.پر مسؤول و تعیین تفصیل

  

 علیهمدعی از را دادرسی شده پرداخت هایهزینه تمام دادرسی از مرحله هر در تواندمی خصوصی مدعی یا شاکی -۵۶3 ماده

 پرداخت به را علیهمدعی حکم، صدور هنگام است مکلف وی، شناختن حقذی از پس دادگاه. کند مطالبه مقررات طبق

 د.کن ملزم مزبور هایهزینه

  

 .است او عهده به دادرسی هایهزینه پرداخت متهم، محکومیت درصورت -۵۶4 ماده

  

 ماترک از مذکور هزینه کند، فوت است، دادرسی هزینه پرداخت مسؤول دادگاه حکم موجب به که شخصی هرگاه -۵۶۵ ماده

 شودمی وصول وی

  

 مقررات سایر – هفتم بخش

  

این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی  موضوع قضایی مراجع تمام -۵۶۶ ماده

 برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

  

 که است اینامهآیین موجب به ماده این موضوع کیفری و حقوقی از اعم قضایی مراجع تخصصی شعب تشکیل شیوه – تبصره

شود و به تصویب رییس قوه قضاییه نون توسط وزیر دادگستری تهیه میقا این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش ظرف

 رسد.می

  

 تمام در و قانون این( 34۸) و( 34۷) ،(21۵) مواد ،(14۷) ماده تبصره ،(14۵) ماده تبصره در مقرر تکالیف اجرای در -۵۶۷ ماده

ی، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار دیگر اقدام هر یا و تحقیقات انجام قانون، این مقررات موجببه کهمواردی

 شود.بینی و منظور میآن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش

  

 مقررات تابع نگردیده مقرر مسلح نیروهای و نوجوانان و اطفال جرایم دادرسی برای ایویژه مقررات که مواردی -۵۶۸ ماده

 .است کیفری دادرسی آیین عمومی

  

، 1291/ ۵/ 3۰االجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی )آیین دادرسی کیفری( مصوب  از تاریخ الزم -۵۷۰ماده 

، الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان 131۵/ 2/ ۶قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 

( و 24(، )23(، )22(، )21(، )1۸(، )1۷(، )1۵(، )۶، مواد)1334/ 2/ 19ر محل خدمت مصوب دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی د

 ۷/ 1۰های عمومی مصوب ، الیحه قانونی تشکیل دادگاه13۵۶/ 3/ 2۵ای از قوانین دادگستری مصوب ( از قانون اصالح پاره2۵)



کر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخالل شورای انقالب، الیحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و ش 13۵۸/

های شورای انقالب، قانون تشکیل دادگاه 13۵9/ 4/ 21شوند مصوب کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می

ه با امور کیفری و ( در رابط2۸( از ماده )1( و تبصره)2۶( و )22(، )1۷(، )1۶(، )9(، )۸(، )۷(، )1، مواد )13۶۶/ ۶/ 1سیار مصوب 

( از قانون تشکیل 2۰( از ماده )۶( تا )1( و تبصره )1۸( و ماده )14( از ماده )2( و )1های )( و بند )ج( و تبصره۵(، )3مواد )

، 13۷۷/ ۸/ 1۰های مالی مصوب ( از قانون نحوه اجرای محکومیت1، ماده )13۷3/ 4/ 1۵های عمومی و انقالب مصوب دادگاه

( قانون اصالح قانون بیمه 21، ماده)13۷۸/ ۶/ 2۸های عمومی و انقالب )در امور کیفری( مصوب ادرسی دادگاهقانون آیین د

( قانون 32، ماده )13۸۷/ 2/ 31اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده  13۷۶/ ۸/ 1۷مصوب اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 

و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و سایر  13۸۷/ 9/ 1۰های عمومی و انقالب مصوب ( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه1۸)

 شود.قوانین در موارد مغایر، نسخ می

  

 مسلح نیروهای جرائم دادرسی آیین ـ هشتم بخش

  

 کلیات ـ اول فصل

  

 و دادسرا شامل شود،می نامیده قضائی سازمان اختصار به قانون این در که مسلح نیروهای قضائی سازمان ـ ۵۷1 ماده

 .است آتی مواد شرح به نظامی یدادگاهها

  

قوه  رئیس توسط باشند، داشته قضائی خدمت سابقه سال پانزده حداقل که قضاتی بین از قضائی سازمان رئیس ـ ۵۷2 ماده

 شود.قضائیه منصوب می

  

 دادگاه اول شعبه ریاست استانها، قضائی هایسازمان کلیه بر نظارت و اداری ریاست بر عالوه قضائی سازمان رئیس ـ ۵۷3 ماده

 .باشد داشته معاون الزم تعداد به و مقام  قائم نفر یک تواندمی و دارد برعهده نیز را تهران استان نظامی تجدیدنظر

  

صره ـ ایجاد تشکیالت قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان تب

تواند ( قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می1۶4وچهارم )با رعایت اصل یکصدوشصت

 ائیه ارائه نماید.پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قض

  

 یا و یک نظامی دادگاههای عضو قضائیه،قوه رئیس ابالغ با توانندمی قضائی سازمان کل مدیران و معاونان ـ ۵۷4 ماده

 .باشند نیز تهران نظامی تجدیدنظر

  



 .است ء اجرا قابل نظامی قضات یا و قضائی پایه دارندگان درباره فقط ماده این مقررات ـ تبصره

  

ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک  ۵۷۵ ماده

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

 دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.مستلزم رعایت تشریفات آیین ضرر و زیان و رسیدگی به آن،

  

 .شود اقامه اصلی دعوای لهمحکومٌ یگان طرفیت به باید ماده، این موضوع بهمحکومٌ پرداخت از اعسار دعوای ـ1 تبصره

  

اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط  دعوی، پیگیری و دفاع دعوی، طرح حق جرم، از متضرر یگان ـ2 تبصره

 دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

  

 شود،می مطرح نظامی دادگاههای در کیفری امر تبع به که حقوقی و حقیقی اشخاص خصوصی دعوای به رسیدگی ـ ۵۷۶ ماده

 .است مدنیدادرسیآیین تشریفات رعایت و دادخواست تقدیم مستلزم

  

( این قانون، به حکم دادگاه نظامی، ۶۰3( ماده )3( و تبصره )۶13(، )۶۰۷(، )۶۰۶(، )۵۷۵ـ تخلف از مقررات مواد ) ۵۷۷ ماده

 شود.موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می

  

 نظامی دادگاههای و دادسرا تشکیالت ـ دوم فصل

  

ها در صورت  تان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان اس قضائی سازمان استان، هر مرکز در ـ ۵۷۸ ماده

 شود.شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میناحیه تشکیل مینیاز، دادسرای نظامی 

  

فی که برعهده دارند، نظارت دارد و وظای حیث از ناحیه نظامی دادسرای قضات اقدامات بر استان نظامی دادستان ـ1 تبصره

 نماید.تعلیمات الزم را ارائه می

  

 نیز اداری امور بر قضائی، نظارت بر عالوه است، استان مرکز نظامی دادستان معاون که ناحیه نظامی دادسرای رئیس ـ2 تبصره

 .دارد ریاست

  

و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ، اجرای احکام  دادسرا و دادگاه شعب الزم تعداد به استان هر قضائی حوزه ـ3 تبصره

 باشد.و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می

  



ه و دادسرای دادگا شعب کلیه بر و است نظامی تجدیدنظر دادگاه اول شعبه رئیس استان، قضائی سازمان رئیس ـ ۵۷9 ماده

نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان 

 استان است.نظامی

  

 نواحی دادسرای در استان نظامی دادگاههای از شعبه چند یا یک قضائیه، قوه رئیس تشخیص به نیاز صورت در ـ ۵۸۰ ماده

 شود.( این قانون مستقر می۵۷۸ماده ) موضوع

  

 همان بخش، این مقررات رعایت با استان قضائی سازمان قضائی مقامات دیگر و دادستان رئیس، وظایف و اختیارات ـ ۵۸1 ماده

ئی قضا مقامات سایر و انقالب و عمومی هایدادستان ها،  دادگستری کل رؤسای برای مورد حسب که است وظایفی و اختیارات

 دادگستری مقرر شده است.

  

 بینیپیش دادگستری در آنان همتراز برای که است همان قضائی سازمان در شاغل قضات مزایای و حقوق شغلی، گروه ـ تبصره

 .باشد  می مالیات کسر محاسبه با آنان همترازی مالیات، پرداخت از نظامی قضات معافیت به توجه با ولیکن. است شده

  

 شوند، عبارتند از:که به موجب این قانون تشکیل میـ دادگاههای نظامی  ۵۸2 ماده

 الف ـ دادگاه نظامی دو

 یکب ـ دادگاه نظامی 

 پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی

 دو زمان جنگت ـ دادگاه نظامی

 زمان جنگث ـ دادگاه نظامی یک 

 زمان جنگج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی 

  

یارات، صالحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که اخت وظایف، ـ ۵۸3 ماده

در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری 

 درباره آن تعیین تکلیف شود.

  

 شود. ر استان تشکیل می ه مرکز در یک نظامی دادگاه ـ ۵۸4 ماده

  

 :شودمی رسیدگی استان مرکز نظامی دادسرای و دادگاه در زیر نظامیان جرائم به ـ ۵۸۵ ماده

 .باشندمی شاغل باالتر و دومی سرتیپ درمحل که سرهنگی درجه دارای نظامیان ـ الف

دادرسی کیفری قانون آیین( 3۰۷) ماده مقررات مشمول که صورتی در دومی سرتیپ درجه دارای نظامیان ـ ب



 نباشند. 4/12/1392مصوب

  

 استان یک نظامی دادگاه در نظامی تجدیدنظر دادگاه مستشاران عضویت استان قضائی سازمان رئیس انتخاب با ـ ۵۸۶ ماده

 .است بالمانع

  

ولی با تراکم پرونده روبرو باشد،  شده تشکیل یا و باشد بالتصدی یا نشده تشکیل دو نظامی دادگاه محلی در گاه  هر ـ ۵۸۷ ماده

صورت دادگاه نماید. در اینهایی که درصالحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی میدادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده

 شود. مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می 

  

نشده یا بالتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس،  تشکیل نظامی تجدیدنظر یا یک نظامی دادگاه استانی در هرگاه ـ تبصره

های مربوط، حسب مورد در امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده

 آید.عمل میترین حوزه قضائی بهنزدیک

  

اند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صالحیت صادر تونمی رسیدگی به شروع از پس یک، نظامی دادگاه ـ ۵۸۸ ماده

 کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

  

 رئیس تصویب با است، قضائی سازمان صالحیت در که نظامیان ارتکابی جرائم به رسیدگی برای ضرورت، صورت در ـ ۵۸9 ماده

و باالتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی  نظامی دادسرای از شعبی یا شعبه قضائیه، قوه

 عهده یگان مربوطه است.شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز بهبرای مدت معین تشکیل می

  

مورد نیاز و به منظور رسیدگی  تعداد به قضائیه،  قوه رئیس تصویب با جنگ زمان نظامی دادگاههای جنگ زمان در ـ ۵9۰ ماده

( این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز ۵91به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده )

 شود.تشکیل می

  

تعیین  قضائیه قوه رئیس تصویب با جنگی شرایط و مقتضیات حسب جنگ، زمان نظامی دادگاههای قضائی حوزه ـ1 تبصره

 شود.می

  

 مورد حسب جنگ، زمان نظامی دادگاههای تشکیل هنگام تا نظامی تجدیدنظر و یک نظامی دو، نظامی دادگاههای ـ2 تبصره

 .کنندمی رسیدگی جنگ به مربوط جرائم به جنگ، زمان دادرسی مقررات برابر

  

 شود، عبارتند از: ر دادگاه زمان جنگ رسیدگی می د و یابدمی ارتکاب نظامیان توسط که جنگ به مربوط جرائم ـ ۵91 ماده



 الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی

 ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی

 از مناطق عملیاتی باشد. پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج

  

 سایر برای شده تعیین ترتیب به جنگ زمان نظامی دادگاههای و دادسرا دادرسی آیین و صالحیت ترکیب، ـ ۵92 ماده

 .شود مقرر دیگری نحو به قانون این در آنکه مگر است نظامی دادگاههای

  

شود و در صورت عدم تشکیل، زمان جنگ تشکیل می نظامی دادگاههای معیت در جنگ زمان نظامی دادسرای ـ ۵93 ماده

 دهد.را انجام میاستان محل وقوع جرم، وظایف آن دادسرای نظامی مرکز 

  

 دادگاه یا دادسرا قضات عنوان به مورد حسب سمت، حفظ با توانندمی قضائیه قوه رئیس ابالغ با قضائی سازمان قضات ـ تبصره

 ه نمایند.وظیف انجام نیز جنگ زمان نظامی

  

 و نظارت جنگ، زمان نظامیدادسرای و دادگاهها شعب برکلیه جنگ، زمان نظامی تجدیدنظردادگاه اول شعبه رئیس ـ ۵94 ماده

 قضائی حوزه جنگ زمان نظامی دادستان با آنان غیاب در و وی معاون عهدهبه اداری ریاست ویغیاب در و دارد اداری ریاست

 .است مربوط

  

ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای هازمان جنگ، پروندهـ پس از انحالل دادسرا و دادگاههای نظامی  ۵9۵ ماده

 شود.صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی مینظامی 

  

 .شوندمی منحل قضائیه قوه رئیس تصویب با جنگ، زمان نظامی دادگاههای ـ تبصره

  

زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی  و پشتیبانی ـ ۵9۶ ماده

 دادگاههای مزبور است.

  

 صالحیت ـ سوم فصل

  

 در دادگستری ضابط مقام در جرائم جزبه مسلح نیروهای اعضای انتظامی و نظامی خاص وظایف به مربوط جرائم به ـ ۵9۷ ماده

 شود.سیدگی میر قضائی سازمان

  

 سازمان دادسراهای و دادگاهها در اندفرموده اجازه رهبری معظم مقام و( ره) خمینی امام که جرائمی به رسیدگی ـ1 تبصره



 .است سازمان این صالحیت در نشده عدول آن از که مادامی شود، رسیدگی مسلح نیروهای قضائی

  

ظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با ن خاص وظایف به مربوط جرائم از منظور ـ2 تبصره

 های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.وظایف و مسؤولیت

  

 .شودنمی نظامی دادگاه در اشتغال زمان جرائمبه رسیدگی مانع خدمت از رهایی ـ3 تبصره

  

م ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و مقا در جرم ـ4 تبصره

 شوند.یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می

  

قانون،  مطابق و شوند جرم مرتکب ایران اسالمی جمهوری حاکمیت قلمرو از خارج در که نظامیانی اتهامات به ـ ۵9۸ ماده

دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قضائی است، در 

 شود. دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می 

  

ت مقررات مربوط به رعای با است قضائی سازمان صالحیت در که شمسی تمام سال هجده از کمتر نظامیان جرائم به ـ ۵99 ماده

 شود.رسیدگی میرسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی 

  

 دادگاه نظر استان، یک قضائی حوزه در دو نظامی دادگاه و یک نظامی دادگاه بین صالحیت در اختالف صورت در ـ ۶۰۰ ماده

دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در  بین صالحیت در اختالف صورت در. است متّبع یک نظامی

 االتباع است.استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ الزمحوزه قضائی یک 

  

 قضائی، حوزه یک در نظامی قضائی مراجع سایر با جنگ زمان نظامی دادگاه بین صالحیت در اختالف صورت در ـ ۶۰1 ماده

 نگ متّبع است.ج زمان نظامی دادگاه نظر

  

 مقدماتی تحقیقات و جرم کشف ـ چهارم فصل

  

 آنان تکالیف و نظامی ضابطان ـ اول مبحث

  

 کشف در مربوط قضائی مقامات دیگر و نظامی دادستان تعلیمات و نظارت تحت که هستند مأمورانی نظامی ضابطان ـ ۶۰2 ماده

شدن او، تحقیقات سایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفیشنا جرم، وقوع ادله آوریجمع و عالئم و آثار حفظ جرم،

 کنند.مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می



  

 :باشندمی نظامی ضابط مربوط کارت اخذ و الزم های  مهارت ازکسب پس زیر مأموران ـ ۶۰3 ماده

 مسلح نیروهای دژبان مأموران ـ الف

 ها و وظایف قانونیـ مأموران حفاظت اطالعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت ب

 پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح

 دیده نیروی انتظامیداران آموزشت ـ فرماندهان، افسران و درجه

 نظامیداران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان ث ـ افسران و درجه

 شوند.موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میج ـ مقامات و مأمورانی که به

  

 مأموران همچنین و نظامی زندانیان به مربوط امور در نظامی بازداشتگاههای و ها  زندان مأموران و معاونان رؤسا، ـ1 تبصره

ارکنان وزارت مزبور که در صالحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط ک جرائم به نسبت اطالعات وزارت اطالعاتحفاظت

 شوند.نظامی محسوب می

  

 و کنندمی وظیفه انجام مورداین در مربوط ضابطان نظارت تحت اما شوند،نمی محسوب نظامی ضابط وظیفه، کارکنان ـ2 تبصره

 و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. است نظامی ضابطان با رابطه این در شدهانجام اقدامات مسؤولیت

  

 مربوط نظامی ضابطان عهدهبه انتظامی و نظامی یگانهای در عمومی قضائی مراجع دستورهای و تصمیمات اجرای ـ3 تبصره

 .است

  

الزم و ایفای  های  مهارت کسب جهت را خدمت حین آموزشی هایدوره مستمر طوربه است مکلف قضائی سازمان ـ ۶۰4 ماده

 وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

  

 هماهنگی با و قضائی سازمان رئیس توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه سه ظرف ماده این اجرائی نامهآیین ـ تبصره

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و تهیه مسلح نیروهای کل ستاد

  

شود و پس از وسیله ضابطان دادگستری انجام میاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان بهغی در ـ ۶۰۵ ماده

شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می

 عهده دادستان نظامی است.ریاست و نظارت بر ضابطان به

  

آوری دالیل، بررسی صحنه کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمعـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی ۶۰۶اده م

شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می



ظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای منتواند بههمکاری با آنان است. همچنین وی می

 همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

  

 مورد باریک دوماه هر حداقل را مربوط واحدهای ضابطان، وظایف اجرای حسن بر نظارت منظوربه نظامی دادستان ـ ۶۰۷ ماده

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

 کند. مسؤوالن یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.می

  

 به را مراتب خود، مسؤولیت حوزه در جرم وقوع از اطالع محضبه مکلفند انتظامی و نظامی مسؤوالن و فرماندهان ـ ۶۰۸ ماده

صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم  قضائی مرجع

 شود.نیروهای مسلح محکوم می

  

 که اموری سایر و پزشکی سوابق شده، طی هایآموزش تشویقات، انضباطی، کیفری، سوابق مانند متهمان خدمتی تعرفه ـ تبصره

 شود.قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می مقام تصمیم در تواندمی

  

 سایر. است نظامی دادستان با دارند، برعهده ضابط عنوانبه که وظایفی حیث از نظامی ضابطان بر نظارت و ریاست ـ ۶۰9 ماده

 الزم را دارند. تعلیمات ارائه و نظارت حق دهند،می ارجاع ضابطان به که اموری در نیز نظامی دادگاه و دادسرا قضات

  

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

 .است چهار درجه تا انتظامی

  

ربط است و ذی مسلح نیروهای یگانهای دژبان عهدهبه نظامی دادگاههای و دادسرا محکومان و متهمان انتقال و نقل ـ ۶1۰ ماده

گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور صورت میکه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی درصورتی

 عهده یگان بدرقه کننده است.شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال بهصورت برابر دستور انجام میخاصی صادر نماید که در این

  

ی نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بالفاصله به حوزه وظیفه عمومی یگانها ـ ۶11 ماده

 کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعالم نمایند.اعزام

  

ماده را پس از شناسایی، برابر  این موضوع فراری وظیفه کارکنان موظفند مربوط نظامی دژبان و انتظامی مأموران ـ تبصره

 مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

  

 شرحی به نظامی دادگاههای و دادسرا صالحیت محدوده درنظامی ضابطان های  مسؤولیت و اختیارات وظایف، سایر ـ ۶12 ماده



 .است شده مقرر دادگستری ضابطان برای که است

  

با اطالع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت و انتظامی توانند در یگانهای نظامی قضات سازمان قضائی می ـ ۶13 ماده

انجام دهند. که در صالحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی مربوط، تحقیقات و اقدامات الزم را درباره جرائمی 

 باشند.مکلف به همکاری میرابطه و انتظامی در این مسؤوالن و فرماندهان نظامی 

  

 کارشناسی ـ دوم مبحث

  

 باشد، داشته کارشناسی به نیاز جهات سایر یا و نظامی مالی، فنی، علمی، نظر از امری به رسیدگی که مواردی در ـ ۶14 ماده

 .نمایدمی نظر کسب کارشناسی هیأت یا کارشناس از کنندهرسیدگی مرجع

  

باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای که موضوع کارشناسی از امور نظامی  مواردی در ـ1 تبصره

 مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.

  

به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به  مربوط موارد در کارشناس تعیین نحوه و شرایط ـ2 تبصره

االجراء شدن این قانون توسط ستادکل ماه از تاریخ الزمای است که ظرف سهنامهتخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین

 سد.رشود و به تصویب فرماندهی کل قوا مینیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می

  

 احضار ـ سوم مبحث

  

 موارد در اما گیرد،می انجام مافوق مسؤول یا فرمانده طریق از اطالعات وزارت متهمان و نظامی متهمان احضار ـ ۶1۵ ماده

 اطالع به مراتب و گیردمی صورت اقامت محل از احضار نباشد، دسترسی مربوطه یگان در متهم به که صورتی در یا ضروری

 رسد. مسؤول مافوق می  یا فرمانده

  

 کل فرماندهی تصویب به که است دستورالعملی براساس مسلح نیروهای مسؤوالن و فرماندهان جلب و احضار نحوه ـ1 تبصره

 .رسدمی قوا

  

 انجام شناسایی کارت ارائه با و رسمی لباس از استفاده بدون اقامت، محل در ابالغ مأموران توسط احضاریه ابالغ ـ2 تبصره

 شود.می

  

 مقدور هم دیگری طریق به امر این و نباشد ممکن متهم اقامت محل نبودن معلوم علتبه احضاریه ابالغ هرگاه ـ ۶1۶ ماده



 یا کشوری کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی وسیلهبه نوبت یک متهم وی، معاون یا استان قضائی سازمان رئیس موافقت با نباشد

شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار مییک  مهلت درج با و محلی

 یابد.رسیدگی طبق مقررات ادامه می

  

 است، موجود وی کارگزینی پرونده در که متهم اقامت محل نشانی آخرین به احضاریه ابالغ خدمت، از فرار جرم در ـ تبصره

 یابد.د و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه میشومی محسوب قانونی ابالغ

  

 امنیت یا و عفت متهم، اجتماعی حیثیت مسلح، نیروهای مصالح لحاظ به پرونده قاضی تشخیص به کهدرصورتی ـ ۶1۷ ماده

ه مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و ب روزنامه یا و احضارنامه در حضور عدم نتیجه یا و اتهام موضوع یا درجه ذکر عمومی،

 شود.یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی

  

 موقت بازداشت قرار ـ چهارم مبحث

  

 :است الزامی زیر موارد در قانون این در مندرج مقررات رعایت با موقت بازداشت قرار صدور جنگ، زمان در ـ ۶1۸ ماده

 االرضفی مفسد یا محارب مجازات موجب جرائم ـ الف

 ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر

 پ ـ شورش مسلحانه

های ضروری اعالم  ای با شرایط جنگی و یا محدودیت ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه

 شده

 افوقث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سالح، نسبت به م

 ج ـ قتل عمدی

 چ ـ فرار از جبهه

 ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

 خ ـ فرار همراه با سالح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سالح جنگی

 دـ فرار به سوی دشمن

 ذـ فرار با تبانی یا توطئه

باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی رـ سرقت سالح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده

 درصورت اخالل در مأموریت یگان و یا حمل سالح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها،  زدن، از بین بردن و اتالف عمدی تأسیسات، ساختمان ب، آتشزـ تخری

بندی شده مورد استفاده نیروهای انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه

ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا  مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از



 دیگری را وادار به آن کند.

  

 .کند تجاوز جرم آن قانونی مجازات حداقل از نباید موقت بازداشت مدت باشد، حبس جرم قانونی مجازات که مواردی در ـ تبصره

  

شود، مرجع قضائی نظامی سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می و موقت بازداشت قرار درخصوص ـ ۶19 ماده

 کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعالم نماید.رسیدگی

  

 .است االجراءالزم نیز گیردمی صورت دادگاهها آراء اجرای در که آزادی سالب موارد سایر به نسبت ماده این مفاد ـ تبصره

  

 مبحث پنجم ـ مرور زمان

  

 آنان فرار ننمایند، معرفی مربوط یگان به خدمت ادامه برای را خود رسمی طوربه تا مسلح نیروهای فراری کارکنان ـ ۶2۰ ماده

 .شودنمی تعقیب زمان مرور مقررات مشمول و شود  می محسوب مستمر

  

که ارتکاب خدمت کارکنان پایور )کادر( نیروهای مسلح در مواردی  از فرار جرم به نسبت تعقیب زمان مرور مقررات ـ ۶21 ماده

 این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

  

ت خدم از فرار جرم به نسبت زمان مرور شمول یا فراری متهمان عفو یا فوت لحاظ به تعقیب موقوفی قرار صدور ـ ۶22 ماده

 نمایند یا دستگیر می  طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می کارکنان پایور نیروهای مسلح که به

 گیرد.شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیشوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی

  

علیه ر صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌد آنها به رسیدگی که جرائمی درخصوص ـ ۶23 ماده

 شود.برخالف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی

  

و در  جنگ پایان اعالم از پس سالیک جنگ، زمان دو نظامی دادگاه صالحیت در جرائم به نسبت زمان مرور ابتدای ـ ۶24 ماده

 پایان آن است.سال پس از اعالم زمان جنگ، سهمورد جرائم در صالحیت دادگاه نظامی یک 

  

 نظامی دادگاه و دادسرا در وکالت ـ پنجم فصل

  

 و است سری کلیبه و سری اطالعات و اسناد بر مشتمل پرونده که مواردی در یا کشور امنیت علیه جرائم در ـ ۶2۵ ماده

در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی  آنها به رسیدگی



 نمایند.دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می

  

 .است مادهاین در مذکور مقررات تابع جنگزمان نظامی دادگاه در وکیل تعیین ـ تبصره

  

المللی به توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بینـ وکالی دارای تابعیت خارجی نمی ۶2۶ ماده

 این موضوع تصریح شده باشد.

  

 رأی ابالغ و صدور رسیدگی، ترتیب ـ ششم فصل

  

استان تهران تفویض م دادگاه تجدیدنظر نظامی دو شعبه رئیس به را هاپرونده ارجاع تواندمی قضائی سازمان رئیس ـ ۶2۷ ماده

استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی هاکند. ارجاع پرونده

 است.نظامی به ترتیب شماره شعبه 

  

عهده عهده معاون و در غیاب وی بهئی استان، بهقضا سازمان رئیس غیاب در نظامی دادگاه در هاپرونده ارجاع ـ ۶2۸ ماده

 است. ترتیب شماره شعبهرؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به

  

 تواندمی دادگاه است، شده نوع همان از دیگری جرم مرتکب متهم که شود معلوم کیفرخواست صدور از پس هرگاه ـ ۶29 ماده

 رونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.پ یا کند رسیدگی نیز مزبور جرم به

  

 .گیردنمی صورت غیابی رسیدگی است، نشده قطع آن استمرار که زمانی تا خدمت از فرار جرم در ـ ۶3۰ ماده

  

تول یا مق گناهیبی اشخاص یا شخص آن، غیر یا تیراندازی اثر در مسلح نیروهای های  مأموریت اجرای در چنانچه ـ ۶31 ماده

مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا 

متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه 

نماید. عدم حضور نماینده مانع ماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت میشود. دادگاه نارسال مینظامی 

 رسیدگی و صدور رأی نیست.

  

 استعانت با دادرسی ختم اعالم از پس و آغاز را رسیدگی مقررات برابر پرونده وصول از پس جنگ زمان نظامی دادگاه ـ ۶32 ماده

و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در  شرف بر تکیه با متعال، خداوند از

 کند.اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می

  



 در و ضروری موارد در قضائی سازمان رئیس اما. است ممنوع نظامی دادگاههای آراء به مربوط اطالعات انتشار ـ ۶33 ماده

رسانی تواند اطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطالعرت اقتضای مصلحت، میصو

 قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

  

 به باشد، ضروری آموزش جرم از پیشگیری جهت قضائی، سازمان رئیس یا نظامی دادستان تشخیص به که مواردی در ـ تبصره

 گیرد. میزان الزم اطالعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می 

  

 دادرسیاعاده و تجدیدنظر ـ هفتم فصل

  

 همان نظامی تجدیدنظر دادگاه در مورد حسب شود  می محسوب قطعی که مواردی در جز نظامی دادگاههای آراء ـ ۶34 ماده

 خواهی است.کشور قابل تجدیدنظر یا فرجامیعالدیوان یا و استان

  

 است، کیفری دادگاههای سایر آراء مانند خواهیفرجام یا تجدیدنظر قابلیت یا قطعیت حیث از نظامی دادگاههای آراء ـ ۶3۵ ماده

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب بخش این در آنکه مگر

  

زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابالغ، قابل گاههای نظامی داد خواهیفرجام یا تجدیدنظر قابل آراء ـ ۶3۶ ماده

کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، عالیخواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوانتجدیدنظر یا فرجام

قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل قانونی از 

 طور مستدل در پرونده قید شود.صورت باید علت تأخیر بهکه در این

  

 قطعی احکام به نسبت نیز قضائی سازمان رئیس کیفری دادرسیآیین قانون( 4۷۵) ماده در مندرج اشخاص بر عالوه ـ ۶3۷ ماده

 .دارد را دادرسی اعاده درخواست حق نظامی دادگاههای

  

علیه مانند محرومیت از ترفیع محکومٌکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ـ درصورتی ۶3۸اده م

مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در  کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی

 کند.ت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام میصورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهاین

  

 احکام اجرای ـ هشتم فصل

  

 صادرکننده نظامی دادسرای عهدهبه کیفری دادرسیآیین قانون مقررات مطابق نظامی دادگاههای احکام اجرای ـ ۶39 ماده

الیه و مرجع ه دادسرای مرجع محالٌبرعهد ترتیببه دادگاهها، احکام اجرای صالحیت، عدم و احاله موارد در. است کیفرخواست



 صالح به رسیدگی است.

  

 .نماید ابالغ مربوط یگان به را رأی از ایخالصه است مکلف احکام اجرای قاضی دادگاهها، آراء قطعیت از پس ـ ۶4۰ ماده

  

 .است االجراءالزم بازپرس توسط نیز دادسرا نهائی قرارهای مورد در ماده این مفاد ـ تبصره

  

های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازاتـ عالوه بر موارد پیش ۶41اده م

 شود: محاسبه می 

 الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

 شت قبلیب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازدا

 پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

  

 .است نقدی جزای به محکومیت به مربوط مقررات برابر قبلی، بازداشت ایام احتساب حقوق، کسر به محکومیت مورد در ـ تبصره

الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، د اخذ وجه التزام، وجهمور در نظامی دادگاههای االجرایالزم آراء و دستورها اجرای ـ ۶42 ماده

وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی 

 برعهده قاضی اجرای احکام است.

  

 نظامی یبازداشتگاهها و ها زندان ـ نهم فصل

  

مان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مته ـ ۶43 ماده

شوند. نگهداری محکومان و های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میکشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان

 متهمان در یک مکان ممنوع است.

  

رت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان صو در ـ ۶44 ماده

 نمایند. سپری می های نظامی و زنداناین افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها استان، نظامی

  

شود، با رعایت که محکومیت آنان منجر به اخراج می نظامی محکومان و نظامی دادگاههای غیرنظامی محکومان ـ تبصره

 شوند. معرفی می های عمومی  مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان 

  

 تعداد با متناسب آنها پذیرش ظرفیت یا و است نگردیده احداث نظامی های  زندان و بازداشتگاهها که زمانی تا ـ ۶4۵ ماده

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی  نباشد، سازمان زندان  نظامی محکومان و متهمان



 نظامیان نگهداری نماید.

  

 و زندانها سازمان اجرائی نامهآیین رعایت با نظامی دادگاههای و دادسراها متهمان و محکومان نگهداری نحوه ـ ۶4۶ ماده

االجراء شدن این قانون توسط سازمان ماه از تاریخ الزمای است که ظرف سهنامهبرابر آیین کشور تربیتی و تأمینی اقدامات

 رسد.شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میزندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می

  

حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی ی نظامیها  زندان و بازداشتگاهها امور بر نظامی دادستان ـ ۶4۷ ماده

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست. اختیارات قانونی سازمان زندان 

  

 آیین عمومی مقررات تابع است، نگردیده مقرر مسلح نیروهای جرائم دادرسی برای ایویژه مقررات کهمواردی ـ ۶4۸ ماده

 است. کیفری دادرسی

  

 الکترونیکی دادرسی ـ نهم بخش

  

 برای الزم هاینامهآیین تدوین و بلندمدت و مدتمیان ریزیبرنامه ملی، راهبردهای تدوین و سیاستگذاری منظور به ـ ۶49 ماده

بخش به  این در که «الکترونیکی دادرسی راهبری شورای» آنها، اجرای حسن بر نظارت و الکترونیکی دادرسی ارتقای و توسعه

 شود:شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل میاختصار شورا نامیده می

 الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه )دبیر شورا(

 ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه

 پ ـ رئیس دیوان عالی کشور

 ت ـ دادستان کل کشور

 ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

 ئیس سازمان قضائی نیروهای مسلحج ـ ر

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورچ ـ رئیس سازمان زندان

 ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

 دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

 ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

 رـ معاون راهبردی قوه قضائیه

 مسؤول حفاظت و اطالعات قوه قضائیهزـ 

 ژـ وزیر دادگستری



 س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور

 نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظرص ـ یک

 ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

  

یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل ورا با اکثریت اعضاء رسمیت میش ـ1 تبصره

 اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

  

 .آورد عمل به دعوت جلسه در حضور برای کارشناسان و مرتبط مسؤوالن از مورد حسب تواندمی شورا دبیر ـ2 تبصره

  

 شود.ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه تشکیل می3تبصره 

  

 کار گردش و آمار به روزآمد دستیابی و قضائی خدمات بهتر ارائه و قضائی اسناد و هاپرونده ساماندهی منظور به ـ ۶۵۰ ماده

دیدگان و مجرمان و لی در خصوص جرائم، متهمان، بزهتفصی و دقیق اطالعات و آمار ارائه همچنین و کشور سراسر در قضائی

در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق « های قوه قضائیهمرکز ملی داده»سایر اطالعات قضائی، 

 شود.اندازی میراه

  

ماه از ای است که ظرف سهنامهه موجب آیینب مرکز این اطالعات به قضائی صالحذی مراجع دسترسی میزان و نحوه ـ1 تبصره

 رسد. شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می االجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میتاریخ الزم

  

 تصویب تاریخ از ماهسه ظرف که اینامهآیین موجب به مقررات و قوانین رعایت با مرکز این اطالعات و مدارک اسناد، ـ2 تبصره

ها و پژوهشگران قرار رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکدهانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میق این

گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطالعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطالعات مربوط به می

ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، پستی و شماره، نام خانوادگی، شمارههویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام

 ممنوع است.

  

 اقدامات و هازندان سازمان کشور، کل بازرسی سازمان اداری، عدالت دیوان نظیر قضائیه، قوه تابعه دستگاههای کلیه ـ ۶۵1 ماده

ور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع کش امالک و اسناد ثبت سازمان کشور، تربیتی و تأمینی

ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسالمی، موظفند کلیه اطالعات خود را در مرکز ملی ذی

 های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.داده

  



های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه دسترسی به اطالعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده نحوه اجرائی نامهآیین ـ1 تبصره

 رسد.شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میمی

  

 امورقضائی با مرتبط اطالعات موظفند ربط  ذی های  کمیسیون و هیأتها دستگاهها، و ضابطان سایر و انتظامی مراجع ـ2 تبصره

 های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.لی دادهم مرکز در را خود

  

 و خود تابعه دستگاههای و ضابطان محاکم، بین الکترونیکی ارتباطات ساماندهی منظور به است موظف قضائیه قوه ـ ۶۵2 ماده

کارگیری را با به« ی عدالتمل شبکه» است، نیاز آنها اطالعات به دادرسی جریان در که حقوقی و حقیقی اشخاص سایر نیز

 اندازی کند.تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه

  

 این در. آورند عملبه عدالت ملی شبکه طریق از را الزم اطالعات کسب و قضائی استعالمات توانندمی قضائی مراجع ـ تبصره

ای حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ الزم را از طریق هشخصیت و غیردولتی عمومی نهادهای دولتی، دستگاههای صورت

( قانون مجازات اسالمی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۵۷۶شبکه مزبور اعالم کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده )

 ـ است.2/3/13۷۵

  

 کند وآنها را روزآمد نگه دارد. ارائه «قضائیهقوه ملی درگاه» ازطریق را زیر اطالعات است موظف قضائیهقوه ـ ۶۵3 ماده

قضائیه به همراه معرفی مسؤوالن و شرح ها و ساختار کالن مدیریتی و اجرائی قوهمشیها، خطالف ـ اهداف، وظایف، سیاست

 وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ها، دستگاههای تابعه قوه های استانها و دادگستریسایت( تمامی معاونتب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای )وب

 های وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستریقضائیه، وزارت دادگستری، کانون

االجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  پ ـ کلیه قوانین الزم 

 اره حقوقی قوه قضائیههای رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی ادبخشنامه

ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خالف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به 

 نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاصصورت برخط )آنالین( برای تحلیل و نقد صاحب

المللی و های همکاری حقوقی بینبر پایه اسناد و معاهده صالح سایر کشورهاث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی

 اتباع سایر کشورهااطالعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به

 درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانج ـ آموزش آسان و قابل

 چ ـ اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

  

استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه،  گستریداد برای است موظف قضائیه قوه ـ ۶۵4 ماده

 دارند:اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطالعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگهسایت( اختصاصی راهتارنمای)وب



عرفی مسؤوالن و شرح وظایف و نحوه همراه مالف ـ نمودار تشکیالتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به

 ارتباط با آنان

 ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان

 ربطپ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی

 ای امالکند بهای منطقهت ـ کلیه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مان

 درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانث ـ آموزش آسان و قابل

 ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده

 چ ـ اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

  

ین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، قوان سایر و دادرسی آیین قوانین موجب به که مورد هر در ـ ۶۵۵ ماده

مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی 

های آن کافی و معتبر یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره

 است.

  

 یا شکل لحاظ به صرفاً تواننمی قضائی، الکترونیک خدمات ارائه و کیفری و حقوقی رسیدگی و تحقیق مراحل کلیه در ـ1 تبصره

 است موظف قضائیه قوه. نمود خودداری آن قانونی آثار و محتوا به بخشیدن اعتبار از الکترونیکی اطالعات تبادل نحوه

ی امنیتی الزم را جهت تبادل امن اطالعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک هاسامانه

 های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان

  

در فضای مجازی نسبت به ایجاد  قانون این موضوع مراجعان قضائی امور پیگیری و طرح جهت تواندمی قضائیه قوه ـ2 تبصره

دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با 

توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می

شود و االجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه مینامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزما تأسیس شوند. آیینانتخاب ی

 رسد.به تصویب رئیس قوه قضائیه می

  

و در  دهند، قرار قضائیه قوه اختیار در را خود همراه تلفن شماره و الکترونیکی پست موظفند قضائیه قوه به مراجعان ـ3 تبصره

صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات الزم برای دسترسی به 

 پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.

  

ن و محاکم قضائی، قوه شهروندا میان شدهمبادله اطالعات انکارناپذیری و اعتبار تمامیت، و صحت حفظ منظور به ـ ۶۵۶ ماده

 قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.



  

 اطالعات مبادله و ارتباطات ایجاد جهت را الکترونیکی امضای برای ریشه گواهی صدور مرکز است موظف قضائیه قوه ـ تبصره

 .نماید اندازی  راه امن

  

 الکترونیکی پرداخت خدمات توسعه و اجراء منظور به است موظف قضائیه قوه اطالعات فناوری و آمار مرکز ـ ۶۵۷ ماده

 عمل به را الزم راهنمایی و اقدام شهروندان، توسط حکم اجرای و دادرسیبه مربوط هایپرداخت سایر و دادرسی هایهزینه

 .آورد

  

( %۵برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد)ان به بهرهشهروند ترغیب راستای در ـ تبصره

 و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

  

 هایداده امنیت تأمین و افراد خصوصی حریم حفظ برای را الزم قانونی و فنی تمهیدات است موظف قضائیه قوه ـ ۶۵۸ ماده

 چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد. در آنان، شخصی

  

 دعوی، اصحاب از تحقیق منظور به الکترونیکی ارتباطات هایسامانه سایر و کنفرانس ویدئو هایسامانه کارگیری  به ـ ۶۵9 ماده

بت مطمئن ث و نظر مورد فرد اظهارات اعتبار هویت، احراز که است مجاز صورتی در کارشناسی نظرات یا شهود از شهادت اخذ

 سوابق صورت پذیرد.

  

 یا افراد خصوصی حریم نقض موجبات دارند، اختیار در را بخش این موضوع هایداده که اشخاصی چنانچه ـ ۶۶۰ ماده

 به دهند، قرار صالحیت فاقد اشخاص دسترس در یا کرده افشاء را آنها غیرمجاز طور به یا آورند فراهم را اطالعات محرمانگی

 پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد. تا دو از حبس

  

 بخش این موضوع اطالعات و مخابراتی و ایرایانه هایسامانه مراکز، امنیت حفظ مسؤول که اشخاصی چنانچه ـ ۶۶1 ماده

مباالتی یا عدم مهارت یا احتیاطی یا بیاختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی در مذکور های(سیستم)سامانه یا هاداده یا هستند

ای و مخابراتی را های رایانهها و سامانهوسیله یا علیه دادهای بهعدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه

نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم ا پنج سال یا جزایفراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت ت

 خواهند شد.

  

 و قضائی تابعه دستگاههای قضائی، کارکنان قضات، به الکترونیکی دادرسی آموزش برای است موظف قضائیه قوه ـ ۶۶2 ماده

 .کند اقدام انتظامی مراجع

  



اریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه ت از ماه سه ظرف بخش، این اجرائی هاینامهآیین ـ ۶۶3 ماده

 رسد. قضائیه می 

  

 ایرایانه جرائم دادرسی آیین ـ دهم بخش

  

 :دارند را زیر موارد به رسیدگی صالحیت ایران دادگاههای قوانین، دیگر در شده بینیپیش موارد بر عالوه ـ ۶۶4 ماده

ای و مخابراتی یا های رایانهاند که به هر نحو در سامانهکار رفتهبهیی که برای ارتکاب جرم هاداده یا مجرمانه هایداده ـ الف

 ایران ذخیره شود.اسالمیحاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری

 کاب یابد.( ارت irباالی کد کشوری ایران ) . مرتبه ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه

ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت های رایانهپ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه

دهد یا ای که خدمات عمومی ارائه میهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیکنترل قوای سه

 دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. علیه تارنماهای

دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی  استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ای متضمن سوء ت ـ جرائم رایانه 

 باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

  

ولی محل وقوع آن معلوم رصالحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ای د  رایانه جرم چنانچه ـ ۶۶۵ ماده

دادسرا  که محل وقوع جرم مشخص نشود،نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی

د و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را کن پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می 

 کند.صادر می

  

 و اطفال دو، کیفری یک، کیفری دادگاههای دادسراها، از شعبی یا شعبه ضرورت، تناسب به است موظف قضائیه قوه ـ ۶۶۶ ماده

 ای اختصاص دهد.  رایانه جرائم به رسیدگی برای را تجدیدنظر و نظامی نوجوانان،

  

 شوند.ی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب میقضائ مقامات ـ تبصره

  

ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و های ترافیک را حداقل تا شش دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده   ارائه ـ ۶۶۷ ماده

 راک نگهداری کنند.ماه پس از خاتمه اشتاطالعات کاربران را حداقل تا شش

  

ای و مخابراتی تولید  ای در زنجیره ارتباطات رایانه  های رایانه  ای است که سامانه   داده هرگونه ترافیک، داده ـ1 تبصره

زمان، ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ،  کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده می

 شود. مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می 



  

 و استفاده مورد فنی امکانات خدمات، نوع قبیل از دسترسی خدمات کاربر به راجع اطالعات هرگونه کاربر، اطالعات ـ2 تبصره

شخصات فردی را شامل (، شماره تلفن و سایر م IP)  اینترنت قرارداد یا پستی یا جغرافیایی نشانی هویت، آن، زمان مدت

 شود.می

  

 و اشتراک خاتمه از پس ماهشش تا حداقل را خود کاربران اطالعات موظفند داخلی میزبانی خدمات دهندگانارائه ـ ۶۶۸ ماده

 .کنند نگهداری روز پانزده تا حداقل را ایجادشده تغییرات از حاصل ترافیک داده و شده ذخیره محتوای

  

تواند دستور حفاظت  قضائی می شده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقامای ذخیره های رایانه  داده  حفظ هرگاه ـ ۶۶9 ماده

از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا 

وانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به ت ها، ضابطان قضائی می  از بین رفتن داده 

اطالع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری 

شود را از مفاد دستور صادره آگاه  نها مربوط می های مزبور به آ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده  یا داده 

کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا 

 شوند.ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشش

  

 به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. ها  داده حفظ ـ1 تبصره

  

 .است تمدید قابل قضائی مقام دستور با لزوم صورت در و است ماهسه حداکثر هاداده از حفاظت زمان مدت ـ2 تبصره

  

( این قانون را به ۶۶9( و )۶۶۸(، )۶۶۷)های حفاظت شده مذکور در مواد  تواند دستور ارائه داده   می قضائی مقام ـ ۶۷۰ ماده

اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از 

 شود.( این قانون می۶۶9ها موجب مجازات مقرر در ماده )این داده

  

آید که  ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می های رایانهسامانه یا هاداده توقیف و تفتیش ـ ۶۷1 ماده

 ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

  

ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی  های رایانه  ها یا سامانه   داده توقیف و تفتیش ـ ۶۷2 ماده

شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه ها انجام می ا را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه آنه

تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص 

 کند.مذکور را صادر می



  

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و  ـ ۶۷3 ماده

 نحوه دستیابی به داده افزارها،  افزارها و نرم  های مورد نظر، نوع و تعداد سخت  محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده 

 کند. بی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقری

  

 شود:ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می  رایانه هایسامانه یا هاداده تفتیش ـ ۶۷4 ماده

 ای یا مخابراتی های رایانه  الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه 

 ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه یسکت ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل د

 های حذف یا رمزنگاری شده پ ـ دستیابی به داده 

  

ها،  ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده   داده توقیف در ـ ۶۷۵ ماده

ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و  بل دسترس کردن داده ها، غیرقا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده 

 شود.ضبط حاملهای داده عمل می

  

 شوند:ای یا مخابراتی توقیف می های رایانه   سامانه زیر شرایط در ـ ۶۷۶ ماده

 های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. الف ـ داده 

 پذیر نباشد. افزاری امکان  ها بدون سامانه سخت  تفتیش و تجزیه و تحلیل داده  ب ـ

 پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

 پذیر نباشد. ها به لحاظ فنی امکان  ت ـ تصویربرداری از داده 

 ها شود.ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده

  

ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل رایانه هایسامانه توقیف ـ ۶۷۷ ماده

 گیرد.تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم )پلمب( سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می

  

ای های رایانههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههداد تفتیش توقیف، و تفتیش دستور اجرای حین در چنانچه ـ ۶۷۸ ماده

یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را 

 کنند.های مورد نظر را تفتیش یا توقیف میدهند و دادههای دیگر گسترش میسامانهبه

  

ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص  های رایانه  ها یا سامانه  ـ توقیف داده  ۶۷9 ماده

شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت  یا اخالل در ارائه خدمات عمومی

 داشته باشد.



  

نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند،  ذی شود،  ها توقیف می  ی که اصل داده جای در ـ ۶۸۰ ماده

ای وارد نسازد و  شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه های توقیف مشروط به اینکه ارائه داده 

 ها مجرمانه نباشد. داده 

  

شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع ای یا مخابراتی توقیف می های رایانه  ها یا سامانه  ی که اصل داده موارد در ـ ۶۸1 ماده

افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف  افزارها و نرم  ها و نوع و تعداد سخت  و میزان داده 

 برای آنها تعیین تکلیف کند.

  

ای و مخابراتی، اعتراض های رایانهها و سامانهتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهـ متضرر می ۶۸2 ماده

کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی 

 ض است.شود و قرار صادره قابل اعترامی

  

ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به  های رایانه   سامانه در غیرعمومی ارتباطات انتقال حال در محتوای کنترل ـ ۶۸3 ماده

 کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

  

یل( یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت ایم) نگارپیام نظیر شده، ذخیره غیرعمومی ارتباطات محتوای به دسترسی ـ تبصره

 مقررات مربوط است.

  

 شدن االجراءالزم تاریخ از ماهشش ظرف شدهآوریجمع الکترونیکی ادله از مراقبت و نگهداری نحوه اجرائی نامهآیین ـ ۶۸4 ماده

شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می تهیه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت همکاری با دادگستری وزیر توسط قانون این

 رسد.می

  

ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا  های رایانه   داده چنانچه ـ ۶۸۵ ماده

عتبار و ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، ا و سامانه رایانه  ذخیره یا منتقل شود

 ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است. انکارناپذیری داده 

  

ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد   رایانه جرائم بر عالوه بخش، این در مندرج مقررات کلیه ـ ۶۸۶ ماده

 شود. گیرند نیز می  استناد قرار می 

  

نشده  بینیدادرسی پیشای مقررات خاصی از جهت آیینش برای رسیدگی به جرائم رایانهبخ این در که مواردی در ـ ۶۸۷ ماده



 دادرسی کیفری است.عمومی آیین است، تابع مقررات

  

 حقوقی اشخاص جرائم دادرسیآیین ـ یازدهم بخش

  

احضار شخص حقیقی که اتهام  بر عالوه باشد، داشته وجود حقوقی اشخاص به اتهام توجه برای کافی دلیل هرگاه ـ ۶۸۸ ماده

شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا  باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می متوجه او می

 وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

  

 دار شود.تواند نمایندگی آن را عهده حقوقی شده است، نمی  شخص به اتهام توجه موجب وی رفتار که فردی ـ تبصره

  

 حقوقی شخص نماینده حضور. شود  می تبیین وی برای مقررات وفق اتهام حقوقی، شخص نماینده حضور از پس ـ ۶۸9 ماده

های مقرر در قانون یتمحدود و الزامات از یک هیچ و است حقوقی شخص به انتسابی اتهام از دفاع یا و تحقیق انجام جهت تنها

 شود. برای متهم، در مورد وی اعمال نمی 

  

 تأمینی قرارهای صدور منحصراً اقتضاء درصورت و حقوقی شخص به اتهام توجه بر دایر کافی دلیل وجود صورت در ـ ۶9۰ ماده

 .است صالح دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، از پس روز ده ظرف قرارها این. است امکانپذیر زیر

 کند. های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می  الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت 

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن 

های تعزیری درجه هفت یا هشت برای نوع از مجازاتشخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو 

 مرتکب است.

  

 .است بالمانع قانون این مقررات طبق خواسته تأمین قرار صدور حقوقی شخص به اتهام توجه صورت در ـ ۶91 ماده

  

شود.  ی م صادر اجراء موقوفی یا تعقیب موقوفی قرار مورد حسب حقوقی شخص ارادی غیر انحالل صورت در ـ ۶92 ماده

مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط 

 شود. اقدام می 

  

 .است کیفری دادرسی آیین مقررات تابع حقوقی اشخاص به مربوط احکام اجرای ـ ۶93 ماده

  

ای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه دار حقوقی شخص که صورتی در ـ ۶94 ماده

یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص 



 باشد. حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می 

  

شود و اتیان سوگند نیز متوجه او  ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی  ۶9۵ ماده

 نیست.

  

 عمومی مقررات مطابق است نشده مقرر حقوقی اشخاص جرائم دادرسی برای ایویژه مقررات که مواردی در ـ ۶9۶ ماده

 شود.راء است اقدام میاج قابل اشخاص این مورد در که کیفری دادرسیآیین

  

 سایرمقررات ـ دوازدهم بخش

  

 به توجه با قانون این( ۶۵۶) تا( ۶۵4) و( ۶۵2) ،(۶۵۰) مواد احکام اجرای در مقرر تکالیف به است موظف دولت ـ ۶9۷ ماده

نده اجرای آن عمل ماباقی مدت در ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 211) ماده( ف) و( ح) بندهای

 گردد.دادرسی کیفری تأمین میقانون از محل افزایش درآمدهای قانون آییننماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این

  

 3/ 2 مصوب جنایی امور در غیابی دادرسی تجویز به راجع قانون واحده ماده قانون، این شدن االجراءالزم تاریخ از ـ ۶9۸ ماده

( آن قانون، قانون 9( و )۸(، )4جز مواد )به 13۶4/ 2/ 22دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون ،1339/

، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 13۶۸/ 4/ 2۰تشکیل دادگاههای کیفری )یک و دو( و شعب دیوان عالی کشور مصوب 

به قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( و  13۸۸/ 3/ ۵( الحاقی مورخ ۷۷9( الی )۷۵۶، مواد )13۷2/ ۵/ 1۶

 و اصالحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است. 1392/ 12/ 4دادرسی کیفری مصوب ( قانون آیین۵۶9ماده )

  

دادرسی ون آیینقان دوازدهم و یازدهم دهم، نهم، هشتم، بخشهای عنوان به مواد شماره ترتیب رعایت با قانون این ـ ۶99 ماده

 االجراء است.الزم 1394/ 4/ 1الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ  1392/ 12/ 4کیفری مصوب 

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو 

( قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با ۸۵اصل هشتاد و پنجم ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق

 2۶ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 1392/ 12/

 


